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Resumo
Conhecer o comportamento do consumo de água nas unidades penitenciárias é muito importante, pois pos-

sibilita estabelecer estratégias de intervenção caso haja desperdício desse bem. Este trabalho apresenta o 

diagnóstico do consumo de água em duas unidades do sistema de justiça de Cuiabá: Centro de Ressociali-

zação de Cuiabá (CRC) e Centro Socioeducativo Pomeri. Verificou-se que a média no consumo per capita de 

água encontrado no CRC foi de 169 l/reeducando.dia, e no Socioeducativo foi de 974 l/adolescente.dia. Essa 

diferença no consumo de água é devido à maneira como a água é gerida nesses lugares. No primeiro, utili-

zam-se medidas restritivas no consumo da água, e no segundo não é adotada nenhuma medida de restrição. 

O diagnóstico aponta que o consumo de água em unidades prisionais tende a ser elevado se não houver me-

didas que restrinjam sua utilização, junto à falta de legislação específica e carência de ações do poder público 

que incentivem a redução e orientação dos gestores dos sistemas judiciários. 

Palavras-chave: Per capita de água. Gestão da água. Penitenciária. 

Abstract
To know the conduct of the water consumption in penitentiary units is very important, because it can set strategies 

of intervention when there is waste. This paper represents the diagnostic of the water consumption in two places 

of the justice system of Cuiabá: “Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC)” and “Centro Socioeducativo Pomeri”. 

It was found that the average per capita water consumption in CRC was of 1691/teenager.day, and on the “Centro-

Socioeducativo Pomeri” was about 9741/teenager.day. This difference on the water consumption is due to the way 

the water were managed in these places. The first one adopts restrictive measures on water consumption, and the 

second doesn’t have any restrictive measures. The diagnostic shows that the water consumption in penitentiary 

units tends to increase if they don’t have measures to restrict this use, with the lack of specific legislation and lack 

of public authority actions that encourage the reduction and guidance of judicial system managers.

Keywords: Per capita water. Water managed. Penitentiary.

ARTIGO ORIGINAL
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1 INTRODUÇÃO
A água é um elemento indispensável para a ma-

nutenção da vida, e suporta também as ativida-

des econômicas e o desenvolvimento. O seu uso 

gera grandes conflitos devido a sua importância 

para o abastecimento público, atividades indus-

triais, agroeconômicas e hidroelétricas. 

Devido à ilusória abundância, o homem nunca 

deu à água sua devida importância, utilizando-a 

de forma indiscriminada, comprometendo sua 

disponibilidade e qualidade. E, aliado com a distri-

buição irregular desse recurso no território brasi-

leiro, diversas regiões têm enfrentado problemas 

de falta de água no país. 

Estudos realizados pelo SNIS (2018) mostram que 

no Brasil, em 2016, houve uma média de perda 

de faturamento de água, água produzida1 e não 

faturada, de 38,53% e nos países desenvolvidos 

o indicador de perda foi inferior a 15%. O estudo 

aponta que não houve medidas para diminuir as 

perdas de água no país, fato evidenciado pelo au-

mento do índice de 2012 para 2016.O estudo ain-

da mostra que na região Centro Oeste o índice de 

perda de faturamento representou 36% em 2016.

Uma das soluções para evitar o cenário da es-

cassez de água é a adoção de medidas que mini-

mizem o seu consumo, por meio da utilização de 

equipamentos economizadores de água, reutili-

zação da água e campanhas educativas, de ma-

neira que a população internalize a importância 

de racionalizar o seu uso. 

De acordo com a Secretaria da Administração Pe-

nitenciária do Estado de São Paulo, SAP (2012), 

os elementos mais dispendiosos em uma unida-

de prisional são: alimentação, água e transporte. 

O consumo de água nos presídios é variável em 

função de diversos fatores, como pressões dis-

poníveis, condições de operação e manutenção 

da parte hidráulica, atividades desenvolvidas pe-

los detentos, regulamentos, disciplina e procedi-

mentos adotados na unidade (NTS 181, 2011). 

Prever o consumo de água é muito importante 

para o planejamento e gerenciamento do sistema 

de abastecimento de água. O dimensionamento 

das tubulações, reservatórios, pontos de utiliza-

ção é realizado em função da vazão de água, que 

por sua vez depende do consumo médio por ha-

bitante, da estimativa do número de habitantes e 

das variações de demanda (TSUTIYA, 2006). 

Os fatores de maior influência no consumo de 

água em uma penitenciária são as característi-

cas climáticas da região, o estado de conserva-

ção das instalações hidráulicas e os hábitos dos 

detentos reclusos na unidade (NEMBRINI, 2005).

Segundo o autor Nembrini (2005), o aumento 

constante do número de reclusos em unidades 

penitenciárias e socioeducativas comprome-

te o abastecimento de água, pois a demanda é 

muito maior do que a projetada, resultando em 

pouca ou nenhuma oferta de água para chuvei-

ros, sanitários e lavatórios, devido à  pressão da 

água insuficiente ou a presença de torneiras e 

tubos danificados.

1.1 Consumo Per Capita

O consumo per capita é o volume de água diário, 

requerido por indivíduo, usualmente expresso 

em l/hab.dia. Esse valor é adotado nos proje-

tos de sistemas de abastecimento de água para 

satisfazer aos consumos doméstico, comercial, 

industrial, público e às perdas (ABNT, 1990). De 

acordo com Macintyre (1990), para determinar 

Diagnóstico do consumo de água em unidades socioeducativa e de ressocialização e proposta de intervenção visando à sustentabilidade

1  “Volume de Água Produzido” corresponde ao volume anual de água disponível para consumo, compreendendo a água captada pelo 
prestador de serviços e a água bruta importada, ambas tratadas na(s) unidade(s) de tratamento do prestador de serviços, medido ou 
estimado na(s) saída(s) da(s) ETA(s) ou UTS(s). (SNIS)
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o consumo de água nas edificações, deve-se le-

var em consideração a taxa de ocupação, o nú-

mero de metros quadrados correspondentes a 

cada ocupante e o consumo de água por pessoa 

(l/hab.d).

A NB 92/1980 da ABNT trazia uma tabela com 

índices de consumo per capita para diversos seg-

mentos, porém ela foi substituída pela ABNT NBR 

5626/1998, e essa norma não traz mais em seu 

conteúdo essa relação. Contudo, essa tabela ain-

da vem sendo reproduzida por muitos autores, 

como Netto (2012). Os valores do consumo per 

capita de água para diversos estabelecimentos 

estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 - Valores de consumo per capita de água para diversos segmentos.

Prédio Consumo (litro/dia)

Alojamentos provisórios 80 per capita

Ambulatórios 25 per capita

Apartamentos 200 per capita

Casas populares ou rurais 120 per capita

Cavalariças 100 per capita

Cinemas e teatros 2 por lugar

Creches 50 per capita

Edifícios públicos ou comerciais 50 per capita

Escolas - externatos 50 per capita

Escolas - internatos 150 per capita

Escolas semi-internatos 100 per capita

Escritórios 50 per capita

Garagens 50 por automóvel

Hotéis (s/ cozinha e s/ lavanderia) 120 por hóspede

Jardins 1,5 por m²

Lavanderias 30 por kg de roupa seca

Matadouros - animais de grande porte 300 por cabeça abatida

Matadouros animais de pequeno porte 150 por cabeça abatida

Mercado 5 por m de área

Oficina de costura 50 per capita

Orfanatos, asilos, berçários 150 per capita

Postos de serviço para automóveis 150 por veículo

Quartéis 150 per capita

Residências 150 per capita

Restaurantes e similares 25 per capita

Templos 2 por lugar

Fonte: ABNT (1980). 

Não existe norma brasileira que aborde o consu-

mo de água em unidades prisionais, e são pou-

cas as pesquisas no país para a determinação do 

consumo per capita por detento, destacando a 

pesquisa realizada por Sperling (2005) e pela NTS 

181 (2011) apresentada na Tabela 2.

Tabela 2 - Valores de consumo per capita de água para unidades prisionais.

Identificação Consumo per capita em unidade prisional (l/detento.dia)

Sabesp 300

Von Sperling 200 - 500

Fonte: Sperling (2005) e NTS 181 (2011).

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 231 / pp 06-25 | Jul a Set, 2021
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Para encontrar o valor de 300 l/detento.dia, a 

NTS 181 (2011) adotou taxa de consumo de 250 

litros/detento.dia, acrescida de 20% para cobrir 

eventuais variações inerentes a usos não pre-

vistos, aumento temporário na população de 

presos, possíveis ampliações e ainda assegu-

rar maior confiabilidade ao suprimento de água 

potável, resultando em 300,0 litros/detento.dia. 

Também foi encontrado o trabalho de Fernandes 

(2016), que analisou a percepção e o comporta-

mento de pessoas em situação de privação de 

liberdade em relação ao uso racional da água no 

Presídio de Varginha/MG no ano de 2015, onde 

encontrou uma média de consumo per capita de 

água anual de 381,18 l/detento.dia. 

Pereira (2014) quantificou o consumo de água e 

energia (eletricidade e gás) no Estabelecimento 

Prisional de Lisboa, no ano de 2013. A média po-

pulacional na unidade foi de 1300 reclusos e o 

consumo de água faturado no ano foi de 211.295 

m³, chegando-se a uma média anual de consumo 

per capita de água de 451,48 l/detento.dia. 

De acordo com Esteca (2017), as referências sobre 

a arquitetura penal são “escasso, disperso, gene-

ralista e superficial” e sempre com uma aborda-

gem do ponto de vista da psicologia, sociologia, 

saúde, direito ou penalogia. Há ausência de ma-

terial e normas técnicas, destacando a Resolução 

nº 03 de 2005, emitida pelo Conselho Nacional 

de Política criminal e Penitenciária, que dispõe 

sobre as diretrizes básicas para construção, am-

pliação e reforma de estabelecimentos penais. Ela 

recomenda ações para a segurança dos reclusos, 

limitando tipos de equipamentos a serem usados 

no interior das celas. Nela também se preconiza 

a fixação da capacidade de população máxima e 

mínima, a fim de orientar a elaboração e a defini-

ção dos projetos para os estabelecimentos penais. 

Segundo Esteca, “as edificações prisionais têm 

apresentado baixa eficiência e eficácia ao não 

atenderem as exigências das leis, da segurança, 

da operacionalidade, da condição humana e do 

custo”. Para o autor, os fatores econômicos con-

dicionaram a edificação penal; em consequên-

cia, o modelo arquitetônico é constantemente 

desvirtuado, e a simplificação e a compactação 

do espaço extrapolam os parâmetros da boa 

condição penitenciária.

1.2 Uso racional da água

De acordo com Marinho (2007) e Tomaz (2010), 

para reduzir o desperdício de água em edifícios 

podem-se adotar as seguintes medidas: 

- Ações sociais: Campanhas educativas e de 

conscientização dos usuários, visando à redução 

de consumo por meio da adequação de procedi-

mentos relativos ao uso da água e da mudança 

de comportamento individual;

- Ações tecnológicas: Substituição de sistemas 

e componentes convencionais por economiza-

dores de água, implantação de sistemas de me-

dição setorizada do consumo de água, detecção 

e correção de vazamentos, aproveitamento de 

água da chuva e reuso de água servida. 

Algumas unidades penitenciárias do país têm se 

preocupado com a redução do consumo de água 

em suas edificações empregando produtos hi-

dráulicos mais econômicos e eficientes, assim 

como adotando um comportamento visando à 

otimização da água. Como é o caso da coordena-

doria das unidades penitenciárias da região me-

tropolitana de São Paulo, que tem investido em 

planos de redução de água nos presídios com a 

implantação do projeto PURA (Programa de Uso 

Racional da Água) da companhia de Saneamento 

Básico de São Paulo (Sabesp). 

Conhecer o comportamento do consumo da água 

nas unidades penitenciárias é muito importante, 

pois serve de subsídio ao desenvolvimento de 

estratégias voltadas à economia e ao uso racio-

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 231 / pp 06-25 | Jul a Set, 2021
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nal deste bem, além de possibilitar a intervenção 

caso haja  desperdício do recurso, e há também a 

economia financeira. 

A importância da realização de estudos dessa 

natureza fundamenta-se no número limitado de 

referências bibliográficas voltadas a esse assunto. 

Essa limitação destaca a relevância do mesmo, o 

qual contribuirá para o desenvolvimento de futu-

ros estudos nesta área de pesquisa, assim como 

para orientar os gestores de unidades prisionais 

na construção e adequação de suas instalações. 

Desse modo, este artigo tem como objetivo prin-

cipal diagnosticar o consumo de água em duas 

unidades do sistema de justiça de Cuiabá, Centro 

de Ressocialização de Cuiabá (CRC) e Centro So-

cioeducativo Pomeri unidade masculina.

2 METODOLOGIA
As unidades, Centro de Ressocialização de Cuiabá 

(CRC) e Socioeducativo Pomeri unidade masculi-

na, encontram-se na região leste do município 

de Cuiabá no estado de Mato Grosso, conforme 

apresentado na Fig. 1. 

De acordo com SEPLAN (2011), Cuiabá está loca-

lizada na unidade climática Tropical Continental 

com clima semiúmido, apresentando 6 meses 

secos e temperatura média anual do ar de 26ºC. 

O clima é marcadamente sazonal, com duas es-

tações características, uma seca e outra chuvo-

sa, com tempo muito seco entre maio a setembro 

e maiores precipitações no período de dezembro 

a fevereiro (BRASIL, 1982).

 
Figura 1 - Localização das unidades em estudo na área urbana do município de Cuiabá/MT.

Mota SS, Fava DF, Jesus JMH

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 231 / pp 06-25 | Jul a Set, 2021
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Este trabalho foi desenvolvido em quatro etapas, 

sendo: Levantamento de Dados; Auditoria; Diag-

nóstico da Situação Atual; e Plano de Interven-

ções, conforme demonstrado na Fig. 2.

 
Figura 2 - Representação esquemática da 
metodologia para elaboração da pesquisa.

O levantamento de dados consistiu na obtenção 

de informações necessárias à caracterização do 

perfil da edificação e dos usuários das unidades: 

Centro de Ressocialização de Cuiabá - CRC e Cen-

tro Socioeducativo Pomeri unidade masculina.

Essas duas unidades foram escolhidas para o es-

tudo de caso por serem as únicas em Cuiabá pro-

vidas de medidores de consumo de água abaste-

cidas pela concessionária da Capital, e também 

por representarem o consumo de água em edifi-

cação antiga e nova respectivamente, visto que o 

Centro de Ressocialização foi construído no ano 

de 1975 e o Centro Socioeducativo também cria-

do na década de 70, e passou por ampliações em 

sua estrutura física em 2007. 

Inicialmente, obteve-se o número das matrículas 

de água do Centro de Ressocialização de Cuia-

bá e do Centro Socioeducativo Pomeri Unidade 

Masculina. Subsequentemente foi levantado o 

consumo histórico de água das referidas matrí-

culas na base de dados da Secretaria de Justiça 

e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso – 

SEJUDH/MT, do período de janeiro de 2007 a abril 

de 2012. Os dados de consumo de água referen-

tes ao período de maio de 2012 a novembro de 

2013 foram obtidos na concessionária de servi-

ços de água e esgoto da capital. 

A fim de determinar o consumo per capita de 

água das duas unidades, foi necessário levantar 

a população carcerária para o mesmo período 

histórico do consumo de água, cuja informações 

foram obtidas na base de dados da Secretaria de 

Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH/

MT) e também na diretoria das referidas unida-

des penitenciárias. O centro Socioeducativo de 

Cuiabá forneceu dados da população de adoles-

centes somente dos anos de 2011 a 2013, nos 

quais será avaliado apenas o consumo de água 

deste período por falta de dados de população. 

As características físicas e o histórico das uni-

dades penitenciárias foram obtidas por meio de 

visita in loco e por levantamento de documenta-

ção por meio de projetos arquitetônicos, proje-

tos hidrossanitários e layouts obtidos no setor de 

Gerência de Obras e Engenharia da SEJUDH/MT e 

também por meio de entrevistas a engenheiros 

da Secretaria, que acompanharam a implanta-

ção das unidades. 

Por meio de aplicação de questionário aos direto-

res e responsáveis pelos serviços gerais das res-

pectivas unidades, foi possível identificar a ma-

neira como a água é utilizada nesses locais. No 

questionário foram contemplados assuntos sobre:

- Abastecimento de água;
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- Atividades desenvolvidas dentro das unidades 

em que se utiliza a água;

- Uso da água pelos reeducandos/adolescentes e 

agentes prisionais/administrativo;

- Estrutura do prédio e celas/dormitórios; 

- Reformas, manutenções e possíveis perdas (vi-

síveis) por vazamentos; 

- Esgotamento sanitário. 

A auditoria do consumo de água foi a etapa onde 

ocorreu um exame sistemático dos dados levan-

tados na etapa anterior, com o objetivo de avaliar 

o consumo per capita de água nas respectivas 

unidades, associando com o perfil físico da edi-

ficação e o perfil dos reeducandos/adolescentes 

quanto à utilização da água, gerando assim um 

diagnóstico da situação das unidades estudadas. 

Para encontrar o consumo de água pelos reedu-

candos/adolescentes foi preciso levantar o volu-

me de água consumido pelos agentes/servidores 

administrativos conforme as Eq. 1 e 2, e subtrair 

do volume total de água consumido na unidade. 

O comportamento dos agentes penitenciários 

e servidores administrativos quanto ao consu-

mo de água é diferente do comportamento dos 

reeducandos. Logo, para encontrar o volume de 

água consumido por eles foi considerado per ca-

pita de 150 l/hab.dia, o mesmo estabelecido por 

Netto (2012) para consumo doméstico.

V"#$ %
l
d( = consumo	per	capita ∗ nº	de	funcionários	   (1)

V"ê$ %
l
m( = V*+, ∗ Nº	de	dias	do	mês  (2)

Em seguida, os dados de volume de água con-

sumido pelos reclusos no período de janeiro de 

2007 a novembro de 2013 foram tabelados em 

planilhas eletrônicas. Para encontrar o valor do 

consumo de água nas unidades, foi necessário 

tabelar o número mensal da população carce-

rária para o mesmo período do histórico de con-

sumo de água, e subsequentemente determinar 

a relação entre o volume de água consumido no 

mês pelo produto entre o número de reeducan-

dos/adolescentes no respectivo período e o nú-

mero de dias do mês, conforme a Eq. 3. Os anos 

de 2008 e 2012 foram bissextos, logo no mês de 

fevereiro foram multiplicados por 29 dias.

Consumo	per	capita /
l

hab. d5 =
volume	(l)

nº	reeducandos		x		nº	dias	do	mês   (3)

Não existe norma brasileira que aborde o consu-

mo de água em unidades prisionais, e são poucas 

as pesquisas no país para a determinação do con-

sumo per capita por detento, destacando a pes-

quisa realizada por Sperling (2005), que apresenta 

um consumo per capita em unidades prisionais de 

200 - 500 l/detento.dia, e a norma técnica elabo-

rada pela Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo (SABESP) - NTS 181, que su-

gere um valor de 300 l/detento.dia.
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O consumo per capita de água por reeducando/

adolescente no CRC e no Socioeducativo no perí-

odo analisado foi comparado com o valor de con-

sumo per capita proposto pela Sabesp, visto ser 

utilizado pela Gerência de Obras e Engenharia da 

SEJUDH-MT para dimensionamento das unida-

des penitenciárias do estado. 

Em ambas as unidades estudadas, a água é uti-

lizada para higiene pessoal dos reeducandos/

adolescentes e agentes prisionais, consumo e 

limpeza das celas e pátio; como as refeições são 

fornecidas por empresas terceirizadas, não há 

utilização de água para o preparo das comidas. 

Destaca-se que, por não haver medição de con-

sumo de água por setores (medição individuali-

zada), todos os consumos de água nas unidades 

são registrados em um único ponto – hidrômetro 

geral –, portanto não foi possível diferenciar o 

volume de água para consumo (bebedouro), la-

vanderia e piscina.

As perdas de água nas instalações das unida-

des estudadas não foram quantificadas, e todo 

o volume de água hidrometrado foi embutido no 

consumo per capita dos reclusos. Nos cálculos 

também não foram consideradas as populações 

flutuantes devido à falta de dados e por consumir 

pouca água. 

Os meses onde houve falta de dados de consumo 

de água, as falhas foram preenchidas da seguin-

te forma: fez-se a média aritmética histórica dos 

volumes de água consumidos nos meses, consu-

mos de água de certo mês em diferentes anos, 

sendo as falhas preenchidas com essas médias 

históricas encontradas, conforme apresenta 

a Eq. 4. A média histórica do consumo de água 

é mais representativa do que a média anual de 

consumo de água, pois as condições climáticas 

são parecidas; por se tratar da mesma estação, 

as variações climáticas são mínimas de um ano 

para outro.

Os meses preenchidos por essa metodologia no 

CRC foram julho e outubro de 2008, fevereiro de 

2009 e 2012, maio e junho de 2011, e dezembro 

de 2013. Na unidade Pomeri, junho de 2011, ou-

tubro de 2012 e dezembro de 2013.

Em junho de 2012 e 2013 no Pomeri, os consu-

mos de água foram 2880m³ e 2752m³ respec-

tivamente, e a média histórica que se obteve 

foi 2816m³. O valor utilizado para o preenchi-

mento da falha de junho/2011 evidencia que 

o preenchimento das falhas por essa metodo-

logia não tem impacto nos resultados obtidos, 

não alterando o comportamento das curvas 

que serão apresentadas.

Média	histórica =
mês0112 + mês0114 + ⋯+mês0166

x  
 (4)

Já nos meses em que houve falta de dados da po-

pulação, a falha foi preenchida pela média arit-

mética anual da população do ano em que houve 

a falha conforme a Eq. 5. Tal situação aconteceu 

nos meses de outubro, novembro, dezembro de 

2013 nas duas unidades de reclusão estudadas.

Média	anual =
mês	1/001 + mês	2/001 + ⋯+mês	x/001

x 	   (5)
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Após a determinação do consumo per capita, foi 

possível elaborar gráficos retratando o comporta-

mento do consumo de água nas unidades no perí-

odo estudado. Por meio do diagnóstico que traçou 

o perfil de consumo no CRC e no Socioeducativo, 

as características das edificações e identificação 

de situações de desperdício, foi possível propor 

ações de intervenção quanto à utilização da água 

de forma que seu uso seja otimizado.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 3.1 Centro de Ressocialização de Cuiabá - CRC

O Centro de Ressocialização de Cuiabá foi criado 

em 1975 inicialmente para atender 128 reedu-

candos. Atualmente, a unidade tem capacidade 

de internação de 344 reclusos, porém o núme-

ro de internação tem sido muito além da capa-

cidade de projeto. Para mitigar esse problema, 

foram instaladas no ano de 2005 celas metálicas 

de maneira provisória para suprir rapidamente 

a defasagem de vagas; contudo, a medida tem 

perdurado até os dias atuais e as celas continu-

am superlotadas.

A penitenciária é composta pela unidade 1 e uni-

dade 2. A unidade 1 é a parte mais antiga cons-

truída em alvenaria, possui 14 alas e abriga o 

maior número de reeducandos, sendo que nessa 

unidade também está locada a parte administra-

tiva da penitenciária. Na unidade 2 há as celas 

metálicas (containers), lavanderia, enfermaria e 

os locais onde são desenvolvidas as atividades 

artísticas, educacionais e de capacitação, como 

apresentado na Fig. 3.

 
Figura 3 - Mapa de Localização do Centro de Ressocialização de Cuiabá em imagem Landsat Fonte: Google Earth, 2017.

Existem na penitenciária 68 celas, e em cada cela 

existe uma área de higienização pessoal. Na uni-

dade 1, o banheiro dos reeducandos é compos-

to por um vaso sanitário, um ralo e uma torneira 

que os reclusos utilizam para reservar água a fim 

de tomar banho e dar descarga. Não foi cons-
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tatado nenhum equipamento economizador de 

água nos pontos de utilização. 

Na unidade 2, o banheiro é composto por um 

chuveiro, um vaso sanitário do tipo bacia turca 

com caixa de descarga e uma torneira de plás-

tico utilizada como lavatório. Nessa unidade o 

comando dos aparelhos é externo por meio de 

shafts, a fim de facilitar a manutenção da par-

te hidráulica e controlar a vazão, como mostra 

a Fig. 4.

  
 Figura 4 -Banheiro da unidade 2, comando dos aparelhos sanitários (Shaft) e bacia turca.

O Sistema de abastecimento de água na unida-

de é indireto, ou seja, a água é armazenada em 

cinco reservatórios e destes é distribuída aos 

pontos de utilização. Já a alimentação dos re-

servatórios ocorre de forma direta e indireta. Na 

forma direta é realizada diariamente por meio 

da rede pública, sendo medida por dois hidrô-

metros com os seguintes números de matrícu-

las: 443198-7 e 46112-1. Na forma indireta é 

realizada 2 vezes na semana por meio de cami-

nhão Pipa. 

A unidade possui cinco reservatórios, um reser-

vatório inferior e quatro reservatórios superio-

res com capacidade total de aproximadamente 

110 m³; são eles: um reservatório de concreto 

armado, dois reservatórios metálicos coluna 

cheia e um reservatório metálico coluna seca; 

este não está sendo utilizado devido ao mau es-

tado de conservação. A Fig. 5 mostra os reser-

vatórios da unidade.

 
Figura 5 - Reservatórios superiores do Centro de 

Ressocialização de Cuiabá.

A dimensão do reservatório para alimentar a 

unidade, considerando a população de projeto 

de 344 reeducandos e 20 agentes penitenciários 
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com consumo per capita de 300 l/reeducando.

dia, é de 150 l/agente.dia, valor indicado pela Sa-

besp e por Netto (2012) respectivamente, sendo 

20% para reserva de incêndio, valor indicado por 

Macintyre (1990). E considerando um intervalo 

de abastecimento de dois dias, caso haja algu-

ma interrupção no abastecimento, a capacidade 

total de reservação de água na unidade deveria 

ser de 148,7 m³. Como o número de internação 

na unidade tem sido muito além da capacidade 

de projeto, considerando a média populacional 

de 2007 a 2013, o número de reeducandos no 

período é de 1035, portanto a capacidade total 

de reservação de água na unidade para atendi-

mento das necessidades dos reeducandos deve-

ria ser de 502,8 m³, ou seja, a capacidade atual 

do CRC não é compatível com o dimensiona-

mento para o número populacional atual, sendo 

necessária a ampliação do reservatório com um 

aumento de 352,1 m³.

Mesmo com a adoção de medidas paliativas em 

2005 para suprir a necessidade de vagas, não 

houve nenhuma ação para ampliar a capacidade 

dos reservatórios, onde hoje a falta de água é um 

problema recorrente, principalmente no período 

das oito às dezesseis horas, salientando que nos 

meses mais quentes do ano a unidade é abaste-

cida duas vezes na semana por caminhão pipa de 

aproximadamente 20.000 litros cada.

Na unidade, a água é utilizada para higiene pes-

soal dos reeducandos e agentes prisionais, consu-

mo, limpeza das celas e pátio e na lavanderia.

Os reclusos na unidade 1 tomam banho duas ve-

zes ao dia. A água é disponibilizada às sete horas 

da manhã e fica acessível até o momento em que 

o reservatório seca; esse intervalo dura aproxi-

madamente quarenta minutos. À tarde o mes-

mo procedimento se repete às dezesseis horas e 

trinta minutos. Os reeducandos armazenam água 

em galões e garrafas descartáveis para usá-la nos 

momentos em que não está disponível; sendo que 

essa medida de reservar água em recipientes pode 

comprometer a qualidade da água reservada.

A disponibilidade hídrica na unidade 2 é maior, 

possibilitando aos reclusos dessa ala tomar um 

banho a mais ao dia, isto porque esta unidade tem 

apenas 128 reeducandos e um reservatório exclu-

sivo para o abastecimento. Os agentes prisionais 

que estão de plantão tomam em média um banho 

ao dia, em banheiro da administração. 

A Fig. 6 mostra a média populacional de reclusos 

no CRC no período de estudo. A maior média anual 

de população ocorreu no ano de 2010, com 1309 

reeducandos seguido pelo ano de 2011 com 1179 

reeducandos. Já os anos de 2007 e 2008 apresen-

taram as menores médias populacionais com 767 

e 769 reeducandos, respectivamente.
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Figura 6 - Média anual da população de reeducando no Centro de Ressocialização de Cuiabá, 2007 a 2013.

Mota SS, Fava DF, Jesus JMH

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 231 / pp 06-25 | Jul a Set, 2021



17

A população de agentes penitenciários de plantão 

acrescida à dos servidores administrativos é de 

aproximadamente 20 pessoas por dia na unidade 

de Ressocialização. Por meio das Eq. 1 e 2 encon-

trou-se o volume mensal consumido pelos funcio-

nários nos meses com 28 dias de 84m³, nos meses 

com 30 dias de 90m³ e nos meses com 31 dias de 

93m³. Os anos de 2008 e 2012 foram bissextos, 

logo o consumo no mês de fevereiro foi de 87 m³. 

Subtraindo o volume de água mensal consumi-

do pelos funcionários do volume total de água 

consumido em um mês na unidade, foi possível 

determinar o volume mensal de água consumi-

do pelos reeducandos, os valores estes expostos 

na Fig. 7, onde as barras em azul representam o 

consumo per capita médio de água em cada ano 

e a linha horizontal vermelha o índice per capita 

médio do período analisado.

 
 Figura 7- Médias anuais dos consumos per capita de água dos reeducandos no Centro de  

Ressocialização de Cuiabá, 2007 a 2013.

Observa-se que a média geral do consumo per 

capita de água no CRC para o período analisado 

foi de 169 l/reeducando.dia, valor abaixo do con-

sumo per capita indicado pela Sabesp, que é de 

300 l/reeducando.dia, representando 56,3% do 

consumo per capita orientado pela companhia 

para penitenciárias. Já a média per capita no CRC 

encontra-se acima do valor indicado por Netto 

(2012) para residências, que é de 150 l/hab.dia, 

com 12,7% a mais. Esse baixo consumo ocorrido 

no CRC é resultado das medidas restritivas quan-

to à utilização da água devido à baixa capacidade 

de armazenamento dos reservatórios, levando à 

racionalização da água com horários específicos 

para a liberação desta aos reeducandos.

Vale ressaltar que os detentos são submetidos a 

condições de controle por não haver água sufi-

ciente para o atendimento de suas necessidades, 

demanda hídrica reprimida, o que resultou no 

baixo valor do consumo per capita encontrado, 

e muito provavelmente os detentos não estejam 

em condições adequadas com este baixo consu-

mo per capita.

3.2 Centro Socioeducativo Pomeri  
Unidade Masculina

O complexo Pomeri abriga adolescentes em con-

flito com a lei que cumprem medidas socioedu-

cativas em regime fechado na faixa etária de 12 

a 18 anos. O centro socioeducativo é dividido em 
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unidades feminina e masculina. Neste trabalho 

abordaremos o consumo de água no Centro Só-

cioeducativo Pomeri unidade masculina, que por 

sua vez é subdividido em Unidade de Internação 

Masculina (UIM) e Unidade de Internação Provi-

sória Masculina (UIPM), sendo unidades antiga e 

nova, respectivamente.

O Socioeducativo foi construído na década de 

1970, e ao longo do tempo passou por mudan-

ças em sua estrutura física. A UIM tem capacida-

de para atender setenta adolescentes, possui 45 

quartos, salas de aula, refeitório, cozinha e quar-

to de descanso para os agentes socioeducado-

res, lavanderia, refeitório, sala para atendimento 

técnico, gerência de internação e departamento 

administrativo.  

Em dezembro de 2007 foi fundada a internação 

Provisória (UIPM). Com capacidade para atender 

quarenta adolescentes, possui 11 quartos, salas 

de aula, sala para professores, sala para atendi-

mento técnico, refeitório, lavanderia, cozinha e 

quarto para descanso dos agentes socioeduca-

dores, gerência de internação provisória e depar-

tamento administrativo. Na unidade além UIM e 

UIPM, existem também o bloco de saúde, quadra 

de esportes e piscina, como mostra a Fig. 8.

 
Figura 8 - Mapa de localização do Centro Socioeducativo Pomeri Unidade Masculina.

No socioeducativo Pomeri unidade masculina há 

aproximadamente 85 banheiros; destes 76 são 

para os adolescentes e 9 são para os agentes so-

cioeducadores e outros servidores. Nos quartos 

dos adolescentes existem as camas e o banheiro, 

composto por um vaso sanitário envelopado com 

caixa de descarga instalada na parte externa ao 

banheiro, conforme apresentado na Fig. 9, um 

lavatório envelopado com torneira de plástico e 

um chuveiro de plástico com acionador roscável. 
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O Sistema de abastecimento de água no Sócio-

educativo Pomeri unidade masculina é indireto, 

ou seja, a água é armazenada em três reserva-

tórios e destes é distribuída aos pontos de utili-

zação. Já a alimentação dos reservatórios ocorre 

diariamente pela rede pública, sendo medido por 

dois hidrômetros com os seguintes números de 

matrículas 456650-5 e 451682 – 6.

A unidade possui três reservatórios, um reser-

vatório metálico coluna cheia com capacidade 

de 150,82 m³ e dois reservatórios de concreto 

armado, um superior e o outro inferior, cuja ca-

pacidade de armazenamento não foi informada, 

porém estima-se uma capacidade de 11 m³, ou 

seja, a unidade possui capacidade de reservação 

total de aproximadamente 161,82 m³. A Fig. 10 

mostra os reservatórios da unidade.

  

 Figura 9 – Vaso sanitário envelopado com caixa de descarga externa ao banheiro.

  

 Figura 10 - Reservatórios do Sócioeducativo Pomeri, metálico coluna cheia e concreto armado.
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A dimensão do reservatório para alimentar a 

unidade, considerando população de 110 ado-

lescentes mais 25 gentes socioeducadores com 

consumo per capita de 300 l/adolescente.dia e 

150 l/agente.dia, valor indicado pela Sabesp e 

por Netto (2012) respectivamente, sendo 20% 

para reserva de incêndio, valor indicado por Ma-

cintyre (1990). E considerando um intervalo de 

abastecimento de dois dias, caso haja alguma in-

terrupção no abastecimento, a capacidade total 

de reservação de água na unidade deveria ser de 

88,2 m³ e é de 161,82 m³. Ou seja, a capacidade 

do reservatório atual atende à demanda de água 

da unidade, com 73,6 m³ acima do necessário.

Na unidade, a água é utilizada para higiene pes-

soal, consumo e lazer dos adolescentes, e é dis-

ponibilizada ininterruptamente sem nenhuma 

restrição. As práticas de atividades físicas na 

quadra e na piscina são frequentes. Os agentes 

socioeducadores e outros servidores da unidade 

também utilizam a água para sua higiene pesso-

al, sendo que os agentes de plantão tomam em 

média um banho ao dia em banheiros da admi-

nistração e os outros servidores utilizam a água 

apenas nos lavatórios e nas descargas dos sani-

tários. Não foi observada na unidade nenhuma 

medida de reúso da água e aproveitamento de 

água da chuva.

A Fig. 11 mostra a média anual de adolescentes 

no Socioeducativo Pomeri no período de 2011 a 

2013, com a maior média no ano de 2011 com 

152 adolescentes e o ano de 2013 com a menor 

média populacional de 101 adolescentes.

 
 

População 2011 População 2012 População 2013
média anual 152 146 101
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Figura 11- Média anual de adolescentes no Socioeducativo Pomeri no período de 2011 a 2013.

A população de funcionários, agentes socioe-

ducadores de plantão e servidores administra-

tivos é de aproximadamente 25 pessoas por dia 

na unidade Socioeducativa. Por meio das Eq. 1 e 

2 encontrou-se o volume mensal de água con-

sumido pelos funcionários nos meses com 28 

dias, que foi de 105m³; nos meses com 30 dias, 

foi de 112,5m³, e nos meses com 31 dias foi de 

116,25m³. O ano de 2012 foi bissexto, logo o 

consumo no mês de fevereiro foi de 108,75m³.

Subtraindo o volume de água consumido em um 

mês pelos agentes socioeducadores e outros 

servidores do volume total de água consumido 

na unidade em um mês, foi possível determi-

nar o volume mensal de água consumido pelos 

adolescentes, valores estes expostos na Fig. 11, 

onde as barras em azul representam o consumo 

per capita médio de água em cada ano e a linha 

horizontal vermelha o índice per capita médio do 

período analisado.

Mota SS, Fava DF, Jesus JMH

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 231 / pp 06-25 | Jul a Set, 2021



21

 
 Figura 12- Médias anuais dos consumos per capita de água dos adolescentes no Centro Socioeducativo Pomeri 

Unidade Masculina, 2011 a 2013.

Observa-se que a média geral do consumo per 

capita de água no Socioeducativo Pomeri uni-

dade masculina para o período analisado foi de 

974 l/adolescente.dia, e o consumo per capita 

indicado pela Sabesp é de 300 l/adolescente.dia, 

ou seja, a média geral do consumo per capita na 

unidade representa 225% a mais que o consu-

mo per capita orientado pela companhia Sabesp 

para unidades Socioeducativas/penitenciárias e 

aproximadamente 550% a mais que o consumo 

indicado por Netto (2012) para residências, que 

é de 150 l/hab.dia. 

Esse elevado consumo ocorrido no Socioeducativo 

Pomeri unidade masculina é resultado do livre aces-

so dos adolescentes à utilização da água sem ne-

nhuma medida restritiva. Ressaltando que as perdas 

de água ocorridas nas instalações da unidade foram 

embutidas no consumo per capita dos adolescentes, 

elevando ainda mais o valor deste índice.

3.3 Comparação do consumo entre as  
duas unidades 

A Fig. 13 apresenta uma comparação entre o 

consumo per capita de água consumido pelos 

reeducandos no Centro de Ressocialização de 

Cuiabá e pelos adolescentes no Centro Socioe-

ducativo Pomeri unidade masculina, e faz uma 

relação com o consumo per capita indicado pela 

Sabesp para presídios e por Netto (2012) para 

consumo residencial.

O consumo per capita de água dos adolescentes 

foi superior ao consumo per capita de água dos 

reeducandos em todo o período analisado, supe-

rando até mesmo o consumo indicado pela Sa-

besp para unidades penitenciárias que é de 300 

l/recluso.dia. Já o consumo dos reeducandos foi 

inferior ao valor indicado pela Sabesp em todo o 

período de estudo e em relação ao valor indicado 

por Netto (2012) foi superior nos anos de 2008, 

2009, 2012 e 2013; a maior média foi no ano de 

2007 com valor de 208 l/reeducando.dia.

No ano de 2011, o Socioeducativo teve a maior 

média anual de consumo per capita com valor de 

1113 l/adolescente.dia, enquanto o Centro de 

Ressocialização teve a menor média anual com 

valor de 134 l/reeducando.dia, sendo o consu-

mo per capita médio dos adolescentes no ano de 

2011 foi de 730% a mais que o consumo per ca-

pita dos reeducandos no mesmo ano.

Em todos os anos, o consumo de água no Centro 

Socioeducativo superou o consumo indicado pela 

Sabesp e o Centro de Ressocialização não atingiu o 
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valor estipulado pela companhia. A Fig. 14 expõe em 

porcentagem o comportamento do índice per capita 

consumido nas duas unidades, nos anos de 2007 a 

2013, em relação ao valor indicado pela Sabesp.

 
 Figura 13 - Médias anuais do consumo per capita de água no Centro de Ressocialização de Cuiabá, Centro 

Socioeducativo Pomeri Unidade Masculina e valor estabelecido pela Sabesp.

Figura 14 - Comparativo percentual entre as médias anuais do consumo per capita de água no Centro de Ressocialização 
de Cuiabá e Centro Socioeducativo Pomeri Unidade Masculina em relação ao valor indicado pela Sabesp, 300l/recluso.d.
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O gráfico retrata em porcentagem o quanto o 

consumo de água pelos adolescentes foi superior 

ao consumo indicado pela Sabesp e o quanto o 

consumo pelos reeducandos foi inferior ao indi-

cado pela companhia. Em todo o período anali-

sado no Socioeducativo, 2011 a 2013, o consu-

mo foi superior ao indicado pela Sabesp. O ano 

em que a unidade apresentou o menor consumo 

per capita o valor foi superior em 164% que o 

proposto pela Sabesp, em 2012. No ano de 2011 

o Socioeducativo teve o maior consumo per ca-

pita de água com 271% a mais do que o sugerido 

pela Sabesp.

Já o Centro de Ressocialização em todo o período 

analisado, 2007 a 2013, apresentou o consumo 

per capita abaixo do valor indicado pela compa-

nhia. O ano que apresentou o menor consumo foi 

2011, representado 55% a menos do que o valor 

indicado pela Sabesp, e o ano que apresentou o 

maior consumo per capita foi 2007, com 30,67% 

a menos que o sugerido pela companhia.

3.4 Ações de Intervenção

Para garantir a sustentabilidade da gestão da 

água na penitenciária, recomenda–se quantificar 

as perdas de água que ocorrem nas edificações e 

o consumo de água da população flutuante. As-

sim, sensibilização da população carcerária por 

meio de campanhas de conscientização e incen-

tivos, medição setorizada do consumo de água 

(por ala), melhorias das instalações hidrossani-

tárias por meio da utilização de equipamentos 

economizadores são ações que contribuem para 

otimizar o seu uso.

Desenvolvimento de um plano de manutenção 

que contemple intervenções periódicas para 

correções de vazamentos, aparentes ou não apa-

rentes, nas instalações hidráulicas internas e 

externas da edificação. Treinamento dos funcio-

nários quanto à utilização da água. E a formação 

de uma equipe na secretaria responsável pela 

manutenção das partes hidráulicas de todas as 

unidades de justiça do Estado.

Utilização de equipamentos economizadores 

de água nas partes hidráulicas das unidades e 

utilização de fontes alternativas de água para 

lavagens de pisos e irrigação de jardins, como 

o aproveitamento de água de chuva e reuso da 

água servida.

Solicitação aos órgãos ambientais competentes 

da elaboração de propostas de normas brasilei-

ras e/ou municipais para a utilização racional da 

água em unidades penitenciárias.

4 CONCLUSÕES 
A média geral do consumo per capita de água en-

contrado para o CRC no período de 2007 a 2013 

foi de 169 l/reeducando dia, e a média geral do 

consumo per capita encontrada para o Pomeri no 

período de 2011 a 2013 foi de 974 l/adolescente.

dia. A diferença na média geral do consumo per 

capita de água ocorrido nas duas unidades foi 

de 805 l/recluso.dia, ou seja, o Pomeri consumiu 

aproximadamente 4,5 vezes a mais que o CRC e 

2,5 vezes a mais do que o indicado pela Sabesp 

para unidades penitenciárias; esse valor pode ser 

explicado pela maneira como a água é gerida nas 

duas unidades. No Centro de Ressocialização uti-

lizam-se medidas restritivas no consumo da água, 

principalmente na hora do banho. No Centro So-

cioeducativo Pomeri, apesar de possuir uma uni-

dade nova, com a infraestrutura mais conservada, 

não foi adotada nenhuma medida de restrição 

quanto à utilização da água, e os adolescentes 

têm acesso a todo o momento a esse recurso.

O consumo per capita encontrado para o CRC de 

169 l/reeducando.dia está muito abaixo do valor 

indicado pela Sabesp para unidades penitenci-

árias, que é de 300 l/recluso.dia, podendo esse 

valor encontrado não assegurar o suprimento de 
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água necessária para atender toda a população 

do Centro de Ressocialização de Cuiabá, visto que 

a capacidade atual do reservatório é de 148,7 m³. 

Porém, para atender à população atual de reedu-

candos, o volume de reservação deveria ser de 

502,8 m³, ou seja, a capacidade do reservatório 

do CRC não é compatível com as condições po-

pulacionais da unidade, sendo necessária a am-

pliação do mesmo. Insta salientar que os deten-

tos são submetidos a condições de controle por 

não haver água suficiente para o atendimento de 

suas necessidades, demanda hídrica reprimida, o 

que resultou no baixo valor do consumo per ca-

pita encontrado, e que muito provavelmente os 

detentos não estejam em condições adequadas 

com esse baixo consumo per capita.

Mesmo sem acesso às informações que inter-

ferem diretamente no consumo de água, como 

quantificação das perdas ocorridas nas edifica-

ções e consumo de água da população flutuante, 

o diagnóstico do consumo de água ocorrido no 

Centro de Ressocialização de Cuiabá e no Cen-

tro Socioeducativo Pomeri Unidade Masculina no 

período de 2007 a 2013 indica que o consumo de 

água em unidades prisionais tende a ser elevado 

se não houver medidas que restrinjam a utilização 

da água. Destaca-se que apenas duas unidades 

foram avaliadas, e que para melhor confiabilidade 

acerca do consumo per capita de água adequado 

em unidades de privação de liberdade seria ne-

cessária uma quantidade maior de amostragem. 

Outro fator que atenua o elevado consumo é o fato 

de não haver legislações municipais e programas do 

governo que incentivem a redução do consumo de 

água em unidades penitenciárias e que orientem os 

gestores na adequação das instalações.
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Resumo
O monitoramento de parâmetros hidráulicos em campo normalmente tem custo elevado. Em redes de distri-

buição de água, a compreensão é extremamente importante para a tomada de decisões que visem ao acesso 

a melhor eficiência hídrica e energética, principalmente relacionadas a operação e controle de perdas de 

água. O objetivo do trabalho foi utilizar ferramentas estatísticas para análise de setor real de distribuição 

de água do Sul de Minas Gerais. A metodologia fundamentou-se em análises estatísticas que possibilitam 

interpretar informações para subsidiar a tomada de decisões futuras, entre elas o Teste t de Student. A partir 

de análises de adaptação de um simples modelo matemático, foram avaliadas as perdas por nós a partir dos 

dados tratados. Concluiu-se que pode-se extrair muita informação de uma rede real pelas análises; aqui es-

pecificamente são contempladas particularidades de região montanhosa. 

Palavras-chave: Parâmetros hidráulicos. Sistema de distribuição de água e análise estatística. 

Abstract
Monitoring hydraulic parameters in the field is usually costly. Understanding water distribution networks is ex-

tremely important for decision making aimed at better access to water and energy efficiency, especially related to 

water loss operation and control. The objective of this work was to use statistical tools for real sector analysis of 

water distribution in southern Minas Gerais. The methodology was based on statistical analysis that make it pos-

sible to interpret information to support future decision making. As a result of several statistical analysis, such as 

the t test. From analysis from adaptation of a simple mathematical model we analyzed the losses from the treated 

data. We concluded that much information can be extracted from a real network by the analysis, here specifically 

for mountainous region particularities.

Keywords: Hydraulic parameters. Water distribution system and statistical analysis. 
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente tem-se observado problemas rela-

cionados ao abastecimento de grandes centros 

urbanos associados ao aumento da população, 

diretamente ligado ao consumo, que acabam 

contribuindo para redução de disponibilidade 

de água em qualidade e quantidade. Tal assun-

to tornou-se um tema de preocupação mundial. 

Nesse contexto, as redes de distribuição de água 

como sistemas hídricos enfrentam problemas de 

grandes perdas de água.

Um agravante é que as redes de água existentes 

são em geral antigas e ineficientes, com tubula-

ções e conexões que necessitam de manutenção 

frequente e cara. Outro fator são as altas pres-

sões no sistema de distribuição de água, que 

provocam o rompimento das tubulações e cau-

sam grandes vazamentos. Dessa forma, na maio-

ria dos casos a gestão de pressão é uma das es-

tratégias de gestão de fugas (FONTANA; GIUGNI; 

PORTOLANO, 2012). 

Por se tratar de obras enterradas, muitas vezes 

os sistemas de distribuição de água são esque-

cidos (MUTIKANGA; SHARMA; VAIRAVAMOOR-

THY, 2013). Segundo Fontana, Giugni e Portolano 

(2012), as perdas nas redes chegam a ultrapas-

sar de 30 a 40%. A implantação de um projeto 

de rede de água deveria balancear o custo de 

implantação geralmente baixo, com o custo da 

manutenção, que acaba sendo alto e frequente 

(PINNTO et al., 2017). Segundo Kanakoudis et al. 

(2013), as perdas podem ser divididas em dois ti-

pos: as aparentes (não físicas) e as reais (físicas). 

As análises de parâmetros hidráulicos são essen-

ciais na avaliação do funcionamento das redes 

de distribuição de água, sendo também a forma 

mais eficiente de  prever o comportamento do 

sistema quando ocorrem alterações das situ-

ações normais da rede. Essas análises em geral 

são feitas em vazão, pressão, rugosidade, perdas 

de carga nos trechos, entre outros, e suas altera-

ções podem ocorrer devido a vazamentos, que-

bra, envelhecimento de tubos, válvulas e regis-

tros com defeito ou fora da vida útil (FORMIGA; 

CHAUDHRY, 2008).

Vários métodos para análise hidráulica dos siste-

mas de distribuição foram criados e aperfeiçoa-

dos, pois apresentam a solução para diversos ti-

pos de problemas relacionados à rede. Lamoglia 

(2013) utilizou em seu trabalho o modelo de simu-

lação hidráulica EPANET para avaliar o sistema de 

distribuição de água de São Lourenço, MG, obser-

vando o comportamento da rede e determinando 

os valores de perdas de água com base em vazão 

e pressão e o custo desse volume perdido. Ribei-

ro (2014) propôs a calibração da rede de abas-

tecimento dessa mesma rede, empregando um 

modelo proposto por Silva (2003) com o uso do 

algoritmo genético com o objetivo de determinar 

a eficiência hídrica e energética do sistema. San-

tos (2016) estudou um modelo de calibração para 

ajuste de parâmetros de rugosidade, demanda e 

vazamento. Bobsin (2014) estudou a rede com o 

objetivo de examinar as particularidades e o com-

portamento de demanda. Fortes (2016) analisou 

as perdas de água e relações energéticas utilizan-

do metodologia de balanço. 

Segundo Vieira (2011) e Reis (2015), a análise 

estatística de dados é uma excelente ferramen-

ta para diagnóstico de uma rede. Por meio dela é 

possível trabalhar dados coletados e observados, 

de forma a facilitar a compreensão dos resulta-

dos e a validação das informações descritas. Ao 

final da análise, as ações escolhidas como solu-

ção para o problema dependerão em parte dos 

dados coletados. 

A utilização de software de análise dados es-

tatísticos vem com uma proposta de facilitar e 

melhorar os resultados obtidos pelos programas 

de diagnósticos dos dados. Esses softwares pos-

suem eficácia e facilidade de uso, além de dimi-
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nuir o tempo levado para execução dos cálculos 

e conclusões dos resultados. 

Guidi (2016) analisou a variação de consumo de 

água utilizando dados obtidos por sistemas re-

motos no município de Franca (SP). O objetivo do 

trabalho foi determinar valores de K1 (coeficien-

te de vazão máxima diária) e K2 (coeficiente de 

máxima vazão horária), comparando com valores 

existentes na literatura. Já Melo (2014), em seu 

trabalho, aplicou técnica de análise estatística 

na avaliação de desempenho e confiabilidade de 

estações de tratamento de água (ETA). 

Cambrainha e Fontana (2015) estudaram a aná-

lise da aplicação de investimentos em perdas no 

Nordeste brasileiro, com o objetivo de avaliar o 

quanto o investimento no setor de água é refle-

tido na redução das perdas. Guedes et al. (2012) 

realizaram em seu trabalho a aplicação da análi-

se estatística multivariada no estudo da qualida-

de da água do Rio Pomba (MG), com o objetivo de 

identificar os grupos de poluição presentes. 

Rodrigues (2014) avaliou em seu trabalho o im-

pacto da utilização de diferentes equipamentos de 

medição no índice de perdas em um setor isolado 

do sistema de abastecimento de água da cidade de 

Campo Grande (MS), para determinar qual seria o 

melhor tipo de medidor para cada sistema e melhor 

opção de hidrômetro para cada consumidor.

Deste modo, conclui-se que os trabalhos hidráu-

licos com análises estatísticas não são frequen-

tes na literatura.

2 OBJETIVO 
Os objetivos específicos do artigo são os relacio-

nados a seguir:

- Aplicar metodologia de análise estatística em 

um sistema;

- Extrair conhecimentos para melhor conheci-

mento do sistema hídrico em questão.

3 MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia a ser utilizada neste trabalho 

consiste em análise estatística de parâmetros 

hidráulicos de pressão de uma rede de abasteci-

mento de água.

A pesquisa se inicia pela seleção da rede de es-

tudo com base em dados obtidos em pesquisas 

feitas em 2014 pelo NUMMARH - Núcleo de Mo-

delagem e Simulação em Meio Ambiente e Re-

cursos e Sistemas Hídricos da Universidade Fe-

deral de Itajubá. Em seguida foi feita a análise de 

dados e informações para identificar quais são 

válidas para a pesquisa atual. A partir daí foi de-

finida qual cidade do sul de Minas Gerais  teve a 

rede estudada, levando em consideração os tra-

balhos já realizados pelo grupo anteriormente. 

Essa engloba três bairros: Palmela, Moradas da 

Serra e Vale dos Pinheiros e pertence a um setor 

isolado (SANTOS, 2016). E tem como companhia 

responsável pelo abastecimento de água e esgo-

to da cidade a SAAE (serviço autônomo de água 

e esgoto).  

Os dados foram coletados do ano de 2014, en-

tre os dias 20 e 28 de setembro, pois esse ano 

foi o último de coleta de dados. Durante esses 

sete dias de 15 em 15min foram marcados os 

valores de pressão registrados na rede e poste-

riormente elaborado um banco de dados. A rede 

possui dados de 19 loggers de pressão; deles, 

18 foram monitorados e 15 nós considerados 

válidos, três foram descartados por apresentar 

erros de medição.

Os pontos monitorados são demonstrados na 

Fig. 1: 
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Figura 1 - Pontos de monitoramento de 7 dias

Fonte: Santos (2016)

Para analisar os dados, foram utilizadas plani-

lhas eletrônicas e softwares de apoio para análi-

ses gráficas. Ao escolher essa ferramenta, foram 

determinados quais seriam os dados que se de-

sejava coletar; inicialmente foram analisados os 

parâmetros estatísticos de média, desvio padrão, 

pressão máxima e mínima e os percentis. Poste-

riormente foi realizado o Teste t de Student para 

comparação de médias obtidas entre duas po-

pulações distribuídas normalmente. Os valores 

das médias foram dispostos em uma matriz para 

o procedimento de aplicação do Teste t, identifi-

cando diferenças significativas entre os valores, 

ou seja, valor de p menor ou igual a 0,05. As dife-

renças significativas, ou seja, valores de p abaixo 

ou igual a 0,05 foram discutidas, e analisados os 

possíveis motivos pelos quais apresentam esse 

resultado. 

Como para a rede estudada temos valores de 

pressão, decidiu-se calcular a porcentagem de 

perdas relativa ao valor de pressão obtido. Uti-

lizou-se uma fórmula para cálculo das perdas na 

rede de estudo baseado nos trabalhos de Tuc-

ciarelli, Criminisi e Termini (1999) e na de Silva 

(2003), sendo dada por:

∑ perdas = P
média

 0,5. 7,27 (1)

Onde: Perdas são representadas em percentual e 

a pressão média (Pmédia) em mca.

Foram identificados os limites de pressão para as 

perdas mínimas de 35% e máxima de 65%, base-

ado no trabalho de Fortes (2016) ajustado para 

o setor em estudo onde perda real na rede é de 

65,40%. Para isso calculou-se de maneira inver-

sa: conhecido o valor de perda, foi calculada in-

versamente a pressão máxima e mínima para os 

limites admitidos. O coeficiente 0,5 foi baseado 

em pesquisas anteriores e o valor 7,27 foi encon-

trado por método de tentativa e erro. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os pontos também foram comparados por setor 

para compreender como funciona cada região. 

O primeiro ponto estudado é a entrada da rede, 

analisando dados de vazão e velocidade. A en-

trada da rede fica localizada no Solar dos Lagos. 

Foi feita análise de média, desvio padrão e vari-

ância, e os resultados são expressos na Tabela 1. 
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Foram considerados 15 pontos de medidas para 

o cálculo de média, desvio padrão e variância re-

ferente a esta tabela.

As análises foram resumidas a partir do trabalho 

de Vieira (2019). Assim como nos pontos (Nós), o 

menor valor de média não teve diferença expres-

siva em relação aos demais dias da semana, sen-

do o menor valor obtido em uma segunda-feira e 

o maior no dia 24/09, quarta-feira. Nota-se que 

a vazão é menor nos finais de semana e durante 

a semana vai aumentando gradativamente até 

quarta-feira e depois diminuindo até sábado, 

sendo menor aos domingos. 

Tabela 1 - Análise dos dados de vazão Solar dos Lagos

Vazão (L/S)

Dia Média Desvio Padrão Variância

20/09/2014 10,361 0,844 0,713

21/09/2014 9,905 1,415 2,004

22/09/2014 11,360 2,742 7,517

23/09/2014 11,255 2,742 7,521

24/09/2014 11,545 2,514 6,322

25/09/2014 11,362 2,862 8,192

26/09/2014 11,019 2,220 4,928

27/09/2014 10,755 1,965 3,862

28/09/2014 10,457 1,920 3,686

29/09/2014 9,431 2,446 5,981

Fonte: Autor

O menor valor de desvio padrão foi apresenta-

do no dia 20/09, sábado, quando os valores de 

vazões variaram menos que nos demais dias em 

relação à média. Do dia 22/09 ao 26/09, os valo-

res de desvio padrão foram bem similares, fican-

do entre 2,22 e 2,86 mca. Assim, conclui-se que 

quanto maior é a vazão média mais alto também 

é seu valor de desvio padrão.

Foi gerado um gráfico com valores de pressão e 

consumo por setor da rede de estudo, para que se 

pudesse entender como os bairros influenciam a 

rede total. A Fig. 2 evidencia os resultados obtidos.
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Figura 2 - Pressão e consumo por setor. Fonte: Autor
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O Bairro Vale dos Pinheiros possui uma parte com 

cotas altimétrica mais baixa e outra mais alta; a 

média de pressão nesse bairro fica entre os dois 

outros bairros, com valor de 60,5 mca, e sua mé-

dia de consumo é de 4,52 l/s também entre o 

bairro Palmela com 3,76 l/s e o bairro Morada da 

Serra com 6,03 l/s. A característica que justifica 

esse valor de consumo possivelmente é que o 

bairro possui valor aquisitivo maior que o Bairro 

Palmela e menor que o Morada da Serra, o que 

implica no consumo da população. 

Caracterizado o valor de pressão por setor, foi feito 

um gráfico com valor de média por nó. Assim, obte-

mos os nós com valores mais altos e os mais baixos, 

esses resultados são apresentados na Fig. 3.
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Nesse gráfico pode-se observar também que as 

pressões em sua maior parte ficam acima do va-

lor de 50 mca, que seria o valor ideal de pressão 

para uma rede. Abaixo de 50 mca ficaram cinco 

valores, entre eles o Nó 114 e o 115, pertencen-

tes ao bairro morada da Serra, e os Nós 51, 111 

e 117, pertencentes ao bairro Vale dos Pinheiros.

Na Tabela 2 foram calculados os parâmetros es-

tatísticos por bairros que compõem a rede. Os 

dados foram coletados durante os sete dias da 

semana, assim podemos compará-los. O bair-

ro Palmela possui média de pressão maior que 

os outros dois, sendo seu valor de 81,2mca, e o 

bairro Morada da Serra apresentou valor mais 

baixo, de 54,1 mca, pois se encontra totalmente 

em uma área mais alta da rede, o que diminui a 

pressão na tubulação. 

O maior valor de desvio padrão foi do bairro Vale 

dos Pinheiros, 16,8 mca. Essa região possui algu-

mas diferenças de níveis, o que acaba influen-

ciando nas pressões, tornando umas mais eleva-

das que as outras. A pressão máxima foi no bairro 

Vale dos Pinheiros, sendo 86,9 mca e o mínimo 

também nesse bairro, 39,1 mca. Isso ocorre pos-

sivelmente devido a diferenças de cotas altimé-

tricas dos pontos de coleta de dados.

Tabela 2 - Dados estatísticos por setor, calculados durantes os 7 dias. 

Média Dv Pad Mediana P90% P10% Pmax Pmin

Palmela 81,2 1,3 81,2 80,4 81,9 82,1 80,3

Vale Dos Pinheiros 60,5 16,8 63,2 40,6 77,6 86,9 39,1

Morada Da Serra 54,1 8,5 54,2 46,1 62,0 63,5 44,6

Fonte: Autor
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A Tabela 3 apresenta, para uma melhor compre-

ensão, os valores das médias da pressão na rede, 

destacando as diferenças que foram considera-

das significativas. 

Os cálculos foram feitos para todos os Nós, dos 

dias 20/09/2014 a 27/09/2014. Os resultados 

foram os seguintes:

Quando comparados os valores do dia 20/09 e os 

demais dias, podemos notar que os valores fica-

ram abaixo 0,05. Isso pode ter ocorrido porque o 

dia 20/09 foi o primeiro dia de coleta e o equi-

pamento se encontrava em adaptação aos locais 

de medição, assim seus valores médios acabam 

sendo diferentes dos demais dias, que possuem  

mais dados válidos. Nos outros dias praticamen-

te não foram observadas diferenças significati-

vas. Possivelmente tal achado se deve em razão 

de os valores de pressão não terem tido grandes 

oscilações e a média.

O Nó 14 apresentou resultados diferentes em re-

lação ao Nó 105. Separando as diferenças con-

sideradas significativas, foi verificado que quase 

todos os resultados de comparação dos dias fo-

ram inferiores, ou seja, significativos. Entende- 

se assim que houve diferenças entre as médias 

das pressões trabalhadas. 

A diferença mais explícita foi quando comparado 

o dia 20/09 com os demais dias, possivelmen-

te pelo fato de os equipamentos ainda estarem 

sendo adaptados aos locais de medição. Ou-

tra característica verificada é que os valores de 

pressão permanecem praticamente o dia todo, 

em níveis muito elevados. Desse modo, essa re-

gião também pode apresentar valores de con-

sumo mais baixos, o que implica no aumento de 

pressão na rede. Outra característica desse pon-

to que pode ter causado alguma diferença dos 

outros é o fato de ter sido necessária a troca do 

medidor, pois o primeiro apresentou problema 

na medição.

O Nó 51 apresentou resultados diferentes dos 

dois Nós anteriores, sendo que poucas compara-

ções entre dias foram significativas. Assim como 

os outros, a comparação do dia 20/09 foi a que 

mais ficou abaixo desse valor. E outros dois dados 

também foram inferiores; visualizando os resul-

tados obtidos e os dados originais para estudo, 

visualizamos uma possível alteração nos dias 

23/09 e 24/09, que possivelmente foram dias de 

alguma interferência na rede, para manutenção. 

Para esse Nó, portanto infere-se que ele tenha 

valores de pressões bem similares uma à outra e 

pressões com valores baixos.

Nos Nós 111, 109, 116 e 112 podemos verificar 

diversos valores de t significativos. Esses nós 

pertencem a uma mesma região do bairro Vale 

dos Pinheiros; essa região em geral apresenta 

valores de pressões médias em relação aos dois 

outros bairros. As diferenças das médias foram 

verificadas em maior parte quando se compara o 

dia 20 com os demais dias. 

Isso pode ter ocorrido por ser o primeiro dia de 

coleta de informação ou por se tratar de um sá-

bado.  Como essa região possui algumas pou-

sadas e um hotel, aumenta o fluxo de pessoas, 

provocando uma alteração no consumo e em 

consequência a diminuição na pressão, o que 

acaba causando uma diferença em relação aos 

demais dias. Um valor que chamou atenção foi a 

comparação do dia 20 com o dia 24: em 3 dos 4 

nós o valor ficou abaixo de 0,005, o que repre-

senta uma variação bem significativa das mé-

dias encontradas.
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Tabela 3 - Identificação das diferenças significativas entre médias das pressões por nós e dias, com a aplicação do 
Teste t de Student.

Sábado Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado
NÓ  20/09/2014 21/09/2014 22/09/2014 23/09/2014 24/09/2014 25/09/2014 26/09/2014 27/09/2014

105

20/09/2014 - 0,159 0,010 0,035 0,035 0,037 0,125     0,395
21/09/2014 0,159 - 0,167 0,127 0,105 0,126 0,037      0,437
22/09/2014 0,010 0,167 - 0,045 0,068 0,046 0,134      0,392
23/09/2014 0,035 0,127 0,045 - 0,024 0,002 0,092      0,406
24/09/2014 0,035 0,105 0,068 0,024 - 0,023 0,069      0,413
25/09/2014 0,037 0,126 0,046 0,002 0,023 - 0,091      0,406
26/09/2014 0,125 0,037 0,134 0,092 0,069 0,091 -      0,430
27/09/2014 0,395 0,437 0,392 0,406 0,413 0,406 0,430         -

14

20/09/2014 - 0,028 0,011 0,008 0,007 0,645 0,019      0,017
21/09/2014 0,028 - 0,005 0,008 0,009 0,005 0,003      0,001
22/09/2014 0,011 0,005 - 0,000 0,003 0,011 0,009      0,006
23/09/2014 0,008 0,008 0,000 - 0,001 0,013 0,011     0,009
24/09/2014 0,007 0,009 0,003 0,001 - 0,014 0,012     0,010
25/09/2014 0,645 0,005 0,011 0,013 0,014 - 0,002     0,004
26/09/2014 0,019 0,003 0,009 0,011 0,012 0,002 -     0,002
27/09/2014 0,017 0,001 0,006 0,009 0,010 0,004 0,002        -

51

20/09/2014 - 0,149 0,006 0,024 0,042 0,645 0,665     0,120
21/09/2014 0,149 - 0,144 0,171 0,111 0,730 0,759     0,032
22/09/2014 0,006 0,144 - 0,030 0,036 0,653 0,668     0,114
23/09/2014 0,024 0,171 0,030 - 0,066 0,634 0,653     0,142
24/09/2014 0,042 0,111 0,036 0,066 - 0,657 0,687 0,080
25/09/2014 0,645 0,730 0,653 0,634 0,657 - 0,058 0,709
26/09/2014 0,665 0,759 0,668 0,653 0,687 0,058 - 0,737
27/09/2014 0,120 0,032 0,114 0,142 0,080 0,709 0,737 -

111

20/09/2014 - 0,071 0,025 0,043 0,001 0,033 0,030 0,047
21/09/2014 0,071 - 0,096 0,113 0,072 0,103 0,042 0,024
22/09/2014 0,025 0,096 - 0,018 0,025 0,008 0,055 0,072
23/09/2014 0,043 0,113 0,018 - 0,043 0,010 0,073 0,090
24/09/2014 0,001 0,072 0,025 0,043 - 0,029 0,031 0,048
25/09/2014 0,033 0,103 0,008 0,010 0,029 - 0,059 0,080
26/09/2014 0,030 0,042 0,055 0,073 0,031 0,059 - 0,017
27/09/2014 0,047 0,024 0,072 0,090 0,048 0,080 0,017 -

109

20/09/2014 - 0,155 0,057 0,040 0,043 0,002 0,125 0,121
21/09/2014 0,155 - 0,102 0,189 0,115 0,153 0,033 0,037
22/09/2014 0,057 0,102 - 0,095 0,013 0,054 0,071 0,067
23/09/2014 0,040 0,189 0,095 - 0,082 0,042 0,161 0,157
24/09/2014 0,043 0,115 0,013 0,082 - 0,033 0,084 0,080
25/09/2014 0,002 0,153 0,054 0,042 0,033 - 0,115 0,119
26/09/2014 0,125 0,033 0,071 0,161 0,084 0,115 - 0,004
27/09/2014 0,121 0,037 0,067 0,157 0,080 0,119 0,004 -

116

20/09/2014 - 0,087 0,067 0,096 0,005 0,596 0,005 0,053
21/09/2014 0,087 - 0,150 0,177 0,092 0,573 0,083 0,035
22/09/2014 0,067 0,150 - 0,030 0,063 0,618 0,072 0,119
23/09/2014 0,096 0,177 0,030 - 0,092 0,630 0,101 0,146
24/09/2014 0,005 0,092 0,063 0,092 - 0,569 0,009 0,058
25/09/2014 0,596 0,573 0,618 0,630 0,569 - 0,567 0,581
26/09/2014 0,005 0,083 0,072 0,101 0,009 0,567 - 0,049
27/09/2014 0,053 0,035 0,119 0,146 0,058 0,581 0,049 -

112

20/09/2014 - 0,104 0,151 0,022 0,009 0,188 0,087 0,089
21/09/2014 0,104 - 0,238 0,083 0,096 0,268 0,018 0,017
22/09/2014 0,151 0,238 - 0,170 0,159 0,042 0,224 0,225
23/09/2014 0,022 0,083 0,170 - 0,013 0,206 0,066 0,067
24/09/2014 0,009 0,096 0,159 0,013 - 0,184 0,078 0,080
25/09/2014 0,188 0,268 0,042 0,206 0,184 - 0,246 0,256
26/09/2014 0,087 0,018 0,224 0,066 0,078 0,246 - 0,002
27/09/2014 0,089 0,017 0,225 0,067 0,080 0,256 0,002 -
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O Complot (gráfico de caixa) é elaborado com 

base em cinco dados estatísticos (Valor mínimo, 

Primeiro quartil (Q1), Mediana (segundo quar-

til Q2), Terceiro quartil (Q3) e Valor máximo). A 

partir dos dados é feito um resumo em forma 

de gráfico. Esse gráfico é utilizado para avaliar a 

distribuição empírica dos dados. Por ele também 

são determinados valores discrepantes, também 

conhecidos como outliers, que são representa-

dos nos gráficos por asteriscos (*). 

Os pontos mais altos indicam valores máximos 

de pressão (no nosso caso), e os valores mais 

baixos indicam valores mínimos. As caixas fazem 

referência ao primeiro e terceiro quartis, e a li-

nha na metade da caixa indica o segundo quando 

quartil ou mediana.

Na Fig. 4 vemos o gráfico gerado do ponto 105. 

Destaca-se nele que todos os dados de média 

de pressão registrados estão acima do valor de 

60mca. Temos como destaque um outlier no dia 

25/09 onde o valor obtido ficou abaixo de 50 mca. 

Observa-se também que no dia 21/09/2014 ob-

teve-se a maior mediana e a menor variabilidade, 

enquanto as menores medianas são observadas 

nos dias 20/09/2014 e 24/09/2014. As maiores 

variabilidades das pressões são observadas nos 

dias 22/09/2014 e 23/09/2014.
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Figura 4 - Complot ponto 105

Na Fig. 5 podemos observar o gráfico do ponto 

14. Esse gráfico, diferente do anterior, demons-

tra que os valores para esse ponto não tiveram 

grande variabilidade e em geral ficaram acima 

de 75 mca e abaixo de 85 mca. Destaca-se nes-

se ponto a existência de pelo menos um outliers 

em todos os dias da semana, exceto no dia 

23/09. Os valores de medianas ficaram todos 

entre 80 e 85 mca, sendo o maior valor apresen-

tado nos dias 24/09 e 27/09. A maior variabili-

dade foi no dia 23/09, e a menor aconteceu no 

dia 25/09.
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No gráfico da Fig. 6, temos os dados do ponto 51. 

Observamos diferentes valores de variabilidades 

nos dias registrados, sendo todos os dias com 

pressões abaixo de 50 mca. Um destaque é o dia 

25/09, que variou entre 20 e 48 mca, demons-

trando um comportamento diferente para esse 

dia com baixas e médias pressões. No dia 26/09 

observamos um valor de mediana abaixo de 25 

mca, diferenciando e muito dos valores encon-

trados para os demais dias. A menor variabilida-

de foi no dia 21/09: seus valores de quartis fica-

ram entre 45 e 48 mca. Outra coisa que chama 

atenção em relação aos outros pontos de medi-

ção é que nesse local não foi identificado outliers 

de pressão, mostrando uma configuração análo-

ga em toda a semana.
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Figura 5 - Complot ponto 14
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Figura 6 - Complot ponto 51
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O gráfico de boxplot do ponto 111 é demonstra-

do na Fig. 7. Nele podemos observar que ao lon-

go dos dias obtivemos grande variabilidade dos 

pontos; somente no dia 21/09 a variabilidade foi 

menor. Os valores de pressão para esse ponto fi-

caram entre 75 e 92,5 mca, valor alto para pres-

são na rede.  A menor mediana encontrada foi 

no dia 20/09, sendo seu valor acima de 85 mca. 

A pressão mínima ocorreu em dois dias (22/09 

e 25/09) onde o valor foi de 75 mca.  Todos os 

valores de pressão máxima registradas de acor-

do com o gráfico ficaram acima de 90 mca. Ob-

servamos também que não aconteceram outliers 

nesse ponto. 
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Figura 7 - Complot ponto 111

Na Fig. 8 temos os gráficos do ponto 109. Nele 

identificamos vários outliers, em todos os dias 

da semana registraram valores discrepantes. 

Seus valores de pressão em geral ficaram entre 

60 mca e 80 mca, isso sem considerarmos os 

outliers. A variabilidade nesse ponto não foi sig-

nificativa. A menor variabilidade encontrada foi 

no dia 21/09, e a maior nos dias 22/09 e 23/09. 

Todas as medianas ficaram próximas ao valor  

de 75 mca. 

O gráfico Complot para o ponto 116, demons-

trado na Fig. 9, apresenta valores de pressão 

todos abaixo de 45 mca. A variabilidade encon-

trada não foi grande. Os valores de forma geral, 

desconsiderando os outliers, ficaram entre 25 e 

45 mca. A maior variabilidade aconteceu no dia 

23/09, e a menor no dia 21/09. Registrou-se 

como destaque um grande número de outliers 

no dia 25/09, todos abaixo de 30 mca, inferindo 

a esse dia alguma influência na rede.
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Figura 8 - Complot ponto 109
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Figura 9 - Complot ponto 116

Na Fig. 10, referente ao gráfico do ponto 112, ve-

mos que a variabilidade das pressões ao longo da 

semana foi pequena, os valores ficaram todos entre 

55 e 65 mca. A menor variabilidade encontrada foi 

no dia 21/09. As medianas ficaram todas acima de 

60 mca. Um destaque desse ponto foi a presença 

de outliers em quase todos os dias, principalmente 

no dia 25/09, com alguns valores abaixo de 30 mca.
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Figura 10 - Complot ponto 112

As perdas em um sistema de distribuição de água 

implicam diretamente na eficiência da distribuição 

e comercialização do volume tratado. Diagnosti-

car os volumes de perdas em determinado setor de 

distribuição de água proporciona uma melhora no 

planejamento, investimentos, manobras e manu-

tenção na rede, sem causar maiores prejuízos.

Obteve-se para o valor de perda mínima de 35% 

o limite de pressão, que é 23,18 mca, e para o va-

lor de perda máxima 65%; a pressão limite é de 

79,94 mca. A partir desses dados foram calcula-

das as perdas por nós da rede e verificado quais 

deles obtinham a pressão média fora dos limites 

estabelecidos. 

Na Fig. 7, foi observado que os pontos 105, 104 

e 111 possuem a pressão acima do valor limite e 

em consequência seus valores de perdas ficaram 

acima de 65%.
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Figura 11 - Gráfico das perdas por Nós

Pode-se observar que nenhuma das perdas ficou 

abaixo do limite mínimo de 35%. Todas as perdas 

estão acima de 45%; destaca-se como maior índi-

ce de perda o nó 111. Esse ponto está localizado 

na cota altimétrica mais baixa da rede, no bairro 

do Vale dos Pinheiros, o que indica que esse ponto 

Vieira LTS, Silva FGB, Silva AC, Silva LF

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 231 / pp 26-40 | Jul a Set, 2021



39

precisa ser mais estudado e que manobras para 

diminuição de perdas nesse local serão necessá-

rias. O nó 116 teve a menor perda, está localizado 

na cota altimétrica mais alta do sistema, perten-

cente ao bairro Vale dos Pinheiros. Assim, pode-

mos concluir que quanto mais baixa a localização 

do ponto maior será a pressão e em consequência 

maior também será o valor de perdas na rede.

5 CONCLUSÕES
Após analisar os dados de sete dias consecuti-

vos, conclui-se que a rede se comporta dentro 

dos padrões esperados. Os finais de semana de 

maneira geral apresentaram valores de pressão 

maiores, pois aos sábados e domingos o consu-

mo de água é menor. Já durante a semana de se-

gunda a sexta-feira o valor de pressão é menor, 

pois o consumo é maior. Esse comportamento foi 

verificado em todos os Nós estudados.

Foi verificado que os valores maiores de pressão 

ao longo da semana ficam entre 0h e 7h da ma-

nhã. Como praticamente todas as pessoas estão 

dormindo nesse intervalo de tempo o consumo é 

bastante reduzido.

Colocando como parâmetro o valor de pressão na 

máxima admitida na norma de sistema de distri-

buição de água que é de 50 mca, têm-se alguns 

valores abaixo e outros acima. Os valores acima na 

maioria das vezes extrapolam 80 mca, aumentan-

do a chance de rompimento das tubulações.

Em relação aos bairros pertencentes ao setor, foi 

verificado que no bairro Palmela, por possuir co-

tas altimétricas menores, a pressão é maior, e por 

se tratar de um bairro com pessoas de menor va-

lor aquisitivo o consumo de água é menor, talvez 

por terem residências simples com menos apa-

relhos que possam consumir mais água. O bairro 

Vale dos Pinheiros é pertencente a um condomí-

nio fechado e possui maior valor de consumo por 

obterem equipamentos que consomem mais; já 

sua a pressão média é a menor, pois está locali-

zada em postos mais altos da rede.

Houve resultados mais relevantes no que concer-

ne à diferença significativa de valores de pressão 

para alguns nós com valores mais significativos. O 

nó 14 e o nó 115 são alguns deles, pois tiveram 

grande variância ao longo dos dias da semana. 

Isso pode ser causado por alguma manobra signi-

ficativa na rede. Assim como os nós 51 e 111, que 

também vieram a apresentar diversos valores sig-

nificativos durante os cálculos, estes pertencem 

a uma região com valores mais elevados de cotas 

altimétricas. Já o ponto 14 e o 105 pertencem a 

uma área mais baixa da rede no bairro Palmela.

Nos gráficos Complot elaborados, foiidentifica-

do que o dia 21/09 (domingo) em todos os nós foi 

o que obteve menor variabilidade nos valores de 

pressão. Já o dia 25/09 (quinta-feira) na maioria 

dos nós foi o que teve maior variabilidade, exce-

to em alguns casos. Observou-se também vários 

outliers; o ponto que chamou mais atenção foi o 

nó 116, dia 25/09 quando apresentou diversos 

outliers, diferentemente dos demais dias. Tam-

bém foram observados valores discrepantes no 

ponto 14, 112 e no 109 em todos os dias.

Com base nesses resultados é possível determi-

nar quais pontos requerem uma maior atenção, e 

estudar quais seriam as alternativas para melho-

rar o sistema.  Como a pressão está diretamente 

ligada às perdas de água, o estudo detalhado de 

análise de pressões impacta diretamente nos es-

tudos de eficiência hídrica e energética. As va-

riações de pressões ao longo das horas e dias da 

semana podem auxiliar no suporte de estudos e 

auxiliar gestões em decisões.
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Resumo
A simulação hidrodinâmica do reservatório Acarape do Meio, localizado na região semiárida tropical Brasileira, 

foi realizada com uso do modelo matemático SisBaHiA, tendo como base a batimetria do reservatório, fluxos 

afluentes e dados climatológicos. O reservatório, construído em 1924, tem importância estratégica para a ges-

tão dos recursos hídricos na região metropolitana de Fortaleza, atendendo a parte dessa população em seus 

diversos usos. O modelo estimou a circulação hidrodinâmica, o tempo de residência e as taxas de renovação, 

fundamentais para compreender a compartimentação do ambiente aquático. Apesar de a chuva ser a princi-

pal forçante de alteração nas taxas de renovação, como esperado, a renovação total da massa de água só foi 

observada nas áreas de reentrâncias. Usando o módulo de transporte Lagrangeano, estimou-se um tempo de 

residência superior a 100 dias na maioria dos compartimentos, principalmente nas áreas de transição e lacus-

tre. Por outro lado, nas áreas dendríticas, valores superiores a 365 dias foram estimados, o que pode intensificar 

a recirculação de nutrientes e a eutrofização do reservatório.

Palavras-chave: Modelo SisBaHiA. Tempo de residência. Gestão de reservatórios.

Abstract
The hydrodynamic simulation of the Acarape do Meio reservoir, located in the Brazilian tropical semi-arid region, 

was performed using SisBaHiA mathematical model, based on reservoir bathymetry, affluent flows and climatolog-

ical data. The reservoir, built in 1924, has strategic importance for the management of water resources of Fortaleza 

metropolitan region, serving part of the population in its various uses. The model estimated the hydrodynamic 

circulation, the residence time and the renewal rates, fundamental for understanding the compartmentalization 

of the aquatic environment. Although rainfall is the main cause of change in renewal rates, as expected, total water 

body renewal was only observed in the recess areas. Using Lagrangian transport module, a residence time of more 
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1 INTRODUÇÃO
A gestão eficiente dos recursos hídricos é uma 

das principais estratégias para o desenvolvimen-

to sustentável nas áreas com escassez hídrica. O 

gerenciamento integrado contribui para evitar o 

desperdício e reduzir a incidência de conflitos do 

uso da água. Deve-se buscar, portanto, um cená-

rio do uso racional deste recurso, procurando um 

equilíbrio entre as demandas da sociedade e as 

disponibilidades efetivas das águas superficiais e 

subterrâneas (MEDEIROS et. al., 2011).

Os modelos preditivos são ferramentas disponí-

veis para a gestão dos recursos hídricos, os quais 

auxiliam na identificação e avaliação de medidas 

destinadas à melhoria da quantidade e da qua-

lidade da água (SHOJAEI, 2014). A partir dessas 

ferramentas é possível desenvolver uma visão 

da dinâmica dos sistemas ambientais comple-

xos, subsidiando a gestão dos corpos aquáticos, 

permitindo integrar informações espacialmente 

e temporalmente dispersas e extrapolar essas 

informações para regiões nas quais não há o mo-

nitoramento necessário. O entendimento da di-

nâmica de processos possibilita, também, simu-

lações de cenários futuros (ROSMAN, 2001). Os 

modelos matemáticos são ferramentas eficien-

tes na simulação de mudanças físicas, químicas 

e biológicas em sistemas aquáticos. Contudo, é 

necessário que as informações de saída sejam 

corretamente interpretadas para que ações cor-

retivas possam ter impactos positivos (SONG; 

KIM, 2009).

O primeiro estudo com modelos matemáticos 

aplicado à qualidade da água ocorreu em 1925 

no rio Ohio, onde, com uso do modelo Streeter 

e Phelps (CHAPRA, 1997), modelou-se o decai-

mento da matéria orgânica presente na água. 

Com o avanço das ferramentas computacionais, 

foi possível o desenvolvimento de modelos mais 

complexos. O comportamento físico dos corpos 

hídricos também foi objeto de estudo de outros 

pesquisadores. Collischonn et al. (2011) reali-

zaram estudos no rio Quaraí-IPH, localizado em 

bacia hidrográfica com diversos reservatórios e 

com presença de práticas agrícolas, utilizando o 

modelo MGB. Posteriormente, Harari et al. (2013) 

aplicaram o modelo tridimensional Princeton 

Ocean Model (POM) para estimar o comporta-

mento hidrodinâmico da dispersão de esgoto 

na Baía de Santos. Cunha et al. (2013), modelou 

a hidrodinâmica dos fluxos e de dispersão dos 

agentes passivos do rio Araguari-AP a partir do 

programa R-ε padrão.

Pesquisas recentes, com base em modelagem 

matemática, foram realizadas para comparar os 

modelos 1D (MTCR-1) e 3D (Delft3D) de trans-

porte de calor, no reservatório Voçoroca - Curiti-

ba, onde se constatou que o modelo tridimensio-

nal reproduziu a temperatura da coluna d’água 

com maior acurácia (POLLI & BLENIGER, 2019). 

Com base no modelo unidimensional GLM apli-

cado no reservatório Serra Azul (MG), durante o 

período de 2009 a 2016, foi possível identificar 

alterações no fluxo de oxigênio dissolvido e de 

nutrientes (SOARES et al., 2017). Ressalta-se, en-

tretanto, que estudos abordando a hidrodinâmi-

ca em reservatórios no semiárido tropical ainda 

são escassos, o que dificulta o desenvolvimento 

de práticas de gestão voltadas à conservação da 

qualidade dos mananciais.

França JMB, Capelo Neto J, Lima Neto IE, Paulino WD, Souza Filho FA

than 100 days was estimated in most of the compartments, mainly in the transition and lacustrine areas. On the 

other hand, in dendritic areas, values greater than 365 days were estimated, which could intensify nutrient recircu-

lation and the eutrophication of the reservoir.

Keywords: SisBaHiA Model. Residence time. Reservoir management.
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Os reservatórios artificiais podem ser subdividi-

dos em compartimentos ou zonas longitudinais, 

que se diferenciam por apresentar processos 

físicos, químicos e produtividade biológica dis-

tintos: 1) zona de rio: considerada a zona mais 

eutrofizada, mais estreita, rasa, fluxo alto, alta 

concentração de nutrientes e matéria orgânica 

alóctone; 2) zona de transição: menos eutrófica, 

longa, profunda, fluxo reduzido, concentração de 

nutrientes e matéria orgânica intermediários; 3) 

zona lacustre: mais oligotrófica, mais larga, mais 

profunda, fluxo reduzido, concentração de nu-

trientes e matéria orgânica relativamente redu-

zida (STRACKRABA & TUNDISI, 2000 apud TUN-

DISI & TUNDISI, 2008).

Neste contexto, o conhecimento da comparti-

mentação hidrodinâmica do reservatório Acara-

pe do Meio, localizado em região tropical e se-

miárida do município de Redenção - CE (Brasil), 

é relevante para a gestão dos recursos hídricos 

da região, já que o mesmo é considerado estra-

tégico, atendendo às demandas dos diversos 

municípios, incluindo a região Metropolitana de 

Fortaleza. Assim, no presente estudo, desenvol-

veu-se uma simulação da hidrodinâmica do re-

ferido reservatório utilizando-se o Sistema Base 

de Hidrodinâmica Ambiental-SisBaHiA, de forma 

a  estimar a velocidade média do fluxo das cor-

rentes, o tempo de residência e as taxas de reno-

vação da coluna de água nos diversos compar-

timentos, visando a contribuir para um melhor 

entendimento da relação entre hidrodinâmica e 

qualidade da água. 

2 METODOLOGIA
2.1 Área de Estudo

O reservatório Acarape do Meio foi concluído no 

ano de 1924 pela Secretaria de Recursos Hídricos. 

Está localizado em região de serras na zona rural do 

município de Redenção, Ceará, região hidrográfica 

das Bacias Metropolitanas, com coordenada de lo-

calização 9.536.421 N, 522.254 E, Datum SAD 69, 

Zona 24S. Tem capacidade de armazenamento de  

31,5 x 106 m³ e área de drenagem que abran-

ge 210 km2 (Fig. 1). Seu principal afluente é o rio 

Pacoti, cuja nascente está inserida no municí-

pio de Guaramiranga-CE. Além desse afluente, a 

rede de drenagem compõe-se do rio Canabrava, 

riachos Brenha e Calção. A região apresenta ín-

dices pluviométricos médios de 1.062 mm.ano-1 

concentrados nos meses de janeiro a abril e a 

temperatura varia de 26 a 28 ºC. A bacia hidro-

gráfica apresenta relevo de Maciços Residuais e 

Depressões Sertanejas, sendo a cobertura vege-

tal predominante de caatinga arbustiva densa e 

Floresta Subcaducifólia Tropical Pluvial (IPECE, 

2006). A área da bacia hidrográfica compõe-se de 

Luvissolos, que ocupam terrenos de relevo variado 

desde plano até montanhoso e originados a partir 

de materiais distintos; e Planossolo Solódico, que 

ocorrem predominantemente em relevo plano a 

suavemente ondulado, ou na região da serra do 

Baturité, em relevo forte ondulado a montanhoso, 

que são solos profundos e geralmente bem drena-

dos (IPECE, 2006).

Simulação da compartimentação em reservatório no semiárido brasileiro – uso da modelagem hidrodinâmica como ferramenta de gestão
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Figura 1 - Localização do reservatório Acarape do Meio - CE

2.2 Modelagem Hidrodinâmica

O modelo hidrodinâmico (MH) proposto possi-

bilita a simulação da circulação hidrodinâmica 

para corpos de água naturais. Os resultados do 

modelo podem ser apresentados tanto em 3D 

como em 2DH, dependendo dos dados de en-

trada. O MH-3D é capaz de calcular campos de 

velocidades tridimensionais, obtendo os perfis 

de velocidade ao longo da profundidade, en-

quanto  o MH-2DH (modelo bidimensional pro-

mediado na vertical) apresenta as variações das 

grandezas médias na coluna d’água (ROSMAN, 

2012). O processo de calibração foi minimizado 

adotando-se as seguintes estratégias: discreti-

zação espacial via elementos finitos quadráticos 

e transformação σ, o que permite um bom mape-

amento de corpos de água com linhas de costa 

e batimetrias complexas; adoção de campos de 

vento e de atrito do fundo podendo variar dina-

micamente no tempo e no espaço, e modelagem 

de turbulência multiescala utilizando Simulação 

122 de Grandes Vórtices (LES) (ROSMAN, 2012). 

Os passos de implementação do modelo hidro-

dinâmico foram: malha numérica – elaborada 

manualmente utilizando-se o programa Argus 

One®: geração e edição de malhas de elementos 

finitos, que posteriormente foram importadas no 

SisBAHIA; interpolação dos dados batimétricos – 

utilizou-se o ArcGis e o Excel para processar as 

variáveis: x (latitude), y (longitude), z (profundi-

dade), rugosidade do fundo nos pontos da ma-

lha numérica, modelagem geométrica, com ge-

ração do mapa base; a definição das condições 

inicias e condições de contorno. Também foram 

utilizados os programas Grapher® para geração 

de resultados em forma de gráficos e o Surfer® 

para geração de resultados em forma de mapas. 

Destaca-se que as cores em branco que apare-

cem nas figuras dos resultados das simulações 

são áreas secas, pois o reservatório estava com 

pouca capacidade de armazenamento de água, 

devido ao período de estiagem.

Conforme Rosman (2012), as Eq. 1, 2 e 3 repre-

sentam as principais equações governantes do 

França JMB, Capelo Neto J, Lima Neto IE, Paulino WD, Souza Filho FA
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modelo hidrodinâmico 2DH promediado na ver-

tical (ζ, U, V) para escalares resolvíveis, que são 

representadas pelas equações do movimento 

“Navier Stokes” na direção x (1) e y (2), e pela 

equação da continuidade em condição de in-

compressibilidade.
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2𝜌𝜌𝜌𝜌

𝜕𝜕�́�𝜌
𝜎𝜎𝜕𝜕 +

1
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑔𝑔 3

𝜕𝜕(𝑔𝑔𝜏𝜏´77)
𝜕𝜕𝜕𝜕 +

𝜕𝜕9𝑔𝑔𝜏𝜏´7:;
𝜕𝜕𝜕𝜕 < +

1
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑔𝑔

(𝜏𝜏7= − 𝜏𝜏7>) + 2𝜙𝜙𝜙𝜙𝜙𝜙𝜙𝜙𝜙𝜙𝑉𝑉 −
𝜕𝜕
𝑔𝑔D𝑞𝑞  - tensão do vento na superfície livre por unidade de massa;

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝑉𝑉

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 = −𝑔𝑔

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 −

𝑔𝑔𝑔𝑔
2𝜌𝜌𝜌𝜌

𝜕𝜕�́�𝜌
𝜎𝜎𝜕𝜕 +

1
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑔𝑔 3

𝜕𝜕(𝑔𝑔𝜏𝜏´77)
𝜕𝜕𝜕𝜕 +

𝜕𝜕9𝑔𝑔𝜏𝜏´7:;
𝜕𝜕𝜕𝜕 < +

1
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑔𝑔

(𝜏𝜏7= − 𝜏𝜏7>) + 2𝜙𝜙𝜙𝜙𝜙𝜙𝜙𝜙𝜙𝜙𝑉𝑉 −
𝜕𝜕
𝑔𝑔D𝑞𝑞 - aceleração de Coriolis decorrente do referencial estar se movendo com a rotação da terra;

U
H
(q% − q' − q()

∑ q  – efeitos na quantidade de movimento devidos a variações de massa em função dos flu-

xos, por unidade de área, de precipitação q
P
, evaporação q

E
 e infiltração q

I
.

2.3 Dados de Entrada do Modelo Matemático

As variáveis climatológicas de direção e velo-

cidade do vento, radiação e precipitação foram 

obtidas da estação automática do Instituto Na-

cional de Meteorologia (INMET, 2013), localiza-

do no município de Guaramiranga, coordenada 

9529009 mN, 507668 mE, Datum SAD 69, Zona 

24S. Isso corresponde a uma distância de aproxi-

madamente 16 km do reservatório.

Apesar de as precipitações terem começado em 

janeiro (Fig. 2A), as medições das vazões iniciaram 

em fevereiro e terminaram em abril de 2012. As 

campanhas foram realizadas semanalmente com 

uso do medidor de vazão ADV “Acoustic Doppler 

Velocimeter” nas quatro seções dos rios e riachos 

afluentes. Nos demais dias foi registrada a cota da 

leitura das réguas linimétricas instaladas nas res-

pectivas seções do leito dos rios e riachos. A prin-
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cipal contribuição foi proveniente da sub-bacia do 

rio Pacoti (154,26 km2), e os demais aportes foram 

das sub-bacias: rio Canabrava (21,31 km2), riacho 

Brenha (16,15 km2) e riacho Calção (6,69 km2). 

  
 

 

A B 

Figura 2 - Dados de precipitação evaporação (A) e dados das vazões (B) dos rios e riachos afluentes do ano de 2012

Na Fig. 3, identificou-se que a velocidade dos 

ventos para o intervalo de 4,1 a 4,9 m.s-1 pre-

dominou na área de estudo, com frequência de 

40,67%, seguido do intervalo de velocidade de 

2,1 a 2,9 m.s-1, com frequência de 28,11%. As 

demais velocidades foram menos frequentes. No 

entanto, no dia 14 de fevereiro ocorreu um even-

to extremo e atingiu o valor 12 m.s-1, o que pode 

ter ocasionado diversas alterações na hidrodinâ-

mica do reservatório. De forma geral, constata- 

se que as maiores variações ocorreram princi-

palmente no faixa de 2 a 5 m.s-1, representadas 

pela direção predominante nas zonas Nordeste a 

Leste (Fig. 3).

 
Figura 3 - Frequência da velocidade dos ventos no período de estudo

A malha de elementos finitos foi elaborada ma-

nualmente no programa Argus One, com 326 

elementos. No processo de implementação 

da malha de elementos finitos quadrangula-

res, procurou-se preservar os contornos natu-

rais do reservatório, evitando assim elementos 

com grandes distorções geométricas. Além dis-

so, a discretização foi mais refinada nas áreas 

mais estreitas, como entrada e saída de fluxo  

(Fig. 4A). A formulação numérica do modelo hi-
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drodinâmico empregou o Método dos Elementos 

Finitos com elementos sub-paramétricos La-

grangeanos biquadráticos, para a discretização 

espacial horizontal. A discretização temporal foi 

feita por meio de esquema numérico implícito 

de diferenças finitas (ROSMAN, 2012). Os dados 

de batimetria do reservatório e as informações 

fluviométricas foram cedidos pela COGERH. Em 

referência a batimetria foram coletados 16.028 

pontos (X, Y, Z), a partir do uso de ecobatimetro 

com feixe único (single beam), onde se constatou 

a profundidade máxima (Z) de 28 m (Fig. 4B). 

 
 

A B 

Figura 4 – (A) Representação da malha de elementos finitos e (B) Visualização da cota dos níveis da batimetria do 
reservatório Acarape do Meio

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Modelagem Hidrodinâmica

Os baixos índices de armazenamento, no segundo 

semestre, após longos períodos operação do re-

servatório, são comuns, o que ocasionou a redu-

ção da capacidade de volumétrica para 34% em 

dezembro de 2012 (Fig. 5) devido ao atendimento 

da demanda para usos diversos, que inclui parte 

demanda dos distritos industriais de Maracanaú e 

Pecém. Adicionalmente, a evapotranspiração con-

tribuiu de maneira significativa para o consumo de 

água do corpo hídrico em análise, sendo os índices, 

em média, cerca de 2.000 mm/ano. Em algumas 

regiões a evapotranspiração pode atingir cerca de 

7 mm/dia (SUASUMA, 2002). Pode-se verificar na 

Fig. 6 que a simulação da evolução volumétrica do 

reservatório, a partir de modelagem matemáti-

ca, apresentou elevada relação (R2 > 0,93) quando 

comparada às cotas de níveis coletadas em campo. 

Estudo similar da caracterização da hidrodinâmica 

foi realizado no reservatório Daecheong, com uso 

do modelo CE-QUAL-W2. Os resultados de simu-

lação das cotas de níveis neste trabalho também 

foram representativos dos dados observados em 

campo, sendo observada, neste caso, a estratifica-

ção da coluna de água (HA & LEE, 2008).

O reservatório Acarape do Meio tem profundidade 

máxima de 28 m e média de 13 m, sendo conside-

rado raso (profundidade média < 20 m). Conforme 

Bernhardt (1995), reservatórios rasos são mais pro-

pícios à eutrofização que reservatórios profundos já 

que a biomassa produzida no epilímnio não é com-

pletamente degradada sobre condições aeróbias, 

sendo então degradada no hipolímnio, provocando 

a desoxigenação. Nessas condições, o fósforo sedi-

mentado é solubilizado e, em lagos rasos, a energia 

resultante da ação dos ventos provoca a mistura da 

coluna d’água, disponibilizando esse nutriente nas 

camadas superiores e aumentando a produção da 

biomassa aquática (BERNHARDT, 1995).
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Figura 5 - Representação das cotas de níveis simuladas x observados para o ano 2012 do Acarape do Meio - CE

Tabela 1 - Simulação do Módulo MH-3D para campos de velocidade dos ventos do Acarape do Meio - CE

Velocidade do vento 
(m.s-1) Ângulo (º) Dia da simulação  

(Ano: 2012)
Subdivisão em camadas

Superfície (m.s-1) Meio (m.s-1) Fundo (m.s-1)

2 18 8 de agosto 0,0048 0,0030 0,0034

3 101 10 de agosto 0,0108 0,0037 0,0039

4 91 28 de setembro 0,0119 0,0057 0,0055

5 90 21 de outubro 0,0180 0,0070 0,0068

Os resultados apresentados na Tabela 1 refe-

rem-se aos valores médios dos fluxos das cor-

rentes estimadas pelo módulo MH-3D, para ve-

locidades dos ventos registradas de 2 a 5 m.s-1, 

nas camadas: superficial, meio e fundo. O inter-

valo de velocidade dos ventos foi predominante 

na maioria do tempo na região em análise, com 

direção nas zonas: Nordeste a Leste. Pode-se 

identificar que, a partir do aumento da veloci-

dade do vento (Tabela 1), ocorreu o aumento 

do valor médio nos campos de correntes tridi-

mensionais para cada camada. Os resultados 

são representativos do segundo semestre, e 

consequentemente, não têm influência de fluxo 

afluente ao reservatório, ou seja, os fatores que 

afetaram a estimativa de simulação da hidrodi-

nâmica foram ocasionados principalmente pelo 

vento e pela gestão operacional de liberação de 

vazão para o rio, a jusante do reservatório.

Observa-se nesses resultados que a camada su-

perficial apresenta maior valor nos campos de cor-

rentes advectivas, quando comparada às demais 

profundidades. Nesta primeira zona, a diferença 

nos resultados é o dobro dos valores médios nas 

demais camadas, exceto no dia oito de agosto de 

2012. O fato de estar localizado em região de serras 

e ter profundidade média de 13 metros contribuiu 

para as baixas velocidades nos campos de corren-

tes, quando comparadas com outras pesquisas com 

uso do modelo matemático utilizado no presente 

estudo. Santos (2012), com uso do modelo SisBaHia 

no reservatório de Vargem das Flores (profundida-

de média de 5,8 m e máxima de 20,6 m), verificou 

que a velocidade das correntes não ultrapassava  

0,11 m.s-1 para ventos de 2,6 m.s-1, exceto nos del-

tas de alguns tributários, como o do Córrego Água 

Suja, onde a velocidade das correntes foi intensifi-

cada e alcançou valores de 0,24 m.s-1. Franz (2010) 

aplicou o SisBaHiA no reservatório do Iraí - PR com 

capacidade de armazenamento de 58.000.000 m3 

e profundidade média de 4,73 m, e constatou que 

ventos de 9,5 m.s-1 provocavam fluxos de correntes 

com velocidade de 0,232 m.s-1 nos locais mais rasos, 

enquanto  no instante sem vento, mas com aporte 

afluente, esse valor foi de apenas 0,0493 m.s-1.
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Neste estudo, destacou-se a representação da 

simulação hidrodinâmica da velocidade do ven-

to de quatro m.s-1, em decorrência da predomi-

nância do intervalo de 4,1 a 4,9 m.s-1 na área de 

estudo, cuja frequência foi de 40,67% para o ano 

de 2012. Pode-se visualizar na Fig. 6 (A, B e C) 

que a simulação da hidrodinâmica do reservató-

rio pelo módulo MH-3D, difere nas três camadas, 

com relação à velocidade e direção dos campos 

de correntes. Os resultados apresentados têm o 

mesmo ângulo de 91º para a velocidade de ven-

to de 4 m.s-1. Neste período, constatou-se que a 

direção dos vetores das correntes nas duas ca-

madas de maiores profundidades segue direção 

contrária aos vetores da camada superficial. Por 

abordar  um reservatório de profundidade pe-

quena, a ação do vento pode ter influência em 

toda a hidrodinâmica da coluna de água.

Com base no módulo MH-2DH, simulou-se a maior 

velocidade do vento de 12 m.s-1 para a coluna 

d’água, registrada no dia 14 de fevereiro de 2012, 

a uma hora da manhã, na direção 99º. Esse foi o 

maior valor registrado em 2012 (Fig. 7). Salienta- 

se que neste período houve a influência de fluxo de 

vazão proveniente do período de chuvas na bacia 

hidrográfica do reservatório em estudo. O valor 

médio do campo de corrente na coluna d’água foi 

de 0,058 m.s-1. Nas regiões mais rasas, os campos 

de correntes alcançaram valores de 0,062 m.s-1. 

Nessas áreas, o vento pode provocar uma mistura 

na coluna d’água e influenciar  alterações físico- 

químicas da água (PADISAK et al.,1988).

.  
 

 
 

C
 

C 

A B 

Figura 6 - Simulação MH-3D utilizando velocidade média de 4 m s-1 na (A) camada da superfície,  
(B) na camada do meio e (C) na camada do fundo.
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É possível visualizar, também na Fig. 7, a influ-

ência das vazões na hidrodinâmica nas áreas de 

reentrâncias. Essa forçante altera a direção dos 

vetores de maneira irregular e sobrepõe-se em 

relação à atuação da forçante vento sobre a cir-

culação nas áreas rasas e próximo às entradas 

dos quatro afluentes (Fig. 8). Segundo Thornton 

(1990), apesar de na maioria dos lagos e reser-

vatórios o vento ser a principal fonte de energia 

cinética e de mistura, os fluxos de entrada de rios 

podem eventualmente gerar escoamento em di-

ferentes profundidades, dependendo da tempe-

ratura e densidade da água.

3.2 Tempo de Residência e Taxa de Renovação 

Entende-se por tempo de residência (TR) o tempo 

médio de permanência de uma partícula fluida 

no compartimento. Usualmente, o TR é calculado 

pela razão entre o volume (m³) do compartimen-

to e o fluxo residual (m³/s) através do comparti-

mento (CUCCO e UMGIESSER, 2005). Os tempos 

de residência do reservatório foram simulados 

a partir do modelo de transporte Lagrangeano 

MH-2DH, sendo levada em conta toda coluna 

d´água. A simulação foi feita para um período de 

365 dias, a fim de  determinar diferentes tempos 

de residência nos vários compartimentos do re-

servatório. O tempo de residência da água é uma 

das variáveis mais importantes que influenciam 

os processos químicos e biológicos do reserva-

tório, podendo induzir condições favoráveis para 

a ciclagem dos nutrientes e para o desenvolvi-

mento de fitoplâncton e macrófitas aquáticas. 

De forma geral, quanto maior o tempo de resi-

dência, maiores as alterações na qualidade da 

água do reservatório em relação à dos rios que o 

alimenta (LACTEC, 2009).

 
Figura 7 - Simulação MH-2DH da velocidade do vento de 12 m.s-1

Na presente pesquisa, o tempo de residência de-

pendeu essencialmente da gestão operacional (i.e. 

retirada pela adutora), aporte das vazões de mon-

tante e da morfometria do reservatório. Os resul-

tados da simulação (Fig. 8A) identificaram que na 

maioria dos compartimentos, o tempo de residên-

cia foi superior a 100 dias. Em relação às áreas das 

reentrâncias, os valores foram superiores ao perío-

do em análise de um ano. Segundo Sperling (1999), 

em lago com contorno irregular das margens, com 
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formato dendrítico, o tempo de residência da água 

é mais elevado e favorece o acúmulo de nutrientes 

e matéria orgânica nessas regiões. Esses ambien-

tes são normalmente rasos, de pouca movimenta-

ção da água e com a coluna liquida intensamente 

exposta à radiação solar. Essas condições propor-

cionam a atividade de decomposição de matéria 

orgânica e o crescimento de microalgas. Em áreas 

rasas e com alto tempo de residência, é também 

esperada uma forte influência de ventos na circu-

lação hidrodinâmica (FRANZ, 2010).

A taxa de renovação da água do reservatório 

é interpretada como a porcentagem de água 

que adentrou na região de interesse, ou seja, é 

a quantificação da água “nova” nos diferentes 

compartimentos desde o início das chuvas e/ou 

proveniente de transposição, que neste caso não 

se aplica. As taxas de renovação, obtidas pelo 

módulo MH-2DH, foram associadas ao primeiro 

semestre do ano, devido ao período de chuvas na 

região, atingindo 100% apenas nas quatro áre-

as de reentrâncias, causadas pelas contribuições 

afluentes dos rios: Pacoti e Canabrava e dos ria-

chos: Calção e Brenha. De maneira geral, os me-

nores valores de renovação ocorreram na região 

central do reservatório (Fig. 8B).

  
 

A B A B 

Figura 8 - Simulação MH-2DH do (A) tempo de residência e (B) taxa de renovação.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados estimados das cotas de níveis ob-

tidos pela modelagem hidrodinâmica tiveram 

um correlação próxima com aos observados in 

loco, indicando uma simulação precisa do sis-

tema físico. Identificou-se a partir dos módulos 

MH-3D e MH-2DH que a circulação hidrodinâmi-

ca de toda massa d’água é influenciada princi-

palmente pelos ventos e, em menor escala, pe-

los tributários no período de chuvas na área da 

bacia hidrográfica. A morfologia do reservatório 

foi outra característica importante, impactando 

na variação do tempo de residência da água. O 

módulo Euleriano mostrou-se sensível ao perí-

odo de precipitação, proporcionando identificar 

as alteração nas taxas de renovação a partir do 

aporte de vazões afluente e mantendo-se qua-

se que constante após as vazões afluentes ces-

sarem. A renovação total da massa de água só 

foi possível nas quatro áreas de reentrâncias, ou 

seja, nas áreas próximas à entrada das vazões 

afluentes dos rios. O módulo Lagrangeano iden-

tificou que o tempo de residência é alto, superior 

a 100 dias na maioria dos compartimentos em 

profundidades elevadas enquanto  nas zonas ra-

sas e dendríticas esse valor foi superior a um ano. 
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De maneira geral, os altos tempos de residência 

estão associados ao período de estiagem na re-

gião. Observou-se a necessidade de  minimizar 

os erros do modelo, principalmente os seguintes: 

a longa distância (16 km) entre a estação do IN-

MET e o reservatório Acarape do Meio; o entorno 

do reservatório apresenta contornos íngremes, 

que pode alterar a direção e a velocidades dos 

ventos. Além desses fatores, deve-se ter cuidado 

na confecção da malha de elementos finitos e no 

processo de coleta de dados da batimetria.
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Resumo
A produção de água potável nas estações de tratamento de água (ETA) gera resíduos que se constituem fon-

tes de poluição ambiental, requerendo a implantação de sistemas de tratamento que visem ao seu melhor 

aproveitamento. O objetivo deste trabalho foi avaliar a tratabilidade da água de lavagem dos filtros (ALF) 

de uma ETA do tipo ciclo completo, por meio da aplicação de coagulante recuperado do lodo da própria es-

tação e subsequente desinfecção empregando-se radiação ultravioleta (UV). Foi obtida concentração de  

793,7 mg Al L-1 a partir do coagulante recuperado, que aplicado na etapa de clarificação da ALF permitiu a 

redução da turbidez em 98% (30 mg Al L-1). A eficiência da desinfecção foi avaliada por meio da inativação 

das bactérias indicadoras: Escherichia coli, Clostridium perfringens e coliformes totais em doses que varia-

ram de 49,6 a 297,3 mWs cm-2, atingindo remoções de 1,3 log para Escherichia coli, 2,6 log para Clostridium  

perfringens e 2,0 log para coliformes totais. 

Palavras-chave: Desinfecção UV. Água de lavagem de filtro. Recuperação de coagulante.

Abstract
Water treatment plants (WTP) generate residues, which are source of environmental pollution and require the 

implementation of treatment systems that result in a better use. The objective of this study was to evaluate 

the treatment of the filter backwashing water (FBWW) of a conventional WTP by applying recovered coagulant 

from the sludge of the own plant and subsequent disinfection, using ultraviolet radiation (UV). Concentration of  

793,7 mg Al L-1 was obtained from the recovered coagulant, which, when applied the FBWW in the clarification 

stage, resulted in 98% turbidity removal at 30 mg Al L-1. The efficiency of disinfection was evaluated by the  

inactivation of indicator bacteria: Escherichia coli, Clostridium perfringens and total coliforms at doses ranging 

from 49,6 to 297,3 mWs cm-2, reaching 1,3 log removal for Escherichia coli, 2,6 log for Clostridium perfringens 

and 2,0 log for total coliforms.

Keywords: UV disinfection. Filter backwashing water. Coagulant recovery.
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1 INTRODUÇÃO
Nos serviços públicos de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e drenagem pluvial urba-

na são gerados resíduos sólidos, cuja gestão é 

de responsabilidade dos geradores, no caso, os 

operadores dos sistemas. Esses resíduos consti-

tuem-se em resíduos classe II, ou seja, não peri-

gosos (ABNT, 2004).

No Brasil, apesar do que preconiza a Lei 

12.305/2010, que instituiu a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS), grande parte desses 

resíduos não recebe tratamento visando ao rea-

proveitamento dos recursos ou à disposição final 

ambientalmente adequada. Das Estações de Tra-

tamento de Água (ETA) brasileiras que geram lo-

dos (ETA com captação em poço subterrâneo não 

geram lodo), 67% afirmaram que encaminharam 

seus resíduos diretamente para cursos d’água 

(IBGE, 2010).

No Estado do Paraná (local onde foi realizado o 

estudo) estão em operação 169 ETA com geração 

aproximada de 20 mil t ano-1 de matéria seca 

de lodo, sendo que dessas 77 possuem vazão 

de captação superior a 30 L s-1, observando-se 

que, a partir de 2019, de acordo com o Plano Es-

tadual de Resíduos Sólidos do Paraná (PERS, PR, 

2018), para estas ETA, o lodo gerado não poderá 

mais ser destinado diretamente aos corpos hídri-

cos (Resolução SEMA 021/2009). Entretanto, a 

atual destinação dos lodos provenientes de 80% 

das ETA do Estado, com captação acima de 30 L 

s-1, ainda ocorre diretamente nesses locais. Isso 

demonstra a importância de estudos relativos a 

essa temática e a necessidade de melhoria deste 

cenário em todo País.

Aproximadamente 70% da água tratada distri-

buída no Brasil é proveniente do sistema conven-

cional de tratamento de água (ciclo completo), 

que compreende os processos de coagulação, 

floculação, decantação, filtração e desinfecção, 

nos quais são gerados, em maior quantidade, os 

lodos dos decantadores e a água de lavagem dos 

filtros (IBGE, 2011).

Os lodos dos decantadores caracterizam-se por 

apresentar elevada concentração de sólidos em 

suspensão, microrganismos, matéria orgânica, 

metais e outras substâncias que possam estar 

presentes na água bruta, predominantemente os 

hidróxidos de alumínio (Al) e ferro (Fe) formados 

na etapas de coagulação e floculação.

Uma das formas de reduzir significativamente 

o volume de resíduos gerados pelos decanta-

dores e paralelamente prover um produto com 

potencial para reaproveitamento dos metais 

coagulantes se dá por meio da recuperação de 

coagulantes. Dos métodos empregados, a recu-

peração pela via ácida é um dos processos mais 

utilizados devido à facilidade de aplicação, à alta 

eficiência de recuperação e ao custo competitivo 

quando comparado aos sistemas tradicionais de 

tratamento de lodo (KEELEY et al., 2016; KEELEY, 

JARVIS e JUDD, 2012; XU et al., 2009; FREITAS, 

FERREIRA FILHO E PIVELI, 2005;  GONÇALVES  

et al., 1999). 

A solubilização ocorre por meio da variação do 

pH em condições ácidas (inferiores a 6), propor-

cionando a dissolução dos hidróxidos precipita-

dos que ficam disponíveis em sua forma solúvel. 

Contudo, concomitantemente ocorre a solubili-

zação de outros metais e demais impurezas que 

possam estar presentes na água bruta e retidas 

no lodo decantado. Com isso, cria-se uma limi-

tação na aplicação de coagulantes recuperados 

quando comparadas as condições de pureza dos 

coagulantes comerciais. Nesse sentido, é cres-

cente a sua aplicação em unidades de tratamen-

to de águas residuais (JUNG et al., 2016; KEELEY 

et al., 2016; KEELEY, JARVIS e JUDD, 2012; XU 

et al., 2009; FREITAS, FERREIRA FILHO E PIVELI, 

2005; De JULIO, 2011).

A água de lavagem dos filtros tem como carac-

terísticas principais a presença de quantidades 
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significativas de carbono orgânico total, subs-

tância húmicas coloidais e precipitadas, sólidos 

suspensos, partículas de argila e silte, metais, 

compostos que podem provocar sabor e odor à 

água, bem como ligarem-se quimicamente a 

outros, gerando subprodutos da desinfecção 

(USEPA, 2011; GONÇALVES et al., 1999), além de 

microrganismos como bactérias, vírus e cistos de 

protozoários. 

A partir da década de 1980 ganhou impulso a 

preocupação quanto à ocorrência dos proto-

zoários patogênicos Cryptosporidium e Giardia. 

A ação pouco eficaz do cloro na inativação de 

oocistos e cistos, dentro das condições opera-

cionais normalmente empregadas em uma ETA, 

também requer a maximização da sua remoção 

física, nos decantadores e filtros. Embora oo-

cistos de Cryptosporidium, em especial, apre-

sentem certas características morfológicas que 

dificultam sua remoção, almeja-se eficiência 

de 2 log de remoção na coagulação/floculação/

sedimentação e outros 2 log de eficiência na fil-

tração. Portanto, os oocistos e cistos removidos 

irão concentrar-se tanto no lodo dos decanta-

dores como na água de lavagem dos filtros. Em 

regiões em que se tem escassez de água, ou em 

que o custo para transportar a água do manan-

cial até a ETA seja elevado, fazem-se necessárias, 

ou interessante do ponto de vista econômico, a 

recuperação e a recirculação de água na própria 

estação (ISAAC, 2004).

Nesse sentido, a prática da recirculação da ALF 

visando a seu aproveitamento, bastante comum 

em diversas ETA, pode vir a reintroduzir micror-

ganismos, particularmente oocistos de Cryptos-

poridium e cistos de Giardia, que podem afetar 

a qualidade final da água. Assim, o tratamento, 

especialmente a desinfecção da ALF, constitui 

prática imprescindível para o controle de micror-

ganismos potencialmente patogênicos e, con-

sequentemente, contribui sobremaneira com a 

proteção da saúde da população.

A radiação UV é uma tecnologia segura, de gran-

de simplicidade operacional e custo competitivo 

a outras formas de desinfecção. Contudo, sua 

aplicação requer água com baixa concentração 

de partículas em suspensão.

Em termos volumétricos, em uma ETA de ciclo 

completo, os resíduos gerados podem compre-

ender de 3 a 10 % da água produzida no sistema 

(CHEN et al., 2015). Fator este que depende di-

retamente das características da água bruta, da 

coagulação, dos produtos químicos adicionados, 

dos métodos operacionais empregados, dentre 

outros (DI BERNARDO, DANTAS e VOLTAN, 2012). 

Diante disso, tornam-se necessárias soluções 

que viabilizem o aproveitamento desses recur-

sos de forma econômica, tecnológica e ambien-

talmente segura em atendimento à legislação 

ambiental principalmente em locais de risco de 

oferta hídrica, sem que haja risco de comprome-

timento da saúde pública. 

A proposta da presente pesquisa é a aplicação de 

coagulante recuperado na sedimentação quimi-

camente assistida, visando avaliar a tratabilida-

de da ALF e sua posterior desinfecção com em-

prego da radiação ultravioleta. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS
A etapa experimental da pesquisa foi realizada em 

escala de bancada de laboratório empregando-se 

o lodo do decantador e a água de lavagem dos fil-

tros provenientes de uma ETA com operação em 

ciclo completo, composta pelas unidades de coa-

gulação, floco-decantação, filtração, desinfecção 

e fluoretação, utilizando o cloreto de polialumínio 

(PAC) como coagulante.

Para o desenvolvimento da pesquisa, as coletas de 

lodo foram realizadas nos floco-decantadores cir-

culares, que operavam com descargas semanais 

de lodo e as coletas da água de lavagem de filtros 
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foram realizadas em quatro filtros rápidos descen-

dentes de leito misto (areia e antracito) com car-

reira de filtração de 48 h e tempo de lavagem de 6 

minutos. A amostra composta de ALF foi gerada a 

partir das coletas de início, meio e fim das lavagens. 

A execução da pesquisa ocorreu em três etapas: 

na etapa I procedeu-se a recuperação do coagu-

lante (por via ácida) a partir do lodo do decanta-

dor; na etapa II, o coagulante recuperado foi apli-

cado por ocasião dos ensaios de tratabilidade da 

ALF realizada em Jar Test, simulando as etapas de 

coagulação/floculação/sedimentação; e na etapa 

III, foi realizada a desinfecção da ALF já clarificada, 

empregando-se radiação ultravioleta.

As análises físico-químicas para caracterização 

das amostras de lodo, de ALF bruta e tratadas se-

guiram as determinações metodológicas preco-

nizadas na 23a edição do Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater (APHA, 

AWWA e WEF, 2017), especificadas na Tabela 1.

Tabela 1 - Parâmetros analisados, métodos analíticos e equipamentos empregados na pesquisa.

Parâmetro Método analítico e equipamento utilizado Número do método segundo 
APHA (1999)

pH Potenciométrico com eletrodo combinado - Peagâmetro PHS-3B, PHTEK 4500-H+B

ABS254 Filtração em membrana de acetato (0,45nm) - Absorção Ultravioleta em cubeta 
de quartzo em espectrofotômetro - Espectrofotômetro UV-Vis DR 6000, Hach 5910B

Temperatura Termometria com filamento de mercúrio 2550B

Condutividade elétrica Condutivimétrica – Condutivímetro, 9867, Tecnopon 2510B

Turbidez Nefelométrico – Turbidímetro 2100Q, Hach 2130B

Cor aparente Espectrofotometria – Espectrofotômetro UV-Vis DR 6000, Hach 2120C

Cor verdadeira Espectrofotometria – Espectrofotômetro UV-Vis DR 6000, Hach 2120C

DQO Colorimétrico - Espectrofotômetro UV-Vis DR 6000, Hach 5220D

Sólidos totais - ST Gravimetria 2540B

Sólidos totais Fixos - STF Gravimetria 2540E

Sólidos Totais Voláteis - STV Gravimetria 2540E

Sólidos Suspensos Totais - SST Gravimetria 2540D

Al Espectrometria de absorção atômica com chama – Espectrômetro de Absorção 
Atômica com Chama (FAAS), SpectraAA-220, Varian 3111

Fe total Colorimétrico / Método do Tiocianato - Espectrofotômetro UV-Vis DR 6000, 
Hach

(1)

Mn total Colorimétrico / Método da Formaldoxima - Espectrofotômetro UV-Vis DR 6000, 
Hach

(2)

Escherichia coli Membrana filtrante 9222

Coliformes totais - CT Membrana filtrante 9222

Clostridium perfringens Técnica dos tubos múltiplos para determinação do número mais provável (3)

Nota: (1) Merck (19--); (2) FRIES e GETROST (1977); (3) CETESB (1993).

2.1 Etapa I - Recuperação do coagulante do 
lodo do decantador da ETA estudada 

Para a recuperação do coagulante presente no 

lodo do decantador, utilizou-se a solubilização 

por via ácida, por meio da adição controlada de 

ácido sulfúrico (H2
SO

4
 9M), mantendo-se pH 2, 

tempo de acidificação de 10 minutos, agitação de 

150 rpm e tempo de sedimentação de 20 minutos. 

Esses ensaios foram conduzidos com o emprego 

do equipamento de bancada Jar Test (PoliControl) 

com seis jarros com capacidade para 1 L contendo 

agitadores mecânicos e a metodologia seguida foi 

a mesma usada por De Julio (2010).

A acidificação foi controlada durante todo o proces-

so com uso de peagâmetro. Após a etapa de sedi-

mentação dos sólidos, o sobrenadante contendo o 

coagulante recuperado foi coletado e armazenado. 

Tanto o lodo in natura como o coagulante recupe-

rado foram submetidos às análises de pH, Deman-

da Química de Oxigênio (DQO), sólidos totais fixos 

(STF) e voláteis (STV), ferro, alumínio e manganês 

conforme as metodologias descritas na Tabela 1.
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2.2 Etapa II - Ensaios de tratabilidade para 
clarificação da água de lavagem dos filtros (ALF)

A ALF foi submetida aos processos e operações de 

mistura rápida, floculação e decantação, também 

em equipamento Jar Test, com o uso do coagulan-

te recuperado proveniente da etapa I. As dosa-

gens de coagulante empregadas na primeira série 

de ensaios foram de 5, 10, 15, 20 e 25 mg L-1 em 

relação aos teores de alumínio recuperados.

As condições operacionais dos ensaios de tratabi-

lidade estão apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 - Parâmetros utilizados para condução dos ensaios de tratabilidade da ALF em Jar Test.

Parâmetro Condições operacionais adotadas

pH de coagulação 5, 7 e 9

Dosagem de coagulante recuperado 5, 10, 15, 20 e 25 mg Al L-1

Gradiente de mistura rápida (G
MR

) 500 s-1

Tempo de mistura rápida (T
MR

) 30 s

Gradiente de mistura lenta (G
ML

) 40 s-1

Tempo de mistura lenta (T
ML

) 10 e 20 min

Velocidades de sedimentação (V
S
) 1,4; 0,7 e 0,5 cm min-1

Após a etapa final de sedimentação, as amostras 

de sobrenadante foram coletadas e submeti-

das às análises de turbidez. Os resultados foram 

apresentados em diagramas de coagulação em 

função do pH de coagulação e da dosagem de 

coagulante recuperado.

A segunda série de ensaios foi realizada com a co-

leta de novas amostras. As dosagens de coagulante 

recuperado foram de 10, 15, 20, 25 e 30 mg L-1 em 

pH fixo (pH = 7), empregando-se os dois tempos de 

mistura lenta nas velocidades de sedimentação de 

0,7 e 0,5 cm min-1.

A caracterização da água de lavagem dos filtros 

compreendeu as análises de pH, condutividade 

elétrica, DQO, sólidos totais, sólidos suspensos 

totais, turbidez, cor aparente, absorbância 254 

nm (ABS
254

), Fe, Al e Mn, conforme as metodolo-

gias apresentadas na Tabela 1.

Os ensaios desta etapa tiveram como objetivo a 

remoção de turbidez para valores menores que 

10 uT, valor este como sendo o máximo recomen-

dado pela USEPA para operação de unidades de 

desinfecção com radiação ultravioleta em águas 

residuárias. Assim, a melhor condição obtida nos 

ensaios de clarificação foi adotada para realiza-

ção dos ensaios de desinfecção com radiação UV.

2.3 Etapa III - Ensaios de desinfecção com 
radiação ultravioleta

Nessa etapa, para os ensaios de desinfecção, 

empregou-se um reator fotoquímico de bancada 

com capacidade volumétrica de 27 L, composto 

por uma caixa retangular confeccionada em aço 

inox e cúpula refletora removível (tampo) de alu-

mínio, a qual suportava seis lâmpadas de baixa 

pressão de vapor de mercúrio de 15 W de potên-

cia nominal (marca Phillips).

O desenho esquemático do reator UV está apre-

sentado na Fig. 1.
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Nota: 1 – Interruptores para acionamento das lâmpadas; 2 – Conexão elétrica; 3 – Lâmpadas germinicidas UV; 4 – Lâmina líquida; 5 – Agitadores magnéticos.

Figura 1 - Reator fotoquímico de desinfecção por radiação ultravioleta: em (a) detalhamento do reator fotoquímico e 
em (b) a cúpula refletora.

Para obtenção da dose de radiação UV aplicada, 

primeiramente mediu-se a intensidade média de 

radiação (I
0
) a partir da medição direta com uso 

de radiômetro (Vilber Loumart VLX-3W) equipa-

do com sensor em comprimento de onda de 254 

nm em pontos dispostos de forma equidistante a 

cada 5 cm da superfície do reator. Obtido o valor 

da intensidade média, era calculada a intensida-

de média efetiva (I
M

) considerando a atenuação 

causada pelo líquido que possui a capacidade 

de absorver parte da radiação incidente. O I
M

 foi 

calculado por meio da Eq. 1, que segue a lei de 

Beer-Lambert.

𝐼𝐼" =
𝐼𝐼$

2,303. 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴-./. 𝐿𝐿
(1 − 𝑒𝑒5-,6$6.789:;<.=)  (1)

Em que ABS
254

 representa a absorbância a 254 

nm da água, medida em cubeta de 1 cm e L cor-

responde a altura da lâmina líquida no reator em 

cm. Finalmente, a dose média expressa em mWs 

cm-2 pode ser determinada pelo produto entre a 

intensidade média efetiva de radiação e o tempo 

de exposição aplicado em segundos. Antes dos 

ensaios, as 6 lâmpadas foram mantidas ligadas 

por 15 min para estabilização das mesmas. 

Para os ensaios de desinfecção, o reator foi pre-

enchido com a água de lavagem de filtro clarifi-

cada até a altura de lâmina líquida de 4 cm. Para 

tal, a melhor condição de clarificação foi obser-

vada a partir dos valores de turbidez remanes-

centes obtidos na etapa II. Três placas agitadoras 

magnéticas foram posicionadas abaixo do reator 

UV para melhor homogeneização de toda a mas-

sa líquida. Após os tempos de exposição à luz 

UV de 10, 20, 30 e 60 s, alíquotas das amostras 

irradiadas eram coletadas para a realização dos 

exames microbiológicos.

Neste estudo, os microrganismos indicado-

res utilizados para avaliação da efetividade dos 

ensaios de desinfecção foram: Escherichia coli e 

coliformes totais – microrganismos comumente 

empregados para observar a presença, ou não, 

de contaminação fecal, representantes do grupo 

das bactérias; e Clostridium perfringens – bacté-

rias esporuladas, que apresentam maior resis-

tência às condições ambientais adversas e aos 

processos de desinfecção – utilizadas como indi-

cadoras de protozoários.

A pesquisa de C. perfringens é recomendada 

como um complemento importante na avaliação 

da qualidade das águas, seja por contaminação 

fecal recente ou remota, em que outros indica-

dores menos resistentes como E. coli já não estão 

mais presentes, bem como para outros testes, 
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como aqueles de amostras colhidas mais de 12 

horas antes do início das análises, amostras de 

lodos e estudos de sobrevivência de indicadores 

(CETESB, 1993).

Os exames microbiológicos de coliformes totais 

e E. coli seguiram a técnica da membrana filtran-

te (Método 9222, APHA), empregando-se mem-

branas de nitrato de celulose de 0,45 µm e meio 

de cultura Chromocult Coliform Agar (Merck).

 Para determinação da presença de C. perfrin-

gens foi utilizada a técnica de tubos múltiplos, 

segundo a Norma CETESB L5.213 (1993) empre-

gando-se os meios de cultura DRCM (Differential 

Reinforced Clostridial Broth Base – Himedia M549) 

no exame presuntivo e o Litmus Milk (Sigma – Al-

drich 17158) no exame confirmativo.

Os resultados dos ensaios de desinfecção foram 

expressos em termos de log de inativação (Nt
/

N
0
), em que N

t
 representa a densidade final de 

microrganismos detectada após o tempo de ex-

posição à radiação UV e N
0
 a densidade inicial de 

microrganismos presente na amostra.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 3 são apresentados os resultados da ca-

racterização da água de lavagem dos filtros sub-

metida aos ensaios de tratabilidade em Jar Test.

Tabela 3 - Características da água de lavagem dos filtros utilizada nos ensaios de coagulação/floculação/
sedimentação em Jar Test.

Parâmetro Unidade
Ensaios - série 1 Ensaios - série 2

Média ± desvio padrão Média ± desvio padrão

pH - 6,9 ± 0,1 7,0 ± 0,1

Temperatura ºC 18,5 ± 0,7 17,0 ± 1,6

Condutividade elétrica µS cm-1 72,1 ± 3,5 73,1 ± 8,3

Turbidez uT 477 ± 64,9 818 ± 495,8

Cor aparente uC 2989 ± 904,1 5856 ± 3882,5

DQO mg L-1 45 ± 13,6 116 ± 40,4

ST mg L-1 579 ± 141,1 1011 ± 464,8

SST mg L-1 478 ± 99,2 880 ± 384,7

Al mg L-1 ND ND

Fe total mg L-1 18,7 ± 1,2 37 ± 8,2

Mn mg L-1 0,4 1,54 ± 0,8

Escherichia coli UFC 100mL-1 1,21 x 104 ± 3,76 x 103 1,48 x 104 ± 2,6 x 104

CT UFC 100mL-1 1,08 x 105 ± 2,13 x 104 1,59 x 104 ± 1,6 x 104

Clostridium perfringens NMP 100mL-1 1,6 x 104 1,6 x 104

Nota: ND – Não detectado.

Na Fig. 2 (2a, 2b e 2c) são apresentados os re-

sultados da primeira série de ensaios, para dife-

rentes condições operacionais, a partir da qual 

foram gerados os diagramas de coagulação com 

curvas de isoeficiência de turbidez, para os valo-

res remanescentes de até 10 uT. 
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Para a primeira condição empregada (Fig. 2a) 

entre as dosagens de coagulante de 10 e 15 mg 

L-1 e pH entre 9,0 e 9,5, foram obtidos valores de 

turbidez remanescente inferiores a 10 uT. Com 

a diminuição da velocidade de sedimentação de 

1,4 cm min-1 para 0,7 cm min-1 (Fig. 2b), ocorreu a 

expansão da área ótima requerida na faixa de pH 

próximo ao neutro. Na menor velocidade de sedi-

mentação estudada, de 0,5 cm min-1 (Fig. 2c), foi 

possível verificar a ampliação da região ótima de 

remoção de turbidez abrangendo quase todo o 

espectro de valores de pH estudados.

Na Fig. 3 são apresentados os resultados dos en-

saios com TML de 20 minutos.

  

 
 

 
 

(a) (b) 

(c) 

Figura 2 - Diagramas de coagulação para turbidez remanescente média nos ensaios com TML = 10 min:  
(a) VS 1,4 cm min-1, (b) VS = 0,7 cm min-1 e (c) VS = 0,5 cm min-1.
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(c) 

(b) 

Figura 3 - Diagramas de coagulação para turbidez remanescente média nos ensaios com TML = 20 min:  
(a) VS 1,4 cm min-1, (b) VS = 0,7 cm min-1 e (c) VS = 0,5 cm min-1.

Pode-se verificar que para a maior velocidade 

de sedimentação adotada, correspondente a  

1,4 cm min-1 (Fig. 3a), os valores de turbidez me-

nores que 10 uT foram obtidos em valores de pH 

elevados e nas maiores dosagens de coagulante. 

Com a diminuição da velocidade de sedimenta-

ção, de 1,4 cm min-1 para 0,7 cm min-1, ocorreu 

novamente a expansão da área ótima para faixa 

de valores de pH neutros e ácidos, indicando que 

a coagulação em pH inferiores a 7 produziu flo-

cos de baixa sedimentabilidade requerendo, ao 

sistema, maior tempo de sedimentação, e, con-

sequentemente a ocorrência da clarificação.

Comparativamente, os tempos de floculação 

estudados influenciaram na formação e na se-

dimentabilidade dos flocos obtidos, indicando a 

ocorrência de mecanismos múltiplos de coagu-

lação, proporcionando, em condições de maior 

retenção, menores remanescentes de turbidez. 

Após a primeira série de ensaios, foram ajusta-

das as dosagens de coagulante aplicadas com o 

intuito de avaliar a sedimentação em velocidades 

mais elevadas, considerando que as eficiências 

de remoção requeridas tinham sido observadas 

nas maiores dosagens de coagulante e em baixas 

velocidades de sedimentação. 
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A segunda série de ensaios foi realizada ado-

tando-se pH 7, considerando-se o comporta-

mento verificado a partir dos ensaios anterio-

res. Para tanto, novas amostras de ALF foram 

coletadas, cuja caracterização encontra-se na 

Tabela 3. 

No decorrer dos ensaios verificou-se que não 

houve remoções satisfatórias nas VS elevadas e 

optou-se pela avaliação da correção da dosagem 

para as menores velocidades de sedimentação 

(0,7 cm min-1 e 0,5 cm min-1), os remanescentes 

de turbidez foram apresentados na Fig. 4.
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Figura 4 - Turbidez remanescente média para TML = 10 e 20 min em diferentes dosagens de coagulante empregadas 
em distintas velocidades de sedimentação estudadas: em (a) VS= 0,7 cm min-1 e em (b) VS= 0,5 cm min-1.

Conforme indica a Fig. 4a, a clarificação da ALF 

alcançou turbidez remanescente menor que 

10 uT para as dosagens de coagulante de 10 e  

15 mg L-1, no tempo de mistura lenta de 10 mi-

nutos e nas dosagens de 15 e 30 mg L-1 para o 

tempo de mistura lenta de 20 minutos.  

Com a redução da velocidade de sedimenta-

ção (Fig. 4b), foi possível obter valores de tur-

bidez remanescente inferiores a 6 uT em todos 

os ensaios. Para as dosagens de coagulante de  

30 mg L-1 no T
ML

 de 10 min registrou-se o menor 

valor observado de turbidez remanescente (3,2 ± 

1,2 uT). Assim, essa condição foi adotada para a 

condução dos ensaios subsequentes de desinfec-

ção por radiação UV (etapa III), por oferecer maior 

remoção de turbidez e, consequentemente, uma 

água de melhor qualidade para a desinfecção. 

3.1 Ensaios de desinfecção da água de lavagem 
de filtro clarificada com radiação UV

A intensidade média obtida a partir da me-

dição da intensidade de radiação UV emitida 

pelas lâmpadas foi de 5,77 ± 1,23 mW cm-2. O 

comportamento da distribuição da radiação 

no interior do reator fotoquímico foi observa-

do conforme representado na Fig. 5. Indicando 

que não há uma distribuição homogênea da 

radiação dentro do reator refletindo na forma-

ção de zonas sujeitas ao recebimento de níveis 

de intensidade diferentes de radiação, justifi-

cando-se assim, a agitação durante a condu-

ção dos ensaios tanto para suspensão da mas-

sa líquida como para a melhor distribuição da 

ALF clarificada no reator.

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 231 / pp 54-67 | Jul a Set, 2021

Tratamento de água de lavagem de filtro de ETA empregando coagulante recuperado e desinfecção por radiação UV



64

A dose média calculada a partir dos tempos  

de exposição determinados variou de 47,3 ±  

0,7 mW cm-2 para o menor tempo (10 s),  

94,6 ± 1,4 mW cm-2, 141,9 2,1 mW cm-2 a  

282,8 ± 4,2 mW cm-2 para o maior tempo (60 s).

 
Figura 5 - Distribuição da radiação no interior do reator UV em mW cm-2, indicando curvas de mesma intensidade de radiação.

A ALF clarificada nos ensaios em Jar Test apresen-

tou as características relacionadas na Tabela 4. 

De modo geral, todos os valores dos parâmetros 

observados foram reduzidos significativamente; 

entretanto, os valores de condutividade elétrica 

aumentaram em vista à adição de coagulantes 

na etapa de coagulação. Essa alteração não afe-

ta negativamente os ensaios de desinfecção com 

radiação UV.

A turbidez, utilizada como parâmetro de grande 

interesse e controle do processo de desinfecção, 

após a clarificação foi reduzida em 98% atingin-

do turbidez remanescente entre 1,4 e 3,6 uT. 

Tabela 4 - Características da água de lavagem dos filtros utilizada nos ensaios de desinfecção com radiação ultravioleta.

Parâmetro Unidade
ALFbruta ALFclarificada para desinfecção

Média ± desvio padrão Média ± desvio padrão

pH - 7,1 ± 0,2 7,0 ± 0,1

ABS
254

cm-1 0,04 ± 0,01 0,04 ± 0,004

Condutividade elétrica µS cm-1 71,5 ± 11,3 386,5 ± 11,7

Turbidez uT 232,1 ± 74,9 2,9 ± 0,7

Cor aparente uC 1976,2 ± 74,9 19,5 ± 7,5

DQO mg L-1 76,8 ± 21,5 18,1 ± 7,5

ST mg L-1 656,9 ± 431,6 330,0 ± 44,9

SST mg L-1 380,7 ± 76,7 8,5 ± 4,6

Al mg L-1 0,12 ± 0,27 0,046 ± 0,03

Fe total mg L-1 12,1 ± 4,0 0,09 ± 0,1

Mn mg L-1 0,50 ± 0,12 0,485 ± 0,03

Escherichia coli UFC 100mL-1 1,48 x 104 1,79 x 102

CT UFC 100mL-1 1,50 x 104 2,42 x 102

Clostridium perfringens NMP 100mL-1 1,6 x 104 1,35 x 103
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A clarificação da água de lavagem dos filtros 

permitiu a redução da concentração dos micror-

ganismos indicadores em aproximadamente 2,1 

log para E. coli, 1,8 log para CT e 1,7 log para C. 

perfringens, alcançando respectivamente 98,6%, 

98,5% e 91,5% de remoção.

De modo geral, foi possível observar o decaimen-

to no número de microrganismos indicadores com 

o aumento do tempo de exposição a radiação UV, 

conforme a Fig. 6. Para a quantificação da inativação 

nos casos abaixo do limite de detecção do método, 

optou-se pela adoção da ocorrência de uma unidade 

formadora de colônia (UFC) para efeito dos cálculos.
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Figura 6 - Inativação de E. coli, CT e C. perfringens em função da dose média de radiação UV aplicada para a água de 
lavagem dos filtros clarificada por coagulação/floculação/sedimentação com uso do coagulante recuperado.

No tempo de 10 s de exposição, corresponden-

do a uma dose média efetiva aproximada de  

47,3 ± 0,7 mW cm-2, foi possível atingir média de 

remoção de 1,3 ± 0,9 log para E. coli, indicando 

concentração final inferior a 1,0 UFC 100 mL-1 

em todos os ensaios. Em relação ao grupo CT, 

observou-se o decréscimo contínuo na densi-

dade de microrganismos no decorrer do tempo 

de exposição, em função do aumento das doses, 

com remoção média de 2,0 ± 0,9 log. No entanto, 

a remoção total desse grupo não foi alcançada 

para nenhuma das doses empregadas, obtendo-

-se valor remanescente de 3,4 UFC 100mL-1. 

Em relação ao indicador C. perfringens, houve o 

decaimento da concentração desses microrganis-

mos ao longo dos tempos de exposição, demons-

trando maior resistência desses à desinfecção, 

alcançando-se 2,6 ± 0,8 log de inativação, não 

tendo sido atingida a inativação total desses nas 

doses empregadas obtendo-se um remanescen-

te médio de 7,3 NMP 100mL-1. Sendo este grupo 

microbiano o mais preocupante por indicar a po-

tencial presença de poluição remota e microrga-

nismos mais resistentes como protozoários.

Importante salientar que nesta pesquisa investi-

gou-se a coagulação química seguida de flocula-

ção mecanizada e sedimentação, sob várias con-

dições de mistura e velocidade de sedimentação, 

em escala de bancada, sem incluir a comparação 

desse estudo com outras opções tecnológicas, 

também consideradas viáveis para a área, como 

a utilização de polímeros.

A recuperação de coagulante do lodo pode abater 

o custo do transporte e destinação final do lodo, 

principalmente numa situação de total recupe-

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 231 / pp 54-67 | Jul a Set, 2021

Tratamento de água de lavagem de filtro de ETA empregando coagulante recuperado e desinfecção por radiação UV



66

ração e reutilização desse recurso, bem como 

a extrapolação para a escala plena implica na 

construção e operação de novas unidades. Nesse 

sentido, a aplicabilidade prática dessa pesquisa 

necessita de estudo da viabilidade econômica do 

processo para as condições específicas de cada 

ETA, que não foi avaliado na presente pesquisa.

Destaca-se ainda a importância do monitora-

mento continuado dos contaminantes gerados 

pela ressolubilização do lodo, dado o risco poten-

cial de acumulação gradual desses no sistema.

4  CONCLUSÕES
A recuperação do coagulante mostrou-se uma 

estratégia atrativa para a gestão dos resíduos 

da etapa de coagulação da estação de trata-

mento de água. Sua aplicação na decantação da 

água de lavagem do filtro em uma dosagem de  

30 mg L-1 de Al em pH de coagulação de 7,0, em 

baixas velocidades de sedimentação, permitiu 

reduzir de forma satisfatória os principais parâ-

metros estudados, alcançando-se remoções 

de turbidez e SST, respectivamente de 98,9% e 

97,7%, com residuais variando entre 2,9 ± 0,7 uT 

e 8,5 ± 4,6  mg L-1. Essa condição permitiu a redu-

ção da densidade inicial dos microrganismos in-

dicadores empregados na pesquisa, diminuindo 

a concentração desses no afluente aos ensaios 

de desinfecção.

A desinfecção com uso da radiação ultravioleta 

permitiu a redução da concentração dos três mi-

crorganismos indicadores avaliados. Com base 

nos resultados, pode-se observar que a bactéria 

Escherichia coli foi o microrganismo menos resis-

tente, seguida de Clostridium perfringens e coli-

formes totais.

A opção de tratamento proposta para a água de 

lavagem de filtros de ETA: coagulação/flocula-

ção/sedimentação utilizando-se de coagulante 

recuperado seguida de desinfecção com radia-

ção UV mostrou-se eficiente para a remoção dos 

principais parâmetros físico-químicos e no con-

trole microbiológico da ALF, sendo capaz de ge-

rar água tratada para fins de reúso, exigindo-se, 

entretanto, a condução de estudos adicionais 

relacionados à utilização do coagulante recupe-

rado e à geração de possíveis subprodutos. 

Embora os resultados apresentados neste artigo 

demonstrem a aplicabilidade do processo pro-

posto, estudos de viabilidade técnico-econômica 

devem ser realizados considerando  fatores como 

instalação, operação e geração de excedentes. 
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Resumo
O presente artigo analisa a prática de subsídios cruzados entre municípios nos serviços de saneamento no 

Estado do Rio de Janeiro. Nos últimos 20 anos, a sustentação dos subsídios por parte das Companhias Es-

taduais de Saneamento Básico (CESBs) tem perdido força em razão da motivação à entrada de empresas 

privadas e do interesse dos próprios municípios que são superavitários financeiramente nas atividades de 

saneamento, em detrimento de regiões e municípios em que há prejuízo. O artigo utiliza os dados do Siste-

ma Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e a metodologia Stand Alone (PORTER, 2004). Como 

resultado, identificou-se que os municípios fluminenses são majoritariamente deficitários, principalmente 

aqueles concedidos à CESB do estado, opostamente aos municípios superavitários, grande parte concedidos 

à inciativa privada, o que indica a essencialidade dos subsídios cruzados para a manutenção dos serviços em 

regiões e municípios de baixa renda. 

Palavras-chave: Subsídios cruzados. Saneamento. CEDAE.

Abstract
This article aims to analyze the practice of cross subsidy between municipalities in sanitation services in Rio de Ja-

neiro state. Over the last 20 years, support of subsidies by the State-owned Sanitation Companies has lost strength 

due to the incentives for the entry of private companies and the interest of the municipalities themselves, when 

the services are profitable, to the detriment of regions and municipalities where there are financial losses most-

ly caused by low-income. The article uses data from the National Sanitation Information System (SNIS) and the 

Stand-Alone methodology (PORTER, 2004). The results indicate that the municipalities of Rio de Janeiro are mostly 

financially deficient, mainly those granted to state-owned company, as opposed to municipalities that were finan-

cially surpluses even before the grant to the private sector, which indicates the essentiality of cross subsidies for the 

maintenance of services in low-income regions and municipalities.
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1 INTRODUÇÃO
A universalização dos serviços de distribuição de 

água potável e coleta de esgoto, componentes 

das atividades do setor de saneamento, é funda-

mental para garantir o desenvolvimento susten-

tável e a diminuição da mortalidade infantil, além 

de colaborar para a redução da propagação de 

doenças. Tal fato pode ser confirmado pelo estu-

do realizado pela Organização Mundial da Saú-

de (WHO, 2014), que afirma que para cada dólar 

gasto em saneamento são economizados US$ 

4,30 com gastos em saúde. Contudo, no Brasil, 

os números indicam que ainda há um longo ca-

minho até a universalização em face da carência 

de recursos para investir no setor, sobretudo em 

esgotamento sanitário. Segundo dados de 2016 

do Ministério das Cidades, 83,3% da população 

é atendida por rede de abastecimento de água; 

já com relação aos serviços de esgotamento sa-

nitário, apenas 51,9% dos brasileiros têm acesso 

à rede de coleta de esgotos e 74,9% dos esgotos 

coletados são tratados (SNIS, 2018). 

A partir da criação das Companhias Estaduais de 

Saneamento Básico –  CESBs – com a criação do 

PLANASA (Plano Nacional de Saneamento Bási-

co), estabelecida nos anos 1960, previa-se que 

regiões de baixa renda, baixo adensamento po-

pulacional e regiões esparsas teriam a necessi-

dade de subvenção dos investimentos necessá-

rios em saneamento em virtude do baixo poder 

aquisitivo da população residente em tais áreas 

que pudesse gerar o equilíbrio econômico-finan-

ceiro essencial à operação e funcionamento das 

empresas estaduais. 

Essa prática ficou conhecida na literatura acadê-

mica sobre o tema como Subsídio Cruzado que, 

em resumo, é a cobrança majorada de um preço 

de equilíbrio pela prestação de serviços em deter-

minadas áreas com o intuito de manter e expandir 

o funcionamento do mesmo serviço em outras re-

giões, em face das dificuldades de regiões e muni-

cípios de baixa renda (CHISARI et al., 1998). A prá-

tica do Subsídio Cruzado entre municípios1 está 

sendo posta em xeque no Brasil em virtude da en-

trada de novos players como concessionários dos 

serviços de saneamento. Empresas privadas cria-

das especificamente para atender a esse novo ce-

nário de um setor rentável em determinadas áre-

as, ligadas a grandes conglomerados, assim como 

órgãos municipais têm obtido maior participação 

nas últimas décadas no setor e tomado o espaço 

das CESBs em diversos estados do país. Desde 

então, a lógica da subvenção de regiões carentes 

com a contribuição de áreas de maior poder aqui-

sitivo pode ser inviabilizada, dado que áreas e até 

municípios inteiros de maior renda têm sido alvo 

de interesse por parte dos entes privados e das 

próprias prefeituras, que passam a auferir lucros 

dessas regiões onde as operações dos serviços de 

saneamento são superavitárias. 

Por sua vez, a Lei Federal 11.445/2007, a lei atual 

do setor de saneamento no Brasil, define generi-

camente os subsídios como “instrumentos eco-

nômicos de política social para garantir a uni-

versalização do acesso ao saneamento básico, 

especialmente para populações e localidades de 

baixa renda” (BRASIL, 2007). 

Portanto, faz-se mister discutir a prática de sub-

sídio cruzado nesse novo cenário, onde empresas 

privadas têm sido favorecidas com a possibilidade 

de concessão de áreas lucrativas para a gestão do 

saneamento sem haver uma contrapartida para 

tal como poderia ocorrer com a exigência no aten-

dimento de regiões deficitárias financeiramente, 

enquanto as CESBs têm sido prejudicadas pelas 

obrigações contratuais em manter os serviços de 

saneamento em áreas mais carentes, deficitárias 

para as atividades do setor.

Subsídios cruzados e o desequilíbrio do setor de saneamento no estado do Rio de Janeiro

1  Apesar da existência de outros tipos de subsídios cruzados no setor, como por exemplo entre produtos – água e esgoto -, o foco do trabalho será 
o geográfico, entre regiões e municípios com maior e menor poder aquisitivo, populações de baixa renda e de baixa concentração populacional.
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Com esse intuito, neste trabalho serão analisa-

dos os dados provenientes do Sistema Nacional 

de Informações sobre Saneamento2 (SNIS) do 

Estado do Rio de Janeiro entre 1995 e 2016, de 

maneira a demonstrar como o subsídio cruzado 

funciona atualmente, a viabilidade e funciona-

mento da prática, quais seriam as consequências 

se ele fosse extinto e ainda novas propostas para 

reformulá-lo, com o foco na universalização. Es-

pecificamente, pretende ainda lançar luz sobre 

a prática de subsídio cruzado inter-regional no 

setor de saneamento do Rio de Janeiro, e um pa-

norama geral do mesmo no Brasil, com o objetivo 

de aferir a necessidade de tal prática regulamen-

tada por lei há décadas, mas não cientificamente 

comprovada quanto sua utilidade, eficiência e 

resultado para a população. 

Assim, o artigo é composto por esta introdução 

e mais 5 seções. A próxima elenca o referencial 

teórico utilizado, por meio do histórico legal 

construído ao longo das últimas décadas para 

adequar o funcionamento do setor no país; após 

isso, o trabalho procura fundamentos na teoria 

econômica, onde discorre sobre o panorama do 

setor – que atua geralmente como um Mono-

pólio Natural, e sobre as definições acadêmicas 

para o que seria o Subsídio Cruzado, suas práti-

cas e em que contexto é inserido; na sequência, 

é exibida a construção da metodologia utilizada, 

citando trabalhos anteriores para a elaboração 

de indicadores; os resultados são expostos na 

sequência, a partir dos indicadores criados; por 

fim, a conclusão procura demonstrar que o novo 

cenário do setor de saneamento no país leva ao 

enfraquecimento da prática de subsídio cruzado 

por meio da análise feita para o estado do Rio 

de Janeiro, onde os novos players do mercado 

procuram focar suas atividades em áreas e mu-

nicípios que sejam viáveis economicamente, em 

detrimento das demais localidades em que há a 

insuficiência de poder de pagamento pelas po-

pulações de menor poder aquisitivo. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 Breve Histórico

Marcos importantes foram estabelecidos para 

o saneamento no Brasil na década de 1960. Em 

1964 foi criado o Banco Nacional de Habitação 

(BNH), gestor do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), que implementou o Sistema 

Financeiro do Saneamento (SFS). Ainda em 1968, 

o BNH iniciou o PLANASA, que teve como objeti-

vo formular políticas em prol do desenvolvimen-

to do setor em todo país, determinando a criação 

de empresas estaduais de saneamento básico, as 

CESBs, com gestão pública que atendessem a di-

versos municípios de um mesmo estado.

A Constituição Federal de 1988, por outro lado, 

ao aumentar a autonomia dos municípios, tor-

nou complexo o funcionamento do sistema or-

ganizado pelo PLANASA, baseado no contro-

le das Companhias Estaduais. O domínio das 

CESBs foi prejudicado pela instituição da Lei n° 

8.987/1995, que regulamentou a concessão e 

permissão dos serviços públicos e que, com a Lei 

n° 9.491/1997, fundamentou o início das priva-

tizações no setor. Atualmente o setor é regido 

pela Lei 11.445/2007 que, seguindo o mesmo 

caminho da Carta de 1988, confere um papel 

maior dos municípios na execução, planejamen-

to e fiscalização do saneamento. 

O resultado de tais alterações legais foi a maior 

participação da inciativa privada no setor, contu-

do de forma desequilibrada em virtude da busca 

por parte dos mesmos por municípios e áreas de 

concessão que fossem rentáveis para a ativida-

de, em detrimento de áreas de renda e desenvol-

vimento mais baixos.

Branco RS, Cruz FP

2 Mais detalhes em http://www.snis.gov.br.
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Apesar da maior relevância conferida aos mu-

nicípios nos últimos 30 anos – após a Constitui-

ção de 198 –, cabe ressaltar que as CESBs ainda 

atendem a 74,0% da população urbana residente 

com abastecimento de água e 59,4% da coleta de 

esgotamento sanitário, respectivamente (Ibid). 

Mesmo com o incentivo à entrada de empresas 

privadas no setor a partir dos anos 1990, com 

o poder financeiro de grandes conglomerados 

empresariais, a população urbana atendida em 

2017 por essas prestadoras ainda é reduzida, em 

torno de 10% em todo o país (SNIS, 2018). É re-

levante, ainda, observar que “o PIB per capita dos 

municípios atendidos por prestadoras privadas 

é consideravelmente maior do que os atendidos 

por públicas” (PONCIANO e FERREIRA, 2019). Ou 

seja, o setor privado entrou principalmente nos 

municípios mais ricos.

A Lei do Saneamento Básico definiu as compe-

tências das autoridades nos âmbitos Federal, 

Estadual e Municipal. O Governo Federal ficou 

responsável por estabelecer as diretrizes gerais, 

criar e dar suporte aos programas de saneamen-

to em nível nacional. Essa responsabilidade é 

identificada pelo Plano Nacional de Saneamen-

to Básico (PLANSAB), que instituiu ações, metas 

e diretrizes para os próximos 20 anos (2014-

2033), promovendo a articulação entre os entes 

da federação.

Já os estados devem sustentar os sistemas de sa-

neamento, de modo a promover a melhoria dos 

serviços em zonas metropolitanas e microrre-

giões. A fiscalização das CESBs também é com-

petência de cada estado de origem, com diversos 

entes federativos já tendo criado agências regu-

ladoras independentes para dar maior eficiência 

ao processo de fiscalização e cumprimento de 

metas, investimentos e procedimentos com o 

objetivo da universalização dos serviços. Contu-

do, pela interpretação legal, os municípios po-

dem ter suas próprias agências reguladoras caso 

não queiram se conveniar às agências regulado-

ras estaduais. Há ainda o caso de municípios que 

não possuem regulação neste formato, sendo re-

gulados diretamente pela administração pública 

de suas prefeituras.

Além disso, os municípios – como titulares dos 

serviços de saneamento – podem executá-los 

diretamente ou  cedê-los por meio de concessão 

ou delegação. É de competência municipal a or-

ganização, regulação e fiscalização da prestação 

de tais serviços, bem como a elaboração do PMSB 

(Planos Municipais de Saneamento Básico). Os 

PMSBs compreendem o diagnóstico da situação 

do Município e o estabelecimento de estratégias 

para as melhorias na situação visando à univer-

salização dos serviços. O arcabouço regulatório 

também deve ser definido no PMSB, onde os mu-

nicípios podem instituir suas próprias agências 

reguladoras ou delegar a responsabilidade à en-

tidade reguladora de seu estado. Dessa manei-

ra, reconhecendo a responsabilidade local dos 

serviços de saneamento, a LNSB define o muni-

cípio como titular das quatro funções essenciais 

para a coordenação dos serviços de saneamento: 

prestação dos serviços, regulação, fiscalização e 

planejamento. Dessas funções, a única que não 

é delegável é a de planejamento, representada 

pelo PMSB.

Nas últimas décadas, desde a reformulação do 

arcabouço legal do setor de saneamento, o Go-

verno Federal tem incentivado o aumento da 

participação da iniciativa privada no setor. Ao 

contrário de outros setores de infraestrutura no 

Brasil, como energia elétrica, construção e logís-

tica, o setor privado ainda tem baixa participação 

no segmento, cujas principais prestadoras conti-

nuam sendo as empresas estaduais.

Um dos principais fatores para incentivar o au-

mento da participação privada no setor foi a fa-

cilitação do acesso a linhas de crédito em institui-

ções públicas, grande parte delas subsidiadas por 

meio de taxas de juros mais baixas que as taxas 

de mercado. Além disso, no âmbito da legislação 

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 231 / pp 68-84 | Jul a Set, 2021

Subsídios cruzados e o desequilíbrio do setor de saneamento no estado do Rio de Janeiro



72

de saneamento, foi criado um mecanismo que 

permite a competição por contratos de serviços 

de saneamento mesmo em áreas com concessão 

vigentes, atingindo diretamente o funcionamento 

das CESBs que tendem a ter suas áreas mais ren-

táveis como alvo das empresas privadas. 

No estado do Rio de Janeiro, além da CESB, que 

atua em 64 municípios, há treze empresas pri-

vadas atendendo a dezenove municípios, o que 

representa aproximadamente 13% da popula-

ção fluminense (SNIS, 2018). A participação das 

prestadoras privadas de saneamento começou 

no final da década de 1990, com destaque para 

as empresas Águas de Niterói S/A (CAN) e a Fab 

Zona Oeste S.A (FABZO).

A CAN passou a ser responsável pelos serviços 

de saneamento do município de Niterói – zona 

metropolitana do ERJ – em 2000, assumindo o 

lugar da CEDAE e atende a quase meio milhão de 

habitantes atualmente. Vale ressaltar que Niterói 

é o município com o maior IDHM (Índice de De-

senvolvimento Humano Municipal) do estado, de 

0,837 (Atlas Brasil, 2013). Há ainda outras em-

presas privadas como a Prolagos S/A, que aten-

de aos municípios de Arraial do Cabo, Cabo Frio, 

Armação de Búzios, Iguaba Grande e São Pedro 

da Aldeia; e a Águas do Paraíba S/A, que aten-

de Campos dos Goytacazes. Ambas passaram a 

atuar no saneamento de municípios fluminenses 

na mesma época. 

O caso da FABZO faz parte do novo modelo le-

gal onde, além de ter sido concedida mais recen-

temente (maio de 2012) e de assumir apenas o 

serviço de esgotamento sanitário, sua área de 

concessão fica dentro do município do Rio de Ja-

neiro, numa região denominada pela prefeitura 

da capital do estado como Área de Planejamento 

5 (AP5), que abrange cerca de 27% da população 

da cidade do Rio de Janeiro. Esse foi o modelo de 

administração que recentemente gerou a possi-

bilidade de fragmentação da CESB dentro de sua 

própria área de concessão.

Em resumo, com o surgimento das concessio-

nárias privadas em número relevante, o ERJ se 

insere na discussão sobre a essencialidade da 

política de subsídios cruzados a partir da década 

de 1990, quando começaram a ocorrer conces-

sões para as empresas privadas dos serviços de 

saneamento em detrimento da perda de áreas da 

CESB que atua no estado. 

A prática de subsídios cruzados entre municípios 

só faz sentido se houver uma mesma empresa que 

atenda diferentes áreas de concessão, abrangen-

do regiões deficitárias e superavitárias em termos 

financeiros da operação dos serviços de sanea-

mento. Analogamente, seria similar ao modelo 

elaborado para o setor de telecomunicações a par-

tir das privatizações ocorridas no final da década 

de 1990 (FIUZA e NERI, 1998), onde as empresas 

que assumiram áreas de concessão consolidadas, 

com adensamento populacional significativo bem 

como áreas de elevado poder aquisitivo, tiveram 

que operar os serviços também em áreas esparsas 

em municípios inteiros que necessitavam da uni-

versalização dos serviços.

Portanto, se as CESBs ostentarem majoritaria-

mente a concessão de regiões deficitárias finan-

ceiramente, o acionista majoritário das empre-

sas – em geral, o próprio estado de origem – não 

terá motivação financeira para continuar na ati-

vidade em face dos prejuízos recorrentes da ope-

ração dos serviços. Ele continuará atuando, na 

prática, subsidiando as atividades de saneamen-

to em virtude exclusivamente da essencialidade 

no atendimento à população, em detrimento da 

lógica financeira necessária ao funcionamento 

de qualquer serviço. 

Branco RS, Cruz FP
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3 MONOPÓLIO NATURAL E SUBSÍDIO CRUZADO
O setor de saneamento é caracterizado pela pre-

sença de custos fixos elevados e reduzido custo 

marginal, o que é conhecido na literatura econô-

mica como características de mercado para o es-

tabelecimento do que se denominou de Monopó-

lio Natural, onde há a ocorrência de custos fixos 

majorados, como instalação e manutenção de 

tubulações, estações de bombeamento e de tra-

tamento; e um custo marginal baixo para ofertar 

unidades extras do produto (SOUZA, 2008). Uma 

vez que a infraestrutura esteja instalada, o custo 

para transportar uma unidade extra do produto 

é reduzido. 

Os serviços de utilidade pública, em geral, cons-

tituem monopólios naturais em virtude de ca-

racterísticas específicas que podem interferir (i) 

no uso efetivo das áreas urbanas; (ii) a concor-

rência não permite estabelecer tarifas que remu-

nerem os investimentos necessários à expansão 

dos sistemas; e (iii) a existência de mais de uma 

empresa as leva a incorrer em custos médios su-

periores aos de um monopolista.

Assim, o monopólio natural tende a se estabele-

cer quando uma única firma pode suprir deter-

minado bem para todo um mercado de forma 

mais eficiente que duas ou mais firmas. Tal situa-

ção surge principalmente quando há ganhos de 

escala e/ou escopo durante a produção. O efei-

to conhecido como economia de escala ocorre 

quando há a redução de custos pelo aumento 

da produção permite a prestação do serviço com 

tarifas mais baixas do que em regime de concor-

rência (JOHNSON e MALTZ, 1996). Quando o cus-

to de produção conjunto de dois ou mais bens é 

menor do que a soma da produção de cada um 

de forma separada, tem-se a chamada economia 

de escopo. Isso é observado nas atividades de-

nominadas public utilities, tais como em teleco-

municações, geração de energia elétrica, linhas 

aéreas e ferrovias e no setor de saneamento.

 
Figura 1 - representação do Monopólio Natural

Em geral, os monopólios naturais são regula-

dos ou operados pelo governo. Conforme a Fig. 

1, se não houver nenhum subsídio, a firma terá 

que operar acima da linha de custos para obter 

lucros. Oferecendo o serviço para todos que es-

tejam dispostos a pagar por ele, terá que operar 

na curva de demanda. Neste caso, a empresa re-

gulada irá operar no ponto em que o custo médio 

de produção (CMe) encontra a curva de demanda 

(ponto A), ou seja, cobre os seus custos de pro-
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dução, mas oferece uma quantidade de produto 

menor do que o nível eficiente, que seria o ponto 

onde o custo marginal (CMg) encontra a curva de 

demanda (Ponto B). Essa solução é chamada de 

second best, quando os reguladores estabelecem 

os preços que a firma pode cobrar.

Pode-se definir subsídio como a quantidade de 

dinheiro que o Estado repassa ao consumidor, 

dependendo da quantia da compra do bem ou 

ainda reduzir ou devolver o valor do bem que se 

quer subsidiar (VARIAN, 1992). Como o impos-

to, o benefício de um subsídio é compartilhado 

por compradores e vendedores, dependendo das 

elasticidades relativas à oferta e demanda (PIN-

DYCK e RUBINFELD, 2002). Ainda  segundo os 

autores, o subsídio pode ser analisado como um 

tributo negativo: o preço líquido recebido pelo 

vendedor excede o preço pago pelo comprador 

e a diferença entre os dois é o valor do subsídio.

A utilização de subsídios no setor de public utili-

ties tem sido relacionada ao financiamento da 

infraestrutura como política de desenvolvimento 

(GALVÃO, 2009), onde a provisão desses serviços, 

dado seu caráter de bem público, conduz a exter-

nalidades positivas tanto em taxas de crescimen-

to da produtividade como em melhorias na quali-

dade de vida e bem-estar social da população.

Há exemplos da prática de subsídios em outros 

setores, como no setor de telecomunicações, 

onde a experiência internacional mostra os 

avanços na estrutura de oferta foram significa-

tivos, porque os custos de distribuição local não 

caíram na mesma proporção, mas os reguladores 

decidiram instituir um subsídio cruzado de longa 

distância para as operadoras locais, em nome da 

universalidade de acesso. 

Segundo Fiuza e Neri (1998), tal subsídio ca-

racterizava-se pela cobrança de uma taxa de 

interconexão superfaturada, mantendo, assim, 

tarifas de longa distância artificialmente altas. 

Contudo, com a cisão da empresa de telecomu-

nicações americana AT&T em 1984, a medida foi 

inviabilizada, dado que os subsídios cruzados se 

tornaram interfirmas, em vez de intrafirmas. 

Já o trabalho de Gillis, Jenkins e Leitzel (1986) 

analisa que, embora qualquer subsídio resul-

te em alguma redistribuição de renda, isso não 

constitui a razão para o interesse da sociedade 

em prover o subsídio neste caso, e sim a ideia que 

serve como um meio de assegurar a disponibili-

dade e uma “necessidade básica” a todos os ci-

dadãos, ou seja, o acesso. 

A utilização de subsídios também é encontrada 

nas empresas privadas. Porter (1980) assinala 

que as empresas em seus processos de fixação 

de preços podem adotar os subsídios cruzados 

dentro de sua linha de produtos, visando por 

meio da fixação dos preços pelo custo médio en-

cobrir custos de produtos cujos mercados não 

conseguem suportar seus custos reais e ceder 

lucros em situações em que os compradores são 

sensíveis ao preço.

A utilização do subsídio cruzado pode tornar 

desnecessária a presença do Estado no apoio 

ao setor. Sob esse modelo, a estrutura tarifária 

varia de acordo com as condições socioeconômi-

cas dos usuários. Mediante o acréscimo da tarifa 

para as camadas de população dos estratos su-

periores, permite-se obter uma tarifa diferencia-

da para as populações mais pobres. Como a ar-

recadação para a empresa se mantém suficiente 

para cobrir seus custos, este equilíbrio é formado 

pelo balanceamento da tarifa entre os diversos 

grupos de usuários. (CHISARI e CELANI, 1998).

A prática do subsídio cruzado se torna possível 

no setor de saneamento devido à natureza mo-

nopolística das concessionárias em suas áreas de 

atuação. Um monopólio, por definição, atua de 

forma a escolher até determinado limite o preço 

do mercado e, portanto, as prestadoras estão ha-

bilitadas a cobrar preços diferentes entre grupos. 

Levando-se em conta os aspectos sociais do setor 
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de saneamento, e tendo como princípio o fato de 

que toda a população deve ter acesso aos servi-

ços de saneamento (universalização dos serviços), 

dado o caráter de essencialidade desses serviços, 

deve-se garantir o suprimento de uma demanda 

essencial aos que não podem pagar seus custos. 

Nesse caso, os subsídios cruzados são uma ma-

neira de  resolver o problema da demanda essen-

cial pelos serviços (ANDRADE e LOBÃO, 1996). 

Além disso, a aplicação de subsídios no setor se 

deve em larga medida ao déficit do acesso atingir 

majoritariamente a parcela mais pobre da popu-

lação que, em 2013, concentrava 87,3% do déficit 

urbano de abastecimento de água e 91,6% do es-

gotamento sanitário (DA SILVA, 2013).

Podemos definir o subsídio intermunicipal pra-

ticado pelas CESBs como um subsídio implícito, 

não manifestamente declarado, onde as presta-

doras financiariam a manutenção e a expansão 

de serviços em municípios e regiões deficitárias 

financeiramente – quanto à operação dos servi-

ços de saneamento – por meio dos recursos an-

gariados em municípios superavitários. Toman-

do como base a teoria microeconômica, o fato 

de a prestadora ser um monopólio natural em 

sua área de atuação possibilitaria a cobrança de 

uma tarifa acima do custo médio em determina-

dos municípios de modo a financiar a cobrança 

menor do que o custo médio de outros municí-

pios, visando à universalização dos serviços. Em 

geral, no caso brasileiro, as cidades maiores, por 

suas características de escala, geram recursos 

excedentes para subsidiar as cidades menores, 

que não alcançam escala suficiente para sua 

viabilidade econômica. Essa subvenção pode ser 

chamada, então, de subsídios cruzados inter-re-

gionais. Esses subsídios não são transparentes 

porque não se sabe exatamente quanto de re-

cursos está sendo transferido de uma para outra 

localidade e qual o custo real para a prestação do 

serviço em cada região ou município.

De acordo com estudos realizados pelo Institu-

to de Pesquisa Econômica Aplicada (Ibid) sobre 

a função demanda por serviços de saneamento, 

há a confirmação de que a implementação de 

uma política de redistribuição de renda usando 

a ideia de uma “oferta essencial” a ser garantida 

aos consumidores pobres implica em subsídio ao 

seu consumo. Por isso é necessário definir como 

será financiado este subsídio, se com os recursos 

financeiros da própria empresa de saneamen-

to por intermédio de transferências do governo 

para a empresa ou por meio de recursos dos ou-

tros consumidores.

Levando-se em conta os aspectos sociais do 

setor de saneamento e tendo como princípio o 

fato de que toda a população deve ter acesso 

aos serviços de saneamento (universalização dos 

serviços) dado o caráter de essencialidade deles, 

deve-se garantir o suprimento de uma demanda 

essencial aos que não podem pagar seus custos. 

Neste caso, os subsídios cruzados são uma ma-

neira de resolver o problema da demanda essen-

cial pelos serviços.

Contudo, no Brasil a prática do subsídio cruza-

do no saneamento não é livre de críticas, além 

da absoluta falta de clareza em sua realização. O 

fato é que, mesmo após meio século da criação 

do PLANASA, que instituiu a prática de subsídios, 

a falta de saneamento básico é visível no país. Ao 

estudar o subsídio cruzado no setor de sanea-

mento brasileiro, Cruz e Ramos (2016) chegaram 

à conclusão de que a utilização dos subsídios 

cruzados (i) incentiva conflitos intermunicipais, 

(ii) aumenta o consumo supérfluo e (iii) acaba 

por financiar consumidores abastados das áreas 

deficitárias. Críticas semelhantes foram encon-

tradas em de Oliveira (2017).

Não obstante, tanto a Constituição Federal de 

1988 como as Leis n° 8.987/1995, 9.491/1997 

e 11.445/2007, determinaram maior autonomia 

aos municípios e incentivaram a entrada de em-
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presas privadas no setor de saneamento. Conse-

quentemente, o subsídio cruzado intermunicipal 

praticado pelas CESBs pode estar se tornando 

inviável em virtude do maior peso de municípios 

e áreas deficitárias sob concessão das empresas 

públicas, enquanto municípios rentáveis têm 

sido assumidos por empresas privadas.

4 METODOLOGIA
A base de dados utilizada é a do SNIS, considerada 

a mais completa sobre saneamento, referente ao 

Estado do Rio de Janeiro, sobre a base de dados 

utilizada é válido ressaltar: “(...) o SNIS–AE ainda 

carece de instrumentos de auditoria e validação 

das informações fornecidas, visto que o sistema 

não dispõe de incentivos para o correto preen-

chimento do formulário de pesquisa por parte dos 

prestadores” (FREITAS et al., 2018, p. 6).

Após uma breve contextualização do sanea-

mento no estado fluminense, será identificado o 

subsídio cruzado por meio de duas abordagens, 

nomeadas de Margem I e II:

1) Tomando como base a teoria microeconômica, 

a Margem I será igual à razão entre a tarifa mé-

dia praticada (IN004) e o custo médio por metro 

cúbico para os 92 municípios do estado do Rio 

de Janeiro durante o período com dados disponí-

veis, de 1995 a 2016, sendo o custo calculado da 

seguinte forma: Despesas Totais com os Serviços 

(FN017) dividido pela soma dos indicadores de 

Volume de Água Faturado (AG011) e Volume de 

Esgotos Faturados (ES007). Assim os municípios 

que apresentarem a tarifa maior que o custo mé-

dio serão considerados superavitários; caso con-

trário, serão considerados deficitários, os resul-

tados por essa abordagem serão apresentados 

em termos percentuais.

2) A Margem II, a exemplo da metodologia rea-

lizada por Cruz e Ramos (2016), por meio da se-

guinte abordagem: a razão entre a Receita Ope-

racional Total (FN005) e as Despesas Totais com 

os Serviços (FN017). Os municípios que apresen-

tarem a Margem II maior do que a unidade serão 

considerados superavitários; já se o resultado 

for menor do que a unidade, os municípios serão 

considerados deficitários de acordo com essa 

abordagem. Essa abordagem é conhecida com 

Stand Alone (PORTER, 2004) e consiste na hipó-

tese que o município pode se desligar da CESB. 

No caso de isoladamente a receita for maior do 

que o custo de produção, o município é supera-

vitário. Foi adotada a hipótese que os municípios 

não aumentariam o custo de produção ao se 

desligar. Como existe subaditividade (CHURCH e 

WARE, 2000) em alguns locais, a hipótese adota-

da pode subestimar a quantidade de municípios 

subsidiados (CRUZ e RAMOS, 2016).

Com base nessas análises será entendido qual é 

o risco de inviabilizar a prática do subsídio cruza-

do sem especificar uma alternativa viável para os 

municípios mais pobres.

5 RESULTADOS
Primeiramente é necessário caracterizar o sa-

neamento no Estado do Rio de Janeiro (ERJ), que 

será o alvo do estudo. A Tabela 1 abaixo apre-

senta os principais indicadores dos serviços de 

abastecimento de água e coleta e tratamento 

de esgotos do estado. Com relação aos índices 

urbanos de atendimento de água e de coleta de 

esgoto por rede, observa-se que o ERJ apresen-

ta resultados intermediários entre o Brasil e a 

região Sudeste. Ou seja, apresenta cobertura 

maior do que o país como um todo, mas pior do 

que a região à qual pertence.
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Tabela 1 - Indicadores de Saneamento no Estado do Rio de Janeiro em 2016.

Grupo
Consumo Médio 

Per Capita de Água 
(l/hab. dia)

Hidrometração (%) Índice de Perdas de 
Distribuição (%)

Índice Urbano de 
Atendimento de 

Água com rede (%)

Índice Urbano de 
Atendimento de 

coleta de esgotos 
por rede (%)

Índice de 
Tratamento dos 
Esgotos Gerados 

(%)

ERJ 248,3 67,9 31,4 93,5 67,9 32,7

CEDAE 270,8 61,1 30,1 90,3 48,3 29,4

SUDESTE 186 94,1 34,7 96,1 83,2 48,8

BRASIL 160,8 91,9 38,1 93 59,7 44,9

Fonte: SNIS (2018).

O consumo médio per capita de água do ERJ é 

sensivelmente elevado, de 248,3 litros/habitan-

te/dia, sendo o maior do país. Esse resultado pode 

ser explicado, entre outros fatores, pelo clima de 

altas temperaturas e também pelo relevo aci-

dentado, causador de perdas físicas. Além disso, 

o índice de hidrometração do estado, de 67,9%, 

é reduzido quando comparado à média brasileira 

(91,9%), o que leva a um consumo estimado im-

portante, sem ser efetivamente medido. Já o ín-

dice de tratamento de esgoto coletado (32,7%) é 

menor do que a média do país (44,9%), enquanto 

em relação às perdas de distribuição no estado 

(31,4%) apresentam melhores resultados do que 

a região Sudeste (34,7%). 

A CEDAE, fundada em 1975, é a principal presta-

dora de serviços de saneamento no estado e, em 

2016, atendia 63 municípios fluminenses com 

abastecimento de água e 28 com esgotamen-

to sanitário, o que corresponde a 73% e 38,4% 

da população total do estado, respectivamente 

(SNIS, 2018).

 
Figura 2 - Atuação das prestadoras no Estado do Rio Janeiro em 2016

Fonte: elaboração própria com dados do SNIS (2018).
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Na Fig. 2 observa-se a predominância da área 

de atuação da CEDAE na região metropolitana 

do Rio de Janeiro, com exceção de Niterói, além 

das parcerias entre a CESB do estado com as 

empresas municipais e empresas privadas. Já as 

empresas privadas individualmente atuam com 

destaque, além de Niterói, na região dos lagos 

(empresas Pró Lagos e Águas de Juturnaíba), re-

gião serrana (Águas do Imperador) e no Norte 

Fluminense (Campos dos Goytacazes).

De mão dos dados individualizados do SNIS, a se-

guir será construída a metodologia proposta an-

teriormente, por meio do que se denominou de 

Margem I e II.

5.1 Margem I

Após a retirada de algumas inconsistências en-

contradas nos dados disponíveis, o que se deno-

mina de outliers na literatura estatística, foi pos-

sível analisar um panorama geral das concessões 

municipais do estado. A comparação entre o cus-

to médio global com as tarifas médias praticadas 

no mesmo período no estado mostra significativa 

consistência a partir de 2001, quando a trajetória 

da variável referente ao custo médio passa a estar 

constantemente acima das tarifas médias cobra-

das ao longo dos anos, indicando um déficit nas 

operações dos serviços de saneamento no estado, 

mesmo considerando todas as prestadoras de di-

versas naturezas que atuam na região. 

Contudo, em 2009, os dados disponibilizados no 

SNIS podem ter registrado algum erro no preen-

chimento por parte das prestadoras, sendo con-

siderado como um outlier, o que reforça a citação 

anterior, de Freitas et al. (2018): 

“(...) o SNIS–AE ainda carece de instrumen-

tos de auditoria e validação das informações 

fornecidas, visto que o sistema não dispõe 

de incentivos para o correto preenchimen-

to do formulário de pesquisa por parte dos 

prestadores” (FREITAS et al., 2018, p. 6).

O déficit se torna menor a partir de 2010, quando 

os custos médios observados evoluem em menor 

escala, mas ainda acima das tarifas.

 
Figura 3 - tarifa e custo médio anuais dos serviços de saneamento no estado do Rio de Janeiro (em R$/m³)

Fonte: elaboração própria com dados do SNIS (2018).
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Essa análise pode indicar um fator relevante que 

justifique o atendimento com baixa eficiência 

dos serviços de saneamento prestados nos mu-

nicípios de todo o estado, com custos maiores 

que tarifas praticadas. Essa razão, por sua vez, 

pode derivar de questões sociais importantes, 

como a existência de áreas carentes de grande 

extensão, baixo nível de desenvolvimento huma-

no (IDH), zonas conflagradas de violência etc.

Por sua vez, tais fatores sustentam, ainda, a exis-

tência de inadimplência de parte dos usuários 

dos serviços de saneamento, o que torna a ope-

ração como um todo deficitária, podendo suge-

rir a necessidade da prática de subsídios, entre 

regiões e municípios com maior poder aquisitivo 

dando suporte aos de menor renda. 

No caso específico do Rio de Janeiro, é notória a 

concentração de renda em sua capital, além da 

concentração populacional. Por conta disso, é 

possível que o município do Rio de Janeiro seja 

responsável por sustentar as operações deficitá-

rias de municípios menores e mais pobres. 

Utilizando os indicadores de Volume de Água 

Faturado (AG011), Volume de Esgotos coleta-

dos faturados (ES007) e Despesas Totais com os 

Serviços (FN017), todos com a metodologia ela-

borada pelo SNIS, foi possível o cálculo do custo 

médio para os 92 municípios do estado do Rio 

de Janeiro individualmente durante o período 

com dados disponíveis, de 1995 a 2016. Entre 

os indicadores listados, foram reunidas 2.046 

observações. Para efeitos de comparação, uti-

lizamos o indicador também da base do SNIS de 

Tarifa Média praticada (IN004), com o intuito de 

comparar o custo médio calculado a partir dos 

indicadores supracitados com as tarifas médias 

praticadas no mesmo período e sob a mesma 

base metodológica. 

Vale destacar que as informações fornecidas 

pelas concessionárias dos municípios do estado 

não são completas para todo o período. Ademais, 

há inconsistências como diferenças percentuais 

de custos em mais de 300%, o que pode indicar 

erros no preenchimento das informações no sis-

tema do SNIS, que são auto declaratórias. Con-

tudo, dada a limitação na disponibilização das 

informações de operação, produção, contábeis e 

financeiras por parte das concessionárias, a aná-

lise dos dados do SNIS torna-se umas das poucas 

bases disponíveis para a realização de uma aná-

lise do panorama geral do setor no estado do Rio.

Na comparação proposta, observamos um total 

de 28% das observações entre os custos médios 

e tarifas praticadas como superavitárias, ou seja, 

gerando um diferencial positivo do preço cobra-

do em relação ao custo médio. Por sua vez, 72% 

das observações registraram déficit, apontando 

para maiores custos médios que tarifas. Mais 

uma vez, há o indicativo da necessidade da prá-

tica de subsídio cruzado, dado que, entre muni-

cípios que apresentaram “lucro” em relação aos 

que apresentaram “prejuízo” pelo mesmo cálcu-

lo, a parcela majoritária é de deficitários pelos 

números analisados.

Sob outro aspecto, quando fazemos um ranking 

com os 10 municípios mais superavitários, 60% 

deles têm seus serviços de saneamento pres-

tados por empresas privadas. Tal fato indica o 

maior interesse das empresas privadas por mu-

nicípios em que as operações do setor já sejam 

lucrativas, em detrimento dos deficitários que, 

em sua maioria, continuam concedidos à CESB 

do estado.

Para investigarmos a prática e a necessidade ou 

não de subsídios cruzados entre municípios, de-

vemos também analisá-los individualmente. Em 

uma primeira etapa, identificamos o custo médio 

por município e observamos a seguinte dispersão 

de custos em 2016, conforme o gráfico a seguir:
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Figura 4 - Dispersão entre custos médios por municípios em 2016

Fonte: elaboração própria com dados do SNIS (2018).

Como se pode visualizar no gráfico, a dispersão 

de custos médios por munícipio é acentuada. 

Há municípios como Macaé e Trajano de Morais 

com custos médios próximos a R$ 6,00 por m³ 

produzido em 2016, enquanto Quatis apresenta 

um custo de R$ 0,20 e Porto Real de R$ 1,04 no 

mesmo ano. Isso pode ser interpretado por diver-

sos fatores, como a disponibilidade de oferta de 

água bruta, o menor adensamento populacional 

por região, a melhor qualidade das fontes hídri-

cas etc. Porém a média de custos entre todos 

os municípios observada se situou ao redor de  

R$ 3,98 em 2016, tendo o município do Rio de Ja-

neiro registrado o valor de R$ 2,90. Outro exem-

plo interessante é Niterói, município utilizado 

diversas vezes como modelo no setor de sanea-

mento para o estado e que está sob administra-

ção de uma concessionária privada do setor, que 

apresentou um custo médio elevado, de R$ 4,03.

Na segunda etapa, no cenário de dispersão das 

tarifas médias praticadas, observamos diferen-

ças importantes na comparação com os custos 

médios, conforme indica o gráfico a seguir:

 
Figura 5 - Tarifas praticadas pelos municípios em 2016

Fonte: elaboração própria com dados do SNIS (2018).

Branco RS, Cruz FP

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 231 / pp 68-84 | Jul a Set, 2021



81

A média de tarifas praticadas indica uma se-

melhança entre custos médios, ao redor de R$ 

3,39 em 2016. Porém há uma concentração sig-

nificativa de tarifas praticadas em virtude de 

grande parte dos municípios terem concedido 

seus serviços de saneamento a CESB do estado, 

a CEDAE. A média tarifária da CESB no ano foi 

de R$ 3,57, abaixo do custo médio na mesma 

comparação. Além disso, observa-se no gráfico 

que parte significativa dos municípios que pos-

suem tarifas acima desse valor no mesmo ano é 

concedida à iniciativa privada, caso de Campos, 

Niterói, Silva Jardim e Cabo Frio, por exemplo. 

Como exibimos nas análises numéricas realiza-

das, quando se analisa o ambiente do setor de 

saneamento no estado do Rio de Janeiro como 

um todo, os dados coletados apresentam um 

desequilíbrio econômico-financeiro importan-

te no déficit exibido. Quando municípios são 

analisados individualmente, os déficits se con-

firmam com a análise entre custos e tarifas em 

diversos municípios.

Se construirmos um ranking entre os municí-

pios do estado onde os mesmos sejam classi-

ficados como superavitários, aqueles que tive-

ram em média maiores tarifas praticadas que 

custos médios; e deficitários, os demais que ti-

veram custos maiores que tarifas, observamos 

que 77% dos mesmos são deficitários enquanto 

23% são superavitários no período entre 1995 e 

2016. Contudo, a dispersão entre a razão – ta-

rifas praticadas versus custos – é significativa, 

conforme indica a tabela abaixo:

Tabela 2 - Os dez municípios mais superavitários e os dez mais deficitários entre 1995 e 2016.

Municípios Superávit Municípios Déficit

Saquarema 264,6% Italva -55,4%

Silva Jardim 235,1% Varre-Sai -55,7%

Casimiro de Abreu 69,9% Porciúncula -57,8%

Rio de Janeiro 56,6% Porto Real -58,1%

Armação dos Búzios 45,2% Miracema -60,2%

Petrópolis 34,4% Trajano de Morais -60,3%

Angra dos Reis 33,1% Quatis -60,4%

Guapimirim 30,1% Rio das Flores -68,3%

Campos dos Goytacazes 25,2% Paraty -77,2%

Três Rios 17,0% Rio das Ostras -79,9%

Fonte: elaboração própria.

Na liderança entre os mais superavitários, Sa-

quarema registrou 265% de superávit entre 

tarifas praticadas e seus custos médios em 

todo o período analisado. Por sua vez, o muni-

cípio de Rio das Ostras teve a média de tarifas 

praticadas 80% abaixo da média de custos na 

mesma comparação.

Em resumo, pode-se observar pelos cálculos 

a partir da base de dados do SNIS que mais de 

3/4 dos municípios do estado não apresenta-

ram equilíbrio econômico-financeiro no período 

entre 1995 e 2016. Se os mesmos tivessem ad-

ministrações individuais, como no caso em que 

as prefeituras administram os serviços de água 

e esgoto ou pelas empresas privadas individual-

mente, não haveria possibilidade de manter, am-

pliar e – menos ainda – universalizar a distribui-

ção de água e a coleta e tratamento de esgoto 

nessas áreas.

Com efeito, parte expressiva dos municípios com 

maiores superávits financeiros, segundo o SNIS, 

são administrados por empresas privadas, como 

são os casos de Saquarema e Silva Jardim. Na ver-

dade, 60% dos municípios mais superavitários 
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no período total apresentados na tabela ante-

rior são administrados por empresas privadas do 

setor de saneamento. Inversamente, municípios 

sensivelmente deficitários, como Trajano de Mo-

rais, Miracema e Varre-Sai têm seus serviços de 

saneamento operados pela CESB do Rio de Janei-

ro, a Cedae.

5.2 Margem II

Utilizando a abordagem metodológica da Mar-

gem II, observamos na Tabela 3 que, dos 87 mu-

nicípios com informações disponíveis para 2016, 

apenas 32 (cerca de 37%) apresentam superávit. 

Com relação aos municípios onde atua a CESB do 

estado, dos 63 municípios apenas 17 são supera-

vitários. Ou seja, 73% dos municípios onde a CE-

DAE atua não conseguiriam manter os serviços 

de água e esgotamento sanitário de maneira au-

tônoma financeiramente. Por sua vez, as presta-

doras privadas atuam em municípios com situa-

ção mais favorável. Dos 19 municípios atendidos 

pelo menos em parte por prestadoras privadas, 

14 apresentam superávit, cerca de 74%.

Tabela 3 - Municípios Superavitários e Deficitários em 
2016 utilizando a Margem II

Grupo Superavitárias Deficitárias Total

CEDAE 9 25 34

CEDAE/Municipal 7 19 26

CEDAE/Empresa 
Privada 1 2 3

Municipal 2 6 8

Empresa Privada 13 3 16

Total 32 55 87

Fonte: elaboração própria.

 

Com auxílio da Fig. 6 é possível observar a dis-

tribuição espacial dos municípios superavitá-

rios e deficitários. 

 
Figura 6 - Municípios Superavitários e Deficitários no Estado do Rio de Janeiro em 2016

Fonte: elaboração própria.

Branco RS, Cruz FP
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Utilizando o mesmo critério –a Margem II–, a Ta-

bela 4 nos mostra os resultados dos municípios 

nos anos de 2004, 2010 e 2016, identificando 

com “S” os municípios superavitários no ano e 

com “D” aqueles deficitários. O ano de 2004 foi 

considerado o inicial dessa análise em virtude do 

aumento no número de municípios desde então. 

Dos 71 municípios com informações disponíveis 

para os três anos analisados apenas quatro fo-

ram superavitários em todos os anos (“SSS”) e a 

grande maioria, 61,97%, permaneceram defici-

tários entre os 12 anos (“DDD”). É válido ressaltar 

que doze municípios que foram deficitários em 

2004 e 2010 passaram a ser superavitários no 

último ano analisado (“DDS”), em 2016. Assim 

percebe-se que um município deficitário tende 

a permanecer deficitário, apesar de não ser uma 

condição imutável.

Tabela 4 - Municípios Superavitários (S) e Deficitários (D) em 2004/2010/2016

2004/2010/2016 Quantidade Participação 2004/2010/2016 Quantidade Participação

SSS 4 5,63% DDS 12 16,90%

SDS 2 2,82% DSD 2 2,82%

DDD 44 61,97% DSS 7 9,86%

Fonte: elaboração própria.

6 CONCLUSÃO
O setor de saneamento no Brasil tem sido alvo da 

prática econômica de subsídios cruzados entre 

regiões em virtude das acentuadas desigualda-

des observadas entre municípios de um mes-

mo estado e até entre regiões diferentes de um 

mesmo município. Assim, por meio dos dados 

do SNIS e utilizando a metodologia Stand Alone 

(PORTER, 2004), o trabalho procurou realizar um 

diagnóstico da prática do subsídio cruzado entre 

regiões e municípios no estado do Rio de Janeiro. 

Com a análise dos dados foi possível traçar um 

diagnóstico de tal prática no estado do Rio de Ja-

neiro, onde a CESB local é responsável por arcar 

com o déficit operacional gerado, entre 1995 e 

2016, em cerca de 70% dos municípios sob sua 

concessão do estado. 

Foi verificado que a maioria dos municípios do 

ERJ são deficitários, cerca de 63%. Esse resulta-

do é ainda mais acentuado na área de atuação 

da CESB, onde 73% dos municípios apresentam 

custos maiores do que a receita. Esses resultados 

corroboram a necessidade da prática dos subsí-

dios cruzados, onde os municípios superavitários 

podem subsidiar os municípios deficitários.

O Estado do Rio de Janeiro se insere no crescente 

enfraquecimento da política de subsídios cruza-

dos intermunicipais no setor de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário em virtude de a 

CESB do estado ter perdido boa parte da sua área 

de concessão a partir da década de 1990, sobre-

tudo para empresas privadas. 

Por sua vez, municípios que têm suas concessões 

dos serviços de saneamento administrados por 

empresas privadas são – em sua maioria – supe-

ravitários, mesmo antes da privatização dos ser-

viços. Os resultados obtidos indicam que, dentre 

os municípios que apresentaram superávit em 

suas operações de saneamento, 60% têm suas 

concessões à iniciativa privada.

Tais resultados sugerem a essencialidade da prá-

tica de subsídios cruzados entre municípios para 

o atendimento às áreas de menor poder aquisitivo, 

geograficamente esparsas ou com a presença de 

moradias subnormais, as favelas. Com efeito, se o 

desequilíbrio se acentuar na gestão das concessões 

entre municípios superavitários com empresas pri-

vadas e municípios e regiões deficitárias de posse 

da CESB do estado, os serviços tenderiam a piorar 

nesses últimos e a universalização do saneamento 

ficaria como objetivo ainda mais distante e incerto.
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ARTIGO ORIGINAL

Resumo
É crescente a quantidade de estudos que afirmam que a digestão anaeróbia (DA) representa não só uma saída 

para a grande geração de resíduo orgânico no mundo, mas uma alternativa às tradicionais fontes de energia. 

A referida tecnologia promove a recuperação de biomassas diversas por meio da geração de produtos poten-

cialmente rentáveis e ambientalmente corretos, como o biofertilizante e o metano. Por se tratar de um processo 

biológico, a DA depende de uma série de variáveis que assumem configurações diversas, tais como: teor de 

sólidos totais, monodigestão e codigestão, faixas de temperatura mesofílica e termofílica, número de estágios, 

dentre outros. Nesse sentido, o presente artigo teve como objetivo o levantamento sistematizado de um por-

tfólio bibliográfico com alto fator de impacto para identificar a abrangência da referida tecnologia, bem como 

verificar as tendências e potencialidades das configurações existentes.

Palavras-chave: Digestão anaeróbia. Resíduos orgânicos. Teor de sólidos totais. Bioenergia. Biometano. Bio-

gás. Biofertilizante.

Abstract
There is a growing number of studies that claim that anaerobic digestion (AD) represents not only an outlet for the 

big generation of organic waste in the world, but an alternative to traditional sources of energy. This technology 

promotes the recovery of diverse biomasses through the generation of potentially profitable and environmentally 

friendly products, such as biofertilizer and biomethane. Because it is a biological process, AD depends on a series 

of variables that assume different configurations, such as: total solids content, monodigestion and codigestion, 

mesophilic and thermophilic temperature, number of stages and others. In this sense, the present article aimed to 

systematically survey a bibliographic portfolio with a high impact factor to identify the scope of that technology, as 

well as to verify the trends and potential of the existing configurations.

Keywords: Anaerobic digestion. Organic waste. Total solids content. Bioenergy. Biomethane. Biogas.Biofertilizer.
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1 INTRODUÇÃO
Diante do atual cenário mundial, onde o meio 

ambiente vem acusando esgotamento e pere-

cimento, soluções tecnológicas de recuperação 

de recursos, bem como diversificação da matriz 

energética e nutricional, impõem-se.

Nesse contexto, a DA vem se destacando e atrain-

do investimentos crescentes, sobretudo em paí-

ses desenvolvidos, dados os benefícios abarcados 

pelo aproveitamento dos resíduos orgânicos. 

Ressalta-se a importância de uma destinação no-

bre para os resíduos orgânicos, visto que eles re-

presentam mais de 50% de todo o resíduo urbano 

gerado diariamente no Brasil (BRASIL, 2012).

Como os resíduos orgânicos não são coletados 

de forma segregada, eles acabam sendo encami-

nhados com os resíduos domiciliares para a des-

tinação final, normalmente em aterros sanitários. 

Essa forma de destinação gera impactos ambien-

tais e despesas que poderiam ser evitadas caso a 

matéria orgânica fosse separada na fonte e enca-

minhada para tratamento (BRASIL, 2012).

Além de tratar os resíduos, a DA propõe uma eco-

nomia de fluxo circular. Esse tipo de economia visa 

desenvolver rotas interativas e mais inteligentes 

na produção, processamento e consumo, empe-

nhando-se em incorporar os resíduos ao ciclo de 

uso (STAHEL, 2016).

Quando processados, os resíduos geram um gás ca-

racterizado pelo alto poder calorífico e por sua apli-

cabilidade na geração de energia térmica e elétrica, 

além de ser uma alternativa de biocombustível.

Quando comparado com outras tecnologias de 

conversão de bioenergia, o processo de DA ain-

da possui aspectos mais interessantes. Eles es-

tão relacionados à menor exigência de recursos 

naturais e recursos energéticos, ao não consumo 

de oxigênio e à geração de material residual apli-

cável à agricultura (RAJAMEENA; VELAYUTHAM, 

2018; TIWARY et al., 2015).

Esse material residual apresenta propriedades 

de biofertilizante de excelente qualidade. Isso 

porque a mineralização da matéria orgânica gera 

produtos ricos em nitrogênio, fósforo e outros 

minerais que podem ser utilizados para melhorar 

as condições do solo.

Apesar dos benefícios, a DA ainda precisa avan-

çar em suas concepções, visto que a tecnologia 

envolve relações biológicas sensíveis ao meio, 

onde as configurações adotadas interferem dire-

tamente no sucesso do processo. Dentre as con-

figurações emergentes, destaca-se a disgestão 

anaeróbia com alto teor de sólidos, cujos  benefí-

cios vão desde o menor consumo de água e ener-

gia até menor área da instalação e simplicidade 

na operação, frente à digestão úmida. 

Nesse sentido, o presente trabalho realizou um 

levantamento sistematizado de artigos com alto 

fator de impacto para analisar os aspectos bi-

bliométricos e as variáveis mais estudadas sobre 

a DA nessas condições. Foram desenvolvidas re-

flexões sobre as potencialidades e as tendências 

sobre a referida tecnologia considerando dife-

rentes cenários. Tais informações objetivaram 

compor um panorama atualizado da DA de resí-

duos orgânicos com alto teor de sólidos.

2  METODOLOGIA
A metodologia baseou-se em um processo de 

seleção sistematizado de referências bibliográfi-

cas chamado PROKNOW-C, cujo objetivo é mini-

mizar o uso de aleatoriedade e subjetividade no 

embasamento teórico (AFONSO et al., 2012).

O processo metodológico do PROKNOW-C con-

siste na aplicação sequencial de filtros (Fig. 1). A 

seleção busca os artigos científicos recentes e de 

alto fator de impacto, limitando um quantitativo 

de documentos (portfólio bibliográfico), cujo es-

copo se aproxime ao máximo dos interesses da 

pesquisa em questão. 
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O primeiro filtro do PROKNOW-C compreende a 

busca de artigos em banco de dados acadêmicos 

utilizando as principais palavras-chave do tema 

desejado. O banco escolhido foi o SCOPUS, e nele 

se buscou identificar os artigos que traziam pa-

lavras como “anaerobic digestion” ou “metha-

nization” ou “biomethanization”. Além dessas, 

o artigo também teria que contar com pelo me-

nos uma destas palavras: “food” ou “organic” ou  

“kitchen”. Por fim, como o propósito era encontrar 

aqueles processos onde os resíduos orgânicos 

eram digeridos sem adição de água, adicionou- 

se na pesquisa a palavra “dry”. 

O resultado dessa fase inicial foi a seleção de 

um montante preliminar de trabalhos acadê-

micos. No decorrer dos filtros, esse importe foi 

se consubstanciando até atingir um montante 

mais enxuto de artigos, o chamado portfólio 

bibliográfico.

Após a seleção do portfólio bibliográfico, reali-

zaram-se a leitura aprofundada dos artigos e o 

planilhamento das informações referentes às va-

riáveis estudadas em cada um, bem como demais 

informações que permitissem conclusões opor-

tunas quanto às tendências e potencialidades do 

assunto em questão.

Destaca-se que, quando identificada a neces-

sidade de complementação ou enriquecimento 

das discussões, adicionaram-se informações de 

outros trabalhos acadêmicos além daqueles le-

vantados no PROKNOW-C. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Bibliometria 

Segundo os resultados do primeiro filtro, o grupo 

preliminar constituiu-se de 710 artigos que, após 

aplicação dos demais filtros, limitou-se a um 

montante de 49, todos publicados entre janeiro 

de 2015 e abril de 2018. O período escolhido traz 

a capacidade de trabalhar os aspectos mais mo-

dernos da tecnologia, com vistas às perspectivas 

futuras de sua aplicação.

Panorama da digestão anaeróbia de resíduos orgânicos com alto teor de sólidos: tendências e potencialidades

 
Figura 1 - Fluxograma dos filtros aplicados conforme metodologia do PROKNOW-C.
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Dentre as 49 publicações selecionadas, foi 

identificado um grande número de países (20) 

que trabalharam com o tema, o que mostra que 

esse assunto está globalizado e apresenta sig-

nificância para diferentes realidades. 

Os líderes isolados em publicações são a  

China e a Itália, respectivamente, com 8 e  

7 publicações, sendo os únicos que publica-

ram ao menos um artigo por ano entre 2015 e  

2018 (Fig. 2).
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Figura 2 - Quantificação das publicações pelas principais nacionalidades.

Além do elevado número de países, uma diver-

sidade grande de revistas altamente conceitua-

das também vem abordando o tema como esco-

po de suas edições. 

Com relação aos artigos do portfólio, foram pu-

blicações realizadas em 22 revistas distintas, to-

das com Fator de Impacto JCR variando de 1,6 a 

8,05. Aquelas com maior número de publicações 

são apresentadas na Fig. 3. 
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Figura 3 - Quantificação das publicações por revistas.
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Dentre as revistas com o maior número de pu-

blicações relacionadas ao tema, destaca-se a 

Waste Management, revista internacional que 

discute assuntos sobre geração de resíduos só-

lidos, classificada como A1 no Qualis Capes (En-

genharia A1) e com Fator de impacto JCR 4,03. 

Em segundo lugar em publicação, a Bioresource 

Technology também vem abordando o assunto 

com frequência. A revista é direcionada a ciên-

cia e tecnologia envolvendo a área de estudos 

ambientais aplicados,  está classificada como 

A1 no Qualis Capes (Engenharia A1) e tem Fator 

de impacto JCR 5,65. 

3.2 Estudo das Variáveis: Tendências e 
Potencialidades

A DA consiste em um processo biológico desen-

volvido por um consórcio de microrganismos, 

no qual a constância das condições do meio é 

de grande importância para o equilíbrio do pro-

cesso (DEUBLEIN; STEINHAUSER, 2011).

Entre as variáveis estudadas nos artigos do por-

tfólio bibliográfico com potencial de afetar o 

desempenho da DA, destaca-se o tipo da diges-

tão, monodigestão ou codigestão. Em segundo 

lugar, um grande número de publicações bus-

cou avaliar interferência dos sólidos totais (ST) 

no contexto da digestão anaeróbia.

Outros aspectos também foram estudados, 

como: a influência da temperatura no processo 

(mesofílica x termofílica), os efeitos de pré-tra-

tamentos, estudos da influência da relação subs-

trato/inóculos e tempo de detenção hidráulica. 

Todas as variáveis estudadas foram contabilizadas 

e estão apresentadas no gráfico abaixo (Fig. 4). 
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Figura 4 - Quantificação das variáveis mais estudadas.

3.2.1 Tipo da Digestão (Mono X Codigestão)

A DA consegue transformar qualquer material 

que tenha como principais componentes carboi-

drato, proteína, gorduras, celulose e hemicelulo-

se em biogás e biofertilizante (CHOI et al., 2018).

Por esse motivo, existe uma variedade muito 

grande de resíduos orgânicos que podem servir 

de matéria-prima para essa tecnologia, como, 

por exemplo: restos de alimentos, esterco de ani-

mais, resíduos agrícolas, podas, fração orgânica 

de resíduos sólidos urbanos e resíduos industriais 

(ABDEL-SHAFY; MANSOUR, 2018; MATHERI et 

al., 2018; KUMAR; GOUD; KALAMBDHAD, 2016).

Nos artigos do portfólio, foram avaliadas duas 

abordagens (Fig. 5)
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• A primeira foi aquela em que os autores estuda-

ram, como um de seus objetivos, a comparação 

da monodigestão com a codigestão, totalizando 

11 artigos. 

• A segunda abordagem contabilizou os demais 

estudos que tiveram o objetivo de avaliar outros 

aspectos, mas que, para isso, fixaram um tipo 

de digestão (monodigestão ou codigestão). En-

tre estes, 17 adotaram a monodigestão em suas 

pesquisas e 10 a codigestão (Fig. 6). 

Dentre os artigos que trabalharam com a com-

paração, todos os resultados apontaram a codi-

gestão como a opção mais interessante (ARELLI 

et al., 2018; ARNÒ et al. 2017; RAJAGOPAL et al. 

2017; MATHERI et al., 2017; CAPSON-TOJO et 

al., 2017a; MEYER-KOHLSTOCK et al., 2016; CAI 

et al., 2016; ANGERIZ-CAMPOY et al. 2015; EL-

SAMADONY e TAWFIK, 2015;YANG et al., 2015; 

JABEEN et al., 2015). 

Entre os benefícios levantados pela codiges-

tão estão a melhora das condições no processo 

de digestão, uma vez que possui potencial para 

propiciar relações mais adequadas de carbono/

nitrogênio, disponibilização de maior variedade 

de macro e micronutrientes, evitando inibidores 

e compostos tóxicos, além de promover um efei-

to tampão ao meio. 

A vantagem da codigestão também é eviden-

ciada pela inversão apresentada no gráfico da 

Fig. 6, com o decaimento do número de estudos 

adotando a monodigestão e a ascensão dos es-

tudos trabalhando com a codigestão. Portanto, 

fica clara a tendência da combinação dos resí-

duos como uma forma de melhorar a eficiência 

do processo. 

Figura 5 - Quantificação das publicações conforme o tipo 
de abordagem (Mono e Codigestão).

Figura 6 - Relação ao longo dos anos (Mono x 
Codigestão).

Daqueles artigos que abordaram a combinação de 

resíduos, a maioria realizou a codigestão de resí-

duos alimentares com dejetos de animais (45%) e, 

em segundo lugar, com resíduo de papelão (20%) 

seguido do lodo anaeróbio (15%). Os demais resí-

duos utilizados podem ser vistos na Fig. 7. 
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Os resultados mostram que um dos principais 

motivos do sucesso da codigestão está na sua 

capacidade de combinar composições nutricio-

nais adequadas aos microrganismos envolvidos, 

uma vez que a relação C:N ideal para o processo 

varia entre 16:1 e 35:1 (DEUBLEIN, D.; STEINHAU-

SER, A., 2011). Isto é, um resíduo rico em carbono 

(relação C:N elevada), quando digerido, não al-

cança produções satisfatórias de biometano por 

apresentar deficiência nutricional. O mesmo vale 

para o resíduo ricos em nitrogênio (C:N muito 

baixa), que acaba comprometendo sua produção 

de biometano devido aos efeitos inibitórios da 

amônia (MATHERI et al., 2018). 

Portanto, uma composição equilibrada entre os 

resíduos é extremamente necessária para o bom 

desempenho da DA, onde o material biodegra-

dável de alta relação C:N deve ser misturado com 

o material biodegradável de baixa relação C:N, 

resultando, assim, em produções ótimas de me-

tano (MATHERI et al., 2017).

3.2.2 Teor de Sólidos Totais 

Entre os 49 artigos analisados, 7 tiveram como 

um dos objetivos a avaliação do desempenho 

operacional do reator a partir da variação do teor 

de sólidos totais, onde as porcentagens mais 

baixas foram de 13% a 25% de ST e as mais altas 

de 27% a 37% de ST.  

Todos os estudos supracitados relataram que o au-

mento do teor de sólidos não afetou negativamen-

te o desempenho do reator (ARELLI et al., 2018; 

CHIUMENTI et al 2018; CAPSON-TOJO et al., 2017a; 

ARNÒ et al 2017; CAPSON-TOJO et al., 2017b; RA-

JAGOPALet al 2017; COLAZO et al., 2015).

Entretanto, Arno et al. (2017) ponderam que pro-

cessos mais úmidos com produção de metano são, 

em geral, a melhor escolha para as plantas gran-

des (> 500 kW). Por outro lado, para plantas me-

nores são preferíveis processos secos combinados 

com o uso de biogás em sistemas de cogeração.
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Figura 7 - Tipos de resíduos utilizados para codigerir com os resíduos de alimentos.
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Destaca-se que a via extra seca (alto teor de ST) vem 

sendo amplamente estudada, pois requer menor 

quantidade de energia para mistura devido à menor 

carga hidráulica no digestor e por gerar um material 

digerido com baixa umidade (ARELLI et al., 2018). 

Além disso, as plantas de DA com alto teor de ST 

oferecem maior flexibilidade no tipo de matéria- 

prima aceita, menor tempo de retenção, menor 

uso de água, gerenciamento operacional simples 

e oportunidade de comercialização do produto 

final (ANGELONIDI; SMITH, 2015). 

Dessa forma, apesar de a digestão com alto teor 

de água ser a mais difundida, a via mais seca vem 

se consolidando como uma tecnologia com po-

tencial para alcançar resultados ainda melhores 

(CHIUMENTI et al., 2018).

3.2.3 Temperatura (Meso X Termofílica)

A temperatura da DA é um dos parâmetros mais 

importantes para o desempenho do processo, 

uma vez que afeta diretamente a velocidade do 

metabolismo das bactérias (RAJAMEENA; VE-

LAYUTHAM, 2018;  CAMPOS, 1999). 

A influência da temperatura se dá pelo fato de os 

microrganismos não possuírem meios de contro-

lar sua temperatura interna, isto é, a temperatu-

ra no interior de suas células é determinada pela 

temperatura do meio ambiente externo (CHER-

NICHARO, 1997).

As faixas de temperatura associadas aos proces-

sos biológicos, são: psicrofílica (baixas tempera-

turas), mesofílica (temperaturas moderadas) e 

termofílica (altas temperaturas), sendo as duas 

últimas as mais comuns na DA.

Dentre os artigos levantados, 8% compararam a 

DA de resíduos orgânicos para as faixas mesofíli-

cas e termofílicas. Os estudos sobre a classe psi-

crofílica são incipientes, devido a sua ineficiên-

cia para processos microbiológicos.

Os resultados apontaram a faixa termofílica como 

a melhor opção (ALGAPANI et al., 2017; NGUYEN 

et al., 2017a; NGUYEN et al., 2016), tanto por sua 

capacidade de promover altas taxas metabólicas 

e, por consequência, elevada produção de biogás 

(ALGAPANI et al., 2017; LIU et al., 2017), como por 

sua capacidade de reduzir, significativamente, os 

sólidos voláteis (SV) do digerido (NGUYEN et al., 

2017b; NGUYEN et al., 2016). 

No entanto, autores apontam que processos com 

altas temperaturas obtiveram maior concentra-

ção de amônia e ácidos graxos voláteis, e que esse 

desequilíbrio pode afetar diretamente a comuni-

dade microbiológica presente no reator (GUO et 

al., 2014; BAYR et al., 2012). Além disso, DA meso-

fílica é vista como uma tecnologia que demanda 

menos gastos energéticos e, consequentemente, 

apresenta menores custos (YAN et al., 2015).

3.2.4 Pré-Tratamento

Os resíduos destinados ao processo de DA pre-

cisam passar, previamente, por um processo de 

triagem, de forma a garantir uma composição 

orgânica de qualidade para a metanização. Isso 

inclui retirar partes plásticas, pedras e qualquer 

outra partícula maior que possa atrapalhar o 

processo (KUMAR; GOUD; KALAMBDHAD, 2016; 

BRASIL, 2015; MONNET, 2003).

Além da seleção acima, ainda são empregados 

métodos de pré-tratamento para acelerar o es-

tágio inicial de hidrólise, que é a etapa tradicio-

nalmente limitante nos processos anaeróbios 

que trabalham com alto teor de sólidos. Essa li-

mitação é causada pela presença de frações lig-

nocelulósicas e gordurosas em vários substratos 

orgânicos (MATSAKAS et al., 2017; KOMILIS et al., 

2017; KUMAR; GOUD; KALAMBDHAD, 2016).

No portfólio bibliográfico foram encontrados 

trabalhos que buscaram avaliar a influência de 

diferentes pré-tratamentos, do tipo térmico 
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(ARELLI et al., 2018), de extração de lipídeos (AL-

GAPANI et al., 2017), de pré-aeração (NI et al., 

2017; XU et al., 2016), enzimático (UÇKUN KIRAN 

et al., 2015) e físico (CARLSSON et al., 2015). 

Ilustrando a aplicação do pré-tratamento biológi-

co, Uçkun Kiran et al. (2015) produziram in situ uma 

pasta fúngica rica em glicoamilase e investigaram 

sua aplicação para o pré-tratamento enzimático 

de resíduos alimentares para melhorar a hidrólise, 

produção de metano e redução de volume de resí-

duos. Os resultados mostraram que a mistura fún-

gica foi mais eficiente que as enzimas comerciais e 

que o rendimento de metano se tornou 2,3 vezes 

mais elevado do que sem pré-tratamento. 

Ni et al. (2017) discorreram sobre o papel das dife-

rentes durações de pré-aeração de curto prazo (4, 8 

e 14 dias) na DA seca dos resíduos sólidos urbanos e 

concluíram que o referido pré-tratamento melho-

rou significativamente a degradação do material 

quando comparado com o material não tratado.

De acordo com o resultado do experimento de Arelli 

et al. (2018), fatores como o pré- tratamento com 

altas temperaturas dos substratos colaboraram, 

de forma significativa, para o aumento da geração 

de biogás e do teor de metano e para a redução do 

tempo de detenção hidráulica, além de outros fa-

tores que também colaboraram, como a codiges-

tão com dejetos bovinos e a manutenção do pH.

Entendendo que a DA de restos de alimentos apre-

senta instabilidade devido à presença de lipídios e 

ao acúmulo de ácidos graxos voláteis, Algapaniet 

al. (2017) optaram por otimizar o processo por 

meio da remoção de lipídios e pela adição de lodo 

de esgoto como substrato. Os resultados mostra-

ram que a extração de lipídios aumentou a produ-

ção de metano de 400 para 418 mL/g SV.

Nesse contexto, entre os diferentes métodos de 

pré-tratamento abordados nos artigos foram unâ-

nimes os resultados positivos quando comparados 

com aqueles resíduos não tratados previamente.

3.2.5 Relação Substrato/ Inóculo

Para a inoculação de um reator é interessante o 

uso de uma biomassa anaeróbia já adaptada ao 

substrato e com elevada atividade metanogêni-

ca, pois tais condições 58 otimizam o processo e 

garantem a estabilidade ambiental e a produti-

vidade de biogás no digestor (FERREIRA, 2015). 

Algumas alternativas de resíduos para o uso 

como inóculos, são: lodo mesofílico provenien-

te das estações de tratamento de esgotos, ma-

teriais de origem animal e outros que tenham 

abundância e diversidade de microrganismos 

anaeróbios e metanogênicos (SILVA, 2014). 

Para o balanceamento da relação substrato/

inóculo, foi predominante o discurso de que o 

aumento do substrato para as razões de inócu-

lo propicia um acúmulo inicial de ácido e menor 

rendimento de metano. Conforme descrito por 

Capson-Tojo et al. (2017a), essa relação alta tor-

na o processo de degradação da matéria orgâni-

ca limitado, resultando em um grande volume de 

material não degradado. 

Como prevenção a esses cenários de acidifica-

ção, ajustes da relação substrato/inóculo entre 

0,5 e 2,3 gSV / gSV apontam bons resultados 

(NEVES; ALVES, 2004).

No estudo de Matheri et al. (2017), quando com-

parada as relações de 3:1 e 1:1 (gSV / gSV) os ex-

perimentos mostraram que a relação 1: 1 apre-

sentou rendimentos ótimos de biogás e metano. 

Barcelos (2009) conclui que para saber a quanti-

dade de inóculo a ser adicionada, é necessário o 

estudo da atividade metanogênica do inóculo e 

das cargas orgânicas do substrato. 

3.2.6 Tempo de Detenção Hidráulica 

Consiste no período necessário para que o ma-

terial orgânico seja completamente degradado. 

Esse tempo irá variar conforme parâmetros ope-
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racionais do processo, principalmente com rela-

ção a temperatura adotada e ao tipo de resíduo 

utilizado (MONNET, 2003). 

Sabe-se que a condição mesofílica é mais lenta 

do que a termofílica e, assim, um tempo de re-

tenção mais longo no digestor é necessário para 

maximizar o rendimento do biogás.

Assim que definida a temperatura de trabalho, 

os parâmetros de detenção hidráulica (TDH) de-

verá ser ajustado conforme taxa de carregamen-

to orgânico (COV) proposta. 

Isso porque o TDH e a COV estão intimamente li-

gados e possuem uma relação inversamente pro-

porcional. Assim sendo, um longo TDH provoca 

o crescimento dos consumidores de hidrogênio. 

No outro sentido, um curto TDH pode reduzir a 

eficiência de absorção do substrato e a eficiência 

geral dos fermentadores. 

Enquanto a alta COV fornece altos volumes de 

biogás, o aumento adicional de COV leva à ins-

tabilidade e sobrecarga orgânica do sistema, o 

que envolve um acúmulo de ácidos graxos volá-

teis (ELSAMADONY; TAWFIK, 2015). No estudo 

de Nguyen et al. (2017b), analisou-se um siste-

ma semi-contínuo de DA de resíduos alimenta-

res da Coreia, em uma operação de longo prazo, 

variando até 100 dias. Os resultados indicaram 

que a redução simultânea de SV e a produção 

de gás melhoraram à medida que o tempo de 

detenção hidráulica (TDH) diminuiu ou quando 

aumentou a carga orgânica volumétrica (COV). 

Os melhores resultados foram para o reator com 

COV de 8,62 ± 0,34 kg SV/m³.dia e um período 

de operação de 25 dias. 

De acordo com Komilis et al. (2017), a tendên-

cia do TDH para os processos contínuos é de  

10 a 30 dias e para os processos em batelada, 

de 20 a 40 dias.

3.2.7 Número de Estágios

Apesar de o número de estágios não ter sido abor-

dada como objetivo central de nenhum dos arti-

gos do portfólio bibliográfico, serão destacados 

pontos pertinentes levantados sobre o tema e sua 

importância para o processo de DA de resíduos.

No caso dos reatores de estágio único, todas as 

etapas da DA (hidrólise, acidogênese, acetogê-

nese e metanogênese) ocorrem simultaneamen-

te em um único reator (Fig. 8) (BRASIL, 2015). 

 
Figura 8 - Esquema com as etapas da digestão anaeróbia.

Fonte: Adaptado de Deublein; Steinhauser (2011).
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Porém as bactérias acidogênicas e as archeas me-

tanogênica, envolvidas nesse processo, possuem 

diferentes taxas de crescimento e requerem con-

dições divergentes do meio, principalmente em 

relação a faixas de pH (ZHENGJUN et al., 2016).

Nesse sentido, reatores de dois ou múltiplos 

estágios objetivam sequenciar as reações bio-

químicas que não compartilham necessaria-

mente as mesmas condições ambientais ideais  

(VÖGELI et al., 2014).

A implementação de dois estágios em série, sendo 

um para acidogênicos e outro para os metanogê-

nicos, tende a aumentar a eficiência da digestão 

(WANG et al., 2018). Porém os sistemas de mul-

tiestágios acarretam em maior complexidade de 

concepção, operação, manutenção e monitora-

mento. Resultam ainda em maiores custos de in-

vestimentos e requerem maior área para a insta-

lação da unidade (MONNET, 2003; BRASIL, 2015).

Destaca-se que, caso a opção seja a DA em ape-

nas um estágio, os parâmetros deverão atender 

aos requisitos da cultura metanogênica, pois 

estes possuem maior sensibilidade aos fatores 

ambientais e grande dificuldade para sobre-

viver em condições adversas (DEUBLEIN; STEI-

NHAUSER, 2011).

4 CONCLUSÃO
Após as análises e discussões dos dados do  

portfólio bibliográfico, constituído de 49 publi-

cações, as conclusões finais foram:

• No que se refere à abrangência do tema, dados 

como o grande número de países (20) e de revis-

tas (22) estudando e publicando sobre o assunto 

mostraram a aplicabilidade da tecnologia para di-

ferentes realidades e o quanto suas perspectivas 

avançam rumo à modernização e à globalização.

• Notou-se que o número de estudos de codiges-

tão foram ascendentes nos últimos anos enquanto 

os estudos de monodigestão foram decrescentes. 

Essa inversão pode ser explicada pela capacidade 

da codigestão de melhorar a composição do subs-

trato e pelo aumento na geração e na qualidade do 

biogás quando comparado com a monodigestão.

• Estudos revelam que digestão com menores 

teores de ST é a via mais empregada, porém a 

digestão seca vem alcançando resultados de efi-

ciência muito semelhantes. Assim, a via com alto 

teor de sólidos vem conquistando significativo 

destaque nesses últimos anos.

• Apesar do maior consumo de energia sob con-

dições termofílicas, essa faixa de temperatura 

apresentou os melhores resultados (quantidade 

de biogás e teor de metano) quando comparada 

com a faixa mesofílica. Dentre as vantagens da 

digestão termofílica, destacam-se a eficiência 

na redução sólidos voláteis e o consequente au-

mento da geração de biogás. 

• Dentre os estudos que buscaram avaliar o de-

sempenho do pré-tratamento, seja ele biológico 

ou físico, os resultados revelaram sempre aspec-

tos positivos e promissores quando aplicados 

aos sistemas de DA.

• Nos reatores anaeróbios, as condições mais 

equilibradas foram atingidas com a diminuição 

do substrato para as razões de inóculo. Porém 

cabe avaliar as circunstâncias e as característi-

cas dos resíduos envolvidos em cada processo.

• O TDH variou entre 10 e 40 dias, a depender 

da temperatura e da carga orgânica volumétri-

ca aplicada.

• Para os cenários onde os sistemas de DA são 

compostos por dois estágios, diferentes condi-

ções podem ser ajustadas conforme a necessi-

dade dos grupos de microrganismos envolvidos. 

No entanto, vale ponderar outros aspectos, como 

sua maior complexidade, a demanda por mão de 

obra mais especializada e custos mais elevados.
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Resumo
A construção de barragens em Cabo Verde é um fato recente, sendo a primeira barragem construída em 

2006, ainda na ausência de uma legislação sobre segurança de barragens. A falta de experiência no projeto 

de barragens pela engenharia nacional obrigou o governo a contratar empresas de consultoria interna-

cionais para sua elaboração. A contratação em lotes ensejou  que os projetos fossem elaborados de forma 

similar em metodologia de cálculo, de parâmetros de projeto e desenho. Nos projetos analisados, chamou 

atenção ao fato de se adotar a média dentre cinco fórmulas empíricas de cálculo do tempo de concentra-

ção (tc
) em vez de se adotar o menor dos tempos para o dimensionamento hidrológico, que foi sempre dado 

pela fórmula de Kirpich, uma das mais empregadas na elaboração de tais estudos. Este trabalho investigou 

o risco hidrológico decorrente do uso do tempo de concentração médio avaliando a folga resultante no 

vertedouro para uma cheia milenar, concluindo pela insegurança dos projetos.

Palavras-chave: Barragem. Barragens na Ilha de Santiago. Análise hidrológica. 

Abstract
The construction of dams in Cape Verde is a recent fact, the first dam being built in 2006, still in the absence of legis-

lation on dam safety. The lack of experience in the design of dams by national engineering, forced the government to 

hire international consulting firms for its elaboration. The contracting in batches led to the projects being prepared in 

a similar way in calculation methodology, design parameters and design. In the analyzed projects, attention was drawn 

to the fact that the average of five empirical formulas of calculation of concentration time (t_c) was adopted, instead 

of adopting the shortest time for hydrological design, which was always given by Kirpich's formula, one of employed in 

the preparation of such studies. This work investigated the hydrological risk resulting from the use of the average tc, 

evaluating the resulting gap in the spillway for a millenarian flood, concluding for the insecurity of the projects.

Keywords: Dam. Dams on Santiago Island. Hydrological analysis. 
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1 INTRODUÇÃO
A segurança de barragens é um tema que no con-

texto atual, em virtude dos recentes desastres 

de rompimento de barragens de rejeito de mi-

neração ocorridos no Brasil, no Estado de Minas 

Gerais (BODSTEIN, 2019), ultrapassou a frontei-

ra da questão meramente técnica e acadêmica, 

passando a ser um tema de interesse popular, 

nacional e internacional. O rompimento da bar-

ragem de Brumadinho deixou mais de uma cen-

tena de vítimas mortais, quase três centenas de 

desaparecidos e devastou aproximadamente  

125 hectares de floresta, enquanto a barragem 

de Mariana (MOTA, 2017), fez 19 vítimas mortais,  

8 desaparecidos, 600 desabrigados e a destruição 

por completo da comunidade de Bento Rodrigues. 

O rompimento da barragem do Fundão em Maria-

na constituiu-se no maior desastre ambiental do 

Estado de Minas Gerais e um dos maiores do país. 

De acordo com o Relatório de Segurança de Bar-

ragens - RSB, elaborado pela Agência Nacional de 

Águas - ANA, referente ao ano de 2017, o Brasil 

registra em média quatro acidentes com barra-

gens a cada ano (LEITE, 2019).

Fontenelle et al. (2018) afirmam que a segurança 

foi sempre um tema que mereceu grande atenção 

por parte de todas as entidades envolvidas na ex-

ploração das barragens e com forte apelo do Co-

mitê Internacional das Grandes Barragens (ICOLD). 

A preocupação se deve à grande altura alcançada 

pelas barragens, com mais de uma centena ultra-

passando os 150 m de altura (ICOLD, 1984; 1988), 

à deterioração por envelhecimento das barragens 

construídas na primeira metade do século XX, mor-

mente nos países do continente americano (Esta-

dos Unidos, Brasil) e na Europa na segunda metade 

do século XX, além de acidentes de graves propor-

ções que puseram em evidência o risco associado 

à construção de barragens, tais como os acidentes 

de Malpasset (Sul da França), em 1959, de Vajont 

(Veneza, Itália), em 1963, e de Teton (Estado de 

Idaho, EUA), em 1976 (ICOLD 1974, 1984). 

Tal como dizia o engenheiro francês André Coyne 

(apud CNPGB, 2005), que projetou mais de 70 bar-

ragens em 14 países, “em relação às barragens, a 

segurança é o que conta mais”. 

Nos últimos anos a tecnologia e a prática de proje-

tos de engenharia de barragens vêm se aperfeiço-

ando, exigindo um maior rigor técnico. A evolução 

científica e tecnológica de métodos e materiais 

construtivos contribui para a evolução dos con-

ceitos e impacta na necessidade de revisão e ava-

liação de riscos tanto para barragens novas pro-

jetadas  como para barragens já construídas e em 

operação. Operar e manter barragens é parte das 

ações de gestão de riscos.

Os registros de riscos, falhas e incidentes foram 

temas e objeto de tratados de vários órgãos e or-

ganismos públicos internacionais com responsa-

bilidade na segurança de barragens, sobretudo 

pelo ICOLD (International Committee on Large 

Dams) e pelo USCOLD (United States Committee 

on Large Dams) e pela CMB (Comissão Mundial de 

Barragens); decretos e leis foram surgindo em vá-

rios países, tal como a Lei Federal nº 12.334/2010 

(Brasil, 2010). 

O controle de segurança e de riscos associados ao 

elevado número de rupturas de barragens ocorri-

das, trazendo como consequência a possibilidade 

de perdas de vidas humanas e a geração de enor-

mes prejuízos materiais, econômicos, sociais e 

ambientais, implica na necessidade de definição 

de um quadro normativo prévio, no qual devem 

ser equacionados inúmeros fatores ligados à qua-

lidade dos projetos, aos requisitos de segurança 

da obra, à observação e inspeção da execução das 

obras, e à gestão operacional das barragens (RSB, 

2007 e PINTO et al., 2008).

Assim, a segurança das barragens tem sido uma 

preocupação em nível mundial, incluindo os pa-

íses africanos continentais e insulares, tal qual 

Cabo Verde. 
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Silva (2017) afirma que o risco hidrológico das 

barragens projetadas em Cabo Verde foi verifica-

do a partir de três condicionantes básicas que afe-

taram diretamente o dimensionamento do verte-

douro das três barragens, objeto da pesquisa: 

• a inexistência de estações fluviométricas para 

estudo das vazões escoadas nas bacias;

• a diminuta extensão das séries históricas de pre-

cipitação máxima diária, normalmente inferiores 

a 30 anos de dados para a maioria dos postos plu-

viométricos da Ilha de Santiago (de acordo com os 

dados de precipitação do INMG, (2017); 

• a diversidade de fórmulas empregadas para o 

cálculo do tempo de concentração nas bacias em 

estudo, na elaboração dos projetos das barragens. 

O primeiro fator, inexistência de estações fluviomé-

tricas na Ilha de Santiago, condiciona o emprego de 

modelos chuva-vazão para modelagem da cheia de 

projeto afluente às barragens para fins de dimen-

sionamento dos vertedouros. O segundo fator, a 

diminuta extensão das séries históricas, amplia a 

incerteza associada à precipitação de projeto para 

geração dos hidrogramas de cheias. O terceiro fator, 

o cálculo do tempo de concentração das bacias é, 

entretanto, o que maior incerteza promove na ge-

ração dos hidrogramas de projeto e impacta direta-

mente no dimensionamento dos vertedouros.

O estudo foi realizado com base na análise dos pro-

jetos de três barragens (Faveta, Figueira Gorda e Sa-

quinho) construídas na última década em Cabo Verde, 

sendo as três projetadas por consultoria portuguesa. 

Collischonn (2018) define risco hidrológico como 

produto da probabilidade de falha de uma estru-

tura hidráulica face à ocorrência de chuva, vazão 

ou nível da água superior àquela para a qual foi 

dimensionada e do prejuízo decorrente da falha. 

O termo risco é definido como o produto da proba-

bilidade de ocorrência de um evento adverso pela 

consequência desse evento (USBR, 2003). O risco 

hidrológico associado ao projeto de barragens é 

a probabilidade da ocorrência de pelo menos um 

evento de superação de um determinado nível 

d’água extremo, da qual poderia resultar a falha de 

uma estrutura hidráulica, ao longo de sua vida útil. 

Lima (2014)  aponta que a análise de risco em bar-

ragens, associada a causas de natureza hidrológi-

ca, requer uma estimativa tanto da probabilidade 

de um evento hidrológico extremo ocorrer como 

das prováveis consequências e danos incremen-

tais devidos a tal evento. 

2 OBJETIVO
O objetivo deste trabalho foi avaliar o risco hidroló-

gico de que a folga adotada para o vertedouro das 

três barragens seja insuficiente para passagem da 

cheia milenar, quando se considerar que essa cheia 

milenar seja calculada com base no menor tempo de 

concentração para as bacias, em vez do critério que 

foi adotado no projeto das três barragens de  admi-

tir um tempo de concentração médio com base em 

cinco fórmulas empíricas para cálculo desse tempo.

 

3  LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 
DE ESTUDO
A República de Cabo Verde é um arquipélago 

saheliano, localizado no Oceano Atlântico, cons-

tituído por dez ilhas (das quais nove habitadas) e 

oito ilhéus, situado a cerca de 500 km a oeste da 

costa ocidental africana. O arquipélago encontra- 

se entre o trópico de Câncer e o Equador, limita-

do pelos paralelos 17º 12’ 5’’ e 14º 48’ de latitude 

norte e os meridianos 22º 44’ e 25º 22’ de longi-

tude a oeste de Greenwich. A superfície do arqui-

pélago é de 4.033 km², e a sua Zona Econômica 

Exclusiva (ZEE) estende-se por 734.000 km². As 

ilhas encontram-se divididas em dois grupos: Bar-

lavento (de onde o vento sopra; Santo Antão, São 

Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal e Boa Vista) 

e Sotavento (para onde o vento sopra; Maio, San-
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tiago, Fogo e Brava). Essa divisão deriva da posi-

ção das ilhas face aos ventos dominantes do Nor-

deste. A altitude máxima é de 2.829 m na ilha do 

Fogo (pico do vulcão), seguida de 1.979 m na ilha 

de Santo Antão (Topo da Coroa) e de 1.394m (Pico 

de Antónia) na ilha de Santiago (ANAS, 2018). 

As três barragens estudadas (Faveta, Figueira 

Gorda de Saquinho) se localizam na Ilha de San-

tiago, conforme apresentado na Fig. 1, sendo as 

respectivas caracteríticas construtivas e do pro-

jeto mostradas na Tabela 1.

 

Figura 1 - Localização geográfica de Cabo Verde, Ilha de Santiago e as barragens de Faveta, Figueira Gorda e Saquinho.
Fonte: Autor, 2019

Análise hidrológica para barragens na Ilha de Santiago, em Cabo Verde, África Ocidental

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 231 / pp 98-109 | Jul a Set, 2021



102

Tabela 1- Principais características de projeto das barragens em estudo.

Principais Características das 
Barragens

Barragem

Figueira Gorda Faveta Saquinho

Ilha Santiago Santiago Santiago

Concelho Santa Cruz S.S. do Mundo S. Catarina

Bacia Hidrográfica Santa Cruz Ribeira de Picos Ribeira de Charco

Tipo de Barragem Gravidade, alvenaria de  
pedra argamassada

Gravidade, alvenaria de  
pedra argamassada Arco gravidade, concreto 

Finalidade Irrigação Irrigação Irrigação

Área da Bacia Hidrográfica (km²) 20,20 7,92 13,76

Cota de Fundação (m) 60,50 199,50 283,10

Cota NME(1) (m) 78,00 216,00 300,00

Cota NPA(2) (m) 91,00 231,50 312,00

Cota NMC(3) (m) 94,20 234,10 315,25

Cota de Coroamento (m) 95,20 235,20 317,00

Altura da Barragem (m) 32,70 36,70 33,90

Volume Máximo de Acumulação (m³) 1.305.025 705.837 423.000

Área  da Bacia Hidráulica (m²) 155.828 70.565 49.115

Período de Retorno do Vertedouro Milenar Milenar Milenar

Vazão de Projeto do Vertedouro (m³/s) 363,00 186,60 55,00

Modelo de Ajuste de  
Frequência Utilizado Gumbel Gumbel Gumbel

Postos Pluviométricos Utilizados Toril de Boaventura, Flamengos e 
Assomada Portãozinho

Assomada Portãozinho, São Jorge 
Órgãos e Curralinho

Serra Malagueta e Assomada 
Portãozinho

(1)NME = Nível mínimo de exploração; (2) NPA = Nível Pleno de Armazenamento; (3) NMC=Nível de Máxima Cheia (Nível de Máxima Enchente). Nomenclatura 
utilizada em Cabo Verde.  
Fonte: Adaptado de Norvia/Cenor Cabo Verde, 2011 e 2013.

4 METODOLOGIA DO ESTUDO 
Os projetos das barragens de Faveta, Figueira 

Gorda e Saquinho, na ilha de Santiago em Cabo 

Verde, foram elaborados por consultoras portu-

guesas que empregaram a mesma metodologia 

de dimensionamento hidrológico e o mesmo pa-

drão de projeto geométrico, variando-se apenas 

as características dimensionais das barragens 

conforme a bacia hidrográfica em que estavam 

inseridas. A metodologia empregada pelas con-

sultoras portuguesas para estimativa da preci-

pitação de projeto para um período de retorno 

milenar foi compatível com a técnica usual em-

pregada no Brasil. A geração do hidrogramas 

da cheia milenar de projeto para os vertedouros 

também foi similar, exceto pela adoção de média 

de tempo de concentração para estimativa do 

“lag time” (tempo de retardamento) na elabora-

ção do hidrograma unitário do SCS, sendo este 

o método do hidrograma unitário, um dos mais 

aplicados em simulação de bacias hidrográficas 

(Campos, 2009).  

A questão central do estudo de análise de risco 

do presente trabalho foi avaliar a possibilidade 

de subdimensionamento da folga entre a lâmina 

máxima escoada sobre o vertedouro, para uma 

cheia de projeto milenar, e a base inferior da viga 

longarina da estrutura física da ponte de rola-

mento construída sobre a soleira de cada verte-

douro, relativa ao projeto padronizado das três 

barragens de interesse na Ilha de Santiago. Esse 

possível subdimensionamento está associado ao 

emprego de uma cheia milenar de projeto calcu-

lada com base na média dos tempos de concen-

tração das respectivas bacias, dentre cinco fór-

mulas adotadas para estimativa do mesmo, em 

vez de se ter considerado o menor valor dentre 

aqueles tempos de concentração que, coinci-

dentemente, correspondeu ao adotado pela Eq. 

4, a qual é tradicionalmente adotada no proje-

to de barragens, mormente no Brasil. A equação 

apresentada foi retirada de Tomaz (2010), de 

acordo com a Fundação Centro Tecnológico de 

Hidráulica de São Paulo. Kirpich (1940) calibrou 
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em solo americano duas diferentes equações 

para computar o tempo de concentração em mi-

nutos, uma para o estado de Pensilvânia e outra 

para o estado de Tennesse, sendo esta última 

mais utilizada.

No presente trabalho foram empregados os 

mesmos parâmetros hidrológicos adotados pela 

consultora na elaboração dos projetos originais 

das três barragens, com exceção apenas do tem-

po de concentração, adotando-se aqui, o menor 

dos tempos, dado pela fórmula de Kirpic, Eq. 4, 

conforme apresentado na Tabela 2.  

Foi empregado o modelo hidrológico  HEC-HMS 

(USACE, 2016). O modelo hidrológico chuva-va-

zão adotado foi também o mesmo empregado 

pelas consultoras, correspondendo ao hidrogra-

ma unitário do SCS, tendo-se calculado o tempo 

de retardo (time lag) correspondente a 0,6tc
mínimo

, 

em vez de 0,6tc
médio

, que foi utilizado na elabora-

ção dos projetos executivos das três barragens. 

O método de laminação de cheias utilizado é o 

puls modificado, sendo que a laminação da cheia 

sobre cada vertedouro foi calculada em função 

do hidrograma de projeto da cheia milenar rea-

valiada com base no menor tempo de concentra-

ção e calculada automaticamente e diretamente 

pelo modelo HEC-HMS. 

Para o cálculo da cheia milenar foram utilizados 

os mesmos dados utilizados pelos projetistas 

das três barragens, alterando apenas o tempo 

de concentração (Norvia/Cenor, 2013). Assim 

gerou-se o hidrograma para o tempo de retorno 

de 1000 anos, correspondente aos hietogramas 

já calculados no projeto original por convolução 

dos hietogramas com hidrograma unitário sinté-

tico do SCS, utilizando o modelo HEC-HMS. Essa 

metodologia influi diretamente no aumento da 

vazão reavaliada, aumentando também a cota 

de sangria. Assim compararam-se as vazões de 

pico obtidas nos hidrogramas do projeto original 

e nos hidrogramas calculadas com o T
c
 de Kirpi-

ch. Foi possível, também, obter picos de elevação 

de nível de água nos respectivos casos, com os 

quais pôde-se verificar se as cotas adotadas para 

as soleiras e para as faces inferiores de cada pon-

te são seguras, permitindo avaliar as folgas.

A análise de risco final constou da comparação 

entre as folgas resultantes (resultado da diferen-

ça entre a cota inferior da ponte e a cota de san-

gria), para que a lâmina vertente atingisse a lon-

garina inferior da ponte de passagem construída 

sobre os vertedouros das três barragens, uma vez 

que os projetos geométricos das barragens são 

semelhantes, conforme aqui foi descrito.

Na modelagem chuva-vazão dos projetos exe-

cutivos das três barragens, bem como nas aná-

lises do presente trabalho, foi adotado o hidro-

grama unitário do SCS que é  caracterizado pelo  

tempo de atraso (“lag time”) dado pela Eq. 1, 

(WOODWARD, 2008):

tp =  0,6t
c
                                                                                                                         (1)

Em que:

t
p
 - é tempo de atraso em min;

t
c
 - é tempo de concentração em min.

4.1 Tempo de Concentração

Mota e Kobiyama (2014) afirmam que o conceito 

de tempo de concentração (t
c
) foi claramente ex-

posto pela primeira vez em 1851, pelo engenhei-

ro civil Thomas James Mulvaney, criador do tão 

conhecido e aplicado Método Racional. Afirma 

ainda que esse autor definiu t_c  como o tempo 

necessário para a chuva que cai no ponto mais 

remoto da bacia chegar à exutória, ou ainda, até 

que toda a área da bacia contribua para a vazão 

na exutória. Fundamentou ainda que o t_c  tem 

relevância científica, pois revela a interação en-

tre diversas características da bacia hidrográfica, 

do evento de chuva, das condições climáticas da 
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região e em estudos sobre mecanismos de gera-

ção de vazão.

Silveira (2005) afirma que o tempo de concen-

tração é um parâmetro hidrológico que surge 

da hipótese de que a bacia hidrográfica res-

ponde como sistema linear para o escoamen-

to superficial direto. Decorre dessa hipótese a 

definição de tempo de concentração como o 

tempo necessário para que toda a bacia esteja 

contribuindo na seção de saída. Nessa condição 

hipotética de resposta linear da bacia, o tempo 

de concentração é o tempo de equilíbrio quan-

do se estabelece o regime permanente entre 

uma chuva efetiva de intensidade constante e 

o escoamento superficial direto dela decorren-

te. Frequentemente os tempos de concentração 

são estimados a partir de tempos de retardo. 

Os tempos de retardo geralmente são defini-

dos como intervalos entre o centro de gravida-

de temporal da chuva e o respectivo centro de 

gravidade do hidrograma ou o instante do pico 

do hidrograma. Com respeito à sua aplicação 

de ofício, ou seja, aplicação à bacias rurais, as 

fórmulas rurais tiveram desempenhos variados, 

mas concluiu-se que a Eq. 4 apresentara bons 

resultados, para bacias até 12.000 Km², como é 

o caso de Cabo Verde.

Muitos métodos foram desenvolvidos para a 

determinação do valor de tempo de concen-

tração; no entanto, foram gerados a partir da 

observação de bacias em diferentes partes do 

mundo e ajustados de acordo com as caracte-

rísticas físicas e hidrológicas dos locais de ob-

servação, o que os torna muito particulares e 

limita a sua aplicabilidade, embora o método 

de Kirpich (1940) seja um dos mais frequente-

mente encontrados na literatura e amplamente 

utilizados nas construções de barragens brasi-

leiras (MELO, 2018).

Para estimar o tempo de concentração das ba-

cias hidrográficas das três barragens de Cabo 

Verde, foram utilizadas as fórmulas de NERC, de 

Témez, de Chow/Kirpich, do Soil Conservation 

Service e de Giandotti, a seguir indicadas nas Eq. 

2 a 6, (Melo, 2018):

Nerc, (Loukas e Quick, 1996):

T
c
 = 2,8(L/s0,5)0,47                                                                                            (2)

em que:

T
c
 - tempo de concentração (h);

L - comprimento da linha de água principal (km);

s - declive da linha de água principal, entre 10 e 

85% de L (m/km).

Témez, (MARTINS, 2000) :

T
c
 = 0,3(L/J0,25)0,76                                                                                          (3)

em que:

T
c
- tempo de concentração (h);

L - comprimento da linha de água principal (km);

J - declive médio da linha de água principal (m/m).

Chow e Kirpich (TOMAZ, 2010 e CHOW et al., 

1998):

T
c
 = 57(L3/H)0,385                                                                                            (4)

em que:

T
c
 - tempo de concentração (min);

L - comprimento da linha de água principal (km)

H - desnível entre pontos mais alto e mais baixo 

da bacia (m)

A Eq. 4, atribuída a Chow nos relatórios dos pro-

jetos executivos das barragens, na verdade cor-

responde à conhecida equação de Kirpich, da 

forma tal como é empregada pelos engenheiros 

consultores brasileiros e em outros países.

Soil Conservative Service (S.C.S), (CHOW et al., 

1998):

T
c
 = (100L0,8(1000/N-9)0,7)/(1900√s ) (5)
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em que:

Tc
  - tempo de concentração (min);

L - comprimento da linha de água principal (ft), 

sendo 1ft = 0,3048m;

s - desnível médio (%);

N - Número de escoamento.

Giandotti, (NORVIA CV e CENOR, 2013) :

Tc  
= (4√A+1,5L)/ (0,8√(hm) (6)

em que:

T
c
- tempo de concentração (h);

L - comprimento da linha de água principal (km);

hm
 - altura média da bacia (m).

5 RESULTADOS 
A Tabela 2 apresenta o sumário dos tempos de con-

centração calculados para cada barragem. Segun-

do os dados desta tabela, pode-se observar que a 

fórmula que conduziu ao menor tempo de concen-

tração foi sempre de Kirpich, Eq. 4, que, tal como 

foi dito anteriormente, é a mais usada pela maioria 

dos hidrólogos projetistas de barragens brasileiros.

A Eq. 4 se adequa bem a bacias pequenas de rele-

vo acidentado, tal como é o caso do relevo da Ilha 

de Santiago, em Cabo Verde. Daí decorre que se 

deveria levar também esse fato em consideração 

na seleção do tempo de concentração para ela-

boração dos estudos hidrológicos das barragens. 

Tabela 2 - Valores dos tempos de concentração das bacias hidrográficas empregadas nos projetos executivos das 
barragens de Faveta, Figueira Gorda e Saquinho.

Formulação
Tempo de concentração (h)

Barragem

Faveta F. Gorda Saquinho

NERC 2.63 3.86 2.39

TÉMEZ 1.91 4.57 1.87

CHOW/KIRPICH 0.63 1.85 0.71

S.C.S. 0.66 3.57 0.77

GIANDOTTI 1.62 3.07 2.21

Média 1.49 3.38 1.59

tc adotado 1.5 3.2 1.6

Fonte: Adaptado de Norvia/Cenor Cabo Verde, 2011.

A Tabela 3 apresenta para cada barragem as di-

ferenças entre as vazões afluentes e laminadas 

sobre o vertedouro considerando as vazões do 

projeto original que corresponde ao tc
médio

 e as 

novas vazões recalculadas com base no tc
min

.

Analisando somente as afluentes, verifica-se  

que a diferença entre as vazões afluentes do 

projeto original e a vazão reavaliada varia en-

tre 54,5%, para a barragem de Figueira Gorda e, 

70,7% para barragem de Faveta. Com relação à 

vazão laminada, a diferença foi de 50 a 57%.

Pelos resultados dos cálculos das vazões afluentes 

pela formulação de Kirpich, Eq. 4, que correspon-

de ao tc
min

, para o tempo de retorno de mil anos, 

analisou-se que os vertedores das barragens de 

Faveta, Figueira Gorda e Saquinho se encontram 

subdimensionados quando comparados com va-

zões do projeto original que corresponde ao tcmédio
, 

apresentando risco hidrológico, isto considerando 

que em engenharia de barragens se deve optar 

pelos valores extremos e que a adoção de menor 

valor entre os tempos de concentração seria uma 

medida a favor da segurança.  
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Tabela 3 - Tabela de valores de vazões afluentes e vazões laminadas referente a projeto original e vazão reavaliada.

Barragem

Vazão afluente (m3/s) Vazão laminada (m3/s) Tempo de concentração (h)

Projeto 
original

Vazão 
reavaliada Diferença (%) Projeto 

original
Vazão 

reavaliada Diferença (%) Projeto 
original Reavaliado

Saquinho 316,7 538,8 70,1% 308,1 483,9 57% 1,60 0,71

Faveta 192,3 328,4 70,7% 186,6 280,4 50% 1,50 0,63

F. Gorda 369,5 570,7 54,4% 363,0 545,7 50% 3,20 1,85

Fonte: Autor, 2019.

A Tabela 4 apresenta as folgas resultantes da la-

minação das cheias milenares decorrentes das 

vazões apresentadas na Tabela 3, para as duas 

situações, projeto original e vazão reavaliada.

Observando-se os valores das folgas  resultan-

tes (resultados da diferença entre a cota inferior 

da ponte e a cota de sangria), Tabela 4, para as 

vazões de projeto original verifica-se que a folga 

para barragem de Figueira Gorda já se encon-

tra subdimensionada, com uma folga negativa 

de -0,08m, significando que a seção livre entre 

a cota da soleira do vertedouro e a cota inferior 

da ponte é insuficiente para passagem da cheia 

milenar, mesmo para as condições adotadas no 

projeto original empregando o tempo de con-

centração médio.

Para as barragens de Faveta e Saquinho, as folgas 

foram positivas, iguais a 0,12m e 0,62m, respec-

tivamente, sendo porém inferiores a 1m. A reco-

mendação brasileira sobre o valor da borda livre 

mínima (folga) a ser adotado nos projetos das 

barragens do ponto de vista da segurança é de 

1m acima do nível de enchente de projeto para 

reservatório de barragem de aterro e 0.5 m aci-

ma do nível de enchente de projeto para reser-

vatório de barragem de concreto (ELETROBRÁS, 

2003). Define-se como borda livre mínima a dis-

tância vertical entre o nível de enchente no re-

servatório e a cota de galgamento de barragem 

(ELETROBRÁS, 2003) e (ANA, 2015). 

Esse conceito de borda livre (folga) da ELETRO-

BRÁS não leva em consideração a geometria de 

vertedouros com ponte de rolamento construída 

sobre os mesmo, tais como os projetos das bar-

ragens de Cabo Verde, pois a existência das vigas 

longarinas de sustentação da ponte cria um vão 

exclusivo de passagem da água vertente, que, 

caso seja insuficiente para passagem da cheia de 

projeto, ocasionará fluxo em regime forçado com 

consequências imprevisíveis para a estabilidade 

e segurança da estrutura. 

Observando as folgas resultantes para as vazões 

reavaliada com base no tcmin
, verifica-se que a 

situação se torna mais crítica com folgas nega-

tivas de -0,58m para barragem de Figueira Gor-

da, -0,28m para barragem de Faveta e uma folga 

positiva insignificante de 0,02m para barragem 

de Saquinho. Assim, para as vazões reavaliadas 

com base no tempo de concentração mínimo  

(Kirpich), as três barragens apresentam a borda 

livre inexistente ou subdimensionada.
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6 CONCLUSÃO
Os estudos hidrológicos que orientaram o di-

mensionamento das estruturas hidráulicas dos 

vertedouros das três barragens de interesse 

construídas na Ilha de Santiago, em Cabo Verde, 

consideraram a média de cinco fórmulas de cál-

culo para o tempo de concentração, em vez de 

considerar o menor dos tempos de concentração 

resultantes que, em todos os casos, foi dado pela 

fórmula de Kirpich.  

Conforme os resultados apresentados nas Tabe-

las 3 e 4, o uso da média dos tempos de concen-

tração é preferível ao uso do menor tempo, que 

corresponde àquele calculado pelo método de 

Kirpich. O método usado nos projetos originais 

de barragens, 0,6tc
médio

, em vez do método de Kir-

pich, 0,6tc
mín.

, pode induzir a riscos hidrológicos à 

segurança das barragens relativos à folga mínima 

que deveria ser mantida entre a cota da lâmina de 

sangria da cheia de projeto milenar e a cota infe-

rior da viga longarina da ponte sobre o vertedouro 

das barragens, cujos projetos são semelhantes. A 

ausência de folga implicaria em risco estrutural 

para a segurança das respectivas barragens.

De acordo com a bibliografia pesquisada, a fór-

mula de Kirpich tem sido a mais empregada nos 

estudos hidrológicos para os projetos de bar-

ragens no Brasil e em várias partes do mundo, 

em função de sua adequação às características 

fisiográficas das bacias hidrográficas das bar-

ragens. Em nenhum caso, seja para as vazões do 

projeto original, seja para as vazões reavaliadas, 

foi atendido o critério da folga mínima recomen-

dada nos manuais de projeto da Eletrobrás e 

adotadas pela maioria dos projetistas brasileiros. 

Considerando que em engenharia de barragens 

os eventos de falha correspondem a valores ex-

tremos e não a valores médios, como se fez ao se 

adotar um tempo de concentração médio dentro 

um conjunto de fórmulas selecionadas, seria im-

portante que os Termos de Referência para ela-

boração de projetos de barragens em Cabo Verde 

sugerissem uma análise de risco hidrológica para 

definição dos parâmetros de projeto das barra-

gens, incluindo o tempo de concentração como 

um dos parâmetros a ser investigado.

Uma das questões primordiais na elaboração 

dos estudos hidrológicos para definição das es-

truturas hidráulicas das barragens, tais como o 

dimensionamento do vertedouro e das folgas em 

relação ao coroamento, é a maximização da se-

gurança de uma forma parcimoniosa. 

Concluindo, nenhuma das três barragens estu-

dadas pode ser considerada segura para a cheia 

milenar para a qual foram supostamente proje-

tadas, corroborando assim para a necessidade 

de criação de uma legislação específica de segu-

rança de barragens e normas técnicas que orien-

te a elaboração dos projetos numa visão conser-

vadora com relação e segurança. 

Tabela 4 - Dados geométricos das barragens e folgas recalculadas com informações do projeto original e de vazão reavaliada.

Barragem

Dados Geométricos Projeto original Vazão reavaliada

Cota da 
soleira do 

sangradouro 
(m)

Cota inferior 
da ponte (m)

Cota de 
sangria (m)

Lâmina de 
sangria (m) Folga Cota de 

sangria (m)
Lâmina de 
sangria (m) Folga

Saquinho 312,00 316,52 315,90 3,90 0,62 316,50 4,50 0,02

Faveta 231,50 234,72 234,60 3,10 0,12 235,00 3,50 -0,28

F. Gorda 91,00 94,72 94,80 3,80 -0,08 95,30 4,30 -0,58

Fonte: Autor, 2019.
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Resumo
O trabalho se propõe a avaliar o emprego de dados satelitais do tipo Climate Hazards Group InfraRed Preci-

pitation with Stations (CHIRPS) para a geração de curvas de intensidade-duração-frequência (IDF) na bacia 

do rio Madeira. Curvas IDF foram geradas simultaneamente para dados observados em 37 pluviômetros dis-

tribuídos na bacia e para os píxeis do CHIRPS que abrangem geograficamente essas estações observacionais 

in situ. Inicialmente, os dados foram analisados mediante o ajuste da distribuição de Gumbel para períodos 

de retorno que se estendem de 2 a 100 anos e duração da chuva de 5 minutos a 24 horas. Na validação das 

equações IDF, utilizou-se o coeficiente de determinação da regressão (r²) e avaliaram-se os resíduos produ-

zidos. Observa-se que as equações obtidas pelo estudo apresentam uma vasta aplicabilidade em obras de 

engenharia e, em especial, em atividades que requeiram suporte hidrológico devido à diversidade de dura-

ções e de tempos de recorrência utilizados. Além disso, a análise de erros e a estimava dos coeficientes de de-

terminação das funções IDF, que estiveram próximos de 0,70, ressaltam o uso das mesmas na representação 

dos eventos extremos. A comparação das bases de dados observacionais e de satélite permitiu estabelecer a 

confiabilidade do uso de dados do satélite CHIRPS na construção de relações IDF para situações em que não 

se dispõe de informações pluviométricas locais, embora as discrepâncias entre as bases tendam a aumentar 

e a ser diretamente proporcionais ao período de retorno. 

Palavras-chave: Eventos extremos de chuva. Precipitação máxima. Curva IDF Sensoriamento remoto.

Abstract
The work proposes to evaluate the use of Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Stations (CHIRPS)-

type satellite data for the generation of intensity-duration-frequency curves (IDF) in the Madeira River basin. IDF 

curves were generated simultaneously for data observed in 37 pluviometers distributed in the basin and for the 
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1 INTRODUÇÃO
O conhecimento de eventos hidrológicos extre-

mos é um requisito em projetos de drenagem, 

impermeabilização e outras obras de engenha-

ria, tanto em áreas urbanas como rurais, uma vez 

que permite que o projetista estime os riscos as-

sociados com a execução da obra e possa optar 

pela melhor alternativa sob o  ponto de vista da 

relação benefício-custo, fundamentando ainda 

a correspondente escolha em termos  questões 

técnicas de desempenho e de segurança. 

A chuva, dentre as forçantes hidrológicas, é no-

tadamente a que mais interfere na vida humana, 

porquanto configura-se como a principal entra-

da de água em um sistema hídrico continental, 

apresentando distribuição espaço-temporal 

relacionada com a produção da vazão e da eva-

poração, permitindo efetuar o balanço hídrico 

e estimar os níveis de água e os corresponden-

tes escoamentos superficial e subterrâneo, bem 

como a variação do armazenamento de água do 

solo e estado de umidade na zona não saturada 

do solo. Em virtude de sua larga influência na 

construção da civilização humana e na ocupação 

e desenvolvimento de uma certa região, a chuva 

pode ser considerada a principal forma de su-

primento hídrico para as atividades humanas de 

ordem social, contemplando aspectos políticos, 

econômicos e culturais. 

O conhecimento da variabilidade espaço-tempo-

ral das chuvas pode fornecer aspectos importan-

tes, principalmente relacionados a sua previsão, 

destacando-se, por exemplo, a determinação de 

sua intensidade máxima, de sua duração e do seu 

tempo de recorrência, ou seja, da frequência com 

que, em média, o referido evento chuvoso possa 

vir novamente a ocorrer.

Uma forma amplamente aceita na comunidade 

hidrológica para a caracterização das chuvas 

extremas em uma determinada localidade é a 

utilização de curvas de intensidade-duração- 

frequência (IDF). Essas relações consistem em 

modelos matemáticos semiempíricos que for-

necem a previsão da intensidade precipitada 

por meio da definição da duração da chuva e sua 

correspondente distribuição temporal. Desta-

ca-se que a inferência da pluviosidade extrema 

é possível na medida em que se ajustem distri-

buições probabilísticas, propiciando que sejam 

modeladas estatisticamente.

No território nacional, com exceção das localida-

des com grau de desenvolvimento mais signifi-

cativo, via de regra há diversas regiões que ca-

Potencial uso das informações de chuvas obtidas por sensoriamento remoto na análise não paramétrica  
de eventos extremos na bacia do rio Madeira

CHIRPS pixels that geographically cover these observational stations in situ. Initially, the data were analyzed by 

adjusting the Gumbel distribution for return periods ranging from 2 to 100 years and rain duration of 5 minutes 

to 24 hours. In the validation procedure of the IDF equations, the coefficient of determination of the regression 

(r²) was used and the residues produced were evaluated. It is observed that the equations obtained by the study 

present a wide applicability in engineering works and, especially, in activities that require hydrological support, 

due to the diversity of durations and return periods used, in addition, the analysis of errors and the estimation 

of the coefficients of determination of the IDF functions, which were close to 0.70, highlight their use in the rep-

resentation of extreme events. The comparison of the observational and satellite databases allowed to establish 

the reliability of the use of CHIRPS satellite data in the construction of IDF relations for situations where local 

rainfall information is not available, although the discrepancies between the bases tend to increase and be di-

rectly proportional to the return period.

Keywords: Extreme rainfall events. Maximum rainfall. IDF Curve. Remote Sensing.
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recem da disponibilidade de tais modelos, como 

é o caso, por exemplo, da região da Amazônia 

Ocidental, a qual é praticamente desprovida de 

informações de dados pluviométricos que per-

mitam caracterizar e quantificar chuvas inten-

sas. Assim, induz-se, quando possível, o uso de 

postos meteorológicos próximos ou de caracte-

rísticas climatológicas similares às da localidade 

na qual o projeto de obras hidráulicas está sendo 

concebido para ser realizado.

Tal procedimento, entretanto, pode levar a esti-

mativas pouco confiáveis, devido a essa prática 

apresentar o risco de a obra ser subestimada, 

acarretando problemas, principalmente, de or-

dem social, assim como ser superestimada, in-

flando os custos e onerando em demasia a sua 

implantação.

Estimativas de chuva intensas a partir de sen-

sores espaciais apresentam uma oportunidade 

para complementar a rede observacional exis-

tente e permitir o desenvolvimento de aplicações 

que impliquem incorporação do fenômeno plu-

viométrico em tempo real. No entanto, os bene-

fícios dessas estimativas só podem ser utilizados 

se as estimativas forem devidamente validadas, 

e a precisão, descrita.

Alguns estudos já foram executados na região 

proposta para estudo de caso, investigando a 

macroecologia da região amazônica por meio de 

dados oriundos de sensoriamento remoto (ARA-

GÃO et al., 2008; SAATCHI et al., 2008; MALHA-

DO et al., 2012; ZHONG et al., 2012)

Por outro lado, não houve estudos que aferissem 

a acurácia da base de dados do CHIRPS em ge-

rar curvas IDF para a região. Assim, o presente 

estudo visa suprir essa lacuna do conhecimen-

to prospectando a comparação entre curvas 

IDF geradas com séries históricas do CHIRPS e 

curvas modeladas com dados de pluviômetros 

para a parte brasileira da bacia do rio Madeira, 

que representa um dos principais afluentes do  

rio Amazonas.

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
2.1 Área de Estudo

A bacia do rio Madeira apresenta limites trans-

fronteiriços internacionais, estendendo-se por 

Bolívia (51%), Brasil (42%) e Peru (7%), perfa-

zendo área total de drenagem de 1.324.727 km2. 

Representa, assim, a maior sub-bacia amazôni-

ca (22%), com localização no sudoeste da bacia 

amazônica, mais precisamente na margem di-

reita do rio Amazonas. Na porção brasileira da 

bacia do rio Madeira (Fig. 1), área que é objeto 

deste estudo, compreende os estados de Rondô-

nia, Amazonas, Mato Grosso (porção noroeste) e 

Acre (pequena faixa a sudeste do estado), com 

área aproximada de 607.033 km2. 

De acordo com a classificação de Köppen, o cli-

ma na bacia apresenta três (3) zonas Af, tropical 

úmido a superúmido, Am, tropical chuvoso, com 

chuvas do tipo monção, com uma estação seca 

de pequena duração, e Aw, tropical quente com 

estação seca de inverno (PEEL et al., 2007).

Souza VAS, Moreira DM, Rotunno Filho OC, Rudke AP, Andrade CD, Silva FP
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Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do rio Madeira

2.2 Aquisição dos dados

As informações de precipitação de estações plu-

viométricas utilizadas foram obtidas em volumes 

acumulados diários, medidos entre 7h-7h, dis-

ponibilizadas pela Agência Nacional das Águas 

em parceria com o Serviço Geológico do Brasil, 

na forma de séries históricas no sistema de in-

formações hidrológicas HidroWeb (ANA, 2018).

Para a bacia em análise, esse órgão mantém, em 

seus registros, dados para 613 estações pluvio-

métricas na área de estudo. Contudo, em uma 

triagem preliminar, realizada para atender às re-

comendações de Cetesb (1979), quanto às aná-

lises de extremos, verificou-se que apenas 37 

destas (Fig. 2) estavam contidas no intervalo de 

tempo (2000 a 2015) com mais estações sem fa-

lhas no período mínimo de 10 anos para os me-

ses chuvosos (outubro a março).  

Já os dados de precipitação, provindos de sen-

soriamento remoto, foram obtidos do produto 

CHIRPS, de resolução de 0,05º, disponibilizado 

pelo Climate Hazards Group (CHG, http://chg.

geog.ucsb.edu/data/chirps/). Esses foram vali-

dados para uso na região amazônica pelo traba-

lho de Correa et al. (2017). Tal conjunto de dados 

abrange uma cobertura espacial quase global, 

latitudes entre 50°S e 50°N em formato de acu-

mulado diário e por um período superior a 30 

anos (iniciando em 1981), com resolução espa-

cial variando de 0,25 a 0,05°. 

O CHIRPS utiliza informações do Tropical Rainfall 

Measuring Mission Multi-satellite Precipitation 

Analysis version 7 (TMPA 3B42 v7) para calibrar 
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estimativas de precipitação obtidas por uma 

técnica denominada Cold Cloud Duration (CCD), 

combinada aos dados de superfície, na escala diá-

ria (DINKU, 2018). Além disso, o CHIRPS incorpora 

em sua formulação uma abordagem inteligente 

de interpolação de dados com informações de es-

tações pluviométricas in situ para criar séries tem-

porais. Dessa forma, para gerar dados diários de 

precipitação, os arquivos de chuva acumulada a 

cada cinco dias (pêntadas) e mensais são primei-

ramente criados. Os dados de monitoramento em 

solo que são combinados com grades do Climate 

Hazards group Infrared Precipitation (CHIRP) no 

formato mensal e pentadal são adquiridos por 

meio de dados diários da Global Telecommuni-

cation System (GTS), dados diários e mensais da 

Global Historical Climate Network (GHCN) e dados 

mensais da Global Summary of the Day (GSOD) e 

da Southern African Science Service Centre for 

Climate Change and Adaptive Land Management 

(SASSCAL). Outras observações também são for-

necidas por agências meteorológicas nacionais 

–o Brasil é um dos países que mais disponibili-

zam dados. Por fim, CCD diários são utilizados 

para identificar dias não precipitantes. Assim, os 

valores diários de CCD são traduzidos para pre-

cipitação usando as estimativas de regressão e a 

precipitação total de cada pêntada é alocada pro-

porcionalmente entre os dias com precipitação

Para ambas as séries de dados, utilizou-se, como 

critério na identificação de um evento extremo 

de chuva, o valor máximo diário registrado no 

decorrer de um ano, como proposto pela meto-

dologia das curvas de intensidade-duração e fre-

quência (IDF) (CARDOSO et al., 1998; OLIVEIRA et 

al., 2000; OLIVEIRA et al., 2011). No caso, então, 

foi discriminado um evento para cada ano. 

2.3 Geração das Equações IDF

Utilizou-se a distribuição de Gumbel para mo-

delar e determinar os tempos de retorno (Tr) dos 

eventos das séries históricas de extremos para 

as bases de dados do CHIRPS e dos pluviôme-

tros, visto que tal distribuição estatística é a que 

melhor se ajusta à região estudada (SOUZA et 

al., 2017).

A variável reduzida de Gumbel (y), conforme Eq. 

1, como preconizado por Gumbel (2004), pode 

ser expressa por

𝑦𝑦 =
𝑠𝑠$
𝑠𝑠%
&𝑥𝑥( − *𝑥𝑥+ − 𝑠𝑠%

𝑦𝑦+
𝑠𝑠$
,-  (1)

onde: s
x
 – desvio-padrão da série; x

i
 – valor de 

um elemento da amostra; x
m

 – média da amos-

tra da série anual finita de n valores; s
y
 – desvio- 

padrão, valor tabelado; e y
m

 – média da variável 

reduzida (y), tabelada em função do número de 

dados da amostra.

O período de retorno (Tr) é definido como o in-

tervalo, em anos, que um valor qualquer de chuva 

é igualado ou superado, em média, uma (1) vez 

no referido período. É estimado pela Eq. 2, sendo 

expresso como função da base dos logaritmos 

neperianos (e).

𝑇𝑇𝑇𝑇 =
1

1 − 𝑒𝑒'()*
  (2)

Após a obtenção das curvas de Tr, ajustou-se uma 

reta de regressão estatística que compreendeu a 

amplitude dos dados analisados com coeficien-

te de ajuste (r²) variando de 89% a aproximada-

mente 100%, como se observa na Tabela 1. As-

sim, aplicando esse ajuste, foi possível estimar as 

precipitações máximas com duração de “um dia” 

(1 dia) para diversos períodos de retorno, poden-

do até mesmo extrapolar informações para perí-

odos de retorno maiores do que os contidos no 

intervalo de dados.
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Depois de obtidas as alturas das chuvas para 

os períodos de 2 a 100 anos, estimaram-se as 

prováveis intensidades máximas médias para 

todas as durações de chuva de 5 minutos a 

24 horas por meio da desagregação de chuva 

diária. Para tal procedimento, foram utiliza-

dos os quocientes das relações médias no ní-

vel nacional (Tabela 2) explicitados em Cetesb 

(1979). Cabe destacar que tais quocientes fo-

ram empregados em vários estudos, como os 

de Garcia et al. (2011), Silva et al. (2012), Sou-

za et al. (2012), Aragão et al. (2013), Lorenzoni 

et al. (2013), Campos et al. (2014), Teodoro et 

al. (2014) e Campos et al. (2015).

Tabela 1 - Coeficientes de ajuste das equações estimadas para os dados das estações analisadas.

Código
r²

Código
r²

Estação CHIRPS Estação CHIRPS

359001 0,93 0,98 966001 0,90 0,93

459000 0,97 0,98 1058004 0,96 0,99

459001 0,98 0,96 1059000 0,99 0,97

560002 0,92 0,97 1061002 0,93 0,97

658000 0,87 0,99 1061003 0,97 0,97

660000 0,96 0,97 1062002 0,99 0,98

661001 0,96 0,95 1062003 0,99 0,89

662001 0,98 0,98 1062004 0,93 0,96

759000 0,98 0,97 1063000 0,99 0,97

760001 0,95 0,95 1063001 0,99 0,94

762002 0,97 0,93 1160000 0,98 0,98

762003 0,94 0,95 1160002 0,99 0,98

763001 0,87 0,98 1161000 0,99 0,94

862000 0,96 0,94 1161001 0,98 0,98

961003 0,99 0,95 1161002 0,99 0,98

962000 0,99 0,98 1161003 0,99 0,93

963001 0,98 0,94 1262000 1,00 0,97

963004 0,99 0,94 1262001 0,98 0,97

Tabela 2 - Quocientes no nível nacional das relações entre durações.

Relação Quociente Relação Quociente

5min/30min 0,34 1h/24h 0,42

10min/30min 0,54 6h/24h 0,72

15min/30min 0,70 8h/24h 0,78

20min/30min 0,81 10h/24h 0,82

25min/30min 0,91 12/24h 0,85

30min/1h 0,74 24h/1dia 1,14

Cabe ressaltar que os dados do CHIRPS não fo-

ram considerados chuvas de “um dia”, mas sim 

de 24h, a fim de corrigir a defasagem de tempo, 

porque as medições dos dados em estações plu-

viométricas foram realizadas às 7h da manhã, e 

não às 0h.

Ao se obter as informações de alturas máximas 

para os períodos e durações pretendidos, ge-

rou-se a equação IDF para cada estação pluvio-

métrica e para cada pixel da base CHIRPS, que 

foram analisados por meio do estabelecimento 

das constantes – K, a, b e c – pelo método dos 

mínimos quadrados. Para a equação IDF geral 

(Eq. 3), que, segundo Villela e Mattos (1975), é o 

modelo matemático mais utilizado para expres-

sar a relação IDF da precipitação, empregou-se 

o código computacional LAB Fit® (SILVA et al., 
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2004), apontado por seus criadores como uma 

ferramenta eficaz no ajuste de curvas.

𝑖𝑖" = 	
𝐾𝐾. 𝑇𝑇𝑇𝑇)

(𝑡𝑡 + 𝑏𝑏)/   (3)

onde: i
m

 – intensidade máxima média de precipi-

tação, em mm/h; t – duração (minuto); e Tr – pe-

ríodo de retorno (ano).

Na verificação da eficiência das equações IDF 

confeccionadas, utilizou-se o coeficiente de de-

terminação da regressão estatística (r²) (Eq. 4) e 

a verificação dos resíduos produzidos pelas dife-

renças na magnitude entre os dados pluviomé-

tricos extremos desagregados e modelados pela 

distribuição Gumbel (x
M

) e os dados estimados 

pelas equações IDF confeccionadas neste estu-

do (x
E
). Realizaram-se as seguintes análises: erro 

padrão médio (EPM) (Eq. 5); erro normalizado 

médio (ENM) (Eq. 6); e erro multiplicativo médio 

(EMM) (Eq. 7). 

r" =

⎝

⎛
∑ (x) − x))(x, − x,)-
./0

n − 1

3∑ (x) − x))"-
./0

n − 1 .
∑ (x, − x,)"-
./0
n − 1 ⎠

⎞

"

  (4)

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = %&'
(𝑥𝑥* − 𝑥𝑥,)./

𝑁𝑁

1

.23

4  (5)

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =
100%
𝐸𝐸 ()

𝑥𝑥+ − 𝑥𝑥-
𝑥𝑥-

.
/

0

/12

  (6)

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =	𝑒𝑒
&
∑ |)*(,- ,.⁄ )1|
2
134

* 5
 
  (7)

onde: 

r" =

⎝

⎛
∑ (x) − x))(x, − x,)-
./0

n − 1

3∑ (x) − x))"-
./0

n − 1 .
∑ (x, − x,)"-
./0
n − 1 ⎠

⎞

"

 
 – média do evento estimado; 

r" =

⎝

⎛
∑ (x) − x))(x, − x,)-
./0

n − 1

3∑ (x) − x))"-
./0

n − 1 .
∑ (x, − x,)"-
./0
n − 1 ⎠

⎞

"

 
 – mé-

dia dos eventos medidos; x
E
 – valor estimado;  

x
M

 – valor medido; e n – número total das esta-

ções de validação.

2.4 Comparação das Curvas IDF

Para avaliar a estimativa da precipitação gerada 

pelo CHIRPS durante os eventos extremos se-

lecionados, utilizou-se a metodologia de com-

paração das curvas de intensidade-duração e 

frequência (IDF) para analisar a chuva estimada 

em relação à chuva coletada pelos pluviômetros 

localizados na região de estudo. Foram compa-

rados os dados de chuva estimados pelo CHIRPS 

para os píxeis localizados no mesmo ponto das 

estações pluviométricas por meio da estimativa 

de EPM, ENM e dos resíduos estratificados por 

período de retorno.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As constantes da forma geral da equação IDF 

para os pluviômetros e píxeis do CHIRPS apre-

sentadas na Tabela 3 e na Tabela 4 foram cali-

bradas por este estudo utilizando a intensidade 

das precipitações máximas com durações de 5, 

10, 15, 20, 30, 60, 120, 480, 600, 720 e 1.440 mi-

nutos, com períodos de retorno do fenômeno de 

2, 5, 10, 20 e 100 anos. Logo, a equação obtida 

apresenta uma grande faixa de aplicação, devido 

à amplitude dos intervalos, permitindo que essa 

estimativa possa vir a ser utilizada no projeto de 

distintas obras hidráulicas.  
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Tabela 3 - Equações IDF dos pluviômetros e análises de eficiência.

Código
Parâmetros

EPM (mm) ENM (%) EMM r²
K a b c

359001 636,669 0,299 13,868 0,714 24,135 32,937 1,092 0,711

459000 640,341 0,311 13,868 0,714 25,768 34,337 1,099 0,710

459001 688,387 0,298 13,868 0,714 26,312 33,842 1,093 0,708

560002 429,672 0,305 13,868 0,714 15,942 30,553 1,095 0,732

658000 808,308 0,166 13,868 0,714 18,122 28,786 1,063 0,710

660000 849,183 0,119 13,868 0,714 16,015 28,644 1,062 0,716

661001 436,057 0,348 13,868 0,714 20,107 36,105 1,126 0,725

662001 581,841 0,324 13,868 0,714 24,648 34,870 1,107 0,714

759000 785,864 0,248 13,868 0,714 24,328 31,450 1,076 0,703

760001 852,080 0,272 13,868 0,714 29,457 34,198 1,084 0,699

762002 861,038 0,330 13,868 0,714 38,914 41,979 1,118 0,699

762003 772,471 0,286 13,868 0,714 28,232 34,150 1,089 0,703

763001 270,115 0,063 13,868 0,714 3,123 38,355 1,143 0,758

862000 705,517 0,274 13,868 0,714 24,089 31,949 1,082 0,708

961003 859,828 0,305 13,868 0,714 34,658 38,015 1,101 0,699

962000 699,491 0,309 13,868 0,714 28,091 35,186 1,099 0,707

963001 726,076 0,306 13,868 0,714 28,881 35,365 1,098 0,705

963004 859,350 0,318 13,868 0,714 36,788 39,912 1,109 0,699

966001 607,684 0,290 13,868 0,714 21,995 31,694 1,088 0,714

1058004 718,030 0,286 13,868 0,714 26,060 33,206 1,088 0,706

1059000 901,304 0,294 13,868 0,714 34,679 37,466 1,095 0,697

1061002 713,582 0,236 13,868 0,714 20,662 29,847 1,072 0,710

1061003 798,941 0,312 13,868 0,714 33,050 37,687 1,103 0,701

1062002 796,350 0,324 13,868 0,714 34,780 39,406 1,111 0,702

1062003 589,447 0,312 13,868 0,714 23,677 33,588 1,099 0,714

1062004 712,058 0,237 13,868 0,714 20,723 29,886 1,072 0,710

1063000 802,926 0,316 13,868 0,714 33,848 38,340 1,106 0,701

1063001 848,730 0,335 13,868 0,714 39,170 42,604 1,122 0,700

1160000 750,796 0,300 13,868 0,714 29,201 35,204 1,095 0,704

1160002 665,543 0,315 13,868 0,714 27,459 35,367 1,102 0,708

1161000 834,457 0,313 13,868 0,714 34,696 38,488 1,104 0,700

1161001 730,861 0,313 13,868 0,714 30,165 36,438 1,103 0,705

1161002 784,068 0,322 13,868 0,714 33,884 38,812 1,110 0,702

1161003 655,380 0,301 13,868 0,714 25,188 33,485 1,094 0,710

1262000 799,549 0,309 13,868 0,714 32,570 37,246 1,101 0,701

1262001 827,482 0,321 13,868 0,714 24,849 56,895 1,267 0,705

1359001 700,000 0,304 13,868 0,714 22,733 42,111 1,163 0,709
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Tabela 4 - Equações IDF dos píxeis do CHIRPS e análises de eficiência.

Código – Pixel
Parâmetros

EPM (mm) ENM (%) EMM r²
K a b c

359001 649.057 0.315 13.868 0.714 26.638 34.972 1.102 0.710

459000 577.221 0.310 13.868 0.714 22.886 33.129 1.098 0.715

459001 712.492 0.312 13.868 0.714 29.090 35.831 1.101 0.706

560002 676.960 0.325 13.868 0.714 29.238 36.900 1.109 0.708

658000 618.165 0.317 13.868 0.714 25.544 34.698 1.103 0.712

660000 781.703 0.333 13.868 0.714 35.531 40.619 1.118 0.702

661001 697.287 0.316 13.868 0.714 28.951 36.049 1.103 0.707

662001 731.669 0.315 13.868 0.714 30.478 36.718 1.104 0.705

759000 678.632 0.315 13.868 0.714 28.031 35.605 1.103 0.708

760001 625.886 0.296 13.868 0.714 23.406 32.522 1.091 0.712

762002 643.798 0.287 13.868 0.714 23.156 32.031 1.087 0.711

762003 649.582 0.309 13.868 0.714 25.982 34.323 1.098 0.710

763001 742.403 0.321 13.868 0.714 31.817 37.779 1.108 0.704

862000 676.960 0.325 13.868 0.714 29.238 36.900 1.109 0.708

961003 681.507 0.320 13.868 0.714 28.794 36.299 1.106 0.707

962000 838.294 0.327 13.868 0.714 37.260 40.865 1.115 0.700

963001 597.222 0.305 13.868 0.714 23.133 32.870 1.095 0.714

963004 606.895 0.294 13.868 0.714 22.341 31.985 1.089 0.714

966001 657.276 0.270 13.868 0.714 21.810 30.916 1.080 0.711

1058004 759.784 0.318 13.868 0.714 32.200 37.733 1.107 0.703

1059000 589.716 0.315 13.868 0.714 23.947 33.855 1.101 0.714

1061002 582.887 0.309 13.868 0.714 22.970 33.063 1.097 0.715

1061003 629.529 0.318 13.868 0.714 26.201 35.058 1.104 0.711

1062002 747.304 0.319 13.868 0.714 31.669 37.509 1.106 0.704

1062003 827.249 0.241 13.868 0.714 24.967 31.597 1.074 0.701

1062004 575.312 0.320 13.868 0.714 23.904 34.252 1.104 0.715

1063000 726.358 0.317 13.868 0.714 30.432 36.799 1.105 0.705

1063001 677.198 0.265 13.868 0.714 22.068 30.881 1.079 0.710

1160000 861.613 0.321 13.868 0.714 37.361 40.408 1.111 0.699

1160002 656.419 0.322 13.868 0.714 27.983 36.161 1.107 0.709

1161000 580.230 0.288 13.868 0.714 20.648 31.095 1.086 0.717

1161001 732.511 0.328 13.868 0.714 32.415 38.685 1.113 0.704

1161002 934.637 0.335 13.868 0.714 43.421 44.731 1.124 0.697

1161003 740.297 0.222 13.868 0.714 20.284 29.574 1.069 0.709

1262000 763.751 0.319 13.868 0.714 32.479 37.911 1.107 0.703

1262001 759.270 0.312 13.868 0.714 31.168 36.767 1.102 0.703

1359001 714.660 0.323 13.868 0.714 30.827 37.501 1.109 0.705
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Em termos gerais, é possível notar que as equações 

propostas para ambas as fontes de dados apresen-

tam o comportamento típico para as curvas IDF, ou 

seja, a intensidade é indiretamente proporcional à 

duração, visto que as constantes a e c apresenta-

ram magnitudes positivas. Assim, quanto menor 

for a duração da precipitação, maior é a intensida-

de média. Esse fato também indica que, no campo 

probabilístico, há uma menor chance de ocorrer 

chuvas com grandes magnitudes.

Verificou-se uma relação diretamente proporcio-

nal entre a intensidade e o período de retorno, evi-

denciando a diferença no uso do Tr para o dimen-

sionamento de obras hidráulicas, visto que altos 

períodos de retorno indicam uma elevada inten-

sidade da precipitação. Dessa forma, a concepção 

de projetos hidráulicos mais complexos necessita 

da previsão de grandezas hidrológicas de grande 

magnitude com um intervalo temporal de recor-

rência grande para que sejam estimadas máximas 

vazões ou precipitações que podem vir a ocorrer 

em certa localidade. Nesse contexto, o custo de tal 

projeto encontra-se intimamente ligado ao perí-

odo de retorno de ocorrência do fenômeno (BEIJO  

et al., 2005).

Ao analisar os coeficientes regionais obtidos para 

as equações IDF, constata-se que as constantes “b” 

e “c” de cada localidade são iguais numericamente. 

Essa igualdade numérica possivelmente está asso-

ciada a dois fatos: o primeiro seria o algoritmo de 

busca que atingiu uma certa limitação na parte do 

denominador da equação onde os tempos de du-

ração utilizados são idênticos em todas as funções; 

e o segundo deve-se ao método de desagregação 

utilizado na transformação de chuvas diárias para 

eventos pluviométricos com durações menores, o 

qual emprega quocientes de desagregação idênti-

cos para todas as séries históricas. 

Outras pesquisas também descrevem coeficien-

tes regionais iguais, como o estudo de Oliveira et 

al. (2000). Esses autores notaram fato semelhante 

aos descritos anteriormente, sendo que, em seus 

estudos, foi utilizada uma metodologia seme-

lhante à exposta neste trabalho na estimativa de 

equações de chuvas intensas para alguns locais 

no estado de Goiás.

Nas Tabelas 3 e 4 são apresentadas também as 

análises dos resíduos gerados por cada equação 

IDF ao estimar os dados medidos e modelados pela 

distribuição de Gumbel, os quais foram utilizados 

no processo de confecção desse modelo matemá-

tico de chuvas extremas. Salienta-se que as flutua-

ções dos resultados das equações não apresentam 

uma magnitude significativa quando comparadas 

aos dados utilizados em sua estimação, pois a taxa 

do erro padrão médio (EPM) oscilou entre 3,12 a 

43,12, concordando com os valores obtidos para o 

erro normalizado médio (ENM), que se encontram 

na faixa de 28 a 56%. 

Os valores positivos encontrados nos ENM revelam 

que as equações propostas por este estudo tendem 

a superestimar os dados medidos. Ressalta-se que 

o trabalho de Oliveira et al. (2000) evidenciou erros 

normalizados médios de aproximadamente 20% 

em relação às equações IDF de algumas localidades 

de Goiás elaboradas em seu estudo.

Enfatiza-se, ainda, que o índice do erro multipli-

cativo médio (EMM) que, segundo Moog e Jirka 

(1998), é muito sensível a pequenas variações, as-

sumiu valores que estiveram próximos a 1, o que 

mostra a inexistência de diferenças expressivas nos 

resultados fornecidos pelos modelos matemáticos 

quando comparados aos dados medidos.

Vale salientar que as equações propostas pelo pre-

sente trabalho apresentaram um coeficiente de re-

gressão variando aproximadamente de 0,70 a 0,75, 

indicando, assim, que acima de 70 % das variações 

dos dados da intensidade são explicados pelas va-

riações da duração e do período de retorno.  

No que concerne a comparação da modelagem 

de eventos extremos pelas duas fontes de dados 
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por meio da estimação dos erros padrões médios 

e erros percentuais (Fig. 2), pode-se afirmar que 

não existe um padrão geográfico quanto à inci-

dência maior ou menor desses erros, visto que 

pontos próximos de amostragem exibiram dife-

rentes valores de erros. Adicionalmente, não fo-

ram verificados padrões desses erros ao longo da 

latitude e da longitude.

 
 Figura 2 - Análise dos erros EPM e ENM para a modelagem de eventos extremos de chuva obtidos a partir do contraste 

entre dados de pluviômetros e dados CHIRPS
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A magnitude dos erros normais médios variou de 

-60 a 260%. Assim, evidencia-se uma tendência, 

na maioria dos casos, de superestimação dos da-

dos do CHIRPS quanto à comparação dos dados 

de pluviômetros. Todavia, os erros padrões mé-

dios não ultrapassaram 70 mm, estando a maio-

ria dos pontos comparados abaixo de 30 mm, o 

que denota que, embora haja alguns dados mais 

discrepantes, as correspondentes magnitudes 

são relativamente baixas, expressando, em li-

nhas gerais, que a modelagem desses fenôme-

nos por dados oriundos do CHIRPS pode forne-

cer uma estimativa próxima àquela dos dados 

de pluviômetros. Assim, em localidades em que 

não se encontram informações de estações de 

medições de pluviômetros, a utilização de séries 

históricas da missão CHIRPS pode se apresentar 

como uma solução viável e bastante oportuna.

Como observação final, analisando-se os resídu-

os mediante a segmentação por tempo de retor-

no (TR) (Fig. 3), ilustra-se a tendência do aumen-

to nas diferenças entre as duas fontes de dados 

ao se aumentar o tempo de retorno. Assim, existe 

uma relação diretamente proporcional entre os 

erros na estimativa da chuva e sua probabilidade 

de ocorrência. Tal fato deve ser levado em con-

sideração ao utilizar o CHIRPS como fonte in-

formação em obras hidráulicas que exijam pro-

jeções de eventos pluviométricos extremos com 

maiores tempos de ocorrência.

 

Figura 3 - Resíduos obtidos pela comparação entre as modelagens de eventos extremos por meio de pluviômetros e 
por meio do produto CHIRPS

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho estabeleceu como objetivo construir 

equações de chuvas intensas que poderão ser 

utilizadas como subsídio no dimensionamento 

de obras hidráulicas e em estudos hidrológicos, 

adotando-se a bacia do rio Madeira como área 

de estudo.

O estudo realizado confirma que as equações 

propostas para estimar a intensidade das pre-

cipitações máximas, tanto pelos pluviômetros 

como para o CHIRPS, são de grande aplicabilida-

de para as regiões da bacia do rio Madeira, apre-

sentando alto grau de correlação com as variá-

veis relacionadas, duração e o período de retorno 
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do fenômeno. Essa constatação foi realizada a 

partir de análises estatísticas e de comparações 

com dados da literatura, sendo possível verificar 

também o alto grau de confiabilidade das curvas 

IDF, visto que os valores do coeficiente de deter-

minação estiveram em tono de 0,70 e os erros 

analisados não foram tão elevados.

Constatou-se que a fonte de dados do CHIRPS 

é uma importante base para estimativas de 

eventos extremos em obras de micro e macro-

drenagem em localidades desprovidas de plu-

viômetros, pois, comparadas a pluviômetros, a 

dispersão dos erros não é de grande magnitude 

em períodos de recorrência abaixo de 50 anos; 

contudo, as discrepâncias entre as bases de da-

dos tendem a ser diretamente proporcionais ao 

período de retorno.

Para trabalhos futuros, recomenda-se a insta-

lação de estações pluviométricas com registros 

temporais com detalhamento maior do que a 

escala diária. A proposição seria de confrontar 

os resultados obtidos com aqueles que seriam 

obtidos em uma escala temporal mais refinada, 

visto que os dados de precipitações adquiridos 

em escalas menores do que o dia foram obtidos 

de forma sintética, podendo, naturalmente, não 

corresponder fielmente às características tem-

porais da precipitação na região em estudo nes-

sas escalas de tempo inferiores ao dia.
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Resumo
Recentemente, a tecnologia dos Biorreatores Anaeróbios de Membrana Dinâmica tem sido uma abordagem 

adotada como uma alternativa promissora para resolver os problemas encontrados nos processos dos Biorre-

atores Anaeróbios de Membranas Convencionais, devido a fatores como baixo custo do módulo de membrana, 

menor custo de energia e um controle mais fácil de incrustação. Este estudo investigou o uso de um biorreator 

anaeróbio de membrana dinâmica para o tratamento de esgoto doméstico, avaliando o potencial de remoção 

de ovos de helmintos visando produzir um efluente para reúso agrícola. O sistema experimental foi operado na 

Estação Experimental de Tratamentos Biológicos de Esgoto Sanitário (Extrabes) em Campina Grande, Paraíba. A 

membrana dinâmica foi desenvolvida em um módulo de membrana externo sob uma malha de polietileno com 

tamanho médio de poro de 89 µm, e o reator foi operado sob um TDH de 8 horas. O sistema proporcionou um 

desempenho satisfatório, produzindo um efluente com turbidez média de 120,8 NTU, alcançando uma eficiên-

cia média de remoção de DQO e ovos de helmintos de 56% e 94,4%, respectivamente.

Palavras-chave: Biorreatores de Membrana. Membrana Dinâmica. Tratamento Anaeróbio. Esgoto Doméstico.

Abstract
Recently, Dynamic Membrane Anaerobic Bioreactor technology has been an approach taken as a promising alter-

native to solve the problems encountered in Conventional Membrane Anaerobic Bioreactor processes due to factors 

such as low membrane module cost, lower energy cost and easier fouling control. This study investigated the use of 

a dynamic membrane anaerobic bioreactor for the treatment of domestic wastewater, evaluating the potential for 

removal egg from helminths to produce an effluent for agricultural reuse. The experimental system was operated at 

the Experimental Station of Biological Treatments of Sanitary Sewage (Extrabes) in Campina Grande, Paraíba. The 

dynamic membrane was developed in an outer membrane module under a polyethylene mesh with an average pore 

size of 89 µm, and the reactor was operated under an 8 hour TDH. The system provided satisfactory performance, 
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1 INTRODUÇÃO
O tratamento de esgotos assume papel impor-

tante diante do uso desenfreado da água e da 

falta de investimento em saneamento básico, 

pois estes são os principais fatores que contri-

buem para degradação ambiental dos recursos 

hídricos e a disseminação de doenças de veicu-

lação hídrica.  

O Instituto Trata Brasil aponta que 64,2% da po-

pulação paraibana não tem os seus esgotos tra-

tados. Essa ausência de saneamento adequado 

tem impactos negativos significativos à saúde 

da população, como revelam os dados estatís-

ticos do Ranking ABES da universalização, no 

qual se constatou que 6,5 mil pessoas residen-

tes em municípios paraibanos foram internadas 

em 2017 em decorrências de problemas de sa-

neamento ambiental inadequado. Em Campina 

Grande, 13 pessoas vieram a óbito por doenças 

de veiculação hídrica (DATASUS, 2017).

Diante dessa realidade se faz importante pesqui-

sar práticas que ajudem a contribuir para a dimi-

nuição dos problemas resultantes da escassez, 

má distribuição e má qualidade da água. Uma 

prática que vem sendo difundida no mundo in-

teiro é o reúso de águas, utilizadas para diversos 

fins. A água de reúso, obtida a partir de esgotos 

tratados, utilizada na irrigação pode suprir as 

necessidades hídricas e proporcionar o forne-

cimento de nutrientes necessários das plantas 

(HERPIN et al., 2007). 

Neste sentido, são imprescindíveis os investi-

mentos no desenvolvimento de tecnologias de 

tratamento de esgotos alternativas, eficientes, 

de baixo custo e que garantam a qualidade dos 

efluentes. Entre as opções tecnológicas, o Bior-

reator Anaeróbio de Membrana (BRAnM) surge 

como uma alternativa de tratamento de águas 

residuárias que possibilita a geração de água de 

reúso.

O BRAnM pode ser definido como um processo 

de tratamento biológico de águas residuárias 

que possui uma membrana filtrante para realizar 

a separação sólido – líquido de efluente tratado. 

A membrana garante a retenção dos microrga-

nismos dentro do reator, propicia a geração de 

um efluente consistentemente de boa qualidade 

no que se refere ao teor de sólidos suspensos e 

turbidez, como também dependendo do tipo de 

membrana, contribui para a remoção de sólidos 

dissolvidos. Porém o custo das membranas con-

vencionais (Micro/UltraFiltração), fenômenos de 

incrustação e baixo fluxo têm representado as 

principais desvantagens desse processo.

 A tecnologia de Membrana Dinâmica (MD) tem 

sido recentemente proposta como uma alterna-

tiva ao uso das membranas convencionais, pois 

a filtração dinâmica tem menor risco de incrus-

tação, requer menores custos de energia e de 

material de filtro, alcançando uma eficiência de 

tratamento equivalente aos BRAnMs (ERSAHIN 

et al., 2014). MD é uma camada de torta ou bio-

filme obtido por meio do deposito de material 

coloidal, substâncias poliméricas extracelulares 

(EPS), produtos microbianos solúveis (SMP) e 

sólidos suspensos (SS) sobre um material de su-

porte (ZHANG et al., 2010). São aplicados como 

material de suporte para formação da MD mate-

riais mais baratos, como pano de filtro, malha de 

tecido e tecido não tecido, (SALEEM et al., 2016). 

Essa camada torna-se mais densa ao longo do 

tempo e tem capacidade de filtrar vários poluen-

Utilização de biorreator anaeróbio de membrana dinâmica no tratamento de esgoto doméstico para uso agrícola

producing an average turbidity effluent of 120.8 NTU, achieving an average COD and helminth egg removal efficien-

cy of 56% and 94.4%, respectively.
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tes e patógenos. (SMITH et al., 2013; ERSAHIN et 

al., 2017). A membrana dinâmica pode ser fa-

cilmente removida da superfície do material de 

suporte e pode ser restabelecida novamente em 

curto espaço de tempo. 

Outras principais vantagens da MD são a baixa 

resistência à filtração e a baixa pressão trans-

membrana (PTM). Todo o processo de filtração 

pode ser realizado sob gravidade, sem bombas. 

Essas características destacam o potencial da 

tecnologia da MD no tratamento de águas resi-

duárias, a qual ainda requer inovação com rela-

ção ao tratamento eficiente e consumo de ener-

gia (LI et al., 2018).

Os Biorreatores Anaeróbios de Membrana Dinâ-

mica (BRAnMD) fornecem uma retenção comple-

ta de biomassa, permitindo o controle indepen-

dentemente do tempo de detenção hidráulico 

(TDH) e do tempo de retenção de celular (TRC) 

(ERSAHIN et al., 2014). Nos sistemas de BRAnMs 

ocorrem TDHs relativamente mais curtos e lon-

gos TRCs, ou seja, a biomassa no biorreator é 

mantida mais tempo que o lodo, levando à re-

dução do volume do biorreator, enquanto cor-

responde a altas taxas de digestão e melhora o 

desempenho do sistema (DAGNEW et al., 2012).

Geralmente, a operação do BRAnMD inclui três 

estágios: formação da camada da MD, filtração 

estável e limpeza para regeneração da MD (HU et 

al., 2017). O controle adequado dos três estágios 

de filtração é crucial para alcançar um excelente 

desempenho do sistema, e esse controle ainda 

precisa ser mais investigado. Como exemplo, o 

tempo de formação da MD deve ser mais reduzi-

do, o que minimizaria a produção de efluente com 

baixa qualidade no estágio inicial de filtração da 

MD, devido à rejeição insuficiente pelo próprio 

material de suporte. Além disso, a MD é sensível à 

turbulência hidráulica drástica, que pode influen-

ciar a estabilidade da estrutura da MD e deve ser 

evitada durante a operação do biorreator (KISO et 

al., 2000). Assim, o desenvolvimento de uma ca-

mada de MD estável e altamente permeável é es-

sencial para alcançar uma operação do BRAnMD 

estável e longa (YU et al., 2018). 

Embora os BRAnMs tenham aplicação industrial 

em larga escala, a maioria dos estudos sobre 

MD são em escala de bancada no tratamento de 

águas residuárias sintéticas ou domésticas (ALI-

BARDI et al., 2016; HU et al., 2017).

Diante do exposto, o presente trabalho avaliou a 

eficiência de remoção de ovos de helmintos de 

um BRAnMD ao realizar o tratamento de esgo-

to doméstico, visando produzir um efluente para 

uso agrícola.

2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral

Estudar o processo de tratamento de esgoto do-

méstico em BRAnMD para produção de efluente 

dentro dos padrões desejáveis para uso agrícola.

2.2 Objetivos específicos

Otimizar os parâmetros operacionais do biorreator 

para maximizar a remoção de matéria orgânica;

Avaliar o desempenho do biorreator quanto à re-

moção de ovos de helmintos.

 

3 METODOLOGIA
3.1 Modelo experimental

Um Biorreator Anaeróbio de Membrana Dinâ-

mica (AnDMBR) foi construído para realização 

do presente estudo e foi operado na Estação 

Experimental de Tratamentos Biológicos de Es-

gotos Sanitários (EXTRABES), situada na cidade 

de Campina Grande - Paraíba, local pertencente 

à UEPB. 
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O esgoto doméstico tratado no sistema era ge-

rado por um conjunto habitacional localizado a 

200 metros de distância da estação, um condo-

mínio familiar situado no bairro do Catolé cons-

tituído por 72 apartamentos e que fornecia uma 

vazão de 30 m3.d-1. O esgoto doméstico se dire-

cionava para uma caixa de passagem, e a partir 

daí ocorria a distribuição desse esgoto para to-

das as pesquisas realizadas na Extrabes que fa-

ziam uso do mesmo. Com ajuda de um conjunto 

motor-bomba de fabricante KSB, 220 V, modelo 

50-160K, o esgoto era conduzido desse caixa de 

passagem para um tanque de equalização res-

ponsável pela alimentação diária do sistema.

O estudo foi realizado usando um BRAnMD, sis-

tema composto por um digestor anaeróbio equi-

pado com um módulo de membrana externo (Fig. 

1), ambos construídos a partir de tubos e cone-

xões de PVC. O sistema possuía uma capacidade 

volumétrica útil de 6L, e o digestor anaeróbio foi 

construído com altura total de 2 metros. 

O módulo de membrana apresentava configura-

ção externa de formato circular com diâmetro de 

6,2 cm. No seu interior encontrava-se uma malha 

de polietileno, com tamanho médio de poro de 

89 µm, sendo utilizado como material de supor-

te para formação da membrana dinâmica. Esse 

valor médio de tamanho de poro foi calculado 

por meio de um programa de processamento de 

imagem baseado em Java e de domínio público, 

o ImageJ. O interior do módulo de membrana e a 

malha de polipropileno utilizada como material 

de suporte são representados pela Fig. 2.

O efluente alimentava o módulo de membrana 

por diferença de pressão hidráulica, e o permea-

do do módulo de membrana era coletado.

A pressão transmembrana foi medida por dois 

sensores de pressão MPX4250, que foram insta-

lados antes do módulo de membrana e na linha 

do permeado. Uma placa micro controladora 

Arduino ATmega328 estava conectada aos sen-

sores de pressão e equipada com um software 

que foi desenvolvido por Albuquerque (2017), 

o software SisMonBio, para controle e coleta de 

dados, permitindo assim que o sistema BRAnMD 

fosse acompanhado constantemente e que por 

meio desses dados fosse realizado o acompa-

nhamento do desenvolvimento da membrana 

dinâmica. A interface do software está represen-

tada na Fig. 3. Os sensores reportavam os valores 

de pressão a cada 5 minutos, e ao fim do dia era 

realizada a média aritmética dos dados colhidos 

e assim obtido o valor da PTM diária. O cálculo da 

PTM se dava por meio da Eq. 1:

PTM = Pe
- P

s
  (1)

Onde: P
e
 = Pressão de entrada;

            P
s
  = Pressão de saída;

Inicialmente, para aclimatação do reator, foi 

utilizado um inóculo de lodo anaeróbio na pro-

porção de 1:1, mistura que facilitou a adapta-

ção da biomassa microbiana do sistema para 

receber o esgoto doméstico. O lodo anaeróbio 

foi obtido a partir de um reator UASB já em ope-

ração no laboratório (volume 25L, TDH de 12h). 

As principais características do inóculo estão 

descritas na Tabela 1.

Tabela 1- Principais características do inóculo utilizado

Parâmetros Valor

pH 7,17

ST (g.L-1) 10,8

STV (g.L-1) 4,25

DQO (g.L-1) 2,8

Nitrogênio total (mg.L-1) 255

Fósforo total (mg.L-1) 74,2
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Figura 1- Esquema do sistema experimental que foi operado.

 

 
Figura 2- Interior do módulo de membrana e malha de polietileno.
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Figura 3- Interface do software SisMonBio

3.2 Operação do Sistema

O sistema BRAnMD foi operado por um período 

de 154 dias, entre o período de 30 de maio a 1 

de novembro de 2019. O tempo de detenção hi-

dráulica (TDH) adotado foi de 8 horas e um fluxo 

de 1500 L⁄(m2.h).

O esgoto doméstico tratado no sistema era ar-

mazenado em um tanque de equalização de 100 

L homogeneizado por agitador mecânico por um 

período de 15 minutos em um intervalo de 30 

minutos, para evitar sedimentação do mesmo. A 

alimentação do digestor anaeróbio era contínua 

de fluxo ascendente e fornecida por uma bom-

ba peristáltica BP-200D (MS Tecnopon), a uma 

vazão de 0,72 L.h-1. O volume do permeado era 

coletado em um balde instalado na saída do per-

meado no módulo de membrana.

O tempo de retenção de sólidos (TRS) foi adotado 

em 120 dias. Por definição operacional, não foi 

realizada retirada do lodo de excesso durante o 

período operacional.

Durante o período experimental foi realizada 

apenas uma retrolavagem na membrana dinâ-

mica. A retrolavagem foi realizada com o pró-

prio esgoto, fechando algumas válvulas do sis-

tema e forçando o mesmo a passar pelo módulo 

de membrana com fluxo inverso ao de alimen-

tação, realizando assim a limpeza do material 

de suporte e desmanchando a camada dinâmica 

já formada.

3.3 Monitoramento da qualidade do afluente e 
do efluente

As variáveis que estão sendo utilizadas para a ca-

racterização do afluente e do efluente final, bem 

como as metodologias seguidas e as frequências 

de cada, são descritas na Tabela 2. 

Tabela 2 - Metodologia e frequência utilizadas para análise dos parâmetros relacionados à eficiência do tratamento.

Variáveis Métodos Referência Frequência

pH Potenciométrico Seção 4500 / APHA (2012) Semanal

DQO Solúvel e Filtrada Titulométrico/
Refluxação Fechada 5220 C / APHA (2012) Semanal

Fósforo Ácido ascórbico Seção 4500 – P E/ APHA (2012) Semanal

Turbidez Turbidímetro (APHA, 2012) Três vezes na semana

Sólidos totais e suas franções Método gravimétrico 2540 E. / APHA (2012) Quinzenal

AGV Kapp BUCHAER et al (1999) Semanal

Alcalinidade Titulação potenciométrica 2320 B/APHA (2012) Semanal

Ovos de Helmintos Bailenger (WHO, 1989) modificado Quinzenal
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Desempenho de filtração (PTM, Turbidez e 
Sólidos Totais)

O perfil da PTM foi construído em função das 

médias dos meses de operação do BRAnMD, 

como observado na Fig. 4. Analisar a PTM é im-

portante para acompanhar a formação e o de-

senvolvimento da membrana dinâmica, como 

também observar o comportamento de filtração 

realizado pela mesma. 

 
 

Retrolavagem 

Figura 4 - Perfil de pressão transmembrana (PTM)

De acordo com a Fig. 4 é possível observar que 

a PTM se manteve baixa, entre a faixa de 8,7 e 

18,3 kPa, durante todo o tempo de operação. É 

possível também verificar que houve uma acen-

tuada queda na PTM logo após o primeiro mês de 

operação. A PTM foi afetada devido a uma falha 

na mangueira da bomba de alimentação, des-

pressurizando a coluna d’água do biodigestor e 

ocasionando uma perturbação na membrana 

dinâmica. Depois do segundo mês foi realizada 

uma retrolavagem na membrana após ser obser-

vado registro do menor valor da PTM, e a mem-

brana dinâmica foi totalmente desfeita para uma 

nova formação da mesma. Após a retrolavagem, 

é possível observar o aumento da PTM nos meses 

seguintes, indicando a formação e estabilidade 

da membrana dinâmica.

Na Fig. 5 observa-se o comportamento da turbi-

dez do afluente e efluente produzido no BRAnMD 

durante os 154 dias de operação do sistema.

O sistema alcançou uma eficiência média de re-

moção de 60%, atingindo uma turbidez média de 

120, 8 ± 43,8 NTU no efluente, o qual entrava ini-

cialmente no biodigestor com uma turbidez mé-

dia de 321,1± 127,3 NTU. Hu et al. (2017), afir-

mam em seu estudo que a operação do BRAnMD 

inclui três estágios: formação da membrana di-

nâmica, filtração estável e retrolavagem da MD. 

No presente estudo foi possível identificar esses 

estágios de operação.  Pode-se observar pela Fig. 

5 que após a retrolavagem, realizada com 70 dias 

de operação, a eficiência de remoção de turbidez 

volta a aumentar, apesar da ocorrência de um 
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comportamento de instabilidade, indicando um 

rápido início de formação da camada dinâmica, 

sendo esta mais conformada e estável a partir do 

140° de operação, quando apresenta crescente 

aumento de remoção, chegando a atingir uma 

eficiência de 69% do 154° dia no efluente com 

turbidez de 79 NTU.

Levando em consideração o esquema proposto 

pelo projeto, conclui-se que se fazem necessá-

rios vários dias para estabilizar a membrana di-

nâmica na superfície do material de suporte. Li 

et al. (2018) afirmam que o fluxo crescente, con-

centração afluente e tamanho do poro do mate-

rial de suporte são fatores que podem auxiliar na 

redução dessa fase inicial de formação da mem-

brana dinâmica.

Outro fator importante para caracterizar o 

efluente é a concentração de sólidos no reator. 

Esse parâmetro é imprescindível para compreen-

der o mecanismo de formação da camada dinâ-

mica sobre o material de suporte e acompanhar o 

seu desenvolvimento. Na Fig. 6 é possível obser-

var as concentrações médias para as frações de 

sólidos totais para o afluente e o efluente. 
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Figura 5 - Variação da turbidez no afluente e efluente e respectiva eficiência de remoção.

Os sólidos são fundamentais para a formação da 

membrana dinâmica, pois quanto maior a con-

centração de sólidos, mais rapidamente a cama-

da de biofilme é formada. O afluente apresentou 

concentração de 1,66 ± 0,65 g ST.L-1 e no efluen-

te 0,91± 0,28 g ST.L-1, alcançando uma eficiência 

de remoção de 43%. Para o sólidos totais volá-

teis, o afluente apresentou uma concentração de  

0,89 ± 0,31 g STV.L-1 e no efluente uma concen-

tração de 0,49 ± 0,17 g STV.L-1, garantindo uma 

eficiência de remoção de 42,6%. Podemos con-

cluir que houve uma boa remoção dos sólidos 

presentes no reator, que provavelmente a maior 

parte de remoção foi da fração de sólidos sus-

pensos, ajudando na formação da membrana 

dinâmica. Li et al. (2018) relataram que a con-

centração de sólidos suspensos aplicados no 

biorreator pode facilitar a formação da membra-

na dinâmica e reduzir a turbidez do efluente du-

rante essa formação.

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 231 / pp 124-139 | Jul a Set, 2021

Utilização de biorreator anaeróbio de membrana dinâmica no tratamento de esgoto doméstico para uso agrícola



132
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(a) (b)

Figura 6 - (a) Valores médios de sólidos totais para afluente e efluente, (b) valores médios de sólidos totais voláteis 
para afluente e efluente.

4.2 DQO e fósforo 

As concentrações de DQOt do afluente e efluen-

te durante o período experimental em opera-

ção e sua eficiência de remoção no efluente são 

mostrados na Fig. 7. A filtração pela membrana 

dinâmica se mostrou eficiente na remoção de 

DQO total. A eficiência média de remoção de 

DQO foi de 56,01% com concentrações médias 

no afluente e efluente de 1,11 ± 0,5 g DQO.L-1 e 

0,47 ± 0,2 g DQO.L-1, respectivamente.

Pela análise da  Fig. 7, observou-se que a efici-

ência de remoção de DQOt apresentou a partir 

do 20° dia de operação uma queda acentuada; 

foi então realizada uma retrolavagem na mem-

brana com 70 dias de operação. Pôde-se verifi-

car que com esse processo, a partir do 100° dia, e 

que apesar da variação do afluente, o efluente se 

mostrou mais estável em relação à concentração 

de DQOt, aumentando a sua eficiência de remo-

ção de material orgânico, chegando a alcançar 

eficiência de 69% no 149° dia. 

O biorreator apresentou comportamento sa-

tisfatório em relação à remoção de DQO total 

quando comparado a outras literaturas, como 

também quando comparado à tecnologia UASB. 

Hirakawa et al. (2002), utilizando a tecnologia do 

reator UASB para tratar esgoto sanitário bruto, 

alcançaram uma eficiência média de remoção de 

DQOt de 50%. 

Zhang et al. (2010) obtiveram uma eficiência de 

remoção de DQO entre 57 e 63% utilizando o 

BRAnMD para tratar águas residuárias. Alibardi 

et al. (2016) operaram um biorreator de mem-

brana dinâmica em escala de bancada para ava-

liar o tratamento anaeróbio de águas residuárias 

sintéticas e concluíram que, operando o sistema 

de tratamento com TRH menor que 0,5 d, a efici-

ência de remoção de DQO foi entre 50% e 60%.

A Fig. 8 apresenta ao longo do tempo as variações 

das concentrações de DQO solúvel do afluente 

e do efluente. A eficiência de remoção de DQO 

solúvel foi mais baixa comparada à DQOt, fican-

do na média de 49 %. As concentrações médias 

de DQO solúvel no afluente foram de 0,31 ±  

0,15 g DQO.L-1 e no efluente de 0,15 ±  

0,06 g DQO.L-1. A razão média DQO solúvel / 

DQO total é de 0,32 no efluente; este resultado 

indica que a maior parte de DQO que sai junto ao 

efluente é particulado e não dissolvido. 
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Figura 7 - Concentração da DQO total e respectiva eficiência de remoção.

De acordo com os valores de remoção de DQO 

total obtidos, percebe-se a necessidade de um 

período de aclimatação para que o sistema se 

desenvolva e acredita-se, portanto, que a conti-

nuação da operação do reator geraria um efluen-

te de excelente qualidade. Ersahin et al. (2017) 

afirmaram que para obter uma camada de mem-

brana dinâmica estável e eficaz, com configura-

ção de módulo de membrana externa, que gere 

um permeado de alta qualidade, é necessário um 

maior tempo de operação. Eles obtiveram uma 

eficiência de remoção de DQOt equivalente a 

99% mas somente após um período de aclimata-

ção do BRAnMD superior a 200 dias.
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Figura 8 - Concentração da DQO solúvel.
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Quanto ao desempenho de remoção de fósfo-

ro, apresentado na Fig. 9, o BRAnMD mostrou 

um bom desempenho em comparação com os 

resultados reportados em outras literaturas.  

A concentração média de fósforo para o afluen-

te foi de 12,14 ± 4,05 mg P.L-1 e durante o  

experimento foi possível obter um efluente  

com uma concentração média de 7,72 ±  

3,35 mg P.L-1, implicando em uma eficiência de 

remoção de 37,4%.

Em estudos realizados por Ersahin et al. (2014), 

tratando águas residuárias sintéticas em BRAnMD, 

a taxa de remoção de fósforo foi de 13%. Nesses 

tipos de sistemas já é esperada a baixa eficiência 

de remoção de nutrientes, e a remoção aconte-

ce com o resultado do crescimento da membra-

na dinâmica, pois com a diminuição dos poros o 

material particulado fica retido na membrana. O 

resultado obtido pode ser vantajoso na utilização 

desse efluente para reúso agrícola.
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Figura 9 - Comportamento das concentrações de fósforo total.

4.3 pH, AGV e Alcalinidade

Os resultados das determinações físico-quími-

cas de pH, alcalinidade e AGV em termos de mé-

dias e desvios estão dispostos na Tabela 3.

Tabela 3 - Resultados das análises físico-químicas de 
pH, alcalinidade e AGV.

Parâmetro Afluente Efluente

pH 6,82 a 7,49 7,11 a 7,79

Alcalinidade 369,26 ± 113.6 363,41 ± 115,41

AGV 150,29 ± 61,9 82,6 ± 44,12

Os parâmetros acidez, alcalinidade e pH são de 

extrema importância para a digestão anaeróbia. 

Os ácidos graxos voláteis devem estar em equilí-

brio com a alcalinidade do sistema. O pH, como 

parâmetro de avaliação do sistema, é de utilida-

de para avaliar as condições de acidez e alcalini-

dade, pois a inibição do processo anaeróbio por 

ácidos graxos voláteis está associada ao pH. Os 

ácidos graxos voláteis em sua forma não ioniza-

da são tóxicos para as bactérias metanogênicas. 

A baixos valores de pH, os ácidos graxos voláteis 
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estão menos desassociados e, portanto, são tó-

xicos. Os valores de pH geralmente desejados em 

um tratamento anaeróbio estão entre 6,5 e 7,5, 

em que a maioria dos ácidos orgânicos estão em 

sua forma ionizada, como também é a faixa de 

pH ótimo para crescimento da grande maioria 

das bactérias (Campos et al., 2006).

A Fig. 10 apresenta a variação temporal do pH, 

AGV e alcalinidade. Dos valores apresentados, 

pôde-se observar que os valores de pH encon-

tram-se na faixa adequada de pH para a diges-

tão anaeróbia, que foram na média geométrica 

de 7,49 e 7,42 para o afluente e efluente, res-

pectivamente, e que o mesmo manteve uma 

constância temporal durante toda a operação 

do sistema.

Ocorreu uma redução de 45% de ácidos gra-

xos voláteis comparando-se o afluente com o 

efluente, como observado na Fig. 11. Demos-

trando assim que dentro da faixa de pH, a qual 

operou o biorreator, os ácidos graxos voláteis es-

tavam na sua grande maioria de forma ionizada, 

não tóxicos para às bactérias metanogênicas. A 

alcalinidade apresentou poder tamponante e em 

equilíbrio com os demais parâmetros; a variação 

da alcalinidade pode ser observada na Fig. 12.
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Figura 10 - Variação temporal do pH.
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4.4 Ovos de helmintos

Na Fig. 13 estão apresentados os resultados da 

variação dos números de ovos ao longo do tem-

po de operação encontrados no afluente e no 

efluente e sua eficiência de remoção no efluente. 

As concentrações médias de ovos de helmintos 

no afluente foram de 65,3 ± 13,6 ovos.L-1 e no 

efluente de 3,5 ± 3,3 ovos.L-1. Os ovos que estão 

presentes nas águas residuárias ocorrem em fun-

ção dos hábitos de higiene da população;  vale 

lembrar que a água residuária doméstica utiliza-

da neste trabalho é proveniente de um condomí-

nio próximo ao laboratório, que está situado em 

um bairro nobre da cidade, o que explica a baixa 
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Figura 11 - Variação temporal de AGV  
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Figura 12 - Variação temporal da alcalinidade
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concentração de ovos helmintos encontrada no 

afluente quando comparado a outras literaturas. 

O sistema obteve uma eficiência de remoção de 

ovos de helmintos no efluente que foi de 94,4%. 

Pode-se observar que, à medida emque a mem-

brana dinâmica vai se tornando mais conso-

lidada e estável ela, de fato, consegue realizar 

a remoção eficiente dos ovos no efluente, en-

contrando no último dia de operação uma con-

centração de 0,67 ovos.L-1. Verbyla et al. (2013) 

apresentaram uma eficiência de remoção  de 

ovos de helmintos no efluente de apenas 23%, 

avaliando a operação reator UASB na recupera-

ção de águas residuárias.

No início do processo de filtração, o efluente 

apresenta concentração de ovos ainda elevada 

quando comparada aos padrões recomendados 

para reúso pela OMS, que é de ≤ 1 ovo.L-1. Porém, 

como dito anteriormente, ao longo do tempo a 

filtração vai se tornando mais estável e obser-

va-se a redução das concentrações dos ovos no 

efluente, chegando a atingir a concentração re-

comendada pela OMS para uso do efluente em 

reúso agrícola.
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Figura 13 - Variação da concentração de ovos de helmintos no afluente e no efluente.

5 CONCLUSÃO 
O biorreator anaeróbio de membrana dinâmica 

tratando esgoto doméstico, levando em consi-

deração esquema operacional proposto visando 

à redução de gasto energético, teve desempenho 

satisfatório na remoção de ovos de helmintos, 

chegando a 94,4% de eficiência. Observou-se 

que após estabilização e completa formação da 

membrana dinâmica o processo de filtração pro-

duz efluente viável para sua aplicação em reúso 

agrícola. Observou-se também boa remoção de 

DQO e turbidez, alcançando eficiência média de 

56% e 60%, respectivamente.

Quanto à remoção de Fósforo total, a eficiência 

de remoção foi de 37,4%. Uma boa eficiência foi 

alcançada quando comparada a outros trabalha-

dos, porém para objetivo do trabalho de utiliza-

ção do efluente na agricultura tal concentração 

de nutriente se torna benéfica. O efluente apre-

sentou concentração de 0,91± 0,28 g ST.L-1, al-

cançando uma eficiência de remoção de 43%. As 
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concentrações de sólidos do reator favorecem a 

formação da membrana dinâmica.

Durante a operação do sistema experimental foi 

possível verificar que o BRAnMD necessita de um 

período de aclimatação do reator, no qual ocorre 

a formação e a estabilização da membrana dinâ-

mica, podendo assim alcançar resultados exce-

lentes. Pode-se concluir que a tecnologia da MD 

pode proporcionar um ótimo desempenho de fil-

tração produzindo um efluente com caracterís-

ticas promissoras. O BRAnMD se confirma como 

uma alternativa de tratamento viável e capaz de 

remover patógenos.

6 AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem ao Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

por conceder uma bolsa de mestrado em ciências 

a Juanne Nogueira Nascimento.

7 CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES
Conceitualização: Nascimento JN e Lopes WS; 

Metodologia: Nascimento JN, Santos RB, Cirne 

JRR, Lopes WS, Sousa JT, Leite VD; Redação – Pri-
meira versão: Nascimento JN, Santos RB, Cirne 

JRR, Lopes WS, Sousa JT, Leite VD; Redação – Re-
visão & Edição: Nascimento JN, Santos RB, Lopes 

WS; Supervisão: Nascimento JN.

8 REFERÊNCIAS
ALIBARDI, Luca et al. Anaerobic dynamic membrane bioreactor 

for wastewater treatment at ambient temperature. Chemical 

Engineering Journal, [s.l.], v. 284, p.130-138, jan. 2016. Elsevier 

BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2015.08.111.

CAMPOS, C. M. M.; PEREIRA, L. E.; MOTERANI, F.; Efeitos do pH, 

acidez e alcalinidade na microbiopra de um reator anaeróbio de 

manta de lodo (UASB) tratando efluentes de suiocultura. Revista 

Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied 

Science, v. 4, n.3, 2009.

DAGNEW, M.; PARKER, Q.; SETO, P. Anaerobic membrane 

bioreactors for treating waste activated sludge: Short term 

membrane fouling characterization and control tests. Journal of 

Membrane Science. n. 421-422, p.103–110, 2012.

ERSAHIN, Mustafa Evren et al. Applicability of dynamic membrane 

technology in anaerobic membrane bioreactors. Water Research, 

[s.l.], v. 48, jan. 2014. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.

watres.2013.09.054.

ERSAHIN, Mustafa Evren et al. Impact of anaerobic dynamic 

membrane bioreactor configuration on treatment and 

filterability performance. Journal Of Membrane Science, [s.l.], 

v. 526, mar. 2017. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.

memsci.2016.12.057.

HERPIN, V. et al., Chemical effects on the soil-plant system in a 

secondary treated wastewater irrigated coffe platation – a pilot 

field study in Brazil. Agricultural Water Management, v. 89, n. 1, 

p. 105-115, 2007.

HIRAKAWA, C.; PIVELI, R.P.; SOBRINHO, P.A. Biofiltro aerado 

submerso aplicado ao pós-tratamento de efluente de reator 

UASB - estudo em escala piloto com esgoto sanitário. Revista de 

Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 7, n. 1-2, p. 82-94, 2002.

HU, Y.; WANG, X. C.; HAO NGO, H.; SUN, Q.; YANG, Y. Anaerobic 

dynamic membrane bioreactor (AnDMBR) for wastewater 

treatment: A review, Bioresource Technology, v. 235, p 345-54, 

2017.

KISO, Y.; JUNG, Y. J.; ICHINARI, T.; PARK, M.; KITAO, T.; NISHIMURA, 

K.; MIN, K.S. Wastewater treatment performance of a filtration 

bio-reactor equipped with a mesh as a filter material. Water Res., 

v.17, p. 4143–4150, 2000.

LI L,; XU G.; YU H.; XING J.; Dynamic membrane for micro-particle 

removal in wastewater treatment: Performance and influencing 

factors. Science of the Total Environment, 2018.

OMS – Organização Mundial da Saúde. Guidelines for the safe 

use of wastewater, excreta and greywater. Policy and regulatory 

aspects. WHO Library Cataloguing-in Publication Data, v.1, 

2006.

SALEEM, M; ALIBARDI L; LAVAGNOLO M C; COSSU R; SPAGNI A. 

Effect of filtration flux on the development and operation of a 

dynamics membrane for anaerobic wastewater treatment. Journal 

of Environmental Management, v. 180, p. 459 – 465, 2016.

SMITH, A. L.; SKERLOS, S. J.; RASKIN, L. Pychrophilic anaerobic 

membrane bioreactor treatment of domestic wastewater. Water 

Res., v. 47 (4), p. 1655-1665, 2013.

SNIS, Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento. 

Ranking Do Saneamento Instituto Trata Brasil. São Paulo: Go 

Associados, 2019. Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.br/

images/estudos/itb/ranking-2019/Relatório_-_Ranking_Trata_

Brasil_2019_v11_NOVO_1.pdf>. Acesso em: 1 dez. 2019.

Nascimento JN, Santos RB, Cirne JRR, Lopes WS, Sousa JT, Leite VD, Alves MP

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 231 / pp 124-139 | Jul a Set, 2021

http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2015.08.111
http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2013.09.054
http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2013.09.054
http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2016.12.057
http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2016.12.057
http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/ranking-2019/Relatório_-_Ranking_Trata_Brasil_2019_v11_NOVO_1.pdf
http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/ranking-2019/Relatório_-_Ranking_Trata_Brasil_2019_v11_NOVO_1.pdf
http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/ranking-2019/Relatório_-_Ranking_Trata_Brasil_2019_v11_NOVO_1.pdf


139

VERBYLA, M.E., OAKLEY, S.M., MIHELCIC, J.R., Wastewater 

infrastructure for small cities in an urbanizing world: integrating 

protection of human health and the environment with resource 

recovery and food security. Environ. Sci. Technol, V. 47, P. 

3598e3605, 2013.

YU, Z., et al., Dynamic membrane bioreactor performance 

enhancement by powdered activated carbono addition: 

Evaluation of sludge morphological, aggregative and microbial 

properties. Journal of environmental sciences, n. 11, 2018.

ZHANG, X.; WANG, Z.; WU, Z.; LU, F.; TONG, J.; ZANG, L. Formation 

of dynamic membrane in an anaerobic membrane bioreactor for 

municipal wastewater treatment, Chem. Eng. J., v. 165, p. 175–

183, 2010.

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 231 / pp 124-139 | Jul a Set, 2021

Utilização de biorreator anaeróbio de membrana dinâmica no tratamento de esgoto doméstico para uso agrícola



140 Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 231 / pp 140-148 | Jul a Set, 2021

Marília Patricio Alves¹* | Matheus Rodrigues Lima Aguiar² | José Tavares de Sousa¹ |  
Valderi Duarte Leite¹ | Wilton Silva Lopes¹ | Juanne Nogueira Nascimento1

Pós-tratamento de esgoto doméstico em 
filtro lento com diferentes meios filtrantes
Post-treatment of domestic sewage in slow filter, with  
different filter media

DOI: https://doi.org/10.36659/dae.2021.052

 Data de entrada: 
04/02/2019        

 Data de aprovação: 
23/12/2019

1 UEPB (Universidade Estadual da Paraíba) - Campina Grande - Paraíba - Brasil.
² UFCG (Universidade Federal de Campina Grande) - Campina Grande - Paraíba - Brasil.
* Autora correspondente: mariliapatrici@gmail.com.

ORCID ID
Alves MP   https://orcid.org/0000-0001-8730-1145
Aguiar MRL   https://orcid.org/0000-0003-2101-4703 
Sousa JT   https://orcid.org/0000-0002-1056-1771

Leite VD   https://orcid.org/0000-0001-5861-7407
Lopes WS   https://orcid.org/0000-0002-0151-7664
Nascimento JN    https://orcid.org/0000-0003-3036-2320

Resumo
O objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade da filtração lenta, em diferentes meios filtrantes, no trata-

mento de água residuária doméstica, pré-tratada em sistema de lodo ativado, para produção de água de reúso 

urbano de classe II. Foram construídos três filtros lentos com três diferentes meios filtrantes, sendo um de areia 

(FLA), um de material não tecido agulhado de 20 cm (FNT 2) e de material não tecido agulhado de 30 cm (FNT3). 

Para avaliar a eficiência dos filtros, foram monitorados os parâmetros físico-químicos do efluente obtidos no 

sistema de lodo ativado (utilizado como afluente nos filtros) e efluentes produzidos nos filtros lentos. Como 

resultados foram obtidas eficiências médias de remoção de turbidez 78% para FLA e 74% para FNT 2 e 3. Para 

remoção de DQO 47% para FLA e FNT 2 e 43% para FNT 3. Para remoção de SST 40%, 35% e 41% para FLA, FNT 

2 e FNT 3, respectivamente. Para remoção de SSV 38%, 46% e 43% para FLA, FNT 2 e FNT 3, respectivamente. 

Conclui-se que o filtro lento com meio filtrante de material não tecido agulhado apresenta eficiência equivalen-

te à do filtro lento de areia, que é um sistema já difundido, porém os FNTs possuem maior facilidade de operação 

e de limpeza, além de curto tempo de amadurecimento quando comparados com o FLA.

Palavras-chave: Filtração lenta. Não tecido. Água residuária. 

Abstract
The objective of this work was to use different kinds of filtration media on slow filtration, and evaluate the system’s 

capacity to treat domestic wastewater, pretreated with an activated sludge system, aiming the production of urban 

reuse water of class II. In this regard, three slow filters were built, with three different filtration media. The materials 

used were sand (FLA), needled nonwoven material of 20 cm (FNT 2) and needled nonwoven material of 30 cm (FNT 

3). To evaluate filters efficiency, it was observed the physical, chemical parameters of the activated sludge system 

(used as affluent of the filters) and effluents produced by slow filters. As a result, we obtained average efficiencies of 

turbidity removal of 78% for FLA and 74% for FNT 2 and 3. For DQO removal, average efficiencies were 47% for FLA 

and FNT 2, and 43% for FNT 3. For SST removal, rates were 40%, 35% and 41% for FLA, FNT 2 and FNT 3, respectively. 

For SSV removal, rates were 38%, 46% and 43% for FLA, FNT 2 and FNT 3, respectively. Concluding that slow filter 

with needled nonwoven material as a filter media presents equivalency with sand slow filter that is a known system. 

However, FNT has operation and cleaning facilitations, besides a shorter maturing time comparing to FLA.  

Keywords: Slow filtration. Nonwoven. Wastewater.
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1 INTRODUÇÃO
A gestão dos recursos hídricos é um grande de-

safio no desenvolvimento econômico e na saúde 

pública. E, devido à crescente preocupação com 

a pressão sofrida sobre esses recursos, promo-

ve-se o desenvolvimento de tecnologias capazes 

de ajudar a alcançar o equilíbrio entre a demanda 

e oferta da água. Diante disso, a água residuária 

torna-se um produto, sendo possível, por meio 

de seu tratamento, gerar água de qualidade para 

satisfazer às atividades que necessitam em maior 

parcela em termos quantitativos. 

Dentre os processos de tratamento de águas, 

uma tecnologia bastante difundida que permi-

te o melhoramento da qualidade dos efluentes 

é a filtração lenta. Tem sido considerada uma 

tecnologia convencional eficaz no tratamento 

de água para o tratamento de uma ampla gama 

de poluição física, química e biológica (LI et al., 

2018). Além disso, os processos de filtração lenta 

em areia são de simples operação e manutenção, 

apresentam baixo custo operacional e podem ser 

usados como tratamento terciário em estações 

de tratamento de águas residuárias.

Filtros lentos são dispositivos que permitem a fil-

tração em meio granular que operam com taxa de 

filtração entre 2,4 a 9,6 m³.m².d-1. Esses filtros são 

basicamente constituídos por: sistema de drena-

gem, camada suporte, camada filtrante, tubulação 

de descarga do sobrenadante, tubulações, válvulas 

e acessórios de saída (HUISMAN; WOOD, 1974).

Para promover a otimizando da filtração lenta, 

pesquisas avaliam a utilização de uma camada 

de material não tecido, permitindo maior do-

mínio do processo, que se desenvolve de forma 

natural e sem demanda de produtos químicos, 

mas que requer um adequado projeto, apropria-

da operação e cuidadosa manutenção para obter 

bons resultados.

De acordo com a norma NBR-13370 da ABNT 

(2002), não tecido é uma estrutura plana, flexí-

vel e porosa, constituída de fibras ou filamentos 

orientados aleatoriamente, consolidados por 

processo mecânico, por adesão, processo térmi-

co ou combinações destes. Diferem das estrutu-

ras tecidas, pois estas são confeccionadas pelo 

entrelaçamento ordenado das fibras, formando, 

geralmente, um ângulo de 90°.

Diante disso, a presente pesquisa teve como ob-

jetivo avaliar a utilização de material não tecido 

como meio filtrante em filtros lentos além de 

comparar com a areia na capacidade em tratar 

água residuária doméstica pré-tratada em sis-

tema de lodo ativado produzindo efluente para 

reúso de classe II. 

2 METODOLOGIA
A presente pesquisa foi realizada na Estação Ex-

perimental de Tratamento Biológico de Esgotos 

Sanitários - Extrabes, localizada no município de 

Campina Grande - PB, e a água residuária utiliza-

da para a presente pesquisa foi oriunda de Em-

preendimento Habitacional de 72 apartamentos 

localizado a 200 metros da área, garantindo uma 

vazão média diária de cerca de 20 m3 de esgotos 

domésticos. O esgoto era bombeado por meio de 

conjunto motor-bomba de fabricante KSB, 220 V, 

modelo 50-160K, para um tanque de equaliza-

ção de onde alimentava os sistemas. Para a ob-

tenção do afluente aeróbio, o esgoto doméstico 

foi tratado em um reator de lodos ativados. Após 

tratado, o efluente oriundo do reator alimentava 

os sistemas de filtração.

Os filtros (Fig. 1) foram construídos com tubo de 

PVC de 100 mm de diâmetro e uma altura total de 

2,0 m.  O filtro lento de areia (FLA) possuía meio 

filtrante composto de 14 cm de brita nº 1; 6 cm de 

brita nº 0 e 60 cm de areia. O filtro de material não 

tecido (FNT) continha como meio filtrante uma 

camada de 20 cm e 30 cm de não tecido agulhado 

para o FNT 1 e FNT 2, respectivamente. 
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Figura 1 - Desenho esquemático do sistema experimental.

Fonte: autor.

Para o controle da vazão afluente aos filtros foram 

utilizadas bombas dosadoras magnéticas da mar-

ca ProMinent. No ensaio 1, a taxa de filtração apli-

cada foi de 4 m³.m-².dia-1, dessa maneira sendo 

alimentado com uma vazão de 31,4 L.dia-1. No en-

saio 2 e 3 foi realizada uma diminuição na taxa de 

filtração para 3 m³.m-².dia-1, dessa maneira sendo 

alimentado com uma vazão de 23,55 L.dia-1.

Para controle da perda de carga no decorrer da 

carreira de filtração foram fixados piezômetros, 

constituídos de oito mangueiras transparentes 

do tipo cristal de 5/4 de diâmetro e distância de 

10 cm entre elas.  O cálculo da perda de carga foi 

realizado a partir de medições da carga hidráuli-

ca por meio dos piezômetros, conforme Eq. 1. 

Perda de carga = P2−P1                                             (1)

Onde, P1 = carga hidráulica apresentada pelo 

primeiro piezômetro; P2= carga hidráulica apre-

sentada pelo último piezômetro. 

Quanto à limpeza dos filtros, esta foi realiza-

da por   retrolavagem, por meio de impulsão de 

água no sentido inverso ao fluxo de filtração com 

a finalidade de remover o material (biofilme) que 

adere à camada superior de areia.

Para caracterização dos meios filtrantes foram 

realizadas para areia ensaios granulométricos 

segundo NBR-7217 da ABNT (1987) e para o 

material não tecido micrografias por microsco-

pia eletrônica de varredura (MEV). 

Para caracterização do afluente aos sistemas e 

do efluente tratado, foram realizadas análises 

físico-químicas, sendo os parâmetros turbidez, 

frações de sólidos e DQO (demanda química de 

oxigênio), segundo metodologia proposta pelo 

APHA (2012). Para análise estatística foi realiza-

da a análise de variância (ANOVA) e comparação 

entre as médias pelo teste de Tukey, por meio do 

Software Assistat versão 7.7.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Caracterização dos Meios filtrantes. 

A partir da caracterização da areia, foi obtido para os grãos o tamanho efetivo 0,6 mm, coeficiente de uni-

formidade de 2, diâmetro mínimo de 0,6 mm e diâmetro máximo de 1,2 mm. 

 
Figura 2 - Resultado da micrografia eletrônica de varredura do material não tecido.

O material Não tecido utilizado como meio fil-

trante caracteriza-se como algodão, e as fibras 

que compõem esse material apresentam espes-

sura média de 20 µm. 

3.2 Caracterização Físico-química 

Na Fig. 3 são apresentados os dados de turbidez 

dos ensaios realizados. Observa-se que esses es-

tão em conformidade com a legislação; a NBR- 

13.969/97 determina que a água para reúso de 

classe II deve apresentar turbidez inferior a 5 NTU. 

Analisando-se a eficiência dos filtros individu-

almente, observa-se que o filtro lento de areia 

foi capaz de remover a turbidez do afluente. 

Quando a turbidez afluente de 20 NTU promo-

veu a redução para turbidez inferior ou igual a 4 

NTU, apresentando capacidade de realizar uma 

redução do material em suspensão, constituído 

por partículas de pequenas dimensões. Os filtros 

preenchidos com material não tecido agulhado 

apresentaram capacidade de remoção da turbi-

dez semelhante à do filtro de areia 

Paterniani et al. (2011) avaliaram a eficiência de 

filtros lentos para tratar afluentes domésticos 

utilizando manta não tecida no topo dos meios 

filtrantes, conseguiram produzir efluentes com 

turbidez média de 14,5 e 17,1 NTU utilizan-

do como meio filtrante carvão e areia e apenas 

areia, respectivamente. Os autores utilizaram 

como pré-tratamento uma filtração em pedre-

gulho, apresentando eficiências inferiores para 

a remoção de turbidez quando comparadas com 

as obtidas na presente pesquisa. 
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AF: Afluente; FLA: areia; FNT 2: Não tecido agulhado (20cm); FNT 3: Não tecido agulhado (30cm).

Figura 3 - Dados da Turbidez obtidos nos ensaios.

Maiores variações da turbidez ocorreram no 

afluente; além disso, verifica-se que quando os 

filtros estão no fim da carreira de filtração apre-

sentam aumento da turbidez, indicando a neces-

sidade de retrolavagem.

Farooq e Al-Yousef (1993), em estudo empre-

gando a filtração lenta com meio filtrante em 

areia de tamanho efetivo variável como trata-

mento terciário de águas residuárias, obtive-

ram remoções superiores a 90% de turbidez. 

Os autores relatam que os níveis de turbidez no 

afluente variaram de 1,0 a 6,0 NTU, enquanto os 

níveis de turbidez do efluente variaram de 0,05 

a 0,43 NTU.

Langenbach et al. (2009) também consegui-

ram altas remoções do parâmetro. Removendo 

89% da turbidez afluente aos filtros, produziram 

efluentes com 0,5 NTU.

Na Fig. 4 estão apresentados os dados da de-

manda química de oxigênio para os ensaios re-

alizados. É possível verificar que o ensaio 2 foi o 

que apresentou maior carga afluente do parâ-

metro, porém os efluentes produzidos mantive-

ram-se na média inferior a 100 mg.L-1 de DQO. O 

ensaio 3 foi o que apresentou menores variações 

do parâmetro nas análises realizadas. Ocorreram 

eficiências semelhante para todos os filtros.

Paterniani et al. (2011) conseguiram eficiências 

superiores a 33% para redução da DQO. Utilizan-

do filtro lento de areia, com topo de manta não 

tecida, produziram efluentes com 31,4 mg.L-1 de 

O
2
, a partir de afluentes com 53,9 mg. L-1 de O

2
.
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AF: Afluente; FLA: areia; FNT 2: Não tecido agulhado (20cm); FNT 3: Não tecido agulhado (30cm).

Figura 4 - Dados da DQO obtidos nos ensaios.

Segundo Cruz et al. (2013), filtros anaeróbios per-

mitem remoção média de 65 a 15%, tanto de DBO 

como de DQO; no presente estudo, eficiências su-

periores foram obtidas para a remoção de DQO. 

Tonon et al. (2015), em estudo realizando trata-

mento de águas residuárias por filtro anaeróbio e 

filtro de areia, obtiveram resultados que mostram 

que os filtros de areia são muito eficazes na remo-

ção de matéria orgânica, independentemente das 

taxas de aplicação utilizadas. 

Na Fig. 5 são apresentados os dados do parâmetro 

sólidos suspensos totais para os ensaios realiza-

dos. Verificam-se maiores variações no afluente, 

uma vez que esse foi pré-tratado em sistemas de 

lodo ativado, com aeração prolongada, e apresen-

ta sensibilidade a variações da aeração.

Analisando-se individualmente a eficiência dos 

sistemas, o FLA produziu efluente com média 

inferior a 30 mg.L-1 nos ensaios, mantendo uma 

constância para esse parâmetro até mesmo 

quando submetido a maior taxa de aplicação. 

O FNT 2 contendo 20cm de material não tecido 

manteve-se com valores efluentes, variando de 

30 a 10 mg.L-1, assim como o FNT 3, preenchido 

com 30 cm de mesmo material não tecido. 

Com base nos dados, pode ser verificado que o 

FNT 2 se apresenta como uma alternativa aos 

demais filtros, uma vez que possui a menor ca-

mada de material filtrante e eficiência seme-

lhante ao filtro com 60 cm de areia, sistema já 

difundido, mas que requer maior controle de 

limpeza por exemplo. 
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Na Fig. 6 estão apresentados os dados de sólidos 

suspensos voláteis para os ensaios realizados. 

Assim como para a fração de SST, os SSV varia-

ram em maiores proporções no afluente e em 

menores proporções nos efluentes; portanto, os 

sistemas de filtração empregados no trabalho 

são capazes de gerar efluente com uniformidade, 

apesar da variação do afluente.

Airoldi et al. (2003), em investigação experimen-

tal realizada para a avaliar o desempenho dos 

meios filtrantes disco (130 mm) e manta sinté-

tica não tecida na filtração da água de açude, 

obtiveram como valor médio da concentração de 

sólidos suspensos na parcela com filtro de man-

ta de 10,96 mg.L-1, e para a parcela com filtro de 

disco, para o mesmo parâmetro de 11,04 mg. L-1.

Paterniani et al. (2011) realizaram o tratamento 

de esgoto doméstico com baixa concentração 

de sólidos em suspensão em relação à carga de 

sólidos apresentada pelo afluente da presente 

pesquisa, apresentando média de 13,4 mg.L-1. Os 

autores obtiveram concentração de sólidos sus-

pensos inferiores para efluentes de filtro lento 

preenchido com areia e topo de manta não teci-

da, apresentando média de 9,2 mg.L-1. 

Langenbach et al. (2009), em estudo empregan-

do a filtração lenta como tratamento terciário de 

água residuária pré-tratada em lodos ativados, 

produziram efluentes com concentração média 

de sólidos suspensos inferiores ao presente tra-

balho. As médias variavam de 1,2 a 2,3 mg.L-1, 

obtendo remoções de até 84%.

 
AF: Afluente; FLA: areia; FNT 2: Não tecido agulhado (20cm); FNT 3: Não tecido agulhado (30cm).

Figura 5 - Dados da SST obtidos nos ensaios.
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AF: Afluente; FLA: areia; FNT 2: Não tecido agulhado (20cm); FNT 3: Não tecido agulhado (30cm).

Figura 6 - Dados da SSV obtidos nos ensaios.

Na Tabela 1 é apresentado o estudo estatístico dos dados obtidos nos ensaios. 

Tabela 1. Magnitudes dos dados estatísticos dos parâmetros dos três ensaios realizados.

Parâmetro
Tratamento

AF FLA FNT 2 FNT 3

Turbidez 10,06 a 2,20 b 2,590 b 2,57 b

DQO 104,65 a 55,94 b 55,14 b 59,35 b

SST 30,66 a 18,30 b 19,86 b 18,21 b

SSV 23,56 a 14,65 b 12,62 b 13,38 b

Parâmetro
ENSAIO

1 2 3

Turbidez 2,94 c 6,35 a 3,78 b

DQO 65,53 b 92,30 a 48,50 c

SST 18,47 b 24,20 a 22,60 a

SSV 11,61 b 22,08 a 14,50 b

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. AF: Afluente; FLA: 
areia; FNT 2: Não tecido agulhado (20cm); FNT 3: Não tecido agulhado (30cm).

Por meio da análise de variância (ANOVA) e do 

teste de Tukey, foi verificado que os filtros não 

apresentam diferença estatística significativa 

entre si, ao nível de 5% de probabilidade. 

Porém ocorreu diferença significativa estatística 

entre os ensaios realizados, podendo ser expli-

cado para o ensaio 1 a maior taxa de aplicação 

que os filtros operaram, sendo de 4 m³.m².d-1, 
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enquanto nos outros ensaios foi de 3 m³.m².d-1. 

Em relação ao ensaio 2, pode ser explicado devi-

do à maior carga de DQO afluente apresentada 

no ensaio.

 

4 CONCLUSÕES
Nas condições operacionais e climáticas em que 

foram realizados os experimentos, o filtro len-

to de areia propiciou a capacidade de produzir 

efluente de qualidade. Foi verificado que quando 

alimentado com afluente pré-tratado de sistema 

de lodo ativado, a eficiência de remoção de tur-

bidez foi inferior à estabelecida pela legislação 

para água de reúso de classe II. O material Não 

tecido agulhado, além de apresentar eficiência 

para o tratamento de esgoto doméstico como 

meio filtrante em filtros lentos, conseguiu pro-

duzir efluentes de qualidade semelhante ao filtro 

lento de areia, sem apresentar diferença signifi-

cativa ao nível de 5% de probabilidade.
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Resumo
O presente estudo avaliou em duas fases um Reator em Batelada Sequencial Granular Aeróbio, que na 1ª 

fase operou sem o controle da idade do lodo e, na 2ª fase, com controle desse parâmetro. Os resultados fi-

nais demonstraram que, para cargas volumétricas aplicada da ordem de 1,8 a 1,9 kgDQO/m3.d; 0,21 a  

0,28 kgN-NH
4

+/m3.d e 0,02 a 0,025 kgP-PO
4

-3/m3.d, foi possível gerar um efluente final com valores semelhan-

tes em termos de matéria orgânica e nutrientes em ambas as fases após o período de aclimatação (ciclo com 

43 min de enchimento/descarte; 127 min reação e 10 min sedimentação), obtendo-se DQO
sol

 média de 52±8,0 

(80% remoção) e 52±20,0 mgO
2
/L (86% remoção); nitrogênio amoniacal de 6±3,0 (89% de conversão) e 9±5,0 

mgN/L (87% de conversão) e fósforo total de 5±1,0 (35% remoção) e 5±0,5 mgP/L (37% remoção), na 1ª e 2ª 

fase respectivamente. No que tange à granulação da biomassa, com base na relação IVL
30

/IVL
10

, e na velocida-

de de sedimentação, verificou-se que não ocorreu a efetiva granulação do conteúdo do reator em nenhuma 

das fases; contudo, o controle intencional da idade do lodo conferiu uma maior estabilidade na concentração 

de biomassa presente no reator e uma menor perda de sólidos no efluente final, com valores médios de sólidos 

em suspensão voláteis na 1ª fase de 77±48 mgSSV/L, e na 2ª fase, 51±28 mgSSV/L, evidenciando a vantagem 

de sua  aplicação na operação desse processo.

Palavras-chave: Granulação aeróbia. Remoção simultânea de matéria orgânica e nutrientes. Sedimentação.

Abstract
The present study evaluated in two phases an Aerobic Granular Sequential Batch Reactor, which in the 1st phase  op-

erated without control of the age of the sludge and, in the 2nd phase, with control of this parameter. The final results 

showed that for average applied volumetric loads of 1.80 to 1.90 kgDQO/m3
.d; 0.21 to 0.28 kgN-NH

4
+/m

3
 and 0,02 

to 0.025 kgP-PO4
-3/m3.d, it was possible to generate a final effluent with similar values in terms of organic matter 

and nutrients in both phases after the acclimation period (cycle 43 filling/disposal, 127 min reaction and 10 min 

ARTIGO ORIGINAL
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1 INTRODUÇÃO
A premente busca nas atualizações científicas e 

tecnológicas pertinentes aos processos de trata-

mento de esgoto é consequência da necessidade 

do desenvolvimento do trabalho acadêmico, que 

agrega conhecimento nacional sob o tema, bem 

como da urgente demanda em processos cada 

mais compactos e eficientes, tanto em termos de 

remoção de carga orgânica como de nutrientes. 

Nesse contexto, foi descoberta a possibilidade 

de obter grânulos aeróbios sem a presença de 

material suporte com o emprego de reatores em 

batelada sequenciais (RBS) (DE KREUK, NISHIDA 

e VAN LOOSDRECHT, 2007). Grânulos biológicos 

aeróbios podem ser definidos como agregados 

microbianos que não coagulam sob baixa ten-

são hidrodinâmica e que apresentam velocida-

de de sedimentação significativamente maior 

do que flocos biológicos; em geral, apresentam 

forma esférica, cujo diâmetro pode variar de 0,2 

a 6,0 mm (GAO et al., 2011; ADAV et al., 2008; 

DE KREUK et al., 2005). O processo de granulação 

consiste em uma seleção de flocos de maior den-

sidade que permanecem no reator quando são 

aplicados baixos tempos de sedimentação para 

que, posteriormente, possam ser convertidos em 

grânulos maduros (DE KREUK, NISHIDA e VAN 

LOOSDRECHT, 2007; TAY et al., 2001).

Nessa perspectiva, o desenvolvimento do reator 

de lodo granular aeróbio desponta como uma al-

ternativa atraente para o tratamento de esgoto, 

por permitir que ocorra em seus grânulos, simul-

taneamente, mineralização de alta carga de ma-

téria orgânica, processos de nitrificação e desni-

trificação, remoção biológica de fósforo; além da 

demanda por uma área quatro vezes menor que 

a requerida por um RBS convencional (WINKLER 

et al., 2017). 

Entretanto, boa parte das pesquisas conduzi-

das sobre o tema considera como inerente ao 

processo de granulação o arraste de sólidos em 

suspensão no efluente final, partindo de tal per-

da para a determinação da idade do lodo (θc) no 

reator. A Tabela 1 apresenta alguns trabalhos e 

como se posicionaram perante a adoção ou não 

do parâmetro idade do lodo.

Tabela 1 - Ocorrência do controle do parâmetro Idade 
do Lodo em artigos científicos

Referência Relação com o parâmetro Idade 
do lodo

BASSIN, TAVARES e DEZOTTI, 2019 Cita controle na 2ª fase do estudo

DANTAS, 2018 Não menciona

Van DIJK, PRONK e van 
LOOSDRECHT, 2018 Não menciona

PRONK et al., 2015 Não menciona

PRONK et al., 20152 Não menciona

WAGNER et al., 2015 Cita, mas não controla

MOUSTAFA, 2014 Não menciona

FILALI et al., 2012 Não menciona

WAGNER, 2011 Não menciona

Di IACONI et al., 2007 Não menciona

ARROJO et al., 2004 Não menciona

YANG, TAY e LIU, 2003 Não menciona

BEUN, VAN LOOSDRECHT e 
HEIJNEN, 2002 Cita, mas não controla

DANGCONG et al., 1999 Não menciona

Campos F, Bueno RF, Piveli RP, Maia FC, Nunes AC, Guimarães NR

sedimentation), obtaining an average COD
soluble

 of 52±8.0 (80% removal) and 52±20.0 mgO
2
/L (86% removal); am-

moniacal nitrogen of 6±3.0 (89% conversion) and 9±5.0 mgN/L (87% conversion) and total phosphorus of 5±1.0 

(35% removal) and 5±0.5 mgP/L (37% removal) in the 1st and 2nd phase respectively. Regarding the granulation of 

the biomass, based on the IVL30
/IVL

10
 ratio, and the sedimentation velocity, it was verified that the reactor content 

was not effectively granulated in any of the phases; however, the intentional control of the age of the sludge gave 

a greater stability in the reactor biomass concentration and a lower loss of solids in the final effluent, with average 

values of volatile suspended solids in the first phase of 77±48 mgSSV/L, and in the 2nd phase, 51±28 mgSSV/L, 

showing the advantage of its application in the operation of this process.

Keywords: Aerobic granulation. Simultaneous removal of organic matter and nutrients. Sedimentation.

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 231 / pp 149-160 | Jul a Set, 2021



151

Influência do parâmetro idade do lodo na operação de um reator em batelada sequencial com lodo granular aeróbio

O efetivo controle do parâmetro idade do lodo é 

de grande relevância para processos biológicos 

com retenção de biomassa, e sua imposição é 

fundamental em sistemas que visem à remoção 

simultânea de nitrogênio e fósforo, posto que 

em decorrência de sua escolha será possível pro-

mover o equilíbrio de condições de permanência 

celular que satisfaça tanto à comunidade nitri-

ficante como aos organismos acumuladores de 

fósforo (PAO), já que a principal rota de retirada 

de fósforo do sistema, por meio do lodo exceden-

te, exige idades do lodo baixas, e, por sua vez, os 

organismos nitrificantes necessitem de idades 

do lodo mais elevadas, em função de sua taxa de 

reprodução ser reduzida (VON SPERLING, 2002).

Isso posto, a despeito do potencial que se vis-

lumbra com o emprego dessa tecnologia para 

tratamento de esgoto e, consequentemente, pro-

teção dos recursos hídricos, faz-se necessária a 

investigação e compreensão da influência que o 

parâmetro idade de lodo pode oferecer tanto na 

partida do reator como na sua operação sob regi-

me estabilizado. Dessa forma, o presente trabalho 

teve por objetivo avaliar a influência da imposição 

e controle do parâmetro idade do lodo como for-

ma de controlar essa perda de sólidos via efluente, 

além de otimizar os processos bioquímicos de re-

moção de matéria orgânica e nutrientes.

2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL
A pesquisa foi desenvolvida por meio de um experi-

mento em escala piloto, sendo posto em operação 

um sistema de tratamento de esgoto dimensiona-

do para operar como reator de batelada sequencial 

granular aeróbio (RBSGA), confeccionado em acríli-

co, levando-se em conta a importância da observa-

ção visual a respeito do fenômeno da granulação do 

lodo. O experimento foi realizado em uma região de 

clima do tipo BSh (classificação de Köeppen e Gei-

ger) com temperatura média de 24,4ºC e pluviosi-

dade média anual de 469 mm (Climate-Data.org).

O estudo foi dividido em duas fases, a primeira 

compreendendo a operação do reator sem impo-

sição e controle da idade do lodo durou 280 dias, 

e a segunda fase, com imposição e controle da 

idade do lodo, foi monitorada por 160 dias.

 O esgoto sanitário que alimentou a unidade pi-

loto, em ambas as fases, foi proveniente de um 

conjunto residencial universitário com contribui-

ção de um restaurante alocado em suas depen-

dências, sendo recalcado para a área em que se 

encontrava a unidade piloto por meio de uma es-

tação elevatória (EE), a qual consistia em um poço 

de sucção executado em concreto armado com 

duas bombas submersíveis operando intermiten-

temente. Na chegada do esgoto à área da pes-

quisa, o mesmo era submetido a um tratamento 

preliminar composto por grade mecanizada e 

caixa de areia, sendo em seguida encaminhado 

por meio de uma calha parshall até uma caixa de 

separação água e óleo e, por fim, para o poço de 

sucção de onde era derivado e aplicado ao reator 

por meio de uma bomba de deslocamento posi-

tivo. O reator possuía 0,50 m de diâmetro interno 

e 5,0 m de altura total, com 4,2 m de profundida-

de útil, perfazendo uma relação altura/diâmetro 

igual a 8,4. Na base do reator tinha-se a entrada 

e distribuição do esgoto advindo do tratamento 

preliminar, assim como presença um difusor de 

bolhas finas de membrana, cedido pela empre-

sa AQUAMEC, ligado a um compressor de ar de 

forma a garantir o suprimento de oxigênio dis-

solvido necessário ao processo. A retirada do 

efluente tratado era realizada de forma conjunta 

com a etapa de alimentação e descarte, fazendo 

o efluente sair pela parte superior do reator; tal 

estratégia permitiu subtrair a fase de descarte do 

ciclo, incrementando esse tempo para a fase de 

aeração. As medições de pH, oxigênio dissolvido 

e temperatura, foram realizadas por meio da co-

leta pontual de amostras do reator em mistura 

completa com o esgoto em tratamento, durante 

o período de aeração do mesmo. A Fig. 1 mostra 

o esquema do reator em escala piloto
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Em ambas as fases, o reator manteve-se com a 

chave que controla o nível de lodo/esgoto posi-

cionada de forma que a altura operacional fosse 

mantida em 4,2 m, perfazendo um volume útil 

(VU) igual a 0,825 m3. Inicialmente, adotou-se a 

relação A/M de 0,6 kgDBO/kgSSV.d, o que impli-

ca, portanto, em um volume de enchimento por 

batelada de 0,44 m3, fazendo com que a cada ci-

clo de operação a troca volumétrica (Venchimen-

to/VU) fosse de 53%. Deve-se ressaltar que esses 

parâmetros foram sofrendo variações de acordo 

com o andamento da pesquisa. Com o objetivo 

de aperfeiçoar os custos advindos da introdução 

de ar no reator, mas sem prejudicar o processo de 

granulação no que diz respeito à influência da hi-

drodinâmica e das forças de cisalhamento, com 

base nos trabalhos de Tay e colaboradores (LIU, 

Y.Q. e TAY, 2006), aplicou-se uma vazão de ar de 

200 L/min, o que corresponde a uma velocidade 

superficial ascensional de 1,7 cm/s, com níveis 

de OD variando entre 5 e 6 mgO
2
/L. O ciclo ope-

racional imposto, monitorado por um controla-

dor automatizado, possuía 3 horas de duração 

total, sendo destinados inicialmente 43 minutos 

para a fase do enchimento/descarte (entrada 

de esgoto/saída de efluente), 117 minutos para 

a reação (aeração) e 20 minutos para a fase de 

sedimentação, sendo que esse tempo foi pro-

gressivamente diminuído para 15 minutos e, fi-

nalmente, 10 minutos. Em cada modificação no 

tempo de sedimentação, a parcela reduzida nes-

sa etapa era transferida para a etapa de reação.

Como inóculo do processo, foi utilizado, em am-

bas as fases do estudo, lodo proveniente de um 

sistema de lodos ativados localizado na Estação 

de Tratamento de Esgoto Jesus Netto (Sabesp).

Durante a 2ª fase do estudo, a imposição e o con-

trole da idade do lodo no processo variou entre 

6 e 10 dias, e o lodo retirado intencionalmente 

para atender a essa variável era feito pela válvula 

número 4 (Fig. 1, ponto de amostragem de lodo 

nº 12), sempre durante o período da aeração.

Tanto o esgoto bruto como o efluente final fo-

ram caracterizados pela determinação das va-

riáveis Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

solúvel, Nitrogênio Amoniacal e Fósforo (total). 

O lodo do reator foi caracterizado em termos 

de Sólidos em Suspensão Voláteis (SSV) e suas 

 
1 - Canal de gradeamento, caixa de areia e calha parshall; 2 - SAO - Separador Água e Óleo; 3 - Poço de Sucção; 4 - Bomba de alimentação de esgoto bruto; 4 - 
RBSGA; 6 - Difusor de bolhas finas; 7- Compressor; 8 - Filtro Regulador; 9 - Válvula Solenoide de Ar; 10 - Rotâmetro, 11 - Válvula Solenoide de saída do efluente 
tratado; 12 - Pontos de amostragem de lodo; 13 - Caixa de Coleta do Efluente Tratado; 14 - Recipientes de Coleta do Descarte Intencional de Lodo.

Figura 1 - Fluxograma do Esquema Operacional da Unidade Piloto

Campos F, Bueno RF, Piveli RP, Maia FC, Nunes AC, Guimarães NR

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 231 / pp 149-160 | Jul a Set, 2021



153

propriedades de sedimentabilidade foram ava-

liadas por meio de ensaios de índice volumé-

trico do lodo (IVL) nas parcelas 5, 10 e 30 mi-

nutos e determinação da velocidade por meio 

da equação de Vesilind. Todas as metodologias 

analíticas utilizadas seguiram à 21ª edição do 

Standard Methods for Examination of Water and 

Wastewater (APHA, 2012). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Caracterização do esgoto afluente à 
unidade piloto

Em relação à composição do esgoto domésti-

co aplicado à unidade piloto ao longo das duas 

fases do estudo, a Tabela 2 apresenta os valores 

médios obtidos para cada variável monitorada.

Tabela 2 - Caracterização do Esgoto Afluente à Unidade Piloto

Variável 1ª fase - média e desvio (n=20) 2ª fase - média e desvio (n=30)

DQO (mgO
2
/L) 607±159 726±184

DBO (mgO
2
/L) 398±80 413±85

NTK (mgN/L) 99±28 85±14

N-NH
4

+ (mgN/L) 66±17 58±11

P total (mgP/L) 8±3 7,4±1,6

P solúvel(mgP/L) 5±1 5,1±1,2

Alcalinidade (mgCaCO
s
/L) 264±74 226±27,8

pH 7,1±0,3 6,9±0,3

Partindo-se das vazões médias aplicadas em 

cada fase, 2,83±04 m3/d e 2,50±0,4 m3/d, res-

pectivamente, foi possível impor ao proces-

so cargas volumétricas médias da ordem de  

1,90 kgDQO/m3.d; 0,28 kgN-NH
4

+/m3.d e  

0,02 kgP-PO
4

-3/m3.d, na 1ª fase, e de  

1,80 kgDQO/m3.d; 0,21 kgN-NH
4

+/m3.d e  

0,025 kgP-PO
4

-3/m3.d, na 2ª fase, mantendo-se, 

portanto dentro de faixas bem semelhantes. De-

ve-se ressaltar que tais valores são próximos aos 

utilizados por diversos autores em trabalhos se-

melhantes (ADAV et al., 2008; FILALI et al., 2012; 

GUIMARÃES, 2017; JESUS, 2016; LI, J. et al., 2007; 

SCHWARZENBECK et al., 2004; WAGNER e DA 

COSTA, 2013). 

3.2 Monitoramento das variáveis operacionais

A biomassa presente no reator manteve-se den-

tro de valores típicos para processos biológicos 

em suas variáveis pH e temperatura durante 

todo o período do estudo, sendo que foi possível 

operar o processo com pH em torno de 7,1±0,3 e 

temperatura de 21,2±2,8 °C na 1ª fase, e com pH 

de 6,9±0,3 e temperatura de 22,3±2,4 °C na 2ª 

fase. Os valores de OD mantiveram-se estáveis 

das duas fases, situando-se em torno de 80% 

da saturação, gerando uma velocidade superfi-

cial ascensional em torno de 1,7 cm/s conforme 

mencionado anteriormente, com algumas va-

riações aleatórias em função do funcionamen-

to do compressor, dessa forma, atendendo-se 

ao impositivo do favorecimento de altas forças 

hidrodinâmicas de cisalhamento fundamentais 

na formação de grânulos (ADAV et al., 2009; DE 

KREUK et al., 2005). O tempo de detenção hi-

dráulica (TDH) observado na primeira fase do es-

tudo foi de 7,2±1,1 h e para a segunda fase, de 

7,9±0,0,9 h, próximos das 6 h recomendados por 

Beun e colaboradores (BEUN et al., 1999) para 

seleção de biomassa com alta velocidade de se-

dimentação e otimização do processo de granu-

lação. Por fim, a relação A/M observada ao longo 

de todo o período de monitoramento manteve- 

se em 0,6±0,2 Kg DBO/Kg SSV.d.
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3.3  Aspectos da perda de sólidos no efluente 
durante o processo de granulação

Durante a primeira fase do estudo, o RBSGA foi 

mantido sem controle da idade do lodo, sendo 

que o crescimento de biomassa no interior do 

reator foi controlado unicamente pela perda de 

sólidos observada durante o descarte do efluen-

te final; já na segunda fase, com a idade do lodo 

imposta e controlada, houve a retirada diária e 

manual do lodo de excesso, levando-se em conta 

os sólidos arrastados junto com o efluente final 

para obtenção do volume de lodo a ser descar-

tado do reator. A Fig. 2 apresenta a série históri-

ca da variável SSV para o lodo do reator e para o 

efluente final e, ambas as fases do estudo.

Sem controle da Idade do Lodo Idade do Lodo controlada 

  
 

 
Figura 2 - Série histórica da variável SSV (lodo e efluente final) - 1ª Fase

Na 1ª fase de estudo, sem controle da idade do 

lodo, observa-se entre os dias 150 e 250 um de-

créscimo nos valores de SSV da biomassa, indi-

cando uma possível desintegração de grânulos, 

diferentemente do comportamento verificado 

durante a 2ª fase, com imposição e controle da 

idade do lodo, onde se percebe uma maior es-

tabilidade na concentração de SSV presente no 

reator, assim como perdas menos expressivas 

de sólidos junto ao efluente final. Pode-se es-

timar que, durante o período em que o tempo 

de sedimentação foi progressivamente diminu-

ído (20 e 15 minutos), houve um arraste médio 

para o efluente de 102±60 mg/L na 1ª fase, con-

tra 60±39 mg/L na 2ª fase e, ao atingir o regi-

me estabilizado (10 minutos), as concentrações  

médias de sólidos no efluente final foram de 

77±48 mg/L e 51±28 mg/L, respectivamente.

Ainda em relação à biomassa presente no conte-

údo do reator, na 1ª fase do estudo, sua concen-

tração era função unicamente da perda de sólidos 

pelo efluente, isto é, permitiu-se o crescimento do 

lodo tendo como único controle a própria dinâmica 

do processo, do qual resultou numa grande varia-

ção da idade do lodo (2 a 50 dias), diferentemente 

da 2ª fase onde, mediante a retirada intencional de 

lodo, fora imposta e controlada essa variável (entre 

6 e 10 dias), de forma que a concentração de sóli-

dos no reator era função dessa operação. 

Isso pode evidenciar que, para efeito da partida 

e operação do RBSGA, o controle sistemático da 

idade do lodo é relevante, podendo evitar a des-

carga de grandes quantidades de sólidos em sus-

pensão no corpo receptor, bem como reduzindo 

o período global até a estabilização do processo 

por conta da maior estabilidade conferida à bio-

massa no reator.

A Fig. 3 ilustra a série histórica da variação do 

SSV da biomassa e a idade do lodo obtida ao lon-

go do estudo.
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No que tange ao processo de granulação, é pos-

sível avaliar indiretamente sua evolução por 

meio das características de sedimentabilidade 

do lodo, as quais podem ser obtidas por meio 

de ensaio de IVL (METCAL & EDDY, 2005); con-

tudo, em se tratando de lodo granular, o ensaio 

tradicional normatizado em 30 minutos pode 

não representar de forma adequada a dinâmica 

de interação dos grânulos com o líquido em mo-

vimento, uma vez que estes sedimentam muito 

mais rápido do que a biomassa floculada. Uma 

opção para adaptar o método às condições físi-

cas da biomassa granular é a determinação do 

volume do lodo após 5, 10 e 30 minutos de se-

dimentação (SCHWARZENBECK et al., 2004). A  

Fig. 4 apresenta a série histórica das medidas de 

IVL nas duas fases do estudo.

Sem controle da Idade do Lodo Idade do Lodo controlada 

  

 Figura 3 - Série histórica da variável SSV (lodo e efluente final) - 2ª Fase

Sem controle da Idade do Lodo Idade do Lodo controlada 

  
 Figura 4 - Série histórica das medidas de IVL 5, 10 e 30

Pôde-se observar ao longo do tempo o melhor com-

portamento da sedimentabilidade da biomassa 

quando se verificou a imposição e controle da idade 

do lodo, evidenciando a progressiva seleção de par-

tículas mediante o aumento da pressão hidráulica 

traduzida pela diminuição do tempo de sedimenta-

ção. Entretanto, no que tange aos valores finais do 

estudo, a 1ª fase apresentou IVL30
 igual a 80 mL/g e 

a 2ª fase, IVL30 de 70 mL/g, isto é, valores próximos e 

classificados como “bom” (SANTOS et al., 2016). 

Tomando por base a relação IVL
30

/IVL
10

 obtida no 

período com a configuração operacional com-

pleta (ciclo com10 minutos de sedimentação), 

obtiveram-se os valores de 80% e 70%, respec-

tivamente para a 1ª e 2ª fase, ambos abaixo dos 

90% preconizados pela literatura para uma com-

pleta granulação (de KREUK, KISHIDA e LOOS-

DRECHT, 2007; LIU e TAY, 2007; SCHWARZENBE-

CK et al., 2004); ainda em relação à investigação 

da biomassa, os ensaios para determinação da 
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velocidade por meio da equação de Vesilind, 

para esse mesmo período, forneceram os valores 

médios de 6,0 m/h e 9,4 m/h, respectivamente, 

ambos considerados “médios” de acordo com 

van Haandel e Marais (1999) e bem abaixo do co-

mumente encontrado para lodo aeróbio granular 

(25 a 70 m/h) (QUIN, LIU e TAY, 2004).

Tal fato, contudo, pode não ter uma relação dire-

ta com o parâmetro idade do lodo, uma vez que 

a alteração dessa variável durante a 2ª fase do 

estudo não implicou em modificação nos valores 

obtidos para a relação IVL30
/IVL

10
, como pode ser 

demonstrado na Fig. 5.

 
Figura 5 - Relação IVL

30
/IVL

10
 e variação da idade do lodo (2ª fase)

3.4 Monitoramento do RBSGA em regime 
estabilizado

Admitindo-se o último período de operação 

em cada fase como o regime a ser mantido (ci-

clo com 10 minutos de sedimentação), as Fig. 6, 

7 e 8 ilustram as séries históricas e os box-plot  

de eficiência de cada fase para as variáveis  

DQOsolúvel, nitrogênio amoniacal e fósforo total.

Sem controle da Idade do Lodo Sem controle da Idade do Lodo 

  

Idade do Lodo controlada Idade do Lodo controlada 

 
 

 Figura 6 - Série histórica e box-plot da eficiência de remoção de DQO
sol
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Sem controle da Idade do Lodo Sem controle da Idade do Lodo 

  

Idade do Lodo controlada  Idade do Lodo controlada 

  

 Figura 7 - Série histórica e box-plot da eficiência de conversão de Amônia

Sem controle da Idade do Lodo Sem controle da Idade do Lodo 

  

Idade do Lodo controlada Idade do Lodo controlada 

 

 

 
 

Figura 8 - Série histórica e box-plot da eficiência de remoção de Fósforo total
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De acordo com a Fig. 6, pode-se verificar que 

a remoção de matéria orgânica solúvel ocorreu 

de forma satisfatória em ambas as fases, produ-

zindo um efluente final com valores médios de  

DQO
sol

 de 52±20 mgO
2
/L e 52±8 mgO

2
/L, res-

pectivamente. O mesmo comportamento foi 

observado em relação à conversão de nitrogê-

nio amoniacal, como pode ser visto na Fig. 7, 

gerando um efluente final com 9±5 mgN/L e 

6±3 mgN/L, indicando que o processo de nitrifi-

cação ocorreu em ambas as fases, independen-

temente do controle ou não da idade do lodo. 

Em relação ao fósforo, é possível notar uma 

baixa eficiência de remoção em ambas as fa-

ses do estudo como apresentado na Fig. 8, com 

valores médios no efluente final de 5±1 mgP/L 

e 5±0,5 mgP/L. Esse mau desempenho pode ser 

explicado com base na ineficiente granulação 

da biomassa, como discutido no item 3.3, uma 

vez que os organismos acumuladores de fósfo-

ro (PAO) necessitam de um ambiente anaeróbio 

para a conversão do substrato em polímeros in-

tracelulares como o polihidroxialcanatos (PHA) 

ou polihidroxibutiratos (PHB) para posterior 

uso na fase de reação no ciclo de operação e 

efetiva assimilação de fósforo; dessa forma, a 

inexistência de uma estrutura granular ofere-

cendo um ambiente interno anaeróbio, junto 

com os altos valores de OD, pode ter dificultado 

a ação desses microrganismos, prejudicando 

a absorção desse nutriente (BASSIN, 2012; de 

KREUK, 2007).

Isso posto, observa-se que, apesar das melho-

res condições proporcionadas pela imposição da 

idade do lodo para estabilidade da biomassa e 

controle da perda de sólidos com o efluente final, 

a remoção de DQO solúvel e a nitrificação ocor-

reram também satisfatoriamente sem que este 

controle tenha sido exercido para as condições 

da 1ª fase.

4 CONCLUSÕES
À luz dos resultados desta pesquisa, o controle 

da idade do lodo mediante descargas intencio-

nais da fração excedente de lodo demonstrou ser 

procedimento interessante no sentido de redu-

zir as quantidades de sólidos descarregadas no 

corpo receptor durante a partida e operação de 

reatores com lodo granular aeróbio, bem como 

para oferecer uma maior estabilidade na concen-

tração de biomassa presente no reator.

A avaliação da relação IVL30/IVL10 como indi-

cativo do processo de granulação não apresen-

tou diferenças que permitam constatar a influ-

ência do parâmetro idade do lodo na formação 

de grânulos, bem como a análise da eficiência 

do processo, em termos de remoção de matéria 

orgânica e nutrientes; também não se demons-

traram diferenças significativas que permitam 

constatar a mesma vantagem em  impor e con-

trolar tal parâmetro. 
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Resumo
O objetivo deste artigo é avaliar a remoção do fungicida Carbendazim da água durante a clarificação acopla-

da ou não à adsorção em carvão ativado em pó (CAP) em escala de bancada. Para a clarificação, utilizaram-se 

os coagulantes sulfato de alumínio, o cloreto de polialumínio e o cloreto férrico em dose e pH otimizados 

previamente para remoção de sólidos em suspensão de águas de baixa (20 NTU) ou alta (200 NTU) turbidez. 

A adsorção com CAP (2,5; 5 e 10 mg L-1) foi testada adicionando-o com o coagulante ou após a clarificação. 

A etapa de clarificação resultou em remoções variadas do agrotóxico, sendo o cloreto férrico mais eficiente 

para águas de alta turbidez (67%) e o cloreto de polialumínio para água de baixa turbidez (86%). A adição de 

CAP com o coagulante resultou em uma melhoria na eficiência de remoção apenas na dose mais elevada do 

adsorvente, chegando a 87% de eficiência para a dose de 10 mg L-1 de CAP em águas de baixa turbidez. 

Palavras-chave: Tratamento de água. Remoção de agrotóxico. Carvão ativado em pó.

Abstract
The objective of this paper is to evaluate the removal of the Carbendazim fungicide from water through clarifica-

tion coupled or not to adsorption on activated carbon powder (CAP) on bench scale. For the clarification, aluminum 

sulphate, polyaluminium chloride and ferric chloride coagulants were used at dose and pH optimized previously for 

the removal of suspended solids from waters with low (20 NTU) or high (200 NTU) turbidity. Adsorption with CAP 

(2,5; 5 and 10 mg L-1) was tested by adding it together with the coagulant or after clarification. The clarification 

step resulted in varied removal rates of the pesticide, with ferric chloride being more efficient for high turbidity 

water (67%) and polyaluminium chloride for low turbidity water (86%). The addition of CAP along with the coagu-

lant resulted in an improvement in the removal efficiency only at the higher dose of the adsorbent, reaching 87% 

efficiency for a 10 mg L-1 dose of CAP in low turbidity waters. 

Keywords: Water treatment. Pesticide removal. Powder activated carbon.
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1 INTRODUÇÃO
O Brasil vem se destacando no uso de agrotó-

xicos, sendo considerado o maior consumidor 

dessas substâncias no mundo a partir do ano de 

2008 (MMA, 2016). A utilização dos agrotóxicos 

tem como objetivo principal interromper a ação 

de organismos que prejudicam o desenvolvi-

mento de culturas agrícolas, porém verifica-se 

também o uso destes compostos no ambiente 

urbano e industrial (IMA, 2016; MMA, 2016).

Após serem aplicados nas culturas, os agrotóxi-

cos podem sofrer uma série de mecanismos, tais 

como sorção/dessorção, volatilização, fotólise, 

biodegradação, bioacumulação e biotransfor-

mação (HOLVOET; SEUNTJENS; VANROLLEGHEM, 

2007). O destino de agrotóxicos no meio am-

biente é influenciado pelas características do 

solo, clima e pelas suas propriedades físico-quí-

micas. A molécula do agrotóxico pode ser ab-

sorvida nas partículas presentes no solo e ficar 

indisponível; pode se dissolver na água presente 

no solo, sendo absorvida em seguida pelas raízes 

das plantas. Além disso, pode sofrer lixiviação e 

atingir aquíferos subterrâneos; ou ser carreada 

com o escoamento superficial chegando até rios, 

córregos e lagos. Adicionalmente, o agrotóxico 

pode também ser transformado em outros com-

postos por meio de reações químicas, constituin-

do-se assim os metabólitos, ou ainda passar pelo 

processo de volatilização (STEFFEN; STEFFEN; 

ANTONIOLLI, 2011).

A Portaria do Ministério da Saúde que estabelece 

o padrão de potabilidade para água de consumo 

humano sofre periodicamente modificações tan-

to para a inclusão e/ou exclusão de substâncias 

como para a atualização dos seus Valores Máxi-

mos Permitidos (VMPs). No ano de 2021, houve 

a substituição do Anexo XX da Portaria de Con-

solidação nº 05/2017 pela Portaria nº 888/2021, 

que contempla 40 substâncias e seus respectivos 

metabólitos enquadrados na categoria “Agrotó-

xicos” (BRASIL, 2017; BRASIL, 2021). A adição ou 

retirada de uma substância é feita levando-se em 

conta evidências epidemiológicas e toxicológi-

cas, o potencial tóxico dos compostos presentes 

na água, a intensidade de uso de tais substâncias 

no país e a comparação com normas internacio-

nais (FERNANDES NETO; SARCINELLI, 2009; SENS 

et al., 2009).

Dentre os agrotóxicos contemplados na Porta-

ria nº 888/2021, alguns ainda não tiveram sua 

remoção reportada por meio de técnicas uti-

lizadas nas Estações de Tratamento de Água 

(ETAs) brasileiras, como é o caso do agrotóxico 

Carbendazim, metabólito do Benomil. Vale des-

tacar que o Benomil, atualmente, tem seu uso 

proibido no Brasil, porém o Carbendazim está 

entre os 10 princípios ativos mais utilizados no 

país (IBGE, 2016).

O Benomil e o Carbendazim são fungicidas 

pertencentes ao grupo químico benzimidazol. 

O Benomil é instável no meio ambiente e tem 

como principal subproduto o Carbendazim (ZA-

MORA et al., 2009). Por esse fato, optou-se por 

avaliar no presente estudo apenas o agrotóxico 

Carbendazim, que apresenta VMP de 120 µg L-1 

(Portaria nº888/2021) e cuja estrutura é apre-

sentada na Fig. 1. 

Figura 1 - Estrutura química do Carbendazim 

Após serem aplicados nas lavouras, os agrotóxi-

cos podem atingir mananciais de abastecimento 

público, chegando até as ETAs, onde podem não 
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ser removidos de forma eficiente. Na bibliografia 

brasileira encontrou-se apenas um estudo que 

avaliou o desempenho adsortivo de nano-carbo-

no negro para a remoção do Carbendazim em so-

lução aquosa, no qual observou-se, em escala de 

bancada, remoção de 70% do pesticida (PRETE; 

OLIVEIRA; TARLEY, 2017).

Na bibliografia internacional não foram verifi-

cados estudos de remoção do Carbendazim nas 

etapas do ciclo completo (clarificação e desin-

fecção) tanto em escala real como em escala de 

bancada. A maioria dos estudos encontrados 

utilizam processos oxidativos avançados (POAs) 

e adsorção e apresentam remoções variadas, 

conforme a Tabela 1.

Remoção de Carbendazim em águas de abastecimento por clarificação acoplada à adsorção em escala de bancada

Tabela 1 - Eficiências de remoção dos agrotóxicos benomil e carbendazim encontradas na bibliografia internacional.

Composto Condições de Tratamento Concentração inicial Remoção (%) Referências

Benomil
Fotocatálise: UV + TiO

2
 (2 g L-1) + H

2
O

2
 (51 mg L-1) TC=90 min 

P/V=16 W L-1 3,20 mg L-1 100 Park (2009)

Pó de Ferro de valência zero (20 g L-1) pH=6,6 TC=25 min 1,00 mg L-1 100 Ghauch (2001)

Carbendazim

Adsorção em nanotubos de carbono de múltiplas paredes 
pH=7 TC=100 min 1,00 mg L-1 65 Wang et al. (2016)

Fotodegradação (UV e natural) TC=2 semanas P/V=50 W L-1 2,00 mg L-1 0 Minelgaite et al. 
(2015)

Fotocatálise: UV + TiO
2
 (1 g.L-1) TC=120 min P/V=5 kW L-1 35,0 mg L-1 100 Muhamad, Shareef e 

Esmail (2011)

Ozonização: O
3
 (15 mg L-1) pH=7 TC=6 min 4,00 mg L-1 40 Xiao, Wang e Lu 

(2011)

Adsorção em carvão ativado TC=3 min 3,00 µg L-1 99 Kegel, Rietman e 
Verliefde (2010)

Radiação-ɣ (0,3 kGy) pH=7 19,0 mg L-1 100 Bojanowska-Czajka 
et al. (2010)

Ozonólise: UV + O
3
 (0,48 g h 1) pH=9 TC=180 min P/V=250 

W L 1 40,0 mg L-1 85 Rajeswari e Kanmani 
(2010)

Fotólise: UV + TiO
2
 (1 g L-1) pH=4 TC=180 min P/V=250 W L-1 40,0 mg L-1 62 Rajeswari e Kanmani 

(2010)

Fotocatálise heterogênea: TiO
2
 (1 g L-1) + O3 (0,48 g h-1) pH=6 

TC=180 min P/V=30 W L-1 40,0 mg L-1 100 Rajeswari e Kanmani 
(2009)

Fotocatálise: UV + TiO
2
 (70 mg L-1) pH=6,7 TC=90 min 10,0 mg L-1 90 Saien e Khezrianjoo 

(2008)

Fotólise: UV + H2O2 (1,7 mg L-1) TC=250 s 190 µg L-1 95 Mazellier et al. (2003)

Radiação UV TC=150 min 8,00 mg L-1 85 Boudina et al. (2003)

Fotólise: UV + H
2
O

2
 (18 mg L-1) TC=35 min 0,19 mg L-1 83 Mazellier et al. (2002)

Adsorção em carvão ativado (CAP=5 mg L-1) TC=480 min 2,00 mg L-1 55 Giry, Ayele e Gauthier 
(2001)

Radiação UV pH=11 TC=100 min 5,00 mg L-1 100 Panadés, Ibarz e 
Esplugas (2000)

TC – Tempo de Contato

Vale destacar que grande parte dos estu-

dos que apresentaram remoções próximas ou 

iguais a 100%, utilizaram tempos de contato 

acima de 35 min, o que pode tornar sua aplica-

ção inviável em ETAs. Os processos eficientes, 

mesmo com tempos de contato inferiores, fo-

ram adsorção em carvão ativado (3 min, 99% 

de remoção) e o uso da radiação UV acoplada a 

H
2
O

2
 (250 s, 95%).

Assim sendo, dada a possibilidade de interação 

entre o Carbendazim e os sólidos que conferem 

turbidez à água, o presente estudo objetivou 

avaliar as eficiências de remoção deste fungicida 

de águas com baixa (~20 NTU) e elevada turbidez 

(~200 NTU) no processo clássico de clarificação 

usando três coagulantes de amplo uso no nosso 

país. Além disso, avaliou-se a remoção comple-

mentar de Carbendazim pelo emprego de carvão 

ativado em pó (CAP) como adsorvente.
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2 METODOLOGIA
2.1 Água de estudo

As águas utilizadas para o presente estudo foram 

coletadas em um manancial preservado do municí-

pio de Ouro Preto - MG, de acordo com a demanda 

dos experimentos. Para obter águas de alta turbi-

dez (~200 NTU) e de baixa turbidez (~20 NTU), fo-

ram feitas misturas entre as águas para atingir os 

valores esperados, simulando assim a variação que 

ocorre durante os períodos seco e chuvoso. A reali-

zação dos experimentos após a coleta das águas se 

dava com prazo máximo de uma semana, de modo 

a evitar alterações dos parâmetros físico-químicos 

das mesmas. Anteriormente aos ensaios, era feita 

caracterização dos dois tipos de água, analisando-

-se os parâmetros turbidez, cor aparente, cor ver-

dadeira, pH, alcalinidade total (todos em triplicata) 

e temperatura (APHA, 2005).

Etapa 1: Otimização de pH e dose de coagulante 
para clarificação

Após a caracterização das águas, uma série de 

ensaios em Jarteste (Nova Ética) foi feita a fim 

de se obter o melhor par “pH de coagulação e 

dose” de três coagulantes – sulfato de alumínio 

(Al
2
(SO

4
)

3
.14H

2
O, Caldas Química), cloreto de 

polialumínio (Al
n
(OH)

m
Cl

3
, Bauminas) e cloreto 

férrico (FeCl
3
.6H

2
O, Bauminas) – para a remoção 

de partículas suspensas em termos de turbidez 

de águas de alta e baixa turbidez. O ajuste de 

pH foi feito adicionando-se hidróxido de cál-

cio (Ca(OH)
2
, Miika). Nesses ensaios em Jartes-

te, foram utilizados os seguintes parâmetros, 

previamente otimizados por Silva (2017) para 

a remoção de turbidez de água similar: mistura 

rápida (Tmr = 10 s e Gmr = 800 s-1); floculação  

(Tf = 20 min e Gf = 35 s-1); sedimentação (Vel. de 

sedimentação = 1,74 cm min-1). Destaca-se que 

as faixas de pH e doses de coagulantes testadas, 

mostradas na Tabela 2, referem-se à região de 

predomínio do mecanismo de varredura, já que 

este oferece maior remoção de turbidez e é fre-

quentemente empregado em ETAs brasileiras 

(LIBÂNIO, 2010). No item “Anexos” também são 

apresentados os diagramas de coagulação das 

condições descritas na Tabela 2, contendo os 

melhores resultados obtidos.

Tabela 2 - Faixas de variação de dose de coagulante e pH adotadas

Coagulante Dose de coagulante (mg L-1)
Variação de pH

Alta turbidez Baixa turbidez

Sulfato de alumínio (SA) 5 a 60 6,8 a 7,4 7,7 a 8,6

Cloreto de polialumínio (PAC) 5 a 60 7,5 a 7,9 7,5 a 8,7

Cloreto férrico (CF) 5 a 40 6,1 a 6,9 6,6 a 7,0

Etapa 2: Clarificação para remoção de 
Carbendazim

Após a determinação das condições ótimas (pH e 

dose) para os três coagulantes, estas foram apli-

cadas para avaliar a remoção do agrotóxico Car-

bendazim pelo tratamento por clarificação para 

as duas águas de estudo. Os jarros de acrílico do 

Jarteste foram substituídos por jarros de vidro 

para evitar a remoção do agrotóxico por adsor-

ção nas paredes do recipiente. 

Para facilitar a dispersão do Carbendazim (99,2%, 

PESTANAL®, Sigma-Aldrich), foi feita uma so-

lução de trabalho do composto em acetonitrila 

(grau HPLC, J. T. Backer®) a uma concentração 

de 1 g L-1. Aos jarros de 2 L foram adicionados  

0,5 mL desta solução de trabalho e comple-

tou-se o volume com água de estudo de forma 

que a concentração inicial do fungicida fosse de  

~250 µg L-1. Foi mantida uma agitação com  

gradiente de velocidade de 100 s-1 durante  

Pereira AR, Castro PBN, Afonso RJCF, Aquino SF
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10 minutos, antes do início do experimento, para 

promover a dispersão/dissolução do Carbenda-

zim na água.

O experimento foi feito em triplicata (3 jarros), 

além de um jarro representando o branco, no qual 

não foi adicionado o fungicida. Coletou-se uma 

amostra inicial de todos os jarros e uma amostra 

final, ambas de 4 mL, após o tratamento por clari-

ficação na condição otimizada. Em seguida, foram 

devidamente preparadas para a análise.

Etapa 3: Clarificação acoplada à adsorção com 
CAP para remoção de Carbendazim

Nesta etapa optou-se por avaliar a clarificação 

acoplada à adsorção com CAP utilizando o coa-

gulante mais eficiente na remoção de partículas 

suspensas da água (Etapa 1). Os ensaios foram 

feitos para os dois tipos de água utilizados no 

estudo (alta e baixa turbidez). O CAP utilizado 

nesta etapa foi obtido a partir de carvão mi-

neral (Carbosolution®) e apresenta as seguin-

tes características principais (TONUCCI, 2014): 

Densidade = 1,629 g cm-3; Superfície Específica  

BET = 781,361 m2 g-1; Ponto de Carga Zero –  

PCZ = 10,5. Para a adição do carvão nos jarros foi 

feita uma suspensão contendo 1 g L-1 de CAP.

Primeiramente, testou-se a adição do CAP jun-

to com o cloreto férrico na etapa de clarificação 

utilizando as condições otimizadas para este co-

agulante, na Etapa 1. Foram utilizados três jar-

ros, nos quais aplicaram-se a dose de 2,5; 5 e  

10 mg L 1 de CAP mantendo-se a concentração 

inicial de Carbendazim em 250 µg L-1; além de 

um jarro representando o branco, no qual não 

se adicionou o agrotóxico. Nos jarros contendo o 

Carbendazim, foram coletadas duas amostras de 

cada jarro, antes (tempo zero) e após o tratamen-

to (após a sedimentação), além de uma amostra 

do branco após o tratamento, procedendo-se, 

em seguida, o preparo das amostras.

Em sequência, avaliou-se também a utilização 

do CAP como pós-tratamento do processo de 

clarificação. Os dois tipos de água foram sub-

metidos a ensaios de clarificação, assim como 

na etapa anterior, porém, ao fim do tempo de 

sedimentação, essas águas foram transferidas 

para outros jarros passando cuidadosamente 

por uma peneira com abertura de 2,97 mm, que 

é capaz de reter boa parte dos flocos que ainda 

permaneceram suspensos após o tempo de se-

dimentação. Dessa forma, seria possível avaliar 

se a ausência de flocos junto com o CAP poderia 

melhorar a eficiência de remoção do Carbenda-

zim. Nesses novos jarros, adicionou-se o CAP nas 

concentrações de 2,5; 5 e 10 mg L-1 e estes fo-

ram submetidos à agitação no equipamento de 

Jarteste por 30 minutos à velocidade de 100 rpm. 

Após esse tempo de contato, foram recolhidas 

duas amostras finais, além de duas amostras ini-

ciais, anteriores ao tratamento por clarificação 

seguido de adsorção em CAP.

2.2 Preparo de amostras

Primeiramente as amostras foram submetidas à 

filtração em membrana de fibra de vidro de 1,2 

µm para remoção das partículas suspensas que 

permaneceram ao fim do experimento, evitan-

do a obstrução do equipamento de análise. Em 

seguida, foi utilizada a técnica de extração líqui-

do-líquido com partição em baixa temperatura 

para a concentração da substância de interes-

se. Inicialmente as amostras foram adicionadas 

a frascos âmbar (12 mL) e em seguida, foram 

adicionados 4 mL de acetonitrila como solven-

te extrator em cada um dos frascos. Estes foram 

levados para agitação em equipamento Vórtex 

(VELP Scientifica) durante 30 segundos, a 1600 

rpm. Posteriormente, transferiram-se estes para 

o freezer (aproximadamente -20ºC), manten-

do-os por 24 horas para a separação das fases, 

sendo observado o congelamento da fase con-

tendo água. Após esse tempo, foi feita a retira-

Remoção de Carbendazim em águas de abastecimento por clarificação acoplada à adsorção em escala de bancada
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da do solvente orgânico (fase líquida) de 500 em 

500 µL em cada um dos frascos, e essas alíquotas 

foram adicionadas em novos frascos âmbar. Este 

processo foi repetido por mais 2 vezes a fim de se 

obter boas recuperações do analito.

Por fim, um volume de 1,5 mL de cada extrato or-

gânico foi transferido para vials de 2 mL. Esses 

vials foram submetidos à secagem por fluxo de 

nitrogênio e ao fim do processo o extrato seco foi 

ressuspendido em 1 mL de água ultrapura. Con-

siderando este procedimento, o fator de concen-

tração era de 1,5. Para a preservação de todas 

as amostras geradas no trabalho, estas foram 

armazenadas no freezer (-20 ºC) até o momento 

da sua análise. 

2.3 Condições de análise

Para a análise do agrotóxico, foi utilizado um 

equipamento de cromatografia líquida de ultra 

alta eficiência (sigla UHPLC do inglês Ultra High- 

Performace Liquid Chromatography) acoplado 

à espectrometria de massas em série: uma ar-

madilha de íons (íon trap, IT) seguido por um 

tempo de voo (time of flight, TOF) da Shimadzu, 

equipado com um sistema binário de bombas 

(modelo LC-30AD) e um amostrador automáti-

co (modelo SIL 30AC). Utilizou-se a injeção di-

reta (sem coluna cromatográfica) dos padrões e 

amostras, sendo usada apenas uma pré-coluna 

C18 (Allcrom) de dimensões 4 x 3,0 mm. Como 

fase móvel, utilizou-se água ultrapura (solvente 

A) e acetonitrila (solvente B), ambos com 0,1% 

de ácido fórmico (J. T. Backer®, 88%) como mo-

dificador de fase. O volume de injeção utiliza-

do foi de 5 µL, fluxo de 0,2 mL min-1 e tempo de 

corrida igual a 3 minutos. 

O método analítico desenvolvido foi validado 

conforme Pereira (2018). A curva de calibra-

ção foi construída com sete pontos na faixa de 

concentração do analito de 25 a 500 µg L-1, ob-

tendo-se R² igual a 0,99. Os limites de detecção 

e quantificação do método foram de, respec-

tivamente, 1,05 µg L-1 e 3,49 µg L-1. A precisão 

do método foi testada a partir de três injeções 

de três padrões nas concentrações de 25, 167 

e 500 µg L-1, obtendo-se coeficientes de varia-

ção inferiores a 15%. A exatidão do método foi 

estimada por meio de ensaios de recuperação, 

no qual amostras da água utilizada nos ensaios 

de clarificação/adsorção foram contaminadas 

com Carbendazim em três níveis de concentra-

ção distintos (60, 150 e 300 µg L-1). Estas foram 

submetidas a todo o procedimento de extração 

e preparo para análise, sendo observadas recu-

perações médias entre 70,41 e 110,76%, valores 

considerados satisfatórios.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Etapa 1: Otimização de pH e dose de 
coagulante para clarificação

Inicialmente, foi feita a caracterização dos dois 

tipos de água conforme a Tabela 3. Em seguida 

as águas foram submetidas a ensaios em Jartes-

te, obtendo-se a menor dose de coagulante que 

oferecesse a menor turbidez remanescente. Os 

resultados obtidos para as águas de alta e baixa 

turbidez utilizando os três coagulantes são mos-

trados na Tabela 4.

Tabela 3 - Caracterização das águas de alta e baixa 
turbidez

Água de Alta 
Turbidez

Água de Baixa 
Turbidez

Turbidez (NTU) 214 ± 2 22,1 ± 0,1

Cor aparente (uH) 372,6 ± 50 33,1 ± 12

Cor verdadeira (uH) 13,8  ± 2,3 1,0  ± 0,8

pH 7,5 ± 0,1 7,5 ± 0,1

Temperatura (ºC) 18 18

Alcalinidade Total  
(mg L-1 de CaCO

3
) 13 ± 1 13 ± 1

A partir dos resultados de turbidez remanescen-

te obtidos na otimização das condições de tra-

tamento (Tabela 4 e diagramas de coagulação 
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apresentados no item “Anexos”), pode-se dizer 

que estes se apresentam dentro do esperado 

para as etapas de coagulação/floculação e de-

cantação, visto que essas águas, com turbidez 

média de 1,7 a 5,5 NTU, ainda seriam submetidas 

à etapa de filtração, o que possibilitaria o atendi-

mento ao padrão de potabilidade que estabele-

ce turbidez pós-filtração de no máximo 0,5 NTU 

para filtração rápida e 1,0 NTU para filtração 

lenta em 95% das amostras.

Tabela 4 - Condição otimizada para remoção de turbidez de águas de alta e baixa turbidez

Água de Alta Turbidez Água de Baixa Turbidez

SA PAC CF SA PAC CF

Dose de coagulante 
(mg L-1) 50 35 30 45 25 20

pH de coagulação 7,1 ± 0,1 7,9 ± 0,1 6,7 ± 0,2 8,2 ± 0,1 8,1 ± 0,1 6,7 ± 0,1

Turbidez 
remanescente da 
água decantada 

(NTU)

5,5 ± 0,5 3,7 ± 0,4 2,9 ± 0,3 2,5 ± 0,1 3,6 ± 0,4 1,6 ± 0,2

Eficiência de 
remoção de 
turbidez (%)

97 98 98 93 90 94

SA – Sulfato de Alumínio; PAC – Cloreto de Polialumínio; CF – Cloreto Férrico

A Portaria nº888/2021 não estabelece um VMP 

para turbidez após a etapa de clarificação/de-

cantação, porém Libânio (2010) recomenda 

que esse valor não seja superior a 5,0 NTU para 

águas brutas com turbidez acima de 100 NTU. 

Para águas de baixa turbidez, nos Estados Uni-

dos existe a recomendação de que a turbidez 

seja de, no máximo, 2,0 NTU (LIBÂNIO, 2010). 

Com base nessas recomendações e na turbidez 

remanescente oferecida por cada coagulan-

te em cada tipo de água, é possível observar 

que o cloreto férrico se mostrou mais eficiente 

tanto para águas de alta turbidez como para 

águas de baixa turbidez, utilizando doses me-

nores do que os demais coagulantes e menor 

quantidade de alcalinizante para ajuste do pH 

de coagulação.

Apesar do cloreto férrico possuir maior custo e 

menor disponibilidade do que o sulfato de alu-

mínio, que é o coagulante mais utilizado nas 

ETAs brasileiras, o floco formado a partir do uso 

deste sal de ferro apresenta-se mais denso e com 

maior sedimentabilidade, verificando-se assim 

maior eficiência na remoção das partículas sus-

pensas da água (LIBÂNIO, 2010).

3.2 Etapa 2: Clarificação para remoção de 
Carbendazim

Utilizando as condições otimizadas para os três 

coagulantes na Etapa 1, realizaram-se ensaios 

para avaliar a eficiência da clarificação na remo-

ção de Carbendazim. As concentrações iniciais 

(Ci) e finais (Cf) do analito obtidas para cada en-

saio com os coagulantes sulfato de alumínio, clo-

reto de alumínio e cloreto férrico (SA, PAC e CF), 

nas águas de alta e baixa turbidez são mostradas 

na Tabela 5.
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Observando-se as concentrações iniciais do 

Carbendazim nos ensaios de alta e baixa turbi-

dez, esperava-se que estas apresentassem va-

lores próximos à dose teórica de Carbendazim  

(250 µg L-1), porém isso não foi verificado. Cons-

tatou-se assim que as recuperações encontradas 

foram inferiores, no caso de águas de elevada 

turbidez, e às vezes superiores, no caso de águas 

de baixa turbidez, aos valores estimados na eta-

pa de validação do método (PEREIRA, 2018) utili-

zado para determinação do agrotóxico. Esse fato 

pode ser atribuído, possivelmente, à adsorção do 

agrotóxico nas partículas suspensas das águas, 

principalmente quando a turbidez é elevada, já 

que foram verificados maiores valores de desvio- 

padrão das eficiências de remoção nos ensaios 

de alta turbidez. Por sua vez, as eficiências de 

recuperação superiores a 100% observadas em 

alguns ensaios para águas de baixa turbidez não 

têm explicação clara e podem estar associadas a 

erros de análise das replicatas 2 e 3. 

A partir dos resultados mostrados na Tabela 5, 

foram construídos gráficos de eficiência de re-

moção para os dois tipos de água, para os três 

coagulantes, conforme a Fig. 2. 

Na Fig. 2 percebe-se que para os ensaios com 

águas de alta turbidez, as remoções médias de 

Carbendazim variaram entre 33 e 67%, sendo o 

cloreto férrico o coagulante mais eficiente assim 

como verificado para a remoção de turbidez (Eta-

pa 1). Nesse caso, vale destacar que o precipitado 

de ferro apresenta a possibilidade interagir com 

o Carbendazim tanto por interações eletrostá-

ticas como por ligações covalentes, já que pos-

sui orbitais “d” incompletos, que podem receber 

elétrons de grupos doadores (ex. amina e amida) 

do Carbendazim para fazer ligação covalente co-

ordenada. Isso não ocorre com o alumínio porque 

esse elemento só tem orbitais s e p. No caso do 

alumínio, apenas interações eletrostáticas – entre 

o Carbendazim carregado negativamente e espé-

cies de Al carregadas positivamente - irão ocorrer, 

fazendo com que a eficiência de remoção de Car-

bendazim com cloreto férrico seja maior.

Tabela 5 - Resultado dos ensaios de clarificação para águas de alta e baixa turbidez

Alta Turbidez

Coagulante Replicatas Recuperaçãoa (%) Ci (µg L-1) Cf (µg L-1) Remoção (%) Remoção média ± desvio padrão (%)

Sulfato de  
Alumínio (SA)

1 12 30,78 19,28 37,4

33 ± 172 13 32,32 17,02 47,3

3 8 20,81 17,88 14,1

Cloreto de 
Polialumínio (PAC)

1 11 26,91 16,30 39,4

392 5 13,51b 16,32b -

3 8 18,80b 21,03b -

Cloreto Férrico (CF)

1 54 135,95 52,44 61,4

67 ± 82 40 100,04 26,81 73,2

3 14 35,68b 38,19b -

Baixa Turbidez

Coagulante Replicatas Recuperaçãoa (%) Ci (µg L-1) Cf (µg L-1) Remoção (%) Remoção média ± desvio padrão (%)

Sulfato de  
Alumínio (SA)

1 36 90,40 60,68 32,9

68 ± 302 155 386,96 50,08 87,1

3 134 335,51 56,42 83,2

Cloreto de 
Polialumínio (PAC)

1 72 178,98 38,42 78,5

86 ± 62 115 287,56 31,47 89,1

3 161 401,47 43,38 89,2

Cloreto Férrico (CF)

1 59 147,64 63,97 56,7

68 ± 122 118 295,93 100,02 66,2

3 107 268,67 49,65 81,5

a Razão entre a concentração inicial de Carbendazim na amostra e a concentração teórica (250 µg L-1), em porcentagem
b Resultados excluídos do cômputo da média por apresentarem concentração inicial inferior à concentração final
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a) b)

Figura 2 - Eficiência de remoção de Carbendazim nos ensaios de clarificação utilizando SA, PAC e CF  
em águas de: a) alta turbidez; b) baixa turbidez

Sabe-se que, no equilíbrio, o Carbendazim en-

contra-se na forma aniônica, já que seu pKa é de 

4,2, valor inferior ao pH do meio após coagulação. 

Dempsey e O'Melia (1984) destacaram que o pre-

cipitado formado durante a coagulação pelo me-

canismo de varredura apresenta carga positiva, 

seja este formado a partir de um sal de alumínio 

ou ferro. De acordo com os mesmos autores, os 

precipitados formados, Al(OH)
3
 e Fe(OH)

3
, apre-

sentam PCZ de 8,5, ou seja, em pH inferior estes 

irão apresentar carga positiva, possibilitando a 

atração eletrostática de compostos de carga ne-

gativa, tais como o Carbendazim. Vale destacar 

que nos ensaios de águas de alta turbidez houve 

uma variação do número de replicatas analisadas 

devido à exclusão de resultados inconsistentes.

Para os ensaios com águas de baixa turbidez, ve-

rificaram-se eficiências médias de remoção en-

tre 68 e 86%, na qual o cloreto de polialumínio 

apresentou maior remoção de Carbendazim. A 

partir dessa observação, pode-se inferir que no 

caso de uma menor quantidade de partículas 

suspensas e coloidais presentes na água, o clo-

reto de polialumínio se sobressai em relação aos 

demais coagulantes. De acordo com Lima et al. 

(2014), a maior eficiência de remoção de micro-

contaminantes associada à utilização do PAC é 

justificada principalmente pelas melhores con-

dições para a coagulação/floculação. Isso ocor-

re devido à formação de espécies de alumínio 

altamente carregadas positivamente durante a 

hidrólise do PAC (ZOUBOULIS; TRASKAS; SAMA-

RAS, 2008) que irão interagir com o Carbenda-

zim, apresentando melhor remoção. Vale des-

tacar que a quantidade de partículas suspensas 

nesse caso é menor, e logo não irá ocorrer reco-

brimento do hidróxido de alumínio. 

Comparando as Fig. 2a e 2b, foi possível constatar 

que uma maior quantidade de partículas interfe-

re negativamente na remoção de Carbendazim 

quando se utiliza o cloreto de polialumínio. Para 

os demais coagulantes, analisando a faixa de va-

riação das eficiências de remoção, não foi veri-

ficada diferença na eficiência de remoção entre 

águas de alta e baixa turbidez. Nesse caso, uma 

maior quantidade de partículas suspensas pare-

ce prejudicar apenas o desempenho do cloreto de 

polialumínio, podendo ocorrer o recobrimento do 

hidróxido de alumínio que impede interações com 

o Carbendazim, como mostrado na Fig. 3 a seguir.

Diante do exposto, é possível inferir que, em 

ETAs, a variação do parâmetro turbidez ao longo 

das estações do ano irá influenciar na remoção 

de Carbendazim, visto que na época chuvosa a 

quantidade de partículas suspensas na água é 

maior do que na estação seca.
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3.3 Etapa 3: Clarificação acoplada à adsorção 
com CAP para remoção de Carbendazim

3.3.1 CAP adicionado juntamente com o 
coagulante

Nesta etapa, foi avaliada a eficiência de remoção 

de Carbendazim por meio do acoplamento da ad-

sorção por carvão ativado em pó (CAP) à etapa 

de clarificação utilizando o cloreto férrico como 

coagulante para os dois tipos de água. Foram tes-

tadas as doses de 2,5; 5 e 10 mg L-1 de CAP, sen-

do este adicionado com o coagulante durante a 

mistura rápida na etapa de clarificação. A Tabela 

6 destaca os resultados obtidos a partir desses 

ensaios, podendo ser observada novamente baixa 

recuperação de Carbendazim, ou seja, a concen-

tração inicial não correspondeu à dose teórica de 

250 µg L-1 , assim como verificado na Etapa 2.

Figura 3 - Recobrimento do precipitado de alumínio pelo excesso de partículas suspensas para os 
 ensaios com águas de alta turbidez

Tabela 6 - Resultado dos ensaios de clarificação + adsorção com CAP (adicionado com o coagulante)  
para águas de alta e baixa turbidez

Alta Turbidez

Dose de CAP (mg L-1) Replicatas Recuperaçãoa (%) Ci (µg L-1) Cf (µg L-1) Remoção (%) Remoção média ± desvio padrão (%)

2,5
1 31 78,31 35,25 55,0

76 ± 30
2 35 87,70 2,37 97,3

5
1 36 91,32 20,36 77,7

67 ± 16
2 28 71,15 31,53 55,7

10
1 33 81,58 19,32 76,3

59 ± 25
2 30 76,34 44,76 41,4

Baixa Turbidez

Dose de CAP (mg L-1) Replicatas Recuperaçãoa (%) Ci (µg L-1) Cf (µg L-1) Remoção (%) Remoção média ± desvio padrão (%)

2,5
1 39 98,04 27,46 72,0

72
2 59 148,26b 265,83b -

5
1 25 62,68 20,20 67,8

73 ± 7
2 36 90,24 20,08 77,8

10
1 43 108,29 7,59 93,0

87 ± 8
2 42 104,22 19,17 81,6

a Razão entre a concentração inicial do composto na amostra e a concentração teórica (250 µg L-1), em porcentagem
b Resultados excluídos do cômputo da média por apresentarem concentração inicial inferior à concentração final
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a) b)

Figura 4 - Eficiência de remoção de Carbendazim nos ensaios de clarificação + CAP (junto com o coagulante) nas doses 
de 2,5; 5 e 10 mg L-1, em águas de: a) alta turbidez; b) baixa turbidez

Conforme a Fig. 4, quando foram utilizadas 

águas de alta turbidez, observa-se que à medida 

em que se aumentou a dose de CAP, verificou-se 

uma redução da eficiência de remoção de Car-

bendazim, apresentando valores médios entre 

59 e 76%. Comparando as faixas de variação das 

eficiências de remoção, não foi observada dife-

rença entre as doses de CAP. Levando em con-

sideração as remoções obtidas na Etapa 2 do 

trabalho para o coagulante cloreto férrico (67%), 

pode-se dizer que a utilização de CAP não apre-

sentou vantagem comparada à utilização apenas 

da clarificação. Esse fato pode ser justificado por 

um possível recobrimento da superfície do car-

vão pela existência de uma maior quantidade de 

partículas suspensas, como mostrado na Fig. 5, 

não sendo observada elevação da eficiência de 

Carbendazim neste caso.

Nos ensaios com águas de baixa turbidez, com-

parando o resultado alcançado apenas na clari-

ficação usando cloreto férrico (68% de remoção 

de Carbendazim) com a associação desta à ad-

sorção com CAP, houve um aumento na remoção 

do agrotóxico, indicando uma melhoria na efici-

ência do acoplamento do CAP à clarificação na 

dose de 10 mg L-1. 

Os resultados obtidos para as três doses de CAP 

nas águas de alta turbidez e para as doses de  

2,5 e 5 mg L-1 de CAP nas águas de baixa turbidez 

indicam que as partículas suspensas recobrem os 

sítios de adsorção do CAP, diminuindo sua efici-

ência. Caso o cloreto férrico fosse adsorvido pelo 

carvão, à medida que a dose de CAP aumentasse, 

para água de baixa turbidez, deveria haver piora 

na eficiência de remoção das partículas suspen-

sas e do Carbendazim pela etapa de clarificação. 

Isso tenderia a anular ou diminuir o aumento de 

remoção que seria observado pela adsorção do 

agrotóxico ao carvão. Este fato não é verifica-

do devido ao elevado PCZ deste carvão, que é 

de 10,5 (TONUCCI, 2014). Assim, em pH inferior 

a este valor (pH de coagulação), a superfície do 

carvão apresenta-se positivamente carregada, 

indicando que não ocorre adsorção de íons de 

Fe3+ de carga positiva e de seus hidróxidos.
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Comparando os resultados obtidos utilizando os 

dois tipos de água, foi possível concluir que ape-

nas na maior dose de CAP, para águas de baixa 

turbidez, alcançou-se melhoria na eficiência de 

remoção de Carbendazim. Constatou-se que 

uma maior quantidade de partículas suspensas 

e coloidais, presentes na água de alta turbidez, 

prejudica a eficiência do tratamento de clarifi-

cação associado à adsorção por CAP. Isso prova-

velmente ocorre porque o excesso de partículas 

suspensas pode bloquear fisicamente os sítios de 

adsorção do CAP, impedindo as interações com 

Carbendazim (Fig. 5). Assim, verificam-se efi-

ciências de remoção mais próximas dos valores 

alcançados apenas com a clarificação.

3.3.2 CAP como pós-tratamento da clarificação

Além da avaliação da eficiência da adição do CAP 

com o coagulante, também foi verificada a efi-

ciência da adição do CAP como pós-tratamen-

to da clarificação, utilizando tempo de contato 

de 30 minutos também nas doses de 2,5; 5 e 10 

mg L-1 nos dois tipos de água. Na Tabela 7 são 

mostrados os resultados obtidos nesses ensaios 

e, a partir destes, foram elaborados os gráficos 

de concentração inicial e final média para cada 

dose de CAP. 

Nesta etapa também foi verificada recuperação 

de Carbendazim das amostras iniciais inferior 

às recuperações estimadas na etapa de valida-

ção. Observando as recuperações médias das 

Etapas 2 e 3, têm-se os valores médios de 73% 

para a clarificação, 34% para clarificação com 

adição de CAP junto ao coagulante e 36% para 

CAP após clarificação, sendo a Etapa 2 destoan-

te das demais.

A Fig. 6 mostra as eficiências de remoção encon-

tradas para os dois tipos de água nas três doses 

de CAP utilizadas. De acordo com a Fig. 6a, pode- 

se perceber que a dose de 5 mg L-1 de CAP foi a 

que alcançou maior eficiência média (85%), po-

rém levando em conta a variação dos resultados 

obtidos, tem-se que a eficiência alcançada na 

dose de 10 mg L-1 foi próxima à eficiência obtida 

com 5 mg L-1 de CAP. No caso da utilização ape-

nas da etapa de clarificação, alcançou-se efici-

ência de remoção de 67% do agrotóxico para o 

coagulante cloreto férrico, sendo assim a adsor-

ção com CAP como pós-tratamento também não 

se apresentou vantajosa. 

Figura 5 - Recobrimento do CAP pelo excesso de partículas suspensas para os ensaios com águas de alta turbidez
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Tabela 7 - Resultado dos ensaios de clarificação + adsorção com CAP (pós-tratamento) para águas de alta e baixa 
turbidez (3,0 ± 0,3 NTU e 1,7 ± 0,2 NTU)

Alta Turbidez

Dose de CAP (mg L-1) Replicatas Recuperaçãoa (%) Ci (µg L-1) Cf (µg L-1) Remoção (%) Remoção média ± desvio padrão (%)

2,5
1 47 117,28 26,08 77,8

74 ± 6
2 26 66,14 20,09 69,6

5
1 42 105,65 18,54 82,5

85 ± 4
2 39 98,44 11,33 88,5

10
1 41 102,76 11,57 88,7

57 ± 45
2 54 134,16 100,88 24,8

Baixa Turbidez

Dose de CAP (mg L-1) Replicatas Recuperaçãoa (%) Ci (µg L-1) Cf (µg L-1) Remoção (%) Remoção média ± desvio padrão (%)

2,5
1 36 89,84 25,53 71,6

74 ± 4
2 37 91,72 20,63 77,5

5
1 25 62,26 16,53 73,5

74 ± 1
2 28 70,84 17,46 75,4

10
1 23 57,29 5,50 90,4

90 ± 0
2 32 80,64 7,49 90,7

a Razão entre a concentração inicial do composto na amostra e a concentração teórica (250 µg L-1), em porcentagem

a) b)

Figura 6 - Eficiência de remoção de Carbendazim nos ensaios de clarificação + CAP (pós-tratamento)  
nas doses de 2,5; 5 e 10 mg L-1, em águas de: a) alta turbidez; b) baixa turbidez

Para os ensaios com águas de baixa turbidez  

(Fig. 6b), observou-se uma eficiência de remo-

ção de Carbendazim mais acentuada na dose de 

10 mg L-1 (90%), enquanto nas demais doses os 

resultados foram semelhantes. Em comparação 

apenas com os resultados obtidos na clarificação 

com cloreto férrico, observou-se que o uso do 

CAP como pós-tratamento também foi favorável 

na dose de 10 mg L-1.

Com relação aos resultados referentes às faixas 

de variação das águas de alta e baixa turbidez 

para cada dose, as eficiências de remoção não 

apresentaram diferenças consideráveis (74±6 e 

74±4 %;85±4 e 74±1 %; 57±45 e 90±0 %). Esse 

fato já era esperado, visto que nesses ensaios 

houve primeiramente a remoção dos flocos for-

mados para os dois tipos de água e só em segui-

da a água foi submetida à adsorção. A turbidez 

remanescente utilizando apenas a clarificação 

para os ensaios de alta turbidez foi de 3,0 ± 0,3 

NTU e para os ensaios de baixa turbidez, esse va-

lor foi de 1,7 ± 0,2 NTU. Assim, não houve dife-
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rença entre a quantidade de partículas suspen-

sas no início da adsorção para os dois ensaios.

Ao se analisar as faixas de variação das eficiências 

de remoção para a adição do CAP juntamente com 

o coagulante (Fig. 4) e como pós-tratamento (Fig. 

6), é possível observar que ambos os testes apre-

sentaram eficiência semelhante, sendo a dose de 

10 mg L-1 ligeiramente superior às demais. 

Na literatura, o único estudo que testa a adsor-

ção com CAP para a remoção de Carbendazim 

alcançou remoção máxima de 55% do agrotóxi-

co, numa dose de 5 mg.L-1 e tempo de contato de 

480 min. Vale destacar que neste caso utilizou-se 

apenas a adsorção como tratamento e tempo de 

contato bem superior ao adotado no presente 

estudo (20 min para CAP adicionado junto com 

cloreto férrico e 30 min para CAP como pós- 

tratamento), o que inviabilizaria a implantação 

em ETAs. Com relação à eficiência de remoção, 

alcançaram-se maiores valores no presente tra-

balho do que no estudo citado, destacando a 

importância da utilização do processo de clarifi-

cação como primeira etapa da remoção da subs-

tância em estudo.

A molécula de Carbendazim pode apresentar um 

momento dipolar que pode levar à formação de 

ligações de hidrogênio com grupos mais polares 

(Ex. fenol, amina, amida) presentes na superfície 

do CAP (GIRY; AYELE; GAUTHIER, 2001). Adicio-

nalmente, o CAP apresenta alta capacidade de 

estabelecer interações de van der Waals com a 

molécula do Carbendazim. Esse fato parece jus-

tificar a eficiência da utilização da adsorção com 

CAP na remoção do Carbendazim, que possui um 

anel aromático e pode fazer ligações de natureza 

hidrofóbica com grupos apolares do carvão.

4 CONCLUSÕES
Com relação à remoção do Carbendazim na eta-

pa de clarificação utilizando condições otimiza-

das para a remoção de partículas suspensas, foi 

possível observar que em águas de alta turbidez 

o cloreto férrico foi o coagulante mais eficiente, 

enquanto em águas de baixa turbidez o cloreto de 

polialumínio se destacou em relação aos demais. 

Assim, a turbidez é um parâmetro que influencia 

na remoção do agrotóxico, visto que a clarificação 

apresentou eficiências de remoção inferiores nos 

ensaios utilizando águas de maior turbidez. 

O acoplamento da etapa de adsorção com CAP à 

etapa de clarificação, sendo este adicionado com 

o coagulante ou utilizado como pós-tratamento, 

não apresentou melhoria considerável à etapa 

de clarificação como um todo. Apenas na dose 

de 10 mg L-1 para águas de baixa turbidez foi ve-

rificado incremento na eficiência de remoção do 

Carbendazim em ambos os casos. Sendo assim, 

não se justifica o emprego do CAP mineral testa-

do em ETAs para a remoção do agrotóxico, visto 

que a implantação deste acarretaria num custo 

mais elevado de operação, além da necessidade 

de modificação estrutural das unidades.
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Resumo
A poluição difusa decorrente da disposição inadequada dos resíduos da construção civil (RCC) ainda é reali-

dade nos territórios brasileiros. A maioria dos municípios sequer possui informações sobre a massa total que 

é gerada e disposta em seu território. Essa ausência de dados conflita com a obrigatoriedade legal de serem 

estabelecidas, pelos municípios, as diretrizes locais para o manejo adequado desses resíduos. Em vista disso, 

este trabalho apresenta o desenvolvimento de dois modelos matemáticos de aproximação estatística, em di-

ferentes escalas territoriais, por meio dos quais é possível estimar a geração de RCC em municípios do estado 

de São Paulo. Os modelos propostos foram aplicados a 11 municípios do estado de São Paulo e os resultados 

indicaram que a geração de RCC, para essa unidade da federação, aumenta tanto em função do número de 

habitantes como em função de suas rendas. 

Palavras-chave: Resíduos sólidos. Construção civil. Gestão pública. Geração de RCC.

Abstract
The diffuse pollution, due to inadequate waste disposal, is still a reality in Brazilian territory. Most municipalities do 

not have information referring to the total mass of RCCs generated and disposal in their territory. The absence of 

actual data conflicts with the legal obligation to be established, by the municipalities, local guidelines for correctly 

managing this type of waste. In such context, this work presents the development of two mathematical models for 

statistical estimation, in different territorial scales, through which it is possible to estimate amounts of RCC genera-

tion in São Paulo state municipalities. The proposed models were applied to 11 municipalities in the São Paulo state. 

Results indicated that the generation of RCC in São Paulo region increases both as a function of inhabitants quantity 

and as a function of annual average incomes.

Keywords: Solid waste. Civil construction. Public management. RCC generation.
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1 INTRODUÇÃO
Em todo o território brasileiro, atividades rela-

cionadas à construção civil estão entre as que 

mais geram resíduos sólidos. A preocupação 

decorrente dessa geração não se limita ao volu-

me de resíduos gerados, mas estende-se para o 

lançamento irregular em terrenos baldios, ma-

nanciais e áreas de proteção ambiental, pois ge-

ram significativos impactos ambientais e eco-

nômicos (KUSUNOKI, GOBBI e CHARVET, 2020; 

PAZ, LAFAYETTE e SOBRAL, 2018; SAMPAIO et 

al., 2015). Se por um lado as ações municipais 

de gestão têm se revelado precárias e incapazes 

de dar tratamentos adequados a todos os resí-

duos gerados, por outro, os elevados requisitos 

de qualidade explicitados nos instrumentos le-

gais, vigentes no país, abrangem de forma in-

tegrada e sistêmica toda a cadeia produtiva e 

o ciclo de vida dos materiais (CONAMA, 2002; 

BRASIL, 2010). 

A viabilidade técnica de novos usos dos RCC, in-

clusive para a própria atividade de construção 

civil, é reconhecida por pesquisas e aplicações 

pontuais no país e subsidiaram a publicação de 

normas regulamentadoras, com vistas ao uso be-

néfico do material (LIMA e CABRAL, 2013; LOCH, 

STOCKER e BERTOLINI, 2019; ABNT, 2004 a, b). 

Porém, considerados os fatores que influenciam 

a geração, as restrições de reciclagem e a efici-

ência da gestão dos RCC, é mister afirmar que há 

significativos desafios a serem enfrentados para 

que ocorra a reversão do quadro de degradação 

ora vigente (MENEGAKI e DAMIGOS, 2018; JU-

NIOR et al., 2019; HACKENHAAR et al., 2019).

O Brasil evidencia geração per capita de RCC in-

ferior à de países mais desenvolvidos. No entan-

to, o valor contabilizado pode não corresponder 

à geração real desses resíduos, pois se refere 

apenas à parcela dos resíduos sobre os quais os 

municípios possuem informações (IPEA, 2012). A 

ausência de dados de geração e de tratamento 

ambientalmente adequado é desafio reconheci-

do e pautado como meta para a gestão nacional 

(BRASIL, 2012; BRASIL, 2016). Mas esse não é um 

desafio exclusivo do país; na União Europeia (UE), 

até mesmo a classificação dos RCC trouxe trans-

tornos aos valores reportados pelos países até o 

ano de 2011, já que apenas alguns deles incluí-

am os resíduos de terraplenagem. Na UE, a meta 

de reúso e reciclagem de 70% dos RCC até o ano 

de 2020 já havia sido ultrapassada por alguns de 

seus países há mais de uma década. No entanto, 

permanece como desafio para outros, que nem 

mesmo possuem valores conhecidos de geração 

(EUROPEAN COMISSION, 2011). Segundo Wang 

et. al. (2016), na China o crescimento da geração 

de RCC evidenciado no período de 2001 a 2013 

foi obtido por meio de estimativa da geração re-

alizada a partir de dados públicos de construção 

e demolição. Ainda segundo o autor, das mais de 

3 bilhões de toneladas de RCC produzidas anual-

mente, apenas 10% são recicladas. 

A ausência de dados, no Brasil, conflita com a 

obrigatoriedade legal de serem estabelecidas, 

pelos municípios, as diretrizes locais para o ma-

nejo adequado desses resíduos. De acordo com 

WU et al. (2014), existem várias metodologias de 

quantificação de RCC, tais como: a) medidas di-

retas em campo; b) medições indiretas; c) cálculo 

da taxa de geração para uma atividade específi-

ca; d) utilização da geração per capita como fator 

de multiplicação; e) extrapolação dos valores fi-

nanceiros; f) cálculo com base em área construí-

da; g) balanço de massa e vida útil de um produ-

to; h) método de acumulação de um sistema de 

classificação; i) método do modelo de variáveis. 

Como evidenciado por Paz e Lafayette (2016), 

grande parte dessas metodologias foi desenvol-

vida com o intuito de auxiliar a gestão dos RCC 

em obras e municípios.

Correlações entre a geração de RCC e as carac-

terísticas e etapas de obras foram estudadas 

por pesquisadores brasileiros e, a partir disso, 

foram propostas ferramentas para estimati-
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va de resíduos (MÁLIA, BRITO e BRAVO, 2011; 

PAZ, LAFAYETTE e SOBRAL, 2018). No entanto, 

considerando que tais estimativas ocorrem em 

obras regulares e planejadas, os valores obtidos 

podem não representar grande parte das obras 

de construção realizadas no país. Além disso, 

não contemplam os RCC gerados nas atividades 

de demolição.  

No Brasil, muitos municípios utilizam a propo-

sição de Pinto (1999) para estimar a geração de 

RCC em seus territórios. Essa metodologia con-

sidera os seguintes indicadores: áreas de cons-

trução aprovadas (geração de 150 kg RCC/m2 

de área construída); carga transportada pelos 

catadores; e monitoramento do destino final. No 

entanto, segundo Córdoba et al. (2019), dentre 

esses indicadores o mais efetivo é o uso dos da-

dos de destinação final, que na maioria dos mu-

nicípios brasileiros inexistem. Também é usual no 

país a adoção dos dados publicados nos pano-

ramas da Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), 

nos diagnósticos anuais disponibilizados pelo 

Sistema Nacional de Informações sobre Sanea-

mento (SNIS) e em pesquisas realizadas em ter-

ritórios específicos, como o realizado na versão 

preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

(BRASIL, 2012). Considerada a fragilidade dos 

dados, o uso de ajustes matemáticos pode au-

xiliar nessas estimativas com o uso de variáveis 

socioeconômicas específicas dos territórios.  

As correlações lineares, conhecidas com corre-

lações de Pearson, são amplamente empregadas 

para verificar a existência de relação entre duas 

variáveis independentes. De acordo com a lógica 

proposta por Pearson, duas variáveis não depen-

dentes entre si podem possuir uma correlação 

linear de ocorrência, desde que seus valores não 

gerem desvios do valor médio muito diferentes 

entre si. Assim, se a correlação for perfeita, en-

tão o desvio de uma variável em relação ao valor 

médio é idêntico ao desvio da outra, também em 

relação ao seu valor médio. Não necessariamen-

te os valores são os mesmos ou suas médias são 

as mesmas, mas há simetria quando seus desvios 

são comparados aos valores gerados na ocorrên-

cia de cada variável. Numericamente, valores 

próximos de 1 ou -1 revelam perfeitas correla-

ções; valores próximos de 0, muito baixa; acima 

de 0,3, geralmente, são aceitáveis correlações 

lineares. Na prática, a avaliação da significân-

cia de uma correlação linear é feita por meio de 

um teste de hipótese da existência de um coefi-

ciente linear (COHEN, 1988; FERNANDES, 1999; 

Pearson apud FIGUEIREDO FILHO; SILVA JÚNIOR, 

2009). Neste trabalho, são consideradas variá-

veis independentes: a geração de RCC e os fato-

res socioeconômicos.

Curvas ajustadas a um conjunto de valores ge-

ralmente produzem erros residuais, que podem 

ser entendidos como a diferença entre o valor 

estimado e o valor observado. Em estatística, o 

conceito de resíduo pode ser utilizado para com-

parar diferentes modelos entre si, em relação aos 

valores observados, por meio de um coeficiente, 

R2, conhecido como coeficiente de determina-

ção. Quanto maior o valor de R2, maior a quan-

tidade de valores observados que podem ser ex-

plicados por meio de uma relação estabelecida 

em um modelo matemático, ajustado aos valores 

observados. Nesse contexto, entende-se como 

modelo matemático a expressão algébrica capaz 

de traduzir um fenômeno observado no mundo 

físico (SUBRAMANIAN, A.; COUTINHO, A. S.; SIL-

VA, 2007; COHEN, 1988; FERNANDES, 1999). No 

caso do presente trabalho, o fenômeno avaliado 

é a geração municipal de RCC.

De acordo com Rosado et al. (2019), a geração de 

RCC estimada no Brasil é da ordem de 100 mi-

lhões de toneladas/ano, e 20% desse total é ge-

rado pelo estado de São Paulo. Em 2012, menos 

de 20% dos municípios paulistas possuíam áreas 

previstas para a reciclagem dos RCC e menos de 

60% realizavam algum tipo de beneficiamento 
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ou de reutilização desses resíduos (SÃO PAULO 

& SINDUSCON, 2012; SÃO PAULO, 2014). A ine-

xistência de unidades de destinação adequadas 

para o tratamento de RCC evidencia que grande 

parcela desses resíduos vem sendo aterrada ou 

contribui para a poluição difusa do território. O 

descontrole da geração e do destino dos RCC en-

seja a ocorrência de perdas econômicas de mate-

riais que poderiam ser reintroduzidos na cadeia 

produtiva e a impactos ambientais imensuráveis. 

De acordo com Marques Neto (2009), há al-

guns municípios paulistas (Campinas, Diadema, 

Guarulhos, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto, 

Santo André, São Carlos, São José do Rio Preto, 

São José dos Campos e Tremembé) cuja situa-

ção legal se destaca historicamente da situação 

dos demais, em função dos esforços para ela-

boração de Planos de Gestão de Resíduos da 

Construção Civil, anteriormente à promulga-

ção da Lei 12305/2010, em convergência com 

o disposto pela resolução CONAMA 307/2002. 

Mesmo considerando que nesses territórios es-

forços ainda precisam ser invitados para o al-

cance da efetividade de gestão, os dados e in-

formações por eles disponibilizados podem ser 

considerados norteadores de ações para outros 

municípios do estado.

Em função do cenário vigente no estado de São 

Paulo, foram estabelecidas as seguintes metas 

de gestão dos RCC, para pleno atendimento até 

2019, a saber: eliminação de disposição irregu-

lar; implementação de módulo específico no Sis-

tema de Gerenciamento online já existente; im-

plantação de áreas de recebimento, transbordo 

e triagem; reutilização e reciclagem de 70% dos 

materiais; exigência dos planos de gerenciamen-

to de grandes geradores; além de ações voltadas 

à redução de geração (SÃO PAULO, 2014). Visan-

do a corroborar a busca pela eficiência da gestão 

e gerenciamento dos RCC e entendendo que o 

primeiro passo consiste em aumentar a qualida-

de dos dados sobre a ocorrência desses resíduos 

nos municípios, este trabalho foi concebido, com 

o objetivo de produzir modelos matemáticos de 

aproximação estatística para estimativa de ge-

ração de RCC em municípios do estado de São 

Paulo, com o uso da hipótese de que os dados de 

geração dessa classe de resíduos nos onze muni-

cípios do Estado com maior qualidade de gestão 

são confiáveis. 

 

2 METODOLOGIA 
O presente trabalho se enquadra na metodologia 

que utiliza o fator de multiplicação da geração 

per capita para estimar a geração municipal de 

RCC e foi desenvolvido como uma pesquisa apli-

cada quantitativa (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Tendo como base essencial de estimativa da ge-

ração de RCC função já adotada por municípios 

da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Li-

toral Norte (RMVPLN), foram utilizados dados so-

cioeconômicos disponíveis em sítios confiáveis 

e amplamente adotados em gestão e gerencia-

mento de resíduos no Brasil (CARAGUATATUBA, 

2014). As principais etapas metodológicas são 

apresentadas na Fig. 1.
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Figura 1 - Esquema da metodologia adotada no presente trabalho.

Na Fig. 1, os dados e procedimentos adotados 

abrangem:

a. Compilação de dados socioeconômicos rela-

cionados à geração de RCC, tais como popula-

ção, renda, renda per capita, investimentos no 

setor de construção civil, salários pagos no setor, 

para todas as macrorregiões brasileiras, entre os 

anos de 2007 a 2014, disponíveis gratuitamente 

em sítios do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2016b);

b. Compilação de dados socioeconômicos rela-

cionados à geração de RCC, tais como popula-

ção, renda, renda per capita, capacidade de com-

pra, para o Estado de São Paulo, entre os anos de 

2007 a 2014 disponíveis gratuitamente em sítios 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2016a);

c. Compilação de dados de geração de RCC, de-

clarados por todos os municípios do estado de 

São Paulo, ao SNIS, no período de 2010 a 2014;

d. Compilação e comparação dos dados de gera-

ção de RCC em macrorregiões brasileiras, publi-

cados pela ABRELPE e declarados ao SNIS, entre 

2007 e 2014; 

e. Aplicação de métodos de correlação linear de 

Pearson e teste de hipótese com nível de signifi-

cância de 5%;

f. Seleção de dados de melhor qualidade no es-

tado de São Paulo, acerca da geração de RCC de-

clarada ao SNIS, com base em exemplos citados 

pelo Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São 

Paulo (São Paulo, 2014), para gerar valores esta-

tísticos aplicáveis ao estado de São Paulo;

• Critérios de qualidade de dados:

-  Possuir plano de gestão de RCC de acordo com 

a Resolução Conama 307 há mais de 5 anos;

-  Não declarar geração nula de RCC ao SNIS;

g. Proposição de modelo matemático para a esti-

mativa de geração municipal de RCC;

h. Validação do modelo proposto, por meio da 

estimativa de geração municipal de RCC, nos 

municípios com dados de melhor qualidade no 

estado de São Paulo. Para obtenção dos dados 

de melhor qualidade, foram tomados como base 

os 11 municípios, citados pelo Plano Estadual de 

Resíduos Sólidos, que possuem Planos de Gestão 

de Resíduos da Construção Civil desde a primei-
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ra década de 2000, a saber: Campinas, Diadema, 

Guarulhos, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto, 

Santo André, São Carlos, São José do Rio Preto, 

São José dos Campos e Tremembé, além de tra-

balhos citados pelo mesmo plano (SÃO PAULO, 

2014). Com isso, foi possível agrupar todos os 

dados declarados por 11 municípios, entre 2010 

e 2013, em um conjunto de 42 valores de popu-

lação, renda per capita e geração per capita de 

resíduos ao ano (foram 11 valores em 4 anos, to-

talizando, a priori 44, mas subtraindo dois valo-

res nulos, com 42 valores, a posteriori).

i. Determinação das condições de aplicação do 

modelo.

3 RESULTADOS 
3.1 Geração macrorregional e estadual de RCC

Para as macrorregiões brasileiras, foi possível 

identificar correlações estatísticas entre a ge-

ração anual de RCC e os dados socioeconômicos 

(ABRELPE, 2016; IBGE, 2016b). Dentre os fatores 

avaliados, verificou-se que a geração de RCC nas 

macrorregiões relaciona-se com as seguintes 

características:

• número de habitantes;

•  potencial econômico e individual para promo-

ver alterações no meio (seja construindo novas 

estruturas ou reformando as já existentes);

•  quantias em dinheiro investidas no setor de 

construção civil; e

• quantias pagas aos trabalhadores do setor. 

A Fig. 2 apresenta a relação entre renda per capi-

ta e a geração de RCC nas 5 macrorregiões bra-

sileiras (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudes-

te e Sul), no período entre 2007 e 2012. Para a 

macrorregião sudeste, foi traçada uma curva de 

regressão linear.
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Figura 2 - Relação histórica entre a massa de RCC e a renda per capita anual nas 5 macrorregiões brasileiras.

Semelhantemente, foi verificado se existe rela-

ção entre a geração de RCC e o pagamento de 

salários ou remunerações a trabalhadores do se-

tor da construção civil, nas 5 macrorregiões bra-

sileiras, conforme mostrado na Fig. 3.
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Figura 3 - Relação histórica entre a massa de RCC e a remuneração no setor de construção civil nas 5 macrorregiões brasileiras.

A relação entre a evolução populacional e de geração de RCC, em todas as macrorregiões brasileiras, é 

apresentada na Fig. 4. 
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Figura 4 - Relação histórica entre a massa de RCC e a população anual nas 5 macrorregiões brasileiras.

Na Fig. 5, é apresentada a relação entre investimentos no setor de construção civil e a geração de RCC, com 

valor de R2 da regressão linear próxima de 0,99, para a região Sudeste.
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Figura 5 - Relação entre a evolução da massa de RCC e o valor de incorporações e obras realizadas nas 5 
macrorregiões brasileiras.

Nota-se que, em todas as relações, a região Su-

deste apresenta os maiores valores de geração 

de RCC, possuindo curvas de maior comprimen-

to gráfico e com valores de R2 superiores a 0,96. 

A macrorregião norte, por outro lado, possui os 

menores valores de geração de RCC, com curvas 

visivelmente mais curtas, no período avaliado. Em 

relação à renda per capita (Fig. 2), praticamente 

não houve variação na geração de RCC, nas ma-

crorregiões Sul e Centro-Oeste. Contudo, de um 

modo geral, observando as Fig. 2, 3, 4 e 5, é possí-

vel notar padrões crescentes e (principalmente no 

Sudeste) lineares de evolução da geração de RCC 

com o aumento da renda per capita, das remune-

rações pagas, dos investimentos realizados no se-

tor de construção e do número de habitantes.

Correlações de Pearson foram calculadas para as 

relações apresentadas nas Fig. 2, 3, 4 e 5 (Tabela 1).

Tabela 1 -  Correlações lineares de Pearson em macrorregiões brasileiras.

Macrorregião

Relação de 
Pearson:

 remunerações X 
Geração

 de RCC (kt/ano)

Relação de
 Pearson: 

população total X 
Geração 

de RCC (kt/ano)

Relação de
Pearson:

 Renda per capita X 
Geração 

de RCC (kt/ano)

Relação de
 Pearson:

 Investimentos
 em obras X

 Geração 
de RCC (kt/ano)

Sudeste 0,980 0,980 0,982 0,996

Sul 0,330 0,740 0,330 0,740

Nordeste 0,510 0,970 0,507 0,966

Centro-oeste 0,740 0,900 0,742 0,882

Norte 0,400 0,970 0,371 0,984

Média 0,600 0,910 0,586 0,914

Conforme mostrado na Tabela 1, existem valores 

elevados de correlação linear não apenas entre 

geração de RCC e crescimento populacional, mas 

também entre remunerações pagas a trabalha-

dores e investimentos do setor de construção, 

bem como a renda per capita. Observa-se que, 

no Sudeste, os valores são sempre muito eleva-

dos, próximos de 1 e superiores a 0,926 que, em 

teste de hipótese de correlação linear utilizando 

a distribuição t de Student, com valor crítico para 
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a significância de correlação tendendo a 0% e 

amostra com 8 valores, representa o limite para 

declaração errônea de que há correlação, con-

forme demonstrado na Eq. 1.

Coeficiente de correlação para o menor valor 

possível de significância em teste t de Student.

𝑟𝑟 =
𝑡𝑡

$(𝑛𝑛 − 2) + 𝑡𝑡+
=

6
√6 + 5,99

= 0,926  (1)

Sendo: 

r = correlação linear entre as variáveis; 

n = graus de liberdade; 

t = distribuição t de Student: t(n-2).

No estado de São Paulo, os dados de geração de 

RCC apresentados pelos municípios ao SNIS não 

possuem valores regulares. Mesmo para os 11 

municípios que possuem Planos de Gestão de 

Resíduos da Construção Civil, desde a primeira 

década de 2000, pouca simetria é observada en-

tre a geração de RCC e os dados socioeconômicos 

do IBGE. Na Fig. 6, é mostrado o caráter aparen-

temente aleatório da relação  entre a geração per 

capita de RCC e a renda per capita, entre 2010 

e 2013, dos municípios de Campinas, Diadema, 

Guarulhos, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto, 

Santo André, São Carlos, São José do Rio Preto, 

São José dos Campos e Tremembé.
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Figura 6 - Relação entre renda e geração de RCC de 2010-2013.

Na Fig. 7, comparação semelhante é feita entre a geração per capita de RCC e a população de cada um dos 

municípios.
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Figura 7 - Relação entre população e a geração per capita de RCC de 2010-2013.

3.2 Geração estimada de RCC

Tentativas de estimar a geração municipal de 

RCC a partir de correlações lineares em macror-

regiões não foram bem-sucedidas. Todos os 

valores obtidos para a geração per capita anu-

al de RCC em municípios paulistas, a partir de 

funções lineares de correlações da Tabela 1, ou 

resultaram em valores extremamente peque-

nos, subestimados, ou em valores exorbitantes, 

superestimados. Os resíduos estatísticos (entre 

os valores obtidos por meio de equações linea-

res e os valores declarados ao SNIS) podem ser 

verificados na Fig. 10. Considerando que esses 

resíduos revelam que o modelo linear (obtido a 

partir de correlações em escala macrorregional) 

está consideravelmente distante, em pratica-

mente todos os pontos modelados linearmente, 

dos valores declarados (em escala municipal), 

foi descartado o uso de correlações lineares de 

valores em escalas macrorregionais, para esti-

mar a geração de RCC em escala municipal.  

O conjunto de dados declarados pelos 11 municí-

pios do Estado de São Paulo foi, então, disposto em 

ordem crescente, conforme mostrado na Fig. 8.

 
 Figura 8 - Distribuição em ordem crescente das declarações de 11 municípios paulistas entre 2010 e 2013.
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O formato característico de uma função potência 

da curva da Fig. 8 serviu de base para a construção 

de gráficos que relacionam a população normali-

zada por valores de geração per capita de resíduos, 

no eixo das ordenadas, com a própria geração per 

capita de resíduos, no eixo das abscissas (Fig. 9 (a)), 

e da mesma forma, relacionam a renda per capita 

normalizada pela geração per capita de resíduos, 

no eixo das ordenadas, com a geração per capita 

de resíduos, no eixo das abscissas (Fig. 9 (b)). 

 
a) 

 
b) 

 Figura 9 - Relações estatísticas. a) população e geração de RCC; b) renda per capita e geração de RCC.

Com as estatísticas de cada gráfico da Fig. 9 (a) e 

(b), foi possível obter duas funções potência, para 

estimativa da geração  per capita de RCC no esta-

do de São Paulo, conforme demonstrado na Eq. 2.

Manipulação algébrica da função da Fig. 9 (a) e (b).

𝑉𝑉
𝑥𝑥 = 𝑘𝑘. 𝑥𝑥& →

𝑉𝑉
𝑘𝑘 = 𝑥𝑥. 𝑥𝑥& →

𝑉𝑉
𝑘𝑘 = 𝑥𝑥()& → 𝑥𝑥 = *

𝑉𝑉
𝑘𝑘+

(
()&

→ 𝑥𝑥 = ,𝑉𝑉
𝑘𝑘

-
  (2)

Sendo: c=1+m
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Na Eq. 3, é apresentado o modelo resultante da 

manipulação algébrica demonstrada na Eq. 2, 

para estimativa da geração de RCC com base nos 

valores de população municipal (Vp) e uma abran-

gência de aproximadamente 68% dos valores 

observados (Fig. 9 (a)). Nessa equação, a variável 

x é uma função da variável Vp
. Assim, inserindo 

valores de população (número de habitantes), ob-

tém-se o valor equivalente de geração de RCC (kg/

hab.ano). Note-se que, quanto maior o valor da 

população, maior será a geração de RCC. 

Modelo para estimar a geração de RCC com base 

em valores de população (Vp
).

𝑥𝑥 = # 𝑉𝑉𝑉𝑉
185.276

-,/01
  (3)

Sendo: 

x = geração de RCC (kg/hab.ano); 

V
p
 = população municipal.

A Eq. 4, por sua vez, apresenta o modelo que 

estima a geração de RCC, com base nos valores 

de renda per capita, com uma porcentagem de 

tradução dos dados da Fig. 9 (b) de, aproxima-

damente, 93,8%. Essa equação é semelhante à 

Eq. 3, com algumas especificidades, tais como a 

constante no denominador dentro da raiz e uma 

taxa de aumento na geração de RCC, em função 

do aumento da renda per capita, ligeiramente 

maior do que a da equação anterior (Eq. 3). As-

sim, inserindo valores de renda per capita (R$/

hab.ano), obtém-se o valor correspondente de 

geração de RCC (kg/hab.ano).

Modelo para estimar a geração de RCC com base 

em valores de renda per capita (Vr
).

𝑥𝑥 = # 𝑉𝑉𝑉𝑉
14.352	

-,/01
 

 (4)

Sendo:

 x= Geração de RCC (kg/hab.ano);

V
r
= Valor da Renda Per Capita (R$/hab.ano).

Para que os modelos propostos sejam coeren-

tes com a realidade observada no Estado, foram 

adotados, como limites de uso de cada função 

(Eq. 3 e 4), o valor mínimo não nulo (1 kg/hab.

ano) e máximo (1198 kg/hab.ano), dentro do 

conjunto de 42 valores distribuídos em ordem 

crescente na Fig. 8. Assim, a Eq. 3 deverá ser usa-

da apenas em municípios do Estado cujo número 

de habitantes esteja compreendido no intervalo: 

185.276 ≤ Vp
 ≤ 627.067. Seguindo esse mesmo 

raciocínio, a Eq. 4, por sua vez, deverá ser usada 

em municípios que tiverem renda per capita anu-

al dentro do seguinte intervalo: 14.352 R$/hab.

ano ≤ V
r
 ≤ 46.223 R$/hab.ano.

De forma comparativa entre duas estimativas de 

funções diferentes com os valores declarados, a 

Eq. 4 foi utilizada para estimar valores de gera-

ção de RCC de todos os 11 municípios paulistas 

usados como referência no presente trabalho, 

junto com os valores declarados ao SNIS pelos 

mesmos municípios e estimativas feitas a partir 

do modelo linear. A comparação está apresenta-

da na Fig. 10. 
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4 DISCUSSÃO 
Muitas são as possíveis justificativas para as re-

lações entre geração de resíduos e os aspectos 

socioeconômicos. Considerando que uma gran-

de quantidade de autores relaciona o aumento 

da quantidade de áreas construídas com a maior 

geração de RCC (KOFOWOROLA; GHEEWALA, 

2009; PINTO, 1999; DING; XIAO, 2014; LAGE 

et al., 2010; KERN et al., 2015, entre outros), é 

possível associar o aumento no número de in-

divíduos que fazem uso de edificações com um 

aumento na demanda por novas construções ou 

reformas em obras já executadas. Assim, espera- 

se que o incremento populacional em qualquer 

local resulte na materialização da demanda por 

novas construções e no consequente aumento 

da geração de RCC, em quantidades que variam 

em função do tipo de construção e dos métodos 

adotados. Contudo, como pode ser observado 

na Fig. 4, incrementos populacionais macrorre-

gionais ocorrem em velocidades inferiores ao 

incremento na geração de RCC, de modo que as 

curvas de relação entre essas duas variáveis (po-

pulação e geração de RCC) possuam inclinações 

superiores àquelas observadas em função de 

outras variáveis, tais como renda, remunerações 

ou valores investidos no setor de construção civil 

(Fig. 2, 3 e 5). 

A Tabela 1 evidencia uma maior correlação em 

escala macrorregional entre a geração de RCC, 

os investimentos no setor e o crescimento popu-

lacional. No entanto, não é possível dizer que, na 

realidade em escala regional e municipal, a maior 

geração de resíduos está relacionada com esses 

aspectos socioeconômicos.

Semelhantemente aos resultados apresentados 

no presente trabalho, estudos comparativos en-

tre a geração de RCC em diversos países da Eu-

ropa, realizados pela Agência Europeia do Am-

biente (EEA, 2009), apontam que as variáveis de 

maior importância para determinar a geração de 

RCC não são os aspectos relacionados ao número 

de habitantes dos países da União Europeia, mas 

sim fatores relativos à tradição de cada país ou 

região para a construção com menores gerações 
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de resíduos, em relação às peculiaridades geo-

lógicas e geográficas, bem como à robustez da 

atividade econômica do setor da construção. 

O uso de dados macrorregionais deve ser acom-

panhado de elevada cautela, pois valores esta-

tísticos médios, como a renda per capita, nem 

sempre refletem a capacidade local de realização 

de atividades de construção. Conforme pode ser 

visto na Fig. 2, enquanto as regiões Norte, Sul e 

Centro-Oeste apresentam mínimas variações na 

geração de RCC, com o passar do tempo e com o 

aumento nos valores de renda per capita, o Nor-

deste apresentou uma queda na geração de RCC 

e uma aparente estagnação nos valores de renda, 

em oposição ao Sudeste, em que tanto renda per 

capita como geração de RCC foram progressiva-

mente maiores, no período entre 2007 e 2012. 

Assim, entende-se que cada macrorregião bra-

sileira se comporta de modo peculiar, por razões 

diversas. Por exemplo, em uma macrorregião 

onde o agronegócio esteja entre as principais 

atividades econômicas, em períodos de cresci-

mento econômico, um maior volume de renda 

poderá ser alcançado com pouca geração de RCC 

e um maior volume de outras classes de resíduos.

No processo de elaboração de um modelo mate-

mático para estimar a geração de RCC no esta-

do de São Paulo, a construção do gráfico da Fig. 

8 possibilitou verificar o aumento exponencial 

com que as declarações foram feitas ao longo 

do período; com isso, foram construídas as cur-

vas das Fig. 9 (a) e 9 (b) e, em seguida, as Eq. 3 

e 4. Observa-se na Fig. 9 (b) que a relação entre 

renda e geração de resíduos possui melhor cur-

va e menor variação residual entre a função e os 

dados declarados; assim, as estatísticas obtidas 

por meio dessa curva são mais indicadas para 

estimar a geração de RCC municipal, conforme 

modelo apresentado na Fig. 10. 

Os valores do coeficiente de determinação (R2) 

apresentados nas Fig. 9 ((a) e (b)) podem ser in-

terpretados da seguinte maneira: o modelo su-

gerido, com as estatísticas da Fig. 9 (a), represen-

ta 68,4% dos valores declarados ao SNIS pelos 11 

municípios selecionados, em todos os anos ava-

liados; o modelo sugerido com as estatísticas da 

Fig. 9 (b), por sua vez, representa 93,8% dos va-

lores das declarações ao SNIS dos mesmos mu-

nicípios, em todos os anos avaliados. Além disso, 

no modelo da Fig. 9 (b), observa-se um melhor 

ajuste dos dados declarados em relação à função 

potência. Logo, entende-se que o modelo cons-

truído como uma função da renda per capita mu-

nicipal é mais indicado para estimar a geração de 

RCC de municípios paulistas. 

O tipo de função encontrada como modelo para 

estimar a geração paulista de RCC assemelha-se 

a um dos modelos adotados por pesquisadores 

da Universidade de Lisboa (BERNARDO; CASTI-

LHO; BRITO, 2016). De acordo com os autores, a 

geração de RCC em t/km2 pode variar em função 

da densidade populacional seguindo uma fun-

ção potência, tal que a variável densidade po-

pulacional seja elevada a uma potência inferior 

a uma unidade, mas multiplicada por uma cons-

tante várias ordens de grandeza maior do que a 

constante do presente trabalho, em função das 

unidades (t/km2 versus hab/km2) adotadas. Es-

ses autores encontraram uma maior correlação 

entre geração de RCC e a idade das edificações, 

com coeficiente de determinação de 98,6%, e 

uma menor correlação entre a geração de RCC e 

a densidade de áreas construídas, com um coe-

ficiente de determinação de aproximadamente 

68%, que são correlações diferentes das que fo-

ram empregadas no presente trabalho.

Em função dos resultados apresentados, cabe 

ao município escolher se irá adotar a Eq. 2 ou 3, 

sabendo da variação residual associada a cada 

modelo e dos intervalos tidos como limitantes 

de uso, para a variável “V
p
” e “V

r
”. Entende-se 

que, caso um município em São Paulo decida 

utilizar os modelos propostos no presente tra-
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balho, estará adotando uma função com esta-

tísticas, cujas informações são próprias de sis-

temas de ambientes considerados referência no 

estado de São Paulo e, também, no Brasil, para 

quantificação de RCC gerados; porém, com um 

erro residual inerente ao modelo e ao método 

de regressão não linear (FERNANDES, 1999), 

que irá distanciá-lo em maior ou menor grau da 

realidade municipal. 

Ressalta-se que, mesmo que um município pau-

lista não tenha recursos para realizar a caracte-

rização inicial dos RCC gerados em seu território, 

para subsidiar a elaboração de um plano de resí-

duos, de acordo com as recomendações legais do 

Brasil, poderá usar dados estipulados pelo IBGE 

de população e renda, para estimar a geração de 

RCC per capita sob sua responsabilidade, como 

forma de obtenção de informações preliminares 

até que o controle sobre o manejo seja exercido 

pela gestão.  

5 CONCLUSÕES
O presente trabalho apresentou um panorama 

geral da geração de RCC no Brasil, com enfo-

que no estado de São Paulo. Utilizando os dados 

disponíveis, foi possível verificar que variáveis 

macrorregionais não podem ser utilizadas para 

estimar a geração regional e municipal de RCC, 

por meio de funções lineares. Contudo, funções 

potência, com as estatísticas geradas a partir de 

valores amostrais de municípios que possuem 

planos de gestão de RCC elaborados há mais de 

5 anos, mostraram-se mais apropriadas para 

determinar a geração municipal desses resíduos.

Com os resultados alcançados no presente tra-

balho, obtém-se uma ferramenta de modela-

gem matemática para estimar a geração de RCC 

em municípios paulistas, respeitando-se os li-

mites propostos para sua utilização. No entan-

to, ressalta-se que os modelos das Eq. 2 e 3 são 

aplicáveis em outros territórios que possuem 

características do setor da construção civil se-

melhantes àquelas observadas nos municípios 

paulistas que embasaram este trabalho. Assim, 

não é recomendável o uso desses modelos em 

regiões onde parte considerável dos investi-

mentos no setor independe da renda per capita 

ou do número de habitantes, como por exemplo, 

em regiões onde grande parte da renda advém 

de atividades rurais.

A metodologia de construção dos modelos para 

estimar a geração de RCC no estado de São Pau-

lo pode ser adotada em outras regiões brasilei-

ras desde que existam nesses territórios dados 

suficientes e confiáveis, para a obtenção de mo-

delos regionais próprios a cada contexto cultural 

e socioeconômico.
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Resumo
A modelagem de qualidade da água por meio de ferramentas computacionais tem se mostrado um impor-

tante instrumento no planejamento e na gestão dos recursos hídricos. A escolha da ferramenta leva em con-

sideração os objetivos da aplicação, detalhamento físico e hidráulico, correlação entre os processos físicos e 

bioquímicos e quantidade de indicadores de qualidade da água. Este artigo comparou as ferramentas QUAL- 

UFMG, QUALI-TOOL e HEC-RAS quanto à criação da topologia hídrica, entrada dos dados (geométricos, hi-

dráulicos, fluviométricos, de qualidade da água e coeficientes dos processos físicos e bioquímicos) e interpre-

tação dos resultados nas simulações dos indicadores oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, 

nitrogênio orgânico, amônia, nitrato e fósforo total. Foi utilizado um curso de água com capacidade hídrica 

média anual de 4,8 m3/s e lançamento pontual de alta carga poluidora (528,8 kgDBO/dia, 163,8 kgNO/dia 

e 6,2 kgP/dia no período de estiagem). Os dados de entrada foram extraídos de De Paula (2011) e Salla et 

al. (2013). Diante da comparação entre as ferramentas, observou-se que os métodos de cálculo da profun-

didade líquida e velocidade do escoamento interferiram diretamente nos perfis longitudinais de oxigênio 

dissolvido e série de nitrogênio nas situações em que os coeficientes dos processos físicos e bioquímicos são 

estimados a partir de equacionamentos da literatura. Para estudos mais simplificados, em escalas reduzidas, 

as ferramentas QUAL-UFMG e QUALI-TOOL são as sugeridas, além de possuírem interface amigável, gratuita 

e de fácil acesso ao usuário. A ferramenta HEC-RAS, por se tratar de um modelo complexo e com conexão 

com SIG, é aconselhada em estudos que exigem um maior nível de detalhamento.  

Palavras-chave: Qualidade da água. Modelagem matemática. QUAL-UFMG. QUALI-TOOL. HEC-RAS.

Abstract
Water quality modeling through computational tools has proved to be an important tool in planning and managing 

water resources. The tool choice considers application goals, physical and hydraulic detailing, physical and bio-

ARTIGO ORIGINAL



197Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 231 / pp 196-210 | Jul a Set, 2021

1 INTRODUÇÃO
O desenvolvimento acelerado da economia e da 

tecnologia, aliado às mudanças nos processos 

produtivos, faz com que a indústria explore o 

meio ambiente sem nenhum sentimento de ges-

tão e preservação. Como consequência, as rique-

zas naturais são afetadas direta e indiretamente, 

causando impactos negativos, irreversíveis ou de 

difícil recuperação. 

Dentro desse contexto, a poluição dos recur-

sos hídricos tem se tornado cada vez mais fon-

te de estudos e pesquisas em todo o mundo. A 

poluição das águas superficiais é causada pelo 

lançamento pontual de cargas poluidoras do-

mésticas e industriais, sem nenhum tratamento 

ou com tratamento inadequado, e também pelo 

lançamento difuso da carga de agrotóxicos e 

fertilizantes agrícolas. Essas cargas poluidoras 

afetam negativamente o meio aquático, dei-

xando a qualidade da água em desacordo com 

padrões exigidos por instituições ambientais 

regulamentadoras. 

Assim, a fim de mitigar a situação da degrada-

ção dos recursos hídricos, um importante passo 

é compreender a capacidade de autodepuração 

dos sistemas hídricos. O marco inicial da modela-

gem matemática de autodepuração foi proposto 

por Streeter-Pheelps, no rio Ohio, nos Estados 

Unidos, assumindo os processos de reaeração 

natural e degradação da matéria orgânica car-

bonácea (SCAVIA et al., 2006; FAN et al., 2012; 

MENDES, 2014). Sua estrutura matemática serviu 

de base para a maioria dos modelos mais avan-

çados de simulação existentes no mundo (CAO e 

ZHANG, 2006; KANNEL et al., 2011; SALLA et al., 

2013; FLECK, TAVARES e EYNG, 2013).  

Desde então, impulsionadas pelo incremento na 

capacidade computacional, inúmeras ferramen-

tas computacionais para modelagem de qualida-

de da água em ambientes lênticos e lóticos foram 

desenvolvidas, diferentes por diversos aspectos, 

tais como  capacidade de processamento, repre-

sentação dos processos físicos, químicos e bio-

lógicos, quantidade de indicadores simulados 

e interações entre esses indicadores, modo de 

alimentação dos dados de entrada, visualização 

dos resultados e integração com plataforma SIG.    

Contudo, é normal que o usuário tenha dúvida 

sobre qual é a melhor ferramenta computacional 

a utilizar em um estudo ou projeto. Diante dessa 

situação, é fundamental conhecer previamente 

as potencialidades e limitações das diversas fer-

Comparação entre ferramentas computacionais na modelagem de qualidade da água em ambiente lótico

chemical processes correlation and quantity of parameters. This paper compared QUAL-UFMG, QUALI-TOOL and 

HEC-RAS tools as for the creation of water topology, data input (geometric, hydraulic, fluviometric, water quality 

and coefficients of physical and biochemical processes). It also analyzed the results in simulations of dissolved 

oxygen, biochemical demand for oxygen, organic nitrogen, ammonia, nitrate and total phosphorus. We used a wa-

tercourse with an average annual water capacity of 4.8 m3/s and punctual release of high pollutant load (528.8 

kgDBO/day, 163.8 kgNO/day and 6.2 kgP/day during the dry season). The input data was extracted from De Paula 

(2011) and Salla et al. (2013). Considering the comparison between the tools, the methods of calculating the net 

depth and flow velocity directly interfered in longitudinal profiles of dissolved oxygen and nitrogen series in situ-

ations where the coefficients of physical and biochemical process were estimated from literature equations. For 

more simplified studies, on a reduced scale, QUAL-UFMG and QUALI-TOOL tools are suggested, with user-friendly 

interface, free distribution and easy access to the user. The HEC-RAS tool, as it is a complex model and connected to 

GIS, is recommended in studies that require a greater level of detail.

Keywords: Water quality. Mathematical modeling. QUAL-UFMG. QUALI-TOOL. HEC-RAS.
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ramentas. É nessa vertente que o presente artigo 

está inserido. 

O artigo avaliou a aplicabilidade das ferramentas 

computacionais QUAL-UFMG (VON SPERLING, 

2007), QUALI-TOOL (MAGALHÃES et al., 2017) e 

HEC-RAS (HEC, 2016) em um curso de água de 

pequeno porte e que recebe lançamentos pon-

tuais e difusos de carga poluidora em seu curso 

de água principal. As ferramentas foram compa-

radas quanto à criação da topologia do sistema 

hídrico, aos procedimentos para entrada dos 

dados (hidráulicos, fluviométricos, de qualidade 

da água e coeficientes dos processos físicos e 

bioquímicos) e interpretação dos resultados para 

simulações nos períodos de estiagem e chuvoso. 

2 METODOLOGIA
2.1 Área de estudo

Foi escolhido um trecho de 46,5 km no baixo cur-

so do rio Jordão, bacia hidrográfica do rio Doura-

do, Triângulo Mineiro. De acordo com o diagrama 

unifilar ilustrado na Fig. 1, foram utilizados três 

pontos de monitoramento fluviométrico e de 

qualidade da água (pontos A, B e C). Foram consi-

derados os tributários menores ao longo do tre-

cho do rio Jordão (tributários identificados como 

T3 até T19 na Fig. 1), cujos valores de vazão e 

qualidade da água foram estimados, consideran-

do água de boa qualidade (SALLA et al., 2013). 

Ainda na Fig. 1, as estações ST1 até ST4 foram 

utilizadas para levantamentos batimétricos.

Riqueri JC, Salla MR, Pereira CE, Guimarães TMH, Vichete WD

 
Figura 1 - Diagrama unifilar no baixo curso do rio Jordão

O principal afluente do rio Jordão é o córrego 

Brejo Alegre, que recebe efluente sem tratamen-

to gerado pelo município de Araguari-MG. Essa 

cidade, localizada na porção nordeste do Triân-

gulo Mineiro, possui uma área de aproximada-

mente 2.729,508 km² e população estimada em 

117.445 habitantes, de acordo com Brasil (2017). 

O córrego Brejo Alegre apresenta elevado grau 

de degradação (PEREIRA e LIMA, 2015).

2.2 Equacionamento matemático

Independentemente da ferramenta computacio-

nal, o comportamento dos indicadores de quali-

dade da água no rio é representado pela equação 

diferencial de difusão-advecção (Eq. 1).  

 
( ) å++÷

ø

ö
ç
è

æ+ i
iii W
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Sd

dx
dC

E.
dx
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dx
Cud

dt
dC .

 (1)

Na Eq. 1, t é o tempo a partir da zona de mistura 

(dia); C é a concentração do indicador (mg/L); E 

é o coeficiente de difusão longitudinal (m2/dia); 

i é um indicador qualquer (neste estudo, oxigê-

nio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, 

fósforo total, nitrogênio orgânico, amônia e ni-

trato); x é a distância longitudinal do trecho de 
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rio estudado a partir da zona de mistura (m); u é 

a velocidade média (m/dia); V é o volume líquido 

do trecho estudado (m3); Sd é a carga de entra-

da do indicador de qualidade de forma difusa no 

trecho de rio (g/dia); ΣW representa o conjunto 

de processos físicos e bioquímicos que aumenta 

ou diminui a carga do indicador na massa líquida 

(g/m3.dia).

A solução da equação diferencial de advecção- 

difusão nas ferramentas QUAL-UFMG e QUALI- 

TOOL é obtida pelo método de diferenças fini-

tas, enquanto  a ferramenta HEC-RAS empre-

ga o esquema numérico explícito denominado 

QUICKEST-ULTIMATE (Quadratic Upstream Inter-

polation of Convective Kinematics with Estimated 

Streaming Terms), proposto por Leonard (1979) e 

Leonard (1991). 

Os processos bioquímicos e físicos considerados 

e suas relações com os indicadores estão ilustra-

dos na Fig. 2, com os coeficientes que represen-

tam as reações bioquímicas, de sedimentação e 

de ressurgimento de fundo nas ferramentas.

 
Figura 2 - Processos relacionados aos indicadores e coeficientes de reações bioquímicas, de sedimentação e de 

ressurgimento de fundo

2.3 Dados de entrada

2.3.1 Coeficientes de reações bioquímicas, de 
sedimentação e de ressurgimento de fundo

A Tabela 1 traz os processos e suas descrições, as 

identificações dos coeficientes por ferramenta e 

os valores dos coeficientes extraídos de Salla et 

al. (2013). 

O coeficiente de reaeração k2
 foi calculado a 

partir de equações da literatura, onde k
2
 é fun-

ção da profundidade líquida h, velocidade média 

do escoamento v e vazão Q (MAGALHÃES et al., 

2017; Von SPERLING, 2007). Dentre as ferramen-

tas, QUALI-TOOL é a única que calcula automati-

camente k2
. Na ferramenta QUAL-UFMG, após o 

cálculo em planilha separada, o usuário alimenta 
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a ferramenta com os coeficientes de ajuste da 

equação (2). Na ferramenta HEC-RAS é necessá-

rio realizar os cálculos em planilha separada.

k
2
 = m.Qn                                                                                                                      (2)

Na Eq. 2, k
2
 é o coeficiente de reaeração (dia-1); 

m e n são os coeficientes de ajuste (adimen-

sionais); Q é a vazão superficial no curso de  

água (m3/s).

Tabela 1 - Processos e suas descrições, coeficiente por ferramenta e valores adotados

Processos 
bioquímicos

Descrição 

QUAL-UFMG QUALI-TOOL HEC-RAS Valores adotados

Coeficiente (unidade)
Período 
chuvoso

Período 
estiagem

Reaeração
Reoxigenação natural na massa 

líquida
k

2

 (dia-1)
Equações da literatura

Decomposição 
MO

Degradação aeróbia da DBO
k

d
 

(dia-1)
k

d
 

(dia-1)
k

1

 (dia-1)
0,12 0,24

Mineralização 
N

org 

Conversão do nitrogênio orgânico 
para amoniacal

k
oa

 
(dia-1)

k
oa

(dia-1)
β

3
 

(dia-1)
0,20 0,25

Nitrificação 
N

amon
-N

nitrito 

Conversão de nitrogênio 
amoniacal em nitrito

k
an

 
(dia-1)

k
an

(dia-1)
β

1
 

(dia-1)
0,15 0,25

Nitrificação 
N

nitrito
-N

nitrato 

Conversão de nitrito em nitrato 
k

nn 

(dia-1)
k

nn 
 

(dia-1)
β

2
 

(dia-1)
0,20 1,00

Mineralização 
P

org

Conversão de fósforo orgânico em 
inorgânico.

k
Poi 

(dia-1)
k

p 

(dia-1)
β

4
 

(dia-1)
0,20 0,30

Processos 
físicos

Descrição 

QUAL-UFMG QUALI-TOOL HEC-RAS Valores adotados

Coeficiente (unidade)
Período 
chuvoso

Período 
estiagem

Sedimentação 
MO

Decaimento de DBO por 
sedimentação

k
S
 

(dia-1)
Vs

mo
  

(m/dia)
k

3

 (dia-1)
0,05 0,05

Sedimentação 
N

org 

Decaimento nitrogênio orgânico 
por sedimentação

kS
no 

(dia-1)
Vs

no 
 

(m/dia)
σ

4

 (dia-1)
0,05 0,05

Sedimentação 
P

org.
 

Decaimento de fósforo orgânico 
por sedimentação

ks
po

 (dia-1)
Vs

P
  

(m/dia)
σ

5
 

(dia-1)
0,02 0,05

Liberação 
N

amon
   

Liberação do nitrogênio 
amoniacal por sedimento de 

fundo

Sn
amon

(g/m².dia)
Sn

amon

(g/m².dia)
σ

3

(g/m².dia)
0,10 0,50

2.3.2 Vazão e qualidade de água

A Tabela 2 traz os dados de entrada de vazão e de qualidade da água adotados para o período de estiagem 

e chuvoso (SALLA et al., 2013).

Tabela 2 - Dados de entrada de vazão e qualidade de água

Ponto A Ponto B Ponto C T3 a T19

Parâmetro Estiagem Chuvoso Estiagem Chuvoso Estiagem Chuvoso Estiagem Chuvoso

Vazão (m3/s) 5,66 15,57 0,4 1,62 0,15 0,58 0,06 - 0,15 0,16 - 0,54

OD (mg/L) 6,95 6,81 5,55 5,48 7 6,06 7,0 7,0

DBO (mg/L) 7,18 6,71 15,3 23,4 8,7 8,45 2,0 2,0

Ntotal (mg/L) 2,01 2,01 4,74 6,84 2,25 2,77 1,0 1,0

Amônia (mg/L) 0,48 0,36 1,27 2,18 0,5 0,7 1,0 1,0

Nitrito (mg/L) 0,03 0,09 0,4 0,55 0,07 0,13 --- ---

Nitrato (mg/L) 1,17 1,26 2,4 2,98 1,3 1,48 --- ---

Porg. (mg/L) 0,03 0,015 0,09 0,14 0,035 0,05 0,01 0,01

Pinorg. (mg/L) 0,03 0,015 0,09 0,14 0,035 0,05 0,01 0,01
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O procedimento para inserção dos dados de en-

trada de vazão e de qualidade da água nas fer-

ramentas é diferente. A ferramenta QUAL-UFMG 

é a mais trabalhosa; o usuário precisa identi-

ficar a linha correta para introdução dos dados 

de entrada dentre os trechos discretizados. Na 

ferramenta QUALI-TOOL o usuário deve apenas 

informar a distância, a partir do ponto inicial da 

modelagem, onde são inseridos os dados de en-

trada. Em HEC-RAS, dentro da plataforma da fer-

ramenta, a inserção está vinculada à criação de 

uma seção transversal no ponto de confluência 

com o rio principal.  

2.3.3 Grandezas hidráulicas

As grandezas hidráulicas, profundidade líquida 

e velocidade média do escoamento foram de-

terminadas para a estimativa do coeficiente de 

reaeração natural a partir de equações da litera-

tura. Dentro das ferramentas computacionais, 

as grandezas hidráulicas podem ser obtidas por 

relações potenciais na ferramenta QUAL-UFMG, 

equação de Manning na ferramenta QUALI- 

TOOL e Standard Step Method na ferramenta  

HEC-RAS. No entanto, os valores de declivida-

de de fundo do canal, geometria transversal do  

canal e coeficiente de rugosidade de Manning 

são fundamentais na obtenção dessas grande-

zas hidráulicas. 

As declividades de fundo assumidas nas ferra-

mentas estão ilustradas na Fig. 3. A declividade 

de fundo não é um dado de entrada na ferra-

menta QUAL-UFMG, uma vez que utiliza relações 

potenciais na obtenção das grandezas hidráuli-

cas. A ferramenta QUALI-TOOL adota uma decli-

vidade para cada subtrecho formado entre dois 

pontos georreferenciados ao longo do curso de 

água. Com isso, o maior número de pontos ge-

orreferenciados propicia declividade de fundo 

mais realista (foram adotadas 392 coordenadas 

geográficas – mais altitude – para demarcação 

do rio e posteriormente discretizado em 1600 

nós). A ferramenta HEC-RAS adota declividade 

fixa para cada subtrecho formado entre duas se-

ções transversais alimentadas na topologia. Na 

Fig. 3 foram consideradas as seções medidas ST1 

até ST4 e as seções estimadas para inserção dos 

tributários T1 até T19. A dificuldade operacional 

e financeira para o traçado de seções transver-

sais acarreta declividades de fundo simplifica-

das. Como exemplo, as cachoeiras e cascatas em 

HEC-RAS são representadas por seções transver-

sais a montante e jusante do local de interesse.   
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Figura 3 - Declividades de fundo assumidas nas ferramentas
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As seções transversais ST1, ST2, ST3 e ST4  

foram obtidas pelo método acústico de  

efeito doppler, conhecido como ADCP (Acous-

tic Doppler Current Profiler). Os dados geomé-

tricos das seções transversais são ilustrados  

na Tabela 3.

Tabela 3 - Dados geométricos das seções transversais 

Seção transversal Distância entre seções (km) Largura da base (m) Declividade talude 
esquerdo (graus)

Declividade talude  
direito (graus)

ST1 --- 10,0 27,5° 22,4°

ST2 12,83 15,0 21,8° 90,0°

ST3 23,98 21,0 45,0° 90,0

ST4 4,61 7,5 7,4° 9,6°

Foz Rio Jordão 5,08 7,5 7,4° 9,6°

Foram consideradas geometrias transversais 

fixas para o canal entre as estações: ST1 e ST2, 

adotando a seção ST1 com 12,83 km; ST2 e ST3, 

adotando a seção ST2 com 23,98 km; ST3 e ST4, 

adotando a seção ST3 com 4,61 km; ST4 e a foz 

do rio Jordão, adotando ST4 com 5,08 km. O co-

eficiente de rugosidade de Manning foi consi-

derado fixo e igual a 0,04 m-1/3.s para as simu-

lações nas ferramentas QUALI-TOOL e HEC-RAS 

(CHOW, 1959).   

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Escala de trabalho

As três ferramentas trabalham em ambiente ló-

tico, todavia em escalas diferentes. A ferramenta 

QUAL-UFMG, apesar de não limitar a quantidade 

de afluentes, torna-se imprópria para cursos de 

água de ordem 3 ou superior, também porque 

não vincula os resultados das simulações de or-

dem inferior aos dos de ordem superior. A quan-

tidade máxima de 15 tributários na ferramenta 

QUALI-TOOL limita sua capacidade espacial, 

além da lentidão no processamento em Visu-

al Basic. Já a ferramenta HEC_RAS trabalha em 

qualquer escala, desde um trecho de rio até uma 

bacia hidrográfica complexa.

3.2 Topologia do sistema hídrico

A topologia foi gerada apenas nas ferramentas 

computacionais QUALI-TOOL e HEC-RAS. A fer-

ramenta QUAL-UFMG não gera uma topologia, 

apenas possibilita a criação de um diagrama uni-

filar para entendimento do sistema. 

A criação da topologia em QUALI-TOOL foi con-

siderada a mais trabalhosa pelo fato de deman-

dar o lançamento manual de coordenadas geo-

gráficas (latitude, longitude e altitude) ao longo 

de todo o trecho de rio estudado. Os 392 pon-

tos para preenchimento de toda extensão de rio 

foram levantados manualmente, um a um, em 

graus e então transformados em UTM para ali-

mentar a planilha, o que tornou esta etapa mais 

complexa e demorada. Outro ponto considera-

do negativo nesta etapa é que, quanto maior a 

quantidade de trechos discretizados, mais len-

to é o processamento na planilha de Excel. Isso 

ocorre porque, na linguagem de programação Vi-

sual Basic, o processo de leitura e armazenamen-

to dos dados de entrada, incluídos na planilha 

pelos vetores no código computacional, é lento. 

Da mesma forma, é lenta a resposta do código à 

planilha de cálculo. Igual problema foi enfrenta-

do por Guimarães (2018), no ribeirão do Salitre, 

Triângulo Mineiro, o qual levantou 77 pontos em 

um trecho de 7,29 km no ribeirão do Salitre, com 

discretização do curso de água em 240 nós.
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Quanto à HEC-RAS, desde o princípio do pro-

cesso de modelagem apresentou-se como uma 

ferramenta complexa para entendimento de 

todo o processo de lançamento da topologia 

do sistema. Durante sua utilização, percebe- 

se o quanto o modelo é altamente hermético 

e abrangente, pois inclui elementos de edição 

geométrica capazes de simular pontes, áreas 

de inundação, estruturas laterais e inclinadas, 

além de simulações em 2D.  

Uma vantagem do HEC-RAS, em comparação às 

demais ferramentas, é sua interface com o SIG 

(HEC-GeoRas), que possibilita a apresentação e a 

interpretação visual das informações de entrada 

e saída do modelo. Esse processo demanda um 

conhecimento prévio tanto do modelo como da 

plataforma SIG, de forma que o usuário preci-

sa compreender o passo a passo para utilização 

correta das imagens e dados georreferenciados. 

Essa interação dinâmica entre a plataforma SIG 

e os dados de entrada facilita a compreensão da 

área de interesse e do problema. A plataforma 

SIG, aliada a um modelo matemático, é capaz 

de gerar bancos de dados espaciais e o geopro-

cessamento das informações, facilitando a des-

crição detalhada da região de estudo, gerando 

dados de entrada em modelos hidrológicos e de 

qualidade da água, como seções transversais. 

Outro ponto positivo desta interface com SIG 

é que os resultados gerados pelo modelo po-

dem ser enviados de volta à plataforma GeoRas, 

a fim de mapear outros parâmetros como, por 

exemplo, profundidade e velocidade do escoa-

mento. Apesar dessa interação com o SIG, a fer-

ramenta também permite ao usuário realizar o 

lançamento da geometria do rio (rio principal, 

tributários, junções, elementos físicos e seções 

transversais) manualmente, sem utilizar dados 

georreferenciados. 

Jensen e Lowney (2004) também avaliaram a 

ferramenta HEC-RAS positivamente quanto a 

sua interface com a plataforma SIG. Os autores 

destacaram a facilidade de exibição dos dados 

de saída por meio de mapas georreferenciados. 

Consideraram o modelo robusto e abrangente, 

de modo que a interface gráfica é simples e de 

fácil interpretação. 

3.3 Grandezas hidráulicas

Como já mencionado anteriormente, nas simu-

lações de autodepuração em curso de água, as 

grandezas hidráulicas (profundidade média e 

velocidade média do escoamento) são utilizadas 

na estimativa de alguns coeficientes de reação 

bioquímica por meio de equações da literatura. A 

determinação dessas grandezas é diferente para 

as três ferramentas computacionais analisadas.

A versão original da ferramenta QUAL-UFMG 

considera relações potenciais fixas para todo o 

curso de água. Essas relações potenciais são ob-

tidas apenas quando existe estação fluviométri-

ca em operação, o que torna a utilização deste 

método limitada em função da deficiência de es-

tações em operação no país. Todavia, em função 

de a modelagem em QUAL-UFMG ser realizada 

em planilha de cálculo Excel que pode ser modi-

ficada, nada impede ao usuário alterar o méto-

do de cálculo das grandezas hidráulicas (como 

exemplo, a utilização da equação de Manning 

para o cálculo da profundidade líquida e a equa-

ção da continuidade para o cálculo da velocidade 

média do escoamento). 

De uma forma geral, a versão original da ferra-

menta QUAL-UFMG é simplificada quanto ao 

cálculo das grandezas hidráulicas, uma vez que 

considera uma seção transversal retangular úni-

ca (esta seção aproxima-se da realidade apenas 

em cursos de água muito largos e rasos) e valores 

fixos dos coeficientes de ajuste das relações po-

tenciais para todo o trecho de rio. 
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A utilização da ferramenta QUAL-UFMG no rio Jor-

dão trouxe uma tarefa extra ao usuário em função 

da alteração da seção transversal ao longo do tre-

cho de rio estudado. Foram consideradas 4 seções 

trapezoidais diferentes ao longo de 4 trechos no rio 

Jordão, conforme já mencionado. Essa alteração 

exigiu muita dedicação do usuário na alimentação 

dos dados ao longo dos trechos discretizados. 

Na ferramenta QUALI-TOOL, por se tratar de abas 

específicas para hidráulica do modelo, o proces-

so foi simples e rápido tanto para compreensão 

como para obtenção dos resultados hidráulicos. 

A ferramenta faz uso da equação de Manning e 

equação da continuidade. A alimentação das ca-

racterísticas físicas do rio, como declividade de 

talude direito e esquerdo, largura de base e co-

eficiente de rugosidade de Manning, é feita para 

cada trecho específico definido pelo usuário, o 

que torna a atividade facilitada e mais próxima 

da realidade do rio. Os dados de declividade lon-

gitudinal são obtidos previamente no traçado da 

topologia do sistema hídrico. 

Quanto ao lançamento do modelo hidráulico em 

HEC-RAS, a etapa é simples, com a necessidade de 

introdução do aporte de vazão nas seções trans-

versais e as declividades iniciais e finais nos dados 

de contorno para simulação de fluxo permanente. 

Para geração de bons resultados da modelagem 

da qualidade do rio Jordão no HEC-RAS, a ferra-

menta exige um modelo hidráulico estabilizado. 

Entretanto, a quantidade de seções transversais 

disponíveis neste estudo (seções ST1 até ST4 

medidas e seções estimadas para aporte dos 

tributários T1 até T19) não permitiu realizar um 

bom modelo hidráulico, estável e dentro das limi-

tações que a ferramenta necessita. A Fig. 4 traz 

os perfis longitudinais de profundidade líquida e 

velocidade média do escoamento utilizados por 

QUAL-UFMG, QUALI-TOOL e HEC-RAS ao longo 

dos 46,5 km do rio Jordão em seu baixo curso.  

  
(a) 

  
(b) 

 
 

 

Figura 4 - Perfis longitudinais de profundidade líquida e velocidade média do escoamento:  
(a) período de estiagem; (b) período chuvoso
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Os perfis longitudinais de velocidade do escoa-

mento e profundidade líquida nas três ferramen-

tas estão dentro de uma mesma faixa de valo-

res (profundidade de 0,16 até 1,52 m e 0,26 até 

2,77 m para os períodos de estiagem e chuvoso, 

respectivamente; velocidade média de 0,24 até 

3,42 m/s e 0,39 até 5,60 m/s para os períodos 

de estiagem e chuvoso, respectivamente). As 

maiores oscilações na ferramenta QUALI-TOOL 

estão relacionadas ao maior detalhamento na 

declividade longitudinal. Apesar de a ferramenta 

HEC-RAS apresentar a melhor metodologia para 

estimativa da profundidade líquida, a quantida-

de reduzida de seções transversais levantadas 

em campo compromete a sua aplicação. 

3.4 Dados fluviométricos e de qualidade  
de água

Na planilha de cálculo da ferramenta QUAL-U-

FMG existe a possibilidade de “Copiar-Colar” 

valores em várias células ao mesmo tempo, to-

mando-se a devida atenção com as mudanças de 

trecho. Todavia, o processo de discretização do 

trecho de rio deve ser feito de tal forma que per-

mita alimentar os dados de entrada fluviomé-

tricos e de qualidade de água no lugar correto. 

Também, a forma de visualização global da pla-

nilha foi dificultada por conter inúmeras linhas e 

colunas (tem relação com o passo de discretiza-

ção e comprimento do rio). 

A ferramenta QUALI-TOOL foi considerada a 

mais amigável quanto à inserção de dados de 

entrada. Apesar da dificuldade inicial de obter 

a topologia do sistema, o restante do processo 

de modelagem assumiu-se didaticamente sim-

ples e de fácil entendimento. Quando o modelo 

indicava um suposto erro, o mesmo facilmente 

era identificado por meio das linhas de progra-

mação do Visual Basic e também pelo fato de a 

ferramenta possuir uma interface simples com o 

usuário, que permite corrigir o código computa-

cional. O manual que acompanha o download da 

ferramenta também auxilia a operação de mode-

lagem, uma vez que é completo e autoexplicativo 

(MAGALHÃES et al., 2017). 

Quanto ao HEC-RAS, a introdução dos dados flu-

viométricos e qualitativos foi feita de forma in-

dividualizada para cada seção e parâmetro, tor-

nando o processo trabalhoso principalmente na 

etapa de qualidade. No entanto, o modelo dispõe 

de outras alternativas para inserção dessas in-

formações, seja por valor constante (como foi re-

alizado nestas simulações) ou por importação de 

tabelas e séries temporais dos indicadores. Com 

isso, vê-se a existência de alguns facilitadores 

dentro da plataforma, mas que demandam um 

certo conhecimento da ferramenta pelo usuário 

para explorá-la. 

Além disso, a HEC-RAS incorpora na sua metodo-

logia as variações climáticas da região. Apesar de 

não ter sido o caso deste estudo, o modelo tam-

bém considera áreas de sombreamento ao longo 

do trecho do rio, o que mostra a complexidade 

da ferramenta frente às outras duas analisadas. 

Outro ponto positivo da ferramenta HEC-RAS é a 

possibilidade de injeção de ar entre duas seções 

transversais próximas, a fim de representar fe-

nômenos físicos como ressaltos, cachoeiras ou 

estruturas hidráulicas.  

3.5 Coeficientes de reações bioquímicas  
e de sedimentação

Na ferramenta QUAL-UFMG, com exceção do 

coeficiente de reaeração natural, todos os ou-

tros coeficientes são mantidos fixos ao longo 

do curso de água, devidamente corrigido em 

função da variação da temperatura da água ao 

longo do trecho de rio estudado. Apesar de tra-

balhosa, a ferramenta permite ao usuário variar 

os valores dos coeficientes ao longo dos trechos 

discretizados.
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Na ferramenta QUALI-TOOL, a inserção de co-

eficientes também foi simples, identificando 

valores fixos para quaisquer trechos. Como van-

tagem, a ferramenta calcula o coeficiente K2
 au-

tomaticamente, desde que a célula correspon-

dente permaneça vazia.  

O módulo de qualidade da água na ferramenta 

HEC-RAS apresentou-se complexo pela quanti-

dade de coeficientes que a ferramenta considera 

na modelagem, principalmente pelo fato de in-

cluir as interações com as algas no sistema. Uma 

limitação apresentada na ferramenta HEC-RAS 

foi a invariabilidade dos coeficientes ao longo 

dos trechos, o que dificulta uma comparação de 

resultados entre outros modelos. Além disso, a 

ferramenta HEC-RAS apresenta seus coeficien-

tes com nomenclaturas distintas das outras duas 

ferramentas brasileiras, necessitando consultar 

constantemente o Manual do Usuário para auxí-

lio na modelagem. 

3.6 Geração e visualização dos resultados

Os resultados dos perfis longitudinais de OD, 

DBO, nitrogênio orgânico, nitrogênio amoniacal, 

nitrato e fósforo total, para as três ferramentas 

modeladas nos períodos chuvoso e estiagem, 

são representados na Fig. 5. Para a confecção 

dessa figura, os resultados tabelados nas ferra-

mentas foram compilados em planilha separada.   

(a) (b) 

  

  

  

  

Figura 5 - Perfis longitudinais dos indicadores de qualidade da água em período: (a) chuvoso; (b)  estiagem
continua...
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Figura 5 - Continuação...

(a) (b) 

  

  

  

  

(a) (b) 
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De uma forma geral, no período de estiagem e 

chuvoso, os perfis longitudinais dos indicadores 

de qualidade mantiveram a mesma tendência, 

com exceção do oxigênio dissolvido na ferra-

menta QUAL-UFMG para o período de estiagem 

e chuvoso e série de nitrogênio na ferramenta 

HEC-RAS para o período chuvoso (Fig. 5). 

O aumento de OD na ferramenta QUAL-U-

FMG está vinculado ao nível de discretização 

do coeficiente de reação natural k2
 ao longo do 

trecho do rio Jordão estudado. A ferramenta  

QUAL-UFMG adotou as mesmas relações poten-

ciais de h = f(Q) e v = f(Q) para todo o trecho de 

rio a partir de uma única estação fluviométrica 

instalada no ponto A (localizado no rio Jordão a 

montante da confluência com o córrego Brejo 

Alegre – ver Fig. 1). Na realidade, as caracterís-

ticas geométricas do canal natural (largura de 

base, declividade de talude e rugosidade das pa-

redes laterais e do fundo) se alteram ao longo do 

curso de água. Já as outras ferramentas, apesar 

de utilizar métodos diferentes para a estimativa 

das grandezas hidráulicas (equação de Manning 

na ferramenta QUALI-TOOL e Standard Step Me-

thod na ferramenta HEC-RAS), discretizaram as 

características geométricas ao longo de quatro 

trechos no rio Jordão.  

A variação da série de nitrogênio na ferramenta 

HEC-RAS no período chuvoso tem relação com 

a profundidade líquida calculada nas três ferra-

mentas (Fig. 4). As profundidades elevadas esti-

madas em HEC-RAS diminuem a capacidade de 

sedimentação do nitrogênio orgânico, resultan-

do em maiores concentrações de nitrogênio na 

massa líquida, e consequentemente de nitrato 

após o processo de nitrificação. Todavia, a pro-

fundidade elevada minimiza a influência do res-

surgimento de fundo do nitrogênio amoniacal, o 

que justifica também o perfil reduzido de nitro-

gênio amoniacal para a simulação na ferramenta 

HEC-RAS.     

Nas ferramentas QUAL-UFMG e QUALI-TOOL, 

especificamente nas confluências dos tributá-

rios com o rio Jordão, as variações nos perfis em 

forma de degrau são ocasionadas pela descon-

sideração do coeficiente de difusão turbulen-

ta em ambiente lótico. De acordo com Chapra 

(1997), Silvino (2008) e Salla et al. (2014), esse 

coeficiente pode ser desprezado em rios e cór-

regos. Em contrapartida, a ferramenta HEC-RAS 

utiliza a equação de Fisher (1979) para a estima-

tiva do coeficiente de difusão turbulenta. Esse 

estudo assumiu valores de 50 a 200 m2/s para o 

coeficiente de difusão turbulenta na ferramenta 

HEC-RAS, o que justifica o comportamento mais 

suavizado do perfil junto às confluências dos 

afluentes com o rio Jordão. 

 

4 CONCLUSÕES
O artigo comparou três ferramentas compu-

tacionais de modelagem de qualidade da água 

em ambiente lótico, com foco em um curso de 

água de pequeno porte com afluência de carga 

poluidora de uma cidade com aproximadamen-

te 117.445 habitantes. As etapas de calibração e 

validação da modelagem matemática não foram 

abordadas no presente artigo, cujos coeficientes 

foram extraídos de De Paula (2011) e Salla et al. 

(2013). Exceção feita ao coeficiente de reaeração 

natural k
2
, que foi estimado a partir de equacio-

namento da literatura. 

De uma forma geral, para estudos mais simplifi-

cados, com rede hidrográfica reduzida (com rios 

de ordem um e dois), as ferramentas QUAL-U-

FMG e QUALI-TOOL são as mais indicadas, visto 

que foram desenvolvidas em formatos de plani-

lha de Excel, além de possuírem interface amigá-

vel, gratuita e de fácil acesso ao usuário. A van-

tagem de QUALI-TOOL sobre QUAL-UFMG está 

no mapeamento da extensão do escoamento por 

meio de coordenadas geográficas e altitude, o 

que permite representar a topologia hídrica. A 
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ferramenta HEC-RAS, por se tratar de um mo-

delo complexo e com conexão com SIG, é acon-

selhada em bacia hidrográfica com elevada rede 

hidrográfica, cujo sucesso das simulações está 

vinculado às disponibilidades de pessoal quali-

ficado e financeira para os trabalhos de campo 

batimétricos.

Os perfis longitudinais do indicador OD apre-

sentaram comportamentos monotônicos para 

as ferramentas HEC-RAS e QUALI-TOOL, com 

variação máxima de 0,45 mg/L e 0,13 mg/L, 

respectivamente, no período chuvoso e de es-

tiagem. A variação maior de OD em 1,17 mg/L 

para a ferramenta QUAL-UFMG, conforme já 

mencionado anteriormente, está vinculada à 

não discretização de k
2
 ao longo do curso de 

água nesta ferramenta. Os perfis longitudinais 

dos indicadores DBO e fósforo total apresenta-

ram comportamentos monotônicos para as três 

ferramentas. As variações máximas foram de  

0,85 mg/L no período chuvoso e 0,79 mg/L 

no período de estiagem para DBO, além de  

0,01 mg/L no período chuvoso e 0,0045 mg/L 

no período de estiagem para o fósforo total. As 

variações máximas foram de 0,056 mg/L no pe-

ríodo chuvoso e 0,029 mg/L no período de es-

tiagem para o nitrogênio orgânico, 0,091 mg/L 

no período chuvoso e 0,147 mg/L no período de 

estiagem para o nitrogênio amoniacal, além de 

0,400 mg/L no período chuvoso e 0,132 mg/L 

no período de estiagem para o nitrato. O com-

portamento não monotônico para a série de ni-

trogênio tem relação com os diferentes méto-

dos de cálculos das grandezas hidráulicas. 

Considerando os valores limites de enquadramen-

to do corpo hídrico definidos em resolução vigente 

(BRASIL, 2005), a ordem de grandeza das variações 

dos indicadores mostra que as três ferramentas 

apresentam comportamentos que não comprome-

tem a representação matemática da capacidade 

de diluição, dispersão e conversões bioquímicas e 

físicas dos poluentes em ambiente lótico.  
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Resumo
A geração elétrica brasileira é amplamente dependente das usinas hidroelétricas. Este estudo tem objeti-

vo de verificar o desempenho de diferentes resoluções espaciais do modelo hidrológico semi-distribuído 

Variable Infiltration Capacity (VIC) acoplado ao modelo meteorológico numérico Eta, este adotado com 

resolução espacial fixa em 15 km, para a previsão de vazão diária de cinco usinas do Rio Uruguai, no sul 

do Brasil. O modelo hidrológico foi aplicado para as resoluções 0,04°, 0,08° e 0,16°, em que cada célula 

de grade contém propriedades uniformes de solo, relevo e vegetação. As usinas hidroelétricas de jusante 

da área de estudo apresentaram melhor desempenho de previsão de vazão diária pelo modelo VIC para as 

resoluções mais finas. Conforme o Inventário de Restrições Operativas Hidráulicas dos Aproveitamentos 

Hidroelétricos (ROH) do Operador Nacional do Sistema (ONS), o efeito da resolução espacial do modelo 

VIC também foi estudado quanto ao desempenho da previsão diária de riscos de cheias, a partir de ma-

trizes de contingências. Nos picos de cheias, a sensibilidade do modelo a valores acima de cada restrição 

de segurança (atenção, alerta e emergência) mantém-se invariável igual a 100%, enquanto a precisão 

variou de 51 a 100%, ambas sem tendência significativa em relação à resolução espacial. Todas as usinas 

mostraram acurácia mínima de 98,3% e de forma crescente em relação à resolução espacial do modelo. A 

heterogeneidade de dados físicos foi fator limitante para os ganhos do refinamento da resolução espacial 

do modelo hidrológico.

Palavras-chave: Modelo VIC. Previsão de vazão. Rio Uruguai. Matrizes de contingência.

Abstract
The Brazilian national electric power generation is widely dependent on the hydroelectric dams. This study aims 

to assess the performance of different space resolutions of the hydrological semi-distributed model Variable 

Infiltration Capacity (VIC) coupled to the numerical weather model Eta, this steadily used with 15 km in space 

resolution, to the daily inflow prediction of five reservoirs at the upper Uruguay river, in southern Brazil. The hy-

drological model was applied to the resolutions of 0.04°, 0.08° and 0.16°, where each grid cell contains uniform 

soil, relief and vegetation properties. The downstream dams showed higher performances to the daily inflow 
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1 INTRODUÇÃO
De acordo com Dalseno et al. (2017), nos últi-

mos dez anos, em média, a energia hidrelétrica 

forneceu 85% da oferta total de energia elétrica 

no Brasil; entre 2000 e 2012, a contribuição foi 

de 91% da oferta; no entanto, de 2013 a 2016, 

a participação caiu para 75%. Dados do Anuário 

Estatístico de Energia Elétrica de 2018 da Em-

presa de Pesquisa Energética (EPE) indicam que 

a participação das fontes hidráulicas na gera-

ção elétrica nacional corresponde a 63%. Entre-

tanto, a energia elétrica proveniente dos recur-

sos hídricos é ainda a fonte de maior potencial 

energético instalado no país.

O Operador Nacional do Sistema (ONS) dispõe 

de modelos de previsão que usam a precipi-

tação observada e prevista como variáveis de 

entrada, tanto para previsões diárias, as quais 

são importantes para operação em tempo real, 

como para previsões mensais, indispensáveis 

para planejamento e operação do sistema hi-

droelétrico (COLLISCHONN et al., 2007). No 

Brasil, usinas hidrelétricas (UHE) utilizam mo-

delos de previsão baseados de forma simplifica-

da apenas nas precipitações e vazões observa-

das, como o modelo PREVIVAZ, sem representar 

sistematicamente a participação dos processos 

hidrológicos envolvidos. O modelo PREVIVAZ 

(GUILHON et al., 2007) é um modelo baseado 

na desagregação de previsões semanais a partir 

da tendência inferida a partir apenas de vazões 

antecedentes.

Em outra mão aos modelos estocásticos, os 

modelos distribuídos permitem representar 

de maneira conjunta os processos hidrológi-

cos envolvidos e a espacialização de tais pro-

cessos (ANDERSEN et al., 2002; HADDELAND 

et al., 2002; LIANG et al., 2004). Os processos 

ambientais apresentam comportamentos não 

lineares, devido à alta complexidade e ao ele-

vado dinamismo. Por esta razão, os modelos 

hidrológicos distribuídos são mais sensíveis a 

heterogeneidades espaciais e temporais tanto 

em dados meteorológicos como em dados hi-

drológicos e geográficos, como tipo de solo, co-

bertura vegetal e topografia (BEVEN, 2001; HA-

DDELAND et al., 2002; LIANG et al., 2004). Além 

disso, modelos distribuídos representam de 

maneira tão apropriada quanto possível a sepa-

ração do escoamento superficial, o qual chega 

mais rápido ao reservatório, e do escoamento 

subterrâneo, o qual demora mais para atingir os 

cursos d’água e reservatórios (COLLISCHONN et 

al., 2007; MOREDA et al., 2006). 

O modelo hidrológico distribuído MGB, sigla 

para Modelo de Grandes Bacias (COLLISCHONN 

et al., 2010; COLLISCHONN; TUCCI, 2001), en-

contra-se implementado nas UHE de Itumbia-

ra e São Simão, rio Paranaíba (COLLISCHONN 

Carvalho VSO, Batista JAN, Barbosa PSF, Pinheiro VCN, Francato AL

predictions with the model VIC for finer resolutions. According to the Brazilian System National Operator’s In-

ventory of Hydraulic Operative Restrictions of Hydroelectric Harnessing, the effect of VIC’s resolution over the 

daily flood risk forecast performance was assessed throughout the contingency matrix. The model sensibility to 

streamflow above each safety constrain (attention, alert and emergency) stands still equal to 100%, while the 

precision varied within 51 to 100%, both without any clear trend with respect to the model resolution. Every dam 

showed minimum accuracy of 98.3% in such a way that it increases with respect to the model spatial resolution. 

The heterogeneity in the physical data was a limiting factor to the gains from the spatial resolution refinement 

of the hydrological model.

Keywords: VIC model. Inflow forecast. Uruguay River. Contingency matrix.
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et al., 2007), e nas usinas de Campos Novos e 

Barra Grande, Rio Uruguai (FAN et al., 2017). Em 

ambos os estudos, as precipitações foram ado-

tadas a partir de previsões obtidas pelo modelo 

numérico meteorológico Eta (CHOU et al., 2000; 

MESINGER et al., 1988). 

Na bacia do Paraná, Collischonn et al. (2007) 

compararam as previsões provenientes do MGB 

com as previsões obtidas pelo PREVIVAZ. O mo-

delo distribuído apresentou melhor desempe-

nho estatístico, comportando-se de maneira 

eficaz nos períodos seco e úmido. Já no estudo 

realizado por Fan et al. (2017) na UHE Campos 

Novos, os resultados mostraram desempenho 

adequado para quase todas as previsões que 

antecedem a cheia. Por outro lado, na UHE Bar-

ra Grande, as previsões de vazões apresentaram 

melhor comportamento apenas com previsão 

de 2 a 3 dias antes da ocorrência do evento ex-

tremo. Embora ambas as usinas estejam locali-

zadas na cabeceira da bacia do Rio Uruguai, as 

áreas de drenagem de ambas possuem respos-

tas hidrológicas diferentes.

A atual disponibilidade de dados provenientes 

das técnicas de sensoriamento remoto, em re-

solução compatível com bacias hidrográficas 

de usinas hidroelétricas, tem ampliado o uso de 

modelos hidrológicos distribuídos para a pre-

visão de vazão. Por outro lado, a resolução es-

pacial do balanço hídrico desses modelos ainda 

não possui o conhecimento necessário para de-

finir uma relação entre a resolução do modelo e 

o seu desempenho. 

Para Liang et al. (2004), a resolução espacial 

empregada em modelos distribuídos está in-

trinsicamente relacionada à disponibilidade de 

base de informações e de memória computa-

cional, uma vez que as distribuições espaciais 

de precipitação e propriedades do solo são pre-

ponderantes na aplicação do modelo.

Nesse contexto, o presente estudo avalia os 

efeitos da resolução espacial do modelo hi-

drológico distribuído VIC (sigla em inglês para 

Variable Infiltration Capacity) para previsão de 

afluências diárias em cinco usinas hidroelétri-

cas do Rio Uruguai. A área de estudo foi adotada 

como parte da programação do fundo setorial 

de pesquisas da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL).

2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Área de Estudo

O Rio Uruguai tem origem da confluência dos 

rios Canoas e Pelotas, este último constituindo 

parte da fronteira entre os estados de Santa Ca-

tarina (SC) e Rio Grande do Sul (RS), e é um dos 

principais afluentes da bacia do Rio da Prata, 

segunda maior na América do Sul. A área de es-

tudo está inserida no alto da bacia hidrográfica 

do Rio Uruguai, definida a jusante pela UHE Foz 

do Chapecó, que possui área de drenagem com 

53.120 km², englobando outras quatro usinas. 

As cinco usinas, de jusante para montante, são: 

Foz do Chapecó, Itá, Machadinho, Campos No-

vos (rio Canoas, afluente direito) e Barra Grande 

(rio Pelotas, afluente esquerdo) (Fig. 1).

Efeitos da resolução espacial do modelo VIC na previsão de vazão diária a usinas hidroelétricas do rio Uruguai
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De acordo com a classificação de Köpen, o clima 

da região é Cfa (subtropical úmido), com baixas 

temperaturas nos meses mais frios e precipita-

ção abundante e bem distribuída, não apresen-

tando estação seca ou úmida ao longo do ano 

(ALVARES et al., 2014). A cobertura vegetal no 

Alto do Rio Uruguai é formada por floresta om-

brófila densa (Mata Atlântica), floresta ombró-

fila mista (mata de araucária), floresta decidual 

estacional e campos nativos (estepe). Localizada 

na formação geológica da Serra Geral, a litolo-

gia é formada por rochas basálticas (NARDY et 

al., 2002) e o solo é predominantemente argilo-

so com baixa capacidade de infiltração (COLLIS-

CHONN et al., 2005).

O regime de vazões de cheia da área de estudo 

é caracterizado por não apresentar sazonalidade 

e apresentar curtos tempos de resposta em rela-

ção à precipitação em parte das usinas, devido 

à presença de relevo montanhoso. As precipi-

Figura 1 - Localização geográfica da bacia hidrográfica do Rio Uruguai e da área de estudo em território nacional e na 
região Sul (A); modelo digital de elevação (MDE), hidrografia e localização das usinas hidrelétricas (B).
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tações anuais registradas variam entre 1500 e 

2300-mm, com média igual a 1784-mm. A pre-

cipitação é maior na região oeste de Santa Cata-

rina e bem distribuída ao longo do ano; períodos 

secos e úmidos frequentemente se alternam ra-

pidamente (COLLISCHONN et al., 2005).

A Tabela 1 reúne os dados de área da bacia in-

cremental, volumes dos reservatórios e potência 

instalada de cada usina, obtidos junto às UHE. 

Quanto maior o volume útil, maior a presença 

de erros de balanço hídrico relacionados à lei-

tura da régua limnimétrica na determinação da 

vazão afluente observada. As usinas hidroelé-

tricas em estudo somam 5.2 GW em capacida-

de instalada, o equivalente a 5% da capacidade 

instalada brasileira.

Tabela 1 - Áreas de drenagem incrementais, volumes dos reservatórios e potência instalada das usinas hidroelétricas 
(UHE) de Barra Grande, Campos Novos, Machadinho, Itá e Foz do Chapecó.

UHE Área incremental 
(km²) Vol. mín. (hm³) Vol. máx. (hm³) Vol. útil (hm³) Pot. Instalada (MW)

Barra Grande 11889 2712 4904 2193 690

Campos Novos 14426 1320 1477 157 880

Machadinho 5613 2283 3340 1057 1140

Itá 12244 5100 5100 0 1450

Foz do Chapecó 8944 1428 1502 74 855

2.2 Modelo VIC

O Variable Infiltration Capacity (VIC), desenvolvi-

do para aplicação em grandes bacias hidrográfi-

cas (> 10.000 km2), é um modelo semi-distribuí-

do que discretiza a área de drenagem em células 

de grade homogêneas, onde são calculados o 

balanço hídrico e o balanço energético a cada 

passo de tempo. A primeira versão do modelo 

VIC (LIANG, 1994) dividia o perfil do solo em duas 

camadas (VIC-2L), porém, essa limitação foi re-

movida, dando origem ao modelo VIC-nL (LIANG; 

XIE, 2001), onde normalmente são empregadas 

três camadas (VIC-3L), que será utilizada neste 

estudo. A camada superior é projetada para re-

presentar respostas aos eventos de precipita-

ção — podendo gerar escoamento superficial 

ou ocorrer infiltração —, enquanto a camada 

inferior é utilizada para caracterizar o comporta-

mento do escoamento de base.

A principal característica do modelo VIC é a 

curva de infiltração variável, que representa a 

distribuição da capacidade máxima de arma-

zenamento de água do solo em cada célula do 

modelo, determinando a velocidade máxima de 

infiltração de água e a precipitação efetiva para 

cada cobertura vegetal da célula, de acordo com 

a umidade do solo. A variação espacial da capa-

cidade de infiltração do solo é expressa pela dis-

tribuição espacial a seguir: 

 

𝑖𝑖 = 	 𝑖𝑖$ ∗ &1 −	(1 − 𝐴𝐴)
,
-./  (1)

onde i e i
m

 são a capacidade de infiltração do solo 

e a capacidade máxima de infiltração do solo, 

respectivamente; A é a fração de uma área para a 

qual a capacidade de infiltração do solo é menor 

ou igual a i; e b
i
 é o parâmetro de forma da capa-

cidade de infiltração do solo, que é a medida da 

variabilidade espacial da capacidade de infiltra-

ção do solo, definida como a quantidade máxi-

ma de água que pode ser armazenada na cama-

da superior do perfil do solo. É evidente que se  

b
i 
= 1, a capacidade de infiltração de água no solo 

é uniformemente distribuída.
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Ao final da simulação dos balanços de umidade 

em cada camada de solo, o modelo de propaga-

ção do escoamento (Route), descrito em detalhes 

por Lohmann et al. (1998), calcula o tempo de 

concentração para o escoamento atingir a saí-

da de cada célula de grade, bem como o balanço 

hídrico da onda de cheia na rede hidrográfica. 

O transporte de água nos canais é descrito pela 

equação diferencial linear de onda cinemática 

proposta por Lighthill e Whitham (1955a, 1955b) 

também conhecida como equação linearizada de 

Saint-Venant (Eq. 2).

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 = 𝐷𝐷

𝜕𝜕&𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥& − 𝐶𝐶

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥   (2)

em que Q é a vazão do escoamento no canal em 

dimensões de L³T-1, C é a celeridade da onda de 

cheia no canal em unidades de LT-1 e D é a difu-

sividade longitudinal da onda de cheia no canal 

em L²T-1.

2.3 Parametrização do VIC

A calibração do modelo VIC foi feita por meio 

do ajuste dos parâmetros mais sensíveis na área 

de estudo (Tabela 2), os quais foram determina-

dos após análise de sensibilidade. Os parâme-

tros mais sensíveis em ordem de sensibilidade 

na área de estudo são: (i) expoente da curva de 

infiltração variável (b
i
), o qual controla o parti-

cionamento da precipitação entre infiltração e 

escoamento superficial, onde os valores altos do 

parâmetro fornecem baixa infiltração, propor-

cionando, assim, maior escoamento superficial; 

(ii) espessura da terceira camada do solo (h3), 

interferindo na transpiração (dependendo da 

profundidade da raiz) e no escoamento subterrâ-

neo, onde camadas espessas de solo apresentam 

respostas mais lentas ao escoamento superficial 

(predominância de escoamento subterrâneo) 

com alta evapotranspiração, porém resultam na 

grande retenção de umidade e elevadas vazões 

de base em períodos secos; (iii) escoamento base 

máximo na terceira camada de solo (Dm); (iv) 

fração do escoamento base máximo (Ds) para o 

início do fluxo base não linear, em que valores 

altos proporcionam maior escoamento base com 

menor teor de água na terceira camada de solo; 

(v) fração do teor de umidade do solo na terceira 

camada (Ws), onde inicia o escoamento de base 

não linear. Valores altos de Ws aumentarão a 

necessidade de água para um aumento de base 

não linear de rápido aumento, o que tenderá a 

atrasar os picos de escoamento superficial. Para 

valores iguais de Ds e Ws, o escoamento base é 

linear. Além da calibração do modelo VIC, tam-

bém foi feito o refinamento dos parâmetros do 

modelo de propagação do escoamento superfi-

cial (Route): celeridade da onda de cheia no canal 

(C) e difusividade longitudinal da onda de cheia 

no canal (D).

Tabela 2 - Parâmetros dos modelos VIC e Route 
passíveis de calibração e o significado físico. 

Parâmetro Significado Físico Amplitude

b
i

Parâmetro de curva de infiltração 
variável 0,0001 – 0,400

Dm (mm dia-1) Fluxo base máximo que ocorre na 
terceira camada de solo 0,0 – 30,0

Ds (Fração) Fração do fluxo base máximo em 
que o fluxo base não linear inicia 0,0001 – 0,999

Ws (Fração)
Fração da máxima umidade da 

terceira camada de solo em que o 
fluxo base não linear inicia

0,0001 – 0,999

h3 (m) Espessura da terceira camada 0,05 – 1,50

C (m s-1) Celeridade da onda de cheia 0,25 – 3,00

D (s² m-1) Difusividade longitudinal da onda 
de cheia 200 – 4000

Fonte: Liang, 1994

2.4 Dados de Entrada e Calibração

O VIC foi calibrado manualmente utilizando re-

soluções espaciais de 0,04°, 0,08° e 0,16° com 

total de células de 3211, 844 e 249, respectiva-

mente. As imagens do modelo digital de eleva-

ção (MDE) são provenientes da Missão Topográ-

fica Radar Shuttle (SRTM – sigla em inglês) com 
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resolução espacial de 90-m (~0,0008°) e foram 

obtidas no site da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa). Na Fig. 2 estão apre-

sentados os MDE’s e as declividades para as dife-

rentes resoluções. As resoluções utilizadas neste 

estudo são provenientes da resolução de refe-

rência (0,0008°) por meio do método de agrega-

ção, utilizando a função média. Com a redução 

da resolução, é evidente a perda de informação, 

tanto no MDE como na declividade.

As variáveis meteorológicas utilizadas para ali-

mentar o modelo VIC correspondem a precipita-

ção diária (mm), temperaturas diárias mínima e 

máxima (°C) e velocidade média diária do vento 

(m s-1), as quais foram extraídas do modelo nu-

mérico de previsão meteorológica Eta-15 km.

O mapeamento das classes de solo foi deriva-

do do mapa de solos da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e os dados 

amostrais de solo foram extraídos dos seguintes 

documentos: Solos do Estado de Santa Catarina 

(EMBRAPA, 2004) e Folha SH.22 Porto Alegre e 

parte das Folhas SH.21 Uruguaiana e SI.22 Lagoa 

Mirim (IBGE, 1986). 

Figura 2 - Modelo digital de elevação (MDE) e declividade da área de estudo para as resoluções 0,0008° (EMBRAPA), 
0,04°, 0,08° e 0,016°.
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Os dados de vazão diária observada permitem a 

calibração e verificação do modelo por intermé-

dio da comparação com as vazões simuladas. O 

modelo VIC é executado para o período de 2013 

a 2017, sendo 2013 o período de aquecimento 

do modelo, 2014-2015 o período de calibração e 

2016-2017 o período de validação. No processo 

de teste de desempenho foi verificada a aderên-

cia das vazões simuladas pelo modelo hidrológi-

co com as vazões afluentes das UHE Barra Gran-

de e Campos Novos e vazões incrementais das 

UHE Machadinho, Itá e Foz do Chapecó.  As va-

zões foram simuladas isoladamente para a área 

de drenagem apresentada entre duas UHE con-

secutivas para permitir isolar a vazão atribuída 

apenas à transformação chuva-vazão. Tal vazão 

atribuída apenas à área de drenagem entre dois 

reservatórios é denominada vazão incremental e 

é a vazão originada na área de drenagem entre 

dois reservatórios consecutivos. 

2.5 Desempenho Estatístico

A avaliação do desempenho da calibração e va-

lidação foi realizada a partir de quatro índices 

estatísticos: coeficiente de determinação (R²), 

Nash-Sutcliffe (NASH; SUTCLIFFE, 1970) (NS), 

Nash-Sutcliffe logarítmico (NS log), percentual 

de viés (Pbias) e média dos valores absolutos dos 

desvios (MAD) (Eq. 3, 4, 5, 6 e 7 respectivamente).

𝑅𝑅" = $
∑ (𝑄𝑄() − 𝑄𝑄+()(𝑄𝑄-) − 𝑄𝑄+-).
)/0

∑ 1(𝑄𝑄() − 𝑄𝑄+()" ∗.
)/0 	1(𝑄𝑄-) − 𝑄𝑄+-)"

4
"

  (3)

𝑁𝑁𝑁𝑁 = 1 −
∑ (𝑄𝑄)* − 𝑄𝑄+*)-.
*/0

∑ (𝑄𝑄)* − 𝑄𝑄1))-.
*/0

  (4)

𝑁𝑁𝑁𝑁	𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 1 −
∑ (𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙	(𝑄𝑄-.) − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙	(𝑄𝑄0.))12
.34

∑ (𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙	(𝑄𝑄-.) − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙	(𝑄𝑄5-))12
.34

  (5)

𝑃𝑃"#$% = 	 (
∑ (𝑄𝑄,# −	𝑄𝑄%#)/
#01

∑ 𝑄𝑄,#/
#01

2 ∗ 100  (6)

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =	
1
𝑁𝑁 ∗)

|𝑄𝑄,- −	𝑄𝑄/-|
0

-12
  (7)

O símbolo n é o número total de observações,  

Q
oi

 é a i-ésima observação para a vazão avaliada, 

Qsi 
é o i-ésimo valor simulado para a vazão ava-

liada. A barra sobre a variável representa o valor 

médio da vazão durante o período analisado. O 

coeficiente de determinação descreve a propor-

ção da variância dos dados observados explica-

dos pelo modelo, que varia entre -1 e 1, sendo 

1 o resultado para o melhor ajuste possível. A 

eficiência de NS quantifica a diferença entre 1 e 

o desvio quadrático entre observado e simulado, 

este relativo à variância das observações. O valor 

de NS varia de -∞ a 1, sendo 1 o melhor ajuste 

possível, pois o desvio terá tendido a zero. Já no 

NS log, por meio da transformação logarítmica, 

há maior sensibilidade dos baixos valores de va-

zão. O percentual de viés (Pbias
) mede a tendência 

média dos resultados simulados em se apresen-

tarem maiores ou menores que os dados obser-

vados (MORASI et al., 2007). Já o MAD traduz o 

desvio das previsões de vazões em relação aos 

valores observados. A tendência é que esse valor 

seja mais elevado para locais com maiores vazões 

e seja menor para locais com valores menores de 

vazões. Os resultados desses índices foram utili-

zados para demonstrar o desempenho do mode-

lo de uma resolução espacial comparativamente 

em relação ao da outra.

2.6 Modelo Eta-15km

O modelo Eta é um modelo meteorológico nu-

mérico para representação dos processos físicos 

e dinâmicos da atmosfera, o qual foi desenvolvi-

do pelo Centro Nacional para Previsões Ambien-
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tais dos Estados Unidos (sigla em inglês NCEP) 

(BLACK, 1994; MESINGER et al., 1988), e adapta-

do pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos 

Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pes-

quisas Espaciais (INPE), para desenvolvimento de 

estudos na América do Sul (CHOU; NUNES; CA-

VALCANTI, 2000).

É um modelo de área limitada em ponto de 

grade. O nome do modelo é derivado da letra 

grega η, usada para definir a sua coordenada 

vertical, a qual é aproximadamente horizontal 

mesmo em regiões de topografia íngreme. A 

discretização vertical em níveis geodésicos ho-

rizontais é crítica para modelos meteorológicos 

especialmente quando aplicada em regiões de 

topografia íngreme (MESINGER et al., 2012). A 

atmosfera é representada na vertical até o ní-

vel de pressão de 25 hPa com 38 níveis (BLACK, 

1994). A dinâmica do modelo é desenvolvida na 

coordenada vertical, sendo mais adequada para 

regiões montanhosas (CHOU; BUSTAMANTE; 

GOMES, 2005). O modelo Eta possui diferen-

tes versões que são nomeadas de acordo com a 

resolução espacial a ser empregada no modelo 

atmosférico. A versão do modelo Eta utilizada 

neste trabalho corresponde à resolução espa-

cial de 15 km, que explica a denominação do 

modelo como Eta-15 km. A resolução espacial 

a ser adotada foi determinada em 15 km para 

reproduzir a resolução encontrada na literatura 

recente, por exemplo Fan et al. (2017).

2.7 Previsão de Afluências nas Usinas 
Hidroelétricas

Brasil (2016) estabelece critérios e procedimen-

tos de operações para segurança das barragens e 

controle de cheias. Dentre os critérios e procedi-

mentos, a vazão afluente verificada ou prevista é 

utilizada para classificação da situação de risco, 

que possui a seguinte classificação: emergência, 

alerta, atenção e normal, conforme a Tabela 3.

Tabela 3 - Caracterização da situação de risco de 
acordo com a vazão prevista ou verificada nas UHE 

Barra Grande, Campos Novos, Machadinho, Itá e Foz 
do Chapecó. (Fonte: Brasil, 2016)

Situação de Risco – Vazão (m³ s-1)

UHE Atenção Alerta Emergência

Barra Grande 4500 – 5000 5000 – 6000 > 6000

Campos Novos 4000 – 4500 4500 – 5000 > 5000

Machadinho 3000 – 5000 5000 – 10000 > 10000

Itá 4000 – 6000 6000 – 10000 > 10000

Foz do Chapecó 7000 – 17000 17000 – 21000 > 21000

Para avaliar o desempenho das previsões de ce-

nários afluentes nas usinas, adotou-se a matriz 

de contingência (ARONOFF, 1982; CONGALTON, 

1991). Existem quatro categorias possíveis (Tabe-

la 4): (i) Verdadeiro Positivo (VP) representa o nú-

mero de vezes que o modelo previu corretamente, 

isto é, atingiu ou ultrapassou a vazão de risco em 

questão; (ii) Falso Positivo (FP) significa o número 

de vezes que o modelo previu erroneamente a va-

zão de risco, ou seja, falso alarme para vazão que 

não ocorreu; (iii) Falso negativo (FN) indica as ve-

zes que o modelo não consegue prever a vazão de 

risco; e (iv) Verdadeiro Negativo (VN) indica o nú-

mero de vezes que o modelo prevê corretamente a 

não ocorrência da vazão de risco.

Tabela 4 - Matriz de contingência. Fonte: ARONOFF 
(1982); CONGALTON (1991)

Simulação
Observação

Positivo Negativo

Positivo VP FP

Negativo FN VN

Três indicadores, incluindo acurácia (ACC), sen-

sibilidade (taxa positiva verdadeira, TPV) e pre-

cisão (valor previsto positivo, VPP), foram usados 

para avaliar a qualidade dos resultados do mode-

lo (Eq. 8, 9 e 10, respectivamente):

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 	
𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑉𝑉

𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝐹𝐹𝑉𝑉 + 𝐹𝐹𝑉𝑉  (8)
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𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 	
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝐹𝐹  (9)

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 	
𝑉𝑉𝑉𝑉

𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝐹𝐹𝑉𝑉  (10)

As situações de risco estabelecidas por Brasil (2016) 

são referentes à vazão afluente nas usinas. Contu-

do, o modelo foi calibrado para vazões incremen-

tais nas UHE Machadinho, Itá e Foz do Chapecó. 

Por conseguinte, para obtenção das vazões de risco 

incrementais nessas três usinas, subtraíram-se da 

vazão de risco as vazões defluentes das usinas a 

montante, como mostrado nas Eq. 11, 12 e 13.

𝑄𝑄"#$%&'()*' = 	𝑄𝑄"#$%&'( −	𝑄𝑄./012 −	𝑄𝑄34012  
 (11)

𝑄𝑄"#$%&'()*+( = 	𝑄𝑄"#$%&'() −	𝑄𝑄/$012   (12)

𝑄𝑄"#$%&'()*' = 	𝑄𝑄"#$%&'( −	𝑄𝑄./0123   (13)

Em que Q significa vazão; os subscritos RiscoInc, 

Risco e Def significam vazões de risco incremen-

tal, de risco e defluente, respectivamente; e as 

abreviações BG, CN, MA, ITA e FC representam as 

UHE Barra Grande, Campos Novos, Machadinho, 

Itá e Foz do Chapecó, respectivamente.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Calibração e Validação

A Tabela 5 lista os parâmetros que apresentaram 

sensibilidade significativa à calibração e foram 

consequentemente calibrados utilizando os mo-

delos VIC e Route para as UHE Barra Grande, Cam-

pos Novos, Machadinho, Itá e Foz do Chapecó. A 

espessura da terceira camada do solo (h3) e a di-

fusividade longitudinal da onda de cheia (D) por 

sua vez, não se mostraram sensíveis ao processo 

de calibração dos modelos para todas as áreas de 

drenagem. A espessura da terceira camada (h3) 

é a camada de solo mais profunda representada 

no modelo, porém, ainda assim, pode interferir na 

transpiração das plantas, dependendo da profun-

didade das raízes, e no escoamento subterrâneo. 

A difusividade longitudinal da onda de cheia (D) 

não foi encontrada sensível devido à configuração 

encaixada dos vales na bacia que desfavorecem 

o amortecimento de cheias no vale (o amorteci-

mento de cheias é desempenhado artificialmente 

pela operação dos reservatórios). 

Tabela 5 - Parâmetros calibrados dos modelos VIC e Route para resoluções 0,16°, 0,08° e 0,04°.

Parâmetro Barra Grande Campos Novos Machadinho Itá Foz do Chapecó

0,04°

b 0,382 0,075 0,075 0,384 0,300

Dm 30,0 15,0 15,0 30,0 30,0

Ds 0,019 0,070 0,070 0,005 0,020

Ws 0,999 0,925 0,925 0,999 0,999

C 2,87 1,52 1,71 2,95 2,93

0,08°

b 0,350 0,075 0,200 0,370 0,310

Dm 30,0 15,0 15,0 30,0 30,0

Ds 0,023 0,030 0,060 0,005 0,020

Ws 0,999 0,650 0,999 0,999 0,999

C 2,81 1,45 1,33 2,90 2,88

0,16°

b 0,391 0,150 0,263 0,300 0,280

Dm 30,0 15,0 2,9 30,0 30,0

Ds 0,065 0,030 0,384 0,030 0,030

Ws 0,999 0,250 0,985 0,999 0,999

C 2,10 1,50 1,35 2,93 2,84
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As áreas de drenagem das UHE Barra Grande e Itá 

apresentaram maior valor para o parâmetro da 

curva de infiltração (bi) para todas as resoluções, 

o que condiz com baixa infiltração e, consequen-

temente, aumento da precipitação efetiva. De 

acordo com Fan et al. (2017), o solo da bacia de 

Barra Grande tem menor capacidade de arma-

zenamento de água, gerando maior escoamento 

superficial em menor tempo. Em contrapartida, 

na área a montante da UHE Campos Novos, o 

parâmetro bi mostrou-se baixo para as maiores 

resoluções (0,04 e 0,08°). Esse fato está correla-

cionado com o perfil do solo e a característica da 

área de drenagem, a qual apresenta planícies de 

inundação na região superior, prevalecendo infil-

tração de água e tornando a resposta de escoa-

mento superficial mais lenta.

Os parâmetros das áreas incrementais das UHE 

Barra Grande, Itá e Foz do Chapecó apresentaram 

similaridade para as três resoluções, com valores 

altos do parâmetro que particiona a precipita-

ção em infiltração e precipitação efetiva (bi) e 

do escoamento base máximo (Dm). Os tipos de 

solo que prevalecem nessas áreas – cambissolo 

e neossolo litólico – sofrem saturação em menor 

intervalo de tempo, aumentando o escoamento 

superficial. Além disso, a baixa capacidade de 

armazenamento favorece o aumento do escoa-

mento base. As diferenças e a variabilidade dos 

parâmetros para as resoluções espaciais indica 

que a calibração pode ser específica para cada 

resolução e os parâmetros não devem ser trans-

feridos por meio da resolução (TROY et al., 2008).

Para avaliação do modelo VIC, utilizou-se como 

base a vazão diária observada incremental em 

cada usina hidrelétrica, determinando o de-

sempenho estatístico em relação à vazão diária 

simulada. Os índices estatísticos resultantes da 

comparação entre as vazões observadas e simu-

ladas pelo modelo VIC estão contidos na Tabela 

6. As duas usinas hidroelétricas a jusante da área 

de estudo – Foz do Chapecó e Itá – apresentaram 

melhor desempenho estatístico durante o perí-

odo de calibração. Dentre as usinas estudadas, 

ambas possuem o menor volume útil, apresen-

tando, assim, menor erro no balanço hídrico.

Tabela 6 - Índices estatísticos para resoluções espaciais 0,04°, 0,08° e 0,16° durante os períodos de calibração (2014-
2015) e validação (2016-2017) para as UHE Barra Grande, Campos Novos, Machadinho, Itá e Foz do Chapecó.

Calibração 0,04° Validação 0,04°

UHE R² NS NS log Pbias MAD UHE R² NS NS log Pbias MAD

Barra Grande 0,541 0,527 0,561 -13,5 236,7 Barra Grande 0,442 0,419 0,452 -16,3 468,3

Campos Novos 0,426 0,379 0,429 -14,2 268,7 Campos Novos 0,446 0,441 0,459 -3,7 559,2

Machadinho 0,448 0,423 0,372 -11,0 109,9 Machadinho 0,514 0,461 0,452 3,5 260,7

Itá 0,555 0,541 0,592 -9,2 285,5 Itá 0,502 0,485 0,563 -1,5 526,6

Foz do Chapecó 0,559 0,543 0,537 15,2 222,0 Foz do Chapecó 0,508 0,493 0,375 15,0 525,4

0,08° 0,08°

UHE R² NS NS log Pbias MAD UHE R² NS NS log Pbias MAD

Barra Grande 0,552 0,542 0,570 -9,5 231,1 Barra Grande 0,419 0,405 0,527 -6,5 468,3

Campos Novos 0,442 0,420 0,470 -5,4 250,9 Campos Novos 0,459 0,445 0,502 7,4 559,2

Machadinho 0,452 0,426 0,371 -10,5 110,4 Machadinho 0,506 0,460 0,463 6,7 260,7

Itá 0,559 0,544 0,600 -7,3 281,5 Itá 0,500 0,480 0,568 0,8 526,6

Foz do Chapecó 0,566 0,542 0,503 18,2 222,9 Foz do Chapecó 0,513 0,486 0,332 19,7 525,4

0,16° 0,16°

UHE R² NS NS log Pbias MAD UHE R² NS NS log Pbias MAD

Barra Grande 0,559 0,557 0,519 -6,0 234,0 Barra Grande 0,405 0,402 0,424 -4,1 468,3

Campos Novos 0,438 0,409 0,448 -9,9 259,7 Campos Novos 0,460 0,451 0,483 2,4 559,2

Machadinho 0,443 0,393 0,295 -17,4 120,8 Machadinho 0,473 0,449 0,421 0,1 260,7

Itá 0,552 0,541 0,584 -12,0 289,6 Itá 0,515 0,500 0,559 -4,0 526,6

Foz do Chapecó 0,552 0,519 0,478 21,2 224,9 Foz do Chapecó 0,498 0,465 0,312 21,8 525,4
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As usinas com menor desempenho do modelo 

(Campos Novos e Machadinho) apresentaram 

escassez de dados ou interferências de reserva-

tórios operados a montante, cujo monitoramen-

to não foi disponibilizado. Segundo Liang et al. 

(1994), a utilização do modelo VIC em bacias in-

feriores s 10 mil km², como a área incremental da 

UHE Machadinho, pode interferir na simulação 

do balanço hídrico. Além disto, a área incremen-

tal da UHE Machadinho possui poucos pontos de 

amostra de solo (3 pontos), não representando 

bem a granulometria do solo na área.

Para o período de calibração, a UHE Barra Gran-

de mostrou melhor desempenho para todas as 

resoluções, sem distinção clara do desempenho 

entre as resoluções testadas. Três fatores podem 

ter contribuído para esse comportamento: (i) 

Barra Grande possui o maior volume útil, o que 

acarretaria em um maior erro para o balanço 

hídrico; (ii) a área de drenagem tem declividade 

acentuada e solo com menor capacidade de ar-

mazenamento, gerando, portanto, escoamento 

superficial em menor tempo; por consequência, 

a curva da capacidade de infiltração, caracte-

rística do modelo VIC, teria pouca influência no 

balanço hídrico; e (iii) a resolução espacial do 

modelo Eta-15km apresenta viés de baixa para 

intensidades de precipitação especialmente em 

locais com efeitos orográficos na precipitação.

O coeficiente Nash-Sutcliffe, empregado com os 

logaritmos das vazões (NS log), que melhor reflete 

o desempenho do modelo na simulação de perío-

dos de recessão do hidrograma, mostrou os me-

lhores resultados para a área incremental da UHE 

Itá, tanto no período de calibração como para va-

lidação, variando entre 0,559 e 0,600 e apresen-

tando pouca variação entre as resoluções. 

À exceção de Barra Grande, as alterações signi-

ficativas do desempenho em relação a cada re-

solução apresentam-se favoravelmente para o 

aumento da resolução espacial. Observa-se uma 

inalteração sistemática dos índices de ajuste (R², 

NS e NS log) e uma alteração significativa nos 

vieses (Pbias). No período de validação do mode-

lo (2016-2017), o desempenho do modelo VIC fi-

cou abaixo de 0,5, exceto para UHE Itá, em que os 

coeficientes estatísticos R², NS e NS log se apre-

sentaram maiores ou iguais a 0,5. A média dos 

valores absolutos dos desvios (MAD) fornece o 

valor absoluto do erro em escala, de acordo com 

a dimensão da vazão de cada área incremental.

3.2 Previsão de Afluências

A previsão da vazão afluente nas usinas hidrelé-

tricas é fundamental para operação e planeja-

mento da mesma, visando o controle de cheias e 

a segurança das barragens. Dentre os inúmeros 

procedimentos de operação e segurança, a vazão 

afluente prevista é utilizada para classificação 

de iminentes situações de risco. Nesse sentido, 

intervalos de vazão são determinados por Brasil 

(2016) com intuito de avaliar a situação de risco 

da usina em questão. A Tabela 7 aborda o desem-

penho do modelo VIC para previsão de vazões 

nas situações de atenção, alerta e emergência 

para as UHE Barra Grande, Campos Novos, Ma-

chadinho, Itá e Foz do Chapecó durante os anos 

entre 2014 e 2017 (Tabela 7). 
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A acurácia do modelo (ACC) representa a pro-

porção de acertos da previsão quanto a ambos 

os lados da restrição operativa. Todas as usinas 

mostraram acurácia superior a 98% para todas 

as resoluções. A resolução espacial do mode-

lo demonstrou efeito sobre a acurácia limitada 

apenas ao nível de atenção.

A sensibilidade (TPV) avalia o número de ver-

dadeiros positivos (VP) obtidos pelo modelo em 

relação ao número de positivos observados. As 

UHE Barra Grande e Campos Novos mostraram 

baixa ou nenhuma sensibilidade para previsão de 

vazões nas situações de atenção e alerta. Já, res-

salta-se que, entre o período estudado (2014-

2017), não houve ocorrência de vazões superio-

res à vazão de emergência para ambas as usinas. 

Em contrapartida, para todas as situações de 

risco, as usinas a jusante (Machadinho, Itá e Foz 

do Chapecó) apresentaram sensibilidade 100% 

para todas as resoluções.

A precisão (VPP) analisa o número de verdadeiros 

positivos (VP) obtidos pelo modelo em relação ao 

número de positivos previstos. Para as UHE Ma-

chadinho, Itá e Foz do Chapecó, nas situações 

de atenção e alerta, o modelo mostrou precisão 

variando entre 0,51 e 1,00, em que a menor re-

solução (0,16°) mostrou a menor precisão e mais 

precisão de maneira difusa entre as resoluções. 

Já na situação de emergência, as UHE Macha-

dinho e Foz do Chapecó mostraram precisão de  

0,5 para todas as resoluções e a UHE Itá apre-

sentou precisão de 0,333, igualmente para todas  

as resoluções.

Tabela 7 - Previsão de contingência (VP, FP, FN e VN) e desempenho (ACC, TPV e VPP) para o período de 2014 a 2017 
para as resoluções 0,04°, 0,08° e 0,16° do modelo VIC para vazões afluentes das UHE Barra Grande, Campos Novos, 

Machadinho, Itá e Foz do Chapecó.
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VP

0,04° 0 0 33 25 20 0 0 10 12 2 0 0 1 2 1

0,08° 1 0 33 25 20 0 0 10 12 2 0 0 1 2 1

0,16° 1 0 33 25 20 0 0 10 12 2 0 0 1 2 1

FP

0,04° 0 0 13 22 9 0 0 3 10 1 0 0 1 4 1

0,08° 0 0 12 22 9 0 0 3 10 1 0 0 1 4 1

0,16° 0 0 14 24 8 0 0 3 10 0 0 0 1 4 1

FN

0,04° 6 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0,08° 5 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0,16° 5 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0

VN

0,04° 1394 1399 1354 1353 1371 1396 1399 1387 1378 1397 1400 1400 1398 1394 1398

0,08° 1394 1399 1355 1353 1371 1396 1399 1387 1378 1397 1400 1400 1398 1394 1398

0,16° 1394 1399 1353 1351 1372 1396 1399 1387 1378 1398 1400 1400 1398 1394 1398

ACC

0,04° 0,996 0,999 0,991 0,984 0,994 0,997 0,999 0,998 0,993 0,999 1,000 1,000 0,999 0,997 0,999

0,08° 0,996 0,999 0,991 0,984 0,994 0,997 0,999 0,998 0,993 0,999 1,000 1,000 0,999 0,997 0,999

0,16° 0,996 0,999 0,990 0,983 0,994 0,997 0,999 0,998 0,993 1,000 1,000 1,000 0,999 0,997 0,999

TPV

0,04° 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 1,000

0,08° 0,167 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 1,000

0,16° 0,167 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 1,000

VPP

0,04° - - 0,717 0,532 0,690 - - 0,769 0,545 0,667 - - 0,500 0,333 0,500

0,08° 1,000 - 0,733 0,532 0,690 - - 0,769 0,545 0,667 - - 0,500 0,333 0,500

1,000 - 0,702 0,510 0,714 - - 0,769 0,545 1,000 - - 0,500 0,333 0,500
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4 CONCLUSÃO
A resolução espacial do modelo hidrológico VIC 

acarreta o aumento de desempenho de previsões 

de vazão diária e dos riscos de cheias de forma 

heterogênea sobre a bacia do Rio Uruguai. As 

usinas de jusante (Machadinho, Itá e Foz do Cha-

pecó) foram favorecidas tanto na previsão diária 

de vazão afluente, aplicada para a geração, como 

na identificação de cheias. Quanto à previsão di-

ária, observou-se a tendência de melhores pre-

visões com relação ao refinamento da resolução 

espacial do modelo de forma diferenciada entre 

as usinas devido ao maior erro de balanço hídri-

co e maiores erros de previsão pluviométrica nas 

usinas de montante. 

Os efeitos da resolução espacial do modelo VIC 

foram percebidos parcialmente entre as métri-

cas de desempenho da previsão de cheias, estas 

classificadas em cada usina conforme a classifi-

cação do Inventário de Restrições Operativas Hi-

dráulicas do Aproveitamento Hidroelétrico (ROH) 

do ONS. O efeito da resolução espacial do mode-

lo VIC na previsão de riscos de cheias demonstra 

sensibilidade invariável igual a 100%, uma vez que 

não houve falsos negativos. A métrica de precisão 

variou de 51 a 100%, uma vez que houve poucos 

ou nenhum falso positivo. Ambas as métricas não 

apresentaram tendência significativa em relação 

à resolução espacial para todas as usinas. Todas 

as usinas mostraram acurácia mínima de 98,3% e 

de forma crescente em relação à resolução espa-

cial do modelo. Essa acurácia demonstra um alto 

nível de acerto do modelo como um todo, para 

ocorrência do risco de cheia (positivo verdadeiro) 

e falta do risco (negativo verdadeiro).

Embora este trabalho tenha adotado resoluções 

espaciais acima das normalmente praticadas no 

estado-da-técnica, o maior refinamento da reso-

lução espacial do modelo hidrológico não levou 

em todos os casos a maiores desempenhos do 

modelo hidrológico. Para que uma maior resolu-

ção espacial do modelo hidrológico se reflita em 

maior desempenho, é necessário que esta se re-

flita antes em uma maior depreensão de parâme-

tros e dados da bacia hidrográfica até a resolução 

mais fina utilizada, o que não ocorre homogene-

amente nesta bacia. Portanto, a heterogeneidade 

de dados foi fator limitante para os ganhos do re-

finamento da resolução espacial do modelo.
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BIOGÁS SABESP | O biogás das 
estações de tratamento de esgoto

utilizado como combustível

ORGULHO DE ATENDER
MAIS DE 28 MILHÕES DE PESSOAS

NYSE | Na listagem da Bolsa
de Valores de Nova Iorque

desde 2002

30% DO INVESTIMENTO EM SANEAMENTO NO BRASIL É REALIZADO PELA SABESP, 
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