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Resumo
No Brasil, os níveis de cobertura dos serviços de tratamento de esgotos ainda são considerados baixos. Os 

custos de implantação, operação e manutenção de sistemas de tratamento de esgotos são, em geral, eleva-

dos e variam consideravelmente conforme o tipo de tecnologia a ser implementada. Assim, modelos mate-

máticos capazes de auxiliar o processo de alocação da carga orgânica e o consequente processo de seleção 

dessas tecnologias são de grande valia para a gestão adequada dos recursos hídricos. Diante da relevância 

do assunto, este artigo tem como objetivo realizar uma revisão sistemática das principais publicações rela-

cionadas ao Problema de Alocação de Efluentes Sanitários (PAES). O intuito é analisar publicações recentes 

e identificar abordagens de solução, cenários de aplicação, características incorporadas aos modelos de oti-

mização e lacunas científicas existentes.  

Palavras-chave: Problema de alocação de efluentes sanitários. Modelo de qualidade de água. Tratamento de 

esgoto. Sistemas de águas residuárias. Otimização.

Abstract
In Brazil, the sewage treatment services coverage levels are low. The sewage treatment systems setting up, operating 

and maintaining costs are generally high and vary considerably depending on the technology type to be implemen-

ted. Thus, mathematical models capable of assisting the organic load allocation and the consequent technologies 

selection processes are of great value for the adequate water resources management. Given the subject relevance, 

this article aims to conduct a systematic review of the main publications related to the Waste Load Allocation (WLA) 

problem. It aims to analyze recent publications and identify solution approaches, application scenarios, optimiza-

tion models features and existing scientific gaps.

Keywords: Waste load allocation problem. Water quality model. Sewage treatment. Wastewater systems. Optimization.
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente, a parcela atendida com coleta e 

tratamento de esgotos em municípios brasilei-

ros representa menos da metade da população 

urbana total. Além disso, de toda a carga orgâ-

nica gerada, apenas 39% é removida com a in-

fraestrutura de tratamento de esgotos existente 

nas sedes das cidades do país. Dessa maneira, 

aproximadamente 5,5 mil toneladas DBO/dia 

podem alcançar os corpos receptores. No Brasil, 

o montante de investimento estimado até 2035 

para universalizar os serviços de esgotamento 

sanitário, de maneira a aumentar a segurança hí-

drica em termos de qualidade da água, é cerca de  

R$ 150 bilhões (ANA, 2017). 

No que concerne à escolha das melhores formas 

de tratamento de efluentes e das localizações de 

estações de tratamento de esgoto (ETEs), esta-

ções elevatórias (EEs) e condutos que compõem 

um sistema regional de tratamento de efluentes 

(SRTE), nota-se que o uso de modelos de otimi-

zação pode auxiliar no processo de tomada de 

decisão (MACHADO; PORTO; KAVISKI, 2012). O 

objetivo desses modelos é quase sempre o mes-

mo: minimizar custos de implantação, operação 

e manutenção da rede e maximizar a melhoria da 

qualidade da água (MACHADO; CUNHA; PORTO, 

2006). Do ponto de vista prático, não há uma so-

lução única para projetar um sistema de águas re-

siduárias: possíveis soluções incluem o tratamen-

to individualizado da carga orgânica gerada em 

cada comunidade, mas também há a possibilida-

de de projetar sistemas em que todo o montante 

de água residuária da região seja tratado em uma 

estação centralizada (CUNHA et al., 2005).

Nesse contexto, este artigo tem por objetivo re-

alizar uma revisão sistemática das principais pu-

blicações relacionadas ao Problema de Alocação 

de Efluentes Sanitários (PAES). O intuito é anali-

sar o que foi estudado até o momento e identi-

ficar abordagens de solução, características dos 

modelos e lacunas científicas. 

Há dois artigos de revisão da literatura relevantes 

sobre esse tema: Melo e Câmara (1994) e Macha-

do, Cunha e Porto (2006). Melo e Câmara (1994) 

apresentaram diferentes estudos desenvolvidos 

para planejamento de sistemas regionais de tra-

tamento de efluentes. A discussão deu-se quanto 

a três itens principais dos modelos: definição da 

função objetivo e restrições; método de otimiza-

ção usado e aplicabilidade prática desses mode-

los. Machado, Cunha e Porto (2006) propuseram 

uma taxonomia na qual a classe de problemas foi 

dividida em dois grupos: (i) Modelos para estações 

de tratamento de efluentes (ETEs) individuais: en-

globa alocação ótima de cargas, minimização de 

custos e considerações de equidade; (ii) Modelos 

para estações de tratamento de efluentes (ETEs) re-

gionais ou centralizadas: usados para determinar 

quais estações de tratamento de efluentes (ETE) 

devem ser alocadas entre n possíveis locais de 

instalação (MACHADO; CUNHA; PORTO, 2006; 

CUNHA et al., 2009; ZEFERINO, 2011).

No entanto, o presente artigo tem como dife-

rencial em relação aos anteriores os seguintes 

pontos: (i) a inclusão de publicações recentes, 

dos anos 2000 a 2019, que até então não haviam 

sido consideradas; (ii) o uso de metodologia es-

pecífica para efetuar a revisão (BRERETON et al., 

2007); (iii) a inclusão de novos itens na definição 

da função objetivo e restrições; (iv) a realização 

de análises que incluem a distribuição geográfi-

ca dos artigos.

O artigo é organizado, além desta Introdução, 

como segue: na Seção 2 são expostos concei-

tos essenciais para entendimento do problema 

de alocação de efluentes sanitários; na Seção 3 

apresenta-se a metodologia utilizada para a re-

visão sistemática; na Seção 4 têm-se a descrição 

da revisão sistemática e os resultados obtidos; e 

a Seção 5 contém as considerações finais.

O problema de alocação de efluentes sanitários: uma revisão sistemática da literatura
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2 METODOLOGIA
Usualmente, bacias hidrográficas apresentam 

séries de pontos de disposição final de efluentes 

com consideráveis variações qualitativas e quan-

titativas, e cursos d’água com características hi-

drodinâmicas substancialmente diferentes. As-

sim, o processo de alocação de cargas poluidoras 

tende a ser complexo. Ao longo dos anos, foi pos-

sível minimizar a complexidade da resolução dos 

problemas de alocação de efluentes sanitários 

(PAES) por meio do uso de técnicas de otimização 

(VALORY; REIS; MENDONÇA, 2016). 

De maneira geral, modelos de otimização são 

compostos por função objetivo, que se deseja 

maximizar e/ou minimizar, e o conjunto de restri-

ções, na forma de equações e/ou inequações, que 

determinam a região viável das variáveis de deci-

são (MEZURA-MONTES; COELLO, 2008). Tipica-

mente, modelos de alocação de cargas efluentes 

visam à determinação do nível necessário de 

remoção de poluentes para cada fonte, de tal 

maneira que a solução de custo global mínimo 

seja obtida, mantendo ou alcançando de forma 

satisfatória a qualidade hídrica (BURN; YULIAN-

TI, 2001; MAHJOURI; BIZHANI-MANZAR, 2013; 

ASHTIANI et al., 2015a; SAADATPOUR, AFSHAR; 

KHOSHKAM, 2019). Ou seja, tem-se como vari-

ável de decisão o nível de tratamento necessário 

para as diferentes fontes pontuais; as restrições 

que garantem a obediência aos padrões de qua-

lidade de água, conforme carga de poluentes, 

condições do corpo receptor e legislação vigente; 

enquanto a função objetivo, normalmente, visa 

maximizar alguma medida de eficiência econô-

mica (BURN; YULIANTI, 2001). 

O PAES envolve complexos fatores sociais, econô-

micos, ambientais e políticos. Assim, a alocação 

de carga precisa ser economicamente eficiente, 

tecnicamente viável e socialmente justa (LIU et 

al., 2014; SAADATPOUR; AFSHAR; KHOSHKAM, 

2019). Nas últimas décadas, impulsionado pela 

conscientização quanto aos quatro pilares ci-

tados anteriormente e pelo aprimoramento das 

técnicas computacionais, o uso de funções com 

múltiplos objetivos cresceu consideravelmente 

(BRAGA; BARBOSA; NAKAYAMA, 1998; ASHTIANI 

et al., 2015a). A Fig. 1 ilustra alguns dos princi-

pais itens que podem compor a função objetivo e 

as restrições desse tipo de problema, tornando a 

abordagem mais abrangente e realista.

 
Figura 1 - Principais função objetivo e restrições dos modelos de alocação de efluentes sanitários

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 232 / pp 06-29 | Out a Dez, 2021
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É sabido que a escolha entre os diferentes obje-

tivos e restrições do PAES pode variar conforme 

especificidades da região de aplicação do mo-

delo. Isso inclui, dentre outros, o grau de desen-

volvimento do país de instalação dos sistemas 

de tratamento de esgotos. Isto é, em países 

desenvolvidos a eficiência do sistema, a confia-

bilidade e requisitos de área são critérios mais 

críticos a serem analisados. Em contrapartida, 

em países em desenvolvimento, a minimização 

dos custos tende a ser um ponto de grande re-

levância (METCALF; EDDY, 1991; VON SPERLING, 

2007; VON SPERLING, 2014). Ainda sobre países 

subdesenvolvidos, duas questões crescem em 

importância: (i) o uso da capacidade de autode-

puração do rio, justificado pela carência de re-

cursos financeiros, desde que considerada par-

cimônia, dentro de critérios técnicos seguros e 

bem definidos (VON SPERLING, 2014), e (ii) o ra-

teio das capacidades de assimilação dos cursos 

d’água (LANNA, 1997). O rateio deve atender 

princípios de equidade e distribuição de cus-

tos, definindo quanto e quem deve pagar pelos 

danos provenientes da poluição. Desta forma, 

busca-se evitar que um só poluidor utilize toda 

a capacidade de assimilação dos cursos d’água 

(LANNA, 1997; BRINGER, 2017). 

Os níveis de tratamento para um dado conjun-

to de fontes poluentes são afetados pelas capa-

cidades de assimilação dos corpos receptores. 

Por isso, frequentemente um modelo de quali-

dade da água é combinado a algum algoritmo 

determinístico ou probabilístico para predizer a 

resposta do rio em termos de determinados pa-

râmetros de análise (YANDAMURI; SRINIVASAN; 

BHALLAMUDI, 2006; MOSTAFAVI; AFSHAR, 2011; 

LEI et al., 2015). A resposta dependerá da carga 

de poluentes e das condições dentro do corpo 

d'água, como fluxos de água, temperaturas, ta-

xas de reação e taxas de sedimentação (BURN; 

YULIANTI, 2001). 

Os modelos de qualidade da água são formados 

por um conjunto de expressões matemáticas que 

definem os processos físicos, químicos e bio-

lógicos que ocorrem no corpo d’água (RAUCH  

et al., 1998). A formulação original de Streeter- 

Phelps é composta, de forma genérica, por duas 

equações diferenciais ordinárias: uma modela a 

desoxigenação, ou seja, a oxidação da matéria 

orgânica biodegradável, e a outra a reaeração 

atmosférica (STREETER; PHELPS, 1925). Ao longo 

dos anos, a formulação clássica foi passando por 

aperfeiçoamentos e incorporações de diferentes 

processos (COX, 2003; CHAPRA, 2008). Segundo 

Wang et al. (2013), o processo de desenvolvi-

mento dos modelos de qualidade de água pode 

ser dividido em três fases. A Fig. 2 sumariza os 

principais modelos surgidos nas décadas sub-

sequentes à concepção do modelo de Streeter- 

Phelps, conforme Calmon (2015); Rauch et al., 

(1998) e Wang et al. (2013). 

O problema de alocação de efluentes sanitários: uma revisão sistemática da literatura
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Figura 2 - Linha do tempo dos modelos matemáticos de qualidade de água

3 METODOLOGIA
A revisão sistemática de literatura é uma for-

ma de estudo que utiliza uma metodologia bem 

definida para identificar, analisar e sumarizar as 

evidências disponíveis a respeito de uma ques-

tão de pesquisa particular de maneira imparcial e 

repetível (OKOLI; SCHABRAM, 2010). Um método 

de revisão sistemática da literatura constituído 

por três fases (Fig. 3) foi proposto por Brereton 

et al. (2007) para o domínio da engenharia de 

software. Posteriormente, Arpini e Rosa (2017) 

aplicaram-no para o Problema de Roteirização 

de Veículos Capacitados com Restrições de Car-

regamento Bidimensional (2L-CVRP), demons-

trando a flexibilidade do método em diferentes 

áreas de concentração da engenharia.

 
Figura 3 - Etapas da revisão sistemática. Fonte: Adaptado de Brereton et al. (2007).

Gomes TC, Mendonça ASF, Reis JAT, Rosa RA
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Conforme Fig. 3, a Fase I é composta por duas 

etapas: (1) Especificar questões da pesquisa e 

(2) Desenvolver protocolo da revisão. Assim, de-

vem-se definir o tema abordado, os objetivos e o 

procedimento que serão adotados para realizar a 

revisão. A Fase II contém quatro etapas: (3) Iden-

tificar e selecionar pesquisas; (4) Avaliar a quali-

dade dos estudos; (5) Extrair dados; (6) Sinteti-

zar dados. Nessa fase, os critérios para seleção e 

avaliação dos trabalhos identificados e a organi-

zação da informação extraída são elaborados. A 

Fase III apresenta duas etapas: (7) Analisar resul-

tados e (8) Elaborar relatório.

4 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA E RESULTADOS 
ENCONTRADOS 
Nesta seção apresentam-se a aplicação da me-

todologia ilustrada na Fig. 3 bem como os resul-

tados obtidos. 

4.1 Fase I: Planejamento da Revisão

Esta subseção descreverá as etapas relacionadas 

à Fase I. 

4.1.1 Etapa 1: Especificar questões da pesquisa 

No que diz respeito ao problema de alocação de 

efluentes sanitários, esta revisão visa responder 

às seguintes questões 1) Quais as abordagens de 

solução empregadas?; 2) Quais características 

são incorporadas ao problema?; 3) O modelo de 

otimização foi executado em instâncias reais ou 

de teste?; 4) Em qual país a metodologia foi apli-

cada?; 5) Qual o modelo de qualidade de água foi 

utilizado?; 6) Quais os parâmetros de qualidade 

da água analisados?; 7) Quais as lacunas existen-

tes na literatura?.

4.1.2 Etapa 2: Desenvolver protocolo da revisão

Para identificar as pesquisas efetuaram-se bus-

cas nas bases Science Direct, IEEE Xplore, Wiley 

Online Library, Scielo, Scopus e Domínio Público, 

além da plataforma de busca do Google Scho-

lar, utilizando como palavras-chave “waste load 

allocation”; “water quality modelling”; “optimi-

zation”; “river basin”; “problema de alocação de 

efluentes sanitários”; “modelagem de qualidade 

de água”; “otimização”; “bacia hidrográfica”. As 

palavras-chave foram procuradas no título, no 

resumo e nas palavras-chave dos estudos. 

Considerou-se o período de 2000 a 2019 para a 

realização deste trabalho considerando este um 

horizonte de tempo satisfatório para caracteri-

zar o cenário das pesquisas e sua evolução. Não 

houve limitação quanto ao país de publicação. 

Para selecionar as pesquisas identificadas, foram 

considerados artigos científicos publicados em 

periódicos relacionados às áreas de engenharia 

ambiental, recursos hídricos, saneamento, enge-

nharia civil e computação que tratam do PAES. 

Foram pesquisados artigos nos idiomas inglês e 

português. Monografias de curso de pós-gradu-

ação, trabalhos de cursos de graduação, disser-

tações, teses, capítulos de livro e publicações de 

simpósios, congressos ou conferências foram ex-

cluídos da pesquisa. Ressalta-se que artigos que 

tratassem do PAES, mas sem a inclusão de algum 

tipo de modelo de otimização, também foram 

desconsiderados. Isto porque toda a estrutura da 

tabela-resumo, apresentada na seção 4.2.4, foi 

feita com base em objetivos e restrições típicos 

de modelos de otimização.  

Para avaliar a qualidade dos estudos, fez-se a lei-

tura completa dos trabalhos selecionados e fo-

ram utilizados critérios de inclusão específicos. 

O critério de inclusão englobou estudos que con-

tivessem abordagens de solução de otimização e 

realização de testes em instâncias de referência 

da literatura ou instâncias reais com dados de 

rios ou bacias hidrográficas. Aplicações em re-

servatórios e estuários foram desconsideradas.
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A partir dos estudos que atenderam aos crité-

rios expostos anteriormente, extraíram-se da-

dos relativos a três categorias que se subdividem 

em demais itens, conforme esquema da Fig. 4. A 

listar: (i) Referências (autor; ano; periódico), (ii) 

Aplicação (cenário hipotético; cenário real; bacia 

hidrográfica e país de aplicação; número de fon-

tes geradoras de esgoto avaliadas); (iii) Modela-

gem (abordagens de solução; modelo de quali-

dade da água utilizado; modelo de otimização 

(função objetivo; restrições). Os itens incluídos 

nas subcategorias “função objetivo” e “restri-

ções” na categoria “Modelagem” são os contem-

plados na Fig. 4.

 
Figura 4 - Estrutura da revisão da literatura

4.2 Fase II: Documentação da Revisão 

Nesta subseção abordam-se as quatro etapas 

associadas à Fase II. 

4.2.1 Etapa 3: Identificar e Selecionar Pesquisas 

A identificação e a seleção dos trabalhos segui-

ram os critérios apresentados na seção 4.1.2, re-

sultando, inicialmente, na identificação de cin-

quenta e três estudos. 

4.2.2 Etapa 4: Avaliar a qualidade dos estudos 

Por meio da leitura completa dos trabalhos pre-

viamente selecionados foram feitas as avaliações 

de qualidade. Os critérios de inclusão descritos na 

seção 4.1.2 foram utilizados, ocasionando a ex-

clusão de vinte e cinco artigos que não atenderam 

aos critérios de inclusão estabelecidos. Dessa ma-

neira, foram considerados vinte e oito trabalhos 

para a realização da revisão sistemática de litera-

tura. Após isso, extraíram-se os dados.

4.2.3 Etapa 5: Extrair dados

Quanto às fontes de pesquisa, quatro periódicos 

concentraram 42,9% do total de estudos anali-

sados, a listar: Revista Brasileira de Recursos Hí-

dricos (RBRH), Journal of Water Resources Planning 

and Management, Water Science and Technology 

e Water Resources Research. A Fig. 5 apresenta a 

distribuição dos artigos em diferentes revistas. É 

possível observar a presença frequente de perió-

dicos da área de recursos hídricos e engenharia 

ambiental, mas também de revistas de engenha-

ria civil e computação. No último caso, devido ao 

uso frequente de técnicas de otimização para re-

soluções do PAES.
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Figura 5 - Quantidade de artigos por periódico

Em relação ao período englobado nesta pesqui-

sa, os anos de 2009, 2012, 2015 e 2017 apresen-

taram maiores quantidades de publicações, con-

forme Fig. 6. Esse crescimento de publicações na 

última década pode ser justificado pelo processo 

de intensa urbanização que abrangeu diversas 

cidades do mundo, ocasionando a piora na quali-

dade das águas de diversas bacias hidrográficas. 

Em consequência, ampliou-se a necessidade de 

aprimoramento da gestão dos recursos hídricos 

apoiada, dentre outros, pela solução de proble-

mas de alocação de carga efluente (CHO; LEE, 

2014; LI et al., 2015; YU; HE; LU, 2016). 

Além disso, o avanço das técnicas computacio-

nais também impulsionou a pesquisa nos últimos 

anos, possibilitando a elaboração de modelos mais 

realistas, incluindo múltiplos objetivos, áreas de 

abrangência maiores, um maior número de parâ-

metros de qualidade da água e incertezas associa-

das ao processo (BRAGA; BARBOSA; NAKAYAMA, 

1998; HAN et al., 2012; ASHTIANI et al., 2015a; VA-

LORY; REIS; MENDONÇA, 2016).

 
Figura 6 - Evolução do número de publicações por ano
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4.2.4 Etapa 6: Sintetizar dados

A síntese dos artigos selecionados, com enfoque 

na aplicação e modelagem, é apresentada nas 

Tabelas 1 e 2. As tabelas sumarizam, em ordem 

cronológica, a revisão da literatura, sendo os 

itens elencados nas colunas baseados na revisão 

sistemática de Melo e Câmara (1994); Machado, 

Cunha e Porto (2006) e conforme a leitura dos 

vinte e oito artigos listados. A subdivisão das ta-

belas segue a estrutura estabelecida por meio da 

Fig. 4 apresentada anteriormente. Outro ponto 

a destacar é que, em muitos casos, os estudos 

objetos de análise tratam de mais de um modelo 

de otimização. Por isso, fez-se uso de simbolo-

gia, conforme rodapé da Tabela 2, para sinalizar 

a função objetivo e as restrições de cada modelo.

O problema de alocação de efluentes sanitá-

rios é frequentemente resolvido usando mo-

delo de qualidade de água acoplado a método 

de otimização (LOUCKS; REVELLE; LYNN, 1967; 

DORFMAN; JACOBY; THOMAS, 1972). Com ob-

jetivo de criar um processo capaz de escapar de 

mínimos locais e realizar uma busca robusta no 

espaço de soluções, ainda que sem garantia de 

otimalidade, há também o frequente uso de me-

taheurísticas. Algoritmos Genéticos, Tabu Sear-

ch, Simulated Annealing, Ant Colony Optimization, 

Greedy Randomized Adaptive Search Procedure, 

Particle Swarm Optimization são exemplos de me-

taheurísticas usadas para resolução de diferen-

tes problemas. Burn e Yulianti (2001), por exem-

plo, buscaram identificar a viabilidade do uso do 

Algoritmo Genético (AG) em PAES. Para isso, três 

diferentes formulações foram propostas e apli-

cadas a um estudo de caso baseado no rio Willa-

mette em Oregon, Estados Unidos (EUA).  Nessas 

formulações, os autores consideraram os custos 

e a equidade na distribuição do esforço de tra-

tamento entre os poluidores para definir trade- 

offs considerando diferentes objetivos. Resulta-

dos demonstraram que o AG é uma técnica de 

solução eficaz para a resolução do PAES.

No estudo de Aras, Togan e Berkun (2007), o 

enfoque foi a comparação entre o AG e a Pro-

gramação Linear proposta por Revelle, Loucks 

e Lynn (1968) na resolução do PAES. A solução 

do AG permitiu estimar as eficiências de remo-

ção de demanda bioquímica de oxigênio (DBO) 

correspondentes às estações de tratamento de 

efluentes (ETE) considerando um cenário hi-

potético com três comunidades. O intuito era 

minimizar o custo do tratamento de águas resi-

duárias para toda a bacia hidrográfica, impon-

do-se o atendimento de restrições de qualidade 

da água. Ao final, notou-se que o AG obteve re-

sultados comparáveis aos obtidos por meio da 

Programação Linear.

Valory, Reis e Mendonça (2016) incorporaram ao 

PAES padrões de qualidade ambiental para os 

parâmetros de oxigênio dissolvido (OD) e DBO, 

além de medidas de equidade entre os sistemas 

de tratamento de esgoto, tanto nas restrições 

como na função objetivo. Para isso, um modelo 

de qualidade de água baseado no modelo QUAL- 

UFMG foi combinado a um AG e aplicado à bacia 

hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória, Brasil. 

Foi empregada, também, uma Técnica de Busca 

Exaustiva (TBE) para a obtenção da solução óti-

ma. Os resultados obtidos com o AG foram muito 

próximos aos alcançados com a TBE, com o be-

nefício das buscas exigirem tempo de processa-

mento computacional substancialmente menor. 

Dentre todos os modelos desenvolvidos, o que 

produziu o conjunto de menores eficiências cor-

respondeu a uma função objetivo que minimizou 

a soma das eficiências com restrições de obedi-

ência aos padrões de qualidade ambiental. 

Santoro, Reis e Mendonça (2016), também com 

auxílio de AG, avaliaram seis diferentes modelos 

de otimização aplicáveis à determinação de efi-

ciências mínimas de tratamento de esgotos em 

bacias hidrográficas. Foi considerada a minimi-

zação do somatório das eficiências e a minimi-

zação da inequidade entre os esforços de tra-
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tamento de esgotos. Resultados indicaram que 

a ausência de medidas de equidade ocasionou 

má distribuição das eficiências de tratamento de 

efluentes. Além disso, os modelos que incluíram 

equidade como restrição do problema de otimi-

zação não apresentaram respostas consistentes. 

Isso porque o local de aplicação do estudo (ba-

cia hidrográfica do rio Pardo, Brasil) apresentava 

lançamentos de cargas orgânicas brutas muito 

diferentes entre si. 

A bacia hidrográfica do rio Pardo também foi 

utilizada no estudo de Fantin, Reis e Mendonça 

(2017). Inicialmente, foi realizada a etapa de pré- 

seleção de alternativas de tratamento de esgoto 

tecnicamente viáveis com auxílio de AG acoplado 

ao modelo de qualidade de água. Em seguida, por 

meio da ordenação crescente de Custos Presente 

Líquidos (CPL) associados a cada alternativa de 

tratamento de esgotos, foi feita a escolha final. 

Os resultados indicaram que o modelo de oti-

mização que buscou a minimização das eficiên-

cias, permitindo uso da capacidade de autode-

puração dos cursos d’água, selecionou sistemas 

de tratamento que variaram da combinação de 

reatores UASB e lagoas de polimento a sistemas 

de infiltração lenta, escolhas que apresentaram 

menores estimativas de CPL. Em contrapartida, 

a incorporação da equidade entre os sistemas 

de tratamento aumentou significativamente os 

custos associados ao tratamento de esgoto para 

a bacia hidrográfica.

Ainda no âmbito do uso de AG, estudos que in-

cluem a junção de diferentes abordagens de 

solução são frequentemente encontrados na 

literatura. Bringer, Reis e Mendonça (2018), por 

exemplo, combinaram modelo de simulação da 

qualidade da água, AG e análise multicriterial 

com o auxílio do método Electre III para selecio-

nar sistemas de tratamento de esgotos. Após 

etapa de pré-seleção técnica, que considerou 

três diferentes possíveis cenários de tratamen-

to de esgotos, foi aplicada análise multicriterial, 

que indicou sistemas de tratamento para cinco 

localidades pertencentes à bacia hidrográfica do 

rio Pardo, Brasil. Infiltração Rápida, Biofiltro Ae-

rado Submerso (com Nitrificação), Wetland, La-

goas facultativas e reatores UASB (seguidos ou 

não de pós-tratamento) foram os mais indicados 

para os cenários considerados. 

Para lidar com diferentes objetivos ou critérios, 

variações conhecidas como Algoritmos Genéti-

cos Multiobjetivos (AGMO) foram propostas (SRI-

NIVAS; DEB, 1994; ZITZLER; THIELE, 1998; DEB 

et al., 2002). Os AGMOs constituem abordagem 

mais adequada para resolver problemas com 

múltiplos objetivos, categorizando possíveis me-

lhores respostas em virtude dos critérios avalia-

dos. Yandamuri, Srinivasan e Bhallamudi (2006) 

utilizaram versão multi-objetivo do AG conheci-

da por Nondominated Sorting Genetic Algorithm II 

ou Algoritmo Genético de Classificação por Não 

Dominância II (NSGA II) (DEB et al., 2002). Os au-

tores discutiram a problemática de alocação de 

cargas considerando os custos e a equidade na 

distribuição dos esforços de tratamento entre 

os poluidores. Dois modelos foram propostos, o 

primeiro relacionado a Custo-Desempenho e o 

segundo abordou o trade-off Custo-Equidade- 

Performance. A utilidade prática foi ilustrada 

por meio de uma aplicação no rio Willamette,  

nos EUA. 

Cho e Lee (2014) utilizaram o modelo de qua-

lidade de água QUAL2Kw em conjunto com o  

NSGA-II. Foi buscada minimização das eficiên-

cias de tratamento, além da minimização da 

inequidade entre as descargas de efluentes. Um 

conjunto de soluções, denominadas Pareto-óti-

mo, foi gerado pelo NSAG-II, permitindo a ava-

liação dos diferentes cenários e os pontos críti-

cos de poluição, garantindo a escolha da solução 

mais equânime e de menor custo. A metodologia 

foi aplicada ao rio Yeongsan, Coreia do Sul, que 

sofre com níveis extremos de poluição.
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 Tabela 1 - Resumo da revisão da literatura de PAES

Referências Aplicação Modelagem

Autores Ano Periódico Cenário 
Hipotético Cenário Real País

Nº de 
fontes de 

esgoto

Abordagens 
de solução

Modelo de 
Qualidade da Água 
(QA) especificado

Carmichael et al. 2000 Water Resources Research Rio Nitra Eslováquia 12 S-O; PNL QUAL2E

Burn et al. 2001 Journal of Water Resources 
Planning and Management Rio Willamette EUA 10 AG QUAL2E

Wang et al. 2002 Water Resources Research Rio Tâmisa Inglaterra 7 AG; RNA TOMCAT

Mujumdar et al. 2004 Journal of Computing in  
Civil Engineering

Rio Tunga-
Bhadra Índia 8

S-O; 
Otimização 

Fuzzy; AG; HM
QUAL2E

Yandamuri et al. 2006 Journal of Water Resources 
Planning and Management Rio Willamette EUA 14 NSGA-II √

Aras et al. 2007 Environmental Fluid 
Mechanics √ 3 AG; PL S&P

Cunha et al. 2009 Journal of Water Resources √ 38
SA; 

Procedimento 
de busca local

√

Niksokhan et al. 2009 Water Science & Technology Rio Zarjub Irã 8 NSGA-II; YBT; 
CSM; CRG S&P

Qin et al. 2009 Environmental 
Management Rio Xiangjiang China 6 PQ; NIO O’Connor e Dobbins

Mostafavi et al. 2011 Procedia Computer Science √ 4 NA-ACO QUAL2K

Hernandez et al. 2012 Clean Technologies and 
Environmental Policy

Rio Arroyo 
Colorado

Fronteira 
EUA-

México
12 SSD; SIG; 

SRFNP; HGPA √

Han et al. 2012 KSCE Journal of Civil 
Engineering Rio Nakdong Coreia do 

Sul 19 SMC QUAL2E

Zhang et al. 2012 Procedia Environmental 
Sciences Rio Weihe China 6 e 9 Coeficiente de 

Gini; OGP √

Andrade et al. 2013 Journal of Water Resources 
Planning and Management

Rio Santa 
Maria da 

Vitória
Brasil 5 WMO-SA QUAL2E

Cho et al. 2014 Water Air Soil Pollution Rio Yeongsan Coreia do 
Sul 44 Coeficiente de 

Gini; NSGA-II QUAL2Kw

Estalaki et al. 2014 Environmental Earth 
Sciences Rio Zarjub Irã 7 TJEA; AG √

Ashtiani et al. 2015a International Journal of 
Environmental Research Rio Haraz Irã MOPSO S&P

Ashtiani et al. 2015b Environmental Monitoring 
and Assessment Rio Haraz Irã 8 MOPSO; 

NSGA-II S&P

Santoro et al. 2016 RBRH Rio Pardo, ES Brasil 5 AG; Curva de 
Lorentz QUAL-UFMG

Valory et al. 2016 Journal of Environmental 
Engineering

Rio Santa 
Maria da 

Vitória, ES
Brasil 5 AG; Busca 

Exaustiva QUAL-UFMG

Yu et al. 2016 Journal of Hydrology Rio Songhua China Coeficiente de 
Gini; AHP WASP

Fantin et al. 2017 RBRH Rio Pardo, ES Brasil 5 AG; CPL QUAL-UFMG

Saberi et al. 2017 Water Science and 
Technology Rio Sefidrud Irã 15

MOPSO; 
GMCRII; 
MCDM

S&P

Xu et al. 2017  Environmental Science and 
Pollution Research Rio Tuojiang China 8

Coeficiente 
Gini; 

Condições de 
KKT

√

Zeferino et al. 2017 Water Science and 
Technology Rio Una, PE Brasil 38

SA; 
Procedimento 
de busca local 

√

Bringer et al. 2018 RBRH Rio Pardo, ES Brasil 5 AG; ELECTRE 
III QUAL-UFMG

Sá et al. 2019 RBRH Rio Pardo, ES Brasil 5 AG QUAL-UFMG
Saadatpour et al. 2019 Journal of Hydroinformatics Rio Gheshlagh Irã 8 S-O; PDMOSA QUAL2Kw

Legenda: AG: Algoritmo Genético; AHP: Analytic Hierarchy Process; CPL: Custo Presente Líquido; CRG: Cooperative Reallocation Game; CSM: Cost Saving 
Maximization; EE: Estação Elevatória; GMCRII: Graph Model for Conflict Resolution II; HGPA: Hybrid Goal-Programming Approach; HM: Homomorphous 
Mapping; KKT: Karush-Kuhn-Tucker; MCDM: Multi-Criteria Decision Making; MOPSO: Multiobjective Particle Swarm Optimization; NA-ACO: Non-domi-
nated Archiving Multi-colony Ant Algorithm; NIO: Nonlinear Interval Optimization; NSGA-II: Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm II; OGP: Optimal 
Generation Performance; PDMOSA: Pareto Domination-based Multi-objective Simulated Annealing; PL: Programação Linear; PNL: Programação Não 
Linear; PQ: Programação Quadrática; RNA: Rede Neural Artificial; S&P: Streeter&Phelps; SA: Simulated Annealing; SIG: Sistema de Informação Geográfi-
ca; SMC: Simulação de Monte Carlo; S-O: Simulação-Otimização; SRFNP: Sensoriamento Remoto para Fontes Não Pontuais; SSD: Sistema de Suporte à 
Decisão; SST:  Sólidos Suspensos Totais; TJEA: Teoria dos Jogos Evolutivos Assimétricos; WMO-SA: Weighted Multi-Objective Simulated Annealing; YBT: 
Young Bargaining Theory.
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Tabela 2 - Principais objetivos e restrições do PAES

Autores Ano

Modelo de Otimização
Função Objetivo Restrições

Minimizar Maximizar
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Carmichael et al. 2000 √ √ √

Burn et al. 2001 √ 
# √ # 

* * # 
*

# 
*

√ 
# 
* 

√ 
# 
*

Wang et al. 2002 √ √ √ √ √ √ √ √
Mujumdar et al. 2004 √ √ √ √

Yandamuri et al. 2006 √ 
# # √ √ 

# #

Aras et al. 2007 √ √ √ √
Cunha et al. 2009 √ √ √ √ √ √ √

Niksokhan et al. 2009 √ √ √ √
Qin et al. 2009 √ √ √

Mostafavi et al. 2011 √ √ √
Hernandez et al. 2012 √ √ √ √ √ √

Han et al. 2012 √ √ √ √
Zhang et al. 2012 √ √ √ √

Andrade et al. 2013 √ √ √ √ √

Cho et al. 2014 √ 
#

√ 
#

√ 
#

√ 
#

Estalaki et al. 2014 √ 
#

√ 
# #

Ashtiani et al. 2015a √ √ √

Ashtiani et al. 2015b √ 
# √ # # # √ 

#
√ 
#

Santoro et al. 2016
√ 
# 
*

~ 
+ 
/

# 
*

√ 
# 
* 
~ 
+ 
/

√ 
# 
* 
~ 
+ 
/

Valory et al. 2016 √ 
*

# 
* √

√ 
# 
*

√ 
# 
*

Yu et al. 2016 √ √ √

Fantin et al. 2017 √ # √ 
#

√ 
#

Saberi et al. 2017 √ √ √ √
Xu et al. 2017 √ √ √ √ √ √

Zeferino et al. 2017 √ 
#

√ 
# *

√ 
# 
*

√ 
# 
*

# *
√ 
# 
*

√ 
# 
*

Bringer et al. 2018 √ √ √
Sá et al. 2019 √ √ √

Saadatpour et al. 2019 √ √ √ √

Modelo 1: √   Modelo 2: #   Modelo 3: *   Modelo 4: ~   Modelo 5: +   Modelo 6: /         
** Soma ponderada de três medidas individuais de desempenho: EN (nº de violações de OD), EV (magnitude da violação máxima de OD) e ETS (magnitude total 
de violações de OD). 
*** Conforme taxas de remoção de efluentes        

O problema de alocação de efluentes sanitários: uma revisão sistemática da literatura

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 232 / pp 06-29 | Out a Dez, 2021



18

Niksokhan, Kerachian e Karamouz (2009) com-

binaram NSGA-II com teoria dos jogos. A meto-

dologia consistiu em duas etapas principais: (i) 

alocação inicial do custo do tratamento, na qual 

um modelo de simulação da qualidade da água 

do rio foi incorporado ao NSGA-II e à Young Bar-

gaining Theory (YBT); (ii) realocação equitativa do 

custo do tratamento, por meio de abordagens 

teóricas de jogos cooperativos. A utilidade prá-

tica da metodologia proposta foi ilustrada por 

meio de estudo de caso do rio Zarjub, norte do 

Irã, curso d’água que possui condição de quali-

dade de água crítica. 

Conforme estudo anterior, pesquisadores têm 

utilizado a teoria dos jogos para resolver con-

flitos entre partes interessadas no âmbito de 

bacias hidrográficas. Além de Niksokhan, Kera-

chian e Karamouz (2009), ressalta-se o estudo 

de Estalaki, Abed-Elmdoust e Kerachian (2015), 

autores que propuseram um PAES baseado em 

Teoria dos Jogos Evolutivos Assimétricos (TJEA). 

A metodologia foi desenvolvida de maneira a de-

terminar funções de penalidade que garantissem 

a qualidade da água do rio, penalizando qualquer 

poluidor que violasse os padrões estabelecidos. 

Para isso o framework possuía quatro módulos: 

(i) simulação da qualidade da água, (ii) cálculo 

de custos de tratamento de águas residuárias, 

(iii) funções de penalidade e (iv) modelo TJEA. A 

aplicação foi feita com dados do rio Zarjub, nor-

te do Irã. Os resultados obtidos pelo TJEA foram 

comparados aos de um modelo tradicional de 

alocação de carga visando à minimização de cus-

tos e ao atendimento aos padrões de qualidade 

de água. Observaram-se custos menores ao em-

pregar o modelo tradicional; no entanto, ambos 

apresentaram respostas semelhantes.

Outra abordagem observada frequentemente 

nos estudos listados na Tabela 1 é o Multiobjec-

tive Particle Swarm Optimization (MOPSO). Ash-

tiani, Niksokhan e Jamshidi (2015a) aplicaram as 

equações de Streeter-Phelps no rio Haraz, no Irã, 

e posteriormente o MOPSO. Os autores encon-

traram cargas diárias máximas totais que mini-

mizavam as violações dos padrões de qualidade 

ambiental, os custos totais de tratamento e um 

índice de inequidade para região. Os custos fo-

ram obtidos usando uma função real derivada de 

ETEs construídas no país no intervalo de 2010 a 

2013. Resultados demonstraram uma economia 

de aproximadamente 41% nos custos totais em 

comparação com a política de comando e con-

trole atualmente aplicada na região. O estudo 

de Ashtiani, Niksokhan e Ardestani (2015b), se-

melhante ao anterior, utilizou novamente Stre-

eter-Phelps, MOPSO e o rio Haraz, no Irã, como 

área de estudo. O diferencial foi a comparação 

de duas abordagens para a resolução do proble-

ma de otimização: MOPSO e NSGA-II.  Os resul-

tados indicaram convergência entre as soluções 

dos dois algoritmos. Os autores recomendaram 

fortemente o uso de medidas de equidade para 

obtenção de uma política mais justa de alocação 

de carga de efluentes na bacia hidrográfica, ain-

da que essa escolha nem sempre resulte em um 

resultado mais econômico.

Saberi e Niksokhan (2017) também utilizaram 

MOPSO para tratativa do PAES. Inicialmente ob-

tiveram uma curva de trade-off entre os dois ob-

jetivos: (i) minimização das violações do padrão 

de qualidade estabelecido para DBO versus (ii) 

minimização do custo total do tratamento. Em 

seguida, a melhor solução não dominada foi se-

lecionada empregando-se conjuntamente Multi- 

Criteria Decision Making (MCDM) e Graph Model 

for Conflict Resolution II (GMCRII). A aplicabili-

dade e eficiência da metodologia foram exami-

nadas em um estudo de caso no rio Sefidrud, na 

parte norte do Irã. 

Por outro lado, Andrade, Mauri e Mendonça 

(2013) propuseram um modelo de otimização 

tendo como objetivos a minimização dos custos 

de tratamento, a maximização das descargas de 

poluentes, a minimização da medida de equida-
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de e a minimização das violações dos padrões de 

qualidade ambiental fixados para OD e DBO. A 

bacia hidrográfica do rio Santa Maria da Vitória, 

Brasil, constituiu a área de estudo avaliada pe-

los referidos autores. Para aplicação do modelo 

de otimização foi empregado algoritmo Weighted 

Multi-Objective Simulated Annealing (MOSA) aco-

plado ao modelo de simulação de qualidade de 

água QUAL2E.  

Prosseguindo com estudos que fizeram uso com-

binado de diferentes técnicas para a resolução do 

PAES, ressalta-se Mujumdar e Subbarao Vemula 

(2004); Qin et al. (2009) e Hernandez e Uddameri 

(2013). Mujumdar e Subbarao Vemula (2004) in-

tegraram um modelo de otimização fuzzy, o mo-

delo de qualidade de água QUAL2E, um método 

de manipulação de restrições para algoritmos 

evolutivos nomeado Homomorphous Mapping 

(HM) e o AG. O objetivo era obter níveis ótimos de 

remoção de poluentes para as oito fontes pontu-

ais localizadas na bacia do rio Tunga-Bhadra, no 

sul da Índia, além do nível de satisfação corres-

pondente. Qin et al. (2009), com auxílio de pro-

gramação quadrática, minimizaram custos ope-

racionais de sistemas de tratamento de efluentes 

sujeitos a padrões de qualidade da água e restri-

ções de níveis mínimo e máximo de remoção de 

carga orgânica. A não linearidade associada à 

função objetivo foi mitigada pela técnica de re-

gressão quadrática. Incertezas associadas a pa-

râmetros de qualidade da água foram tratadas 

por meio de análise de intervalo.  

Por fim, Hernandez e Uddameri (2013) desen-

volveram um Sistema de Suporte à Decisão que 

incorporou expressões de balanço de massa, 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) e sen-

soriamento remoto para fontes não pontuais. 

Um modelo híbrido de programação por metas 

ou Goal-Programming (GP) foi desenvolvido. A 

função objetivo buscou maximizar o somatório 

da diferença entre as duas variáveis de decisão: 

𝑍𝑍"#  e 𝑍𝑍"# . A variável 𝑍𝑍"#  representa o fluxo adi-

cional de efluentes que poderia ser descarregado 

da ETE
j
. A variável 𝑍𝑍"# , por sua vez, corresponde 

à quantidade de esgoto que deveria ser reduzido 

na ETE
j
 para atender os objetivos de qualidade da 

água no rio. A aplicação foi feita no Rio Arroyo 

Colorado, fronteira entre EUA e México, região na 

qual aproximadamente 35% da população vive 

na faixa de pobreza. Resultados indicaram que, 

embora a bacia hidrográfica não tenha atingido 

seu limite crítico geral, as sub-bacias hidrográfi-

cas a montante e a jusante possuem necessidade 

de redução de suas cargas. Além disso, notou-se 

que apesar das áreas urbanas cobrirem apenas 

13% da bacia hidrográfica, elas contribuíram 

com quase 45% do total de cargas não pontuais. 

Explorando outras abordagens de solução para o 

PAES, podem-se listar Mostafavi e Afshar (2011), 

que empregaram QUAL2K junto com o Non-do-

minated Archiving Multi-Colony Ant Algorithm 

(NA-ACO). A aplicabilidade foi demonstrada 

por meio de um sistema hídrico hipotético com 

quatro fontes poluidoras. Buscou-se a minimiza-

ção dos custos totais do tratamento de esgotos 

e de um índice de violação de padrão de quali-

dade ambiental. O índice foi obtido a partir da 

soma ponderada de três componentes: número 

de violações do padrão, magnitude da violação 

máxima e número total de violações do padrão 

de qualidade estabelecido para OD nos pontos 

de verificação ao longo do rio. A diminuição do 

índice de violação, com a consequente melho-

ria da qualidade da água, levou ao aumento do 

custo total associado ao tratamento de esgotos. 

Adicionalmente, ao se elevar o padrão para o pa-

râmetro OD de 6,0 para 6,5 mg/l, a diferença no 

custo do tratamento entre as soluções de menor 

custo e da solução com índice mínimo de viola-

ção aumentou 73,6%. 

Zhang et al. (2012) estabeleceram um método de 

alocação de carga para a área Xi'an-Xianyang, rio 

Weihe, China. Para análise no nível regional, os 

autores usaram o coeficiente de Gini, o que de-
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monstrou a necessidade de redução de 20% das 

concentrações de demanda química de oxigênio 

(DQO) em oito distritos da região estudada. Em 

seguida, com auxílio do método Optimal Genera-

tion Performance (OGP), os autores estabelece-

ram o percentual de redução de DQO para alcan-

ce da meta global definida no modelo regional. 

Yu, He e Lu (2016) também trabalharam com co-

eficiente de Gini como parâmetro para apoio à 

solução do PAES. Para o cálculo do coeficiente de 

Gini foram utilizados como índices de avaliação: 

população, PIB, área agrícola e capacidade am-

biental. Além disso, os pesos dos índices de con-

trole foram determinados por meio do emprego 

da Análise Hierárquica de Processos (AHP). A 

aplicação foi realizada na bacia do rio Songhua, 

China. A estratégia ótima identificada pela mo-

delagem poderia garantir o cumprimento das 

metas de planejamento do Plano de Ação da Chi-

na para o Controle da Poluição das Águas. 

Xu et al. (2017) propuseram um modelo de otimi-

zação em dois níveis, com incertezas integradas. 

O método incorporou conflitos entre tomadores 

de decisão e poluidores, além do trade-off entre 

desenvolvimento socioeconômico e proteção 

ambiental. A abordagem metodológica foi apli-

cada ao rio Tuojiang, China, e as soluções do mo-

delo foram obtidas usando a condição Karush- 

Kuhn-Tucker (KKT). 

É possível observar que grande parte dos artigos 

citados trabalhou apenas com análises de OD 

e/ou DBO. No entanto, Carmichael e Strzepek 

(2000) incluíram, além de DBO, o nitrogênio (N) 

e o fósforo (P). A utilidade do PAES com múlti-

plos poluentes foi demonstrada por meio de três 

abordagens: (i) considerando apenas a redução 

de DBO; (ii) considerando a redução de DBO, P e 

N sem levar em consideração sua interação bio-

lógica e química; e (iii) considerando a redução 

de DBO, P e N, incluindo interações. Os resulta-

dos do estudo de caso na bacia hidrográfica do 

rio Nitra, Eslováquia, demonstraram que consi-

derar apenas a redução da DBO levou a custos 

mais altos. 

Assim como Carmichael e Strzepek (2000), Han 

et al. (2012) trabalharam com DBO, N e o P em 

suas análises. Os autores utilizaram simulação 

de Monte Carlo (SMC) para minimização dos cus-

tos de tratamento de efluentes, estimando as 

porcentagens de remoção de cargas de resíduos 

para atender aos padrões de qualidade de água 

da bacia hidrográfica do rio Nakdong, na Coreia. 

A incorporação da abordagem estocástica consi-

derou incertezas devido à variação dos conjuntos 

de dados de vazão e qualidade da água, produ-

zindo resultados mais realistas. 

Recentemente, Sá et al. (2019) estabeleceram 

um modelo de otimização visando à determi-

nação simultânea de eficiências mínimas de re-

moção de DBO e compostos de N. Os resultados 

indicaram que, com o aumento de pH nos cursos 

d’água, os sistemas precisam ser mais eficientes 

quanto à remoção de amônia, em função do po-

tencial aumento da sua toxicidade.

Por fim, Saadatpour, Afshar e Khoshkam (2019) 

empregaram o QUAL2Kw, para simulação de 

DBO, OD, amônia (NH4-N), nitrato (NO3-N), 

fosfato (PO4-P), Sólidos suspensos totais (SST) 

e coliformes, em conjunto com a técnica de oti-

mização Pareto Domination-based Multi-objective 

Simulated Annealing (PDMOSA). Os objetivos in-

cluíram minimizar os custos de instalação, ope-

ração e manutenção das ETEs, maximizar equi-

dade entre lançamentos e maximizar o índice de 

qualidade da água do rio. Os resultados foram 

apresentados na forma de uma frente de Pareto, 

integrando uma combinação das melhores solu-

ções dos três objetivos listados anteriormente. 

A metodologia foi aplicada a bacia hidrográfica 

do rio Gheshlagh, Irã, que possui alta carga de 

efluentes devido ao crescimento abrupto da re-

gião, aliado a ausência de tratamento. Resulta-
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dos indicaram que para a fonte pontual de maior 

carga foi alocado o maior esforço de tratamento, 

resultado decorrente das medidas de equidade 

empregadas. 

Apesar dos avanços percebidos nas pesquisas 

de 2000 a 2019, foi possível detectar uma lacu-

na científica quanto a estudos que englobem o 

PAES em conjunto com os modelos de localiza-

ção e dimensionamento de Sistemas Regionais 

de Tratamento de Efluentes (SRTE). Ou seja, mo-

delos que permitam definir os melhores locais e o 

dimensionamento de ETEs, estações elevatórias 

e condutos, agregando informações do percen-

tual de remoção das plantas de tratamento e, 

consequentemente, do tipo de tratamento mais 

adequado para o sistema hídrico analisado. Os 

artigos que mais se aproximaram da abordagem 

conjunta foram Wang e Jamieson (2002); Cunha 

et al. (2009) e Zeferino, Cunha e Antunes (2017).

Wang e Jamieson (2002) buscaram determinar 

uma solução de custo mínimo para a localização 

das ETEs, bem como o ótimo grau de tratamento. 

Entretanto, não consideraram problemas de de-

sign da rede de esgoto, e a dinâmica da qualida-

de da água do rio foi analisada somente em ter-

mos de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

modelada por meio de Redes Neurais Artificiais 

(RNA). Com o objetivo de encontrar configura-

ções ótimas para redes de tratamento de efluen-

tes, Zeferino, Cunha e Antunes (2017) propuse-

ram três cenários de otimização: (i) minimização 

dos custos de instalação, operação e manuten-

ção das ETEs, condutos e estações elevatórias, 

considerando apenas restrições de cunho hi-

dráulico; (ii) inclusão de restrições de qualidade 

da água ao modelo anterior; (iii) maximização do 

valor mínimo de OD com um limite de orçamen-

to. No entanto, os autores classificaram as ETEs 

em pequena e grande escala, assumindo que as 

ETEs forneciam um determinado nível de trata-

mento fixo. Cunha et al. (2009) usaram essa mes-

ma abordagem para as ETEs, implementando um 

algoritmo SA com um procedimento de busca lo-

cal, procedimento que foi aplicado em diferentes 

cenários com variações na topografia da região 

e nas combinações de restrições ambientais do 

modelo. De forma geral, notou-se que as solu-

ções aproveitaram a topografia da região locali-

zando as ETEs a jusante. Quando os requisitos de 

qualidade da água se tornaram mais severos, al-

gumas estações permaneceram alocadas a mon-

tante para permitir o cumprimento da legislação.

4.3 Fase III: Realização da Revisão 

Nesta subseção será apresentada apenas a etapa 

7 da Fase III, uma vez que a etapa 8 representa a 

própria elaboração do artigo. 

4.3.1 Etapa 7: Analisar Resultados

A Fig. 7 evidencia que, quanto à aplicação dos 

modelos, 10,7% dos artigos trabalharam apenas 

com cenários hipotéticos. Os outros 89,3% foram 

testados com dados reais de sistemas hídricos 

presentes em diferentes países (Fig. 7a). Em mé-

dia, as bacias hidrográficas tinham doze fontes 

pontuais de esgoto. Ou seja, ainda que existam 

avanços computacionais, as instâncias de teste 

não costumam ser extremamente amplas. Uma 

parcela disso relaciona-se também com a baixa 

presença de dados disponíveis.

Em relação às instâncias reais, a maioria das pu-

blicações foi aplicada em bacias hidrográficas do 

Brasil, totalizando sete artigos, seguido por Irã e 

China. Apenas 11,5% dos países especificados 

na Fig. 7c são desenvolvidos, conforme classifi-

cação do Fundo Monetário Internacional (ONU, 

2017). Os demais se enquadram no grupo de pa-

íses emergentes, com economias em desenvol-

vimento ou que recentemente se estabeleceram 

como economias desenvolvidas (Fig. 7b). Nesse 

contexto, o emprego combinado de técnicas de 

otimização e de modelagem matemática da qua-
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lidade da água pode apresentar-se como uma al-

ternativa válida para planejamento e seleção de 

sistemas de tratamento de esgotos. Isso porque 

a implantação de estações de tratamento de es-

goto (ETE) é geralmente uma tarefa do governo. 

A redução dos esforços de tratamento – com a 

consequente redução de investimentos na im-

plantação e operação das estações – permite a 

redistribuição de recursos públicos poupados 

para outras demandas sociais (REIS; VALORY; 

MENDONÇA, 2015; SANTORO; REIS; MENDON-

ÇA, 2016). É necessário enfatizar que a adoção 

de um objetivo de minimização de custos não 

significa menor preocupação com questões am-

bientais. De fato, o que a função objetivo signi-

fica é que buscou-se a solução de menor custo 

consistente com os objetivos especificados para 

a qualidade da água por meio das restrições, o 

que pode ser extremamente exigente (CUNHA  

et al. 2009).

 
Figura 7 - (a) Tipos de cenários; (b) PAES versus desenvolvimento dos países; (c) Aplicação do PAES em países.

Gomes TC, Mendonça ASF, Reis JAT, Rosa RA

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 232 / pp 06-29 | Out a Dez, 2021



23

Quanto ao modelo de qualidade de água que foi 

acoplado ao método de otimização, sete artigos 

não mencionaram claramente qual modelo utili-

zado. O restante dos estudos empregou QUAL2E, 

QUAL-UFMG, Streeter-Phelps, QUAL2Kw, O’Con-

nor e Dobbins, QUAL2K, TOMCAT e WASP, sendo 

os três primeiros modelos empregados em 71,4% 

dos trabalhos analisados. A formulação original e 

precursora do modelo de Streeter-Phelps foi, ao 

longo dos anos, modificada e aperfeiçoada, ain-

da mantendo sua estrutura conceitual clássica e 

sendo recorrentemente empregada até os dias 

atuais (WANG et al., 2013). O QUAL2E (BROWN; 

BARNWELL, 1987) é um dos modelos de qualida-

de da água mais conhecidos e utilizados por pes-

quisadores de diversas regiões do mundo (COX, 

2003; VON SPERLING, 2014), sendo empregado, 

em inúmeros trabalhos, como ferramenta de su-

porte para o gerenciamento de recursos hídricos 

(PALIWAL; SHARMA; KANSAL, 2007; AZZELLINO 

et al., 2006; NING et al., 2001). 

Posteriormente, com base no QUAL2E, foi de-

senvolvido o modelo QUAL-UFMG, modelo mais 

recorrentemente utilizado no Brasil (SALLA et 

al., 2013; TEODORO et al., 2013; ZANDONADI; 

MENDONÇA; REIS, 2015; CALMON et al., 2016). 

Considerando a presença maciça de artigos com 

aplicação em bacias hidrográficas brasileiras 

(Fig. 7c), é justificável a indicação do modelo 

QUAL-UFMG em percentual elevado nesta revi-

são sistemática.

 
Figura 8 - Uso de modelos de qualidade da água nos PAES

Os parâmetros mais utilizados na caracteriza-

ção de corpos d’água e no controle operacional 

de estações de tratamento de efluentes foram o 

OD e a DBO (Fig. 9). O aprimoramento dos mo-

delos usados, das técnicas de otimização e uma 

maior conscientização da necessidade de coleta 

e acompanhamento de dados levaram à inclu-

são de novos parâmetros ao longo do período 

acompanhado nesta revisão (2000-2019). Nes-

se contexto, os estudos passaram a incluir os 

parâmetros nitrogênio, fósforo, amônia, dentre 

outros (Fig. 9).
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A partir da análise dos artigos listados na Tabe-

la 1, notou-se o uso principal de Algoritmo Ge-

nético (AG) como abordagem de solução para o 

PAES. Dos 28 artigos listados, 10 utilizaram essa 

metaheurística. Em seguida, 14% dos artigos 

trabalharam com NSGA-II, uma das mais conhe-

cidas variações do AG. Esses dados ressaltam o 

êxito dos AGs na busca de soluções para o PAES. 

Outras abordagens que também surgiram com 

certa frequência foram Multiobjective Particle 

Swarm Optimization (MOPSO), Procedimento de 

Busca Local e Simulated Annealing (SA). 

O modelo clássico de alocação de carga efluen-

te visa a minimização dos custos sujeito a res-

trições de cunho ambiental, conforme Tabela 2. 

A amostra de dados dessa revisão sistemática 

confirmou esse padrão. No entanto, notou-se 

uma tendência crescente do uso de múltiplos 

objetivos, atestado inclusive pela presença de 

abordagens de solução mais robustas ao longo 

dos anos. Seguido da minimização dos custos, 

há a maximização de medidas de equidade e a 

minimização do somatório de eficiências de re-

moção de efluentes que, implicitamente, suge-

rem a minimização dos custos (Fig.10). 

Um ponto a se ressaltar sobre a inclusão dos cus-

tos em PAES é que apenas três artigos incluíram, 

explicitamente, os custos de manutenção dos 

sistemas de tratamento e que sete artigos inclu-

íram os custos de operação. Em geral, apenas os 

custos de instalação das ETEs foram utilizados 

no processo de busca de solução do PAES. Esse 

aspecto é consequência da ausência ou da difi-

culdade de obtenção de dados para elaboração 

das funções de custos (MACHADO, 2009). 

Ainda conforme Fig. 10, restrições relacionadas 

à legislação ambiental vigente são comumente 

usadas no PAES. No entanto, é relevante desta-

car que existe uma tendência de crescimento de 

pesquisas com enfoque em medidas de equida-

de entre os esforços de tratamento, uma vez que 

a capacidade de assimilação de efluentes pelos 

corpos d’água deve ser adequadamente rateada 

entre os poluidores para que, além dos ganhos 

econômicos, ocorram ganhos sociais. 

 
Figura 9 - Parâmetros de qualidade da água analisados
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Por fim, foi possível notar que as soluções de pla-

nejamento para problemas de sistemas de águas 

residuárias são frequentemente buscadas em ní-

vel local (ZEFERINO, 2011). Nesse caso, há ETEs 

individuais localizadas em cada ponto de geração 

de efluentes. A abordagem na qual os efluentes 

sanitários de diferentes localidades sejam agru-

pados em plantas de tratamento de abrangência 

regional é ainda escassa. É importante salientar 

que, ao agrupar esgotos vindos de diferentes lo-

calidades em uma ETE central, há necessidade de 

considerar restrições que envolvam a formulação 

clássica dos Problemas de Localização de Facili-

dades (PLF), ou seja, todo o esgoto gerado precisa 

ser tratado, e restrições de capacidade e de con-

tinuidade de fluxo, obedecidas. Quanto ao obje-

tivo, a função deve incluir custos de transporte, 

contemplando a inserção de estações elevatórias, 

quando necessário, e dos condutos. Assim, a solu-

ção conterá a localização e capacidade das ETEs, 

o diâmetro da tubulação em cada trecho, bem 

como a disposição dos sistemas de transporte e 

a localização das elevatórias quando necessárias 

(CUNHA et al., 2009; MELO; CÂMARA, 1994; ZE-

FERINO, 2011). Assim, a junção desses dois as-

pectos constitui uma lacuna científica nesta área 

de pesquisa. Ambos, PAES e PLF, caracterizam-se 

pela complexidade de solução prática e, em geral, 

a construção de resoluções vem sendo desenvol-

vida separadamente, ainda que os temas sejam, 

de certa maneira, interdependentes. 

5 CONCLUSÕES
Neste artigo foi apresentada uma revisão siste-

mática da literatura para o Problema de Aloca-

ção de Efluentes Sanitários (PAES), dando ên-

fase, especialmente, aos cenários de aplicação, 

aos modelos de qualidade da água aplicados, 

aos métodos de resolução e aos objetivos e res-

trições incluídos nos modelos de otimização, as-

pectos que consistem nos principais fatores de 

diferenciação entre as publicações. Por meio da 

metodologia empregada nesta revisão sistemá-

tica, entendem-se como relevantes as seguintes 

conclusões e contribuições: 

• Dentre as abordagens de solução para o PAES, 

a grande maioria foi composta por Algoritmos 

Genéticos e suas variações. Além disso, a maior 

parte das aplicações usaram cenários reais ao in-

vés de cenários hipotéticos; 

 
Figura 10 - Objetivos e restrições do PAES
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• A maior parte dos países que realizaram a apli-

cação do PAES em artigos classificam-se como 

emergentes ou economicamente em desenvolvi-

mento. Ao considerar uma população global cres-

cente e que enfrenta restrições de recursos, a mu-

dança de paradigmas e uma gestão de recursos 

hídricos que permita soluções mais econômicas e 

simultaneamente ambientalmente seguras ganha 

relevância. Dessa maneira, a carência de recursos 

pode justificar a incorporação do conceito de au-

todepuração no processo de escolha de sistemas 

de tratamento de águas residuárias. Ressalta-se 

que o uso de cursos d’água como complementa-

ção dos processos de tratamento de esgotos deve 

ser realizado com parcimônia e dentro de critérios 

tecnicamente seguros e bem definidos;

• Frequentemente incluídas nos modelos de oti-

mização analisados, as medidas de equidade 

permitiram que a capacidade de assimilação de 

efluentes pelos corpos d’água fosse rateada en-

tre os poluidores, evitando que um só poluidor 

utilizasse toda a capacidade de assimilação do 

curso d’água;

• Uma lacuna científica no que diz respeito a 

metodologias que tratem da alocação de cargas 

orgânicas em conjunto com o planejamento de 

redes de tratamento de efluentes em nível re-

gional foi observada. Notou-se uma escassez de 

trabalhos que considerem não apenas os ele-

mentos individualmente – condutos, estações 

de tratamento de efluentes, elevatórias e corpo 

receptor – mas também as interações existentes 

entre eles; 

• Por fim, verificou-se que o uso combinado de 

técnica de otimização e modelo computacional de 

qualidade de água para o desenvolvimento de pro-

blemas de alocação de efluentes sanitários pode 

subsidiar e fundamentar tomadas de decisões re-

lativas à seleção dos sistemas de tratamento de es-

gotos no âmbito de bacias hidrográficas. 
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Resumo
A ocupação do espaço urbano ocasiona, em geral, o aumento das áreas impermeabilizadas e a aceleração 

do escoamento para jusante, provocando maiores picos de vazão e volumes escoados superficialmente. De 

forma a minimizar os efeitos das cheias urbanas, várias medidas vêm sendo adotadas e, dentre elas, des-

tacam-se as lagoas de detenção. No presente trabalho, teve-se por objetivo avaliar o comportamento da 

lagoa de detenção inserida no Parque Ezechias Heringer, na Região Administrativa do Guará/DF, por meio de 

monitoramento e modelagem utilizando o programa SWMM por meio da interface do PCSWMM, buscando 

avaliar a eficiência da lagoa quanto ao amortecimento dos picos de vazões. O afluente para a lagoa de deten-

ção é oriundo de sistema convencional de drenagem urbana com 7,65 km2 de área de contribuição. A lagoa 

apresentou eficiência média de redução dos picos de cheia de 95,5%, mostrando-se capaz de receber maior 

volume de águas pluviais de áreas adjacentes ainda não atendidas. 

Palavras-chave: Drenagem urbana sustentável. Onda de cheia. Monitoramento.

Abstract
The occupation of the urban space usually causes an increase of impervious areas and the acceleration of down-

stream flow, causing larger peak flows and volumes drained superficially. In order to minimize the effects of urban 

flooding, several measures have been adopted, including detention ponds. The objective in this study is to evaluate 

the behavior of the detention pond inserted in the Ezechias Heringer Park, in the administrative region of Guará/

DF, by monitoring and modeling, using the SWMM program through the PCSWMM interface, aiming to evaluate the 

pond efficiency in damping outflow peaks. The inflow to the detention pond is generated by a conventional urban 

drainage system with 7.65 km2 of contribution area. The pond presented an average efficiency of 95.5% in terms of 

peak flow reduction, being able to receive higher volume of rainwater from adjacent areas not yet served

Keywords: Sustainable urban drainage. Flood wave. Monitoring.
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1 INTRODUÇÃO
O aumento da urbanização, caracterizado prin-

cipalmente pela impermeabilização desordena-

da do solo da bacia de drenagem, bem como os 

efeitos das mudanças climáticas, têm contribuí-

do de modo significativo para o aumento do es-

coamento superficial, gerando cada vez mais es-

tresse aos sistemas convencionais de drenagem 

pluvial (ECKART, MCPHEE e BOLISETTI, 2017).

Com o intuito de minimizar os efeitos das inun-

dações em áreas urbanas e minimizar os impac-

tos sobre os corpos hídricos receptores, várias 

medidas de controle vêm sendo estudadas e 

adotadas. Dentre elas, citam-se as lagoas de de-

tenção, medidas estruturais de manejo de águas 

pluviais, que são utilizadas com frequência em 

áreas com urbanização consolidada.

As lagoas de detenção são obras destinadas tan-

to ao amortecimento dos picos de cheias, por 

meio da reservação de parte do volume escoado 

superficialmente, como à remoção de detritos 

e poluentes carreados pelos escoamentos, po-

dendo apresentar também funções paisagísticas 

e recreativas, com o devido monitoramento da 

qualidade da água.

Há, comumente, uma distinção entre lagoas 

de detenção e retenção por suas finalidades 

e também pela disposição e operação de seus 

elementos de descarga. Em princípio, as bacias 

de retenção devem manter as águas de drena-

gem armazenadas por um período maior, de 

forma a promover a melhora da qualidade da 

água por meio da sedimentação de partículas 

em suspensão. Os dispositivos de saída, du-

rante o evento chuvoso, devem reter a maior 

parte do escoamento e, preferencialmente, re-

alizar a descarga pela superfície. As lagoas de 

detenção, por sua vez, têm finalidade apenas de 

amortecer os picos de vazão e, portanto, os dis-

positivos de saída são dimensionados para que 

as vazões de descarga não ultrapassem valores 

pré-determinados durante eventos críticos com 

certo período de recorrência (BAPTISTA, NASCI-

MENTO e BARRAUD, 2011).

Os modelos computacionais são ferramentas 

muito úteis no gerenciamento das águas pluviais 

urbanas. Podem ser utilizados na fase de plane-

jamento e de detalhamento de projeto, no caso 

de manutenção corretiva em que seja necessário 

realizar obras complementares e na simulação de 

cenários para a avaliação do comportamento de 

um sistema de drenagem submetido a determi-

nadas condições de precipitação e uso e ocupa-

ção do solo (RIGHETTO, 2009; CANHOLI, 2014).

A realização de uma modelagem precisa contri-

bui para um melhor entendimento do funciona-

mento das estruturas em estudo, no caso, bacias 

de detenção, reduzindo custos de monitoramen-

to e auxiliando no desenvolvimento de designs 

futuros mais eficientes (TROITSKY et al., 2019).

O modelo hidráulico-hidrológico empregado 

neste estudo foi o Storm Water Management Mo-

del (SWMM), que simula eventos chuvosos reais 

com base em dados de precipitação (hietogra-

ma) e outras informações meteorológicas, além 

de considerar as características do sistema (cap-

tação, transporte, armazenamento/tratamento) 

e da bacia hidrológica para prever os resultados 

relativos à quantidade e à qualidade do escoa-

mento (HUBER e DICKINSON, 1992). Consiste 

num modelo distribuído, de simulação temporal 

discreta, onde a bacia hidrográfica é representa-

da por um conjunto de sub-bacias hidrográficas 

e canais/condutos (BELING, 2013).

SOUZA, COSTA e KOIDE (2019) monitoraram as 

vazões e qualidade da água em uma rede de dre-

nagem em Brasília - DF e, utilizando o modelo 

SWMM, realizaram a calibração das vazões ob-

tendo um bom ajuste, com coeficientes de deter-

minação (R2) e Nash-Sutcliffe (NSE) iguais a 0,90 

e 0,94, respectivamente. O modelo foi então uti-

lizado na avaliação de diferentes combinações 
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de lagoas de detenção na bacia. As lagoas alo-

cadas próximas ao exutório se mostraram mais 

eficientes no abatimento das vazões de pico.

TSUJI, COSTA e KOIDE (2019) aplicaram o modelo 

SWMM para simulação das vazões em sub-bacia 

urbana inserida na Bacia Hidrográfica do Lago 

Paranoá. Nesse estudo, verificou-se que o SWMM 

representa bem eventos cuja precipitação apre-

senta distribuição espacial uniforme na área de 

contribuição, obtendo-se bom ajuste após a ca-

libração com valores de NSE e R2 equivalentes a 

0,82 e 0,84, respectivamente.

2 OBJETIVO 
Este trabalho tem por objetivo avaliar a capaci-

dade de amortecimento da lagoa de detenção 

inserida no Parque Ezechias Heringer, na cidade 

satélite do Guará - DF, por meio de monitora-

mento hidrológico, e comparar os resultados ob-

tidos com a modelagem utilizando o programa 

SWMM por meio da interface PCSWMM.

3 MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Área de Estudo

A área de estudo encontra-se inserida na Bacia 

Hidrográfica do Lago Paranoá, no Distrito Fede-

ral, entre as unidades hidrográficas do Riacho 

Fundo e Lago Paranoá (Fig. 1). A área drenada 

para a lagoa de detenção possui 7,65 km2. A la-

goa de detenção, por sua vez, está localizada no 

Parque Ezechias Heringer, na Região Administra-

tiva do Guará - DF, e apresenta área de aproxima-

damente 24,6 ha.

A lagoa de detenção foi implantada na área de 

lagoas de estabilização desativadas pela Com-

panhia de Saneamento Ambiental do Distrito Fe-

deral - CAESB, tendo sido realizadas obras para 

adequar a área. A lagoa de estabilização de es-

goto que antes ocupava a área foi desativada em 

1993, quando a Estação de Tratamento de Es-

gotos Brasília Sul (ETE Sul) entrou em funciona-

mento. A obra da lagoa de detenção em estudo 

foi finalizada em janeiro de 2007.

Paula ACV, Costa MEL, Koide S
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Figura 1 - Localização da lagoa de detenção do Guará e sua área de contribuição. 

Fonte: Autor



33

O trecho final da galeria de entrada na bacia de 

detenção é dividido por septos paralelos, for-

mando três subgalerias de 2,7 x 2,5 m de seção. A 

estrutura de saída da bacia consiste em um ver-

tedor de 20 m de comprimento e uma descarga 

de fundo de 1 m de diâmetro. A cota de fundo 

de projeto da lagoa é 1079 m, e a cota da crista 

do barramento, 1081 m. Após a detenção na ba-

cia, o lançamento é realizado no córrego Guará, 

afluente do córrego Riacho Fundo, por meio de 

uma tubulação de 1,5 m de diâmetro (Fig. 2).

A área que contribui para a lagoa de detenção do 

Guará abrange tanto regiões residenciais como 

comerciais e industriais, apresentando, em geral, 

boa arborização.

3.2 Monitoramento

O monitoramento foi realizado entre os meses de 

outubro de 2018 a março de 2019. Para a medi-

ção da precipitação, realizou-se a instalação de 

cinco pluviógrafos de báscula, modelo RG3-M, 

na área de estudo. Além disso, utilizaram-se 

também dados de precipitação fornecidos pela 

Agência Nacional de Águas - ANA e pelo Instituto 

Nacional de Meteorologia - INMET, de estações 

pluviométricas monitoradas por esses órgãos.

Para o monitoramento fluviométrico da lagoa de 

detenção do Guará, realizou-se a instalação de 

dois linígrafos de boia, sendo um localizado na 

galeria de entrada da lagoa e o outro próximo ao 

orifício de fundo na saída da estrutura. Foi insta-

lado, também, um linígrafo de pressão próximo 

ao vertedor, com sensor no fundo da lagoa, com 

o objetivo de monitorar o nível no caso de ver-

timento, quando o linígrafo de boia ficaria ina-

cessível. Realizou-se, também, a instalação de 

três réguas linimétricas, uma para cada linígrafo, 

sendo locadas nas proximidades desses.

Para a determinação das vazões de entrada e 

saída da lagoa de detenção nos eventos de pre-

cipitação, utilizaram-se os dados obtidos pelos 

linígrafos e as curvas-chave da galeria e da des-

carga de fundo. As curvas-chave foram construí-

das a partir da medição de vazões para diferentes 

cotas tanto na entrada como na saída da lagoa.

Para as medições de vazão na galeria de entra-

da e na descarga de fundo, utilizou-se o equi-

pamento ADC (Acoustic Digital Current meter) da 

marca OTT, que determina a velocidade do fluxo 

por meio de efeito Doppler.
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Figura 2 - (a) Lagoa de detenção do Guará com foco na localização das estruturas de entrada e saída;  

(b) Galeria de entrada; (c) Vertedor e descarga de fundo na saída.
Fonte: Autor.
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Na galeria de entrada, as medições de velocidade 

utilizando o ADC foram feitas em três verticais para 

cada uma das subgalerias, a 60% da profundidade 

indicada pela régua linimétrica. As verticais foram 

espaçadas igualmente em 0,675 m. No momento 

da passagem da onda de cheia pelo canal, devido 

à rápida alteração dos valores de cota, optou-se 

por realizar a medição somente na vertical central 

do septo do meio. Foram realizadas medições de 

vazão in loco para dois eventos chuvosos, o do dia 

26/01/2019 e o do dia 08/02/2019. 

Quanto às medições de velocidade na saída da 

lagoa de detenção, dividiu-se a seção transver-

sal da descarga de fundo em sete verticais espa-

çadas igualmente em 0,125 m. Em cada uma das 

verticais, realizou-se a medição da velocidade 

do fluxo com o ADC em 20, 40, 60 e 80% da pro-

fundidade marcada pela régua linimétrica. Dessa 

forma, foi possível determinar a velocidade mé-

dia para cada vertical, sendo essa multiplicada 

pela área de influência da vertical corresponden-

te para a obtenção da vazão parcial da respecti-

va vertical. A vazão total, para uma determinada 

cota, consiste no somatório das vazões parciais 

calculadas. As medições das vazões na saída pu-

deram ser mais detalhadas, uma vez que a varia-

ção de nível era mais lenta.

3.3 Modelagem Matemática

Para a modelagem matemática das vazões uti-

lizou-se o modelo SWMM por meio da interface 

do software PCSWMM. O modelo de infiltração 

adotado para as simulações foi o da Curva Nú-

mero do SCS. Para o método de transporte, isto 

é, método de escoamento na rede de drenagem, 

adotou-se o modelo da onda dinâmica, por apre-

sentar uma resolução completa das equações de 

Saint-Venant, importante, no caso, em função da 

baixa declividade do trecho final da galeria. 

A área de contribuição foi dividida em 677 sub- 

bacias, interligadas por 1219 condutos e 1215 

poços de visita. Realizou-se a representação da 

lagoa de detenção, da descarga de fundo e do 

vertedor no modelo. Utilizou-se o método dos 

polígonos de Thiessen, tendo como base a loca-

lização dos pluviógrafos instalados em campo, 

para a definição e caracterização da distribuição 

espacial da chuva nas sub-bacias do modelo.

Adotou-se valor inicial de rugosidade para os con-

dutos de 0,015. O valor inicial para armazenamen-

to em depressões de áreas permeáveis foi definido 

como sendo equivalente à abstração inicial (Ia
) do 

SCS, ou seja, I
a 

=0,2∙S, em que o S é determinado 

pela Eq. 1. Seguindo recomendação de ROSSMAN e 

HUBER (2016), o coeficiente de rugosidade de áre-

as permeáveis foi adotado como 0, de maneira a 

prevenir atraso no fluxo do escoamento superficial.

S = 
25400

CN
	−  254  (1) 

Em que: 

S - Potencial máximo de retenção (mm);

CN - Curva Número.

Por recomendação do modelo, como neste es-

tudo foi realizado um cálculo médio do CN para 

cada sub-bacia, não foram atribuídas porcenta-

gens de áreas impermeáveis a essas; caso con-

trário, o modelo contabilizaria em duplicidade 

as áreas impermeáveis. Isso se dá porque o pro-

grama somente aplica os modelos de infiltração 

(SCS, Horton e Green-Ampt) às áreas permeáveis 

(JAMES, ROSSMAN e JAMES, 2010).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Dados de Precipitação

O clima do Distrito Federal é caracterizado pela 

forte sazonalidade, apresentando dois períodos 
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distintos bem definidos. O período entre maio 

e setembro é caracterizado por baixas taxas de 

precipitação. Já a estação chuvosa está compre-

endida entre os meses de outubro a abril, sendo 

que os meses de dezembro a março concentram 

quase metade da precipitação total anual para a 

região (CAMPOS, 2004).

Tendo como base a normal climatológica 1961-

1990 para a cidade de Brasília, pode-se observar 

pela Fig. 3 que, enquanto os meses de outubro e 

novembro excederam a média histórica, os me-

ses de janeiro e fevereiro apresentaram volumes 

de chuva abaixo do esperado. Em todos os pluvi-

ógrafos analisados, o mês de janeiro apresentou 

acumulado mensal inferior a 50 mm de chuva, 

muito abaixo dos 247,4 mm da normal climato-

lógica para o mesmo mês.

As instalações dos cinco pluviógrafos monitora-

dos por esse projeto foram realizadas durante o 

mês de outubro de 2018 e, por esse motivo, os 

dados dos respectivos equipamentos para esse 

mês em específico não se encontram na Fig. 3.

Ainda com relação à Fig. 3 observa-se que, em ge-

ral, existe uma variabilidade espacial significativa 

das precipitações na área de estudo. No mês de 

novembro, a maior diferença foi de 89,2 mm, sen-

do o maior acumulado mensal registrado no plu-

viógrafo instalado no Cruzeiro Novo e, o menor, no 

equipamento localizado na lagoa de detenção do 

Guará. Já no mês de dezembro, a maior variação 

foi de 117,8 mm, quando o equipamento da ANA 

registrou o maior volume mensal acumulado e o 

pluviógrafo da Octogonal, o menor.

Para a determinação dos tempos de retorno dos 

eventos observados ao longo do período de mo-

nitoramento deste estudo, utilizou-se a equação 

da curva IDF (Intensidade-Duração-Frequência) 

de Brasília adotada pelo Plano Diretor de Drena-

gem Urbana - PDDU (GDF, 2009), apresentada na 

Eq. 2. A determinação do tempo de retorno ou 

recorrência é de grande relevância, pois indica 

o intervalo médio, em anos, no qual um deter-

minado evento deve ser igualado ou superado. 

O conceito desse termo está associado à fre- 

quência e, consequentemente, à probabilidade 

de superação de um determinado valor. A análise 

do tempo de recorrência, portanto, é um indica-

tivo da magnitude dos eventos.
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i =
1574,7.Tr

0,207

(D + 11)0,884  
 (2) 

Em que:

 i - Intensidade da precipitação (mm·h-1.);

T
r 
 - Tempo de retorno (anos);

D - Duração da chuva (minutos).

Durante todo o período monitorado, foram ob-

servados, aproximadamente, 70 eventos chuvo-

sos, dentre os quais apenas três apresentaram 

tempo de retorno igual ou superior a 1 ano, os 

três ocorreram no mês de dezembro. O evento 

de maior destaque ocorreu no dia 08/12/2018, 

com 60 min de duração e apresentou tem-

po de retorno de 11,8 anos, seguido do evento 

do dia 26/12/2018, com duração de 160 min e  

4,8 anos de tempo de retorno, e do evento do dia 

31/12/2018, que apresentou 100 min de dura-

ção e 1 ano de tempo de retorno. 

É importante ressaltar que, em geral, as obras de 

drenagem são projetadas para período de retor-

no de 10 anos, ou seja, chuvas intensas como a 

do dia 08/12/2018 geram sobrecarga aos siste-

mas de drenagem, causando inundações e trans-

tornos à população. Verificou-se, também, que a 

média de intensidade das precipitações monito-

radas na área de estudo entre 2018-2019 cor-

respondeu a 7,9 mm·h-1.

4.2 Dados de Vazão

Devido ao acúmulo de água parada na entrada da 

lagoa associado às baixas declividades do trecho fi-

nal da rede de drenagem, verificou-se a ocorrência 

de remanso na galeria de entrada da lagoa, o que di-

ficultou a elaboração de uma curva-chave represen-

tativa para todas a cotas e vazões. Durante todo o 

período do estudo, incluindo o período de estiagem, 

a galeria de entrada da lagoa apresentou lâmina de 

água em seu interior. A menor cota observada foi de 

28 cm em 07/09/2018. As estruturas de dissipação 

de energia existentes na entrada da lagoa ficaram 

submersas durante todo o período analisado.

SEFIONE (2002) afirma que o efeito de remanso, 

fenômeno que ocorre quando o escoamento de 

montante sofre influência pelo escoamento de 

jusante, é uma das causas para o chamado laço 

na curva-chave. A curva-chave em laço ocor-

re quando há uma relação não-unívoca entre 

cotas e vazões, ou seja, quando são verificadas 

diferentes vazões para uma mesma cota, como 

mostrado na Fig. 4. A curva em regime uniforme 

representa a relação biunívoca, onde cada cota 

corresponde a uma única vazão e vice-versa. 

Ainda de acordo com SEFIONE (2002), a passa-

gem de uma onda de cheia num trecho de rio 

com baixa declividade, onde no momento ascen-

sional a vazão é maior, bem como a existência de 

seções ou controles instáveis e controle de ju-

sante variável, são outros fatores que provocam 

o laço na curva-chave.

 
Figura 4 - Curva-chave em laço (Adaptado de CHOW, 

MAIDMENT e MAYS, 1988).

Nesse sentido, tendo-se verificado a ocorrência 

de vazões distintas para uma mesma cota na ga-

leria de entrada da lagoa de detenção, a depender 

da fase de ascensão ou de recessão, realizou-se 

a elaboração de duas curvas-chave para o canal, 
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sendo uma representativa do ramo ascendente, 

com vazões mais elevadas, e, a outra, do ramo 

descendente, com vazões menores. No entanto, 

sabe-se que essas curvas podem ser muito vari-

áveis em função das características das ondas de 

cheia, podendo formar diferentes laços (CHOW, 

MAIDMENT e MAYS, 1988).

O resultado da curva-chave para a galeria de en-

trada pode ser visualizado na Fig. 5. É válido res-

saltar que foi realizada a extrapolação superior 

da curva-chave, tanto para o ramo ascendente 

como para o descendente, por meio do método 

de Stevens, devido ao fato de o canal apresentar 

seção transversal contínua e uniforme.

Pelo fato de o nível na saída da lagoa ser mais es-

tável do que na galeria de entrada, foi possível 

realizar as medições de velocidade na descarga 

de fundo em várias verticais e profundidades. 

Devido à lenta e gradual liberação da água para 

jusante, foram necessárias diversas campanhas 

de medição de vazão in loco na saída, de forma a 

obter dados de velocidade em diferentes cotas. 

A curva-chave determinada para a descarga de 

fundo da saída da lagoa de detenção é apresen-

tada na Fig. 6.

Figura 5 - Curva-chave determinada para a galeria de entrada da lagoa de detenção, onde o ramo ascendente 
corresponde à linha tracejada e, o descendente, à linha contínua.

Fonte: Autor

Figura 6 - Curva-chave determinada para a descarga de fundo na saída da lagoa de detenção.
Fonte: Autor
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A partir das curvas-chave mostradas anterior-

mente, associadas aos dados dos linígrafos ins-

talados na entrada e saída da estrutura em aná-

lise, foi possível estimar as vazões ao longo do 

tempo, possibilitando a construção dos hidro-

gramas observados no período monitorado.

Os hidrogramas de entrada e saída da lagoa de 

detenção podem ser visualizados nas Fig. 7 e 8, 

respectivamente. A vazão máxima observada na 

galeria de entrada durante o período monitorado 

correspondeu a 15,4 m3·s-1 referente ao evento 

do dia 08/12/2018 às 17h47, com cota de apro-

ximadamente 91 cm. 

A maior vazão observada na saída da lagoa de 

detenção do Guará também ocorreu no dia 

08/12/2018, por volta das 23h, correspondendo a 

1,27 m3·s-1 e cota de 127,8 cm, não sendo verifica-

do, portanto, extravasamento por meio do vertedor 

de saída, tendo em vista que esse se encontra a 1,5 

m do fundo da lagoa. Para esse evento, portanto, 

percebe-se que a lagoa de detenção em estudo 

apresentou eficiência de amortecimento de 91,8%.

Analisando os eventos do período monitorado, 

observou-se um abatimento médio do pico de 

vazão de 95,5% pela lagoa de detenção do Gua-

rá, mostrando, portanto, a eficiência hidráulica 

dessa na redução dos picos de cheia, liberando 

de forma gradual a água armazenada em seu in-

terior para jusante. Esse elevado abatimento é 

decorrente do grande tamanho da lagoa de de-

tenção, o que promove, consequentemente, uma 

maior capacidade de amortecimento de vazões. 

Figura 7 - Hidrograma na galeria de entrada da lagoa de detenção do Guará para todo o período monitorado.
Fonte: Autor

Figura 8 - Hidrograma na estrutura de saída da lagoa de detenção do Guará para todo o período monitorado.
Fonte: Autor
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CAMPANA, BERNARDES e SILVA (2007) verifica-

ram, para todos os eventos monitorados no es-

tudo, redução média da vazão de pico de 62,6% 

para uma bacia de detenção seca e de 74% para 

uma bacia de detenção alagada, ambas localiza-

das em Brasília - DF. A bacia de detenção alaga-

da, que apresentou maior taxa de abatimento, 

possui 16,7 ha de área, com 0,68 m de profundi-

dade média, e recebe o escoamento de uma área 

de drenagem de 6,12 km2.

Por meio dos hidrogramas, verificou-se que a la-

goa de detenção do Guará leva aproximadamen-

te 7 dias para descarregar um evento chuvoso 

intenso. Esse acúmulo de água por dias conse-

cutivos pode contribuir para a proliferação de 

animais transmissores de doenças, mas também 

colabora para melhoria da qualidade da água 

pluvial devido ao maior tempo de residência no 

interior da lagoa.

Após análise dos dados dos linígrafos, verificou- 

se que o tempo entre os picos de vazão de entra-

da e saída varia de forma significativa, sendo ob-

servados valores entre 1h e 8h de duração. Essa 

constatação é indício da ocorrência de caminhos 

preferenciais no interior da lagoa bem como da in-

fluência da vegetação no retardo do escoamento.

Por meio da Resolução nº 9, de 08 de abril de 

2011, a Adasa determinou que o lançamen-

to de águas pluviais em corpo hídrico superfi-

cial não deve ultrapassar a vazão específica de  

24,4 L·s-1·ha-1. Para a área em estudo, que apre-

senta 7,65 km2, essa vazão corresponderia a 

18,67 m3·s-1, valor esse bem maior do que de fato 

é lançado pela lagoa de detenção no córrego Gua-

rá, visto que a máxima vazão de saída observada 

durante o período monitorado correspondeu a 

1,27 m3·s-1. Além disso, levando em consideração 

o fato de que a lagoa de detenção do Guará não 

sofreu extravasamento por meio do vertedor de 

saída no período em análise, pode-se dizer que a 

estrutura está subutilizada, sendo capaz de aten-

der área de contribuição maior.

É importante ressaltar que a Resolução nº 

9/2011, abordada anteriormente, foi estabele-

cida posteriormente à construção da lagoa de 

detenção em estudo. Porém, a verificação da 

adequação ao limite estabelecido pela resolução 

permanece válida, permitindo avaliação da ca-

pacidade de amortecimento da estrutura. 

Ainda de acordo com a Resolução nº 9/2011, 

essa aborda a implementação de reservatórios 

de qualidade seguidos de reservatórios de quan-

tidade, dispostos em série, como forma de pro-

mover a preservação do corpo hídrico receptor. 

Seguindo as diretrizes da resolução, o volume 

de um reservatório de qualidade é determinado 

conforme a Eq. 3:

V
qa

 = (33,8 + 1,80 . A
i
). A

c
  (3)

em que V
qa

  é o volume em m3, A
i
 é o percentual 

de área impermeável do terreno, A
c
 correspon-

de a área de contribuição em ha. Considerando 

que aproximadamente 50% da área de estudo é 

impermeabilizada e que a altura do reservatório 

corresponde a 2 m, obtém-se área de reserva-

tório de qualidade equivalente a 1,3 ha. Para o 

dimensionamento de reservatório de quantida-

de, nos casos em que a área de contribuição é 

superior a 200 ha, como é o caso da área abor-

dada neste estudo, a resolução exige a elabora-

ção de estudo hidrológico para a determinação 

do volume do reservatório de detenção e de seus 

dispositivos de saída. Esse estudo, de acordo 

com a resolução, deve considerar a utilização de 

modelo hidrológico chuva-vazão com chuva de  

10 anos de tempo de retorno e duração mínima 

de 24 horas.

VOLKEN (2018) realizou esse estudo hidrológico 

para a lagoa de detenção do Guará por meio de 
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modelagem com o programa PCSWMM para ana-

lisar qual deveria ser o tamanho da estrutura com 

base nas diretrizes da Resolução nº 9/2011. Foi 

constatado que, nos termos da resolução, o volu-

me necessário para a lagoa seria de 267.500 m3, 

o que levaria a uma área aproximada de 13,4 ha, 

considerando altura de 2 m. Realizando o soma-

tório das áreas necessárias para os reservatórios 

de qualidade e quantidade, obtém-se 14,7 ha, 

valor esse correspondente a 59,8% da verdadeira 

área da lagoa de detenção em estudo. Percebe- 

se, portanto, que a lagoa de detenção do Guará 

encontra-se superdimensionada e pode ser utili-

zada para atender ao amortecimento de cheias e 

de melhoria da qualidade da água de outras áreas 

adjacentes, ainda não atendidas. 

A construção de barreiras de forma a promover 

maior tempo de residência no interior da es-

trutura pode promover melhoria substancial da 

qualidade da água. Pelo tamanho da área, seria 

possível até mesmo prever mecanismos para re-

moção de óleos e graxas, tendo em vista afluen-

tes à lagoa oriundos de áreas industriais e de ofi-

cinas mecânicas.

4.3 Modelagem matemática chuva-vazão

Quanto à modelagem chuva-vazão, realizou-se a 

calibração do modelo com base no evento do dia 

31/12/2018, por suas características de ser um 

evento isolado e espacialmente mais uniforme. 

Esse evento apresentou intensidade média de 

14,5 mm·h-1 e duração aproximada de 100 min. 

Para a entrada da lagoa, os valores de NSE e R2 

para a modelagem sem calibração correspon-

deram a 0,59 e 0,65, respectivamente. Já para a 

saída, os resultados de NSE e R2 não foram bons, 

correspondendo respectivamente a -13,7 e 0,16.

Na calibração, foram alterados parâmetros como 

largura, armazenamento em depressões perme-

áveis, Curva Número e rugosidade dos condutos 

da rede de drenagem, sendo os três últimos os 

que apresentaram maior sensibilidade, promo-

vendo alterações significativas ao hidrograma 

simulado. As incertezas atribuídas a cada parâ-

metro, no momento da calibração, foram defi-

nidas com base no proposto por TSUJI (2018). A 

Tabela 1 apresenta as incertezas que foram as-

sociadas a cada um dos parâmetros do modelo 

selecionados para a calibração bem como as al-

terações que de fato foram feitas. As incertezas 

estão relacionadas ao grau de confiabilidade na 

determinação ou obtenção do valor de um de-

terminado parâmetro ou atributo. A largura das 

sub-bacias e o armazenamento em depressões 

permeáveis, por exemplo, são parâmetros de di-

fícil mensuração/definição e, por esse motivo, 

são atribuídos a eles elevadas incertezas.

Tabela 1 - Incertezas associadas aos parâmetros e 
alterações feitas na calibração.

Parâmetros Incertezas Alterações

Largura das sub-bacia (Width) 50% (+) 50%

Área das sub-bacias (Area) 5% 0

Declividade (Slope) 5% 0

Armazenamento em depressões 
permeáveis (Dstore Perv) 50% (+) 50%

Curva Número (CN) 10% (+) 1,5%

Rugosidade dos condutos (Roughness) 20% (+) 14,4%

Após calibração, os novos valores de NSE e R2 da 

entrada para o evento do dia 31/12/2018 cor-

responderam a 0,62 e 0,72, respectivamente, 

enquanto os da saída foram de -7,32 e 0,28. As 

Fig. 9 e 10 apresentam os hidrogramas simula-

dos sem calibração e após calibração bem como 

o hidrograma observado em campo para a en-

trada e saída da lagoa de detenção, respectiva-

mente. Percebe-se que, apesar dos resultados 

estatísticos satisfatórios para a entrada, o for-

mato do hidrograma modelado permanece dis-

tinto do observado, podendo associar esse fato à  

curva-chave e à existência de remanso no inte-

rior da galeria de entrada.
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Pela Fig. 10, observa-se que a vazão observada 

permanece subestimada em relação à modelada. 

Percebe-se também que o decaimento da vazão 

modelada é mais acelerado em comparação ao 

observado, talvez em função de não se ter levado 

em conta, na modelagem, a existência de vege-

tação, sedimentos e volumes mortos no interior 

da estrutura, o que reduz o volume disponível e 

pode alterar o comportamento hidráulico do fluxo 

no interior da lagoa, considerada na modelagem 

como um reservatório com superfície horizontal.

Em seguida, realizou-se a verificação da modela-

gem para alguns eventos chuvosos, mostrados na 

Tabela 2, onde são apresentados somente os pa-

râmetros estatísticos para a entrada da estrutura.

Percebe-se pela Tabela 2 que, apesar dos bons 

resultados de R2, não se obtiveram valores de 

NSE satisfatórios, com exceção do evento do dia 

15/11/2018. Acredita-se que melhores valores 

para os parâmetros estatísticos serão obtidos 

após a obtenção de curva-chave mais repre-

sentativa para a galeria de entrada, com melhor 

compreensão do fenômeno de remanso que lá 

ocorre. Para isso, sugere-se, para trabalhos futu-

ros, a instalação, no interior da galeria, de equi-

pamento de medição contínua de velocidade 

como, por exemplo, o H-ADCP, que mede a ve-

locidade do fluxo ao longo da seção transversal 

do canal por meio de efeito Doppler, de maneira 

a  obter dados mais precisos de vazão na entrada 

da lagoa.
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Tabela 2 - Resultado da modelagem de vazões para a entrada da lagoa de detenção do Guará, antes e após calibração.

Evento
Entrada

NSE R2

Antes Após Antes Após

15/11/2018 0,67 0,68 0,77 0,72

08/12/2018 -0,26 -0,12 0,50 0,54

22/12/2018 -0,08 -0,10 0,78 0,73

26/12/2018 0,19 0,19 0,77 0,79

09/02/2019 -0,24 -0,24 0,20 0,65

Realizou-se também uma verificação do evento 

calibrado para todo o mês de dezembro, a fim de 

avaliar a qualidade da modelagem para simula-

ções contínuas. Obtiveram-se valores de NSE de 

0,47 e R2 de 0,58 para a entrada da lagoa, sendo 

esses resultados satisfatórios. Porém, o mesmo 

não foi verificado para a saída, que apesar de 

ter apresentado bom resultado para R2 (0,72), 

não representou bem o formato do hidrograma 

observado. A Fig. 11 apresenta os hidrogramas 

simulado e observado para o mês de dezembro 

de 2018. A Fig. 12 apresenta de forma mais deta-

lhada a modelagem contínua, focando no perío-

do entre 22 e 26 de dezembro de 2018.

Pelas Fig. 11 e 12, percebe-se que em alguns 

períodos o modelo subestimou as vazões e, em 

outros, as superestimou. No dia 26/12/2018, por 

exemplo, a vazão de pico simulada superestimou 

a vazão de pico observada em aproximadamente 

143%, enquanto no dia 22/12/2018, a vazão de 

pico simulada subestimou a vazão de pico obser-

vada em aproximadamente 116%. 

Observou-se, em geral, uma superestimação das 

vazões de saída e mesmo após diversas tentati-

vas manuais de alterações do CN da sub-bacia 

da lagoa de detenção bem como alterações no 

armazenamento em depressões permeáveis, não 

se obteve sucesso na melhora do hidrograma si-

mulado de saída. A modelagem da lagoa de de-

tenção é complexa, pois envolve a existência de 

caminhos preferenciais e curtos circuitos, bem 

como a provável existência de volumes mortos 

que não contribuem efetivamente para a vazão 

observada na saída.

Figura 11 - Hidrogramas simulado e observado para o mês de dezembro/2018.
Fonte: Autor

Paula ACV, Costa MEL, Koide S
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5 CONCLUSÕES
O presente estudo teve por objetivo o monitoramen-

to e a avaliação quantitativa da lagoa de detenção 

inserida no Parque Ezechias Heringer. Por meio do 

monitoramento de chuva e vazão foi possível avaliar 

a distribuição espacial das precipitações ocorridas 

na área de estudo bem como avaliar o grau de abati-

mento promovido pela estrutura em estudo.

A lagoa de detenção analisada, de aproximada-

mente 25 ha, apresentou ótimo desempenho 

quanto ao abatimento dos picos de vazão, obser-

vando-se um abatimento médio de 95,5%, pro-

movendo uma liberação gradual da água arma-

zenada em seu interior para jusante e reduzindo 

os impactos provocados ao corpo hídrico receptor.

A vazão máxima de saída permitida pela Reso-

lução nº 9 da Adasa para a área de estudo é de 

18,67 m3·s-1, valor esse bem maior do que de fato 

é lançado pela lagoa de detenção para jusante. A 

partir disso, e considerando o fato de que, duran-

te todo o período monitorado neste estudo, não 

se ter observado vertimento, conclui-se que a 

estrutura está subutilizada, sendo capaz de pro-

mover a redução das vazões de pico e mesmo a 

melhoria da qualidade das águas de outras áreas 

urbanizadas nas proximidades.

As lagoas de detenção são eficientes como me-

didas de controle de cheias, apresentando resul-

tados satisfatórios quanto ao aspecto quantita-

tivo, promovendo significativo abatimento das 

vazões de pico e reduzindo os impactos ao corpo 

hídrico receptor. Entretanto, sem manutenção 

contínua, a estrutura pode contribuir para proli-

feração de animais vetores de doenças e favore-

cer o lançamento ilegal de lixo e entulho.

Após análise do atendimento às diretrizes pre-

conizadas na Resolução nº 9/2011, observou-se 

que a lagoa de detenção do Guará encontra-se 

superdimensionada. Esse excesso de volume po-

deria ser aproveitado no sentido de melhorar a 

qualidade das águas do escoamento superficial 

por meio do armazenamento das primeiras águas 

escoadas e mesmo o tratamento para remoção 

de óleos e graxas. A construção de barreiras vi-

sando ao aumento do tempo de residência do 

escoamento pluvial na lagoa é outra alternativa 

para o aproveitamento do volume excedente.

Quanto à modelagem das vazões, os resultados da 

verificação não foram satisfatórios. Acredita-se 

que as baixas eficiências na representação este-

jam associadas à ocorrência do remanso no inte-

rior da galeria de entrada e dificuldade, portanto, 

na obtenção de uma curva-chave representativa 

para todas as cotas e vazões, ou seja, os hidrogra-

mas observados podem não estar representando 

adequadamente a realidade. Trabalhos futuros 

Figura 12 - Hidrogramas simulado e observado para os dias 22 a 26 de dezembro/2018.
Fonte: Autor
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devem visar à modelagem adequada da vazão na 

galeria de entrada e na circulação e armazena-

mento da água na lagoa, levando em considera-

ção a microtopografia para considerar a sedimen-

tação e crescimento de vegetação no interior da 

lagoa ocorridos ao longo de mais de uma década.
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Resumo
A detecção de vazamentos em redes de abastecimento é de suma importância para combater o desperdício de 

água potável, assim como melhorar a eficiência dos sistemas de distribuição de água.  Neste trabalho foi desen-

volvida uma rotina, utilizando como base o Método do Gradiente Hidráulico Alternativo (MIGHA), para calibrar 

as vazões de uma rede e posteriormente utilizar os resultados da calibração para detectar possíveis pontos de 

vazamentos. Os resultados obtidos mostram que o método consegue identificar os nós e os trechos onde os 

vazamentos possam estar localizados. Em relação ao cálculo da localização dos vazamentos nos trechos, os 

resultados foram satisfatórios quando o vazamento não possuía influência de outros vazamentos próximos.
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Abstract
Detection of leaks in supply systems is of paramount importance to combat the waste of drinking water as well as to 

improve the efficiency of water distribution systems. In this work a routine was developed, based on the Alternative 

Hydraulic Gradient Method (MIGHA), to calibrate the flow of a network and later use the calibration results to detect 

possible leakage points. The results show that the method can identify the nodes and sections where the leaks may 

be located. Regarding the calculation of the location of the leaks in the sections, the results were satisfactory when 

the leak has no influence of other nearby leaks.
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1 INTRODUÇÃO
Para Tsutiya (2006) e Heller e Pádua (2010), as re-

des distribuição de água são a parte do sistema de 

abastecimento formada por tubulações e aces-

sórios instalados em logradouros públicos com o 

objetivo de fornecer água potável em quantidade, 

qualidade, pressões adequadas e de forma contí-

nua aos consumidores, sejam esses residenciais, 

comerciais, industriais ou de serviço.Normalmen-

te, as redes de distribuição de água são dimensio-

nadas e operadas considerando que estas funcio-

nam de forma contínua, ou seja, 24 horas por dia, 

em regime permanente e uniforme.

Soares et al. (2004) consideram que não existem 

sistemas estanques, ou seja, toda a rede de dis-

tribuição de água já implantada apresenta algu-

ma parcela de perda de água. As companhias de 

água e saneamento enfrentam sérios desafios no 

que diz respeito à detecção e ao reparo de vaza-

mentos nas redes de abastecimento de água. De 

acordo com os dados do Sistema Nacional de In-

formações Sobre Saneamento (SNIS) de 2015, o 

Brasil perde cerca de 40% da água tratada com 

vazamentos, submedições nos hidrômetros e 

fraudes. A detecção de vazamentos hoje é rea-

lizada, em grande parte, por equipes especiali-

zadas das companhias de água e saneamento, 

utilizando equipamentos que se fundamentam 

em princípios acústicos para detectar os pontos 

de vazamento. 

Atualmente, a utilização de métodos computa-

cionais para projetar e simular o comportamen-

to das redes de distribuição de água e demais 

projetos de engenharia é de suma importância. 

A calibração é um dos procedimentos experi-

mentais bastante utilizado por meio de métodos 

computacionais. Calibrar consiste em estabele-

cer, sob condições especificadas, a relação entre 

os valores indicados por medições e valores esta-

belecidos como padrão. 

Para simular, computacionalmente, de forma 

adequada uma rede de distribuição, é necessário 

que haja a calibração dos coeficientes da rede de 

distribuição. A calibração da rede visa adequar 

um modelo computacional para que este possa 

simular a rede estudada com base em dados ob-

servados da rede real.

Como forma de diminuir os gastos com manu-

tenção e aumentar a eficiência dos processos 

normalmente utilizados para detectar pontos de 

vazamento não visíveis em redes, este artigo tem 

como objetivo utilizar o Método Iterativo do Gra-

diente Hidráulico Alternativo (MIGHA) para reali-

zar a calibração das vazões de uma rede por meio 

de uma rotina computacional, com o objetivo de 

detectar possíveis pontos de vazamento em re-

des de abastacimento de água. 

1.1 Calibração da Vazão em Redes de 
Distribuição e Método Iterativo do Gradiente 
Hidráulico Alternativo - MIGHA

Para Walski (1983), uma definição mais precisa 

para calibração de um modelo de distribuição de 

água consiste em um processo de dois passos, no 

qual o primeiro consiste na comparação de pres-

sões e vazões calculadas com as observadas em 

condições de operação do sistema e, o segundo, 

no ajuste dos dados de entrada do modelo para 

que haja concordância entre o modelo calculado 

e o sistema observado.

Rocha, Castro e Araújo (2009) mostram que a 

função objetivo depende do número total de tre-

chos, ou seja, no quadrado dos desvios dos gra-

dientes hidráulicos, como é mostrado na Eq. 1.

f"#$ =&(∇H* − ∇H,).
/0

  (1)
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Em que n
T
 é o número total de trechos, H

O
 é o 

gradiente hidráulico observado e H
C
 é o gra-

diente hidráulico calculado.

Guo e Zhang (1994) apresentam O Método Itera-

tivo do Gradiente Hidráulico (MIGH), baseado na 

calibração da transmissividade (ou da condutivi-

dade) hidráulica de aquíferos subterrâneos. 

Na versão alternativa do método, Schuster e 

Araújo (2004), os autores propuseram a Eq. 2.

T"#$% = T"#
'∇H*+

# '

'∇H,+
# '

  (2)

Em que T é a transmissividade, i é o número da 

iteração, j é o índice da célula, H
O

 é o gradiente 

hidráulico observado e H
C
 é o gradiente hidráu-

lico calculado.

A cada iteração i será calculado o ângulo θ for-

mado entre os vetores dos gradientes hidráulicos 

observados e calculado em cada célula j, confor-

me mostrado na Eq. 3.

cos θ = 	
∇H)*∇H+*

,∇H)*, ,∇H+*,
  (3)

A aplicação em redes de distribuição manteve o 

estabelecido por Schuster e Araújo (2004) quan-

to ao cálculo do ângulo θ e da função objetivo  

(Eq. 1), substituindo apenas a transmissividade 

pela vazão do trecho.

Para Bezerra (2018), em função da proporcionali-

dade existente entre a vazão e o gradiente hidráu-

lico calculado pela equação de Darcy-Weisbach, ou 

fórmula universal, utilizada para o cálculo da perda 

de carga, a vazão é calibrada por meio da Eq. 4.

Q"#$% = Q"# '
(∇H+,

# (

(∇H-,
# (
.

/0.2

  (4)

Para que haja a possibilidade de calcular o gra-

diente hidráulico observado em todos os trechos 

da rede, Rocha, Castro e Araújo (2009) consi-

deram o uso de redes de distribuição, as quais 

foram chamadas de Rede Calculada e Rede Ob-

servada. No caso do uso de uma rede fictícia, os 

autores definiram, ainda, uma rede denominada 

Rede Gabarito como descrito a seguir:

• Rede Calculada: é a rede na qual serão reali-

zados os cálculos hidráulicos e obtidos os resul-

tados calculados. Parâmetros iniciais estimados 

são usados e, a cada iteração, com base no valor 

dos gradientes hidráulicos calculados obtidos 

nessa rede, esses parâmetros são alterados, ge-

rando novos resultados, cada vez mais próximos 

dos medidos em campo. A Rede Calculada é a 

que possui os consumos estimados, os quais se 

deseja calibrar. 

• Rede Observada: rede que apresenta os mes-

mos parâmetros iniciais da rede calculada, no 

entanto, possui pressões fixadas de acordo com 

os dados reais conhecidos. 

• Rede Gabarito: rede fictícia na qual todos os 

parâmetros de entrada e resultados hidráulicos 

são conhecidos. Pode ser utilizada como base 

para conferir os resultados encontrados após o 

uso do método.

No caso de redes de distribuição, o ângulo θ só 

pode possuir os valores 0º ou 180º, logo, com 

o uso do método não é permitido que o mesmo 

trecho apresente sentidos de fluxo opostos nas 

redes calculada e observada. O MIGHA aproxima 

os parâmetros hidráulicos das Redes Calculada e 

Observada a cada iteração, inclusive o sentido da 

vazão nos trechos, até o valor especificado para a 

função objetivo (Eq. 1) ser alcançado.

Se o sentido do fluxo da vazão de algum trecho 

for oposto ao fluxo da vazão do respectivo tre-

cho da rede gabarito, ou seja, com um ângulo θ = 

Detecção de vazamentos em redes de distribuição de água pela aplicação do Método Iterativo do Gradiente Hidráulico Alternativo (MIGHA) 
para calibrar vazões mediante modelagem computacional
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180º, adota-se o valor da vazão na iteração an-

terior da rede calculada. 

O consumo nodal é calculado por meio do valor 

absoluto entre a diferença da vazão de saída e a 

vazão de entrada dos trechos adjacentes ao nó 

em questão, como mostra a Eq. 5.

Q" = |Q% − Q'|  (5)

Em que Q
C
 (L/s) é a vazão consumida em um nó da 

rede, Q
S
 (L/s) é a vazão de saída em um nó da rede 

por meio dos trechos adjacentes a ele e Q
E
 (L/s) é 

a vazão de entrada do nó por meio dos trechos 

adjacentes a esse nó na rede de distribuição.

O processo consiste, primeiramente, em calcu-

lar os gradientes hidráulicos entre os trechos da 

rede calculada e a rede observada, estimando 

os consumos nodais da rede de forma arbitrá-

ria.  Com os valores dos gradientes, aplica-se 

a Eq. 4 para calcular as novas vazões dos tre-

chos da rede. Após o cálculo das novas vazões,  

obtém-se os novos consumos nodais por meio 

da Eq. 5. Com os valores dos novos consumos no-

dais, realiza-se uma nova simulação para obter 

os novos gradientes hidráulicos. O processo deve 

ser repetido 100 vezes, adotando-se a iteração 

que atingiu o menor valor da função objetivo. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Calibração das Vazões e Cálculos dos Novos 
Consumos Nodais

A metodologia adotada para calibração foi reali-

zada com base na apresentada por Rocha, Castro 

e Araújo (2009). Utilizou-se o software EPANET2 

para realizar as simulações da rede e calcular as 

pressões em regime de escoamento permanente 

e uniforme.   

Com os valores dos gradientes hidráulicos das 

redes calculada e observada, deu-se início ao 

processo iterativo. Nos trechos nos quais a vazão 

alterou o sentido de escoamento do fluxo, ado-

tou-se a vazão do respectivo trecho da rede ob-

servada ao invés do valor da iteração anterior da 

rede calculada. 

O método foi aplicado na rede de distribuição 

malhada (Fig. 1) proposta por Walski (1983) e 

modificada por Gambale (2000). Os dados refe-

rentes aos trechos e nós desta rede são apresen-

tados nas Tabelas 1 e 2. 

 

Figura 1 - Rede Walski (1983) and Gambale (2000)

Araujo RBA, Bezerra AA, Castro MAH

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 232 / pp 45-56 | Out a Dez, 2021



49

Tabela 1 - Dados referentes aos trechos - Rede Walski (1983) - Gambale (2000)

Trecho Comprimento
(m)

D
(mm)

Rede Gabarito Rede Calculada

ε (mm) Vazão (L/s) ε (mm) Vazão (L/s)

1 700 500 0.0700 207.5000 0.0700 207.4996

2 1800 250 0.0150 27.8107 0.0150 36.9975

3 1520 400 0.0100 104.0722 0.0100 78.9518

4 1220 300 0.0120 75.6172 0.0120 61.9074

5 600 300 0.7000 37.5000 0.7000 29.6428

6 1220 200 0.1000 8.1172 0.1000 2.6218

7 920 250 0.0800 38.1139 0.0800 30.2507

8 300 150 0.0600 3.4583 0.0600 19.0584

9 600 200 0.9000 16.2690 0.9000 26.4131

10 1220 100 1.0000 1.2690 1.0000 -3.2297

Tabela 2 - Dados referentes aos nós - Rede Walski (1983) - Gambale (2000)

Nó Cota
(m)

Rede Gabarito Rede Calculada

Consumo
(L/s)

Pressão
(m)

Consumo
(L/s)

Pressão
(m)

2 0 0 58.9454 29.65 58.9454

3 0 15 56.9275 29.65 55.5513

4 0 62.5 57.0240 29.65 57.7852

5 0 15 55.6706 29.65 52.2847

6 0 47.5 54.9876 29.65 56.4664

7 0 30 55.4559 29.65 56.5276

8 0 37.5 54.7211 29.65 56.0636

2.2 Rotina para Detecção de Possíveis Pontos 
de Vazamento

Foram introduzidos pontos de vazamento nos 

trechos da rede gabarito em forma de nós, com as 

respectivas vazões como consumo nodal. A rede 

foi simulada utilizando a biblioteca do software 

EPANET2. Após a simulação, todas as pressões 

obtidas foram aplicadas nos respectivos nós da 

rede observada, desconsiderando os pontos de 

vazamento, em forma de reservatórios fictícios. 

A iteração foi realizada 100 vezes e adotou-se 

o menor valor da função objetivo representada 

pela Eq. 1.

Após o processo, observou-se que o consumo 

de cada vazamento inserido na rede se compor-

tou de duas maneiras distintas. Quando o va-

zamento está localizado em um trecho, o valor 

do consumo é dividido entre os nós a montante 

e jusante do respectivo trecho. Se o vazamen-

to for inserido apenas como um consumo adi-

cional em qualquer nó da rede, este permanece 

no respectivo nó até o fim do processo iterativo 

utilizado para calibração.

Pela diferença entre o consumo da rede gabarito 

e o consumo calculado, observou-se que os nós 

que estão como condição de contorno dos tre-

chos que foram inseridos os pontos com vaza-

mento apresentaram um erro de consumo con-

sideravelmente maior em relação aos outros nós 

da rede. 

A rotina computacional proposta calcula os er-

ros absolutos entre os consumos para todos 

os nós, ou seja, a diferença entre os consumos 

da rede gabarito e os consumos calculados por 

meio da calibração. Com os dados, a rotina ana-

lisa todos os nós que possuem erros entre os 

consumos maiores que um erro absoluto de 0,1 

L/s, calculado pela Eq. 6. Se os nós selecionados 

forem identificados como condição de contorno 

(nós de montante e jusante) de algum trecho da 

rede analisada, este será identificado como um 
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possível trecho com vazamento. Bezerra (2018) 

desenvolveu a Eq. 7 para identificar a posição do 

vazamento em um trecho.

A Fig. 2 representa o fluxograma da rotina com-

putacional implementada para detecção de per-

das de água em redes de abastecimento de água.

 
Figura 2 - Fluxograma da rotina proposta para a calibração da vazão, cálculo do consumo nodal e detecção de 

possíveis pontos de vazamento na rede
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E" = |𝐶𝐶& − 𝐶𝐶(|   (6)

Em que E
N
 é o erro absoluto do nó, C

C
 é o consu-

mo calculado e C
G
 é o consumo gabarito.

D" = $1 −
(C1) − C1*)

[(C1) − C1*) + (C2/ − C2*)]
1 L3  (7)

Em que D
V
 é a distância em metros do vazamento 

em relação ao nó 1 (pode ser tanto o nó de mon-

tante como o de jusante), C1
C
 é o consumo do nó 

1 de um trecho calculado após a calibração, C1
G
 

é o consumo gabarito do nó 1 de um trecho, C2
c
 é 

o consumo do nó 2 de um trecho calculado após 

a calibração, C2
G
 é o consumo gabarito do nó 2 

de um trecho e L
T
 é o comprimento do trecho em 

metros. É importante perceber que o numerador 

da citada equação representa a perda encontra-

da no nó 1 e o denominador a perda total encon-

trada no trecho.

Em suma, a rotina desenvolvida utiliza o MIGHA 

para realizar a calibração das vazões nos tre-

chos da rede de distribuição de água. De posse 

dos consumos da rede gabarito e os consumos 

calculados após a calibração, os erros absolu-

tos entre estes são determinados para todos os 

nós pela Eq. 6. Se o erro calculado para um de-

terminado nó for maior que 0,1 L/s, que é o resí-

duo máximo de vazão permitido segundo a NBR 

12218/2017 (ABNT, 2017) em projetos de rede 

de distribuição de água para abastecimento pú-

blico, a rotina identifica este como um possível 

nó com vazamento ou como condição de contor-

no (nó de montante ou jusante) de algum trecho 

com um possível vazamento. Se a rotina consta-

tar que ambos os nós de montante e jusante de 

algum trecho da rede possuem os erros entre os 

consumos gabaritos e calculados maiores que o 

admissível, este é indicado como um trecho com 

indício de vazamento. A Eq. 7 é utilizada para 

calcular a provável posição do vazamento nos 

trechos identificados por meio da aplicação da 

rotina computacional desenvolvida. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
As diferenças médias relativas a pressão, consu-

mo e vazão após a utilização do método iterativo 

para a rede Rede Walski (1983) e Gambale (2000) 

estão listados na Tabela 3.

Tabela 3 - Erros médios calculados - Rede Walski 
(1983) - Gambale (2000)

Nós com
pressões conhecidas

Diferença Média

Pressões
(m)

Consumo 
nodal (L/s)

Vazões 
(L/s)

2 1.3452 16.8361 11.1106

2 e 3 1.0262 17.2224 9.0952

2, 3 e 4 0.7352 10.5731 4.7182

2, 3, 4 e 5 0.4418 7.4403 3.6642

2, 3, 4, 5 e 6 0.1447 2.2445 1.5385

2, 3, 4, 5, 6 e 7 0.0388 2.2469 0.7872

2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 0.0001 0.0020 0.0015

Observou-se que quanto maior a quantidade de 

dados de pressão, menor o erro médio. Logo, a 

situação ideal para se fazer a análise das perdas 

de água na rede é a em que se possui dados de 

pressão em todos os nós, pois a diferença entre 

os consumos da rede gabarito e os consumos 

calculados retornam somente os nós que fun-

cionam como condição de contorno dos trechos 

ponto de vazamento.

Vale ressaltar que é possível fazer a análise com 

menos dados de pressão, mas as chances de  

a rotina retornar nós ou trechos com uma  

detecção de vazamento falsa são consideravel-

mente maiores. 

O primeiro teste foi realizado inserindo um nó 

para representar um vazamento no trecho 9 da 

rede a 200 metros de distância do nó 3, com um 

consumo de 2 L/s, como mostra a Fig. 3.
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Vazamento 
 

9 
 

Figura 3 - Representação do vazamento inserido no trecho 9

Tabela 4 - Erros absolutos por nó para diferentes quantidades de dados de pressão (primeiro teste)

Nó
Quantidade de Dados de Pressão

1 2 3 4 5 6 7

2 31.6455 46.3198 10.3304 10.7471 4.5092 0.0044 0.0044

3 14.6428 0.2788 8.9932 1.2977 1.3033 1.3033 1.3033

4 32.8572 32.6498 12.1715 13.0057 0.0001 0.0003 0.0003

5 14.6428 14.6451 14.6436 2.9694 0.6949 0.6949 0.6949

6 17.8572 17.8073 18.1515 17.9464 2.9977 0.0014 0.0014

7 0.3572 0.3694 0.1412 0.2139 0.3546 7.8559 0.0010

8 7.8572 7.8572 7.8572 7.8572 7.8572 7.8572 0.0002

A Tabela 4 mostra os erros entre os consumos por nó 

para diferentes quantidades de dados de pressão. 

Observa-se que, com todos os dados de pressão, 

apenas os nós que são condição de contorno do tre-

cho 9 apresentaram um erro de consumo considera-

velmente maior em relação aos outros nós da rede. 

Logo, para detectar os pontos de vazamento com 

maior precisão são necessárias todas as pressões.

A rotina retornou que o trecho 9 da rede, assim 

como os nós 3 e 5, possuem indícios de vaza-

mento. Utilizando a Eq. 6 para calcular a distân-

cia do vazamento em relação ao nó de montan-

te, o resultado foi que o vazamento se encontra 

a 208,66 metros do nó 3. O cálculo da distância 

para o primeiro teste foi satisfatório, apresen-

tando um erro relativo de 4,15%.

O segundo teste foi realizado inserindo um nó 

para representar um vazamento no trecho 9 da 

rede a 200 metros de distância do nó 3, com um 

consumo de 2 L/s, e um nó no trecho 10 da rede a 

610 metros de distância do nó 5, com um consu-

mo de 5 L/s, como mostra a Fig. 4.
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Figura 4 - Representação dos vazamentos inseridos nos trechos 9 e 10

A Tabela 5 mostra os erros absolutos entre os consumos por nó para diferentes quantidades de dados de 

pressão gabarito para o segundo teste.

Tabela 5 - Erros absolutos por nó para diferentes quantidades de dados de pressão (segundo teste)

Nó
Quantidade de Dados de Pressão

1 2 3 4 5 6 7

2 36.6457 49.6121 11.3762 11.6927 4.6014 0.0038 0.0038

3 14.6428 1.4550 7.3427 1.3093 1.3093 1.3092 1.3092

4 32.8572 32.6760 14.5407 15.2298 0.0014 0.0012 0.0012

5 14.6428 14.6464 14.6260 4.8675 2.4109 2.4109 2.4109

6 17.8572 17.8051 18.2330 18.1017 6.0564 3.2785 3.2785

7 0.3572 0.3724 0.1071 0.1375 0.4807 3.2785 0.0032

8 7.8572 7.8572 7.8572 7.8572 7.8572 7.8572 0.0024

A rotina retornou que os trechos 9 e 10, assim 

como os nós 3, 5 e 6 possuem indícios de va-

zamento. Utilizando a Eq. 6 para calcular a dis-

tância dos vazamentos em relação aos nós de 

montante, o resultado foi que o vazamento no 

trecho 9 encontra-se a 388,84 metros do nó 3 e 

o vazamento no trecho 10 encontra-se a 703,02 

metros do nó 5. Os cálculos das distâncias nes-

se caso não foram satisfatórios, apresentando 

erros de 48,56% e 13,23%, respectivamente. 

Após a calibração, parte dos consumos dos va-

zamentos em ambos os trechos migraram para 

o nó 5, fazendo que o vazamento de um trecho 

interferisse na identificação do ponto de vaza-

mento do outro.

O terceiro teste foi realizado inserindo um nó 

para representar um vazamento no trecho 7 da 

rede a 460 metros de distância do nó 4, com um 

consumo de 4 L/s, e um vazamento em forma de 

consumo adicional no nó 8 da rede, com um con-

sumo de 2,5 L/s, como mostra a Fig. 5.
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Figura 5 - Representação dos vazamentos inseridos no trecho 7 e nó 8

A Tabela 6 mostra os erros absolutos entre os consumos por nó para diferentes quantidades de dados de 

pressão gabarito para o terceiro teste.

Tabela 6 - Erros absolutos por nó para diferentes quantidades de dados de pressão (terceiro teste)

Nó
Quantidade de Dados de Pressão

1 2 3 4 5 6 7

2 36.1450 51.0276 12.6364 13.0760 6.0125 0.0035 0.0035

3 14.6428 0.4907 10.7187 0.0001 0.0018 0.0018 0.0018

4 32.8572 32.6464 16.0805 17.0327 1.9505 1.9502 1.9502

5 14.6428 14.6450 14.6494 2.4465 0.0001 0.0001 0.0001

6 17.8572 17.8071 18.1694 18.0368 5.9366 2.0459 2.0459

7 0.3572 0.3692 0.1189 0.1591 0.4577 10.3578 0.0011

8 7.8572 7.8572 7.8572 7.8572 7.8572 7.8572 2.4995

A rotina retornou que o trecho 7, assim como os 

nós 4, 6 e 8 da rede possuem indícios de vaza-

mentos. Utilizando a Eq. 6 para calcular a distân-

cia dos vazamentos em relação ao nó de mon-

tante, o resultado foi que o vazamento no trecho 

7 encontra-se 471,01 metros do nó 4.  O cálculo 

da distância nesse teste foi satisfatório, apresen-

tando um erro relativo de 2,33%.

O quarto teste realizado foi semelhante ao ter-

ceiro, alterando somente o vazamento do nó 8 

para o 6, como mostra a Fig. 6.
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Figura 6 - Representação dos vazamentos inseridos no trecho 7 e nó 6

A Tabela 7 mostra os erros absolutos entre os consumos por nó para diferentes quantidades de dados de 

pressão gabarito para o quarto teste.

Tabela 7 - Erros absolutos por nó para diferentes quantidades de dados de pressão (quarto teste)

Nó
Quantidade de Dados de Pressão

1 2 3 4 5 6 7

2 35.1404 49.9386 11.3311 11.7683 4.5899 0.0023 0.0023

3 14.6428 0.4047 10.6977 0.0002 0.0021 0.0021 0.0021

4 32.8572 32.6478 16.3613 17.3116 1.9521 1.9519 1.9519

5 14.6428 14.6450 14.6494 2.4716 0.0003 0.0003 0.0003

6 17.8572 17.8072 18.1732 18.0408 6.3390 3.5469 3.5469

7 0.3572 0.3693 0.1162 0.1562 0.4719 7.8568 0.0002

8 7.8572 7.8572 7.8572 7.8572 7.8572 7.8572 0.0002

A rotina retornou que o trecho 7 e os nós 4 e 6 

possuem indícios de vazamento. Utilizando a Eq. 6 

para calcular a distância do vazamento em relação 

ao nó de montante, o resultado foi que o provável 

vazamento no trecho 7 encontra-se a 593.43 me-

tros do nó 4. O cálculo da distância nesse caso não 

foi satisfatório, apresentando um erro relativo de 

26,26%. O consumo adicional atribuído ao nó 6 

interferiu no cálculo da distância do vazamento 

do trecho comum a este mesmo nó.

4 CONCLUSÃO
Para se obterem resultados mais precisos, é ne-

cessário ter dados de pressão para todos os nós 

da rede analisada, pois a diferença média após a 

calibração com todos os dados de pressão teve 

resultados muito melhores do que todas as outras 

simulações com menor quantidade de dados.  

A rotina computacional implementada para de-

tecção de possíveis vazamentos na rede obteve 

Detecção de vazamentos em redes de distribuição de água pela aplicação do Método Iterativo do Gradiente Hidráulico Alternativo (MIGHA) 
para calibrar vazões mediante modelagem computacional

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 232 / pp 45-56 | Out a Dez, 2021



56

resultados satisfatórios para os testes em que os 

pontos de vazamento estavam inseridos em tre-

chos isolados de qualquer outro vazamento, ou 

seja, primeiro e terceiro teste. Nessa situação, 

a Eq. 6 conseguiu estimar aproximadamente o 

ponto em que o vazamento está localizado, pois 

os consumos dos nós de montante e jusante des-

te trecho não sofreram qualquer influência de 

outro vazamento.

Para o segundo e o quarto teste, a Eq. 6 não con-

seguiu estimar de forma satisfatória a localiza-

ção dos pontos com vazamento, visto que os nós 

de montante e jusante sofreram influência de 

vazamentos em trechos ou nós adjacentes.

A rotina não conseguiu determinar com exatidão 

os vazamentos localizados nos nós da rede. Ela 

retorna todos os nós com os erros entres os con-

sumos maiores que o erro permitido como pos-

síveis pontos com vazamento, e os trechos que 

compartilham esses nós, como possíveis trechos 

com vazamento.  

A metodologia apresentada objetiva consolidar- 

se, principalmente,  em relação à quantidade de 

dados observados de pressão necessária para re-

alizar a calibração das vazões nos trechos das re-

des, mas ainda assim possibilita uma visão mais 

detalhada do emprego de métodos computacio-

nais para detecção de perdas de água por meio 

da engenharia reversa. A validação da rotina 

proposta pode ser obtida a partir da utilização de 

métodos acústicos no intuito de verificar os re-

sultados da aplicação do modelo.

Para redes em geral, mesmo que a rotina não 

consiga, em algumas situações, estimar os pon-

tos exatos onde se encontram os vazamentos, 

ela ainda consegue localizar os possíveis nós e 

trechos em que os vazamentos estão localizados.
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Resumo
O presente trabalho consistiu na avaliação do desempenho ambiental de sistemas de tratamento que utili-

zam Lodos Ativados e Biorreatores a Membrana como tecnologia de tratamento de efluentes. Para isso fo-

ram utilizadas a Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) e a Avaliação da Eficiência dos Sistemas (AES), por meio 

da análise da remoção de poluentes dos efluentes finais. Por meio da ACV, foi observado elevado impacto 

pela tecnologia de LA, principalmente devido à elevada quantidade de químicos utilizados na operação da 

ETE, enquanto os BRM se destacam pelo elevado consumo energético. Na AES, foi analisada a qualidade do 

efluente final, e concluiu-se que o BRM apresenta um efluente final com menores valores de DBO, DQO, Nt e 

SST. Por fim, após a normalização dos resultados, na Avaliação de Desempenho Ambiental dos Sistemas, foi 

constatado que os BRM apresentaram um melhor desempenho ambiental em comparação com os LA, apesar 

do seu alto consumo energético.

Palavras-chave: Avaliação de Ciclo de Vida. Remoção de Poluentes. Tratamento de Efluentes.

Abstract
The present work consisted in the evaluation of the environmental performance of treatment systems that use 

Activated Sludge and Membrane Bioreactors as effluent treatment technology. For that, Life Cycle Assessment 

(LCA) and Systems Efficiency Assessment (AES) were used through the analysis of the removal of pollutants from 

the final effluents. Through LCA, high impact was observed by the use of LA technology, mainly due to the high 

amount of chemicals used during the operation of the WWT, while the MBR stand out because the high-energy 

consumption that presents. The quality of the final effluent analyzed with AES shown that the MBR presents the 

best final effluent with lower BOD, COD, Nt and TSS values. Finally, after the normalization of the results, in the 

Environmental Performance Assessment of the System was found that the MBR had a better environmental per-

formance, despite the high-energy consumption.

Keywords: Life Cycle Assessment. Pollutant Removal. Wastewater treatment.
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1 INTRODUÇÃO
O conhecimento e a conscientização acerca das 

questões ambientais têm transformado e insti-

gado a realidade mundial para mudanças de há-

bitos e posturas. Assuntos como a depleção dos 

recursos naturais e a intensificação de impactos 

ambientais começam a ser relacionados com as 

atividades que os geram (KALAKUL et al., 2014). 

Empresas e indústrias têm considerado a possi-

bilidade de mitigação da geração de impactos 

por meio de escolhas por melhores tecnologias, e 

principalmente, por processos mais sustentáveis 

(KNEIPP et al., 2017). 

Assim, essa preocupação tem alcançado diver-

sos processos, produtos e serviços em diferen-

tes ramos, como é o caso dos tratamentos de 

efluentes. Independentemente da tecnologia 

envolvida no tratamento, a mesma deve estar 

de acordo com requisitos econômicos, sociais 

e ambientais para que possa ser considerada 

sustentável, segundo Rodriguez-Garcia et al. 

(2011). De acordo com Von Sperling (2005), uma 

gama de sistemas de tratamento com uma ou 

mais tecnologias pode ser utilizada, contando 

com processos físicos, químicos e/ou biológicos 

em níveis de tratamento preliminar, primário, 

secundário e terciário. 

Os Lodos Ativados (LA) e os Biorreatores a Mem-

brana (BRM) são exemplos de tecnologias que 

podem ser utilizadas no processo de tratamento 

de efluentes. A primeira tecnologia, LA, consis-

te no método biológico mais aplicado em nível 

mundial com ampla utilização em estações de 

tratamento de efluentes (ETE) em grandes nú-

cleos populacionais (OLIVEIRA e VON SPERLING, 

2011). Já o BRM é uma tecnologia que utiliza LA 

somado às membranas filtrantes e entrega como 

resultado um efluente clarificado e desinfecta-

do, que tem ganhado destaque para fins de reú-

so, principalmente (JUDD e JUDD, 2011). 

Dada a possibilidade de utilização de diver-

sas tecnologias, na escolha da tecnologia a 

ser implantada em ETE é importante levar em 

consideração a adoção de processos mais sus-

tentáveis e que gerem menores impactos am-

bientais. Para isso, ferramentas como a Avalia-

ção de Ciclo de Vida (ACV) podem ser utilizadas 

como apoio à tomada de decisões (ISO, 2006). 

Por meio da identificação e quantificação das 

entradas e saídas de materiais e energia no sis-

tema de tratamento, torna-se possível a ava-

liação dos aspectos ambientais associados aos 

potenciais impactos, possibilitando assim a 

identificação de oportunidades de melhorias no 

processo (LOPES et al., 2017).

No contexto sanitário, sobretudo no tratamento 

de efluentes, o uso da ACV ainda é incipiente, já 

que conta com poucos trabalhos de aplicação da 

ferramenta no Brasil ou em países em desenvol-

vimento (GALLEGO-SCHMID e TARPANI, 2019). 

Corominas et al. (2013) apresentaram em sua re-

visão bibliográfica 45 estudos que utilizam a ACV 

em sistemas de tratamento, porém somente um 

dos artigos ocorreu em um país em desenvolvi-

mento (Índia). Já Zang et al. (2015) revisaram 53 

artigos que utilizavam a ACV em tratamento de 

efluentes e somente 7 daqueles tomados como 

base eram de países em desenvolvimento, po-

rém nenhum do Brasil. Gallego-Schmid e Tarpa-

ni (2019), em sua revisão, citam três pesquisas 

realizadas na área de tratamento de efluentes 

no Brasil, porém não utilizam os Lodos Ativados 

nem os Biorreatores a Membrana.

Nota-se assim, a necessidade de realização de 

mais pesquisas com foco na ACV de sistemas 

de tratamento de efluentes que demonstrem a 

realidade brasileira (TOURINHO, 2014). Entre-

tanto, além da ACV, nesse contexto é importan-

te também levar em consideração a qualidade 

do efluente final entregue pelas tecnologias de 

tratamento por meio da análise de remoção de 

poluentes, definida neste artigo pela Avaliação 
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da Eficiência dos Sistemas (AES). Segundo Von 

Sperling (2014), as características físico-quími-

cas encontradas no efluente final demonstram a 

eficiência do tratamento e classificam o efluente 

final. Para isso, devem ser consideradas na ava-

liação alguns parâmetros como: a Demanda Bio-

química de Oxigênio (DBO), Demanda Química 

de Oxigênio (DQO), Nitrogênio Total (Nt), Fósforo 

Total (Pt) e Sólidos Suspensos Totais (SST) (DEH-

GHANI et al., 2018).

Nesse contexto, o presente trabalho tem como 

objetivo avaliar o desempenho ambiental dos 

sistemas de tratamento de efluentes por Lodos 

Ativados e Biorreatores a Membrana. Primei-

ramente, foi realizada a ACV comparativa das 

tecnologias de tratamento, a fim de realizar um 

diagnóstico ambiental dos sistemas. Em seguida, 

foi realizada a AES, a qual possibilitou a análise 

da qualidade do efluente tratado por cada uma 

das tecnologias em análise. Por fim, foi realizada 

uma compilação e normalização dos dados para 

facilitar a comparação dos resultados gerados 

nas avaliações e definir o desempenho ambiental 

das tecnologias.

 

2 METODOLOGIA
A metodologia adotada para a análise do de-

sempenho ambiental das tecnologias de tra-

tamento de efluentes adotadas nesse estudo 

foi dividida em três avaliações. Primeiramente, 

foi realizada a Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), 

seguindo as etapas descritas nas normas ISO 

14.040 e ISO 14.044. Em seguida, foi realizada 

a Avaliação da Eficiência dos Sistemas (AES), 

na qual foram considerados os dados de efici-

ência de remoção de parâmetros como DBO, 

DQO, Nt, Pt e SST do efluente tratado. Por fim, 

foi realizada a Análise de Desempenho Ambien-

tal dos Sistemas (ADAS), onde os dados obtidos 

nas avaliações anteriores foram normalizados e 

analisados de forma conjunta.

2.1 Avaliação de ciclo de vida (ACV)

2.1.1 Definição do objetivo e escopo

O objetivo do estudo foi estimar e comparar os 

impactos ambientais do ciclo de vida de duas 

tecnologias, os Lodos Ativados e os Biorreatores 

a Membrana para o tratamento de efluentes. O 

escopo abrange as fases de construção e opera-

ção das estações de tratamento que operam com 

as tecnologias de tratamento em análise, não 

considerando fases subsequentes como desin-

fecção, tratamento de lodo e desativação das es-

tações. Os sistemas e seus limites estão descritos 

na Fig. 1 e compreendem os fluxos de entradas 

e saídas de materiais e recursos energéticos ne-

cessários para as fases de construção e operação 

das estações e tratamento durante o tempo de 

vida útil de 50 anos, sem incluir a geração de ga-

ses pelo sistema de tratamento. 

Avaliação do desempenho ambiental de sistemas de tratamento de efluentes por lodos ativados e biorreatores a membrana

 

 
Figura 1 - Limites do sistema e as etapas de tratamento consideradas no estudo.
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A unidade funcional definida foi de 1.000 m³ de 

efluente tratado, visto que se trata de uma uni-

dade funcional baseada no volume de efluentes 

a serem tratados e é a mais encontrada em estu-

dos, de acordo com Corominas et al. (2013).

2.1.2 Inventário de Ciclo de Vida (ICV)

Para a realização do ICV, os dados foram extraídos 

da literatura e gerados baseados em estimativas 

descritas a seguir. Foram tomadas como base cin-

co estações de tratamento que utilizam LA como 

tecnologia de tratamento e cinco que utilizam 

BRM, mostradas na Tabela 1 de acordo com o seu 

volume de efluente tratado diariamente. 

Tabela 1. Resumo das principais características das estações utilizadas na construção do ICV.

Tecnologia País Volume tratado/dia Porte da ETE Nome adotado

Unidade - m3/dia m³/dia -

Garfí, Flores e Ferrer (2017) LA Espanha 292,50
<500 m³: Pequeno

PEQ - LA

Arias et al. (2019) BRM Turquia 264,00 PEQ - BRM

Kamble et al. (2019) LA Índia 1.000,00

>500;<10.000 m³: 
Médio

MED - LA 1

Kamble et al. (2019) BRM Índia 800,00 MED - BRM 1

Lazarova et al. (2012) LA França 5.260,27 MED - LA 2

Lazarova et al. (2012) BRM França 5.260,27 MED - BRM 2

Bertanza et al. (2017) LA Itália 27.000,00

>10.000 m³: Grande

GRD - LA 1

Bertanza et al. (2017) BRM Itália 27.000,00 GRD - BRM 1

Cornejo, Zhang e Mihelcic (2016) LA USA 38.872,00 GRD - LA2

Chen et al. (2018) BRM China 60.000,00 GRD - BRM 2

2.1.2.1 Lodos Ativados

A tecnologia de Lodos Ativados trata efluentes 

domésticos e industriais por meio da estabili-

zação de poluentes em sua massa ativa de mi-

crorganismos (METCALF e EDDY, 2014). Logo, 

trata-se de um processo biológico que oxida do 

material orgânico por meio das bactérias aeró-

bias em tanques de aeração, transformando em 

biomassa microbiana pela oxidação da matéria 

carbonácea e nitrogenada e da remoção de fos-

fatos (GULHANE e PAWAR, 2015). Garfí, Flores e 

Ferrer (2017), Lazarova et al. (2012) e Cornejo, 

Zhang e Mihelcic (2016) realizaram a ACV com-

parando tecnologias de tratamento com LA e 

apresentam dados referentes às fases de cons-

trução e operação dos sistemas. Da mesma for-

ma, Kamble et al. (2019) e Bertanza et al. (2017) 

realizaram estudos comparativos com foco na 

etapa operacional. Ressalta-se que os parâme-

tros que influenciam na avaliação da tecnologia 

de tratamento são referentes tanto à fase de 

construção como à de operação.

2.1.2.2 Biorreatores a Membrana

Nos Biorreatores a Membrana ocorre a união dos 

processos de degradação microbiana por lodos 

ativados com o processo de separação das fases 

líquida e sólida por meio das membranas (JUDD, 

2016; LAURINONYTE et al., 2017). As membra-

nas funcionam como uma barreira seletiva, li-

mitando a passagem de certos compostos pela 

retenção de substâncias em seus poros e super-

fície. Assim, são separadas duas porções do fluxo 

de alimentação: a porção retida ou concentrada, 

que compõe o lodo ao final do tratamento; e a 

porção de permeado, o efluente tratado (GIA-

COBBO, 2010; METCALF e EDDY, 2014). Arias et 

al. (2019), Kamble et al. (2019), Lazarova et al. 

(2012), Bertanza et al. (2017) e Chen et al. (2018) 

apresentam ACV comparativas entre BRM e tec-

nologias de tratamento de efluentes e disponibi-

lizam seus ICV, com foco na fase de operação das 

estações. Dentre eles, Arias et al. (2019) e Laza-

rova et al. (2012) apresentam também dados re-

ferentes à fase de construção. 
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2.1.2.3 Estimativa dos parâmetros operacionais

Dados referentes à etapa de construção de esta-

ções de tratamento de efluentes não são encon-

trados facilmente na literatura. Para que fossem 

contabilizados na ACV dados como a quantidade 

de concreto, aço, areia, plástico PVC e PVDF, fo-

ram realizadas estimativas desses parâmetros. 

Foi utilizada a relação adaptada de “economia de 

escala” que comumente é empregada no dimen-

sionamento dos custos das estações, de Coulson 

et al. (2006). A fórmula que representa a relação é: 

𝐶𝐶" = 	𝐶𝐶%	(
𝑐𝑐%
𝑐𝑐"
)),+  (1)

onde C1 e C2 representam a quantidade de ma-

terial requerida nas estações de menor e maior 

escala, respectivamente; c1 e c2 representam 

a capacidade de tratamento das estações em 

análise e 0,6 é o fator de “economia de escala”. 

Foram tomados como valores de referência os 

dados fornecidos por Garfí, Flores e Ferrer (2017) 

para LA, e dados de Arias et al. (2019) e Cornejo, 

Zhang e Mihelcic (2016) para BRM.

Além dos dados referentes à construção, dados 

de consumo energético também foram ajusta-

dos para que a correlação entre dos dados de 

consumo de energia e o volume de efluente tra-

tado, descrita por Singh, Kansal e Carliell-Mar-

quet (2016), fosse obedecida. 

Quanto aos dados de químicos utilizados no trata-

mento, ressalta-se que os dados brutos coletados 

nos artigos foram ajustados à unidade funcional 

(1.000 m³ de efluente tratado), às unidades ado-

tadas no ICV e à concentração do químico comer-

cializada, como é o caso do Cloreto Férrico, que é 

comercializado com concentração de 40%.

2.1.3 Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida (AICV)

O método ReCiPe 2008 (GOEDKOOP et al., 2009) foi 

utilizado para estimar os impactos ambientais das 

tecnologias de tratamento de efluentes. São consi-

derados doze dos dezoito impactos incluídos no Re-

CiPe, sendo eles: Mudanças Climáticas (MC), Deple-

ção de Combustíveis Fósseis (DCF), Ecotoxicidade da 

Água Doce (ETAD), Eutrofização na Água Doce (EAD), 

Toxicidade Humana (TH), Ecotoxicidade Marinha 

(ETM), Eutrofização Marinha (EM), Depleção de Re-

cursos Minerais (DRM), Redução da Camada de Ozô-

nio (RCO), Formação de Material Particulado (FMP), 

Acidificação Terrestre (AT) e Ecotoxicidade Terrestre 

(ETT). O software OpenLCA 1.9 foi utilizado para 

modelar a ACV e estimar os impactos ambientais.

2.2 Avaliação da eficiência dos sistemas (AES)

A AES tem como objetivo principal a avaliação da 

eficiência dos sistemas de tratamento de efluentes 

para um diagnóstico dos aspectos técnicos das ETE. 

2.2.1 Inventário da AES

Foram coletados parâmetros de qualidade dos 

efluentes bruto e tratado disponibilizados pe-

los autores, dentre eles: demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio 

(DQO), sólidos totais em suspensão (SST), nitro-

gênio total (NT) e fósforo total (PT). Entretanto, 

foi necessário o uso de estimativas para alguns 

dados não fornecidos pela literatura em questão. 

Gallego-Schmid e Tarpani (2019), em sua revisão, 

apresentam dados médios dos parâmetros DBO, 

DQO, Nt, Pt e SST para países desenvolvidos e 

em desenvolvimento, os quais foram utilizados 

no inventário como estimativas dos dados reais. 

2.3 Avaliação do desempenho ambiental dos 
sistemas (ADAS)

A Avaliação de Desempenho Ambiental dos Sis-

temas visa à análise dos resultados da ACV e da 

AES para uma avaliação total e comparativa das 

tecnologias de tratamento de efluentes.

Avaliação do desempenho ambiental de sistemas de tratamento de efluentes por lodos ativados e biorreatores a membrana
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2.3.1 Normalização dos resultados

Para que os dados gerados pelas avaliações ante-

riores fossem comparados entre si, foi necessário 

que os mesmos passassem por um processo de 

ajuste de escala, como a normalização dos cri-

térios em análise. A etapa de normalização dos 

critérios teve como objetivo relacionar os valores 

em estudo a um valor de referência previamente 

definido e convertê-los em novos números dentro 

de uma mesma escala. Os valores obtidos após a 

normalização são adimensionais (SOUSA, 2008). 

Nesse trabalho, foi utilizado o procedimento de 

normalização simples (NS), descrita na Eq. 2. Na 

NS é comum o uso do valor máximo entre os ab-

solutos como referência.  

𝑛𝑛"# = 	
𝑆𝑆"#
𝑆𝑆#∗

    (2)

Na qual n
ij
 representa o valor normalizado do cri-

tério i para a alternativa j; S
ij
 é o valor do critério 

i para a alternativa j, antes da normalização; e S
j
* 

representa o valor máximo do critério i selecio-

nado entre os valores de S
ij
.

Depois dessa etapa, os dados foram analisados e 

comparados entre si. Foram gerados dados mé-

dios para cada tipo de tecnologia de tratamento 

e cada categoria de impacto, para que fosse ge-

rado um valor médio indicador de desempenho 

dos sistemas de tratamento. Esse indicador foi 

gerado a partir da média dos valores potencial de 

impacto normalizados.

3 RESULTADOS
3.1 Avaliação de ciclo de vida

3.1.1 Análise do inventário de Ciclo de Vida

O inventário de ciclo de vida referente às fases de 

construção e operação das estações de tratamen-

to por Lodos Ativados e por Biorreator a Membra-

na são detalhados na Tabela 2.

Tabela 2 - Inventário de Ciclo de Vida das estações de tratamento por LA e BRM de pequeno, médio e  
grande porte (por 1.000m³ de efluente tratado).

Unidade
(por 1.000m³) PEQ - LA PEQ - 

BRM MED - LA MED - 
BRM 1

MED - 
LA 2

MED - 
BRM 2

GRD- 
LA 1

GRD - 
BRM 1

GRD -
LA 2

GRD-
BRM 2

Construção da estação de tratamento

Concreto m3 12,44 a 0,25 b 5,95 c 0,13 d 2,19 c 0,04 d 0,82 c 0,016 d 0,66 c 0,01 d

Aço kg 3,88 a 21,39 b 1,86 c 11,0 d 0,68 c 3,55 d 0,26 c 1,33 d 0,21 c 0,82 d

Areia kg 28,76 a 5,47 b 13,75 c 2,81 d 5,08 c 0,91 d 1,9 c 0,34 d 1,53 c 0,21 d

Plástico PVC kg 0,332 a 0,16 c 0,06 c 0,02 c 0,02 c

PVDF
(membrana)

kg 13,74 d 7,07 d 2,28 d 0,86 d 0,53 b

Consumo energético no tratamento

Eletricidade kWh 887,3 e 1713,1 e 737,35 e 1418,2 e 534,8 e 917,23 e 335,2 e 482,14 e 290,80 e 269,7 e

Produtos químicos utilizados no tratamento

FeCl
3 (40%)

kg 282,5 f 126,0 f 118,75 f 47,5 f

NaClO 
(15%)

kg 24,6 f 12,0 f 20,50 f

NaOH kg 19,8 f 19,79 f 2,0 f 0,09 f

H2SO4 kg 2,39 f 2,39 f

(NH2)2CO kg 4,16 f 4,16 f

H
3
PO

4
kg 1,82 f 1,82 f

Ácido Cítrico kg 0,49 f

Polieletrólito kg 0,96 f 3,69 f

PAC kg 6,47 f

Transporte tkm 141,7 g 14,14 g 6,0 g 10,25 g 77,1 g 73,46 g 0,0 g 0,0 g 1,0 g 27,275 g

a Dados originais disponibilizados pela literatura tomados como base para a estimativa dos dados subsequentes, por meio da Eq. 1 apresentada na Metodologia, para a tec-
nologia de Lodos Ativados; b Dados originais disponibilizados pela literatura tomados como base para a estimativa dos dados subsequentes, por meio da Eq. 1 apresentada 
na Metodologia, para a tecnologia de Biorreatores a Membrana; c Dados estimados tomando como base dados originais disponíveis na literatura para a tecnologia de Lodos 
Ativados; d Dados estimados tomando como base dados originais disponíveis na literatura para a tecnologia de Biorreatores a Membrana; e Dado de consumo energético 
ajustado ao tamanho da estação de tratamento. f Dados originais disponibilizados pela literatura base. g Dados referentes à estimativa de transporte de químicos até o 
sistema de tratamento, considerando a quantidade de químicos pela distância de 500km.
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3.1.2 Avaliação de Impactos do Ciclo de Vida

Os resultados da ACV são apresentados primei-

ramente para os parâmetros operacionais mé-

dios (consulte a Tabela 2) para cada impacto. A 

visão geral desses resultados é dada nas Fig. 2 e 

3, onde as barras de erro representam os resulta-

dos para os valores mínimo e máximo dos parâ-

metros. Como pode ser visto na Fig. 3, a maioria 

dos impactos em todas as técnicas de tratamen-

to é proveniente da operação das plantas.

3.1.2.1 Mudanças Climáticas (MC)

Os resultados na Fig. 2 sugerem que os LA têm 

impacto médio mais elevado que os BRM para as 

mudanças climáticas, com os valores médios es-

timados em 1.806,8 e 641,9 kg CO
2
 Eq/1.000m³, 

respectivamente. Logo, o BRM se apresenta como 

a melhor opção de tratamento. Observando a 

Fig. 3, do total médio de impactos gerados pelos 

LA, 61,5% correspondem à fase de construção 

da ETE principalmente por conta do elevado im-

pacto gerado na fabricação do concreto (do total 

cerca 67,5% se referente a sua produção e 22,9% 

devido ao transporte). Do total médio de impac-

to gerado pelos BRM, 62,2% foram gerados pelo 

consumo de eletricidade, dos quais 70% ocorrem 

devido à fase de produção da energia de alta vol-

tagem, principalmente por conta da energia ge-

rada a partir de combustíveis fósseis.

3.1.2.2 Depleção de Combustíveis Fósseis (DCF)

Na Fig. 2 pode ser observado que os LA apresen-

tam 347,5 kg Óleo Eq/1.000m³ e BRM apresen-

tou em média 184,6 kg Óleo Eq/1.000m³. Logo, 

os LA geram mais impactos, principalmente por 

conta da fase de construção, como pode ser no-

tado na Fig. 3, com cerca de 48% dos impactos 

totais médios gerados. Já nos BRM, apesar de 

apresentar menor potencial de impacto, 63% do 

total médio gerado ocorreu por conta do elevado 

consumo elétrico.
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Figura 2 - Impacto do ciclo de vida das tecnologias de tratamento de efluentes. Todos os impactos são expressos por 
1.000 m³ de efluentes tratados. As barras de erro representam os valores mínimo e máximo para os  

parâmetros, conforme especificado na Tabela 2.
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3.1.2.3 Ecotoxicidade da Água Doce (ETAD)

Para a categoria ETAD, observa-se na Fig. 2 que 

LA apresentaram médias quase duas vezes maio-

res que as dos BRM, iguais a 1.685,9 e 957,4 g 

1,4-DCB-Eq/1000m³, respectivamente. Do total 

de impactos gerados pelos LA, 55,7% ocorrem 

devido ao uso de produtos químicos durante a 

operação da ETE, como o FeCl3
, que tem cerca 

de 40,2% dos impactos gerados devido ao tra-

tamento dos rejeitos sulfídricos da produção do 

composto. Do total médio de impactos gerados 

pelo BRM, 53,3% foram gerados devido ao uso 

da eletricidade, principalmente por conta do 

processo de transmissão da energia e transfor-

mação da energia de alta voltagem em média 

voltagem (73,3% do total de impactos gerados 

pela eletricidade). 

3.1.2.4 Eutrofização na Água Doce (EAD) 

Segundo a Fig. 2, os LA geraram em média 487,5g 

P-Eq/1.000m³ e os BRM cerca de 259,5 g P-E-

q/1.000m³. Assim, nota-se que os LA geram mais 

impactos ambientais nessa categoria. Do total 

médio de impactos gerados pelos LA, segundo 

a Fig. 3, 57,2% foram gerados devido ao uso de 

químicos no processo de operação das ETE. Desse 

total de impactos gerados pelos produtos quími-

cos, cerca de 87% foram gerados pelo processo 

de produção do FeCl3
 utilizado. Já dos BRM, 47,7% 

do total médio de impactos ambientais gerados 

foram devido ao uso de eletricidade, e 52% dos 

impactos ocorreram por conta da etapa de trans-

formação de voltagem da energia produzida prin-

cipalmente por fontes não renováveis.

3.1.2.5 Toxicidade Humana (TH)

Na Fig. 2 observa-se que o impacto médio gera-

do pelas estações de LA foi superior aos gerados 

pelos BRM. LA apresentou 620,75 kg1,4-DCB-E-

q/1.000m³ enquanto BRM apresentou 271,4 kg 

1,4-DCB-Eq/1.000m³ em média. Da média total 

de LA, 59,2% ocorreram devido ao uso de quími-

cos no tratamento, principalmente o FeCl
3
. E no 

caso do impacto médio dos BRM, 47,1% foi gera-

do pelo uso de químicos como o FeCl
3
, Poliacrila-

mida e Policloreto de Alumínio.

3.1.2.6 Ecotoxicidade Marinha (ETM)

Por meio da análise da Fig. 2, nota-se que LA ge-

raram em média 1.651,7 g 1,4-DCB-Eq/1000m³ 

e BRM geraram 885,75 g 1,4-DCB-Eq/1000m³, 

o que leva a concluir que os LA geram mais im-

pactos nessa categoria. Por meio da análise da 

Fig. 3, conclui-se que 55,7% dos impactos dos 

LA foram gerados novamente pelo uso de FeCl3, 

que possui elevado potencial de impacto por 

conta de sua produção. Já os BRM apresentam, 

do total de impacto médio, 50,8% causados 

pelo uso da eletricidade e seu processo de pro-

dução e transmissão.

3.1.2.7 Eutrofização Marinha (EM)

Os LA geram em média 1.683,6 g N-Eq/1000m³, 

e os BRM geram cerca de 572,3 g N-Eq/1000m³ 

de impactos na Eutrofização Marinha, como visto 

na Fig. 1. Na Fig. 3, observa-se que aproximada-

mente 60% dos impactos gerados pelos LA ocor-

rem na fase de construção das estações devido ao 

uso do concreto, principalmente devido à produ-

ção desse material (cerca de 64,9% dos impactos 

totais gerados pelo uso desse material). Do total 

de impactos médios gerados pelos BRM, 53,1% 

ocorreram devido ao uso da eletricidade, uma vez 

que sua produção e transmissão geram elevados 

impactos nessa categoria.
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Figura 3. Contribuição média de diferentes etapas do ciclo de vida para os impactos das tecnologias de tratamento.

3.1.2.8 Depleção de Recursos Minerais (DRM)

Nessa categoria de impacto, foi observada maior 

geração de impacto médio pelos LA, com 1.034,36 

g Fe-Eq/1.000m³ de efluente tratado e menor 

média de impacto pelos BRM, como 467,7 g Fe-E-

q/1.000m³, como representado na Fig. 2. Obser-

va-se que desse total de impactos gerados pelos 

LA, 65,4% ocorreram pelo uso de FeCl
3
 no trata-

mento, dos quais 75,2% foram gerados devido à 

etapa de construção da fábrica de químicos que 

produz esse componente. De acordo com a Fig. 3, 

51,2% dos impactos gerados pelos BRM também 

ocorrem devido ao uso de químicos, principal-

mente pelo uso do mesmo composto.

3.1.2.9 Redução da Camada de Ozônio (RCO)

De acordo com a Fig. 2, os LA apresentaram em 

média 259,11 mg CFC-11-Eq/1000m³ e os BRM 

em média 98,5 mg CFC-11-Eq/1000m³. Logo, os 

LA geraram mais impactos nessa categoria, com 

68,5% desses impactos sendo gerados devido ao 

uso de FeCl
3
, já que o processo de produção desse 

composto gera 99% desses impactos evidencia-

dos. Já os BRM, apesar de apresentarem menor 

impacto médio na categoria, o que ainda foi ge-

rado ocorreu em 56% devido ao uso de químicos 

como o FeCl
3
 e 37,1% devido ao uso de energia 

elétrica na operação.

3.1.2.10 Formação de Material Particulado (FMP)

Quanto à FMP, os LA apresentaram 290,65 g PM- 

10-Eq/1.000m³ de impactos médios e BRM apre-

sentaram 135,4 g PM-10-Eq/1.000m³, como é de-

monstrado na Fig. 2. Dessa forma, os BRM geraram 

menores impactos nessa categoria. Entretanto, do 

total médio gerado, 56,8% ocorreram devido ao uso 

de eletricidade, uma vez que a produção e a trans-

formação de voltagem da energia utilizada geram 

elevados potenciais de impactos. Os LA apresen-

taram maior potencial para a geração de impactos 

nessa categoria devido ao uso de concreto na fase 

de construção da estação (46,5% dos impactos to-

tais médios, como se pode visualizar na Fig. 3), com 

67,5% dos impactos sendo gerados na fase de pro-

dução e 14% devido ao transporte do mesmo.

3.1.2.11 Acidificação Terrestre (AT)

Os LA geraram em média 5,57 g SO
2
-Eq/1000m³ 

de impactos nessa categoria, dos quais 48,6% 
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ocorrem na fase de construção, com 99% de ocor-

rência devido ao uso do concreto. Nessa categoria 

de impacto, a produção do concreto gera cerca de 

68,9% desses impactos e o transporte dele gera 

12,9% dos impactos. Já os BRM apresentaram 

menores potenciais médios, como 2,71 g SO
2
-E-

q/1000m³, dos quais 63,3% foram gerados pelo 

uso de energia elétrica. Logo, por meio da análise 

das Fig. 2 e 3, pode-se concluir que novamente a 

tecnologia de LA gerou mais impactos ambientais.

3.1.2.12 Ecotoxicidade Terrestre (ETT)

Quanto à ETT, os LA geraram mais impactos que os 

BRM, apresentando em média 158,5 g 1,4-DCB- 

Eq/1.000m³ e 51,02 g 1,4-DCB-Eq/1.000m³ de 

efluente tratado, como visto na Fig. 2. Logo, os 

LA apresentaram maior potencial de impacto, e 

60,9% desse total de impacto gerado ocorreu por 

conta do uso de concreto na fase de construção, 

dos quais 43,9% foram gerados devido à etapa de 

transporte desse material e 43,5% pela produção 

do mesmo. Quanto ao impacto gerado pelo BRM, 

49,1% foram gerados devido ao uso de energia 

elétrica, principalmente por conta da transforma-

ção de voltagem necessária (47,9% dos impactos 

relacionados à eletricidade) e da fase de produção 

da mesma por fontes como o petróleo e o gás na-

tural (46,2%).

3.2 Avaliação da eficiência dos sistemas

3.2.1 Inventário da AES

Na AES foram utilizados os dados físico-quími-

cos de efluentes brutos e tratados. Para dados de 

efluente bruto não fornecidos, foram utilizados 

os dados médios de efluentes brutos (GALLEGO- 

SCHMID; TARPANI, 2019). Os dados de efluentes 

tratados considerados foram os fornecidos pelos 

autores e são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3- Inventário dos dados utilizados na Avaliação de Eficiência dos Sistemas de LA e BRM.

Unidade PEQ - LA PEQ - 
BRM MED - LA MED - 

BRM 1
MED - 
LA 2

MED - 
BRM 2

GRD- 
LA 1

GRD - 
BRM 1

GRD -
LA 2

GRD-
BRM 2

Efluente Bruto

DBO g/m3 240,0 a 222,6 b 205,0 b 205,0 b 251,0 b 251,0 b 125,5 a 125,5 a 251,0 b 205,0 b

DQO g/m3 480,0 a 445,2 a 410,0 b 410,0 b 551,0 b 551,0 b 251,0 a 251,0 a 551,0 b 410,0 b

Ntotal g/m3 46,0 a 54,7 a 42,0 b 42,0 b 46,0 b 46,0 b 24,90 a 24,90 a 46,0 b 42,0 b

Ptotal g/m3 14,0 a 8,2 a 10,0 b 10,0 b 14,0 b 14,0 b 3,90 a 3,90 a 14,0 b 10,0 b

SST g/m3 280,0 a 195,0 b 252,0 b 252,0 b 252,0 b 252,0 b 137,0 a 137,0 a 252,0 b 195,0 a

Efluente Tratado

DBO g/m3 16,8 a 0,123 a 25,0 a 20,0 a 11,0 a 6,25 a 6,15 a

QO g/m3 21,6 a 15,23 a 0,245 a 125,0 120,0 a 22,0 a 12,5 a 10,48 a

Ntotal g/m3 12,88 a 18,47 a 0,0 a 15,0 a 10,0 a 9,7 a 8,5 a 5,85 a

Ptotal g/m3 3,5 a 4,68 a 0,0 a 2,0 a 1,0 a 0,6 a 1,0 a 0,085 a

SST g/m3 12,6 a 60,0 a 35,0 a 12,9 a 0,7 a 4,27 a

a Dados  fornecidos pelos autores Garfí, Flores e Ferrer (2017), Arias et al. (2019), Lazarova et al. (2012) e Chen et al. (2018). b Dados estimados de acordo com 
Gallego-Schmid e Tarpani (2019).

3.2.2 Avaliação dos Resultados

Na Fig. 4 são apresentados os dados médios, má-

ximos e mínimos dos parâmetros presentes no in-

ventário, sendo eles a DBO, a DQO, o Nt, o Pt e os 

SST para os efluentes brutos e tratados de cada 

tecnologia. Observam-se grandes potenciais de 

remoção tanto de material orgânico como de nu-

trientes e sólidos por meio das tecnologias. Para 

a DBO foi observado um potencial de remoção de 

94,5% pelos LA e 96% pelos BRM. Quanto à DQO, 

a porcentagem de remoção pelo LA foi de 90,6% 

enquanto pelo BRM foi de 92,4%. Para o Nt, a re-

moção foi de 77% por meio dos LA e 79,6% pe-

los BRM e para Pt tratado por LA teve remoção de 
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86,3% e 85,4% tratado por BRM. Por fim, os SST 

apresentaram 90,8% de remoção por meio de LA 

e 93,6% por meio do BRM.

Logo, nota-se que para os parâmetros DBO, DQO, 

Nt e SST foi observado maior potencial de remo-

ção quando o efluente foi tratado com o BRM e 

para Pt, os LA apresentaram um valor ligeiramente 

melhor que os BRM. Apesar de se tratar de dados 

disponibilizados pelos autores dos artigos, apre-

sentam valores de eficiência de tratamento de 

LA bem elevados e próximos às porcentagens de 

remoção de tecnologias avançadas como os BRM.
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Figura 4 - Dados médios dos parâmetros físico-químicos dos efluentes brutos e tratados.

3.3 Análise de desempenho ambiental dos 
sistemas

3.3.1 Normalização dos Resultados

Após a realização da ACV e da AES foram gerados 

dados médios de impactos ambientais, os quais fo-

ram apresentados nas Fig. 2 e 4. Esses dados foram 

coletados e passaram pelo procedimento de norma-

lização, utilizando a Eq. 2 descrita na Metodologia. 

Os valores normalizados em escala de 0 a 1 são apre-

sentados na Fig. 5, onde são apresentados os valores 

médios, máximos e mínimos referentes. Destaca-se 

que os valores máximos foram considerados igual a 

1 e o restante foi calculado em função do máximo.

3.3.2 Análise Comparativa 

Por meio da análise da Fig. 5, é possível obser-

var o comportamento dos dados de forma mais 

clara quanto ao desempenho ambiental dos 

sistemas de tratamento de efluentes. Observa- 

se que os dados referentes à tecnologia de LA 

demonstram maior possibilidade de geração de 

impactos na grande maioria das categorias de 

impactos ambientais analisadas. Porém desta-

ca-se a proximidade nos valores de potencial de 

impacto em algumas categorias, principalmen-

te na análise de qualidade do efluente final, já 

que os valores médios obtidos não apresentam 

diferença significativa. 
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Figura 5 - Análise de Desempenho Ambiental dos Sistemas de Tratamento de Efluentes.

Foi gerado um valor de indicador de impacto 

médio, que indica o potencial de geração de 

impactos ambientais considerando todos os 

critérios. A tecnologia de Lodos Ativados rece-

beu valor igual a 0,78, enquanto Biorreatores a 

Membrana, 0,41, considerando 1 o maior valor 

de impactos ambientais. 

Assim, de acordo com as análises realizadas an-

teriormente, respeitando as particularidades e 

estimativas descritas na Metodologia, pode-se 

afirmar que a tecnologia de BRM apresentou 

melhor desempenho ambiental, visto que gerou 

menos impactos ao ambiente.

4  DISCUSSÃO
4.1 Discussão dos resultados da ACV

A Avaliação de Ciclo de Vida considerou duas téc-

nicas de tratamento de efluentes e doze impactos 

ambientais. Os resultados sugerem que os BRM 

apresentam menores valores de potencial de im-

pactos em todas as categorias analisadas.

Apesar de grande parte da literatura existente 

na temática ACV em sistema de tratamento de 

efluentes incluindo LA e BRM concluírem seus 

artigos com o fato de que a maioria dos impac-

tos ambientais estão ligados ao uso de ener-

gia (IOANNOU-TTOFA et al., 2016), esse estudo 

apresentou resultados divergentes. De acordo 

com a ACV realizada, conclui-se que a tecnologia 

de LA causa mais impactos ambientais devido ao 

uso de produtos químicos no processo, princi-

palmente. Já os BRM, apesar de causarem menos 

impactos ambientais que os LA, geraram impac-

tos devido ao elevado consumo de eletricidade 

no sistema de tratamento. 

Lazarova et al. (2012) em seu estudo comparati-

vo chamam atenção para o consumo de energia 

pelos BRM, apesar de alertarem quanto à quali-

dade do efluente tratado pela tecnologia. Afir-

mam ainda que os BRM não se apresentam como 

uma melhor alternativa de tratamento em com-

paração com os LA, devido ao consumo ener-

gético e a elevada emissão de GEEs. Ademais, 

Bertanza et al. (2017) ao avaliar e comparar LA e 

BRM, conclui que as maiores contribuições para a 

geração de impactos nas estações estão ligadas 

ao uso de eletricidade. Entretanto, enfatiza que 

esses resultados encontrados dependem forte-

mente das condições locais, como em relação à 

matriz energética local, que nesse caso era ita-
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liana –composta principalmente por gás natural 

(43%), carvão (16%) e hidrelétrica (15%). Ainda 

acrescenta a possibilidade de menores valores de 

impactos relacionados à eletricidade em países 

como Noruega e Suécia, devido a diferenças nas 

matrizes energéticas. De forma análoga, Kamble 

et al. (2019) afirmam em sua avaliação compa-

rativa que grande parte dos impactos causados 

pelos seis tipos de tecnologias analisadas ocor-

re devido ao uso de eletricidade, principalmente 

por conta da matriz energética da Índia, baseada 

em energias não renováveis. O sistema de BRM 

analisado pelos autores apresentou maiores va-

lores de impactos na maioria das categorias ana-

lisadas, comparando com a tecnologia de LA.

Assim, faz-se importante citar que, neste estudo, 

o BRM gerou menores valores de impactos ape-

sar do elevado consumo de eletricidade. Devido a 

isso, destaca-se o uso da matriz energética bra-

sileira, que segundo a Empresa de Pesquisa Ener-

gética do Ministério de Minas e Energias (2018), 

é composta por 42,9% de energias renováveis, o 

que reduz consideravelmente a geração de im-

pactos quando comparados a sistemas que uti-

lizam matriz energética baseada em fontes não 

renováveis, principalmente quando advinda de 

combustíveis fósseis.

4.2 Discussão dos Resultados da AES 

Na AES foram observados elevados percentuais 

de remoção de poluentes, como descritos no tó-

pico 3.2.2. Entretanto, esses resultados encon-

trados divergem da literatura. Destaca-se que 

somente os autores Garfí, Flores e Ferrer (2017) 

e Bertanza et al. (2017) disponibilizaram dados 

referentes aos efluentes tratados por LA em suas 

pesquisas, os quais foram tomados como base 

nessa análise. Por conta disso, algumas conside-

rações devem ser observadas. 

Garfí, Flores e Ferrer (2017) utilizam uma ETE que 

opera com a tecnologia de LA com aeração pro-

longada, na qual o decantador primário é retirado 

do sistema, mantendo-se então um maior TDH 

e idade de lodo. Com a retirada da decantação 

primária, tornam-se possíveis altos índices de 

eficiência de remoção do sistema de tratamen-

to (VON SPERLING, 2007). Logo, o elevado po-

tencial de remoção descrito pelos autores pode 

ser justificado pelo uso da tecnologia de forma 

modificada. Já Bertanza et al. (2017) citam em 

seu artigo que ambas as estações de tratamen-

to analisadas utilizam o processo modificado de 

Ludzack-Ettinger para a remoção combinada de 

material orgânico, nitrito, nitrato e amônia. Além 

disso, para que ocorra a remoção de fósforo, 

é realizada a adição de sulfato de alumínio nos 

reatores biológicos, tanto do LA como do BRM, 

para que, por precipitação simultânea, o padrão 

exigido de 1mg P/L no efluente seja alcançado. 

Entretanto, eles destacam que a dosagem desse 

químico é limitada na presença de membranas, a 

fim de minimizar a colmatação, dada a formação 

de precipitados, contudo reduz o potencial de re-

moção desse nutriente. 

Sabendo-se dessas particularidades apresenta-

das pelos sistemas de LA, é importante destacar 

que todos os autores que utilizaram a tecnologia 

BRM apresentaram a qualidade do efluente final, 

atestando a elevada remoção de material orgâ-

nico e nutrientes.

4.3 Discussão dos Resultados da ADAS

Não foram encontrados estudos que realizaram 

a ACV e uma avaliação considerando a qualida-

de do efluente tratado como realizados neste. 

Além disso, os estudos diferem quanto aos ob-

jetivos, limites do sistema, unidade funcional e 

metodologia de AICV. Apesar disso, Lazarova et 

al. (2012), Bertanza et al. (2017) e Kamble et al. 

(2019) realizaram em seus estudos comparações 

entre as mesmas tecnologias de tratamento ana-

lisadas aqui e obtiveram resultados diferentes. 
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Lazarova et al. (2012) afirmam em seu trabalho 

que, em se tratando da geração de impactos am-

bientais por conta da emissão de GEEs, os BRM 

não são a melhor opção de tratamento, já que 

utilizam grandes quantidades de energia para 

seu funcionamento. Entretanto, destacam que 

a ACV não leva em consideração a qualidade do 

efluente final e a possibilidade de reúso que o 

BRM proporciona aos efluentes tratados por ele, 

que poderiam facilmente superar os impactos 

negativos gerados pelo consumo energético. Já 

Bertanza et al. (2017) concluem seu artigo fa-

lando sobre um resultado neutro para a análise 

ambiental, já que o BRM utiliza menores quan-

tidades de químicos, porém elevado consumo 

energético. Além de ressaltarem que os resulta-

dos obtidos são específicos para o local onde foi 

realizado o estudo, visto que conta com condi-

ções específicas como matriz energética local. 

Resultados semelhantes foram apresentados por 

Kamble et al. (2019), que justifica o elevado po-

tencial para a geração de impactos ambientais 

devido ao uso de fontes de energia fortemente 

ligadas ao carbono na Índia, e conclui que os va-

lores de impactos devem ser reduzidos se con-

siderados países com matriz de energia elétrica 

mais verde. 

Apesar de serem evidenciados pela literatura 

resultados que divergem ao encontrado nessa 

avaliação, foi observado que o melhor desempe-

nho ambiental ocorreu pelo uso dos BRM, sendo 

esta a melhor opção de tecnologia a ser utiliza-

da no tratamento de efluentes nas condições 

apresentadas neste estudo. Como já destacado 

anteriormente, a divergência de resultados está 

diretamente ligada a realidade local do sistema, 

principalmente em se tratando da matriz ener-

gética local, uma vez que a eletricidade se apre-

senta como principal gerador de impactos ao 

meio ambiente.

5 CONCLUSÕES
De modo geral, os LA apresentaram maiores po-

tenciais para a geração de impactos em todas as 

categorias da ACV, o que demonstra a superio-

ridade da tecnologia BRM quanto aos quesitos 

ambientais considerados na avaliação. Ademais, 

os componentes que mais geraram impactos no 

processo de LA foram os produtos químicos uti-

lizados no tratamento; já no BRM foi a eletricida-

de. Quanto à AES, nota-se que ambos os sistemas 

apresentaram elevadas eficiências de remoção. 

Entretanto, mesmo com ligeiras diferenças, no 

geral os sistemas de BRM apresentaram melho-

res médias de eficiência e melhor qualidade do 

efluente final. 

Por fim, na ADAS ficou claro que a tecnologia 

de Lodos Ativados gerou mais impactos am-

bientais e, consequentemente, apresentou o 

desempenho ambiental insatisfatório em com-

paração ao BRM, confirmando, assim, que os 

BRM são a melhor alternativa de tratamento de 

efluentes considerando as particularidades as-

sumidas nesse estudo.
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Resumo
A legislação brasileira estabelece a caracterização dos resíduos sólidos urbanos (RSU) como conteúdo obri-

gatório dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. No entanto, não determina métodos 

adequados para a sua realização. Nesse contexto, a presente pesquisa foi realizada com o objetivo de iden-

tificar, para o território da bacia do rio Paraíba do Sul, requisitos entendidos como viáveis, pelos gestores 

públicos municipais, para a composiçãode metodologia unificada de caracterização dos RSU. Os requisitos 

obtidos a partir de meta-análise foram sistematizados e validados por equipe técnica da agência de bacia e 

gestores municipais dos estados de SP, RJ e MG. Dentre os resultados obtidos, destacam-se a predileção por: 

amostragem em zonas de diferentes condições socioeconômicas com frequência anual, determinação de 14 

categorias para a composição gravimétrica, a ser realizada por segregação manual de amostras obtidas por 

meio de quarteamento dos RSU coletados. 

Palavras-chave: Resíduos sólidos urbanos. Caracterização. Gestão ambiental.

Abstract
Brazilian law establishes the characterization of urban solid waste (MSW) as a mandatory content of the Municipal 

Plans for Integrated Solid Waste Management, however, does not determine appropriate methods for its realization. 

In this context, the present research was carried out with the objective of identifying, for the territory of the Paraíba 

do Sul River basin, requirements understood as feasible, by the municipal public managers, for the composition of a 

unified methodology for the characterization of the MSW. The requirements obtained from the meta-analysis were 

systematized and validated by the technical team of the basin agency and municipal managers of the states of SP, RJ 

and MG. Among the results obtained, we highlight the predilection for: sampling in areas of different socioeconomic 

conditions with annual frequency, determination of 14 categories for the gravimetric composition to be carried out 

by manual segregation of samples obtained by quartering the collected MSW.

Keywords: Urban solid waste. Characterization. Environmental management.
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1 INTRODUÇÃO
O desenvolvimento econômico, a urbanização 

e o aumento dos padrões de consumo apontam 

para crescimento na quantidade e complexida-

de dos RSU em todo o mundo (DIAS et al., 2012). 

No Brasil, os resíduos sólidos urbanos são defi-

nidos como aqueles originários de atividades 

domésticas em residências urbanas (resíduos 

domiciliares) somados aos originários nos servi-

ços de limpeza urbana, tais como os de varrição, 

limpeza de logradouros e vias públicas. A crité-

rio dos poderes públicos municipais, a classe de 

RSU também pode incluir os resíduos gerados 

nas atividades de serviços e comércios, desde 

que esses não sejam perigosos e que possuam 

volume e composição equiparáveis aos resíduos 

domiciliares (BRASIL, 2010).

Os RSU são formados por componentes de va-

riadas origens e, por isso, apresentam elevada 

heterogeneidade tanto em relação aos tipos de 

materiais constituintes como em relação aos 

seus tamanhos e formas (NASCIMENTO, 2007). 

De acordo com o IPEA (2012), a média da com-

posição gravimétrica dos 93 estudos realizados 

entre 1995 e 2008 evidencia que grande parte 

desses resíduos é constituída de matéria orgâ-

nica. O IPEA (2012) também destacou que os 

dados agregados não foram gerados a partir de 

metodologia padronizada e que as variações dos 

indicadores (frequência, escolha da amostra e 

divisão das categorias) podem levar a dados di-

ferentes da situação real.

Segundo IBAM (2014), a caracterização de RSU 

consiste na identificação dos tipos de resíduos 

gerados, incluindo aqueles sujeitos à logística 

reversa e à caracterização física dos mesmos. 

Ainda segundo o IBAM (2014), as informações 

obtidas com a caracterização são fundamentais 

para a elaboração dos planos de gestão, pois 

permitem a projeção da geração de resíduos só-

lidos e o dimensionamento de equipamentos, in-

fraestrutura e pessoal para a realização das ati-

vidades de manejo.

De acordo com Cruz (2005), a dificuldade da ca-

racterização dos RSU resume-se no fato de que 

os mesmos têm origem em fontes diversas, fa-

zendo com que os processos que lhes dão origem 

sejam muito heterogêneos; são produzidos em 

quantidades não uniformes e possuem soluções 

de coleta e tratamento distintos. Esses entraves 

evidenciam a necessidade do estabelecimento 

de diretrizes que permitam o retratar das dife-

rentes realidades de geração e manejo dos RSU 

nos territórios.

No Brasil, a caracterização dos RSU é componen-

te mínima dos Planos Municipais de Gestão Inte-

grada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). A elabora-

ção dos PMGIRS é uma exigência legal da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) para todos 

os municípios brasileiros, mesmo que o plano 

seja realizado de forma simplificada, para os mu-

nicípios de pequeno porte. A existência do PM-

GIRS é condição para o acesso dos municípios 

a recursos da União ou por ela financiados para 

fins de limpeza pública e manejo de resíduos só-

lidos (BRASIL, 2010).

Mesmo sendo componente obrigatório dos PM-

GIRS, não existe metodologia padronizada em 

nível nacional para a caracterização dos RSU. O 

padrão de amostragem de resíduos sólidos bra-

sileiro, estabelecido pela norma técnica da ABNT 

(NBR 10007/2004), que define também a pré- 

caracterização dos RSU, estabelece que, para 

resíduos heterogêneos de difícil amostragem e 

cuja representatividade não puderem ser defini-

da com uma única amostra, como é o caso dos 

RSU, a escolha do método e do número de amos-

tras caberá aos órgãos estaduais ou federais de 

controle da poluição e preservação ambiental.

Ainda que não passível de ser integralmente ado-

tada para a caracterização dos RSU, a NBR 10007 

ABNT (2004) baliza grande parte dos trabalhos 
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desenvolvidos no Brasil. Essa norma estabelece 

que a pré-caracterização desses resíduos, seja 

realizada por meio de levantamento dos proces-

sos que lhes deram origem. As informações as-

sim obtidas (volume aproximado, estado físico, 

constituintes principais, temperatura, etc.) per-

mitem a definição do tipo de amostrador mais 

adequado, dos parâmetros que serão estudados 

ou analisados, do número de amostras e do seu 

volume, do tipo de frasco de coleta e dos méto-

dos de preservação que devem ser utilizados.

1.1 Contexto Territorial

De acordo com dados da Agência Nacional de 

Águas (CEIVAP, 2018), a bacia do rio Paraíba do 

Sul possui área de drenagem de 61.307 km², e 

está inserida numa das regiões mais desenvol-

vidas do país. Abrange parte dos estados de 

São Paulo (na região conhecida como Vale do 

Paraíba Paulista), de Minas Gerais (região da 

Zona da Mata Mineira) e metade do estado do 

Rio de Janeiro. Nessa bacia estão inseridos 184 

municípios, com população urbana total de oito 

milhões de habitantes (IBGE, 2010). Essa popu-

lação se distribui nos estados de Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e São Paulo em 43,5%, 33,2% e 

23,3%, respectivamente.

A gestão da bacia hidrográfica do rio Paraíba do 

Sul é realizada pelo Comitê da Bacia do rio Para-

íba do Sul - CEIVAP, que tem como entidade exe-

cutora a Associação Pró-Gestão das Águas da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGE-

VAP). Nessa bacia ocorre a cobrança pelo uso da 

água, e esses recursos são importantes promo-

tores de projetos na bacia que visam à melhoria 

de qualidade de suas águas.

Considerando que a gestão inadequada dos re-

síduos sólidos possui impacto direto na quali-

dade dos recursos hídricos, a AGEVAP publicou, 

em 2013, o edital de chamamento público Nº02 

objetivando selecionar municípios inseridos to-

tal ou parcialmente na bacia hidrográfica do rio 

Paraíba do Sul, interessados em ter os seus PM-

GIRS elaborados por empresa contratada pela 

AGEVAP, com financiamento da Caixa Econômica 

Federal. Além de assegurar os recursos, a AGE-

VAP publicou um manual de referência para a 

elaboração dos PMGIRS e encaminhou comuni-

cação registrada a todos os municípios aptos à 

captação dos recursos.

Houve baixa adesão dos municípios ao chama-

mento realizado em 2013, mas o objetivo de 

elaboração dos PMGIRS dos municípios da bacia 

foi novamente inserido no  Plano de Aplicação 

Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 

do Sul - PAP, por meio da Deliberação CEIVAP nº 

237/2016. A partir de 2017, a AGEVAP, por meio 

da Escola de Projetos, responsabilizou-se direta-

mente pela elaboração do PMGIRS de alguns dos 

municípios da bacia, contribuindo para o desen-

volvimento sustentável desses municípios, bem 

como os auxiliando na possibilidade de obter 

recursos para área de resíduos sólidos no futuro.

A evidente necessidade de pesquisas metodoló-

gicas sobre a temática, visando à normatização 

das atividades no território da bacia hidrográfi-

ca, garantiu a essa pesquisa o apoio logístico da 

AGEVAP, para o alcance de seu objetivo principal, 

que foi o de identificar os requisitos que devem 

compor a metodologia unificada de caracteriza-

ção dos RSU para os municípios pertencentes à 

bacia do rio Paraíba do Sul, na visão dos gestores 

públicos municipais.

2 METODOLOGIA 
Essa pesquisa aplicada qualitativa iniciou suas 

atividades com uma meta-análise, por meio da 

qual foram identificados parâmetros e requisitos 

já adotados em metodologias de caracterização 

dos RSU (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). A pesquisa 

Visão de gestores municipais sobre requisitos aplicáveis à caracterização de resíduos sólidos urbanos:  
estudo de caso na Bacia do Paraíba do Sul
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abarcou os documentos públicos legais, periódi-

cos de grande circulação, bibliotecas universi-

tárias e bancos de dados científicos, publicadas 

no período de trinta anos (1988 - 2018). Dentre 

os trabalhos existentes, foram pré-selecionados 

para avaliação aqueles cujos conteúdos abor-

davam de forma detalhada os procedimentos 

metodológicos para caracterização de resíduos 

sólidos urbanos. Essa e as demais etapas meto-

dológicas são mostradas na Fig. 1.

 
Figura 1 - Representação da metodologia adotada no presente trabalho.

A segunda etapa consistiu na aquisição digi-

talizada dos PMGIRS publicados nos sítios ele-

trônicos de cada um dos municípios inseridos na 

bacia do Rio Paraíba do Sul, a fim de obter meto-

dologias de caracterização base para identificar 

os parâmetros adotados, a representatividade 

das amostras, a periodicidade da caraterização, 

entre outros.

Com os dados das etapas 1 e 2 realizou-se a sis-

tematização dos requisitos e parâmetros de ca-

racterização de RSU e, por critério de legalidade, 

objetividade, exequibilidade e suficiência, foram 

selecionados o conjunto de requisitos para com-

posição do questionário da pesquisa (CALIJURI; 

CUNHA, 2013).

Esse conjunto de requisitos foi levado à equipe téc-

nica da AGEVAP para validação preliminar e pos-

teriormente foi encaminhado às secretarias dos 

municípios inseridos na bacia do rio Paraíba do Sul, 

como entrevista estruturada do tipo Survey. Para a 

realização da pesquisa com os gestores locais foi 

elaborada uma plataforma eletrônica (google docs) 

visando garantir a agilidade das respostas e das 

análises estatísticas de seus resultados. O mailing 

dos endereços eletrônicos dos grupos responden-

tes da pesquisa foi disponibilizado pela AGEVAP e 

mobilizado a partir do encaminhamento de carta 

convite e disponibilização do link da plataforma 

eletrônica (FREITAS et al., 2000).

O questionário enviado aos municípios foi dividi-

do em 5 seções, a primeira delas contendo uma 

breve explicação sobre a proposta do projeto e o 

conceito e a importância da caracterização dos 

RSU. Foi dado conhecimento aos mesmos de que 

as respostas obtidas, por meio dos questioná-

Vieira DCR, Fiore FA
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rios, serviriam como parte da validação da pro-

posta metodológica. Além disso, houve coleta 

de dados dos respondentes ao questionário, tais 

como: município de pertencimento, e-mail, for-

mação e cargo atual.

A seção 2 inqueriu os municípios sobre quais fa-

tores (provenientes de pesquisas estatísticas ou 

panoramas fornecidos pelo IBGE) poderiam in-

fluenciar na geração e composição de seus RSU 

em seus territórios, tais como: densidade demo-

gráfica, ocupação territorial, economia, saúde, 

manejo dos resíduos, existência de turismo e 

eventos no município, entre outros. Além disso, 

esta seção requereu que os gestores municipais 

atribuíssem graus de importância (de 0 a 5) en-

tre os fatores identificados na meta-análise e 

a composição e geração dos RSU, em seus ter-

ritórios (SILVA, 2008). Os fatores disponibiliza-

dos para seleção foram: sazonalidade; períodos 

festivos; existência de datas comemorativas e 

eventos culturais; diferentes culturas e hábitos 

de vida; diferentes tecnologias de tratamento 

de RSU; coleta e destinação dos RSU; localização 

geográfica territorial; condições socioeconômi-

cas; grau de industrialização; diferentes setores 

econômicos preponderantes e a realização da 

pré-caracterização dos RSU. Para a qualificação 

dessa significância o intervalo foi dividido linear-

mente em três patamares, sendo: de 0 a 1 consi-

derado como BAIXA significância de 2 a 3 como 

MÉDIA e de 4 a 5 como ALTA.

A seção 3 solicitou que os gestores municipais 

evidenciassem quais dados já estavam disponí-

veis, em seus territórios, para subsidiar a carac-

terização dos RSU. Esses dados referem-se aos 

fatores citados na seção 2 e são utilizados para 

a determinação de elementos prévios à caracte-

rização, na medida em que permitem a definição 

mais precisa da representatividade das amostras 

de RSU a serem caracterizadas, bem como seu 

comportamento em nível espacial e temporal  

no município.

A seção 4 referia-se, especificamente, ao atendi-

mento dos requisitos legais relacionados ao ma-

nejo dos RSU por parte dos municípios e incluiu: 

a realização da coleta seletiva nas diferentes 

atividades (domicílios, varrição urbana, comér-

cio e serviço) exclusivamente para a área urba-

na, segundo preconiza a PNRS. Essa seção tam-

bém viabilizou que os municípios informassem 

se realizavam a coleta dos RSU secos e úmidos 

separadamente, conforme preconiza o decreto 

7404/2010. O cumprimento desses requisitos 

legais, que garantem a identificação das fontes 

geradoras, facilita os processos de caracteriza-

ção dos resíduos e a atribuição de responsabili-

dades pelo manejo.

Por fim, a quinta e última seção abordou o pro-

cesso de caracterização dos RSU propriamente 

ditos e inquiriu os municípios sobre a existência 

de recursos para elaboração do plano de amos-

tragem (conforme recomenda NBR 10007:2004). 

Solicitou-se também que os gestores municipais 

escolhessem, a partir da especificidade local, 

quais tipos de amostradores seria possível uti-

lizar; em qual(is) ponto(s) deveria(m) ser coleta-

do(as) suas amostras de RSU; qual o tamanho das 

unidades de amostragem; qual a preparação de 

amostragem adequada; quais tipos e formas de 

recipientes de amostragem; em quais unidades 

territoriais a coleta dos RSU deveria ser dividida.

Também inquiriu-se sobre a adequada frequên-

cia de repetição das campanhas de caracteriza-

ção; quais períodos deveriam ser considerados 

como uma campanha; qual número de dias de 

seleção de amostras; quais métodos de triagem 

o município possui recursos para realizar; em 

quais categorias é possível que o município se-

pare os RSU na triagem; quais recursos mecâni-

cos e pessoais o município tem disponível para 

caracterização; quais equipamentos de seguran-

ça já estão disponíveis e, por fim, quais dos parâ-

metros físicos, químicos e biológicos o município 
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acreditava ser importante para as análises de  

caracterização dos RSU.

A sistematização e análise dos dados obtidos 

foram realizadas de forma específica para cada 

uma das seções da pesquisa, com o uso de pla-

nilhas eletrônicas. Os resultados foram equipa-

rados e discutidos a partir da análise dos dados 

públicos relativos à gestão de RSU no território 

em estudo.

 

3 RESULTADOS
Os resultados da meta-análise realizada estão 

mostrados nas Tabelas 1, 2 e 3. Para sua cons-

trução foram utilizadas as seguintes palavras- 

chave compostas: metodologia caracterização 

resíduos sólidos urbanos; metodologia caracte-

rização resíduos sólidos; caracterização resíduos 

sólidos urbanos; caracterização de resíduos; re-

síduos sólidos urbanos e resíduos sólidos. As ba-

ses de dados consultadas foram:

1. Bases estaduais: secretarias estaduais de meio 

ambiente e assembleias legislativas dos três es-

tados (MG, RJ e SP);

2. Bases federais: planalto, Conama, IBAMA e Mi-

nistério do Meio Ambiente;

3. Bases municipais: PMGIRS;

4. Bases acadêmicas: Science Direct e Scopus;

5. Bases de universidades: Unesp, USP, Unicamp, 

UFRJ, UFMG;

6. Bases de revistas: Waste management e ABES.

Todos os trabalhos que abordaram procedimen-

tos metodológicos para caracterização de resí-

duos sólidos foram selecionados para a pesquisa.

Tabela 1 - Levantamento bibliográfico - Principais Universidades Públicas da bacia.

Programa De Pós-
Graduação Trabalhos (1988-2018) Dissertações Mestrado

Pré-Selecionadas
Teses

Pré- Selecionadas

UNESP
135.515

Agronegócio e
Desenvolvimento 48 1 0

Engenharia Civil e
Ambiental 115 1 0

Agronomia 4343 1 0

Engenharia Civil 217 2 0

UNICAMP
7.103

Engenharia Civil - 1 1

Engenharia Mecânica - 0 1

Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo - 0 1

Engenharia Hidráulica e
Saneamento - 1 0

USP
199

Meio Ambiente 60 1 0

Geotecnia 15 2 0

Engenharia Hidráulica e
Saneamento 35 1 0

UFRJ
328 Engenharia Civil 54 1 0

UFMG
184 Engenharia Civil 54 1 0
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Os resultados da meta-análise evidenciam que 

poucas são as pesquisas realizadas sobre a temá-

tica no Brasil e no mundo. Devido ao reconheci-

mento e à maior disponibilidade de informações 

técnicas, as metodologias destacadas para essa 

pesquisa foram: D523 (ASTM, 2003); SWA-TOOL 

(CE, 2004); DGQA (DGQA, 1989) e Metodologia 

Simplificada de caracterização de resíduos sóli-

dos urbanos para municípios do Estado de Minas 

Gerais (FEAM, 2015).

A busca por metodologias de caracterização 

dos RSU adotadas nos PMGIRS elaborados para 

a área em estudo mostrou que até 2018 apenas 

26% dos municípios da bacia disponibilizaram 

publicamente seus planos. Esses dados conver-

gem com aqueles publicados na Pesquisa de In-

formações Básicas Municipais - MUNIC do IBGE 

em 2013, sendo que, conforme mostrado na Fig. 

2, quase a metade dos 48 PMGIRS disponíveis no 

território pertenciam a municípios do estado do 

Rio de Janeiro (MMA, 2018; IBGE, 2013).

Tabela 2 - Levantamento bibliográfico - Documentos Públicos Legais

DOCUMENTOS/
LEGISLAÇÃO

Governo Federal Governo Estadual Governo Municipal

Total Pré-Selecionados Total Pré-Selecionados Total Pré-Selecionados

Leis 2 1 3 3 0 0

Decretos 2 1 0 0 0 0

Resoluções 0 0 0 0 0 0

Normas 3 2 0 0 0 0

Planos 1 1 2 2 52 3

Instruções 
Normativas 0 0 0 0 0 0

Programas 0 0 0 0 0 0

Manuais 1 1 0 0 0 0

Textos/Documentos 0 0 0 0 0 0

Tabela 3 - Levantamento bibliográfico - Principais Bases de Dados Científicas

Área Trabalhos (1988-2018) Trabalhos
Pré-Selecionados

SCOPUS

Ciências Ambientais 5 0

Agricultura 3 0

Química 1 0

Ciências 1 0

Engenharia 1 0

Ecologia 1 1

Science Direct –  
Waste Management 

77.218

Outras Ciências 2718 0

Engenharia Química 2245 1

Materiais Perigosos 2693 0

Gerenciamento de Resíduos 2084 6

Ciências Ambientais 7121 0

Combustíveis 1193 0

ABES
2 Gestão de Resíduos Sólidos 2 1
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A partir da análise dos planos disponíveis, veri-

ficou-se que em apenas três deles havia dados 

de caracterização, exclusivamente física (com-

posição gravimétrica), dos RSU, a saber: os mu-

nicípios de Jacareí (SP), Igaratá (SP) e Rio Preto 

(MG). Os PMGIRS de Jacareí e Igaratá (SP) não 

evidenciaram a metodologia adotada para a ca-

racterização de seus resíduos, apenas apresen-

taram os seus resultados. Em Jacareí, a própria 

Secretaria do Meio Ambiente realizou as ativi-

dades, e em Igaratá apenas os resíduos sólidos 

domiciliares (RSD) foram amostrados.  O municí-

pio de Rio Preto (MG) apresentou dados sobre as 

atividades de caracterização física de seus RSD e 

esses, inclusive, foram utilizados em PMGIRS de 

outros municípios mineiros (PMGIRS IGARATÁ, 

2012; PMGIRS RIO PRETO, 2014; PMGIRS JACA-

REÍ, 2017).

Consideradas as metodologias avaliadas, foram 

identificados os critérios que interferem na re-

presentatividade estatística da caracterização 

dos RSU. Dentre eles estão: o volume e o peso 

das amostras; a distribuição temporal da amos-

tragem; as condições geográficas do território; o 

tipo de coleta adotado na amostragem; a devida 

associação das condições socioeconômicas às 

amostras; a identificação dos períodos típicos de 

sazonalidade; o tipo de quarteamento adotado 

durante a amostragem.

Dentre os parâmetros a serem considerados para 

a amostragem de RSU retratados pelo referencial 

pesquisado, os mais recorrentes foram o peso 

específico; a geração per capita e a gravimetria. 

Também foram identificados os parâmetros: po-

tencial de biodegradabilidade; pH; relação C:N; 

teor de matéria orgânica; poder calorífico; com-

pressividade e teor de umidade.

Todos os critérios de representatividade estatís-

tica e de parâmetros a serem considerados para 

a amostragem, identificados no referencial bi-

bliográfico e nos PMGIRS, foram utilizados para 

 
Figura 2 - Mapa dos Municípios pertencentes à bacia do rio Paraíba do Sul que possuem PMGIRS.

Fonte: Unesp, 2019.
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a construção do questionário estruturado e figu-

raram como opções apropriadas para a realiza-

ção das atividades.

3.1 Subsídios à proposição de Metodologia 
Regional

O questionário estruturado foi validado com 

técnicos da AGEVAP em janeiro/2019. Ainda 

no mesmo mês também foi encaminhado, em 

arquivo digital, aos gestores públicos dos 184 

municípios pertencentes à área de estudo, com 

carta de recomendação da Agência. Apenas 35 

municípios responderam ao questionário; no en-

tanto, se considerados os apontamentos de Yin 

(2016), um número de respondentes superior a 

25, para pesquisas qualitativas, pode ser consi-

derado adequado, pois, devido à complexidade 

do tema, o tipo de setor que está respondendo 

ao questionário é mais relevante do que a quan-

tidade de respondentes.

Dos 35 municípios respondentes, 10 pertenciam 

ao estado do Rio de Janeiro, 14 ao de Minas Ge-

rais e 11 ao de São Paulo. Assim sendo, todos os 

estados foram representados no trabalho. Em 

71% do total de municípios, o representante 

respondente ao questionário foi um profissional 

que atua no setor do meio ambiente da prefei-

tura municipal; 2,85% representavam o setor da 

agricultura; 2,85% o setor administrativo e os 

demais não tiveram seus setores identificados. O 

perfil dos respondentes evidencia que os dados 

obtidos por esse trabalho podem ser considera-

dos adequados ao fim proposto.

O percentual de municípios respondentes que 

entendem como alto o grau de correlação entre 

os fatores socioeconômicos e a geração e com-

posição dos RSU em seus territórios está mos-

trado na Fig. 3. Verificou-se também que 97,2% 

das respostas obtidas apontaram ser o número 

da população o principal responsável pela ge-

ração e composição dos RSU. O tipo de manejo 

dos RSU; a ocupação territorial; a localização da 

área na unidade territorial; as condições de es-

gotamento sanitário, de urbanização e da gestão 

do saneamento básico também foram fatores 

relacionados pelos municípios como capazes de 

influenciar a geração e composição dos RSU.

 
Figura 3 - Porcentagem de municípios que consideram alto o grau de importância dos fatores com a geração de RSU.
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Considerado que todos os parâmetros socioe-

conômicos apontados pela bibliografia foram 

reconhecidos como de alta importância para 

mais de 50% dos municípios do território em 

estudo, verifica-se que a percepção dos ges-

tores públicos sobre a temática é convergente 

com os referenciais metodológicos já existen-

tes (ASTM, 1992; CE, 2004; DGQA, 1989; FEAM, 

2015). Destaca-se que a percepção dos gesto-

res pode ser atestada por meio da realização de 

projeto piloto de caracterização para avaliar as 

possíveis correlações estatísticas porventura 

existentes no território. Em caso de operacio-

nalização, sugere-se que os trabalhos sejam 

iniciados considerados os requisitos reconheci-

dos como de maior importância pelos gestores 

locais, a saber: Cultura e Hábitos de Vida Locais; 

Períodos/Eventos Festivos e Culturais e Condi-

ções Socioeconômicas.

A Fig. 4 mostra o percentual de municípios que 

informam possuir dados socioeconômicos aptos 

a serem empregados na caracterização dos RSU. 

Por meio das respostas obtidas, é possível veri-

ficar que poucas informações são consideradas 

como existentes nos territórios locais, apesar 

da disponibilidade de dados públicos e privados 

acerca desses territórios, tais como SNIS, ABREL-

PE, IBGE. Para suprir tal demanda, o uso de siste-

ma eletrônico integrativo de dados secundários 

públicos, que permita o acréscimo de declara-

ções locais com maior frequência e detalhamen-

to, pode viabilizar a geração de informações de 

base para a realização dos diagnósticos desses 

municípios com maior confiabilidade.
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Figura 4 - Porcentagem de municípios, da área de estudo, que informaram possuir dados secundários para serem 
empregados no diagnóstico dos RSU.

Onde:
1 - Geração e composição dos RSU para os diferentes setores econômicos preponderantes do município; 2 - Diferentes estações do ano; 3 - Datas comemora-
tivas/eventos culturais; 4 - Diferentes tipos de cultura/hábitos de vida locais; 5 - Diferentes tecnologias de tratamento de RSU; 6 - Diferentes tipos de coletas 
de RSU; 7 - Diferentes tipos de destinação de RSU, por região; 8 - Localizações geográficas territoriais; 9 - Diferentes condições socioeconômicas do território; 
10 - Localização geográfica dos estabelecimentos de serviços e comércios locais; 11 - Localização geográfica das indústrias locais.

A percepção da inexistência de dados converge 

com o conteúdo dos PMGIRS publicados na área 

de estudo, mas essa não é uma especificidade 

regional. Se considerados os estudos nacionais 

e internacionais que abordam a temática, gran-

de parte dos dados sobre RSU são estimados por 
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meio de correlações diretas com o uso de escas-

sos dados obtidos em territórios que, na maioria 

das vezes, não guardam semelhanças socioeco-

nômicas com aqueles que os tomam (KAZA, et 

al.,2018; SÃO PAULO, 2014; BRASIL, 2012).

No território em estudo, 86% dos municípios de-

claram incluir os resíduos de comércio e serviços 

(RCS) como RSU. Assim sendo, a amostragem dos 

RSU deve incluir os resíduos gerados nesses es-

tabelecimentos, preferencialmente amostrados 

separadamente para que os municípios tenham 

elementos para garantir a correta equiparação 

quanto ao risco desses resíduos ou atribuir a 

responsabilidade de manejo aos seus geradores. 

Além disso, 75% dos municípios afirmaram co-

letar os RSU adequadamente, considerada a sua 

composição, e 42% o fazem de forma seletiva em 

secos e úmidos, conforme determinação do de-

creto 7404/2010 da PNRS.

As variáveis partícipes dos procedimentos de ca-

racterização dos RSU que obtiveram os maiores 

percentuais de aceitação municipal no território 

estudado estão apresentadas na Tabela 4.

Tabela 4 - Variáveis do processo de caracterização de RSU, eleitas pelos municípios da região.

Variável Escolha dos municípios Porcentagem dos municípios que 
fizeram esta escolha (%) Referência

Triagem dos RSU Manual 69,4 DGQA (1989)

Períodos a serem considerados em 
uma campanha

Períodos típicos excepcionais 
(períodos festivos, datas 
comemorativas, eventos

culturais e religiosos, etc.)

63,9 CE (2004)

Divisão em unidades territoriais
Porções determinadas em

função das condições 
socioeconômicas

58,3 FEAM (2015); CE (2004)

Tipo de preparação da
amostra para triagem Quarteamento 47,2 ABNT (2004)

Período de tempo de seleção  
de amostras 5 dias 47,2 ASTM (1992)

Frequência de repetição
das campanhas A cada 1 ano 44,4 CARVALHO (2005)

Tamanho das unidades de 
amostragem Por volume de 1 m³ 41,7 CE (2004)

Nível de amostragem Nº de veículos de coleta 38,9 ASTM (1992)

Ponto de amostragem 1. Contêiner
2. Pilhas de resíduos 30,6 cada um ABNT (2004)

As escolhas apontadas como preferenciais pelos 

gestores públicos municipais remetem a proce-

dimentos de amostragem próximos aos que já 

são executadas no país, e parcialmente contem-

pladas em diferentes proposições metodológi-

cas, conforme referenciado na Tabela 4. Desta-

ca-se que a criação de uma metodologia com os 

parâmetros sugeridos e, sobretudo, a execução 

das atividades em conformidade com tal padrão, 

poderia criar um diferencial de qualidade das in-

formações sem precedentes no país.

Considerada a preleção realizada pelos gestores 

públicos do território em estudo, a caracteriza-

ção dos RSU nos municípios deveria ser realizada 

anualmente por períodos de 5 dias, em amostras 

realizadas após a coleta pública, planejadas para 

permitir a distinção territorial das diferentes 

condições socioeconômicas. As amostras ob-

tidas por meio de quarteamento do volume to-

tal coletado deveriam ser triadas manualmente 

para a determinação da composição gravimé-

trica e demais análises. Para além desse período 

também deveria ser realizada a caracterização 
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dos RSU em períodos típicos excepcionais, para 

especificação dos estudos.

Para resíduos com elevada heterogeneidade, 

como os RSU, a frequência anual de caracteri-

zação proposta pode não evidenciar as rápidas 

transformações de hábitos e costumes da popu-

lação local, mas essa também é a frequência de 

amostragem referida por Cruz (2005). A SWA-Tool 

(CE, 2004) determina a realização de campanhas 

em diferentes estações do ano, mas, consideradas 

as condições econômicas brasileiras, entende-se 

que a realização de uma campanha anual já re-

presentaria um significativo avanço em relação à 

inexistência de série histórica de tais dados. 

Os cinco dias de caracterização propostos podem 

representar a geração de períodos típicos dos ter-

ritórios, desde que devidamente planejado o pe-

ríodo anual de realização da análise. Ressalta-se 

que, para que os resíduos coletados representem 

as diferentes condições socioeconômicas vigen-

tes nos territórios, é bem provável que os roteiros 

de coleta, nos períodos de caracterização, tenham 

que ser alterados. Para os períodos excepcionais, 

devem ser realizados planejamentos específicos, 

consideradas suas características.

O uso de amostras dos RSU coletados, obtidas por 

meio de quarteamento consecutivo, já é práxis no 

país, e remonta às instruções publicadas pelo IBAM 

(2001) e à amostragem para pré-caracterização 

reportada pela ABNT (2004). Dadas a heteroge-

neidade e a sazonalidade desses resíduos, a práti-

ca pode não comprometer os resultados gerados 

quando o objetivo da informação estiver atrelado à 

proposição de políticas públicas associadas ao ma-

nejo dos RSU. Em caso de uso dos dados para fins 

de dimensionamento de unidades de destinação, 

dados mais específicos podem ser requeridos.

A segregação das amostras manualmente para 

a determinação da composição gravimétrica dos 

RSU é a prática mais comum nos processos de 

caracterização, pois permite maior refinamento 

e menor custo. No Brasil, onde a integração dos 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 

é objetivo da PNRS, a triagem manual para fins 

de caracterização pode ser mais uma forma de 

inclusão desses trabalhadores (BRASIL, 2010a).  

A importância da análise dos parâmetros físi-

co-químicos e biológicos a serem avaliados nas 

amostras de RSU, percebida pelos gestores pú-

blicos do Vale do Paraíba, está mostrada na Fig. 5.

 

Figura 5 - Importância da análise de parâmetros físico, químicos e biológicos.
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A PNRS, quando aborda a obrigatoriedade de ca-

racterização dos resíduos sólidos, não especifica 

os parâmetros a serem analisados ou remete às 

análises de classificação estabelecidas por meio 

da NBR 10.004 (ABNT, 2004). Por isso, os planos 

de gestão nacional e dos estados da área de es-

tudo, quando tratam dos RSU, em geral abordam 

apenas os parâmetros físicos peso específico, 

gravimetria e geração per capita (BRASIL, 2012; 

SÃO PAULO, 2014; RIO DE JANEIRO, 2013). As 

metodologias internacionais utilizadas como 

base para a construção desse trabalho mostram 

que nos EUA e na Europa as diretivas também 

remetem aos mesmos parâmetros físicos (CE, 

2004; DGQA, 1989).

O peso específico e a gravimetria, eleitos como 

mais relevantes pela maioria, são parâmetros fí-

sicos já conhecidos e utilizados pelos municípios 

para decisões relativas à coleta seletiva e de dis-

posição final. No entanto, o teor de umidade da 

amostra, não percebido como relevante, influen-

cia diretamente o peso específico dos resíduos 

e é importante parâmetro a ser mensurado nos 

processos de caracterização.

As escolhas dos parâmetros químicos realizadas 

pelos gestores municipais denotam a preocu-

pação com os riscos associados à saúde huma-

na e com o meio ambiente, associados à desti-

nação dos RSU, já abarcados no país pela NBR 

10.004/2004. A escolha da relação C:N, no en-

tanto, remete a uma tendência de serem conside-

rados os processos biológicos para o tratamento 

dos elevados percentuais de matéria orgânica 

presente nesses resíduos. A análise desse parâ-

metro pode também conduzir a melhores esti-

mativas de emissões gasosas em aterros.

A inexistência de processos térmicos para tra-

tamento dos RSU na região pode influenciar a 

não preleção do parâmetro “poder calorífico”. 

No entanto, considerados os novos instrumentos 

legais sobre a temática, vigentes no país, esse 

pode ser um parâmetro relevante a ser incluído 

no processo de caracterização.

As análises biológicas percebidas como relevan-

tes pelos gestores também remetem ao trata-

mento das porções de material orgânico presen-

tes nos RSU e aos riscos associados ao manejo 

desses resíduos. Vale destacar que novas pesqui-

sas devem ser conduzidas no intuito de avaliar, 

de forma expedita, a presença de organismos 

patogênicos em resíduos sólidos.

Para a equiparação das campanhas de amostra-

gem, também é fundamental que a planilha de 

composição mínima adotada para a caracteri-

zação física dos RSU seja padronizada. A Fig. 6 

mostra os resultados dos tipos de resíduos en-

tendidos como passíveis de serem segregados no 

ato da caracterização pelos gestores municipais 

do território em estudo, em padrão de cores se-

melhante ao adotado para a coleta seletiva dos 

respectivos materiais.
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Figura 6 - Categorias de segregação de RSU escolhidas pelos municípios.

As categorias eleitas pelos municípios são con-

vergentes com aquelas verificadas nos planos 

estaduais de resíduos dos estados pertencentes 

à bacia em estudo. Considerando esses dados, a 

especificação mais detalhada para a análise da 

composição gravimétrica dos RSU da região em 

estudo deveria ser realizada em 14 categorias, a 

saber: Material Orgânico, Vidro (Escuro e Claro), 

Papelão, Papel, Borracha, PET (Branco e Verde), 

Plástico (Filme e Duro), Metal (Ferroso e Não fer-

roso), Madeira e Outros. (SÃO PAULO, 2014; RIO 

DE JANEIRO, 2013). Essas categorias podem ser 

entendidas como subdivisões e/ou renomeação 

daquelas reportadas em publicações internacio-

nais, que categorizam os resíduos em: alimentos 

e verdes, metal, papel e papelão, plástico, madei-

ra, vidro e outros (KAZA, et al., 2018). 

A DGQA (1989) estabelece a separação dos RSU 

em quinze categorias, a saber: Papel e cartão 

(embalagens e outros); Vidros (embalagens e 

outros); Plástico (embalagens rígidas, filme e 

outros); Metais (embalagens e outros); Materiais 

fermentáveis; Têxteis; Madeira; Finos (< 20 mm); 

Pilhas e Outros. Já o Programa-Quadro da Co-

missão Europeia (CE, 2004) mostra um catálogo 

de triagem da metodologia contendo 12 cate-

gorias primárias obrigatórias com os itens: or-

gânicos, madeira, papel/cartão, plásticos, vidro, 

têxteis, metais, resíduos domésticos perigosos, 

produtos complexos, inertes, outras categorias e 

finos; e recomenda também a adição de outras 

35 categorias secundárias que podem oferecer 

mais detalhes sobre os RSU.

As categorias eleitas pelos municípios são conver-

gentes com aquelas verificadas nos planos esta-

duais de resíduos dos estados pertencentes à bacia 

em estudo. Considerando esses dados, a especi-

ficação mais detalhada para a análise da compo-

sição gravimétrica dos RSU da região em estudo 

deveria ser realizada em 14 categorias, a saber: 

Material Orgânico, Vidro (Escuro e Claro), Papelão, 

Papel, Borracha, PET (Branco e Verde), Plástico (Fil-

me e Duro), Metal (Ferroso e Não ferroso), Madeira 

e Outros (SMA, 2014 & Rio de Janeiro, 2013).
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As escolhas realizadas pelos gestores municipais 

nem sempre correspondem à disponibilidade de 

recursos nos territórios para a realização das ati-

vidades, conforme pode ser observado no gráfico 

da Fig. 7, que mostra a disponibilidade de recur-

sos físicos e de pessoal.
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RECURSOS DISPONÍVEIS

Figura 7 - Recursos físicos e de pessoal para a caracterização de RSU já existentes.

A inexistência de recursos nos territórios locais 

para caracterização dos RSU precisa ser avaliada 

individualmente, pois, conforme pode ser obser-

vado, alguns itens inerentes à coleta de RSU exis-

tentes em todos os municípios da região de estudo 

são informados como não disponíveis. Possivel-

mente, ao responder ao quesito, os gestores se 

referiram aos recursos sob sua responsabilidade, 

e não consideraram a possibilidade de locação e 

empréstimos dentro do próprio território.  

Convém que as análises sejam realizadas em la-

boratórios acreditados e que as amostras sejam 

devidamente coletadas e preservadas pela equipe 

de campo. No território em estudo existem labo-

ratórios privados que poderiam prestar os servi-

ços e instituições de ensino públicas que também 

podem ser acionadas para prestação de apoio.

Considerado o impacto direto do manejo dos re-

síduos sólidos na qualidade de águas da bacia 

hidrográfica do rio Paraíba do Sul, é mister inferir 

que, em caso de demanda real de recursos para 

tal fim, o CEIVAP poderia ser um dos órgãos aces-

sados, já que desde 2013 vem invitando recursos 

para garantir a elaboração dos PMGIRS para pro-

piciar a correta destinação dos RSU.   

As precauções de segurança devem sempre ser 

observadas na amostragem de resíduos. O res-

ponsável pela amostragem deve estar atento às 

possíveis características perigosas dos resíduos 

e dos locais de coleta (ABNT NBR 10007:2004) 

e prover a revisão dos perigos e procedimentos 

com o pessoal de operação e triagem antes de 

serem iniciados os trabalhos (ASTM Método D 

5231 - 92). A Fig. 8 mostra os recursos associa-

dos à segurança do processo de caracterização, 

identificados como existentes por percentuais de 

municípios pesquisados.
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Figura 8 - Recursos associados à segurança da caracterização de RSU já existentes.

Vale destacar que, segundo a NBR 10.007 (ABNT, 

2004), quando for detectada a possibilidade 

de a amostragem ser de alto risco, o técnico de 

amostragem deve informar ao responsável pela 

elaboração do plano de amostragem a neces-

sidade da reavaliação do plano, solicitando, se 

necessário, a presença de entidades especializa-

das para a manipulação do material. Ressalta-se 

também que grande parte dos equipamentos de 

proteção individual e coletiva requeridos para 

o manejo dos RSU, durante o período de carac-

terização, são semelhantes aos que asseguram 

os trabalhadores no manejo dos RSU nas ações 

de coleta, transporte e destinação desses resí-

duos realizadas cotidianamente nos municípios 

(ABNT, 1993).

Os demais materiais demandados durante o pro-

cesso de caracterização dos RSU, tais como anci-

nhos e ferramentas de pequeno porte, em geral 

já estão disponíveis nas secretarias responsá-

veis pela manutenção dos espaços públicos dos 

territórios municipais e, eventualmente, podem 

ser alocados temporariamente para o processo 

de caracterização. De qualquer modo, possuem 

baixo custo, e caso venham a ser adquiridos para 

uso exclusivo do processo de caracterização, po-

dem ser armazenados para uso futuro.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dos resultados dessa pesquisa, infere-se que são 

escassas as metodologias de caracterização de 

RSU no Brasil e no mundo, e as existentes não 

guardam semelhanças entre si que permitam a 

equiparação dos resultados para grupos seme-

lhantes de população. Essa escassez pode ser de-

corrente da alta complexidade de serem gerados 

dados de qualidade relativos à geração e compo-

sição dos RSU, assim como da própria ausência 

de normas sobre a temática.

Em linhas gerais, as metodologias existentes 

apresentam apenas a caracterização física dos 

RSU. No entanto, as caracterizações química e 

biológica possuem igual importância, fazendo- 

se necessários estudos mais detalhados e ela-

boração de outras propostas metodológicas 

que considerem a avaliação expedita desses 

parâmetros. No Brasil, embora a caracteriza-

ção dos RS figure como conteúdo mínimo dos 

planos de gestão e gerenciamento de resíduos 

sólidos, a inexistência de especificação sobre o 
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tipo de caracterização a ser realizada pode cor-

roborar para que apenas a caracterização física 

dos RSU seja realizada.

A necessidade de pacto nacional por uma me-

todologia de caracterização dos RSU é notória, 

principalmente se considerados os regramentos 

legais vigentes no Brasil. Nesse sentido, os resul-

tados dessa pesquisa evidenciam que, ao elabo-

rar uma metodologia de caracterização dos RSU 

é necessário, além de considerar os parâmetros 

e representatividades das amostras, que haja 

viabilidade de serem incorporadas as caracterís-

ticas locais, para que a metodologia atenda fide-

dignamente às demandas dos territórios asso-

ciadas a seus padrões de geração e composição 

dos RSU. Nesse sentido, os dados secundários 

devem ser complementados com dados primá-

rios dos locais avaliados e a transposição de da-

dos deve ser evitada.

Com relação aos requisitos aplicáveis à caracte-

rização dos RSU, na bacia do rio Paraíba do Sul, 

entende-se que os dados produzidos por essa 

pesquisa se prestarão à elaboração de uma me-

todologia com elevado grau de especificidade e 

que poderá nortear os trabalhos a serem realiza-

dos no território. Para que a metodologia tenha 

maior aceitação e confiabilidade, outros atores 

sociais também devem participar de sua cons-

trução, tais como: a comunidade científica, os 

geradores e os trabalhadores em atividades de 

manejo de RSU.

5 CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES
Conceitualização: VIEIRA DCR; Metodologia: 

VIEIRA DCR; e FIORE, FA; Investigação: VIEIRA 

DCR; Redação – Primeira versão: VIEIRA DCR; e 

FIORE, FA; Redação – Revisão & Edição: VIEIRA 

DCR; e FIORE, FA.; Aquisição de Financiamento: 

VIEIRA DCR; e FIORE, FA; Recursos: VIEIRA DCR; e 

FIORE, FA; Supervisão: FIORE, FA.

6 AGRADECIMENTOS
Agradecemos à FAPESP pelo apoio concedido à 

pesquisa (Processo FAPESP n.º 2017/26098-8).

Agradecemos ao apoio institucional da AGEVAP 

e à Engenheira Amanda Lima do DEA/ICT Unesp.

7 REFERÊNCIAS
ASTM INTERNATIONAL. Sociedade Americana de Testes e Mate-

riais Internacional. Método de teste padrão para determinação 

da composição de resíduos sólidos municipais não proces-

sados - D 5231/92. Standard Test Method for Determination 

of the Composition of Unprocessed Municipal Solid Waste. Re-

aprovado em 2003. Disponível em: <http://dl.mozh.org/uplo-

ads/141642738205921.pdf> Acesso em Outubro de 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10007: 

Amostragem de resíduos sólidos. Rio de Janeiro: Moderna, 

2004. 21 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12980: 

Coleta, Varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urba-

nos. Rio de Janeiro, 1993.

BARBOSA, L. T. Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos no 

norte de Minas Gerais: estudo relativo à implantação de unida-

des de reciclagem e compostagem a partir de 1997. Dissertação 

(Mestrado). Escola de Engenharia da UFMG. Belo Horizonte, 2004.

BRASIL. Lei Federal no 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9. 605, de 12 

de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Diário Oficial da 

União, Brasília, DF, 3 ago. 2010.

CALIJURI, M. C. (coord.); CUNHA, D. G. F.(coord.). Engenharia Ambien-

tal: conceitos, tecnologia e gestão. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

CAMPOS, H.K.T. Renda e evolução da geração per capita de resí-

duos sólidos no Brasil. Artigo Técnico. Eng. Sanit. Ambient. | v.17 

n.2 | abr/jun 2012 | 171-180. Distrito Federal, Brasília. (https://

doi.org/10.1590/S1413-41522012000200006).

CANTARELLA, H; QUAGGIO, J. A.; RAIJ B. van. Determinação da 

matéria orgânica. In: RAIJ, B. van; ANDRADE, J. C. de; CANTARELLA, 

H.; QUAGGIO, J. A. (Ed.). Análise Química para Avaliação da Ferti-

lidade de Solos Tropicais. Campinas: Instituto Agronômico, 2001. 

cap. 9, p.173-180.

CARVALHO, E. M. F. D. B. Metodologias para a quantificação e 

caracterização física dos resíduos sólidos urbanos. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia Sanitária) - Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de. Departamento de Ciências 

e Engenharia do Ambiente. Lisboa, 2005.

Visão de gestores municipais sobre requisitos aplicáveis à caracterização de resíduos sólidos urbanos:  
estudo de caso na Bacia do Paraíba do Sul

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 232 / pp 73-91 | Out a Dez, 2021

http://dl.mozh.org/uploads/141642738205921.pdf
http://dl.mozh.org/uploads/141642738205921.pdf
https://doi.org/10.1590/S1413-41522012000200006
https://doi.org/10.1590/S1413-41522012000200006


90

CE. COMISSÃO EUROPEIA. Metodologia para Análise de Resídu-

os Sólidos. Methodology for the Analysis of Solid Waste (SWA-

-Tool). Elaborado pelo Consórcio SWA-Tool. Austria, 2004. 

Disponível em <https://www.wien.gv.at/meu/fdb/pdf/swa-tool-

-759-ma48.pdf> Acesso em outubro de 2017.

CEIVAP. Relatório Técnico. AGVP_PARAIBA_PRH -PT_R01. Com-

plementação e finalização do plano integrado de recursos hí-

dricos da bacia hidrográfica do rio paraíba do sul - PIRH-PS e 

elaboração dos planos de recursos hídricos das bacias hidro-

gráficas afluentes. Março, 2018.

CRUZ, M. L. F. R.. A Caracterização de Resíduos Sólidos no Âm-

bito da sua Gestão Integrada. Dissertação (Mestrado). Braga – 

Portugal, 2005.

CERVO, A. L; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 5. ed. São 

Paulo: Prentice Hall, 2002.

DE MELO, E. S. R. L. Análise de Biodegradabilidade dos materiais 

que compões os Resíduos Sólidos Urbanos através de Ensaios 

BMP. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil). Universidade 

Federal de Pernambuco. Recife, 2010.

DGQA (1989). Documento Técnico nº1 – Resíduos Sólidos 

Urbanos - Quantificação e caracterização. Metodologia. 

Direcção-Geral da Qualidade do Ambiente. Lisboa.

DRA. Direção Regional do Ambiente. Campanha de Quan-

tificação e Caracterização de Resíduos   Sólidos   Urbanos.   

Região Autônoma de   Açores. Disponível em: < http://www.

azores.gov.pt/NR/rdonlyres/D72E8A2B-5DBF-4BFE-8D35-BBF-

4CD596243/3641/CampanhadeQuantifica%C3%A7%C3%A3o-

eCaracteriza%C3%A7%C3%A3odeRSU.pdf> Acesso em outubro 

de 2017.

FALCÃO, A. A. Análise química de resíduos sólidos para estudos 

agroambientais. Campinas, SP: [s.n], 2005.

FEAM. Fundação Estadual do Meio Ambiente. Metodologia sim-

plificada de caracterização de resíduos sólidos urbanos para 

municípios do Estado de Minas Gerais. Minas Gerais, 2015. 

Disponível em: <http://www.feam.br/component/content/arti-

cle/13textoinformativo/1307-geracao-per-capita-e-compo-

sicao-gravimetrica-dos-rsu-nos-municipios-de-minas-gerais-> 

Acesso em dezembro de 2017.

FEAM. Estudo Gravimétrico de Resíduos Sólidos Urbanos. Car-

tilha de Orientações. Belo Horizonte, 2019.

FREITAS, H; OLIVEIRA, M; SACCOL, A. Z; MOSCAROLA, J. Método de 

Pesquisa Survey. Revista de Administração, São Paulo v.35, n.3, 

p.105-112, julho/setembro, 2000.

GERHARD, T. T; SILVEIRA, D. T. Métodos de pesquisa. Coordenado 

pela Universidade Aberta do Brasil– UAB/UFRGS e pelo Curso de 

Graduação Tecnológica – Planejamento e Gestão para o Desen-

volvimento Rural da SEAD/UFRGS. – Porto Alegre: Editora da UFR-

GS, 2009. (ISBN 978-85-386-0071-8)

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA. Pes-

quisa de Informações Básicas Municipais – MUNIC. Municípios 

que declararam possuir Plano de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos. 2013.

IPEA.   INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA.   Diag-

nóstico   dos Resíduos Sólidos Urbanos, Relatório de pesquisa. 

Brasília, 2012. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/agencia/

images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/121009_relatorio_resi-

duos_solidos_urbanos.pdf> Acesso em 13 de dezembro de 2017.

IGARATÁ. Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Só-

lidos de Rio Preto. Igaratá, São Paulo. 2012.

JACAREÍ. Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Só-

lidos de Jacareí. Jacareí, São Paulo. 2017.

LOBATO, K.C.D. & LIMA, J.P. Mapeamento de processos de seleção 

de resíduos sólidos urbanos. Eng Sanit Ambiental | v.15 n.4 | out/

dez 2010 | 347-356.

PROTASIO, F. N. M. Caracterização do Resíduo Sólido Urbano do 

Aterro Controlado de Jardim Gramacho. Trabalho de iniciação 

científica. Departamento de Engenharia Civil da Puc Rio. Rio de 

Janeiro, 2013. 

MINAS GERAIS. Lei nº 18.031 de 12 de janeiro de 2009. Institui a 

política estadual de resíduos sólidos.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. ICLEI – Brasil. Planos de gestão 

de resíduos sólidos: manual de orientação. Brasília, 2012

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. ICLEI – Brasil. Guia para Ela-

boração dos Planos de gestão de resíduos sólidos: manual de 

orientação. Brasília, 2011.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - Planos Municipais de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos. 2018. Municípios que possuem 

PMGIRS. Disponível em: < https://www.mma.gov.br/cidades-sus-

tentaveis/residuos-solidos/instrumentos-da-politica-de-resi-

duos/planos-municipais-de-gest%C3%A3o-integrada-de-es%-

C3%ADduoss%C3%B3lidos>.  Acesso em agosto de 2019.

NASCIMENTO, J. C. F. Comportamento mecânico de resíduos 

sólidos urbanos. Dissertação (Mestrado em Geotecnia) - Escola 

de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, São 

Carlos, 2007.

RIO DE JANEIRO. Lei Estadual nº 4191 de 30 de setembro de 

2003. Institui a política estadual de resíduos sólidos.

RIO DE JANEIRO. Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Rio de 

Janeiro. Convênio SRHU/MMA nº 010/2007 – Elaboração do Pla-

no de Gestão de Resíduos Sólidos do Estado do Rio de Janeiro. Rio 

de janeiro, 2013.

RIO PRETO. Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos de Rio Preto. Rio Preto, MG, 2014.

Vieira DCR, Fiore FA

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 232 / pp 73-91 | Out a Dez, 2021

https://www.wien.gv.at/meu/fdb/pdf/swa-tool-759-ma48.pdf
https://www.wien.gv.at/meu/fdb/pdf/swa-tool-759-ma48.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/D72E8A2B-5DBF-4BFE-8D35-BBF4CD596243/3641/CampanhadeQuantifica%C3%A7%C3%A3oeCaracteriza%C3%A7%C3%A3odeRSU.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/D72E8A2B-5DBF-4BFE-8D35-BBF4CD596243/3641/CampanhadeQuantifica%C3%A7%C3%A3oeCaracteriza%C3%A7%C3%A3odeRSU.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/D72E8A2B-5DBF-4BFE-8D35-BBF4CD596243/3641/CampanhadeQuantifica%C3%A7%C3%A3oeCaracteriza%C3%A7%C3%A3odeRSU.pdf
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/D72E8A2B-5DBF-4BFE-8D35-BBF4CD596243/3641/CampanhadeQuantifica%C3%A7%C3%A3oeCaracteriza%C3%A7%C3%A3odeRSU.pdf
http://www.feam.br/component/content/article/13textoinformativo/1307-geracao-per-capita-e-composicao-gravimetrica-dos-rsu-nos-municipios-de-minas-gerais-
http://www.feam.br/component/content/article/13textoinformativo/1307-geracao-per-capita-e-composicao-gravimetrica-dos-rsu-nos-municipios-de-minas-gerais-
http://www.feam.br/component/content/article/13textoinformativo/1307-geracao-per-capita-e-composicao-gravimetrica-dos-rsu-nos-municipios-de-minas-gerais-
http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/121009_relatorio_residuos_solidos_urbanos.pdf
http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/121009_relatorio_residuos_solidos_urbanos.pdf
http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/121009_relatorio_residuos_solidos_urbanos.pdf
https://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/instrumentos-da-politica-de-residuos/planos-municipais-de-gest%C3%A3o-integrada-de-es%C3%ADduoss%C3%B3lidos
https://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/instrumentos-da-politica-de-residuos/planos-municipais-de-gest%C3%A3o-integrada-de-es%C3%ADduoss%C3%B3lidos
https://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/instrumentos-da-politica-de-residuos/planos-municipais-de-gest%C3%A3o-integrada-de-es%C3%ADduoss%C3%B3lidos
https://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/instrumentos-da-politica-de-residuos/planos-municipais-de-gest%C3%A3o-integrada-de-es%C3%ADduoss%C3%B3lidos


91

ROMANI, A. P; SEGALA, K. Planos de resíduos sólidos: desafios 

e oportunidades no contexto da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. Rio de Janeiro: IBAM, 2014.

RUTKOWSKI, E. W; OLIVEIRA, J.F.D; F.A. FIORE. Resíduos Sólidos 

Municipais: Métodos de Análise de Composição Gravimétrica Es-

tudo de Caso: GAEMA Campinas, São Paulo, Brasil. In: Congresso 

Interamericano da AIDIS. Cartagena, Colômbia, 2016. Anais...

SIMAS, A.L. et al. n [recurso eletrônico] / Secretaria do Meio Am-

biente do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Planejamento 

Ambiental, CETESB; – 1a ed. – São Paulo: SMA, 2014. 1 arquivo de 

texto (350 p.): il. color., PDF; 160 MB.

SÃO PAULO. Lei estadual nº 12.300 de 16 de março de 2006. 

Institui a política estadual de resíduos sólidos.

SILVA, H. V. O. O Uso de Indicadores Ambientais para Aumentar 

a Efetividade da Gestão Ambiental Municipal. Universidade Fe-

deral do Rio de Janeiro, COPPE (tese), 2008.

SOARES, E. L. S. F. Estudo da caracterização gravimétrica e poder 

calorífico dos resíduos sólidos urbanos. Dissertação (Mestrado 

em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio 

de Janeiro, 2011.

SOUZA, J. A. R. S; MOREIRA, D. A; GUIMARÃES, G. I; CARVALHO, 

W. B. Caracterização dos resíduos sólidos urbanos em Urutaí, GO. 

Multi-Science Journal 2015; 1(1):79-83. Goiás, 2015. (https://

doi.org/10.33837/msj.v1i1.52)

YIN, R. K. Pesquisa qualitativa do início ao fim [recurso eletrôni-

co] / Robert K. Yin ; tradução: Daniel Bueno ; revisão técnica: Dir-

ceu da Silva. – Porto Alegre: Penso, 2016. ePUB.

Visão de gestores municipais sobre requisitos aplicáveis à caracterização de resíduos sólidos urbanos:  
estudo de caso na Bacia do Paraíba do Sul

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 232 / pp 73-91 | Out a Dez, 2021

https://doi.org/10.33837/msj.v1i1.52
https://doi.org/10.33837/msj.v1i1.52


92 Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 232 / pp 92-103 | Out a Dez, 2021

Amanda Gondim Cabral Quirino1* |Carmem Lúcia Moreira Gadelha1 |  
Romildo Henriques dos Anjos Junior1

Otimização do processo de eletrocoagulação 
para remoção de nitrato em água
Optimization of the electrocoagulation process for nitrate  
removal in water

DOI: https://doi.org/10.36659/dae.2021.063

 Data de entrada: 
20/04/2020  

 Data de aprovação: 
14/05/2020

1 Universidade Federal da Paraíba (UFPB) - João Pessoa - Paraíba - Brasil.
* Autora correspondente: amandagcq@hotmail.com.

ORCID ID
Quirino AGC   https://orcid.org/0000-0002-0188-275X 

Gadelha CLM   https://orcid.org/0000-0002-7226-4684 
Anjos Junior RH   https://orcid.org/0000-0002-7577-0531 

ARTIGO ORIGINAL

Resumo
O objetivo do presente trabalho foi a otimização do processo de eletrocoagulação (EC) para remoção de ni-

trato em água. Para isso, foram investigadas as interferências das variáveis condutividade elétrica (CE), pH e 

tempo na remoção de nitrato, por meio da aplicação do Delineamento Box-Behnken associado à Metodolo-

gia de Superfície de Resposta. Os experimentos de EC foram conduzidos em escala de bancada e em sistema 

de batelada, com a utilização de eletrodos de alumínio com arranjo bipolar em série. Os testes foram reali-

zados com uma solução sintética contendo, inicialmente, 20 mg N – NO3
- L-1. Os resultados mostraram que 

apenas as variáveis CE e tempo de processo foram estatisticamente significativas para a resposta e que o mo-

delo gerado para a remoção de nitrato em função dessas variáveis foi considerado preditivo, sendo a região 

ótima definida pela superfície de resposta correspondente aos níveis mais elevados das variáveis estudadas  

(CE: 1200 µS/cm, tempo: 90 min e pH: 9,0).

Palavras-chave: Remoção de nitrato. Eletrocoagulação. Otimização.

Abstract
The aim of this work was to optimize the electrocoagulation (EC) process for nitrate removal in water. For this, 

the interference of the variables electrical conductivity (CE), pH and time in the nitrate removal were investigated, 

through the application of the Box-Behnken Design associated with the Response Surface Methodology. The EC 

experiments were conducted on a bench scale and in a batch system, using aluminium electrodes with a bipolar 

array in series. The tests were performed with a synthetic solution with an initial concentration of 20 mg N – NO3
- L-1.  

The results showed that only the variables CE and time were statistically significants for the response and that 

the model generated for the removal of nitrate in function of these variables was considered predictive, with the 

optimal region being defined by the response surface corresponding to the highest levels of the studied variables  

(CE: 1200 µS/cm, time: 90 min and pH: 9,0).

Keywords: Nitrate removal. Electrocoagulation. Optimization.
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1 INTRODUÇÃO
Entre os agentes químicos que podem estar pre-

sentes na água e que representam riscos à saú-

de, destaca-se o nitrato, sendo considerado por 

Baird e Cann (2011) o contaminante inorgânico 

de maior preocupação em águas subterrâneas. 

O seu excesso em água destinada a fins potáveis 

pode causar em recém-nascidos a doença me-

tahemoglobinemia, também conhecida por sín-

drome do bebê azul, caracterizada pela oxidação 

da hemoglobina para metahemoglobina, que, 

por sua vez, é incapaz de transportar oxigênio 

aos tecidos, provocando cianose (coloração azu-

lada) e, em casos mais graves, morte por asfixia 

(WHO, 2011). 

A presença de elevadas concentrações de nitrato 

em águas destinadas ao consumo humano é um 

tema de interesse em saúde pública em virtude 

não somente da ocorrência de metahemoglobi-

nemia, principalmente em bebês de até três me-

ses de idade, mas também devido a uma possível 

correlação com o risco de desenvolvimento de 

câncer gástrico pela ingestão de água com ele-

vadas concentrações dessa substância (DOVI-

DAUSKAS et al., 2015).

Atrelado à questão das doenças provocadas pelo 

consumo de água com elevadas concentrações 

de nitrato, há o fato desse agente químico ser 

uma substância considerada persistente e sua 

remoção da água para atender ao padrão de 

potabilidade, que é de 10 mg.L-1, ser onerosa e, 

por vezes, tecnicamente inviável, prejudicando o 

abastecimento público e privado (CETESB, 2020).

Devido à dificuldade de remoção do nitrato 

presente na água pelo processo de tratamen-

to convencional, diversos métodos alternativos 

têm sido empregados, quais sejam: troca iônica, 

osmose reversa e eletrocoagulação (KOPARAL; 

ÖGÜTVEREN, 2002; VASUDEVAN et al., 2010).

Uma das principais motivações para escolher o 

processo físico-químico (troca iônica, osmose 

Otimização do processo de eletrocoagulação para remoção de nitrato em água

reversa e eletrocoagulação) de tratamento a ser 

utilizado é o fator econômico, em que é levado 

em consideração o capital disponível e os cus-

tos operacionais. Dessa forma, a troca iônica e a 

osmose reversa não se tornam interessantes, já 

que são processos mais caros. Por outro lado, a 

eletrocoagulação se torna atrativa por ser menos 

onerosa (LACASA et al., 2011).

O processo de eletrocoagulação consiste na ge-

ração de espécies de coagulantes in situ por oxi-

dação eletrolítica do ânodo de sacrifício, desen-

cadeada pela corrente elétrica aplicada através 

dos eletrodos (CHEN, 2004; MOLLAH et al., 2004; 

CAÑIZARES et al., 2006; HARIF; ADIM, 2011). Os 

íons metálicos, gerados pela dissolução eletro-

química do ânodo, reagem com os íons hidroxila 

produzidos no cátodo, como produto da reação 

da hidrólise da água. Dessa maneira, são forma-

das várias espécies de coagulantes, incluindo hi-

dróxidos precipitados que são hábeis para remo-

ver poluentes por adsorção, dentre eles o nitrato, 

e outras espécies de íons metálicos. O processo 

de eletrocoagulação combina vários mecanis-

mos, quais sejam: eletroquímicos (oxidação anó-

dica do eletrodo metálico e redução catódica da 

água, eletro-oxidação ou eletro-redução dos po-

luentes), químicos (alteração de pH) e físicos (ad-

sorção física, flotação, decantação), em que tais 

mecanismos podem ser sequenciais ou paralelos 

(HAKIZIMANA et al., 2017).

Essadki et al. (2008) consideram que os coagu-

lantes gerados in situ por eletrocoagulação são 

geralmente mais eficazes do que os aplicados 

na coagulação química convencional: são capa-

zes de desestabilizar suspensões coloidais e as 

emulsões, de adsorver, neutralizar ou precipitar 

poluentes dissolvidos, e, finalmente, de formar 

flocos que podem ser removidos por sedimenta-

ção/filtração ou flotação.

Segundo Hakizimana et al. (2017), os parâmetros 

que interferem na eficácia do processo de eletro-
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coagulação estão relacionados às condições ope-

racionais (corrente elétrica, tensão elétrica, tem-

po de tratamento), às características da solução a 

ser tratada (pH, condutividade elétrica, presença 

de cloreto de sódio) e aos eletrodos (configuração, 

material e espaçamento entre eles).

Geralmente, no processo de eletrocoagulação, 

o aumento da condutividade elétrica da solução 

a ser tratada acarreta a diminuição da sua resis-

tência ao transporte de íons, proporcionando, 

assim, o aumento da corrente elétrica desenvol-

vida no sistema. Geralmente, o cloreto de sódio 

(NaCl) é empregado para aumentar a condutivi-

dade elétrica das soluções eletrolíticas (HAKIZI-

MANA et al., 2017). Esse aumento diminui o tem-

po de tratamento necessário para se obter uma 

determinada eficiência de remoção de poluen-

tes; consequentemente, o consumo de energia 

elétrica é reduzido (CHOU, 2010).

De acordo com Mollah et al. (2001) e Hakizima-

na et al. (2017), quando se utilizam eletrodos 

de alumínio na eletrocoagulação, em condições 

apropriadas de pH, o coagulante hidróxido de 

alumínio (Al(OH)
3
) é polimerizado para Al

n
(OH)

3n
, 

formando moléculas maiores, responsáveis por 

conferir ao processo a peculiaridade de gerar ex-

celentes coagulantes. Ademais, dependendo do 

pH do meio aquoso, outras espécies iônicas po-

dem ser formadas, tais como Al(OH)2+, Al
2
(OH)

2
4+ 

e Al(OH)
4
− (MOLLAH et al., 2001; HAKIZIMANA 

et al., 2017). Esses complexos gelatinosos com 

grande área superficial favorecem a rápida ad-

sorção de poluentes solúveis e a aglomeração de 

partículas coloidais (MOLLAH et al., 2001; CAN; 

BAYRAMOGLU; KOBYA, 2003; BAYRAMOGLU et 

al., 2004; KOBYA et al., 2006).

Muitos problemas em engenharia e ciências en-

volvem relações entre duas ou mais variáveis de 

maneira não determinística, ou seja, não são co-

nhecidas equações nas quais uma variável pode 

ser escrita em função da outra. Nesse contexto, 

surge o planejamento fatorial de experimentos 

cujo produto é a equação de um modelo empí-

rico, resultante de observações práticas. A cole-

ção de ferramentas estatísticas utilizadas para 

modelar e explorar relações entre variáveis que 

se relacionam de maneira não determinística 

é chamada de análise de regressão (MONTGO-

MERY; RUNGER, 2016).

Quando se considera mais de uma variável e suas 

interações, a otimização é uma técnica apropria-

da e amplamente empregada. A Metodologia de 

Superfície de Resposta (MSR), por sua vez, permi-

te analisar a significância estatística do modelo 

de regressão da resposta em função das variáveis 

estudadas e representá-lo graficamente (LUCE-

NA et al., 2018).

A otimização do processo de eletrocoagulação 

tem sido aplicada ao tratamento de efluentes de 

abatedouros de aves (MÓDENES et al., 2017) e de 

efluentes têxteis (ALEXANDRE, 2015; MARTINS 

et al., 2017; TOMASSONI et al., 2019). Entretan-

to, há uma escassez de estudos de otimização 

para remoção de nitrato presente em água, com 

a definição da região ótima para o processo.

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo 

otimizar o processo de eletrocoagulação para a 

remoção de nitrato em água, considerando-se as 

variáveis independentes condutividade elétrica, 

pH e tempo de processo. Para isso, utilizou-se o 

Delineamento Box-Behnken e a Metodologia de 

Superfície de Resposta (MSR).

2  METODOLOGIA
2.1 Ensaios de eletrocoagulação

Os ensaios de eletrocoagulação foram realiza-

dos em escala de bancada e em sistema de ba-

telada. O aparato experimental era composto de: 

um reator de eletrocoagulação (Fig. 1A), confec-

cionado em vidro, em formato retangular com 

capacidade de 3 L; um sifão acoplado ao reator 

Quirino AGC, Gadelha CLM, Anjos Junior RH

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 232 / pp 92-103 | Out a Dez, 2021



95

(Fig. 1B); eletrodos de alumínio retangulares com 

dimensões de 12,5 cm de comprimento x 6,5 cm 

de largura x 0,1 cm de espessura, fixados em um 

suporte de nylon (Fig. 1C); uma fonte de corrente 

elétrica contínua de 12 V (Fig. 1D); e um multí-

metro (Fig. 1E). 

 
Figura 1 - Aparato experimental dos ensaios de eletrocoagulação em escala de bancada e em sistema de batelada

Foram utilizados três eletrodos de alumínio com 

espaçamento fixado em 1,4 cm. O arranjo utili-

zado foi do tipo bipolar com ligação em série, em 

que os dois eletrodos externos foram ligados à 

fonte de corrente contínua por meio de pontas 

de prova.

Em todos os experimentos, o conjunto de eletro-

dos de alumínio permaneceu imerso em 2,5 L da 

solução sintética de nitrato a ser tratada. A cole-

ta das amostras pós tratamento foi realizada por 

meio de um sifão, previamente acoplado ao rea-

tor, para que a camada de escuma formada não 

fosse desestabilizada durante a retirada.

2.2 Soluções aquosas sintéticas de nitrato

A concentração de nitrato definida para o prepa-

ro da solução sintética foi acima do Valor Máximo 

Permitido (10 mg N – NO3
- L-1) para consumo hu-

mano estabelecido pela Portaria de Consolidação 

do Ministério da Saúde nº 5/2017 (BRASIL, 2017).

Assim, a solução sintética foi preparada com con-

centração de 20 mg.L-1 de nitrato (N – NO
3

-), por 

meio da diluição de nitrato de potássio (KNO
3
) em 

água destilada. Utilizou-se a proporção estabe-

lecida no Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (APHA; AWWA; WEF, 2012), 

que determina a pesagem de 722 mg de KNO
3
 e 

diluição em 1 L de água destilada, para que seja 

obtida a concentração de 100 mg N – NO
3

-/L. 

Dessa forma, por meio de regra de três simples, foi 

determinada a massa de KNO
3
 necessária para a 

obtenção de 20 mg N – NO
3

- L-1.

2.3 Planejamento experimental 

As variáveis independentes, também conhecidas 

como fatores, foram definidas de acordo com o 

reportado na literatura como interferentes na 

eficácia do processo de eletrocoagulação. As-

sim, foram adotados como fatores o tempo de 

processo, o pH e a condutividade elétrica, sendo 

o primeiro uma condição operacional e os dois 

últimos característicos da solução a ser tratada 

(HAKIZIMANA et al., 2017). A variável resposta 

ou dependente foi a remoção de nitrato (Eq. 1), 
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definida com base no objetivo do tratamento por 

eletrocoagulação.

𝐸𝐸 = 	$
𝐶𝐶& − 𝐶𝐶(		
𝐶𝐶&

) 	𝑥𝑥	100  (1)

Em que:

E = Eficiência de remoção de nitrato (%);

Ci
 = Concentração de nitrato antes do tratamento;

Cf
 = Concentração de nitrato após o tratamento.

A determinação dos níveis do fator pH baseou- 

se na faixa recomendada para consumo humano, 

estabelecida pela Portaria de Consolidação nº 

5/2017, do Ministério da Saúde Brasileiro (BRA-

SIL, 2017). O ajuste do pH da solução em cada 

teste foi realizado com H2
SO

4
 (0,1 N) e NaOH  

(0,1 N). Já a definição dos níveis dos fatores con-

dutividade elétrica e tempo de processo ampa-

rou-se em testes preliminares (resultados não 

apresentados). O aumento dos valores de condu-

tividade elétrica ocorreu por meio da adição de 

cloreto de sódio (NaCl) à solução. A homogenei-

zação da solução no ajuste do pH e da condutivi-

dade elétrica foi realizada com auxílio de um agi-

tador magnético. Os níveis dos fatores utilizados 

no planejamento experimental estão apresenta-

dos na Tabela 1.

Tabela 1 - Fatores e níveis utilizados no Delineamento 
Box-Behnken

Fatores
Níveis

Inferior (-) Central (0) Superior (+)

Condutividade 
elétrica (µS/cm) 400 800 1200

Tempo (min) 30 60 90

pH 6,0 7,5 9,0

 

Uma vez definidos os fatores e seus níveis, elabo-

rou-se a matriz do Delineamento Box-Behnken 

(DBB), totalizando em 15 experimentos, que fo-

ram realizados de maneira aleatória.  A criação 

do design experimental e todas as análises es-

tatísticas foram realizadas no software Statistica 

versão 12.

Após a realização dos 15 experimentos, elabo-

rou-se um modelo matemático capaz de relacio-

nar as variáveis independentes à resposta. Para 

isso, primeiramente, foram verificados por meio 

da elaboração do gráfico de Pareto os efeitos das 

variáveis independentes e suas interações signi-

ficativos estatisticamente para a resposta remo-

ção de nitrato.

Posteriormente, para verificar a adequação esta-

tística do modelo, utilizou-se o valor de F (teste 

de Fisher) gerado na análise de variância (ANO-

VA) e o valor do R2 (coeficiente de determinação 

do modelo). Além disso, foi realizado um experi-

mento de validação.

A fim de ilustrar a região ótima definida pelas va-

riáveis independentes para a resposta remoção 

de nitrato, utilizou-se a Metodologia de Superfí-

cie de Resposta (MSR).

2.4 Metodologia analítica

O estudo dos experimentos com solução aquosa 

sintética de nitrato envolveu os parâmetros ana-

líticos: condutividade elétrica, nitrato e pH. Os 

métodos utilizados nas análises estão de acor-

do com o Standard Methods for the Examination 

of Water and Wastewater (APHA; AWWA; WEF, 

1992; APHA; AWWA; WEF, 2012). Os parâmetros 

com seus respectivos métodos de análise estão 

compilados na Tabela 2.

Tabela 2 - Parâmetros e métodos de análise

Parâmetros Métodos Número

Condutividade elétrica Potenciométrico 2510 B

Nitrato Do Salicilato 4500-NO
3

pH Potenciométrico 4500-H+ B

Quirino AGC, Gadelha CLM, Anjos Junior RH
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Respostas analíticas do Delineamento Box-
Behnken

A partir da realização dos 15 ensaios experimen-

tais, segundo o Delineamento Box-Behnken, fo-

ram obtidas as respostas analíticas da remoção 

de nitrato pelo processo de eletrocoagulação 

utilizando-se cátodos e ânodos de alumínio. Na 

Tabela 3 estão dispostos os fatores e os níveis 

utilizados com suas respectivas respostas analí-

ticas obtidas.

Tabela 3 - Fatores, níveis e respostas do Delineamento Box-Behnken

Experimentos

Fatores Resposta

Condutividade elétrica (µS/cm) Tempo (min) pH % Eficiência de 
remoção de 

 nitratoNível Valor Nível Valor Nível Valor

1 - 400 - 30 0 7,5 16,96

2 + 1200 - 30 0 7,5 40,13

3 - 400 + 90 0 7,5 35,04

4 + 1200 + 90 0 7,5 60,84

5 - 400 0 60 - 6,0 26,39

6 + 1200 0 60 - 6,0 39,43

7 - 400 0 60 + 9,0 16,34

8 + 1200 0 60 + 9,0 33,05

9 0 800 - 30 - 6,0 13,92

10 0 800 + 90 - 6,0 38,03

11 0 800 - 30 + 9,0 34,10

12 0 800 + 90 + 9,0 64,08

13 0 800 0 60 0 7,5 20,56

14 0 800 0 60 0 7,5 25,85

15 0 800 0 60 0 7,5 24,29

Constatou-se que o processo de eletrocoagu-

lação foi capaz de remover o íon nitrato em to-

dos os experimentos, com mínima remoção de 

13,92% (experimento 9) e máxima de 64,08% 

(experimento 12).

A solução aquosa sintética, submetida ao  

processo de eletrocoagulação, nos experimen-

tos de 1 a 15 (Tabela 3) apresentava concentra-

ção inicial de nitrato igual a 20 mg N-NO
3

- . L-1.  

Dessa maneira, para reduzir ao VMP  

(10 mg N-NO
3

- . L-1) estabelecido pela Portaria 

de Consolidação MS nº 5/2017 (BRASIL, 2017), 

seria necessária uma remoção mínima de 50%. 

Assim, em apenas dois experimentos (ensaios 4 

e 12) essa condição foi alcançada, obtendo-se 

valores de remoção de nitrato iguais a 60,84% e 

64,08%, respectivamente.

Com base nesses resultados, realizou-se um es-

tudo de otimização do processo, apresentado 

nas seções seguintes, onde foram definidas as 

faixas ótimas operacionais dos fatores e propos-

to um modelo matemático validado experimen-

talmente para a resposta remoção de nitrato.

3.2 Determinação dos efeitos dos fatores  
na resposta

Para verificar a influência das variáveis inde-

pendentes sobre a resposta remoção de nitrato 

utilizou-se o gráfico de Pareto. De acordo com 

Lucena (2014), esse gráfico mostra os efeitos 

significativos para o processo estudado, classi-

fica-os como positivos ou negativos e avalia o 

efeito das variáveis e das interações entre elas na 

resposta de estudo.
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O gráfico de Pareto do processo de eletrocoagulação 

para remoção de nitrato está apresentado na Fig. 2, 

para um nível de confiança de 95%. Na interpreta-

ção desse gráfico, consideram-se significativas as 

variáveis e as interações (representadas pelas bar-

ras) que atingem o nível de significância p = 0,05.

 
Figura 2 - Gráfico de Pareto do processo de eletrocoagulação para remoção de nitrato

Para o nível de significância p = 0,05, observou- 

se que apenas os fatores tempo (componen-

tes linear e quadrática) e condutividade elétri-

ca (componente linear) demonstraram signifi-

cância estatística para a resposta. No processo, 

destacaram-se como maiores influenciadores da 

resposta as componentes lineares do tempo e da 

condutividade elétrica, respectivamente. Ambos 

os fatores apresentaram efeito positivo, ou seja, 

aumentando-se seus valores dentro das faixas 

estudadas, a resposta atingiu valores mais satis-

fatórios. Em outras palavras, níveis mais elevados 

de tempo e de condutividade elétrica proporcio-

naram maiores valores de remoção de nitrato, 

conforme observou-se nos experimentos 4 e 12 

(Tabela 3), nos quais foram obtidas as respostas 

de 60,84% e de 64,08%, respectivamente.

Efeitos semelhantes foram observados por Li et 

al. (2009) que estudaram a performance da re-

dução de nitrato utilizando três tipos de cátodos 

(Fe, Cu e Ti), diferentes dosagens de NaCl (0,3 e 

0,5 g.L-1) e tempo de processo (30, 60, 90, 120, 

150 e 180 min). Em seus experimentos, o efeito 

do tempo sobre a resposta foi positivo, uma vez 

que para os diferentes tipos de cátodos e dosa-

gens de NaCl a remoção de nitrato aumentou 

com o decorrer do tempo.

Apesar de o pH, dentro da faixa estudada, não ter 

demonstrado influência estatisticamente signi-

ficativa sobre a resposta, conforme observado 

no Gráfico de Pareto (Fig. 2), essa variável apre-

sentou um efeito positivo. Notou-se que seus 

níveis mais alcalinos promoveram um aumento 

na remoção de nitrato quando comparados com 

seus níveis mais ácidos. Tal constatação pode ser 

comprovada pelos experimentos 10 e 12 (Tabela 

3), que foram realizados sob as mesmas condi-

ções de condutividade elétrica (800 µS/cm) e de 

tempo (90 min), divergindo apenas nos níveis do 

fator pH (6 e 9, respectivamente), onde foram 
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obtidos valores de remoção de nitrato corres-

pondentes a 38,03% e 64,08%. Salienta-se que 

os melhores resultados (ensaios 4 e 12) foram 

obtidos na faixa de pH de 7,5 a 9, faixa essa que 

é, geralmente, superior àquela adotada nas re-

des de distribuição.

Li et al. (2010) estudaram a remoção de nitrato 

pelo processo eletrolítico e constataram que o pH 

não foi um fator significativo para a resposta, pois 

os seus resultados foram similares para diferentes 

valores iniciais de pH (3, 5, 7, 9 e 11). Entretanto, 

os autores observaram que condições alcalinas 

favoreceram a remoção de nitrato, uma vez que a 

mínima remoção foi obtida com pH 3,0 e a máxi-

ma com pH 11,0, em experimentos realizados sob 

as mesmas condições. Dessa forma, os resultados 

verificados por Li et al. (2010) sobre a influência 

do fator pH na remoção de nitrato se assemelha-

ram com as obtidas no presente estudo.

3.3 Elaboração do modelo para a resposta 
remoção de nitrato

Um modelo matemático para a remoção de ni-

trato em função das variáveis estatisticamente 

significativas foi elaborado por meio da regres-

são dos dados experimentais, sendo representa-

do pela Eq. 2.

𝑌𝑌	(𝑋𝑋) = 	28,9743	 + 	0,0246	𝑋𝑋1 − 1,1235	𝑋𝑋5 + 0,0126	𝑋𝑋55 

𝑌𝑌	(𝑋𝑋) = 	28,9743	 + 	0,0246	𝑋𝑋1 − 1,1235	𝑋𝑋5 + 0,0126	𝑋𝑋55  (2)

Em que:

Y (X) = Eficiência de remoção de nitrato (%);

X1
 = Condutividade elétrica (µS/cm);

X2
 = Tempo (min).

 

A fim de ser verificada a qualidade do ajuste do 

modelo, a ANOVA está apresentada na Tabela 4.

Tabela 4 - Análise de variância (ANOVA) para o modelo

Fonte de variação do 
modelo Soma quadrática Graus de liberdade Quadrados médios Fcalculado Ftabelado

Regressão linear 2332,09 3 777,36 11,35 3,59

Resíduo 753,72 11 68,52

Total corrigido 3085,81 14

% variação explicada (R2) = 75,57%

De acordo com o coeficiente de explicação do 

modelo, R2, o modelo quadrático explica 75,57% 

da variação total das respostas. Assim, o modelo 

pode ser considerado estatisticamente significa-

tivo e preditivo, pois R2 > 75% e F
calculado

 > F
tabelado

 

(LUCENA et al., 2018). 

Além da análise estatística, foi realizado um 

experimento para validação do modelo em um 

ponto não contemplado no Delineamento Box- 

Behnken, a fim de comparar o predito pelo mo-

delo conforme a Eq. 2 e o observado na prática. 

As condições do experimento de validação e as 

respostas obtidas estão compiladas na Tabela 5. 

Na Fig. 3, pode-se observar o aspecto do reator 

antes e depois do processo de eletrocoagulação, 

no experimento de validação do modelo.

Tabela 5 - Condições do experimento de validação do 
modelo e as respostas obtidas

Condições Valores

Condutividade elétrica (µS/cm) 1200

Tempo (min) 90

pH 9

Respostas Valores

Resposta predita (% remoção de nitrato) 59,34

Resposta observada (% remoção de nitrato) 65,25

Coeficiente de variação (Cv) (%) 6,71
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O coeficiente de variação (Cv) entre a resposta 

experimental e a predita pelo modelo foi esti-

mado em 6,71%. Lucena (2014) considera que 

valores de coeficiente de variação menores que 

10% em experimentos de validação indicam alta 

precisão e confirmam que o modelo proposto é 

aplicável para fins preditivos.

3.4 Análise da superfície de resposta

A fim de serem verificados os níveis dos fatores 

que produziram a melhor resposta para a remo-

ção de nitrato pelo processo de eletrocoagula-

ção, foram elaborados os gráficos de superfície 

de resposta e de curva de contorno para tornar 

possível a visualização da região ótima definida 

pelas variáveis independentes. Os gráficos da su-

perfície de resposta e da curva de contorno estão 

ilustrados na Fig. 4, onde a variável independen-

te pH teve seu valor fixado em seu nível superior 

(9,0), sendo os fatores tempo e condutividade 

elétrica confrontados para a definição da região 

ótima para a remoção de nitrato.

Conforme mostrou-se nos gráficos de superfí-

cie de resposta e de curva de contorno (Fig. 4), 

a remoção de nitrato intensificou-se à medida 

que os valores da condutividade elétrica e do 

tempo se aproximaram dos seus níveis supe-

riores, em que o aumento simultâneo dos dois 

fatores acarretou na definição da região ótima 

para o processo.

A constatação de que níveis mais elevados do 

fator tempo promoveram maiores valores de re-

moção de nitrato é facilmente compreensível, 

por dois prováveis motivos: ao passo que se es-

tende o tempo de processo, são formadas mais 

partículas de hidróxido de alumínio precipitado 

(nas quais o nitrato é adsorvido) e ocorrem mais 

reações catódicas de eletro-redução do nitrato.

A variável tempo influenciou de maneira análo-

ga os experimentos de Govindan, Noel e Mohan 

(2015), que estudaram o efeito do tempo de ele-

trólise na remoção de nitrato pelo processo de 

eletrocoagulação com cátodos de ferro e ânodos 

de diferentes materiais (alumínio e ferro). Em 

ambas as combinações (Fe-Fe e Al-Fe) foram in-

vestigadas as remoções em 30, 60, 90, 120, 150 e 

180 min de processo, onde se observou um efeito 

positivo do tempo sobre a remoção de nitrato.

 
Figura 3 - Experimento de validação do modelo: a) Reator antes do processo de eletrocoagulação;  

b) Reator depois do processo de eletrocoagulação, com a presença de escuma.
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Reyter, Bélanger e Roué (2011) também monito-

raram os valores de remoção de nitrato em fun-

ção do tempo de eletrólise utilizando cátodos de 

Ni, Cu, Cu
90

Ni
10

 e Cu
70

Ni
30

 e observaram que, para 

os quatro tipos de cátodos, as maiores remoções 

de nitrato ocorreram com o tempo máximo de 

eletrólise (180 min). Indicando, mais uma vez, 

um efeito similar ao observado na superfície de 

resposta e na curva de contorno (Fig. 4).

Li et al. (2010) adicionaram cloreto de sódio 

(NaCl) às soluções aquosas sintéticas de nitrato 

para aumentar a condutividade elétrica do meio 

e favorecer o transporte dos íons no processo 

eletrolítico. Os autores constataram em seus ex-

perimentos que a condição ótima para remoção 

de nitrato foi definida pela presença de NaCl nas 

soluções, que promoveu maiores valores de con-

dutividade elétrica.

Huang et al. (2013) também reportaram que a 

adição de NaCl ocasionou um efeito positivo 

na performance do sistema eletroquímico para 

remover nitrato, em que a maior remoção foi 

obtida com a maior dosagem de NaCl às so-

luções. O efeito positivo ocasionado pelo au-

mento da condutividade elétrica, devido à adi-

ção de NaCl, também foi sugerido na superfície 

de resposta (Fig. 4).

4 CONCLUSÕES
O estudo do processo de eletrocoagulação para 

remoção de nitrato em solução aquosa sinté-

tica demonstrou a influência estatisticamente 

significativa e positiva dos fatores tempo e con-

dutividade elétrica na resposta. A variável pH, 

embora não tenha sido significativa estatistica-

mente para a remoção de nitrato, dentro do in-

tervalo estudado, apresentou um efeito positivo. 

O planejamento fatorial do tipo Delineamento 

Box-Behnken, associado à Metodologia de Su-

perfície de Resposta, possibilitou a otimização 

do processo por meio da geração de um modelo 

preditivo da remoção de nitrato em função das 

variáveis tempo e condutividade elétrica. Ade-

mais, foram definidas as faixas ótimas operacio-

 
 
 
Figura 4 - Remoção de nitrato (%) x tempo x condutividade elétrica: a) Superfície de resposta; b) Curva de contorno.
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nais que, por sua vez, corresponderam aos níveis 

mais elevados das variáveis.

A maior eficiência de remoção de nitrato alcan-

çada no estudo correspondeu a 65,25%, que 

foi obtida nas condições experimentais de pH 

9, tempo 90 min e condutividade elétrica 1200 

µS/cm, no ensaio de validação experimental do 

modelo. Essa condição otimizada do processo de 

eletrocoagulação, que correspondeu aos valores 

mais elevados das variáveis estudadas, foi capaz 

de remover o nitrato da solução sintética para 

um valor abaixo do padrão de potabilidade exi-

gido pela legislação, podendo-se concluir, por-

tanto, que a eletrocoagulação pode ser eficien-

temente utilizada na remoção do contaminante 

nitrato presente em água.
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Resumo
Foram estudados reatores anaeróbios associados a um filtro de areia para o tratamento do esgoto do-

méstico de uma empresa de Campinas (São Paulo). Na Etapa 1 houve a associação do tanque séptico a um 

filtro de areia, e na Etapa 2 foi pesquisada a combinação do tanque séptico a um filtro anaeróbio e filtro 

de areia. O resultado encontrado foi que, ao associar o tanque séptico ao filtro de areia, eram necessárias 

10 semanas até o entupimento do leito de areia. O filtro anaeróbio preenchido com cascas de coco verde 

(Cocos nucifera) trouxe uma ampliação desse período para 20 semanas. A menor manutenção pode ter sido 

ocasionada pela diminuição em 70 ± 11% na concentração de sólidos suspensos propiciada pelo filtro 

anaeróbio. O efluente gerado sempre apresentou baixos valores de turbidez (<10 UT) e DBO (<17 mgL-1). A 

nitrificação saltou de 10,0 ± 9,3% quando havia a associação do tanque séptico com o filtro de areia para 

76,0 ± 16,7% do N-Total quando foi introduzido o filtro anaeróbio.

Palavras-chave: Saneamento. Descentralizado. Rural. Isolado. Esgoto. Anaeróbio.

Abstract
We studied anaerobic reactors associated with a sand filter for domestic sewage treatment from a company in 

Campinas (São Paulo). In phase 1, the septic tank was associated with a sand filter and in phase 2, the combination 

of the septic tank with the anaerobic filter, filled up with coconut shells (Cocos nucifera), and a sand filter was inves-

tigated. It was found that when associating the septic tank with the sand filter, it took 10 weeks until the sand filter 

became clogged. When using the anaerobic filter this period was extended to 20 weeks. The lower maintenance 

may have been caused by the decrease of 70 ± 11% in the concentration of suspended solids provided by the an-

aerobic filter. The effluent had low values of turbidity (<10 UT) and BOD (<17 mgL-1). The nitrification of the N-Total 

increased from 10.0 ± 9.3%, when there was an association only with the septic tank and the sand filter, to 76.0 ± 

16.7% when the anaerobic filter was introduced.

Keywords: Sanitation. Decentralized. Rural. Isolated. Wastewater. Anaerobic.
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1 INTRODUÇÃO
A problemática do saneamento básico no Bra-

sil pode ser medida pelo número de municípios 

existentes no país sem qualquer tipo de servi-

ço de esgotamento sanitário. Segundo o IBGE 

(2008), das 5.507 cidades brasileiras 52,2% es-

tavam nessa situação calamitosa. Os municípios 

que se encontram em tal conjuntura são consi-

derados pequenos em sua maioria, possuindo 

uma população inferior a 10.000 habitantes e 

correspondendo a 48,37% de todas as cidades 

brasileiras, nos quais 47,09% dos cidadãos vivem 

na zona rural.

A maior parte dessas localidades lança seus de-

jetos in natura nos corpos hídricos ou no solo, 

comprometendo a qualidade da água utilizada 

para o abastecimento, irrigação e recreação (FI-

GUEIREDO et al., 2019). Deve-se buscar algum 

tipo de tratamento desses esgotos que seja ade-

quado a tais casos, permitindo o desenvolvi-

mento de uma tecnologia de grande relevância 

nacional. Os processos anaeróbios contribuiriam 

para a solução desse problema. Sua operação 

seria baseada no gerenciamento da água residu-

ária na própria origem, tornando-se uma opção 

de tratamento para pequenas localidades, casas 

individuais, condomínios, comunidades isoladas, 

indústrias ou no pequeno comércio onde o gasto 

para conexão com uma rede pública de esgoto 

seria alto.

O tanque séptico seria uma alternativa que aten-

deria a tais requisitos, sendo amplamente utili-

zado em todo o mundo. Seu enorme uso deve-se 

à simplicidade na construção e na operação (NBR 

7229, 1993). Para a complementação do trata-

mento, a NBR 13969 (1997) cita a associação do 

tanque séptico ao filtro anaeróbio, o qual é um 

tipo de reator caracterizado pela presença em 

seu interior de um material suporte estacionário 

e inerte, onde a biomassa adere-se ou fica reti-

da nos interstícios, formando um biofilme que 

degrada o substrato contido na água residuária 

(YOUNG e MCCARTY, 1969).

Segundo van Haandel e Lettinga (1994), uma das 

barreiras para a adoção dos filtros anaeróbios em 

escala real é o custo do material de enchimento, 

que pode ter a mesma ordem de grandeza do va-

lor da própria construção do reator. Desse modo, 

estudando sistemas de tratamento de esgotos 

acessíveis a comunidades carentes, pesquisa-

dores constataram que os anéis de bambu (TO-

NETTI et al., 2011 e CAMARGO e NOUR, 2001) e 

cascas de coco verde (DE OLIVEIRA CRUZ et al., 

2013; DE OLIVEIRA CRUZ et al., 2018; DE OLI-

VEIRA CRUZ et al., 2019) são leves e facilmente 

encontrados nas regiões brasileiras, permitindo 

que filtros anaeróbios tenham seus custos redu-

zidos com esses materiais como meio suporte.

Um problema relacionado à tecnologia anaeró-

bia refere-se à incapacidade de geração de um 

efluente que atenda aos padrões legais, deman-

dando um pós-tratamento que complete a remo-

ção da matéria orgânica, nutrientes e patógenos 

(CHERNICHARO, 2008). Neste caso, os filtros de 

areia seriam uma indicação adequada para cum-

prir tal função, mantendo o baixo custo e garan-

tindo um efluente com excelente qualidade.

O funcionamento dos filtros de areia se baseia 

na aplicação intermitente de afluente sobre a 

superfície de um leito de areia (MAGALHÃES et 

al., 2016). Durante a infiltração do líquido ocorre 

a purificação por mecanismos físicos, químicos e 

biológicos (AUSLAND et al., 2002). O tratamen-

to físico é resultante da filtração propiciada pela 

areia, influenciando principalmente a remoção 

de sólidos suspensos (MENORET et al., 2002), 

enquanto o químico se processa pela adsorção 

de determinados compostos. Entretanto, a pu-

rificação depende principalmente da oxidação 

bioquímica que ocorre no contato do afluente 

com a cultura biológica.

Uso de tanque séptico e filtro de areia no tratamento de esgoto e benefícios do filtro anaeróbio
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A NBR 13969 (1997) recomenda que, ao se utili-

zar o filtro de areia no pós-tratamento de efluen-

te do tanque séptico, a taxa de aplicação limite- 

se a 100 Lm-2dia-1. Caso seja proveniente de um 

processo aeróbio, dobra-se esse valor. Apesar de 

a USEPA (United States Environmental Protection 

Agency) ser uma agência ambiental de um país 

com clima mais frio, recomenda taxas superio-

res aos da norma brasileira, variando entre 80 e  

200 Lm-2dia-1 quando a alimentação provém do 

tanque séptico e de 200 a 400 Lm-2dia-1, se origi-

nária do filtro aeróbio.

Em um projeto piloto, Tonon et al. (2015) em-

pregaram em filtros de areia taxas de aplicação 

superiores a 500 Lm-2dia-1 de efluente anaeró-

bio, obtendo no líquido final valores superiores 

a 6 mgL-1 de oxigênio dissolvido (OD), turbidez 

abaixo de 2 UT, valores de demanda química de 

oxigênio (DQO) inferiores a 80 mgO
2
L-1, demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO) que não superou 

31 mgL-1 e uma completa nitrificação.

Tendo essa fundamentação, a presente pesquisa 

buscou avaliar duas conjugações diferentes de 

reatores aplicáveis ao saneamento descentrali-

zado e rural: a) a associação do tanque séptico ao 

filtro de areia; b) a combinação do tanque sép-

tico ao filtro anaeróbio e filtro de areia. A com-

paração dessas duas alternativas foi baseada na 

avaliação de parâmetros físicos, químicos e bio-

lógicos e em sua manutenção. 

2  METODOLOGIA
Esta pesquisa foi desenvolvida na empresa Villa 

Stone Comércio e Indústria de Materiais Básicos 

para Construção Limitada, localizada em Campi-

nas (São Paulo). A empresa produzia diversos tipos 

de pisos para calçamento e possuía 10 funcioná-

rios, tendo a perspectiva de no futuro atingir 20 

operários. O esgoto utilizado no projeto era pro-

veniente de atividades domésticas, relacionadas 

à higiene dos funcionários, não adentrando no 

sistema a parcela do efluente industrial.

2.1 Tanque Séptico

Após o início da operação do sistema, o esgoto 

gerado foi coletado e encaminhado para o tanque 

séptico com câmara única, o qual foi construído 

com anéis pré-moldados de concreto, tendo diâ-

metro interno de 1,90 m e profundidade total de 

2,34 m e volume útil de 4,30 m3. O projeto foi ba-

seado na NBR 7229 (1993) e no número de fun-

cionários que existirá na empresa quando houver 

sua plena capacidade. Para isso foi adotada a Eq. 1 

e as considerações expostas na Tabela 1.

V=1000+N.(CT+K.Lf
)  (1)

Sendo: V o volume útil, N o número de pessoas 

contribuintes, C a contribuição de despejos, T o 

período de detenção, K a taxa de acumulação de 

lodo digerido e L
f
 a contribuição de lodo fresco.

Tonetti AL, Cruz LMO, Gomes BGLA, Figueiredo ICS 

Tabela 1 - Dados para a construção do tanque séptico e filtro anaeróbio.

Item Unidade Tanque Séptico Filtro Anaeróbio

Pessoas Contribuintes (N) Funcionários 20 20

Contribuição de Despejos (C) L/funcionários.dia 70 70

Período de Detenção (T) Dia 2 1 (15 a 25°C)

Taxa de Acumulação de Lodo 
Digerido (K) dia-1 57 -

Contribuição de Lodo Fresco (L
f
) L/funcionários.dia 0,30 -

Volume Calculado (V) m3 4,14 2,24

Volume Adotado (V) m3 4,30 1,57
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Observa-se uma pequena discrepância entre o 

volume calculado e o volume adotado. Isso se de-

veu ao uso de anéis pré-moldados de concreto, 

que impediam a obtenção do valor exato; assim, 

optou-se por um volume ligeiramente superior.

2.2 Filtro Anaeróbio

O esgoto entrava pela parte inferior do filtro 

anaeróbio construído com anéis pré-moldados 

de concreto, tendo diâmetro interno de 1,38 m 

e profundidade total de 2,42 m. O volume útil 

era de 1,57 m3, tendo sido dimensionado ba-

seando-se na NBR 13969 (1997). Para isso em-

pregou-se a Eq. 2 e as considerações expostas 

na Tabela 1.

V
u
=1,6.N.C.T  (2)

Sendo: V
u
 o volume útil, N o número de pessoas 

contribuintes, C a contribuição de despejos e T o 

tempo de detenção hidráulica.

Foi adotado para o filtro anaeróbio um volume 

inferior ao sugerido pela norma brasileira, sen-

do que essa medida baseia-se nos trabalhos 

de Alem Sobrinho e Said (1991); Tonetti et al. 

(2011); De Oliveira Cruz et al. (2018); De Oliveira 

Cruz et al. (2019), os quais obtiveram resultados 

satisfatórios para a remoção de matéria orgânica 

com a adoção de tempos de detenção hidráulica 

inferiores aos sugeridos pela NBR 13969 (1997).

No presente estudo, o material suporte adota-

do no filtro anaeróbio foi casca de coco verde da 

espécie Cocos nucifera, que anteriormente à sua 

colocação no interior do reator teve cada unida-

de dividida em quatro partes (Fig. 1).

  
 

A B A B

Figura 1 - Cascas de coco verde da espécie Cocos nucifera.

2.3 Filtro de Areia

O líquido que deixava o filtro anaeróbio era di-

recionado a uma caixa sifonada (Fig. 2), a qual 

tinha formato quadrado com largura de 0,30 m 

e com volume útil de 0,025 m3. A adoção desse 

dispositivo visava uma aplicação de afluente de 

forma intermitente, garantindo que o leito de 

areia mantivesse uma característica aeróbia de 

tratamento. Assim, somente após atingir o vo-

lume de 0,025 m3 havia a formação de um sifão 

que garantia a aplicação desse volume de líquido 

no filtro de areia.

Uso de tanque séptico e filtro de areia no tratamento de esgoto e benefícios do filtro anaeróbio
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Afluente 
Efluente 

Figura 2 - Esquema e foto da caixa sifonada adotado na pesquisa (DE OLIVEIRA CRUZ et al., 2019).

Antes que o líquido encaminhado pela tubulação 

oriunda da caixa sifonada atingisse a superfície dos 

leitos de areia, havia seu choque com uma placa 

quadrada de madeira com 0,20 m de comprimento.

O filtro de areia foi construído com anéis pré-fa-

bricados de concreto, com diâmetro interno de 

1,90 m, possibilitando uma área superficial de 

2,84 m2. No tocante ao leito de tratamento se-

guiu-se um dimensionamento baseado na pes-

quisa desenvolvida por Tonetti (2008), conforme 

apresentado na Tabela 2.

Tabela 2 - Dados para a construção do filtro de areia 
baseados em Tonetti (2008).

Item Unidade Valor 
Adotado

Pessoas Contribuintes (N) Funcionários 20

Contribuição de Despejos (C) L/funcionários.dia 70

Volume Diário de Contribuição (V) L 1400

Área Superficial para Taxa de  
500 L.m-2.dia-1 m2 2,80

Área Superficial Adotada m2 2,84

Para a composição do leito foram empregadas 

três camadas estratificadas a partir da base do 

reator (Fig. 3). A primeira possui 0,20 m de pro-

fundidade e foi composta por brita 2, com diâ-

metro efetivo (D10
) de 16,12 mm, coeficiente de 

desuniformidade (C
D
) de 1,89 e coeficiente de 

vazios (C
v
) de 45,80 ± 0,40%. Logo acima esta-

va a camada formada por brita 1 com D
10

 igual 

a 7,51 mm, CD de 1,66 e Cv de 44,08 ± 0,38%, 

tendo 0,05 m de profundidade. Esse material 

objetivou sustentar a areia, impedindo que suas 

partículas fossem arrastadas para fora da es-

trutura do sistema.

Quanto ao leito de areia, foi adotada profundi-

dade de 0,40 m. A areia empregada foi a popu-

larmente denominada de média, classificada de 

acordo com procedimento apresentado pela NBR 

6502 (1995), possuindo um diâmetro efetivo de 

0,18 mm, coeficiente de desuniformidade de 

3,14 e coeficiente de vazios de 28,58 ± 0,87%.

A taxa de aplicação ao longo de um dia adota-

da no dimensionamento do filtro de areia exce-

dia aquela sugerida pela norma brasileira (NBR 

13969, 1997). Essa particularidade foi baseada 

na pesquisa desenvolvida por Tonon et al. (2015), 

que constataram que mesmo com disposições 

maiores que 500 Lm-2dia-1, valor superior ao li-

mite máximo recomendado pela norma, havia a 

geração de um efluente adequado aos padrões 

de lançamento.

Tonetti AL, Cruz LMO, Gomes BGLA, Figueiredo ICS 
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2.4 Aspectos operacionais e etapas do projeto

O projeto foi desenvolvido em duas Etapas. Na 

Etapa 1 foi avaliada a associação do tanque sép-

tico com o filtro de areia. Na Etapa 2 foi estudada 

a associação do tanque séptico ao filtro anaeró-

bio e ao filtro de areia (Tabela 3). Cada etapa foi 

operada até que ocorresse o entupimento do lei-

to de areia. Em cada uma delas isso se deu 3 ve-

zes. Após cada entupimento era feita a raspagem 

da camada superficial (5 cm) e imediatamente 

era reiniciada a aplicação do afluente.

 
 

Efluente 

Afluente 

Areia (0,20m) 

Brita 2 (0.05m) 
Brita 1 (0.05m) 

Figura 3 - Esquema do filtro de areia adotado na pesquisa (DE OLIVEIRA CRUZ et al., 2019).

Tabela 3 - Etapas do projeto.

Etapa 1

 

Etapa 2

 

Nos dias da coleta dos efluentes para as análises 

laboratoriais era avaliada a vazão de geração de 

esgoto. Para isso foi instalado um hidrômetro na 

tubulação descarte do efluente tratado.

2.5 Coleta de Amostras e Análises Laboratoriais

Foram coletadas amostras dos seguintes pon-

tos de coleta: efluente do tanque séptico, filtro 

anaeróbio e filtro de areia. Para cada amostra 

Uso de tanque séptico e filtro de areia no tratamento de esgoto e benefícios do filtro anaeróbio
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eram feitas as seguintes análises: pH, alcalini-

dade, oxigênio dissolvido (OD), turbidez, série 

de sólidos, DQO, DBO, compostos nitrogenados, 

fósforo e coliformes termotolerantes. Todas as 

análises foram realizadas no Laboratório de Sa-

neamento da Faculdade de Engenharia Civil, Ar-

quitetura e Urbanismo da UNICAMP (LABSAN), 

baseadas em APHA et al. (2012).

Foi verificada a presença e a redução da viabili-

dade de ovos de helmintos no esgoto bruto e nos 

efluentes dos filtros anaeróbios e filtros de areia, 

assim como nos lodos gerados e no leito de areia. 

Para isso era utilizada a metodologia para ava-

liação de helmintos preconizada pela CONAMA 

375 (2006), além de se verificar a ocorrência dos 

protozoários intestinais por meio da metodolo-

gia preconizada por Meyer (1978).

Os resultados obtidos foram submetidos a um 

tratamento estatístico e os dados eram analisa-

dos quanto a variância e as médias comparadas 

por meio do teste de Kruskal-Wallis ao nível de 

5% (p ≤ 0,05).

3 RESULTADOS
Por meio de monitoramento ao longo do estudo, 

constatou-se que no local onde estava instala-

do o sistema de tratamento houve um consumo 

médio de 1123 ± 373 L.dia-1 de água potável. A 

produção de esgoto chegou a 295 ± 247 L.dia-1. 

Desse modo, a razão entre a produção de esgo-

to e o consumo de água foi de apenas 26 ± 34%. 

Esse baixo valor para o coeficiente de retorno 

(C) pode ser explicado pelo direcionamento de 

grande volume de água potável para o processo 

produtivo e limpeza do piso da empresa, além da 

rega de jardim.

A vazão diária de esgoto era mensurada após 

a passagem pelo filtro de areia, representando 

o montante de água residual que realmente foi 

tratada. Como esse reator possuía uma área su-

perficial de 2,84 m2, tem-se que em média ha-

via a disposição de uma taxa de 104 Lm-2dia-1. O 

valor é bastante inferior ao inicialmente estipu-

lado para o dimensionamento do filtro de areia  

(500 Lm-2dia-1). Essa diferença deveu-se possi-

velmente a dois fatores: a) o citado uso da água 

no processo produtivo e limpeza do piso da in-

dústria; b) um consumo de água pelos funcioná-

rios inferior a 70 Ldia-1, ou seja, abaixo do estipu-

lado pela NBR 7229 (1993) para empresas onde o 

funcionário não prepara sua própria alimentação.

Desse modo, as informações levantadas neste 

trabalho poderão contribuir para fomentar no-

vas pesquisas que avaliem o consumo de água e 

produção de esgoto em casas ou indústrias que 

possuam seu próprio sistema de tratamento. 

Caso contrário, seguindo as orientações da NBR 

7229 (1993), será mantida a construção de siste-

mas descentralizados superdimensionados.

No entanto, o maior consumo de água e con-

sequente geração de esgoto ocorria durante o 

período de operação da empresa, entre as 8h00 

e as 17h00. O filtro de areia recebia uma taxa 

diária média de aplicação de 103 Lm-2dia-1, po-

rém todo o esgoto chegava ao sistema de forma 

concentrada, entre as 8h00 e às 17h00. Logo, 

pode-se afirmar que a taxa de aplicação real foi 

superior ao valor diário médio. No intervalo entre 

as 8h00 e as 17h00 (9 horas), o filtro de areia re-

cebia a disposição de 295 L de esgoto sobre sua 

superfície, equivalente a taxa de 277 Lm-2dia-1. 

Esse valor é muito superior ao recomendado pela 

NBR 13969 (1997). Essa norma sugere que, ao 

se utilizar o filtro de areia no pós-tratamento de 

efluente anaeróbio, a taxa de aplicação deve se 

limitar a 100 Lm-2dia-1. Por sua vez, a USEPA reco-

menda taxas superiores às da norma brasileira, 

variando entre 80 e 200 Lm-2dia-1.

Conforme será discutido nos itens seguintes, 

apesar de essa taxa de aplicação efetiva ser 

maior do que as apresentadas pela norma bra-

Tonetti AL, Cruz LMO, Gomes BGLA, Figueiredo ICS 
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sileira e dos EUA, o efluente sempre se mostrou 

com excelente qualidade.

3.1 Manutenção do Sistema

Em média, na Etapa 1 até o momento do entupi-

mento transcorriam 10 semanas. Na Etapa 2, na 

qual foi posta em operação a associação do tan-

que séptico ao filtro anaeróbio e filtro de areia, 

houve uma ampliação do tempo demandado até 

que existisse o entupimento. Em média foram ne-

cessárias 20 semanas para a obstrução do fluxo 

do afluente, o dobro do encontrado para a Etapa 

1. Pode-se observar que o primeiro benefício do 

acréscimo do filtro anaeróbio a esse sistema de 

tratamento seria a diminuição da frequência de 

manutenção do leito de areia.

Uma explicação para esse comportamento pode 

ser a diminuição da concentração de sólidos sus-

pensos propiciada pelo filtro anaeróbio. No caso, 

a remoção chegou a 70 ± 11% (Tabela 4), caindo 

de 134 ± 40 (efluente do tanque séptico) para  

40 ± 20 mgL-1 (efluente da combinação do tan-

que séptico + filtro anaeróbio).

É importante destacar que a manutenção do 

leito exigia apenas a raspagem de uma camada 

de 5 cm da sua superfície, possibilitando o ple-

no restabelecimento do bom funcionamento do 

sistema de tratamento. Esse resultado está coe-

rente com as afirmações de Rodgers et al. (2005). 

Esses autores constataram que a formação de 

biomassa na camada superficial aumenta o tem-

po de retenção e reduz a área efetiva para o fluxo 

de líquido, além de alterar a capacidade hidráu-

lica e a taxa de infiltração. Por sua vez, ao utilizar 

colunas de areia, Kristiansen (1981) notou que a 

perda de infiltração incidia principalmente nos 

primeiros 2 cm do solo, resultante dos sólidos e 

da atividade biológica. O restante do leito per-

manecia praticamente inalterado.

Após a conclusão da Etapa 1 (Tanque Séptico + 

Filtro de Areia) e antes de iniciar a Etapa 2 (Tan-

que Séptico + Filtro Anaeróbio + Filtro de Areia) 

decidiu-se pela completa troca da areia. No caso, 

foi empregada uma areia com as mesmas carac-

terísticas da utilizada na Etapa 1. A substituição 

do material filtrante visou ao início da operação 

dos filtros de areia em condições semelhantes 

as existentes na Etapa 1. Também foi feita a re-

moção do lodo do interior do tanque séptico. No 

caso, como o sistema estava em operação havia 

quase um ano, poderia ocorrer o arraste desse 

material para fora do reator, comprometendo os 

dados gerados pela nova associação de reatores 

em estudo.

3.2 Parâmetros físicos e químicos

A média da temperatura encontrada para o 

ambiente e para o esgoto foi de 22,6 ± 3,7°C e  

23,7 ± 2,4°C, respectivamente. Deste modo, não 

houve ao longo do desenvolvimento da pesquisa 

dados para o efluente anaeróbio e efluente dos 

filtros de areia que indicassem alguma interfe-

rência da temperatura sobre o tratamento, cau-

sando algum prejuízo a qualidade dos efluentes.

Ao longo de toda a pesquisa (Etapas 1 e 2), o pH 

do efluente do tanque séptico e do filtro de areia 

sempre se manteve próximo à neutralidade (Ta-

bela 4). Após a partida do filtro anaeróbio na Eta-

pa 2, seu efluente também se manteve próximo à 

neutralidade (7,5 ± 0,2). Tais resultados demons-

tram a estabilidade do sistema no tocante ao pH. 

Além disso, Chernicharo (2008) considera que os 

valores de pH compreendidos entre 6,0 e 8,0 são 

adequados para o bom funcionamento dos siste-

mas anaeróbios.
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Tabela 4 - Dados para a construção do tanque séptico e filtro anaeróbio

Parâmetro Tanque Séptico Filtro Anaeróbio
Filtro de Areia

Etapa 1 Etapa 2

SST (mgL-1) 134 ± 40 40 ± 20 27 ± 14 16 ± 8

pH 7,3 ± 0,2 7,5 ± 0,2 7,5 ± 0,3 7,3 ± 0,3

Alcalinidade total (mgCaCO
3
L-1) 567 ± 106 408 ± 36 486 ± 62 288 ± 75

Turbidez (UT) 358,5 ± 354,5 113,7 50,0 3,8 ± 1,5 3,7 ± 2,1

OD (mgL-1) 0,4 ± 0,2 0,5 ± 0,2 4,8 ± 1,2 4,4 ± 1,0

DQO (mgL-1) 423 ± 123 183 ± 35 109 ± 62 81 ± 6

DBO (mgL-1) 125 ± 26 40 ± 22 21 ± 8 17 ± 11

N-NTK (mgL-1) 144,1 ± 40,1 91,2 ± 33,0 113,6 27,5

N-NO3- (mgL-1) 3,3 ± 1,3 2,7 ± 1,5 15,0 ± 5,9 69,3 ± 42,7

Fósforo (mgL-1) 13,0 ± 9,6 9,3 ± 2,8 8,0 ± 3,6 4,4 ± 2,6

E coli (NMP100mL-1) 2,7x105 ± 2,3x105 1,8x105 ± 2,2x105 9,2x103 ± 2,2x103 1,0x103 ± 2,4x103

Quanto ao filtro de areia, não foi observada qual-

quer queda dos valores de pH. Pode ser notado 

que seu valor médio, em muitos casos, foi ligei-

ramente superior ao encontrado no efluente do 

tanque séptico e filtro anaeróbio. Esse compor-

tamento diferencia-se daquele encontrado por 

Tonetti et al. (2012). Os autores empregaram 

um sistema semelhante de tratamento e encon-

traram pH muito inferiores no efluente do filtro 

de areia (<4,0). Segundo os pesquisadores, essa 

queda dos valores de pH foi resultante do acen-

tuado processo de nitrificação que ocorria no 

leito de areia, que atingia 100% dos compostos 

nitrogenados. No presente estudo, a nitrifica-

ção foi bastante tímida, atingindo no máximo  

15,5 ± 5,6% do nitrogênio total na Etapa 1 e  

50,6 ± 16,7% na Etapa 2.

No tocante à alcalinidade total, para toda a Eta-

pa 1 o efluente do tanque séptico apresentou 

uma média igual a 567 ± 106 mgCaCO3
L-1. Na 

Etapa 2 houve uma queda significativa da média, 

chegando a 408 ± 36 mgCaCO
3
L-1. Uma possível 

explicação para esse comportamento pode estar 

relacionada a retirada do lodo ao final da Etapa1.

O efluente do filtro de areia atingiu uma alcali-

nidade igual a 486 ± 62 mgCaCO
3
L-1 na Etapa 1. 

Não foi notada diferença significativa entre os 

valores do efluente do tanque séptico e do filtro 

de areia (Tabela 4), apontando para um pequeno 

desempenho da nitrificação. Na Etapa 2 perce-

be-se que houve uma queda na alcalinidade do 

efluente do filtro de areia, comparativamente 

aos valores encontrados no efluente do filtro 

anaeróbio. Assim como para o pH, esses menores 

valores de alcalinidade estão correlacionados à 

ampliação da nitrificação no leito de areia. Esses 

resultados apontam que a associação do tanque 

séptico ao filtro anaeróbio gera um efluente com 

melhores características para a ocorrência da ni-

trificação no leito de areia.

Cabe destacar que os valores de alcalinidade 

encontrados para o efluente dos filtros de areia 

em todo o estudo são muito superiores aos en-

contrados por Tonetti et al. (2012). Esses au-

tores obtiveram uma alcalinidade total média 

para o efluente do reator anaeróbio igual a 208 

± 55 mgCaCO3
L-1. Para o efluente de um conjun-

to de filtros de areia, esses pesquisadores sem-

pre obtiveram valores próximos a zero.

Pode-se notar que a alcalinidade encontrada no 

efluente do tanque séptico foi muito superior à 

considerada típica, a qual segundo von Sperling 

(2005) oscila entre 100 e 250 mgCaCO3
L-1. Uma 

possível explicação para essa diferença de resul-

tados pode estar associada à baixa diluição do 

esgoto existente em sistemas que tratam águas 

residuais de pequenas comunidades, tal como o 

existente na presente pesquisa. Nas regiões onde 
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há grande geração de esgotos, ocorre uma maior 

possibilidade de alto consumo de água per capi-

ta e, consequentemente, uma maior diluição do 

resíduo gerado. Como consequência, os valores 

de alcalinidade tendem a ser menores. Outra hi-

pótese seria o fato de que em áreas comerciais e 

indústrias as pessoas envolvidas acabam usando 

os banheiros com maior frequência para urinar, e 

a urina tem alta concentração de ureia e grandes 

valores de alcalinidade.

É importante discutir se a alcalinidade existente 

no efluente anaeróbio gerado pelo tanque sépti-

co seria suficiente para suportar a nitrificação de 

todo o N-NTK no filtro de areia. Segundo Metcalf 

e Eddy (2003), para 1,00 g de N-NH4
+ convertido 

a nitrato, ocorre o consumo de 4,25 g de O
2
, for-

mando 0,16 g de novas células a partir da utili-

zação de 0,08 g de carbono inorgânico, além de 

diminuir em 7,07 g a alcalinidade como CaCO3
 do 

meio. Como o efluente dos reatores anaeróbios 

do presente estudo possuía 91,2 ± 33,0 mgL-1 

de N-NTK haveria um consumo de 640 mgL-1 de 

alcalinidade na forma de carbonato. Logo, tal 

como se deu com Tonetti et al. (2012), haveria a 

necessidade do aporte de um composto alcalino. 

Caso contrário haveria o comprometimento do 

pH, tornando-o ácido e, possivelmente, prejudi-

cial ao próprio tratamento.

A ocorrência de uma nitrificação apenas parcial 

pode ser um fator positivo para sistemas descen-

tralizados. Caso ocorresse a completa transfor-

mação dos compostos nitrogenados a nitrato, 

possivelmente haveria o comprometimento da 

qualidade do efluente no que tange ao pH. Esse 

fato poderia inclusive impedir seu lançamento 

em corpos hídricos ou mesmo o reúso. Cabe des-

tacar que o pH está presente no padrão de lan-

çamento em corpos hídricos (6 a 9), enquanto a 

concentração de nitrato faz parte apenas do pa-

drão de enquadramento (CONAMA 357, 2005).

No tocante à análise de sólidos suspensos totais 

(SST), pode-se perceber por meio da Tabela 4 que 

o efluente do filtro de areia apresentava uma con-

centração sem diferença significativa entre as 

duas etapas deste estudo. Deste modo, a inclusão 

do filtro anaeróbio não acarretou benefício à qua-

lidade do efluente final quanto a este parâmetro. 

No entanto, observa-se claramente que o filtro 

anaeróbio propiciou uma significativa remoção de 

sólidos na Etapa 2, chegando a 70 ± 31%.

Essa remoção de sólidos pelo filtro anaeróbio não 

trouxe benefícios à qualidade do efluente do filtro 

de areia, porém foi extremamente positiva quanto 

à manutenção do leito de areia. Como anterior-

mente discutido, aplicando o efluente provenien-

te do tanque séptico, após 10 semanas havia o 

entupimento do leito de areia, enquanto empre-

gando o efluente provindo do filtro anaeróbio o 

entupimento dava-se após 20 semanas.

A baixa concentração de sólidos suspensos tam-

bém seria benéfica para o reúso na agricultura 

devido à menor possibilidade de entupimento dos 

equipamentos utilizados na irrigação, tal como 

gotejador. Capra e Scicolone (2004) afirmam 

que há baixo risco de obstrução dos gotejadores 

quando a concentração final de SST for inferior a 

50 mgL-1. Logo, em todos os casos o efluente do 

filtro de areia atenderia a esse requisito.

Como consequência da remoção de sólidos sus-

pensos, o filtro de areia também foi muito eficien-

te na remoção de turbidez (Tabela 4). O efluente 

do tanque séptico apresentava valores médios 

iguais a 358,5 ± 354,5 UT, enquanto o filtro de 

areia gerava um efluente com valores muito infe-

riores, com média mínima na Etapa 1 igual a 3,8 ± 

1,5 UT e 3,7 ± 2,1 UT na Etapa 2. Nesses casos, a 

remoção chegou a 99,0 ± 2,4% e 96,7 ± 1,8%.

Esses baixos valores de turbidez e de sólidos 

suspensos totais permitem que na desinfecção 

do efluente haja a demanda por uma menor 

quantidade de cloro, logo será barateada algu-

Uso de tanque séptico e filtro de areia no tratamento de esgoto e benefícios do filtro anaeróbio

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 232 / pp 104-118 | Out a Dez, 2021



114

ma possibilidade de reúso seguro desse esgoto 

tratado. Desse modo, um diferencial importante 

do emprego de filtro de areia seria a garantia da 

geração de um efluente de excelente qualidade 

e com um aspecto e odor que não causa aversão 

ao ser humano.

Quanto ao OD, destaca-se a grande capacidade 

dos filtros de areia em oxigenar o líquido trata-

do. Para todas as Etapas, 1 e 2, a média foi de 4,6 

± 1,2 mgL-1. Essa aeração do efluente foi oca-

sionada pela operação intermitente do filtro de 

areia, garantida pela ação do sifão instalada a 

montante do reator. Entre uma aplicação e outra 

de afluente anaeróbio havia a possibilidade do 

preenchimento do leito com ar atmosférico.

No tocante à DQO do efluente do tanque sépti-

co, foram encontrados valores médios iguais a  

423 ± 123 mgO
2
L-1 (Etapa 1). Deve-se lembrar 

de que não foi avaliada a eficiência da remoção 

de matéria orgânica nesse reator, visto que o 

afluente percorria um trajeto muito curto entre 

a geração e a entrada no sistema de tratamento. 

Na Etapa 1, para o efluente do filtro de areia, ob-

teve-se uma DQO igual a 109 ± 62 mgO
2
L-1.

Na Etapa 2 o filtro anaeróbio propiciou uma di-

minuição de 57 ± 7% nos valores de DQO, a qual 

atingiu a média de 183 ± 35 mgO
2
L-1. Esse valor 

é bastante superior ao limite estipulado pela le-

gislação do Estado de Minas Gerais (COPAM no1, 

2008) e pela legislação aplicada na comunidade 

europeia (Diretiva 91/271/CEE). Elas apresentam 

os limites de 120 e 125 mgO
2
L-1 para o lança-

mento em corpos hídricos.

Ao avaliar a DBO do efluente deste reator, sua 

média chegou a 40 ± 22 mgO
2
L-1. Esse resultado 

confirma Chernicharo (2008) e Gonçalves et al. 

(2001), que afirmam que a combinação do tan-

que séptico ao filtro anaeróbio é capaz de gerar 

um efluente que atende a padrões mais restriti-

vos de lançamento, como a legislação do Estado 

de São Paulo (DECRETO Nº 8.468, 1976), que exi-

ge o limite de 60 mgL-1.

Mesmo com a entrada em operação do filtro 

anaeróbio não houve influência significativa no 

tratamento propiciado pelos filtros de areia. A 

eficiência de remoção média saltou de 83 ± 14% 

na Etapa 1 para 86 ± 7% na Etapa 2. Não existia 

diferença significativa entre as médias das DQO 

(Tabela 4). Desse modo, há uma forte indicação 

de que a presença de um filtro anaeróbio após 

um tanque séptico não leva a uma melhoria do 

pós-tratamento em filtros de areia no tocante à 

remoção de matéria orgânica.

A DBO efluente ao filtro de areia na Etapa 2 atin-

giu uma média de somente 17 ± 11 mgO
2
L-1, 

muito inferior ao limite máximo estipulado pela 

legislação do Estado de São Paulo (DECRETO Nº 

8.468, 1976).

Nos EUA, Widrig et al. (1996) testaram espes-

suras de leito entre 0,31 m e 1,63 m e carga 

hidráulica de somente 76 Lm-2dia-1 de esgoto. 

No experimento, os autores encontraram DBO 

no efluente do filtro mais raso de 11,0 mgL-1 e 

no mais profundo de 2,5 mgL-1, permitindo que 

chegasse à conclusão de que as profundidades 

superiores a 0,90 m não propiciavam vantagens 

ao tratamento. Na Irlanda, Rodgers et al. (2005) 

estudaram o emprego de esgoto doméstico em 

duas diferentes taxas de aplicação em colunas de 

areia de 0,425 e 0,900 m de profundidades. Eles 

obtiveram, ao utilizar 42 Lm-2dia-1, uma remoção 

de 67% em termos de DBO na coluna mais rasa e 

77% na mais profunda.

Comparativamente, na presente pesquisa foram 

aplicadas cargas hidráulicas de 277 Lm-2dia-1, 

cerca de 3,6 vezes superior à adotada por Widrig 

et al. (1996) e 6,6 vezes maior que a empregada 

por Rodgers et al. (2005). No entanto, os resul-

tados de DBO e DQO no efluente dos filtros de 

areia foram extremamente próximos ao dos au-

tores citados. Isso demonstra que o dimensiona-
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mento desse sistema em países de clima tropical, 

como o Brasil, não pode ser profundamente in-

fluenciado por normas estrangeiras.

3.3 Nitrogênio e fósforo

No tocante aos compostos nitrogenados, o NTK 

na Etapa 1 atingiu a média de 144,1 ± 40,1 mgL-1 e 

na Etapa 2 chegou a 91,2 ± 33,0 mgL-1 no efluen-

te do tanque séptico e filtro anaeróbio. Esses da-

dos estão muito acima da faixa apontada por von 

Sperling (1996) como típica para águas residuais 

de origem doméstica, que possui como limites as 

concentrações de 35 e 70 mgL-1. Também são su-

periores aos encontrados por Tonetti et al. (2012). 

Tal como a alcalinidade, essas altas concentrações 

podem ser fruto da pequena diluição do esgoto de 

pequenos grupamentos humanos. Além do que, 

como se trata de uma empresa, o banheiro é uti-

lizado pelos funcionários principalmente para uri-

nar, e não defecar.

Após a passagem pelo filtro de areia, houve um 

aumento na concentração de nitrato (Tabela 4), 

fruto da nitrificação. Na Etapa 1 a nitrificação 

atingiu somente 10,0 ± 9,3% do N-Total. Como 

explicação desse comportamento, de imediato 

pode ser descartada a hipótese da falta de aera-

ção do meio, visto que a concentração de oxigê-

nio dissolvido não apresentou diferença signifi-

cativa nas três fases da Etapa 1.

Uma hipótese para essa baixa eficiência poderia 

ser a concentração de N-NTK afluente ao filtro de 

areia, que chegou à média de 144,1 ± 40,1mgL-1 

na Etapa 1, a qual foi muito superior a existen-

te no estudo conduzido por Tonetti et al. (2012), 

que empregaram uma água residual que apre-

sentava concentração de N-Total igual a 48,1 ± 

9,6 mgL-1. Esses mesmos autores encontraram 

uma completa nitrificação do afluente anaeróbio 

aplicado na superfície de leitos de areia.

Após a introdução do filtro anaeróbio no siste-

ma de tratamento (Etapa 2), nota-se que a nitri-

ficação foi mais expressiva, chegando à média 

de 69,3 ± 42,7 mgL-1 ou o equivalente a 76,0 ± 

16,7% do N-Total. Uma possível explicação para 

essa melhoria do desempenho na Etapa 2 em 

comparação ao obtido na Etapa 1 seria a criação 

de condições mais adequadas para as bactérias 

nitrificantes competirem com as heterotróficas. 

No caso, o filtro anaeróbio removeu 55 ± 7% nos 

valores de DQO presentes no efluente do tanque 

séptico, diminuindo a disponibilidade de matéria 

orgânica nos filtros de areia.

O menor desempenho para a nitrificação quan-

do comparado ao estudo conduzido por Tonetti 

et al. (2012) e Magalhães et al. (2016) poderia ser 

fruto da menor profundidade do leito de areia. 

Na presente pesquisa foi adotado o valor de 0,40 

m, enquanto Tonetti et al. (2012) empregaram  

0,75 m e obtiveram a completa nitrificação dos 

compostos nitrogenados. Porém, buscando com-

preender a evolução do tratamento do afluente 

ao longo da infiltração em um leito de areia, Pell 

e Nyberg (1989) coletaram amostras em diver-

sas profundidades a partir da superfície de filtros 

de areia e concluíram que a nitrificação se deu a 

poucos centímetros da superfície do leito. Abai-

xo de 15 cm não foram encontradas mudanças 

significativas. Em experimento similar conduzido 

por Ellis (1987), constatou-se que 50% da nitrifi-

cação e remoção dos sólidos ocorriam igualmen-

te na camada superficial.

Desse modo, a literatura não indica que a pro-

fundidade adotada seja uma explicação adequa-

da para a menor eficiência da nitrificação obti-

da nesta escala real quando comparada à piloto 

(TONETTI et al. 2012).

A concentração de fósforo presente no efluente 

do tanque séptico ao longo de toda a pesquisa 

era de 10,5 ± 2,9 mgL-1. Esse valor está muito aci-

ma daquele encontrado por Tonetti et al. (2012), 
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os quais encontraram uma concentração de ape-

nas 3,3 ± 0,9 mgL-1. No entanto, está dentro da 

faixa apresentada por von Sperling (1996) como 

típica para esgotos domésticos, a qual varia en-

tre 5 e 25 mgL-1.

O filtro de areia propiciou uma eficiência de re-

moção tendendo ao decréscimo ao longo do es-

tudo. No decorrer das semanas havia uma ten-

dência a aumentar a concentração de fósforo até 

atingir o entupimento. Possivelmente esse com-

portamento pode estar ligado à contínua satura-

ção da capacidade do leito de areia em adsorver 

esse composto.

Após cada entupimento ocorria a retirada da ca-

mada superficial do leito e a reposição com areia 

nova. Essa ação trazia como benefício o retorno 

a uma alta remoção de fósforo. Novamente, essa 

capacidade foi diminuindo ao longo das semanas. 

Desse modo, o aumento da concentração de fós-

foro no efluente pode ser um indicativo químico 

da existência de entupimento do leito de areia.

3.4 Escherichia Coli e Patógenos

No tocante à densidade de Escherichia coli, a re-

moção propiciada pelos filtros de areia nas com-

posições avaliadas foi de apenas 2 unidades lo-

garítmicas (Tabela 4). Esses valores associados à 

pequena turbidez encontrada possibilitarão que 

baixas dosagens de cloro levarão a rápida elimi-

nação destes organismos indicadores de conta-

minação fecal (LEONEL et al., 2016).

Stevik e Ausland (2004) e Bancolé (2001) obti-

veram uma remoção de microrganismos em fil-

tros de areia entre 2 e 6 unidades logarítmicas. 

Segundo os autores, a remoção ocorria devido à 

retenção e à degradação. Na retenção estão en-

volvidos os mecanismos físicos de filtração me-

cânica, enquanto na degradação o microrganis-

mo é exposto a um conjunto de fatores abióticos 

e bióticos desfavoráveis. Entre os bióticos está a 

presença de predadores, principalmente de pro-

tozoários (STEVIK et al., 2004).

Nos efluentes do tanque séptico, filtro anaeró-

bio e filtro de areia não foram detectados ovos 

de helmintos. Possivelmente esse resultado pode 

estar associado à inexistência de algum indiví-

duo infectado por esse parasita. Mesmo a areia 

retirada após a manutenção dos leitos não apre-

sentou qualquer contaminação.

De forma geral, ao comparar os resultados ob-

tidos com os valores microbiológicos sugeridos 

pela OMS (2000) para uso de esgoto doméstico 

tratado em culturas, constata-se que nenhum 

dos efluentes estaria adequado para irrigação 

de culturas que sejam comidas sem cozimento, 

campos esportivos e parques públicos. Nesse 

caso, a densidade máxima de coliformes fecais 

permitida é de 103 NMP 100 mL-1. No entanto, 

seria viável para a irrigação de cereais e culturas 

a serem industrializadas, silviculturas, árvores 

frutíferas e forrageiras para feno e silagem, nas 

quais se exige um efluente com densidade limite 

de 105 NMP 100 mL-1.

4 CONCLUSÕES
Os resultados da presente pesquisa apontam 

para a necessidade de revisão dos critérios de 

dimensionamento de sistemas simplificados de 

tratamento de esgoto. Possivelmente deverá ser 

considerada a geração de menores volumes de 

esgoto per capita em empresas ou localidades 

isoladas e considerar o real período das ativida-

des produtivas e de produção da água residual.

O uso do filtro anaeróbio após o tanque séptico 

acarreta um período maior de uso do filtro de 

areia sem o entupimento da camada superficial 

do leito de areia (20 semanas). O filtro anaeróbio 

gera um efluente que cria condições para uma 

maior ocorrência da nitrificação no leito de areia.
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A DBO do efluente do filtro de areia foi de so-

mente 17 ± 11 mgO2L-1, inferior ao limite es-

tipulado pela legislação do Estado de São Paulo 

(DECRETO Nº 8.468, 1976). A adoção do filtro 

anaeróbio após o tanque séptico não beneficiou 

a remoção de DQO.

O sistema composto por tanque séptico, filtro 

anaeróbio e filtro de areia não deve ser projeta-

do seguindo orientações de pesquisas ou órgão 

ambientais de países com clima mais frio que o 

brasileiro. Na presente pesquisa foram dispos-

tas cargas hidráulicas até 6,6 vezes superiores 

às adotadas na Europa, mas houve a geração de 

efluente compatível com o de sistemas similares 

instalados na Irlanda e EUA.

Ao longo do uso do filtro de areia havia a tendên-

cia de queda da eficiência da remoção de fósforo, 

até o entupimento da superfície do leito de areia. 

Possivelmente, a capacidade de adsorção de fós-

foro pelo leito de areia não foi proveniente prin-

cipalmente da adsorção química da areia, mas 

devido à incorporação ao biofilme.
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Resumo
O reservatório Gavião, no Estado do Ceará, é considerado estratégico já que é ponto final do sistema que atende 

às demandas do abastecimento de água de Fortaleza. A presente pesquisa focou na dinâmica dos processos de 

estratificação térmica e seus impactos na qualidade da água. Para essa avaliação, foram analisados dados cli-

matológicos, de gestão do regime operacional e do monitoramento das variáveis ambientais. Foi observada forte 

estratificação da coluna d’água em vários momentos do primeiro semestre do ano com termoclina na profundida-

de de 6,50 a 7,50 m abaixo da superfície. Nesse período, ocorreu maior densidade de cianobactérias, com predo-

minância da Pseudonabaena sp em relação às demais espécies. No segundo semestre, constataram-se processos 

de desestratificação com mais frequência e predominância da Planktothix sp devido ao menor aquecimento da 

camada superficial, à maior velocidade dos ventos, ao manejo operacional da transferência de água entre bacias 

hidrográficas e à retirada pela tomada d’água para atender à demanda da Capital e de municípios adjacentes. 

Palavras-chave: Estratificação térmica. Qualidade de Água. Sazonalidade. Densidade de Cianobactéria.

Abstract
The Gavião Reservoir, in the state of Ceará, is considered strategic because it is part of the system that meets the de-

mand for human supply in Fortaleza. This research focused on the processes of eutrophication and stratification pro-

cesses and designation of the water column. Based on the climatological data, management of the operational regime, 

quantitative and qualitative monitoring of the environmental variables, it was possible to identify seasonal stratifica-

tion, with stratification process of the water column in the first semester, where it is observed the termination at depth 

of 6.50 to 7.50 m below the surface. In this season, there was higher cyanobacterial density, with predominance of 

Pseudonabaena sp compared to other species. In the second semester, it was verified the processes of de-stratification 

and predominance of the Planktothix sp, with consequent cooling of the surface layer temperature. water withdrawal 

to meet the demand of Capital and adjacent municipalities.

Keywords: Thermal Stratification. Water quality. Seasonality; Cyanobacteria density..
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1 INTRODUÇÃO
O barramento dos rios e córregos para a cons-

trução de reservatórios artificiais pode promover 

perda de habitat, perturbação e introdução de 

espécies. Além disso, esses ecossistemas são fre-

quentemente influenciados pela intensificação 

da degradação ambiental causada por atividades 

humanas, especialmente associadas ao aumento 

da densidade populacional, com consequente 

elevação da carga de efluentes industriais, do-

mésticos e de áreas agrícolas (BOTELHO et al., 

2012). Dessa forma, a construção de reservató-

rios ocasiona mudanças nos processos bióticos e 

abióticos, resultando em alteração dos regimes 

hidrológico, térmico, de nutrientes, sedimentos 

e química da água (OLDEN e NAIMAN, 2003). Em 

reservatórios rasos, um conjunto complexo de 

fatores regula a dinâmica aquática, que é repre-

sentada especialmente em região tropical pela 

chuva e radiação (FONSECA e BICUDO 2008). 

Em relação à interferência na qualidade de água 

causada pelo regime operacional de reservatório 

da tomada d’água, pesquisa realizada por Prín-

cipe (2010) identificou ser necessário ampliar 

o conhecimento desses processos para reser-

vatórios pequenos e com pequena capacidade 

de regulação, uma vez que a maioria do conhe-

cimento se relaciona a reservatórios de gran-

de capacidade de regularização de vazão. Por 

conseguinte, é possível realizar a integração do 

controle operacional de reservatórios a partir de 

técnicas apropriadas, para aprimorar a eficiência 

do manejo da qualidade da água, no sentido de 

minimizar os impactos negativos da eutrofização 

(PRINCIPE, 2010).

Outro fator que altera o comportamento hidro-

dinâmico é a vazão afluente, que é responsável 

pelo transporte de massa na água, podendo de-

terminar a disponibilidade de nutrientes e inter-

ferir nos processos de deposição e ressuspensão 

de sedimentos, assim como no tempo de resi-

dência hidráulica (BRAUNSCHWEIG et al., 2003). 

A camada de mistura pode ser restrita ao epilím-

nio ou avançar até o hipolímnio, fazendo com que 

a circulação vertical, principalmente provocada 

pelo vento, ocorra ao longo de toda a coluna de 

água (ANDREOLI et al., 2011). No metalímnio, en-

contra-se a termoclina, que corresponde ao plano 

que passa no ponto de inflexão do perfil térmico e 

cuja formação ocorre por interações entre a tur-

bulência gerada pelo vento e o empuxo devido ao 

gradiente de densidade; esse processo de forma-

ção é instável mesmo quando as condições am-

bientais são estáveis (ANDREOLI et al., 2011).

O gerenciamento da qualidade da água exige 

que sejam estabelecidas formas de acompanhar 

a variação de indicadores da qualidade da água, 

permitindo observar alterações nas condições de 

um corpo hídrico (Porto, 1991). 

Nesse contexto, a presente pesquisa visa ampliar 

o conhecimento dos processos de eutrofização e 

estratificação e desestratificação, considerando 

variáveis ambientais qualitativas e quantitativas, 

assim como fatores climáticos da área do reser-

vatório Gavião em relação aos processos físicos, 

químicos e biológicos que condicionam o proces-

so de eutrofização. O referido reservatório, ape-

sar de pequena capacidade de armazenamento 

(32,9 hm³), é de grande importância do ponto de 

vista operacional, já que é o ponto final do macro 

sistema e atende à demanda urbana e industrial 

da região metropolitana de Fortaleza.

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
2.1 Área de Estudo

O açude Gavião foi construído no ano de 1973 

pelo governo federal e está localizado no municí-

pio de Pacatuba, Bacia Hidrográfica Metropolita-

na, com capacidade de armazenamento de 32,9 

hm³ e área da bacia hidráulica e hidrográfica de 

06 e 97 Km², respectivamente. O referido reser-

vatório integra o macrossistema composto pelos 
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reservatórios Castanhão, Curral Velho, Pacajus, 

Pacoti, Riachão, Castanhão e pelo Canal da Inte-

gração, Canal do Trabalhador e pelo Rio Jagua-

ribe, além de tuneis e outros pequenos trechos 

de canais (Fig. 1). Toda essa infraestrutura tem o 

objetivo de atender à demanda do abastecimen-

to do município de Fortaleza e regiões circunvizi-

nhas (SRH, 2016). 

Estudo das condições de estratificação e da qualidade da água do reservatório Gavião (Ceará - Brasil)

 
Figura 1 - Mapa de localização da área em estudo, da estação meteorológica e do ponto de monitoramento.

2.2 Aquisição dos Dados

Para desenvolver o presente estudo, emprega-

ram-se dados climatológicos tais como regi-

me de chuvas, insolação e velocidade dos ven-

tos do ano de 2016 da estação meteorológica 

(338002), confrontando-os com as variáveis 

físico-químicas e biológicas (INMET, 2020). Os 

dados do monitoramento qualitativo (Tabela 

1) e quantitativo (volume) referentes ao ano de 

2016 foram acessados a partir do banco de da-

dos secundários disponibilizados pela Compa-

nhia de Gestão dos Recursos Hídricos do estado 

do Ceará (COGERH, 2020). As amostras de água 

foram coletadas a uma profundidade de 0,3 

m, entre 10:00 e 11:00, com intervalo mensal 

e na zona lacustre no ponto com coordenadas: 

9568080 mN, 549143 mE (Fig. 1). O ponto de 

amostragem dos dados era localizado próximo 

da captação da Companhia de Água e Esgoto 

do Ceará (CAGECE). No mesmo local, horário e 

dia em que se coletaram as amostras, foi rea-

lizada a perfilagem da coluna de água com uso 

de sonda YSI 6820 multiparâmetros, a cada 0,5 

m e até a profundidade de aproximadamente 11 

m. Toda semana, a sonda era calibrada em la-

boratório antes do uso. Os dados da perfilagem 

eram armazenados na sonda e posteriormente 

descarregados para o computador.
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Tabela 1 - Variáveis do monitoramento qualitativo do açude Gavião no ano de 2016.

Parâmetros Sigla LQ Método

Alcalinidade de bicarbonato (mg CaCO
3
/L) HCO3- 8,95 Titrimetria Ácido-Base (2320 B) - APHA, 2012

Condutividade elétrica (mS/cm) CE 0,002 Condutimetria (2510 B) - APHA, 2012

Cálcio (mg Ca/L) Ca 0,40 Titrimetria com EDTA (3500-Ca B) - APHA, 2012

Cloretos (mg Cl-/L) Cl 7,35 Argentimétrico (4500-Cl-B) - APHA, 2012

Clorofila-a (μg/L) Cl-a 1,00 Espectrofotométrico (10200 H) - APHA, 2012

Cianobactérias (Célula/mL) Cian - Sedgewick-Rafter - do Standard Methods for the Examination of 
Water e Wastewater, 2012

Demanda química de oxigênio (mg O
2
/L) DQO 2,00 Refluxo fechado/ Espectrofotometria (410.4) – EPA, 1993

Demanda biológica de oxigênio (mg O
2
/L) DBO 2,00 Iodometria (5210 B) - APHA, 2012

Fósforo Total (mg P/L) PT 0,010 Método do Persulfato (4500-P-J) e (4500-P-E) – APHA, 2012

Magnésio (mg Mg/L) Mg 0,240 Método do Cálculo (3500-Mg B) - APHA, 2012

Nitrogênio total (mg N/L) NT 0,937 Método do Persulfato (4500-P-J) e (4500-NO3--E)– APHA, 2012.

Oxigênio dissolvido (mg O2/L) OD - Sonda YSI 6600

pH pH - Sonda YSI 6600

Potássio (mg K/L) K 2,00 Fotometria de Emissão de Chama (3500-K-B) - APHA, 2012.

Salinidade Sal - Sonda YSI 6600

Sódio (mg Na/L) Na 2,00 Fotometria de Emissão de Chama (3500-Na-B) - APHA, 201

Sólidos dissolvidos totais (mg/L) SDT 2,00 Gravimetria (2540 D) e Cálculo - APHA, 2012.

Sólidos totais (mg/L) ST 2,00 Gravimetria (2540 B) - APHA, 2012.

Sulfatos (mg/L) SO4 7,68 Turbidimetria – (4500-SO42-E) - APHA, 2012.

Temperatura da água (ºC) TH2O - Sonda YSI 6600

Turbidez (UNT) Turb. 0,1 Nefelométrico (2130B) - APHA, 2012

Fonte: COGERH, 2016.

2.3 Análise Estatística dos Dados

Foram aplicadas técnicas da estatística descri-

tiva de forma a observar o comportamento e 

descrever os dados coletados. Os dados foram 

inicialmente organizados em gráficos e tabelas 

para facilitar a interpretação e a descrição do fe-

nômeno. Logo após, utilizou-se análise da com-

ponente principal (ACP). Essa técnica foi utilizada 

para geração de agrupamento de informações, 

transformando linearmente um conjunto origi-

nal de variáveis correlacionadas entre si em um 

conjunto substancialmente menor de variáveis 

não correlacionadas que contêm a maior parte 

da informação do conjunto original (HONGYU et 

al., 2016). O procedimento estatístico foi realiza-

do com uso do programa BioEstat 5.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Gestão das Águas do Macro Sistema

A recarga hídrica do açude Gavião, assim como 

a da maioria dos reservatórios dos estados do 

Nordeste, é dependente da precipitação concen-

trada no primeiro semestre (SILANS, 2003). Ou-

tra característica importante, quando compara-

da à maioria dos sistemas manejados no Ceará, 

é o aporte de água ao reservatório por meio da 

transposição de água de outras bacias hidrográ-

ficas, com adução a partir de canais e rios prove-

nientes de outros reservatórios à montante (CO-

GERH, 2016). A vazão média que passa no Canal 

da Integração, a montante do açude Gavião é de 

9 m³/s, principalmente no segundo semestre, já 

que a recarga do reservatório no primeiro se-

mestre (período de chuvas) reduz a necessidade 

de adução ao reservatório (COGERH, 2020).

Conforme apresentado na Fig. 2, a insolação na 

área em estudo apresenta depressões mais sig-

nificativas na estação de chuvas, haja vista que 

neste período o sol fica frequentemente enco-

berto por nuvens, diminuindo a insolação mé-

dia disponível para crescimento fitoplactônico e 

aquecimento da camada superior do lago no pe-

ríodo. A frequência de chuvas foi também maior 
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no primeiro semestre, apresentando eventos de 

chuvas de até 100 mm. Observa-se ainda que a 

velocidade média dos ventos aumentou no se-

gundo semestre, passando de cerca de 2 para 

quase 3 m/s, com um pico de aproximadamente 

6 m/s no mês de novembro.

 
Figura 2 - Dados de precipitação, velocidade do vento e insolação do ano de 2016.

Em consequência das chuvas na região (Fig. 2), 

o açude atingiu a cota de sangria (36 m) no mês 

de abril (Fig. 3). No restante do período, o con-

trole operacional manteve o volume reservado 

praticamente estável em 30,49 hm³ na cota 

34,5 com objetivo de fornecer água por gravi-

dade para a estação de tratamento de água do 

Gavião (COGERH, 2020). O aporte de água pelo 

canal da integração na estação de chuvas é re-

duzido ou mesmo paralisado, intentando-se 

economizar esse recurso hídrico para o semes-

tre subsequente.

 
Figura 3 - Volume do açude Gavião do ano de 2016. Fonte: COGERH, 2020.
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3.2 Processo de Estratificação 

Identificou-se uma predominância de estratifi-

cação térmica e química no primeiro semestre 

pela avaliação dos parâmetros temperatura (Fig. 

4A), oxigênio dissolvido (Fig. 4B) e pH (Fig. 4B), 

principalmente devido à maior variação na den-

sidade da água em diferentes profundidades e 

menor velocidade dos ventos. Já a partir do mês 

de maio até dezembro, a coluna d’água demons-

trou uma tendência a desestratificar. Na camada 

superficial, a temperatura apresentou uma ten-

dência de resfriamento gradual de 28,8 ºC no 

mês de maio a 27,6 ºC no mês de junho, julho e 

outubro, voltando a aumentar em seguida E re-

tornando a 28,8 ºC em dezembro.

É comum ocorrer a redução da vazão afluente pelo 

macrossistema para atender à demanda da esta-

ção de tratamento de água da CAGECE, em con-

sequência do período de chuvas na área da bacia 

hidrográfica do açude Gavião, cujo volume atingiu 

a máxima capacidade em abril de 2016 (COGERH, 

2016). A redução da transposição de água entre 

as bacias hidrográficas, concomitantemente com 

a menor velocidade dos ventos na área de estudo, 

são os fatores apontados para manter o perfil cli-

nogrado nos quatro primeiros meses do primeiro 

semestre, que é considerado o período de maior 

precipitação na região (Fig. 4A, 4B, 4C). 

Mesmo em baixas latitudes, onde as diferen-

ças sazonais são menos intensas que em climas 

temperados, os ecossistemas aquáticos experi-

mentam regimes térmicos que variam de acordo 

com as taxas diárias e anuais (OLDEN e NAIMAN, 

2010) como foi observado nesta pesquisa. Em 

regiões tropicais, como as do Nordeste do Bra-

sil, as variáveis climáticas sugerem que a maioria 

dos reservatórios de baixa latitude, se não todos, 

apresenta estratificação sazonal (WINTON et al., 

2019). Já foi comprovado por diversas pesquisas 

que fatores climáticos como insolação, precipi-

tação e vento contribuem para alterações nos 

processos térmicos em reservatórios (SOUSA, 

2014; FERREIRA e CUNHA, 2013). 

Pode-se visualizar no perfil de oxigênio dissolvi-

do (Fig. 4B) que durante o período de janeiro a 

abril o oxigênio atingiu os menores valores (apro-

ximadamente 1,5 mg/L) no hipolíminio. No mês 

de março, o oxigênio atingiu o menor valor na 

superfície (aproximadamente 5,5 mg/L), mesmo 

mês de maior precipitação na área em estudo 

(Fig. 3) e seguindo um padrão gráfico similar ao 

da temperatura para o mesmo período. O perfil 

ortogrado presente no segundo semestre pode 

estar relacionado principalmente a dois fatores: 

1) turbulência ocasionada pela transposição de 

águas pelo macrossistema; 2) maior velocidade 

dos ventos. Depreende-se dos fatores supraci-

tados que a desestratificação do reservatório 

no segundo semestre ocasionou o aumento da 

turbidez, cuja média aumentou de 7,75 UNT no 

primeiro semestre para 10,81 UNT no segundo 

semestre (Tabela 2). Em relação aos reservató-

rios artificiais, como é o caso do açude Gavião, 

estes podem ter uma estratificação térmica mais 

variável do que os lagos naturais devido ao siste-

ma de gestão operacional pela tomada de água 

a jusante ou pela recepção de água de outros re-

servatório a montante (HARRIS e BAXTER, 1996; 

HAN, 2000).

A proliferação das bactérias aeróbicas e facul-

tativas decompositoras de matéria orgânica 

provoca o rápido consumo de oxigênio. Caso a 

produção do oxigênio pelo fitoplâncton não con-

siga suprir essa demanda, os níveis de oxigênio 

são reduzidos, causando impactos diretos nos 

seres aquáticos aeróbios, principalmente os de 

vida superior, que desaparecem, empobrecendo 

a biodiversidade local (BÁRBARA et al., 2009). O 

pH também demonstrou a tendência de estrati-

ficação nos primeiros meses do ano e de deses-

tratificação no final do ano. O pH na superfície 

variou em torno de 8,2, demonstrando o consu-

mo de CO2 pelos produtores primários, enquan-
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to nas camadas mais profundas o valor do pH 

apresentou valores de até 7,2 no mês de janeiro 

e março, indicando a possibilidade de ambientes 

anaeróbios e a geração de CO2 pelos organis-

mos decompositores (SILVA et al, 2008). E, além 

disso, a hipóxia ou anoxia no hipolímnio promo-

ve a formação de gases como amônia, metano 

e sulfetos. Quando ocorre a mistura da coluna 

de água, além desses gases, ocorre a liberação 

de nutrientes (fósforo, ferro) e ressuspensão de 

sedimentos, que retorna para a zona eufótica no 

momento da desestratificação, aumentando a 

turbidez (ARAUJO et al., 2008) como foi o caso do 

reservatório do Gavião.

A

 

B  

 

C 

 
 

 Figura 4 - Variação de (A) temperatura, (B) oxigênio dissolvido e (C) pH da coluna de água ao longo de 2016.

3.3 Processo de Eutrofização 

Depreende-se da estatística descritiva apre-

sentada na Tabela 2 que ocorreu maior concen-

tração dos parâmetros: Ca, Cl, Cl-a, Cian, DBO, 

DQO, OD, pH, Na, SO4
 e T

H2O
 no primeiro semestre 

enquanto as demais variáveis: HCO
3

-, CE, Mg, PT, 

NT, K, Sal, SDT, ST e Turb foram mais elevadas no 

segundo semestre do ano.

Com base nos perfis de temperatura apresenta-

dos anteriormente, estima-se que a maior con-

centração de fósforo e nitrogênio no segundo 

semestre pode estar relacionada com o aporte 

da transposição e ciclagem interna em conse-

quência do processo de desestratificação. A 

modelagem da recirculação interna do fósforo 

(P) no lago Okeechobee quantificou que os flu-

xos internos de P excedem as entradas externas 

em média por um fator de 2,6. Nesse caso, as 

medidas mitigadoras relacionadas ao manejo 

na bacia hidrográfica não será eficiente para 

melhorar a qualidade da água do lago (POLL-

MAN e JAMES, 2011). Valores médio de fósforo 

total (0,08 e 0,09 mg/L) e de clorofila-a (54 e 

51 µg/L) para ambos os períodos classificam o 

reservatório como eutróficos e supereutrófico, 

respectivamente, conforme Lamparelli (2004).

Em relação à densidade de cianobactérias em 

água natural, preconiza-se para dessedentação 

animal valores inferiores 50.000 cel/ml (classe 

2). Para essa mesma classe, recomenda-se tra-

tamento convencional e, para valores superiores 

a 100.000 cel/mL (classe 3), é recomendado tra-

tamento avançado para abastecimento humano 

(Brasil, 2005). Pode-se visualizar na Tabela 2 que 

os valores médios de cianobactérias registrados 

no primeiro (217.783 células/mL) e segundo se-

mestre (144.596 células/mL) foram superiores 

aos advertidos anteriormente. 
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Tabela 2 - Análise descritiva das variáveis físico-químicas e biológicas.

Parâmetros

Primeiro semestre Segundo semestre

Média Coeficiente de 
variação Desvio padrão Média Coeficiente de 

variação Desvio padrão

HCO3
- 108,64 8,66 9,41 115,70 9,59 11,09

CE 0,51 6,50 0,03 0,55 4,50 0,02

Ca 12,58 15,82 1,99 10,51 87,43 9,19

Cl 104,69 12,83 13,44 97,37 4,85 4,73

Cl-a 54,47 45,53 24,80 51,05 26,08 13,31

Cian 217.783 72,52 157.936 144.596 103,36 149.453

DBO 8,02 36,67 2,94 5,39 105,88 5,71

DQO 41,54 11,86 4,93 32,66 33,03 10,79

PT 0,08 51,39 0,04 0,09 72,12 0,06

Mg 17,67 3,81 0,67 18,72 12,84 2,40

NT 1,47 53,53 0,79 1,62 21,18 0,34

OD 7,31 13,94 1,02 7,24 9,94 0,72

pH 8,43 4,05 0,34 8,42 2,81 0,24

K 11,71 16,41 1,92 14,50 17,31 2,51

Sal 0,26 4,02 0,01 0,28 7,54 0,02

Na 70,83 8,53 6,04 67,67 11,77 7,97

SDT 304,33 6,26 19,06 323,45 11,03 35,66

ST 314,42 7,04 22,13 334,00 9,67 32,29

SO4
8,88 59,81 5,31 8,02 77,21 6,20

T
H2O

29,53 1,40 0,41 28,13 1,87 0,53

Turb 7,75 64,01 4,96 10,81 36,79 3,98

Visualiza-se na Figura 5 que nos meses de abril 

e maio as florações de cianobactérias foram re-

duzidas. Esse evento pode ser ter sido ocasio-

nado pela intensa precipitação na área em es-

tudo. Já no segundo semestre houve em média 

uma menor quantidade de cianobactérias, com 

exceção do mês de setembro, quando foi obser-

vada uma floração similar à do mês de março. A 

instabilidade e a competição entre algas preju-

dicaram o estabelecimento de florações, levan-

do a mudanças na composição e na biomassa 

da comunidade de cianobactérias em reserva-

tórios tropicais (DANTAS et al., 2011; HUANG  

et al., 2014). Além desses fatores, a distribuição 

e a proliferação de cianobactérias são comu-

mente influenciadas pela concentração e pro-

porção de nitrogênio e fósforo, temperatura, 

oxigênio, pH, herbivoria e estabilidade de colu-

na de água, que pode atuar sinergicamente ou 

de forma antagônica (PAERL, 2008).

Os padrões temporais de distribuição fitoplanc-

tônica são influenciados por fatores ambientais 

a favor do aumento ou diminuição da diversida-

de, culminando na dominância de determina-

das espécies de cianobactérias (RANGEL et al., 

2009). Nesse período, as condições favoráveis de 

estabilidade da coluna d’água, de temperatura, 

de pH, de concentração de nutrientes proporcio-

naram a proliferação demasiada de Cianobacté-

rias (SALVO e ISAAC, 2002). 
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]  
Figura 5 - Densidade de cianobactéria e precipitação na área em estudo ao longo do ano de 2016

Conforme a Fig. 6, observa-se a codominância 

dos gêneros de cianobactérias Pseudanabaena sp 

(33%), Planktothrix sp (20%), Microcystis sp. (13%), 

Raphidiopsis sp (7%), Cylindrospermopsis sp (6%), 

em relação à densidade dos demais fitoplânctons 

(20%). No período de chuvas (primeiro semestre), 

em que a coluna de água apresentou processo de 

estratificação, ocorreu a predominância de Pseu-

danabaena sp. No segundo semestre, em águas 

misturadas, predominou a Planktothrix sp. As ele-

vadas densidades identificadas de cianobactéria 

(>100.000 célula/mL) foram compostas por espé-

cies potencialmente tóxicas e estabelecem poten-

cial risco para a saúde pública (BELLÉM, 2011).

Os feitos de toxidade de cianobactérias são muito 

variados, compreendendo desde hepatotóxicos, 

neutóxicos e dermatotóxicos (SOARES, 2009; MO-

LICA e AZEVEDO, 2009). O tipo mais comum de 

intoxicação envolvendo cianobactérias é ocasiona-

do por hepatotoxinas, que apresentam uma ação 

mais lenta, podendo causar morte num intervalo 

de poucas horas a poucos dias. Os gêneros Micro-

cystis sp., Anabaena sp., Nodularia sp., Oscillatoria 

sp., Nostoc sp., Cylindrospermopsis sp., Planktotrix 

sp., Oscillatoria sp., Radiocystis sp. e Arthrospira sp. 

foram identificadas como produtoras dessas he-

patotoxinas (MERILUOTO e CODD, 2005; MOLICA e 

AZEVEDO, 2009). O predomínio das cianobactérias 

em reservatórios tropicais eutróficos deve-se a um 

conjunto de fatores, como elevadas temperaturas, 

baixa precipitação, pH alcalino e altas concentra-

ções de nutrientes, principalmente N e P (BOUVY et 

al., 2000; CHELLAPPA e COSTA, 2003).

Existem diversos estudos sobre a dinâmica de va-

riação das populações de cianobactérias (COSTA 

et al., 2009; MOLISANI et al., 2010; DANTAS et al., 

2011; LIRA et al., 2011). As espécies que fixam ni-

trogênio atmosférico, como Anabaena sp., Apha-

nizomenon sp. e Cylindrospermopsis sp., usual-

mente dominam ambientes com águas pobres em 

nutrientes. Microcystis sp. é dominante em lagos 

eutróficos com grande estabilidade térmica, e as 

oscilatórias e as filamentosas, como Pseudana-

baena sp. e Planktothrix sp., dominam o plâncton 

de ambientes polimíticos eutróficos, que contam 

com elevada turbidez e baixa penetração de luz 

(TUNDISI e T. TUNDISI, 2008). Gêneros coloniais, 

como Microcystis, Anabaenae e Aphanizomenon, 

formam colônias contendo células em forma de 

cocos e filamentos, gerando espumas na superfí-

cie. Muitas delas possuem vesículas de gás, sendo 

uma vantagem competitiva durante águas calmas 

ou em períodos de baixa intensidade luminosa, 

porém as mesmas não conseguem se estabelecer 

em ambientes com maior turbulência na coluna 

d’água (BLOTTIERE et al., 2016).
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3.4 Avaliação Multivariada dos dados

No total foram vinte e um parâmetros utilizados, 

cujos resultados da ACP explicam 90% e 100% 

da variação para o primeiro e segundo semestre, 

respectivamente (Tabela 3). As cargas dos fatores 

podem ser classificadas como muito significante, 

significante e insignificante, correspondendo aos 

valores absolutos iguais a > 0,75; 0,75 - 0,50;  < 

0,50, respectivamente (HAIR, 2005). Em relação ao 

primeiro semestre (Tabela 3), o CP1 apresenta con-

vergência positiva das variáveis: Sal, CE, Cian, pH, 

T
H2O

; e negativa: SO
4
, Cl-a, PT (explica 27% da vari-

ância). O CP2 tem relação positiva dos parâmetros: 

HCO
3

-, Cl; e negativa: DBO, Mg, OD (explica 24% da 

variância). O CP3 inclui relação positiva: ST, SDT, 

DQO; e negativa: NT (explica 20% da variância). O 

CP4 compreende variáveis positivas: Turb, K; e ne-

gativa: Ca e Na (explica 19% da variância). 

Com relação a CP1, identificou-se que a densi-

dade de cianobactérias se mostrou significante 

principalmente com a salinidade e temperatu-

ra, o que culminou com maior densidade celular. 

Resultados semelhantes a esse foram constata-

dos por Fonseca et al. (2010), ao pesquisar vários 

mananciais no estado de São Paulo. A correlação 

negativa entre cianobactérias e Clorofila-a pode 

ser devida ao fato de que esse estudo considerou 

apenas a comunidade de cianobactérias. No en-

tanto, outros grupos de fitoplânctons estavam 

presentes nas amostras e também possuem esses 

pigmentos. Resultados semelhantes a esses foram 

constatados por Lira et al. (2011) ao estudar re-

servatórios no estado de Pernambuco. Outro fator 

que se correlaciona com o aumento de densidade 

fitoplanctônica (CP1) é o pH, tendo em vista que 

a atividade fotossintética reduz a disponibilidade 

de CO2, com consequente aumento do pH (PALMA 

et al. 2010). Uma correlação positiva entre o pH e 

o fitoplâncton também foi encontrada em pesqui-

sas realizadas em reservatório do estado de São 

Paulo (CUNHA E CALIJURI, 2011). Em referência à 

CP3, os resultados refletem o comportamento da 

concentração dos ST e SDT que se associam com 

o aumento de DQO provavelmente devido ao ar-

raste de matéria orgânica aloctone (SANTI, 2013). 

Esse resultado pode refletir no aumento da polui-

ção no local amostrado (ARAUJO et al., 2008). No 

que concerne à CP4, os cátions Ca e Na têm maior 

concentração no primeiro semestre e concate-

nam-se negativamente a Turb e K, que apresen-

tam maior concentração no semestre posterior, 

conforme apresentado na análise descritiva (Ta-

bela 3). Os referidos íons conferem dureza à água 

(SILVA et al., 2017). E as principais fontes podem 

ser áreas de agricultura, efluentes e/ou prove-

niente da bacia hidrográfica, local onde se cons-

tatam processos antrópicos, ocasionados pelo 

uso desordenado das áreas (ISLAM et al., 1997). 

A maior concentração de sulfatos presentes na 

 

 

 Figura 6 - Espécies de cianobactérias predominantes no açude Gavião no ano de 2016.
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água do reservatório na primeira estação pode ser 

proveniente de processos naturais do solo, como 

intemperismo das rochas sedimentares e a mu-

danças na intensidade desses processos; e insu-

mos antropogênicos, ou seja, fertilizantes à base 

de enxofre (S) (GRASBY et al., 1997).

No segundo semestre, conforme a Tabela 3, o CP1 

apresenta correlação positiva das variáveis: HCO3
, 

CE, Sal, Na, SDT, ST, T
H2O

; e negativa: Cian e Turb, 

(explica 34% da variância). O CP2 tem participa-

ção positiva dos parâmetros: Ca, Cl, DQO, NT, K, 

SO4
; e negativa: Cl-a, (explica 30% da variância). O 

CP3 inclui reciprocidade positiva: DBO, CE; e ne-

gativa: PT, Mg (explica 22% da variância). O CP4 

compreende as variáveis positivas: OD; e negativa: 

pH (explica 14% da variância). Ainda com relação 

à CP1, verificou-se que a TH2
O se correlacionou 

negativamente com a produtividade primária. 

Com referência ao aumento da concentração das 

demais variáveis ST, SDT, Sal, CE, HCO3
-, há indí-

cios de ser consequência da turbulência oca-

sionada pela transferência de água entre bacias 

hidrográficas, retirada de água pela tomada de 

água pela CAGECE ou instabilidade da coluna de 

água pelo processo de desestratificação, que po-

dem ocasionar a redução da densidade das Cia-

nobactérias (VIDOTTI e ROLLEMBERG, 2003). Em 

menção à CP2, as variáveis Ca, Cl, DQO, NT, K, SO
4
 

estão correlacionadas negativamente com a Cl-a. 

Nessa matriz, a Cl-a é considerada uma medida 

indireta do aumento da densidade celular (KNOLL 

et al., 2015). Em alusão à CP3, as variáveis DBO e 

CE se agrupam com sinal oposto a PT e Mg. Nesse 

caso, a degradação e a mineralização da matéria 

orgânica (DBO) tiveram como consequência o au-

mento do nutriente na coluna d’água (BRAUNS-

CHWEIG  et al., 2003). A respeito da CP4, a redu-

ção do pH pode ser consequência da mistura de 

coluna de água e incorporação de gás da coluna 

e/ou mesmo da atmosfera; assim como pode ser 

causa da poluição por ureia e compostos quími-

cos originados das áreas de pecuária e agricultura 

(MORAIS e SILVA, 2012). No entanto, o aumento 

da contratação de OD pode ser proveniente da 

maior velocidade dos ventos pertinentes ao seu 

aumento no segundo semestre.

Tabela 3 - Resultado da análise da componente principal para o ano de 2016.

Dados
Primeiro semestre Segundo semestre

PC1 PC2 PC3 PC4 PC1 PC2 PC3 PC4

HCO
3

- -0.10 0.89** 0.19 0.41 0.70* 0.36 0.11 0.61

DBO -0.05 -0.93** 0.07 0.21 -0.02 -0.19 0.97** 0.16
Cl-a -0.88** 0.12 0.03 0.46 -0.46 -0.73* 0.46 -0.20
Ca -0.21 0.37 0.06 -0.89 0.38 0.74* -0.54 0.09
Cl 0.43 0.77* 0.14 -0.09 0.06 0.85** 0.43 0.28

DQO 0.27 0.32 0.79** -0.33 0.27 0.95** 0.06 0.14
Cian 0.75* 0.63 0.13 -0.09 -0.80** 0.29 0.10 0.52
OD -0.13 -0.59* 0.02 0.30 0.36 0.24 0.47 0.77**
CE 0.76** 0.62 0.21 0.01 0.62 0.38 0.67* -0.14
K 0.12 0.35 0.30 0.87** 0.43 0.85** 0.24 0.21

Mg 0.44 -0.76** -0.18 0.42 0.05 -0.05 -0.99** -0.14
Na -0.08 0.20 0.24 -0.94** 0.65* 0.40 0.65 0.06
pH 0.53* -0.52 0.37 0.15 0.08 -0.04 0.23 -0.97**
Sal 0.96** 0.04 -0.07 0.03 0.94** -0.24 -0.04 0.24
SO

4
-0.88** 0.10 -0.17 -0.37 0.16 0.74* 0.08 0.65

SDT -0.07 0.18 0.94** -0.07 0.81** 0.57 -0.13 -0.12
T

H2O
0.75* 0.12 -0.07 0.11 0.83** 0.47 -0.25 0.17

NT 0.18 0.41 -0.72* -0.01 -0.23 0.92** -0.31 -0.03

ST -0.07 0.18 0.98** 0.03 0.76** 0.61 -0.15 -0.17

PT -0.62* -0.35 0.43 0.53 0.22 0.15 -0.91** 0.32

Turb -0.35 -0.36 -0.43 0.73* -0.93** -0.36 -0.08 -0.05

**Muito significante (>0,75); *significante (0,75 - 0,50); insignificante (<0,50)
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Identificou-se que o reservatório apresenta di-

ferentes processos de estratificação/desestrati-

ficação em função da época do ano: a) estrati-

ficou no primeiro semestre, período de maiores 

precipitações, menores incidência da insolação e 

velocidade dos ventos; b) desestratificou no se-

gundo semestre, período de menor precipitação 

e maior intensidade dos ventos e insolação e a 

presença do aporte de água advindo da transpo-

sição de outras bacias hidrográficas para atender 

ao abastecimento da Capital. Ainda não se pode 

afirmar que a transposição de águas entre ba-

cias induz a desestratificação desse reservatório, 

sendo necessários mais estudos na área para um 

maior esclarecimento sobre o assunto.

Em ambos os períodos, as águas estavam eutro-

fizadas, apresentando elevado IET e altas con-

centrações de cianobactérias, destacando-se 

os gêneros potencialmente tóxicos tais como a 

Pseudanabaena sp, Planktothrix sp, Microcystis 

sp., Raphidiopsis sp, Cylindrospermopsis sp. No 

primeiro semestre, ocorreu a predominância da 

espécie Pseudonabaena sp, e no semestre se-

guinte, o gênero Planktothix sp sobressaiu-se 

no ambiente. Essa característica de alternância 

cíclica de espécies pode representar um desafio 

para o tratamento de água para abastecimen-

to humano, já que as estratégias de tratamento 

podem variar dependendo dos organismos pre-

dominantes. Outro ponto a se destacar com essa 

alternância é a necessidade de adaptar mecanis-

mos de monitoramento de toxinas em função da 

variação da composição fitoplanctônica.

A partir da aplicação de ACP observou-se se um 

resfriamento gradual da água no segundo se-

mestre, assim como uma redução da densidade 

de cianobactérias. De forma contraditória, en-

tretanto, identificou-se correlação positiva entre 

temperatura e cianobactéria no primeiro semes-

tre e negativa no segundo. Também se constatou 

que no segundo semestre ocorreu o aumento da 

concentração de nutrientes e da turbidez que se 

relaciona com o processo de desestratificação da 

coluna de água. Essas variações identificam que 

as estratégias de tratamento de água do açude 

gavião devem ser programadas de forma a se 

adequar às sazonalidades da qualidade da água.

5 CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES
Todos os autores contribuíram de forma igualitária.
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Resumo
O presente estudo teve como objetivo alocar de maneira otimizada água para o atendimento urbano e agrí-

cola em um sistema de recursos hídricos que compreende dois reservatórios em série. Foi utilizado um mo-

delo de otimização multiobjetivo, baseado em programação linear, para a alocação ótima de água em região 

do Alto curso do rio Piranhas - PB. Para melhor avaliar o sistema de estudo, foram selecionados dois cenários. 

O primeiro não considerou a contribuição das águas da transposição do rio São Francisco (Eixo Norte); já no 

segundo foi computada tal entrada. O período de operação foi de cento e vinte (120) meses, ou dez (10) anos. 

Após os procedimentos de modelagem foi verificado que o atendimento urbano foi realizado sem a ocorrên-

cia de falhas. Para a agricultura irrigada, o atendimento ao Perímetro Irrigado de São Gonçalo apresentou 

falhas durante muitos meses. Com o aporte das águas do PISF, as respectivas falhas foram observadas apenas 

no final do período de operação.

Palavras-chave: Otimização. Programação linear. Recursos hídricos. Modelagem. Análise integrada. Abasteci-

mento. Reservatórios.

Abstract
The present study aimed to optimally allocate water for urban and agricultural service in a water resources system 

that comprises two reservoirs in series. A multiobjective optimization model based on linear programming was used 

to optimize water allocation in the Upper Piranhas - PB river region. To better evaluate the study system, two sce-

narios were selected. The first one did not consider the contribution of the waters of the São Francisco River trans-

position (North Axis). The period of operation was one hundred twenty (120) months, or ten (10) years. After the 

modeling procedures, it was verified that the urban service was performed without the occurrence of failures. For 

irrigated agriculture, the service to the Irrigated Perimeter of São Gonçalo presented failures during many months. 

With the input of the PISF waters the respective failures were observed only at the end of the operation period.

Keywords: Optimization. Linear Programming. Water Resources. Modeling. Integrated Analysis. Supply. Reservoirs.
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1 INTRODUÇÃO
Na engenharia de recursos hídricos, diversos 

problemas têm caráter multiobjetivo. Dessa for-

ma, a estruturação de um sistema com um úni-

co objetivo pode beneficiar apenas um aspecto 

(KUREK e OSTFELD, 2013) em detrimento de di-

versos outros que possam ter influência signifi-

cativa na tomada de decisão. Sobre essa pers-

pectiva, estudos na área de recursos hídricos têm 

estruturado problemas de otimização a partir de 

rotinas matemáticas que permitem quantificar 

o atendimento aos mais variados objetivos, tais 

como: alocação de terras para agricultura, ope-

ração otimizada de redes hidráulicas, otimização 

de reservatórios de abastecimento e aspectos 

qualitativos dos recursos hídricos (WU et al., 

2011; SINGH, 2014; MARQUES et al., 2015; HA-

BIBI DAVIJANI, et al., 2016).

Segundo Rani e Moreira (2010), no planejamen-

to e/ou operação de reservatórios de abasteci-

mento, os objetivos estão relacionados a ma-

ximização dos benefícios, redução dos custos e 

atendimento das demandas de água, sujeitos a 

diversas restrições. Para o estabelecimento de 

regras operacionais ótimas para reservatórios, 

Aboutalebi et al., (2015) destacam que os proce-

dimentos matemáticos podem ser divididos em 

três categorias, nomeadamente, programação 

matemática (com destaque para a programação 

linear), programação dinâmica e programação 

não linear.  Essas metodologias são fundamen-

tais para um efetivo planejamento do uso dos re-

cursos hídricos, com destaque para localidades 

onde existe escassez desse bem (HABIBI DAVIJA-

NI, et al., 2016), como no semiárido brasileiro.

A programação linear (PL) é uma das técnicas 

mais aplicadas na otimização de sistemas de re-

servatórios (AHMAD et al., 2014), podendo con-

vergir para ótimos globais, além de possuir gran-

de versatilidade, com aplicação em problemas 

de larga escala (RANI e MOREIRA, 2010). Além 

do mais, as não linearidades encontradas podem 

ser contornadas a partir da aplicação de técnicas 

de linearização, como PL separável (CRAWLEY e 

DANDY, 1993) e PL sucessiva (MOUSAVI e RAMA-

MURTHY 2000; BARROS et al. 2003).

Baseado em PL, Santos et al. (2011) desenvolve-

ram um modelo de otimização multiobjetivo que 

permite a operação integrada de sistemas de re-

cursos hídricos, otimizando os múltiplos usos de 

reservatórios, com a implantação e/ou melhora-

mento de uma ou mais áreas irrigadas. 

O presente trabalho teve como objetivo alocar de 

maneira otimizada água para o abastecimento 

urbano e agrícola em um sistema localizado no 

Alto Piranhas-PB. O modelo de utilização utili-

zado foi o desenvolvido por Santos et al. (2011), 

sendo avaliada a resposta do sistema a condi-

ções estabelecidas.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Área de Estudo

A área analisada compreende os reservatórios 

ligados em série Engenheiro Ávidos, localizado 

no município de Cajazeiras, e São Gonçalo, loca-

lizado no município de Sousa, ambos presentes 

no extremo oeste estado da Paraíba (entre as 

latitudes 6°50’ e 7°25’ Sul e entre as longitudes 

38°10’ e 38°40’ Oeste), na Unidade de Planeja-

mento Hidrológico (UPH) do Alto Piranhas, na 

bacia hidrográfica do rio Piancó-Piranhas-Açu. 

Os mesmos estão totalmente inseridos em clima 

semiárido, com grande variabilidade interanual 

de precipitações.

Os reservatórios da bacia exercem um efeito re-

gularizador das vazões ao acumular parte das 

águas provenientes das precipitações de forma 

a reduzir déficits hídricos nos períodos de estia-

gem. No sistema estudado, as principais deman-

das hídricas estão associadas ao abastecimento 

urbano e a agricultura irrigada (ANA, 2016).
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Na Fig. 1 encontra-se o layout quantitativo do sis-

tema de recursos hídricos, com os principais com-

ponentes do balanço hídrico para os reservatórios 

e trechos dos rios. Para as demandas, destacam- 

se o abastecimento urbano dos municípios e o 

atendimento à agricultura irrigada, em especial, 

ao Perímetro Irrigado de São Gonçalo (PISG). Va-

zões afluentes (Qaf1, Qaf2 e Qaf3), entradas por 

precipitação direta sobre os reservatórios (P1 e 

P2) e saídas por evaporação da lâmina de água 

dos mesmos (Ev1 e Ev2) também foram quantifi-

cadas nos procedimentos de modelagem.

Alocação ótima dos recursos hídricos em sistema no Alto curso do rio Piranhas - PB

 
Figura 1 - Layout quantitativo do sistema de recursos hídricos.

2.2 Modelo de Otimização 

No presente estudo foi utilizado o modelo mul-

tiobjetivo, baseado em PL, desenvolvido por 

Santos et al. (2011). Por meio da Fig. 2 é possível 

observar componentes do sistema hídrico que 

podem ser considerados, como nós, links, aflu-

ência, reservatório, vertedouro, descarregador 

de fundo e demandas hídricas.

 
Figura 2 - Componentes para representação do sistema. 

Fonte: Santos et al. (2011).

A função objetivo é uma combinação linear de 

cinco funções objetivo, que representam as se-

guintes metas: minimização do déficit entre o 

atendimento das demandas na d-ézima tomada 

d’água dos reservatórios e nós do sistema (DTDd); 

minimização do déficit entre o volume libera-

do por um reservatório e a demanda a ser man-

tida a jusante do mesmo (VRr); minimização do  

déficit entre o volume de água em um reservató-

rio no final do mês t e o volume meta estabelecido 
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nesse mês (VMr); maximização da receita líquida 

oriunda da agricultura irrigada, quantificada a 

partir da diferença entre a renda bruta total ob-

tida com a venda da safra agrícola e os custos de 

produção na área agrícola k (RLk); maximização 

da mão de obra oriunda das práticas agrícolas na 

área agrícola k. Cada função objetivo é normali-

zada a partir do Método das Ponderações, sendo 

estabelecidos pesos para representar a relativa 

prioridade de atendimento das funções objeti-

vo. O artifício de linearização por segmentos foi 

utilizado para que as não linearidades existentes 

pudessem ser contornadas, permitindo, assim, o 

emprego da programação linear.

As restrições impõem limitações ao sistema de 

ordem física, operacional, econômica, entre ou-

tras. Para os reservatórios e nós nos trechos dos 

rios, baseado na lei da conservação da massa, é 

aplicado o balanço hídrico. Descargas de fundo 

(se houver), vertimento e capacidade máxima 

de adução das tomadas d’água também podem 

ser computadas nos procedimentos matemáti-

cos. No caso da agricultura, as restrições cor-

respondem as áreas a serem irrigadas em cada 

perímetro irrigado e à vazão a ser captada para 

o atendimento as culturas. 

2.3 Dados de Entrada do Modelo

2.3.1 Precipitação

A precipitação que incide diretamente sobre 

os reservatórios, parte integrante do balanço 

hídrico, foi estabelecida a partir de dados dos 

postos presentes no Quadro 1.

Quadro 1 - Postos pluviométricos em que foram 
coletados os dados de precipitação direta incidente 

nos reservatórios do sistema.

Reservatório Período Posto pluviométrico

Reservatório São 
Gonçalo 2007 a 2016 São Gonçalo

Engenheiro Ávidos
2007 a 2009 Engenheiro Ávidos

2010 a 2016 São José de Piranhas

A mudança a partir do ano de 2010 (para o re-

servatório Engenheiro Ávidos), sendo incluído o 

posto de São José de Piranhas, ocorreu pela pre-

sença considerável de falhas nos dados do posto 

de Engenheiro Ávidos entre os anos de 2010 e 

2016 (Quadro 1). 

2.3.2 Vazão afluente aos reservatórios

No plano de recursos hídricos na bacia hidrográ-

fica do rio Pirancó-Piranhas-Açu (ANA, 2016), 

em sua etapa de modelagem da disponibili-

dade hídrica superficial, o modelo hidrológico  

do tipo chuva vazão SMAP, em sua versão men-

sal (SMAP-M), foi ajustado a postos fluviométri-

cos de interesse, com a calibração e validação 

dos parâmetros necessários. Dessa forma, os 

parâmetros do modelo hidrológico foram obti-

dos já calibrados.

Com base no modelo SMAP-M, calibrado e va-

lidado junto à estação fluviométrica de Piancó 

(37340000), foram gerados os dados referentes 

às vazões afluentes aos reservatórios do siste-

ma em estudo. Assim, por meio do Quadro 2 é 

possível visualizar os postos em que foram utili-

zadas as séries históricas de precipitação para o 

cálculo do volume mensal afluente aos reserva-

tórios. Na Tabela 1 encontram-se os parâmetros 

de calibração do SMAP-M para a estação fluvio-

métrica selecionada.

Quadro 2 - Postos selecionados para o cálculo do 
volume mensal afluente aos reservatórios.

Reservatório Período Posto pluviométrico

Reservatório São 
Gonçalo

2007 a 2009
Fazenda Timbaúba, 

Engenheiro Ávidos e São 
Gonçalo

2010 a 2016 Aguiar, Cajazeiras e São 
Gonçalo

Engenheiro Ávidos

2007 a 2009
Bonito de Santa Fé, Serra 

Grande, Fazenda Timbaúba, 
Arapuã, Engenheiro Ávidos

2010 a 2016
Bonito de Santa Fé, Serra 

Grande, São José de 
Piranhas e Aguiar
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Tabela 1- Parâmetros de calibração do SMAP-M.

Estação Fluviométrica Período de Calibração
Parâmetros do Modelo SMAP - Mensal

Sat Pes Crec K Tuin Ebin R2

Piancó Jan/99 a dez/2004 539 3,9 0,0 3 19 0,0 0,81

Fonte: ANA (2016).

As médias mensais das vazões afluentes aos reservatórios e nós do sistema são encontradas na Tabela 2.

Tabela 2 - Vazões afluentes aos reservatórios.

Vazão Mensal (hm3.mês-1)

Reservatórios e Nós Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

São Gonçalo 0,21 1,84 2,87 1,82 1,13 0,15 0,05 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00

Engenheiro Ávidos 3,70 9,90 33,93 18,47 11,62 1,58 0,88 0,10 0,00 0,10 0,16 0,31

Nó 2 - Rio Piranhas* 0,84 6,23 18,91 7,53 8,45 1,30 0,28 0,04 0,00 0,05 0,01 0,01

* Vazão referente à sub-bacia de contribuição do nó 2.

2.3.3 Evaporação nos reservatórios

O volume de água mensal evaporado nos reser-

vatórios foi obtido a partir da multiplicação da 

área do espelho d’água pela lâmina evaporada 

em tanques evaporimétricos Classe A. Para os 

dois reservatórios foram utilizadas medições de 

evaporação obtidas junto à estação climatoló-

gica de São Gonçalo, sendo adotados os valores 

mensais do coeficiente do tanque Kt estimados 

por Oliveira et al. (2005) para a região do Ca-

riri paraibano. Os dados de evaporação média 

mensal nos reservatórios e os respectivos coefi-

cientes do tanque Kt podem ser observados por 

meio da Tabela 3.

Tabela 3 - Evaporação média mensal do tanque Classe A e valores de Kt.

Evaporação média mensal (mm.mês-1)

Estação Climatológica Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

São Gonçalo 301 214 196 170 183 176 214 248 315 345 334 333

Kt 0,77 0,79 0,78 0,92 0,93 0,91 0,80 0,81 0,77 0,78 0,76 0,76

Fonte: Oliveira et al. (2005).

2.4 Demandas

Para o presente estudo de caso, as deman-

das relacionadas ao abastecimento urbano e à  

irrigação difusa (1 e 2) correspondem a  

valores outorgados pela Agência Nacional de 

Águas (ANA). Na Tabela 4 encontram-se os  

dados referentes ao abastecimento urbano  

dos municípios.

Tabela 4 - Demandas relacionadas ao abastecimento 
urbano.

Sistemas de abastecimento Demandas urbanas (m³. hora-1)

Cajazeiras e Engenheiro Ávidos 663,1944

Sousa, Marizópolis e São Gonçalo 573,8889

Nazarezinho 25,8333

Na Tabela 5 são informadas as vazões médias 

mensais destinadas ao abastecimento da irri-

gação difusa 1 e 2.

Alocação ótima dos recursos hídricos em sistema no Alto curso do rio Piranhas - PB
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Tabela 5 - Demandas relacionadas à irrigação difusa.

Demandas Mensais (hm3.mês-1)

Demanda Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Irrigação Difusa 1 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Irrigação Difusa 2 0,23 0,15 0,15 0,15 0,24 0,29 0,37 0,47 0,53 0,48 0,57 0,49

Fonte: ANA (2016).

No caso do PISG, foi calculada a necessidade su-

plementar líquida das culturas por meio de um 

balanço hídrico no solo, sendo necessário o es-

tabelecimento de um plano de cultivo. Levando 

em consideração a tradição agrícola da região, 

a adaptabilidade das culturas nas manchas de 

solo, além das informações conditas no próprio 

Plano de Recursos Hídricos da bacia do rio Pian-

có-Piranhas-Açu (ANA, 2016), foram seleciona-

das 2 (duas) culturas para o plantio durante o pe-

ríodo analisado; são elas: banana e coco. 

O balanço hídrico no solo, que resulta no cálculo 

da necessidade de irrigação líquida (NLi.j.t), foi 

calculado pela seguinte expressão:

NLi.j.t
 = ETP

i.j.t
 – Pe

j.t 
– G

i.j.t 
– W

j.t
      (1)

Em que NL
i.j.t

 é a necessidade de irrigação líqui-

da para a cultura i, na área agrícola j e no mês t; 

G
i.j.t

 a dotação de água por capilaridade à zona 

radicular da cultura i, na área agrícola j durante 

o mês t e Wj.t a reserva de água do solo na área 

agrícola j no início do mês t. Os valores de Gi.j.t 

e W
j.t

 não foram computados, já que foi consi-

derado que não existe dotação por capilaridade 

para a zona radicular e que as reservas de água 

no princípio de cada mês são desprezíveis (GO-

MES, 2013).

As informações de evapotranspiração utilizadas 

foram provenientes do banco de dados da Or-

ganização das Nações Unidades para a Alimen-

tação e Agricultura - FAOCLIM, que apresenta 

o cálculo da evapotranspiração pelo método de 

Penman-Monteith. Por possuir um banco de da-

dos mais representativo para as áreas de estudo, 

foi selecionada a estação climatológica de São 

Gonçalo. Os dados de evapotranspiração de re-

ferência estão presentes na Tabela 6.

Tabela 6 - Evapotranspiração de referência.

Evaporação média mensal (mm.mês-1)

Estação Climatológica Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

São Gonçalo 210 183 189 173 164 148 162 189 202 222 217 220

Fonte: ANA (2016).

Assim, para uma cultura i, durante o mês t, a 

multiplicação do valor da evapotranspiração de 

referência pelo coeficiente de cultivo Kp resulta 

em sua evapotranspiração potencial.  Os valo-

res de Kp para o coco e a banana estão presen-

tes na Tabela 7.

Tabela 7 - Plano de cultivo e coeficientes de cultivo (Kp).

Culturas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Banana 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 0,85 1,00 1,10 1,10 0,90 0,80 0,80

Coco 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Fonte: Gomes (1999).
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Uma importante parcela para a determinação 

da necessidade de irrigação da cultura i cor-

responde à fração da chuva que efetivamente 

permanece disponível para as raízes das plan-

tas, ou precipitação efetiva (Pej.t), uma vez que 

uma parte dela escoa superficialmente e outra 

pode ser perdida por percolação. A metodologia 

utilizada para o cálculo de Pe
j.t

 foi a estabeleci-

da pela FAO (1988) apud Curi e Curi (2001) para 

terrenos com declividade entre 4 e 5%, como 

é mostrado nas Eq. 2 e 3, em que Pj.t envolve 

a precipitação média mensal na área agrícola j 

(mm. mês-1). 

Pe
j.t

 = (0,8 * P
j.t

) – 25,para P
j.t

 ≥ 75 mm (2)

Pe
j.t

 = (0,6 * P
j.t

) – 10,para P
j.t

 < 75 mm (3)

Em relação aos dados de precipitação média men-

sal, para todas as manchas de terra com prática da 

agricultura irrigada foi selecionado o posto pluvio-

métrico de São Gonçalo, uma vez que o mesmo é o 

mais próximo das áreas supridas pelo rio Piranhas 

e no entorno do reservatório de São Gonçalo, além 

do PISG. As médias mensais dos valores da precipi-

tação no posto pluviométrico de São Gonçalo po-

dem ser observadas por meio da Tabela 8.

Tabela 8 - Precipitação média mensal no posto de São Gonçalo.

Precipitação mensal (mm.mês-1)

Posto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

São Gonçalo 140,9 168,2 224,0 167,9 106,4 41,1 20,3 5,3 0,5 38,7 3,3 40,4

Rhoades e Merrill (1976) propuseram equações 

que permitem calcular a fração de água desti-

nada a lavar os sais acumulados no solo (LRi.j.t), 

para irrigação de alta frequência; as mesmas são 

destacadas abaixo:

LR#.%.& =
CEa%.&
2CEe#.%.&

  (4)

Sendo LR
i.j.t

 a água destinada a lavar os sais acu-

mulados no solo onde é cultivada a cultura i na 

área agrícola j durante o mês t; CEa
j.t

 a condutivi-

dade elétrica da água de irrigação, medida a 25ºC, 

aplicada a cultura i, na área agrícola j durante o 

mês t (dS.m-1); CEe
i.j.t

 a condutividade elétrica do 

extrato de solo saturado que acarreta determina-

da redução no rendimento potencial da cultura i, 

na área agrícola j durante o mês t (dS.m-1).

Para irrigação por gotejamento, esta última con-

siderada no presente trabalho, o valor estimado 

de CEe
i.j.t

 é aquele que reduz a zero o rendimento 

da cultura (redução de 100 %). Ayers e Westcot 

(1985) sugerem valores de CEe
i.j.t

 para os dois ca-

sos citados. O valor de CEa
j.t

 foi obtido por meio 

de dados fornecidos pela Agência Executiva de 

Gestão das Águas dos Estado da Paraíba (AESA), 

para o reservatório de São Gonçalo, fonte de 

abastecimento do PISG. 

Por fim, a lâmina de água mensal para atender à 

demanda da cultura i, na área agrícola j durante 

o mês t (Qirr
i.j.t

), convertida em vazão por unidade 

de área, pode ser obtida por:

Qirr$.&.' =
NL$.&.'

+1 − LR$.&.'/xEsis$.&xEap$.&
  (5)

Em que Esis
i.j

 corresponde à eficiência do sistema 

de distribuição de água para cada cultura agrícola 

i na área agrícola j; Eap
j.t

 é a eficiência da aplicação 

da irrigação por cultura agrícola. O sistema de irri-

gação adotado para o cultivo foi o de gotejamen-

to, com eficiências de distribuição e aplicação de 

90 e 92 % (ANA, 2004; GOMES, 1999).

Alocação ótima dos recursos hídricos em sistema no Alto curso do rio Piranhas - PB
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Com base em informações obtidas a partir dos ir-

rigantes, dos dados de outorga emitidos para as 

áreas de estudo e do plano de recursos hídricos 

concernente a bacia (ANA, 2016), foram defini-

das as áreas de irrigação difusa e do PISG, con-

forme observado na Tabela 9.

Tabela 9 - Áreas para o cultivo agrícola.

Local da Irrigação Área (ha)

Irrigação Difusa 1 39,5

Irrigação Difusa 2 213,5

PISG 2514,86

2.5 Reservatórios

Os dados das curvas cota-área-volume dos re-

servatórios foram obtidos por meio do plano de 

recursos hídricos da bacia do rio Piancó-Pira-

nhas-Açu (ANA, 2016). Na Tabela 10 podem ser 

observados os dados referentes ao descarrega-

dor de fundo do reservatório Engenheiro Ávi-

dos, que permitem quantificar o volume máximo 

descarregado no intervalo de tempo t, sendo: 

Coeficiente de vazão de descarga de fundo (Cf); 

Diâmetro do tubo (Dt); Cota da geratriz inferior 

(Hfs). No caso do reservatório São Gonçalo, como 

o mesmo não dispõe de descarregador de fundo, 

não foi considerada a respectiva saída. 

Tabela 10 - Dados do descarregador de fundo do 
reservatório Engenheiro Ávidos.

Reservatório (Cf1) Dt² (mm)     Hfs (m)

Engenheiro 
Ávidos 0,6 1200 301

Fonte: ¹DAEE (2005) e ²PDRH/PB (SCIENTEC,1997).

Na Tabela 11 estão presentes os dados dos ver-

tedouros e a cota da soleira (Hvert) para cada re-

servatório estudado.

Tabela 11 - Dados dos vertedouros dos reservatórios.

Reservatório (Cv1) Bv² (m)          Hvert² (m)

Engenheiro 
Ávidos 0,8 130 317,2

São Gonçalo 0,8 230 247

Fonte: ¹DAEE (2005) e ²PDRH/PB (SCIENTEC,1997).

A capacidade máxima de armazenamento dos 

reservatórios, bem como o volume morto dos 

mesmos encontram-se na Tabela 12. 

Tabela 12 - Capacidade máxima e volume  
morto dos reservatórios.

Reservatório Capacidade máxima 
(hm³)

Volume morto  
(hm³)

Engenheiro Ávidos 255 28

São Gonçalo 44,6 2,98

Fonte: ANA (2016).

2.6 Cenários estudados

O sistema estudado é alvo do Projeto de Integra-

ção das Águas do rio São Francisco (PISF), cuja 

contribuição será imputada por meio do ramal 

Engenheiro Ávidos, via Eixo Norte da transposi-

ção. Para uma melhor avaliação de possíveis al-

terações no sistema, foram estudados dois cená-

rios: o primeiro sem considerar a vazão firme do 

PISF, e o segundo incluindo o respectivo aporte 

hídrico. A contribuição do PISF foi fixada como 

sendo 1,7 m3.s-1 (ANA, 2016).

O período temporal selecionado para os cenários 

foi de dez (10) anos, ou seja, cento e vinte (120) 

meses, sendo possível avaliar a dinâmica do sis-

tema durante meses de seca e de maiores índices 

pluviométricos. Dessa forma, de acordo com o 

tempo de simulação descrito, dados como preci-

pitação, evaporação e evapotranspiração foram 

estabelecidos para o período entre 2007 e 2016.  
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Como condições iniciais para o volume dos re-

servatórios foram considerados os apresentados 

pelos mesmos no mês de janeiro do ano de 2007. 

Assim, para Engenheiro Ávidos, o volume inicial 

foi de 158,075 hm3. Já para o reservatório de São 

Gonçalo, o volume inicial foi de 22,52 hm3. Em 

relação às prioridades de atendimento, foi dada 

primazia ao abastecimento urbano.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As vazões defluentes dos reservatórios, para os 

dois cenários são mostradas na Fig. 3 (A, B, C e 

D). O reservatório Engenheiro Ávidos apresentou 

vazão defluente em todos os meses, nos dois ce-

nários, já que é necessário atender às demandas 

no leito do rio Piranhas, entre os dois reservató-

rios, e auxiliar o suprimento hídrico das deman-

das do reservatório São Gonçalo (Fig. 3 A e B).  É 

relevante destacar que não existe uma deman-

da a ser atendida a jusante de São Gonçalo, fato 

que pode justificar o número menor de meses em 

que a vazão defluente foi observada, esta últi-

ma ocorrendo, principalmente, por vertimento,  

nos meses com maior afluência. O aporte de  

1,7 m3. s-1 proveniente do PISF foi responsável 

por um incremento significativo do volume de-

fluente nos dois reservatórios.

 
 

 
Figura 3 - Vazão defluente para os reservatórios nos dois cenários.

A variação mensal do volume dos reservatórios 

nos cenários estudados encontra-se na Fig. 4 (A 

e B). Para os reservatórios, a maior afluência du-

rante os períodos chuvosos, principalmente entre 

fevereiro e julho, proporcionou um incremento 

em seu volume. Nos demais meses, foi observada 

redução do volume dos reservatórios, algo carac-

terístico dos reservatórios de acumulação, que 

armazenam água durante os períodos de chuva 

para efetuar o suprimento hídrico nos meses de 

maior déficit de precipitação pluvial (ULIANA et 

al., 2015; GUEDES e COSTA, 2016). O reservatório 

de São Gonçalo possui uma grande dependência 

da contribuição de Engenheiro Ávidos, apresen-

tando decréscimos importantes em seu volume 

em curtos intervalos de tempo (inferiores a um 

ano), principalmente quando a vazão defluente de 

Engenheiro Ávidos é menor. Também deve ser en-

fatizada a grande demanda que São Gonçalo deve 

suprir, com destaque para o PISG.

Alocação ótima dos recursos hídricos em sistema no Alto curso do rio Piranhas - PB
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Algo que pode justificar a dependência de São 

Gonçalo da vazão a montante do rio Piranhas 

é que cerca de 72,90% de toda a afluência do 

reservatório foi proveniente dessa entrada. A 

precipitação direta contribui, em média, com 

19,93% de toda a efluência e, consequentemen-

te, a bacia de contribuição com 7,17%.  

A variação mensal do volume dos reservatórios 

sofreu positivo impacto após o acréscimo das 

águas do PISF (Fig. 4 - B). Durante os quatro anos 

iniciais de estudo, São Gonçalo permaneceu com 

sua capacidade máxima de armazenamento 

(44,6 hm3), algo observado apenas no primeiro 

ano de operação do cenário anterior. A partir de 

2011, com intensificação da seca, o volume ar-

mazenado mensalmente passou a sofrer maior 

variabilidade, atingindo o volume morto durante 

novembro de 2014, outubro e novembro de 2015 

e outubro de 2016. Os picos positivos no volume 

do reservatório São Gonçalo podem ser justifica-

dos pela maior afluência ao reservatório durante 

esses períodos.

Ainda em relação à Fig. 4, é verificado que, para 

alguns meses, o nível do reservatório Engenheiro 

Ávidos permaneceu maior no cenário em que não 

foi considerada a contribuição do PISF (C1). Nestes 

períodos, no C1, o reservatório São Gonçalo apre-

sentou capacidade correspondente ao seu volume 

morto. Assim, com o incremento das águas do PISF 

(C2), maior vazão foi destinada para o suprimento 

hídrico a jusante de Engenheiro Ávidos, incluindo a 

sustentabilidade do reservatório São Gonçalo, cujo 

volume final deve ser igual ou superior ao volume 

inicial do período de otimização.

 
 

 
Figura 4 -  Volume dos reservatórios para os cenários estudados.

Na Tabela 13 estão presentes os volumes médios 

mensais evaporados nos dois reservatórios, para 

os dois cenários.  Por apresentar uma maior área 

de espelho d’água, Engenheiro Ávidos foi res-

ponsável por maiores volumes evaporados. Deve 

ser destacado que as parcelas evaporadas, para 

os dois reservatórios, no cenário 2 foram supe-

riores ao cenário 1, devido à maior área do es-

pelho d’água apresentada pelos reservatórios a 

partir da contribuição das águas do PISF.
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Tabela 13 - Volume médio mensal evaporado nos reservatórios - sem transposição.

Evaporação média mensal (hm3.mês-1)

Reservatório Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

EA – C1 3,91 2.87 2,88 3,28 3,75 3,59 3,85 4,85 5,11 5,42 4,83 4,41

EA – C2 4,16 3,06 3,04 3,43 3,88 3,67 3,88 4,83 5,03 5,32 4,81 4,55

SG – C1 0,65 0,54 0,57 0,64 0,70 0,63 0,64 0,77 0,78 0,80 0,68 0,66

SG – C2 1,30 1,03 0,97 1,04 1,14 1,02 1,03 1,20 1,15 1,16 1,07 1,20

As vazões destinadas ao atendimento da irrigação 

difusa (I e II) e do PISG, nos dois cenários, estão 

presentes na Fig. 5. A irrigação difusa no leito do 

rio Piranhas (irrigação difusa I) e no entorno do re-

servatório São Gonçalo (irrigação difusa II) foram 

atendidas em sua totalidade (Fig. 5, A e B), porém, 

para o PISG, falhas no atendimento de sua de-

manda foram recorrentes. A elevada necessidade 

hídrica do PISG, somada à escassez pluvial, pode 

justificar o menor atendimento a essa demanda. 

Mesmo com a contribuição do PISF (C2), ocorre-

ram falhas de atendimento nos últimos quatro 

meses de operação. Esses meses demandaram, 

em média, 5.038.345 m3 de água, vazão superior 

ao próprio acréscimo das águas do PISF, que for-

neceram, por mês, cerca de 4.406.400 m3 de água. 

 
Figura 5 - Abastecimento das demandas agrícolas para os cenários estudados.

Na Fig. 6 é possível verificar o atendimento das 

demandas relacionadas ao abastecimento urba-

no nos cenários estudados. É observado que o 

abastecimento urbano foi atendido sem a ocor-

rência de falhas durante os 120 meses de ope-

ração, mesmo sem considerar a contribuição do 

PISF. Deve ser destacado que nas rotinas de cál-

culo foi dada prioridade ao atendimento das res-

pectivas demandas, que incluem o atendimento 

à população dos municípios, como preconizado 

na lei 9.433/1997, que institui a Política Nacional 

de Recursos Hídricos (PNRH). 

Alocação ótima dos recursos hídricos em sistema no Alto curso do rio Piranhas - PB
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 Figura 6 - Vazões destinadas ao abastecimento urbano.

4 CONCLUSÕES 
O uso de técnicas de otimização é uma impor-

tante ferramenta para o auxílio do planejamento 

efetivo em sistemas de recursos hídricos, permi-

tindo encontrar alternativas otimizadas para as 

mais variadas condições. 

Para o presente estudo, o modelo de otimiza-

ção empregado possibilitou a alocação ótima de 

água para o atendimento das duas principais de-

mandas da bacia hidrográfica na qual o sistema 

estudado está inserido, abastecimento urbano 

e agricultura irrigada, sendo a primeira atendi-

da em sua totalidade durante todo o período de 

operação, com a irrigação difusa. Para o PISG, 

falhas no atendimento foram observadas em vá-

rios meses, principalmente quando não foi impu-

tado o aporte do PISF.

A contribuição das águas do PISF proporcionou 

um impacto quantitativo relevante no acúmulo e 

na distribuição dos recursos hídricos do sistema 

estudado, sendo esta fundamental nos meses em 

que foi observado grande déficit pluviométrico.
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo propor uma metodologia de avaliação da gestão municipal dos serviços de 

saneamento, considerando os requisitos da Lei Federal nº 11.445/2007. Para tanto, formulou-se o Índice de 

Gestão Municipal do Saneamento, apoiado na consulta a especialistas do setor, além do uso de análise mul-

ticritério. A metodologia foi aplicada em estudo de caso compreendendo os 28 municípios pertencentes ao 

Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata de Minas Gerais (CISAB-ZM). As funções 

de gestão que apresentaram maiores dificuldades de serem exercidas pelos municípios foram a Regulação e 

Fiscalização e a Participação e Controle Social. A metodologia proposta constitui um instrumento para diag-

nóstico de problemas de gestão, planejamento, implementação de políticas públicas e tomadas de decisão, 

a qual pode ser aplicada em outros municípios do Brasil, com vistas a avaliar as gestões municipais do sane-

amento e identificar os principais entraves do setor. 

Palavras-chave: Gestão Municipal de Saneamento. Saneamento Básico. Plano Municipal de Saneamento Bá-

sico. Indicadores. Análise Multicritério. 

Abstract
The objective of this study is to propose a methodology for evaluating the municipal management of sanitation ser-

vices, considering the requirements of Federal Law 11.445 / 2007. For this purpose, the Municipal Sanitation Manage-

ment Index was formulated, based on the consultation of experts in the sector, in addition to the use of multicriteria 

analysis. The methodology was applied in a case study comprising the 28 municipalities belonging to the Intermunic-

ipal Consortium of Basic Sanitation of the Zona da Mata of Minas Gerais (CISAB-ZM). The management functions that 

presented the greatest difficulties to be exercised by the municipalities were the Regulation and Supervision and the 

Participation and Social Control. The proposed methodology is an instrument to diagnose problems of management, 

planning, implementation of public policies and decision making, which can be applied in other municipalities of the 

country, with a view to evaluating municipal sanitation management and identifying the main obstacles sector.

Keywords: Municipal Management of Sanitation. Basic sanitation. Municipal Sanitation Basic Plan. Indicators. Mul-

ticriteria Analysis.
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1 INTRODUÇÃO
Em 5 de janeiro de 2007 foi promulgada a Lei Fe-

deral nº 11.445, que estabelece as diretrizes na-

cionais para o saneamento básico e introduz ao 

setor novos instrumentos de gestão, como a re-

gulação, o planejamento e o controle social. 

A Lei de Diretrizes Nacionais do Saneamento Bási-

co (LDNSB) colocou os municípios como protago-

nistas, designando-lhes uma série de responsabi-

lidades, especialmente a formulação da política 

pública de saneamento. Para tanto, devem ela-

borar seus planos de saneamento básico e revisá-

-los, pelo menos, a cada quatro anos; prestar di-

retamente ou autorizar a delegação dos serviços; 

definir o ente responsável pela regulação e fisca-

lização dos serviços, bem como os procedimentos 

de sua atuação; estabelecer mecanismos de con-

trole social, podendo instituir, por meio de legis-

lação específica, que esse controle seja realizado 

por órgão colegiado, assegurada a representação 

mínima de segmentos da sociedade. No entanto, 

de acordo com o IBGE (2011), apenas 30% dos 

municípios dispõem de estrutura institucionaliza-

da com atribuições para a gestão do saneamento, 

seja por meio de uma secretaria, setor ou depar-

tamento municipal. Assim, em muitos prevalece 

a baixa capacidade técnica e institucional para 

cumprir, com eficiência e eficácia, as competên-

cias que lhes foram conferidas. 

A dificuldade para exercer as responsabilidades 

atribuídas aos municípios fica evidente ao obser-

var que apenas 42% deles elaboraram seus planos 

de saneamento básico, 47% definiram o ente res-

ponsável pela regulação e fiscalização e somente 

17% criaram conselhos com atribuições voltadas 

para o exercício do controle social dos serviços de 

saneamento (IBGE, 2018). No que tange à presta-

ção dos serviços, os indicadores do Sistema Na-

cional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 

revelam que cerca de 34 milhões de brasileiros 

não têm acesso aos serviços de água tratada, 99 

milhões não dispõem de coleta de esgotos e ape-

nas 46% da população que possui acesso à água 

tratada tem também seus esgotos tratados (BRA-

SIL, 2019a). Quanto aos resíduos sólidos, estima- 

se que cerca de 32% da massa total coletada no 

Brasil é ainda destinada de forma irregular em li-

xões e aterros controlados (BRASIL, 2019b).

Acerca da fragilidade institucional, segundo o 

Plano Nacional de Saneamento Básico (PLAN-

SAB), 80% dos municípios do país têm menos de 

30 mil habitantes, e a maioria não possui estru-

tura institucional nem recurso financeiro para 

organizar uma gestão sustentável dos serviços de 

saneamento (BRASIL, 2014). Ainda de acordo com 

o PLANSAB, naqueles de menor porte, caracteri-

zados pelo fraco desenvolvimento econômico, di-

ficuldade de captar recursos e pouca capacidade 

administrativa, a cooperação, sobretudo por meio 

de consórcios públicos ou convênios de coope-

ração, é uma alternativa importante para imple-

mentação de programas e desenvolvimento de 

projetos de saneamento, possibilitando ganhos 

de escala (BRASIL, 2014; BRITTO et al., 2016).

Diante desse contexto, a Lei Federal nº 

11.445/2007, ao interagir com diversos dispositi-

vos previstos na Lei Federal nº 11.107/2005 (Lei 

dos Consórcios Públicos), estabelece condições 

que visam superar as fragilidades municipais, 

possibilitando, quando conveniente, a atuação 

conjunta dos municípios por meio da gestão asso-

ciada dos serviços públicos. 

A Lei dos Consórcios Públicos facilita a formaliza-

ção de associações com os mais diversos objeti-

vos. Dentre estes, citam-se, por exemplo, a gestão 

dos serviços, o estabelecimento de cooperação 

técnica, a execução de compras conjuntas, a regu-

lação da prestação de serviços públicos por ente 

intermunicipal e o compartilhamento de equipa-

mentos e de pessoal técnico. Assim, a cooperação 

federativa admite a realização de atividades em 

parceria, permitindo ganhos de escala, melhoria 
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da prestação dos serviços públicos e da capacida-

de técnica, gerencial e financeira (SOARES, 2012).

O presente trabalho emana da necessidade de 

pesquisar a situação da gestão dos serviços de sa-

neamento em municípios de pequeno porte, bem 

como compreender se a alternativa da gestão 

associada desses serviços, por meio de consór-

cios públicos, proporciona aos municípios melhor 

cumprimento das exigências impostas pelo marco 

legal. Para tanto, o objetivo é propor metodolo-

gia de avaliação da gestão municipal dos serviços 

de saneamento básico, por meio de indicado-

res, considerando os requisitos da Lei Federal nº 

11.445/2007, especialmente sobre as seguintes 

funções de gestão: (i) prestação dos serviços, (ii) 

planejamento, (iii) regulação e fiscalização e (iv) 

participação e controle social.

A proposta metodológica desenvolvida neste 

estudo visa contribuir para o setor com uma fer-

ramenta de abordagem quali-quantitativa, que 

poderá ser aplicada tanto na avaliação da gestão 

municipal sobre os serviços de saneamento como 

na avaliação de consórcios públicos que atuam no 

apoio à gestão desses serviços. Sua aplicação em 

estudo de caso busca identificar os principais en-

traves acerca da gestão municipal do saneamento 

e apontar possíveis melhorias para os gestores no 

exercício de suas funções.

2 METODOLOGIA
Para o cumprimento dos objetivos propostos, 

este trabalho foi delimitado em quatro etapas: (i) 

construção do Índice de Gestão Municipal do Sa-

neamento (IGMS); (ii) cálculo dos percentuais de 

importância das funções e das variáveis do IGMS; 

(iii) elaboração de protocolos para avaliação das 

funções de gestão municipal do saneamento; e 

(iv) aplicação em estudo de caso.

2.1 Construção do Índice de Gestão Municipal 
do Saneamento (IGMS)

O IGMS foi formulado considerando quatro proxies 

(funções da gestão municipal do saneamento) re-

lacionadas ao exercício da titularidade dos serviços 

de saneamento básico, definido na Lei Federal nº 

11.445/2007 (BRASIL, 2007). O índice tem o pro-

pósito de mensurar o quanto as gestões municipais 

se aproximam ou distanciam do cumprimento das 

suas funções definidas pelo marco legal. A Fig. 1 

elucida a construção do IGMS proposto, apresen-

tando suas proxies e respectivas variáveis.

 
Figura 1 - Composição do Índice de Gestão Municipal do Saneamento (IGMS)
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2.2 Definição dos percentuais de importância 
das funções e das variáveis do IGMS

Os percentuais de importância das proxies e res-

pectivas variáveis que modelam o IGMS foram 

determinados considerando a relevância de cada 

função na composição do índice, bem como o va-

lor de cada variável para a correspondente função. 

A fim de melhor qualificar a metodologia pro-

posta e, adicionalmente, proporcionar isenção 

na atribuição dos percentuais de importância de 

cada função e variável, realizou-se uma consulta 

a especialistas do setor, composta por acadêmi-

cos e profissionais que atuam na área do sanea-

mento. A consulta se deu por meio de questio-

nário estruturado e o cálculo dos percentuais de 

importância foi realizado por meio de metodolo-

gia de análise multicritério.

2.2.1 Consulta aos Especialistas do Setor

O processo de consulta envolveu a seleção dos 

especialistas, a construção do questionário e sua 

aplicação por meio de plataforma online. Para a 

seleção dos especialistas, considerou-se a for-

mação acadêmica e a contribuição no tema, seja 

por meio de produção bibliográfica ou atuação 

profissional. Buscou-se, também, estabelecer 

uma seleção que proporcionasse representativi-

dade institucional e geográfica dos especialistas.

Assim, foram convidados 115 especialistas, em 

sua maioria pós-graduados (90,4%), com for-

mação multidisciplinar em 14 áreas de gradua-

ção. Os selecionados atuam em diversas áreas 

do saneamento, entre elas, ensino e pesquisa, 

prestação dos serviços, regulação, consórcios 

intermunicipais, órgãos governamentais e não 

governamentais, distribuídos em 13 estados da 

Federação, nas cinco regiões do Brasil.

O questionário1 foi elaborado na plataforma web 

“Formulários Google” e constou de 21 questões 

de múltipla escolha, dispostas em 5 blocos. Em 

cada bloco, foram apresentados os conceitos 

dos termos utilizados subsidiando a análise do 

respondente. As questões foram estruturadas 

de modo que a análise das funções e variáveis se 

desse de forma pareada. Ou seja, em cada uma 

delas, o especialista teve que julgar o grau de im-

portância de uma função ou variável em relação 

à outra. Cabe ressaltar que a análise aos pares foi 

proposta a fim de, na etapa seguinte, permitir a 

introdução das respostas na matriz da Analytic 

Hierarchy Process. 

2.2.2 Análise Multicritério

O uso dos métodos de análise multicritério como 

apoio à tomada de decisão se mostra adequado 

em situações onde as decisões precisam ser sus-

tentadas em critérios técnicos objetivos, além de 

incorporar as opiniões subjetivas dos atores en-

volvidos. Vorobiev, Holownia e Krasnova (2015) 

definiram os métodos de análise multicritério 

como “o processo de estruturação da avaliação 

e seleção de alternativas sob condições de alta 

incerteza e conflito de diferentes grupos sociais, 

com base em uma combinação de critérios quan-

titativos e qualitativos para avaliação e compa-

ração de tecnologias, a fim de alcançar a com-

preensão mútua e resolver os conflitos entre as 

várias partes envolvidas no processo de tomada 

de decisão”. Trata-se, portanto, de uma meto-

dologia quali-quantitativa, por meio da qual se 

busca um consenso do grupo envolvido no pro-

cesso decisório.

Um dos métodos de análise multicritério mais 

utilizados é o Analytic Hierarchy Process, também 

conhecido pela sigla AHP. Desenvolvido por Tho-

mas L. Saaty, trata-se de um modelo de tomada 

1 Por envolver pesquisa com seres humanos, o presente estudo foi submetido e aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFV.
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de decisão, realizado por meio de comparações 

pareadas, baseadas nos julgamentos de espe-

cialistas para obter escalas de prioridades (SA-

ATY, 1988, 2008). Saaty (1988) destaca que o 

processo de hierarquia analítica pode ser muito 

útil quando critérios subjetivos, abstratos ou não 

quantificáveis estão envolvidos na decisão. 

A tomada de decisão do presente estudo foi or-

ganizada em quatro etapas, conforme sugerido 

por Saaty (2008): 

(i) Definição do problema: neste estudo, o pro-

blema em questão foi definir os pesos das fun-

ções e suas variáveis que compõem o IGMS; 

(ii) Estruturação do problema em uma hierarquia 

de decisão: a estrutura hierárquica de decisão foi 

baseada na Fig. 1. No topo, colocou-se o objetivo 

da decisão (IGMS) e, em seguida, as funções da 

gestão municipal do saneamento. As variáveis de 

cada função foram inseridas no nível imediata-

mente abaixo;

(iii) Construção das matrizes de comparação entre 

pares: os elementos (funções da gestão municipal 

e suas respectivas variáveis) foram confrontados 

dois a dois, sempre sob o enfoque de um elemen-

to do nível imediatamente superior. Nesse estudo, 

por exemplo, as variáveis universalização, eficiência 

e qualidade de água foram comparadas aos pares, 

à luz da sua importância para a função prestação 

dos serviços, situado no nível imediatamente su-

perior. Da mesma forma, as funções prestação dos 

serviços, planejamento, regulação e fiscalização e 

participação e controle social foram avaliadas aos 

pares, sob o enfoque da sua importância para o 

IGMS. Para estabelecer as comparações, foi ne-

cessária a utilização de uma escala numérica 

que indicasse quantas vezes mais importante um 

elemento é sobre o outro, no que diz respeito ao 

critério ou propriedade em relação à qual eles são 

comparados. Empregou-se como base a escala 

numérica fundamental adaptada de Saaty (1988), 

conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 - Escala numérica fundamental de  
Saaty adaptada

Grau de importância  
(escala numérica)

Grau de importância  
(escala literal)

1/3 Muito menos importante

1/2 Menos importante

1 Igualmente importante

2 Mais importante

3 Muito mais importante

Fonte: Adaptado de Saaty (1988).

(iv) Cálculo dos percentuais de importância das 

funções e das variáveis com o uso das priorida-

des obtidas das comparações (julgamentos): 

esta etapa consistiu nos cálculos matemáticos 

que compreenderam a normalização dos julga-

mentos e a determinação dos pesos relativos 

(Vetor de Eigen). O resultado dos vetores pode 

ser interpretado como a participação percentu-

al de cada critério avaliado (funções e variáveis), 

representando a importância percentual de cada 

item na composição do Índice de Gestão Munici-

pal do Saneamento (IGMS).

A validação dos julgamentos foi realizada calcu-

lando-se a taxa de consistência ou consistency 

ratio (CR), que é determinada pela razão entre o 

índice de consistência (IC) e o índice de consis-

tência randômico (RI). O índice de consistência 

(IC) é obtido pela Eq. 1:

𝐼𝐼𝐼𝐼	 = 	 (𝜆𝜆'á) − 1)/(𝑛𝑛 − 1)  (1)

Onde:

IC: Índice de consistência;

λ
máx

: número principal de Eigen;

n: número de critérios da matriz.

O índice de consistência randômico (RI) varia 

conforme a ordem da matriz. Assim, a taxa de 

consistência é obtida da seguinte forma (Eq. 2):

𝐶𝐶𝐶𝐶	 =
(𝐼𝐼𝐶𝐶)
(𝐶𝐶𝐼𝐼) 

 (2)
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Saaty (1991) sugere que o valor de CR deva ser 

inferior a 10%. Caso o valor do CR esteja acima 

dessa referência, algumas comparações devem 

ser repetidas até que a taxa de consistência se 

encontre abaixo de 10%. A fim de otimizar os 

procedimentos de cálculos, utilizou-se o pro-

grama de acesso livre AHP-OS (GOEPEL, 2018). 

Assim, os julgamentos realizados pelos espe-

cialistas foram inseridos no referido programa 

e obtiveram-se os percentuais de importância 

das funções de gestão municipal do saneamen-

to e das suas variáveis, bem como a consistência 

dos julgamentos.

2.3 Protocolos para avaliação das funções de 
gestão municipal do saneamento

Essa etapa compreendeu a elaboração de proto-

colos com vistas a avaliar cada umas das funções 

de gestão municipal do saneamento para, pos-

teriormente, obter os índices das funções e do 

IGMS, com base nos percentuais de importância 

calculados na etapa anterior.

A função Prestação dos Serviços foi avaliada a 

partir dos indicadores SNIS, cujos dados foram 

obtidos em sua página eletrônica, por meio da 

aplicação Web SNIS - Série Histórica (BRASIL, 

2019c), disponibilizado pelo Ministério do De-

senvolvimento Regional, por meio da Secretaria 

Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA).

O estudo fez uso dos indicadores que contextu-

alizam as dimensões operacionais e a qualidade 

da prestação dos serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário2 dos municí-

pios considerados, coletados em cross-section, 

em 2016, último ano disponibilizado pelo SNIS 

na época de elaboração do presente trabalho. 

Para aqueles municípios que não informaram 

seus dados nesse ano, consideraram-se os dados 

do ano imediatamente anterior. A seleção dos 

indicadores foi realizada com base nos estudos 

de  Von Sperling (2010), Espírito Santo (2015) e 

Alegre et al. (2016). A Tabela 2 apresenta os indi-

cadores selecionados.

O passo seguinte consistiu na conversão dos 

dados de cada indicador em um índice varian-

do entre 0 (zero) e 1 (um), onde o índice 0 (zero) 

significa que o indicador se encontra inadequa-

do e o índice 1 (um) adequado. A conversão se 

deu em função dos valores mínimos e máximos 

(valores balizas) propostos para cada indicador, 

conforme exposto na Tabela 2. Os valores inter-

mediários foram extraídos por meio da seguinte 

fórmula (Eq. 3):

Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛	 =
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣	𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣	(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆) − 𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛𝑏𝑏𝑣𝑣	𝑚𝑚í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑣𝑣

𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛𝑏𝑏𝑣𝑣	𝑚𝑚á𝑥𝑥𝑛𝑛𝑚𝑚𝑣𝑣 − 𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣𝑛𝑛𝑏𝑏𝑣𝑣	𝑚𝑚í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑣𝑣    (3)

Na sequência, obtiveram-se os índices das va-

riáveis “Universalização”, “Eficiência” e “Quali-

dade da Água”. Por exemplo, para a “Universali-

zação”, calculou-se a média aritmética dos seus 

seis indicadores (já convertidos nas escalas de 0 

a 1) e, em seguida, multiplicou-se a média ob-

tida pelo percentual de importância da variável. 

Assim, adotou-se o mesmo procedimento para 

as variáveis “Eficiência” e “Qualidade da Água” 

e, por fim, somaram-se os índices calculados 

das três variáveis, obtendo-se o índice da Pres-

tação dos Serviços. 

2  Apesar de o saneamento básico compreender quatro componentes (abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas), devido à carência de indicadores relacionados aos dois últimos, 
optou-se por não os considerar na avaliação da Prestação dos Serviços.
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A avaliação do Planejamento se deu a partir da 

análise da qualidade dos planos municipais de 

saneamento básico (PMSB), no que tange ao 

conteúdo mínimo exigido pela LDNSB. Para tan-

to, criou-se um protocolo de avaliação conside-

rando o conteúdo mínimo estabelecido no Art. 

19 da Lei Federal nº 11.445/2007 (BRASIL, 2007), 

adaptado a partir do estudo de Souza e Galvão 

JR (2016) e apresentado na Tabela 3. Cada item 

de avaliação foi ainda desmembrado3, a fim de 

evitar julgamentos subjetivos por parte do ava-

liador. Os subitens foram adaptados a partir do 

Termo de Referência para Elaboração de PMSB da 

FUNASA (BRASIL, 2018). 

As funções Regulação e Fiscalização e Participação 

e Controle Social também foram analisadas a par-

tir de protocolos de avaliação elaborados nesse 

estudo, organizados sob a luz da Lei Federal nº 

11.445/2007 (BRASIL, 2007). A Tabela 4 apre-

senta os protocolos, com dados inseridos apenas 

para exemplificação do método. 

Tabela 2 - Indicadores e valores balizas para a avaliação da função Prestação dos Serviços

Variável Cód Indicador baliza mín baliza máx Referência

U
ni

ve
rs

al
iz

aç
ão

IN055 Atendimento total de água (%) 0,00 100,00 Máx: meta PLANSAB Sudeste (indicador A1)

IN023 Atendimento urbano de água (%) 0,00 100,00 Máx: meta PLANSAB Sudeste (indicador A2)

IN056 Atendimento total de esgoto (%) 0,00 96,00 Máx: meta PLANSAB Sudeste (indicador E1)

IN024 Atendimento urbano de esgoto (%) 0,00 98,00 Máx: meta PLANSAB Sudeste (indicador E2)

IN015 Coleta de esgoto (%) 0,00 96,00 Máx: meta PLANSAB Sudeste (indicador E1)

IN046 Esgoto tratado referido à água consumida (%) 0,00 90,00 Máx: meta PLANSAB Sudeste (indicador E4)

Efi
ci

ên
ci

a

IN009 Hidrometração (%) 0,00 96,20 Máx: média Minas Gerais (SNIS 2016)

IN011 Macromedição (%) 0,00 83,83 Máx: média Minas Gerais (SNIS 2016)

IN015 Perdas no faturamento (%) 36,24 0,00 Mín: média Brasil (SNIS 2016)

IN049 Perdas na distribuição (%) 38,05 29,00 Mín: média Brasil (SNIS 2016);  
Máx: meta PLANSAB Sudeste (indicador A6)

IN058 Consumo de energia elétrica em sist. de 
abastecimento de água (kWh/m³) 0,76 0,00 Mín: média Minas Gerais (SNIS 2016)

IN059 Consumo de energia elétrica em sist. de 
esgotamento sanitário (kWh/m³) 0,12 0,00 Mín: média Minas Gerais (SNIS 2016)

Q
ua

lid
ad

e 
da

 
ág

ua

IN075 Incidência das análises de cloro residual fora do 
padrão (%) 1,14 0,00 Mín: média Minas Gerais (SNIS 2016)

IN076 Incidência das análises de turbidez fora do 
padrão (%) 5,56 0,00 Mín: média Minas Gerais (SNIS 2016)

IN084 Incidência das análises de colifor-mes totais 
fora do padrão (%) 1,56 0,00 Mín: média Minas Gerais (SNIS 2016)

Conceitos dos Indicadores do PLANSAB utilizados como referência nesse estudo (BRASIL, 2014):
Indicador A1: % de domicílios urbanos e rurais abastecidos por rede de distribuição ou por poço ou nascente com canalização interna;
Indicador A2: % de domicílios urbanos abastecidos por rede de distribuição ou por poço ou nascente com canalização interna;
Indicador A6: % do índice de perdas na distribuição de água;
Indicador E1: % de domicílios urbanos e rurais servidos por rede coletora ou fossa séptica;
Indicador E2: % de domicílios urbanos servidos por rede coletora ou fossa séptica;
Indicador E4: % de tratamento de esgoto coletado.

3  Para cada subitem avaliado no PMSB, atribuíram-se notas considerando: 1-contempla; 0,5-contempla parcialmente; e 0-não contempla. 
Assim, os valores dos itens a, b, c, d, n (Tabela 3) foram calculados a partir da média aritmética de seus subitens avaliados. Da mesma forma, 
os valores dos itens 1.1, 1.2, 1.n foram determinados por meio da média aritmética dos itens a, b, c, d, n, e o valor do item 1 obtido por 
meio da média aritmética de seus subitens 1.1, 1,2, 1.n e multiplicado pelo seu percentual de importância. Por fim, calculou-se o índice 
final do planejamento considerando o somatório dos itens 1, 2, 3 e 4. Os subitens de avaliação, bem como o procedimento de cálculo 
pormenorizado, são apresentados no estudo de Pereira (2019).
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Tabela 3 - Itens considerados na avaliação do PMSB

1. Diagnóstico da situação e de seus impactos na condição de vida

1.1 Aspectos socioeconômicos

a) O plano apresentou caracterização da área de planejamento?

b) O plano utilizou informações ou indicadores de evolução populacional?

c) O plano utilizou informações ou indicadores socioeconômicos do município?

d) O plano apresentou uma caracterização física simplificada do município?

1.2 Aspectos ambientais e de recursos hídricos

a) O plano identificou a bacia hidrográfica em que o município está inserido?

b) O plano caracterizou a bacia em termos de área, sub-bacias, principais recursos hídricos, disp. hídrica, qualidade das águas?

1.3 Aspectos de saúde e epidemiologia

a) O plano utilizou informações ou indicadores relativos às doenças de veiculação hídrica (diarreia, cólera, hepatite, entre outras)? 

b) O plano utilizou informações ou indicadores de longevidade, natalidade, mortalidade e morbidade?

1.4 Política do setor de saneamento

a) O plano coletou informações referentes à política e gestão dos serviços de saneamento básico do município? 

1.5 Aspectos do saneamento básico

a) O plano identificou e analisou as características e a situação dos serviços de abastecimento de água?

b) O plano identificou e analisou as características e a situação dos serviços de esgotamento sanitário?

c) O plano identificou e analisou as características e a situação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos?

d) O plano identificou e analisou as características e a situação dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas?

1.6 Abrangência territorial atual

a) O diagnóstico abrangeu o distrito sede – zona urbana?

b) O diagnóstico abrangeu o distrito sede – zona rural?

c) O diagnóstico abrangeu demais distritos ou localidades – zona urbana?

d) O diagnóstico abrangeu demais distritos ou localidades – zona rural?

1.7 Participação

a) Houve ampla divulgação desta fase e dos estudos que a fundamentaram, de forma integral?

b) Houve realização de audiências, consultas públicas ou oficinas, com recebimento de sugestões e críticas?

2. Objetivos e metas

2.1 Objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para universalização

a) O plano apresentou os objetivos e metas de curto, médio e longo prazo do serviço de abastecimento de água?

b) O plano apresentou os objetivos e metas de curto, médio e longo prazo do serviço de esgotamento sanitário?

c) O plano apresentou os objetivos e metas de curto, médio e longo prazo do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos?

d) O plano apresentou os objetivos e metas de curto, médio e longo prazo do serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas?

2.2 Programas, projetos e ações para a universalização dos serviços

a) O plano apresentou os programas, projetos e ações para o serviço de abastecimento de água?

b) O plano apresentou os programas, projetos e ações para o serviço de esgotamento sanitário?

c) O plano apresentou os programas, projetos e ações para o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos?

d) O plano apresentou os programas, projetos e ações para o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas?

e) O plano apresentou investimentos necessários?

f) O plano identificou possíveis fontes de financiamento?

2.3 Compatibilidade com demais planos

a) O plano observou a compatibilidade com os objetivos e metas do Plano de Bacia Hidrográfica, suas diretrizes e estratégias?

b) O plano observou a compatibilidade com os objetivos e metas de outros planos (Plano Plurianual, Plano Diretor, etc.)?

2.4 Abrangência territorial

a) Os objetivos e as metas abrangeram o distrito sede – zona urbana?

b) Os objetivos e as metas abrangeram o distrito sede – zona rural?

c) Os objetivos e as metas abrangeram distritos ou localidades – zona urbana?

d) Os objetivos e as metas abrangeram distritos ou localidades – zona rural?

2.5 Participação

a) Houve ampla divulgação desta fase e dos estudos que a fundamentaram, de forma integral?

b) Houve realização de audiências, consultas públicas ou oficinas, com recebimento de sugestões e críticas?

continua...
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Tabela 3 - Continuação...

3. Mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática das ações programadas

3.1 Gestão, regulação e controle social

a) O plano analisou a gestão municipal?

b) O plano analisou a regulação (existência, modelo, estrutura etc.)?

c) O plano analisou o controle social (existência, modelo, estrutura etc.)?

3.2 Eficiência e eficácia do plano

a) O plano apresentou indicadores para avaliação da eficiência e eficácia dos serviços?

b) O plano estabeleceu metas e prazos para os indicadores?

3.3 Revisões

a) O plano estipulou revisões em prazo não superior a quatro anos e anteriormente ao Plano Plurianual?

3.4 Aprovação do plano

a) O plano foi aprovado por lei ou decreto municipal?

b) No instrumento legal, houve instituição formal do conselho responsável pelo controle social?

c) No instrumento legal, houve designação da entidade reguladora responsável pelo acompanhamento do cumprimento do plano?

d) No instrumento legal, houve identificação da estrutura administrativa da prefeitura, responsável pela administração do plano?

4. Ações para emergências e contingências

4.1 Ações para emergências e contingências

a) O plano estabeleceu ações de emergências e contingências?

b) O plano apontou os responsáveis pelas ações de emergências e contingências?

Fonte: Adaptado de Souza e Galvão JR (2016).

Tabela 4 - Protocolos de avaliação das funções de Regulação e Fiscalização e Participação e Controle Social

Re
gu

la
çã

o 
e 

Fi
sc

al
iz

aç
ão

1. Obrigações Legais do Município 0,25

1.1 Definição do ente responsável pela Regulação e Fiscalização dos serviços 1,00

a) O município definiu o ente responsável pela Regulação e Fiscalização dos serviços? 1

1.2 Estabelecimento dos procedimentos de atuação do ente regulador e fiscalizador 0,50

a) O município estabeleceu a abrangência das atividades a serem desempenhadas pelo ente regulador e fiscalizador dos serviços? 0,50

Serviços de abastecimento de água 1

Serviços de esgotamento sanitário 1

Serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 0

Serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 0

2. Normativos da entidade reguladora e fiscalizadora 0,16

2.1 Dimensões técnica e operacional da prestação dos serviços 0,33

a) Foram estabelecidos padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços? 0

b) Foram estabelecidas normas para avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados? 0

c) Foram estabelecidos requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas? 1

2.2 Dimensões econômica e social de prestação dos serviços 0,83

a) Foram definidos regime, estrutura e níveis tarifários, bem como procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão? 1

b) Foram estabelecidas normas para medição, faturamento e cobrança de serviços? 1

c) Foram estabelecidas normas que tratem de subsídios tarifários e não tarifários? 0,5

2.3 Procedimentos de ouvidoria 0,50

a) Foram estabelecidas normas que tratem dos padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação/informação? 0,5

3. Atuação da entidade reguladora e fiscalizadora 0,18

3.1 Ações de Fiscalização 0,00

a) A entidade reguladora possui procedimentos para realização da ação de fiscalização? 0

b) A ação de fiscalização ocorre de forma periódica e programada? 0

c) Há ações de fiscalização não programadas? 0

continua...
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Tabela 4 - Continuação...
Re

gu
la

çã
o 

e 
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3. Atuação da entidade reguladora e fiscalizadora 0,18

3.2 Verificação do cumprimento dos planos de saneamento 0,00

a) A entidade reguladora dos serviços verifica o cumprimento dos planos de saneamento por parte dos prestadores de serviços? 0

3.3 Ouvidoria 0,50

a) Existe um canal de atendimento para recebimento das reclamações e sugestões dos usuários dos serviços? 0,5

3.4 Tarifas 1,00

a) A entidade define tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, como a modicidade tarifária? 1

3.5 Publicidade das ações da entidade reguladora e fiscalizadora 1,00

a) Os relatórios, estudos, decisões e instrumentos equivalentes que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços, bem como aos 
direitos e deveres dos usuários e prestadores estão acessíveis, preferencialmente em página na internet? 1

ÍNDICE FINAL – REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,59

Pa
rt

ic
ip

aç
ão

 e
 C

on
tr

ol
e 

So
ci

al

1. Obrigações Legais do Município 0,28

1.1 Designação de órgão colegiado para o exercício do controle social 1,00

a) O município constituiu órgão colegiado com atribuições voltadas para o controle social dos serviços de saneamento? 1

1.2 Representação 1,00

a) Se constituído, o órgão colegiado atende a representação mínima prevista no § 3°, do art. 34, do Decreto Federal nº 7.217/2010? 1

2. Mecanismos de participação e controle social 0,27

2.1 Estabelecimento de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e 
participação nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação do saneamento básico 0,78

a) O município promove debates, audiências e consultas públicas, conferências das cidades para formulação e avaliação da política de 
saneamento? 0,75

Debates/Reuniões 1

Audiências públicas 1

Consultas públicas 1

Conferências das cidades 0

b) Em que momentos esses mecanismos são estabelecidos? 0,60

Formulação da Política Municipal de Saneamento 1

Elaboração do PMSB (Planejamento) 1

Avaliação da Política e/ou do PMSB 0

Avaliação da Prestação dos Serviços 0

Interface com a Agência Reguladora (acompanhamento do reajuste tarifário, por exemplo) 1

c) A Prefeitura oferece algum suporte para o funcionamento do órgão colegiado? (suporte técnico, espaço para reuniões, etc) 1

3. Efetividade do funcionamento do órgão colegiado no controle social 0,28

3.1 Funcionamento do órgão colegiado 0,75

a) O órgão colegiado está ativo? 0,75

Houve nomeação dos integrantes do órgão colegiado? 1

Qual a frequência de reuniões? (1pto para pelo menos a cada 6 meses; 0,5 pto para cada 12 meses; 0 para superior a 12 meses) 0,5

ÍNDICE FINAL - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 0,83

Notas: 
1) Valores atribuídos (0, 0,5 e 1) correspondem ao julgamento do avaliador (1: sim; 0,5: parcialmente; e 0: não). As demais foram calculadas considerando a 
média aritmética do item;

2) Os itens 1, 2 e 3 foram calculados a partir da média aritmética de seus subitens e multiplicados pelos percentuais de importância obtidos na consulta aos 
especialistas e pelo método AHP;

3) Índice final da Regulação e Fiscalização e Participação e Controle Social: somatório dos itens 1, 2 e 3.
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2.4 Estudo de Caso

Os protocolos de avaliação foram aplicados em 

estudo de caso compreendendo os 28 municípios 

integrantes do Consórcio Intermunicipal de Sane-

amento Básico da Zona da Mata de Minas Gerais 

(CISAB-ZM) na data de 01 de janeiro de 2018. O 

objetivo do CISAB-ZM é prestar apoio aos serviços 

de saneamento básico dos municípios consorcia-

dos, oferecendo capacitações técnicas, compras 

compartilhadas, análises laboratoriais de contro-

le e monitoramento da qualidade da água, entre 

outras. A população residente da área de estudo 

é de cerca de 508 mil habitantes, sendo a maioria 

urbana (76%) (IBGE, 2010; IBGE, 2017).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Participação dos especialistas

Dos 115 especialistas convidados a responderem 

o questionário de pesquisa, obteve-se 83 res-

postas, o que representou 72% de participação. 

Observa-se que a taxa de abstenção (28%) ficou 

abaixo do percentual verificado em outros estu-

dos que também realizaram consultas aos espe-

cialistas do setor do saneamento. Von Sperling, 

T. e Von Sperling, M. (2013) obtiveram taxa de 

abstenção total de 65%. Mello (2011) teve taxa 

de abstenção 38,5%, enquanto Pereira (2017) 

chegou a 47,7%. Conforme Wright e Giovinazzo 

(2000), normalmente a taxa de abstenção em 

pesquisas que adotam consultas a especialistas 

se situa entre 30 e 50%.

3.2 Percentuais de importância relativa das 
funções e variáveis do IGMS 

Os dados dos 83 questionários respondidos foram 

compilados e inseridos no programa AHP-OS. Pri-

meiramente, verificou-se a taxa de consistência 

(CR) obtida para cada especialista, em cada uma 

das matrizes de julgamento. As respostas que re-

sultaram em CR maior que 10% foram eliminadas, 

conforme recomendado por Saaty (1991). 

Considerando somente as respostas válidas, ob-

tiveram-se então os percentuais de importância 

para as funções da gestão municipal do sanea-

mento e suas respectivas variáveis. Os resultados 

são apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 - Percentuais de importância, taxas de consistência e grau de consenso do grupo

Nível Função/Variável
Importância Respostas válidas CR Consenso 

do grupo

(%) Quant. % (%) (%)

Gestão Municipal do 
Saneamento

Prestação dos Serviços 28,7

78 94,0 0,1 92,0
Planejamento 28,2

Regulação e Fiscalização 23,4

Participação e Controle Social 19,7

Prestação dos 
Serviços

Indicadores de Universalização 37,8

77 92,8 0,0 90,6Indicadores de Eficiência 27,1

Indicadores de Qualidade de Água 35,1

Planejamento

Diagnóstico 29,0

79 95,2 0,2 93,0
Objetivos e metas 29,0

Mecanismos e procedimentos para avaliação 
sistemática das ações programadas 23,8

Ações para emergências e contingências 18,2

Regulação e 
Fiscalização

Obrigações legais do município 31,9

77 92,8 0,0 90,9Normativos da entidade reguladora e fiscalizadora 31,3

Atuação da entidade reguladora e fiscalizadora 36,8

Participação e 
Controle Social

Obrigações legais do município 27,4

79 95,2 0,0 91,2Mecanismos de participação e controle social 35,1

Efetividade do funcionamento do órgão colegiado 37,5

CR: Taxa de consistência.
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A partir dos resultados obtidos (Tabela 5), pode- 

se afirmar que as funções Prestação dos Serviços 

e Planejamento apresentam praticamente a mes-

ma importância para a gestão municipal do sa-

neamento, com 28,7% e 28,2%, respectivamen-

te. Em seguida, a função Regulação e Fiscalização 

ficou com 23,4% de importância, enquanto a 

função Participação e Controle Social teve impor-

tância de 19,7%. Verifica-se ainda que as taxas de 

consistências (CR) obtidas em todas as matrizes 

de julgamento foram inferiores a 10%, conforme 

recomendado por Saaty (1991). Observa-se tam-

bém que o grau de consenso do grupo foi superior 

a 90% em todos os blocos, considerado “muito 

alto” (acima de 85%, o manual do programa de-

fine que o consenso é “muito alto” ou apresenta 

“excelente concordância”).

3.3 Estudo de caso

O IGMS dos municípios consorciados ao CISAB-ZM, 

bem como os índices das funções de Prestação dos 

Serviços, Planejamento, Regulação e Fiscalização e 

Participação e Controle Social, são apresentados 

na Tabela 6 e nos mapas da Figura 2. Ressalta-se 

que a avaliação das funções de gestão e das suas 

variáveis são detalhadas em Pereira (2019), sendo 

aqui expostos os principais resultados. 

Tabela 6 - Índices obtidos para o IGMS e funções de gestão dos municípios consorciados ao CISAB-ZM

Municípios População (IBGE 
2017)

Índice 
IGMS

Prestação dos 
Serviços Planejamento Regulação e 

fiscalização
Participação e 
Controle Social

(peso=0,287) (peso=0,282) (peso=0,234) (peso=0,197)

1º Ipanema 19.736 0,776 0,804 0,854 0,597 0,830

2º Manhuaçu 88.580 0,751 0,758 0,747 0,597 0,924

3º Viçosa 78.381 0,712 0,523 0,870 0,597 0,901

4º Vermelho Novo 4.905 0,690 0,564 0,747 0,597 0,901

5º Abre Campo 13.733 0,671 0,753 0,749 0,597 0,526

6º Jequeri 12.859 0,669 0,651 0,743 0,597 0,670

7º Taparuba 3.196 0,645 0,490 0,837 0,523 0,740

8º Oratórios 4.710 0,623 0,668 0,746 0,523 0,502

9º Acaiaca 4.065 0,616 0,302 0,844 0,597 0,764

10º Lima Duarte 16.910 0,589 0,652 0,643 0,597 0,409

11º Senhora de Oliveira 5.892 0,588 0,752 0,705 0,000 0,877

12º Tombos 8.772 0,582 0,739 0,625 0,523 0,365

13º Carangola 33.559 0,581 0,767 0,641 0,597 0,204

14º Raul Soares 24.368 0,566 0,676 0,746 0,597 0,111

15º Manhumirim 22.784 0,564 0,848 0,606 0,000 0,760

16º Reduto 7.117 0,538 0,683 0,730 0,000 0,690

17º Senador Firmino 7.792 0,509 0,514 0,704 0,597 0,111

18º Rio Doce 2.623 0,508 0,775 0,744 0,000 0,385

19º Lajinha 20.301 0,507 0,750 0,568 0,523 0,053

20º Ponte Nova 60.361 0,500 0,587 0,607 0,597 0,105

21º Fervedouro 11.039 0,450 0,606 0,659 0,000 0,458

22º Pocrane 8.841 0,425 0,208 0,812 0,000 0,690

23º Conceição do Ipa-nema 4.644 0,412 0,519 0,855 0,000 0,111

24º Luisburgo 6.409 0,408 0,591 0,747 0,000 0,135

25º Recreio 10.697 0,379 0,654 0,245 0,523 0,000

26º Tocantins 16.766 0,354 0,559 0,611 0,000 0,111

27º São Francisco do Glória 5.085 0,312 0,362 0,660 0,000 0,111

28º Lamim 3.498 0,275 0,200 0,696 0,000 0,111

Nota: Os pesos indicados correspondem aos percentuais de importância calculados em função do julgamento dos especialistas e do método AHP.
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Figura 2 - Índices da Gestão Municipal do Saneamento dos municípios do CISAB-ZM
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Os municípios melhores colocados foram Ipa-

nema e Manhuaçu, com IGMS de 0,776 e 0,751, 

respectivamente. Observa-se que são os únicos 

que obtiveram IGMS superiores a 0,750 (cor ver-

de no mapa (a)). Destaca-se o equilíbrio obtido 

pelos dois municípios nas quatro funções que 

compõem o IGMS. Assim, pode-se dizer que, en-

tre os 28 municípios analisados, estes são os que 

mais se aproximam do cumprimento das funções 

de gestão municipal do saneamento.

Verifica-se que 17 municípios, portanto, a maio-

ria, obtiveram IGMS na faixa de 0,501 a 0,750 

(cor azul no mapa (a)). Nesse bloco, Viçosa, que 

possui a segunda maior população residente 

entre os municípios estudados, obteve o maior 

IGMS (0,712).

O último bloco possui 9 municípios, com índices 

na faixa de 0,275 a 0,500 (cor amarelo no mapa 

(a)). O primeiro município desse bloco, Ponte 

Nova, obteve IGMS de 0,500. Com população de 

60.361 habitantes, ficou no 20º lugar na clas-

sificação geral. Os demais municípios do bloco 

possuem população inferior a 20 mil habitan-

tes. Em geral, esses municípios apresentaram 

baixos índices para as quatro funções avaliadas, 

podendo ser considerados os que mais se dis-

tanciam do cumprimento das obrigações defi-

nidas pela LDNSB.

Comparando-se os mapas (b), (c), (d) e (e) da 

Figura 2, observa-se que as funções de gestão 

Regulação e Fiscalização e Participação e Controle 

Social são as que apresentam maior quantidade 

de municípios com índices abaixo de 0,500, com 

11 e 15, respectivamente. Depreende-se desses 

resultados que as duas funções são as que apre-

sentam maiores dificuldades de cumprimento 

pelos municípios estudados.

No tocante à Prestação dos Serviços, merece des-

taque Manhumirim, que obteve o melhor índice 

(0,848), enquanto o pior foi verificado para La-

mim (0,200). Destaca-se também Manhuaçu, 

que detém a maior população (88.580 habi-

tantes) e obteve o 5º melhor índice (0,758). Por 

outro lado, Viçosa, que possui a segunda maior 

população (78.381 habitantes), ficou em apenas 

21º lugar, com índice de 0,523. Cumpre ressaltar 

que os índices divulgados pelo SNIS são auto-

declarados pelos prestadores de serviços e não 

havia, até a data de conclusão deste estudo, um 

processo de certificação e validação dos dados. 

Assim, os resultados da Prestação dos Serviços 

obtidos a partir da metodologia proposta devem 

ser considerados com parcimônia.

Quanto ao Planejamento, observa-se que os 28 

municípios estudados elaboraram seus PMSB, 

considerando os quatro componentes do sanea-

mento. Sobre esse aspecto, o conjunto estudado 

se encontra em situação melhor do que o cená-

rio nacional, pois segundo o IBGE (2018), apenas 

41,5% dos municípios brasileiros elaboraram seus 

planos. O melhor PSMB avaliado foi o de Viçosa, 

que resultou o índice de 0,870, enquanto Recreio 

destoou dos demais, obtendo o índice de 0,245. 

A maioria dos municípios, totalizando 21, regis-

trou índice de 0,501 a 0,750. Dentre as principais 

falhas encontradas nos planos, destacam-se a 

abrangência territorial, pois quase todos muni-

cípios não retrataram com profundidade suas 

zonas rurais, apresentando caracterizações bem 

genéricas, ou sequer abordando essas áreas; defi-

ciências na estruturação dos programas, projetos 

e ações, seus respectivos custos e responsabilida-

des; e ausência de uniformidade nos conceitos dos 

indicadores. Sobre esta última, Galvão JR (2013) 

corrobora ao afirmar que, independentemente 

da localização geográfica ou porte do município, 

os indicadores devem ser uniformes, permitindo, 

assim, ações de coordenação regional e nacional 

acerca da evolução da universalização e eficiência 

dos serviços prestados.

Sobre a Regulação e Fiscalização, a quantidade de 

municípios regulados na área de estudo corres-

ponde a 60,7%. A pesquisa Munic 2017 revela 
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que, no Brasil, o percentual de regulados é me-

nor, com apenas 46,7% (IBGE, 2018). No entanto, 

os 17 municípios regulados e fiscalizados pelo 

CISAB-ZM têm como objeto somente os serviços 

de abastecimento de água e esgotamento sani-

tário, embora essa situação também seja predo-

minante no cenário nacional, conforme detec-

tado em pesquisa da ABAR sobre a regulação do 

saneamento no Brasil (ABAR, 2017). Ressalta-se 

que, até a data de elaboração desse estudo, o 

CISAB-ZM não realizava ações de fiscalização, 

assim como não verificava o cumprimento dos 

PMSB por parte dos prestadores de serviços. 

Por fim, com relação à Participação e Controle So-

cial, dos 28 municípios estudados, 17 instituíram 

o controle social dos serviços de saneamento a 

órgãos colegiados, o que corresponde a 60,7% 

dos municípios consorciados. Essa situação é 

melhor do que o cenário nacional, que apresen-

ta apenas 17,1% dos municípios com conselhos 

para o exercício do controle social do setor (IBGE, 

2018). No entanto, identificou-se que, dos 17 

conselhos existentes, 8 se encontram inativos, 

pois não realizaram reuniões no período de 12 

meses antecedentes à pesquisa.

 

4 CONCLUSÕES
A proposta metodológica elaborada no presente 

estudo resultou em uma ferramenta de avalia-

ção quali-quantativa da gestão municipal sobre 

os serviços de saneamento básico, sobretudo na 

avaliação do exercício das funções de Prestação 

dos Serviços, Planejamento, Regulação e Fiscali-

zação e Participação e Controle Social. O empre-

go do método de análise multicritério AHP, além 

de proporcionar isenção na atribuição dos per-

centuais de importância de cada função de ges-

tão municipal do saneamento e suas respectivas 

variáveis, permitiu que as tomadas de decisões 

fossem sustentadas em critérios técnicos obje-

tivos, além de incorporar as opiniões subjetivas 

dos atores envolvidos.

A participação dos especialistas convidados a 

responder ao questionário formulado teve rele-

vante adesão e grau de consenso superior a 90% 

em todas as matrizes de julgamento, considera-

do elevado, dada a heterogeneidade do grupo. A 

partir do julgamento do grupo e sua consolidação 

pelo método AHP, os resultados mostraram que 

as funções Prestação dos Serviços e Planejamento 

possuem praticamente o mesmo grau de impor-

tância (28,7% e 28,2%, respectivamente) para a 

avaliação da gestão municipal do saneamento, 

seguida da Regulação e Fiscalização (23,4%) e, por 

fim, a Participação e Controle Social (19,7%). 

Na avaliação da função de gestão Prestação dos 

Serviços, o uso de indicadores do SNIS se mos-

trou adequado, embora mereça ressalvas, pois 

os dados existentes são autodeclarados pelos 

prestadores de serviços. Para as demais funções, 

os protocolos elaborados permitiram avaliá-las 

de forma satisfatória, em termos qualitativos e 

quantitativos.

A aplicação da metodologia proposta em estu-

do de caso compreendendo os 28 municípios 

pertencentes ao CISAB-ZM permitiu detectar 

suas principais dificuldades em relação à gestão 

do saneamento básico e identificar aqueles que 

mais se aproximam ou se distanciam das exigên-

cias e atribuições definidas pela LDNSB. Nesse 

sentido, as funções de gestão que apresentaram 

maiores dificuldades para serem exercidas foram 

a Regulação e Fiscalização e a Participação e Con-

trole Social. Entre os 28 municípios estudados, 

apenas Ipanema e Manhuaçu obtiveram índices 

superiores a 0,750 e são, portanto, os que mais 

se aproximam do cumprimento das funções de 

gestão municipal do saneamento. Por outro lado, 

Ponte Nova, Fervedouro, Pocrane, Conceição 

do Ipanema, Luisburgo, Recreio, Tocantins, São 

Francisco do Glória e Lamim, registraram IGMS’s 
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abaixo de 0,500, podendo ser considerados os 

que mais se distanciam do cumprimento das exi-

gências estabelecidas na Lei. 

A metodologia proposta constitui um instrumen-

to para diagnóstico de problemas de gestão, pla-

nejamento, implementação de políticas públicas 

e tomadas de decisão, a qual pode ser aplicada 

em outros municípios do Brasil, com vistas a ava-

liar as gestões municipais do saneamento.

5 CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES
Todos os autores contribuíram de forma igualitária.
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Ao CISAB-ZM, em nome da sua superintendente à 

época desta pesquisa, Tânia Maria Duarte, que nos 

apoiou na coleta de dados e informações, tão úteis 

para o desenvolvimento deste trabalho. 

Aos municípios do Consórcio pela presteza no en-

vio das informações solicitadas.

Aos 83 especialistas da área do saneamento, que 

participaram desta pesquisa respondendo o ques-
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Resumo
O estudo apresenta uma abordagem espacial sobre riscos nas condições de abastecimento de água baseada 

em Análise Multicriterial e Sistemas de Informação Geográfica (SIG-MCDA). Foram contemplados na abor-

dagem critérios hidráulicos e critérios indicadores de demanda de água. Os critérios foram ponderados por 

meio do conhecimento de especialistas. Utilizaram-se os SIG para visualização, inferências e análise de dados 

espaciais, bem como para processamento das etapas de decisão. Os resultados mostram, para o Sistema 

Urbano de Distribuição de Água (SUDA) analisado, uma área considerável na faixa de alto risco em razão de 

estas apresentarem, principalmente, critérios hidráulicos desfavoráveis. Ao final do estudo, foram levantadas 

ações que podem auxiliar na adaptabilidade e resiliência, permitindo aprimorar as discussões sobre os riscos 

nas condições de abastecimento de água nas cidades. 

Palavras-chave: Sistemas Urbanos de Distribuição de Água. Análise Multicriterial. Sistemas de Informação 

Geográfica. Riscos de escassez de água.

Abstract
The study presents a spatial approach to risks in water supply conditions based on Multicriterial Analysis and Geo-

graphic Information Systems (GIS-MCDA). Hydraulic criteria and water demand indicator criteria were included 

in the approach. The criteria were weighted through the knowledge of experts. GIS was used for visualization, in-

ferences and analysis of spatial data, as well as for processing the decision steps. The results show that the Urban 

Water Distribution Systems (SUDA) presented risk areas mainly in the areas with the highest elevation level, far from 

the reservoirs and the main network. At the end of the study, actions were taken that can assist in adaptability and 

resilience, allowing to improve discussions about risks in water supply conditions in cities.

Keywords: Urban Water Supply Systems. Multicriterial Analysis. Geographic Information Systems. Water shortage risk.
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1 INTRODUÇÃO
Nos Sistemas Urbanos de Distribuição de Água 

(SUDA), a água deve ser disponibilizada de modo 

suficiente e seguro para satisfazer as necessida-

des básicas de cada usuário, apoiados por uma 

infraestrutura de atendimento de forma equi-

tativa e eficiente. O crescimento acelerado e 

incerto das demandas, os custos associados aos 

serviços de distribuição de água, os problemas 

em infraestruturas, longos períodos de seca, 

densificação populacional urbana, entre outras 

variáveis, têm sido motivações para o desenvol-

vimento de estudos na área que abrange suscep-

tibilidades nos SUDA.

Embora a disponibilidade de água para as cida-

des seja principalmente um produto do clima, a 

demanda é determinada pelo tamanho da popu-

lação e por setores da sociedade que competem 

pela água (FALKENMARK; XIA, 2013). Acrescen-

tam-se as questões de ordem de governança dos 

SUDA e de crescimento urbano, as quais implicam 

em injustiças ambientais que geram escassez de 

água em áreas específicas das cidades, em condi-

ções hidroclimáticas favoráveis. Em geral, as áreas 

periféricas da cidade são mais suscetíveis a susce-

tibilidades nos serviços ambientais urbanos.

A abordagem baseada em risco tem sido cada vez 

mais motivada pela incerteza dos impactos das 

mudanças climáticas (HALL et al., 2012; SHOR-

TRIDGE; CAMP, 2018). Hall et al. (2019) afirmam 

que os resultados prejudiciais no gerenciamento 

dos recursos hídricos decorrem de fatores am-

bientais e das ações humanas que envolvem as-

pectos técnicos e de gestão. A fração técnica pode 

estar associada a fatores hidráulicos, como falhas 

de projetos. Por outro lado, a gestão está relacio-

nada às más decisões no âmbito do planejamento. 

A expansão urbana desordenada é um fator 

característico de planejamento que compete 

para o aumento de susceptibilidades nos SUDA 

(GRANDE et al., 2014), especialmente nas perife-

rias, onde o crescimento urbano não está alinha-

do com o crescimento da infraestrutura de água.

Considerando a exigência de aprimorar o plane-

jamento dos SUDA, para mitigar suscetibilidades, 

especialmente quando se trata do adequado 

atendimento à população, na redução de cus-

tos, na otimização de recursos e na redução de 

racionamentos, torna-se útil o uso de metodo-

logias que possam funcionar como ferramentas 

de apoio à tomada de decisão em projetos de ex-

pansão e de modificação, bem como na operação 

do SUDA. A análise e a identificação de riscos e 

vulnerabilidades nos SUDA pode se apropriar do 

uso da abordagem SIG-MCDA. Essa abordagem 

possibilita solucionar diferentes tipos de proble-

mas que envolvem dados espaciais, os quais pos-

suem, dentre outros, recursos de gerenciamento 

e visualização das informações e análises e infe-

rências espaciais (MALCZEWSKI; RINNER, 2015).

A abordagem SIG-MCDA consiste em definir um 

grupo de critérios envolvidos em uma problemá-

tica para subsequentemente realizar uma pon-

deração de acordo com a influência que cada 

critério exerce. Posteriormente, os critérios são 

combinados de acordo com a regra de decisão 

determinada (MALCZEWSKI; RINNER, 2015).

Enquanto o SIG serve como entrada de proces-

samento, com um grupo de dados e algoritmos 

capazes de representar a multiplicidade de con-

cepções do espaço (CÂMARA; DAVIS; MONTEIRO, 

2001), a abordagem MCDA permite incorporar 

muitas variáveis, quantitativas ou qualitativas a 

essas concepções, isto é, aos diferentes cenários 

que irão levar a uma solução otimizada (CASTRO 

et al., 2015).

Nesse contexto, a cidade de Campina Grande - 

PB é a área de estudo. A cidade está situada na 

região semiárida e sofreu nas últimas décadas 

com secas recorrentes. A última seca ocorreu 

entre os anos de 2012 e 2017 e está registrada 

como a maior da história da cidade. Fatores de 
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ordem técnica e de gestão também fazem parte 

do contexto dos SUDA de Campina Grande, tais 

como: planos de expansão urbana e crescimento 

do SUDA incompatíveis, gerando desequilíbrios 

hidráulicos; índices de perdas significativos.

Desta forma, os critérios envolvidos neste estudo 

foram explorados, dentro dos limites de disponi-

bilidade de dados, para representar o contexto 

vivenciado pela referida cidade nos seus serviços 

de abastecimento de água. Foram contemplados 

na abordagem critérios hidráulicos e critérios in-

dicadores de demanda de água.

2 OBJETIVO
Explorar possibilidades para identificar os riscos 

que as cidades enfrentam nas condições de abas-

tecimento de água por meio de uma abordagem 

SIG-MCDA utilizando múltiplos critérios para uma 

estratégia inicial em busca da sustentabilidade 

dos serviços urbanos de abastecimento de água.

3 METODOLOGIA
Os principais passos metodológicos do estudo 

estão apresentados na Fig. 1. 

 
Figura 1 - Etapas metodologias para o mapeamento do risco nas condições de abastecimento de água em escala urbana 

 Inicialmente os critérios foram espacializados 

dentro do ambiente SIG. A etapa de normaliza-

ção tem a função de tornar padrão as unidades 

e/ou escalas dos critérios trabalhados (C1 - Al-

timetria, C2 -População, C3 - Distâncias à rede 

principal, C4 - Distâncias aos reservatórios de 

distribuição, C5 – Distâncias às Estações Eleva-

tórias de Água Tratada e C6 – Domicílios atendi-

dos pela rede). 

Na etapa de ponderação, os critérios normalizados 

recebem pesos por meio de conhecimento espe-

cializado. Especialistas foram consultados sobre 

os pesos arbitrados de forma intuitiva. Esses pesos 

expressam o grau de influência sobre o risco.

Na última etapa, a combinação dos critérios, 

utilizou-se a soma ponderada. A análise utilizou 

uma variável restritiva, os lotes urbanos.

Ao final da implementação dessa metodologia 

foram levantadas algumas ações de cunho de 

gestão visando à adaptabilidade e à resiliência 

dos SUDA.
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3.1 Área de estudo

A área de estudo compreende a área urbana do 

município de Campina Grande (PB), situada na 

região semiárida, especificamente no agreste 

paraibano oriental do Planalto da Borborema 

(Fig. 2). A cidade constitui papel econômico e 

educacional importante no estado da Paraíba. 

A população estimada para o ano de 2019 é de 

409.731 habitantes. (IBGE, 2020). Secas recor-

rentes e riscos nas condições de abastecimento 

de água por questões técnicas e de gestão são 

motivações (GRANDE et al., 2014).

 
                                                (a)                                                (b) 
 Figura 2 - (a) Localização da cidade de Campina Grande-PB e (b) Área urbana da cidade de Campina Grande.

3.2 Aquisição de dados

Os dados utilizados para a análise foram obtidos 

junto à Prefeitura Municipal de Campina Grande, 

Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGE-

PA) e informações censitárias do Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatística (IBGE).

3.3 Avaliação de critérios e modelagem

Após a etapa de aquisição de dados foi possível 

espacializá-los utilizando os SIG. Foram utilizados 

critérios associados à hipótese formulada: identi-

ficação de áreas de riscos nas condições de abas-

tecimento de água. Cada critério possui uma par-

cela de contribuição no modelo para obtenção do 

mapeamento. A análise multicritério se caracteriza 

por uma combinação ponderada entre os critérios 

normalizados: Altimetria, População, Domicílios 

atendidos pela rede, Distâncias à rede principal, 

Distâncias às estações elevatórias de água tratada 

e Distâncias aos reservatórios de distribuição.

3.3.1 Altimetria

A altimetria de uma região é ponto relevante 

para a escolha da melhor forma de implantação 

de um SUDA. Cordão et al., (2013) consideram a 

altimetria como uma das variáveis de maior in-

fluência na análise de riscos de um SUDA, sendo, 

dessa forma, uma variável imprescindível na to-

mada de decisão quando se trata da avaliação de 

riscos nas condições de abastecimento.

Ramos Filho RS, Sousa BG, Cordão MJS

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 232 / pp 163-173 | Out a Dez, 2021



167

Locais de maior cota altimétrica apresentam 

maiores dificuldades para o abastecimento de 

água, por isso quanto maior a cota de determina-

do lugar, maior o risco. Sendo assim, esse critério 

atua de forma diretamente proporcional ao risco. 

Ressalta-se que a cidade de Campina Grande se 

destaca por apresentar uma topografia hetero-

gênea com grande variabilidade ao longo de sua 

área, como pode ser visto na Fig. 3.

 
Figura 3 - Modelo Numérico do Terreno da Cidade de 

Campina Grande-PB
Fonte: TSUYUGUCHI (2015).

3.3.2 População

A população de uma região é um dos fatores a 

serem considerados para a elaboração do plano 

de abastecimento de água de uma cidade. Esse 

critério se relaciona a outros parâmetros envol-

vidos no SUDA, isto é, vazão, pressão, demanda e 

determinação da capacidade de reservatórios de 

distribuição. Em sua análise, quanto mais pesso-

as concentradas em um determinado local, maior 

a demanda e maiores os riscos no abastecimento 

de água. Dessa forma, o critério varia de forma 

diretamente proporcional ao risco. O mapa que 

apresenta esse critério espacializado é observa-

do na Fig. 4.

 
Figura 4 - População

Fonte: IBGE (2010a).

3.3.3 Domicílios atendidos pela rede

As informações sobre os domicílios atendidos 

pela rede de abastecimento, como mostra a Fig. 

5, são outro critério a ser analisado para o le-

vantamento do risco nas condições de abasteci-

mento de água nas áreas urbanas. Os dados de 

domicílios atendidos podem indicar quais locais 

sofrem com a ausência de rede de distribuição. 

Neste sentido, observa-se que quanto maior a 

quantidade de domicílios sem abastecimento de 

água, maior o risco. Sendo assim, o critério atua 

de forma diretamente proporcional ao risco.

 
Figura 5 - Domicílios atendidos pela rede

Fonte: IBGE (2010b).
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3.3.4 Distância à rede

Quanto maior a distância entre a rede e os usuá-

rios, maior é o risco de falta de água, pois fatores 

como ocorrência de vazamentos e baixas pressões 

na rede se tornam mais recorrentes devido à gran-

de extensão do SUDA. Esse é um fator associado à 

questão de gestão, pois a infraestrutura de água, 

de maneira geral, não acompanha o crescimento 

urbano de forma planejada. Em geral se formam 

extensões de rede notadamente com pressões 

inadequadas. Desta maneira, esse critério atua de 

forma diretamente proporcional ao risco. A Fig. 6 

mostra o traçado da rede por meio dos condutos 

principais (Diâmetros≥400mm), bem como as dis-

tâncias geradas a partir destas.

 
Figura 6 - Mapa de distância à rede

3.3.5 Distâncias às Estações Elevatórias de 
Água Tratada (EEAT)

A proximidade de usuários das EEAT pode au-

mentar o risco da falta de água, pois as redes de 

abastecimento que atendem esses usuários es-

tão sujeitas a grandes pressões e, por conseguin-

te, maiores riscos de rompimento. Sendo assim, 

esse critério atua de forma inversamente pro-

porcional ao risco, já que quanto mais distante 

os usuários das unidades, menor o risco (Fig. 7).

3.3.6 Distâncias aos reservatórios de 
distribuição

As unidades de reservação possuem uma área de 

influência sobre uma determinada zona urbana de 

abastecimento. Dentre diversos fatores que esta-

belecem os limites dessa zona, podemos destacar 

a distância. Quanto maior a distância do usuário à 

unidade de reservação, mais difícil se torna o abas-

tecimento devido à perda de energia. Dessa ma-

neira, esse critério atua de forma diretamente pro-

porcional ao risco. A Fig. 8 mostra a distância dos 

usuários aos reservatórios de distribuição de água.

 
Figura 7 - Distância dos usuários às EEAT.

 

 
Figura 8 - Distância dos usuários aos reservatórios de água.
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3.4 Equação da problemática

Para a equação que estabelece os riscos asso-

ciados às condições de abastecimento de água 

na cidade de Campina Grande foram atribuídos 

pesos característicos a cada critério, bem como a 

restrição do modelo (Eq. 1). Considerou-se como 

restrição do modelo a presença de lotes urbanos.

𝒏𝒏 

𝑹𝑹 = (∑ 𝑾𝑾𝒊𝒊. 𝑪𝑪𝒊𝒊).𝒓𝒓                               

𝒊𝒊=𝟏𝟏 
 

 (1)

Onde:

R: Risco nas condições de abastecimento de água

W
i
: Peso característico

C
i
: Critérios

r: Restrição

3.5 Normalização dos critérios

Os critérios utilizados em uma análise SIG-MCDA 

podem estar em diferentes escalas e/ou unida-

des. Dessa forma, antes da combinação destes é 

necessário converter todos os critérios envolvi-

dos para uma mesma unidade de medida. Essa 

conversão é conhecida como normalização ou 

adequação. Optou-se pela utilização de conjun-

tos difusos por meio de funções lineares que pos-

sibilitaram a cada célula pertencer a uma função 

de pertinência estabelecida, onde essa caracte-

rização decorria de uma situação de não perti-

nência para uma de total pertinência variando de 

0 a 1 de forma gradual (ZADEH, 1965).

3.6 3.6 Ponderação dos critérios

A atribuição de pesos para os critérios foi feita 

por especialistas (Tabela 1). Eles condicionaram 

o peso de cada critério com suas próprias experi-

ências e expectativas em relação ao risco produ-

zido por cada um dos critérios.

Tabela 1 - Pesos atribuídos aos critérios por meio de 
conhecimento especializado.

Critérios Pesos

C1 – Altimetria 0,3

C2 – População 0,2

C3 – Domicílios atendidos pela rede 0,3

C4 – Distâncias à rede principal 0,15

C5 – Distâncias às EEAT 0,15

C6 – Distância aos reservatórios de distribuição 0,3

O risco nas condições de abastecimento é obti-

do mediante a soma ponderada dos critérios que 

resultam em uma unidade, ou seja, somados se 

igualam a uma porcentagem igual a cem (Eq. 2). 

• Simulação:

R = [(0.3 C1
)+(0.2 C

2
)+0.3(C

3
 + C

6
)+0.15(C

4
 + C

5
)].L  (2)

Onde:

R: Risco nas condições de abastecimento de 

água;

C
1
: Altimetria;

C2
: População;

C3
: Domicílios atendidos pela rede;

C4
: Distâncias à rede principal;

C5
: Distâncias às EEAT;

C6
: Distâncias aos reservatórios de distribuição;

L: Lotes.

3.7 Restrição

Os lotes urbanos (Fig. 9) foram utilizados como 

restrição do modelo,  portanto, trata-se de uma 

variável binária, ou seja, o risco nas condições de 

abastecimento de água foi analisado, ao final, 

nas áreas onde há presença de lotes urbanos.
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Figura 9 - Uso do Solo da cidade de Campina Grande

Fonte: SEPLAN (2010).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Simulação das áreas susceptíveis ao 
desabastecimento

A partir dos mapas das Fig. 10 e 11, verifica-se a 

diferenciação das zonas quanto à ocorrência de 

riscos nas condições de abastecimento de água 

na área de estudo. Eles foram classificados por 

meio de faixas de suscetibilidade, a saber: baixo, 

médio e alto. 

Para o reconhecimento das áreas mais suscetí-

veis analisaram-se duas hipóteses: na primeira 

não foram utilizados lotes como restrição (Fig. 

10) e na segunda foram utilizados todos os lo-

tes urbanos como delimitação para o estudo 

(Fig. 11). O caso da Fig. 10 se caracteriza por uma 

análise bem mais generalizada sobre os notá-

veis riscos; em contrapartida, no caso da Fig. 11, 

têm-se uma área de estudo bem mais específica 

e dotada da limitação dos lotes urbanos. Sen-

do assim, a segunda análise pode ser entendida 

como ideal para a tomada de decisões, já que o 

foco principal do sistema de abastecimento são 

os consumidores. No entanto, a partir da utiliza-

ção da análise generalizada pode-se identificar 

áreas ainda por ocupar que estarão propensas a 

suscetibilidades.

É possível observar na Fig. 11 que a área mais es-

cura (alto risco) a sudoeste de Campina Grande 

foi fortemente influenciada pelas distâncias ho-

rizontais geradas a partir dos componentes do 

sistema de abastecimento, a saber: reservatórios, 

redes e estações elevatórias de água tratada. 

Outro ponto que é importante analisar é a área a 

nordeste da região de estudo, caracterizada por 

ser de alto risco, pois recebe grande influência da 

altimetria. Pelo fato de representar a parte mais 

alta da cidade de Campina Grande, consequen-

temente torna-se mais provável o acontecimen-

to de susceptibilidades devido às baixas pressões 

na rede e a necessidade de alocação de EEAT. Na 

região central da cidade verificam-se tons mais 

claros (baixo e médio risco), característicos da 

proximidade dos consumidores com a rede de 

distribuição, e isso pode ser compreendido pelo 

fato de cidades mais compactas apresentarem 

menores riscos nas condições de abastecimento 

de água (SIEBERT, 2012).

 
 Figura 10 - Mapa de riscos nas condições de 

abastecimento de água na cidade de Campina Grande. 
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Figura 11 - Mapa de risco nas condições de 

abastecimento de água na cidade de Campina Grande 
utilizando como restrição os lotes urbanos.

4.2 Proposição de ações de adaptabilidade  
e resiliência

A partir da análise de estudos sobre suscetibi-

lidade nos SUDA, outros conceitos, como adap-

tabilidade e resiliência a esses riscos, devem  

ser acrescentados.

É coerente afirmar que os riscos afetam o pro-

cesso de distribuição de água não apenas por 

meio de alterações climáticas, mas por meio de 

outros processos significativos, tais como a ur-

banização. Essa tendência de desequilíbrio en-

volvendo riscos nas condições de abastecimen-

to de água gera incertezas sobre o planejamento 

e altera os padrões a longo prazo de escassez 

hídrica nas cidades. Diante das mudanças en-

frentadas, os SUDA precisam se adaptar a tais 

acontecimentos, sendo necessária a busca de 

alterações na infraestrutura, na gestão da de-

manda e na governança sustentável a fim de 

promover equidade nos serviços ambientais.

O termo resiliência é definido como a capacida-

de de um sistema de se adiantar e se adequar 

às mudanças  que lhe são impostas, sobressain-

do-se com garantia de segurança e domínio; 

diante das tensões por eficiência, sejam crises e 

riscos, conseguem, com sua competência e seu 

plano de prevenção e proteção retornar ao es-

tado de origem (ULTRAMARI; HUMMELL, 2018).

A segurança do abastecimento urbano de água 

numa cidade é comumente avaliada por meio da 

disponibilidade per capita de água. No entanto, 

esse serviço real é influenciado por outras vari-

áveis, tais como o acesso à água, a infraestru-

tura necessária para tratamento, o armazena-

mento e a distribuição, o capital financeiro para 

mobilizações das infraestruturas e a eficiência 

no gerenciamento desse sistema (KRUERGER, 

RAO, BORCHARDT, 2019).

A proposta apresentada por Lloyd, Wong e 

Chesterfield (2002), que traz a expressão “se-

curity, resilience, and sustainability” por meio 

do conceito de um projeto urbano sensível à 

água, engloba uma série de medidas que tam-

bém visam minimizar os impactos hidrológicos 

sobre o desenvolvimento urbano. Um subcon-

junto desse projeto é colher água pluvial para 

suplementar o abastecimento da rede para 

usos não potáveis.

A seguir, são elencadas propostas de adapta-

bilidade e resiliência a riscos nas condições de 

abastecimento de água para as cidades (Qua-

dro 1). Essa lista é um primeiro passo para um 

levantamento de propostas mais robustas em 

estudos futuros.
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5 CONCLUSÃO
Diante da abordagem do processo de planeja-

mento dos SUDA, em meio à expansão popula-

cional e rápida urbanização das cidades, é inevi-

tável a necessidade de acompanhamento desses 

sistemas para minimização dos riscos nas condi-

ções de abastecimento de água, mesmo em con-

dições hidro climáticas favoráveis.

A metodologia apresentada utiliza uma abor-

dagem SIG-MCDA, proporcionando uma orga-

nização espacial dos dados, visualização e pon-

deração dos critérios. Os pesos atribuídos pelos 

especialistas expressam o grau de influência 

quanto ao risco nas condições de abastecimen-

to de água e permitem analisar o problema com 

base em modelos baseado em conhecimento.

Os resultados identificaram áreas na faixa de 

alto risco onde os critérios hidráulicos são mais 

desfavoráveis e, portanto, os fatores de altime-

tria, distâncias à rede principal e distâncias aos 

reservatórios são os que mais contribuem. O cri-

tério de demanda, notadamente a população, 

contribuiu com uma parcela importante para o 

risco. Embora os domicílios atendidos pela rede 

tenham recebido um peso importante, esse cri-

tério não obteve influência significativa para as 

áreas com alto risco, pois a quantidade de domi-

cílios sem a infraestrutura de rede de distribui-

ção é relativamente baixa.

Entende, portanto, que estes resultados podem 

ser utilizados na tomada de decisão dos gestores 

considerando duas vertentes eixos: a expansão 

urbana e o crescimento do SUDA propriamen-

te dito, permitindo traçarem um planejamento 

mais criterioso em médio e longo prazos, mini-

mizando situações que gerem riscos.

As propostas de resiliência e adaptabilidade aqui 

tratadas possuem grande importância no âm-

bito da mitigação dos riscos. Argumenta-se que 

um SUDA sustentável deve possuir, por exemplo, 

múltiplas fontes que podem ser distribuídas nas 

áreas mais suscetíveis a riscos. Existem cidades, 

por exemplo, que não possuem potencialidades 

de exploração de fontes subterrâneas, mas a cap-

tação de água de chuva pode ser implementada.

A disposição espacial de um SUDA ainda é uma 

limitação, dada a complexidade de informações 

e a carência de um banco de dados robusto. Pes-

quisas futuras podem aprimorar esse mapea-

mento de risco inserindo critérios relacionados 

ao crescimento das cidades, bem como fatores 

de ordem social. 
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Quadro 1 - Propostas de resiliência e adaptabilidade.

Estratégias para
resiliência e adaptabilidade Considerações Bibliografia 

especializada

Fornecimento de água por meios 
alternativos

Quando houver falha no sistema público de abastecimento de água, outras alternativas 
individuais de fornecimento de água podem ser utilizadas, como poços e cisternas. Davis (2014).

Aumento da capacidade de 
reservação dos consumidores

Os reservatórios domiciliares anulariam o efeito da intermitência no abastecimento de água, 
principalmente para usuários de baixa renda. A classe de renda mais alta acaba sofrendo 

menos com a escassez de água, pela maior possibilidade de armazenamento.

Grande et al., 
(2016).

Reúso de água residuária para uso 
que exigem baixa potabilidade

Combinar o sistema de abastecimento centralizado com um sistema de abastecimento 
descentralizado. A reutilização de água residuária e sistemas híbridos são possíveis ações a 

serem avaliadas.

Sapkota et al., 
(2015).

Reúso de águas pluviais Captação e tratamento de água pluvial visando atender aos usos não potáveis de água, ou usos 
que necessitam de baixa potabilidade.

Luthy, Sharvelle e 
Dillon (2019).
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Resumo
A escolha do tipo de configuração do sistema de abastecimento de água para as áreas de topografia eleva-

das das cidades pode se tornar uma difícil decisão, uma vez que diversas variáveis interferem no processo. 

A melhor escolha para o melhor sistema deve buscar a minimização de custos de implantação, operação, 

manutenção e garantia da eficiência, uma vez que deverá atender aos requisitos legais vigentes do local. 

O objetivo deste trabalho é avaliar o consumo de energia em três diferentes configurações de sistema para 

abastecimento de água em regiões altas. As seguintes configurações foram simuladas: utilizando estações 

elevatórias de água tratada com reservatório de montante, com reservatório de jusante e sem reservatório 

inserindo inversor de frequência. A estratégia de pesquisa foi o estudo comparativo, pois permite, por meio 

da exploração das semelhanças e diferenças, encontrar os princípios de variação de um determinado fenô-

meno ou os padrões mais gerais de um fenômeno, no caso o consumo de energia. Com a análise dos resul-

tados obtidos para o sistema simulado concluiu-se que: a) a partir de vazão de 15m³/h a estação elevatória 

controlada por inversor de frequência apresenta consumo de energia menor do que as outras configurações, 

que utilizam reservatórios; b) as configurações com reservatório apresentam melhor rendimento médio das 

bombas. É relevante ressaltar que este estudo se ateve apenas à avaliação do consumo de energia, portanto, 

para a definição da alternativa a ser implantada, é relevante o estudo técnico-econômico para cada localida-

de, considerando principalmente os fatores operacionais e disponibilidade de suporte técnico.

Palavras-chave: Abastecimento de água. Estações elevatórias. Consumo de energia. Inversor de frequência.

Abstract
The choice of system configuration type for water supplies on high levels of the cities can become a tough decision 

once several variables interfere on the processes. The best system should seek to minimize the energy consumption 

and other inputs, and to minimize deployment, operation and maintenance costs, maintaining a good efficiency, 

since it must follow local legal requirements. The aim of this study is to evaluate the energy consumption in three 
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1 INTRODUÇÃO
A redução do consumo de energia tem sido ampla-

mente defendida, devido aos seus elevados custos, 

limitação das matrizes energéticas e questões am-

bientais. No Brasil, a energia elétrica tem como 

característica seu alto custo, além dos recorrentes 

riscos de racionamento em períodos de seca. 

O setor industrial, maior consumidor de energia, 

tem buscado cada vez mais alternativas para otimi-

zar sua eficiência energética. Entre os fatores mais 

utilizados, destacam-se a troca de equipamentos 

antigos por novos mais eficientes, produção de 

energia local com métodos alternativos sustentá-

veis e redução do consumo em horários de pico.

Em sistemas de abastecimento de água, os prin-

cipais custos envolvidos são os referentes à im-

plantação e operação. Na implantação, devem 

ser feitos investimentos em captação, adução, 

reservação e rede de distribuição, enquanto os 

principais custos com operação são referentes 

à mão de obra e energia elétrica para funciona-

mento do sistema. No Brasil e no mundo, o con-

sumo de energia em sistemas de abastecimento 

de água recebe especial atenção por ser, em mui-

tos casos, a segunda maior despesa das empre-

sas de saneamento, perdendo apenas para o pa-

gamento de pessoal. Em muitos casos, os gastos 

com energia de bombeamento ultrapassam os 

custos de investimento das instalações, ao longo 

da vida útil dos projetos (GOMES, 2009).

Visto o elevado consumo de energia elétrica 

em sistemas de abastecimento de água, medi-

das que induzem maior economia e aumento da 

eficiência energética são importantes para em-

presas públicas e privadas de saneamento. Al-

gumas medidas usualmente tomadas visando ao 

aumento da eficiência energética são a troca de 

bombas por modelos de maior eficiência, troca 

de tubulações antigas por novas que apresentam 

menor perda de carga, etc.

Tsutiya (2001) afirma que as despesas com ener-

gia elétrica representam o segundo ou terceiro 

item de maior custo para as empresas de sanea-

mento brasileiras, e que sua redução pode se dar, 

entre outras maneiras, por meio da alteração do 

sistema operacional, a partir da alteração do sis-

tema bombeamento/reservação e utilização de 

Avaliação do consumo de energia elétrica em estações elevatórias para abastecimento de água com diferentes configurações de sistemas

different system configurations for high level zones supply systems using pump stations with upstream reservoir 

connected to the system distribution, with upstream reservoir not connected to the system distribution and without 

reservoir inserting variable speed drives. The research strategy was a comparative study, through the exploration 

of similarities and differences, finding the principles of variation of a given phenomenon or general patterns of a 

phenomenon, in this case energy consumption. With the analysis results it was concluded that: a) from a 15m³ / 

ha flow controlled rate by variable speed drive presented lower power consumption than the other configurations, 

which used reservoirs; B) configurations with reservoir presented better performance of the pumps; c) pump head 

proved to be one of the main factors for increased energy consumption, as higher the pump head was, it demand-

ed more power pumps. In this way, the use of pipelines of larger diameters, although more expensive, can have its 

investment reduced due to the electric energy economy throughout the design period. It is important to highlight 

that this study was focused only on the energy consumption evaluation; therefore, to choose the best alternative to 

be implemented, the technical-economic study for each location is important, mainly considering the operational 

factors and technical support availability.

Keywords: Water supply system. Pump stations. Electric energy consumption. Variable speed drive.
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variadores de rotação das bombas, e por meio da 

automação do sistema de abastecimento de água.

De acordo com Costa (2009), modificações nas 

bombas ou mudanças operacionais podem re-

sultar em redução significativa nos custos com 

energia elétrica. Simulações de diferentes con-

troles operacionais de acordo com os níveis dos 

reservatórios ou a utilização de inversores de fre-

quência podem levar à solução ótima que mini-

miza os custos operacionais de um sistema. 

Visto os altos custos relacionados a projetos de sa-

neamento, para que sejam executadas mudanças 

que possam aumentar a eficiência, produtividade, 

confiabilidade e diminuir os custos de operação, 

uma análise de custo-benefício é necessária para 

que os gestores de sistemas de abastecimento pú-

blico possam verificar quanto tempo é necessário 

para o retorno do investimento (BARRY, 2007).  

Nos sistemas de abastecimento convencionais, 

em que as velocidades das bombas não se alte-

ram, não é impossível ajustar o funcionamento 

dos conjuntos moto-bomba à variação de consu-

mo dos usuários. Dessa forma, não há otimização 

do fornecimento de água, além de o sistema ope-

rar com uma pressão maior do que a necessária, 

provocando desperdício de energia, além de cau-

sar danos às redes, canalizações auxiliares e equi-

pamentos nela instalados (YANG et al., 2010).

As bombas com inversor de frequência têm sido 

utilizadas para distribuição de água para locais ele-

vados, substituindo a construção de reservatórios 

para abastecimento desses locais. A utilização de 

inversor de frequência possibilita ajustar o funcio-

namento dos conjuntos moto bomba, variando a 

velocidade de rotação do conjunto de acordo com a 

demanda de água necessária para o abastecimen-

to, podendo, dessa forma, reduzir os custos ener-

géticos de bombeamento (CARVALHO, 2012). 

Shankar et al. (2016) examinaram vários métodos 

para melhoramento da eficiência de sistemas de 

bombeamento com bombas centrífugas. Os auto-

res citam que tradicionalmente o aumento da efi-

ciência pode ser alcançado com a utilização de in-

versores de frequência, porém cerca de 30% a 50% 

da energia pode ser economizada com uma esco-

lha correta de bombas e equipamentos com maior 

eficiência, enquanto aproximadamente de 15% a 

25% de economia de energia pode ser alcançado 

pelo dimensionamento adequado das tubulações 

do sistema. As perdas em sistemas com inversores 

de frequência são geralmente influenciadas por 

características do projeto, da fabricação, e pela ve-

locidade operacional do motor elétrico. As perdas 

mínimas nesses sistemas são de aproximadamente 

5% a 8% quando operados na velocidade de pro-

jeto. Quando os sistemas são operados em veloci-

dades diferentes das de projeto, sua eficiência cai 

drasticamente, e as perdas variam de 10% a 20%.

Este trabalho tem como objetivo comparar o 

consumo de energia de três diferentes configu-

rações de sistema de abastecimento de zonas 

altas, operando com controle por inversores de 

frequência, por reservatórios de jusante e por re-

servatórios de montante.

2 METODOLOGIA
2.1 Configurações dos sistemas de 
abastecimento de zonas altas

Este trabalho avaliou 3 diferentes configurações 

de sistemas para abastecimento de zonas altas, a 

fim de comparar o consumo energético dos siste-

mas de bombeamento para os diferentes casos. As 

configurações analisadas foram: bombeamento 

direto para reservatório de montante que abastece 

a rede; bombeamento para abastecimento de rede 

e reservatório de jusante e pressurização da rede 

por meio de elevatória com inversor de frequência.

Na configuração com reservatório de montan-

te, o sistema de bombeamento de água recalca 

diretamente para um reservatório por meio de 
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adutora virgem, sendo o reservatório responsá-

vel pelo abastecimento da rede de distribuição. 

Esse sistema é amplamente aplicado devido à 

sua maior flexibilidade. Como a adutora não é 

conectada diretamente à rede, ela pode suportar 

maiores pressões internas, permitindo a aplica-

ção desse sistema em locais onde há maior des-

nível entre a Estação Elevatória e as cotas mais 

elevadas a serem abastecidos. 

No caso de sistemas com reservatório de jusante, 

o bombeamento é feito diretamente para a rede 

de distribuição, atendendo ao consumo da popu-

lação, e o volume não consumido é armazenado. 

Quando o reservatório atinge seu nível máximo, 

o sistema de bombeamento é desligado e a rede 

é abastecida somente pelo reservatório até que 

este atinja seu nível mínimo e o recalque se reini-

cie. É recomendada a implantação de uma tubu-

lação principal para o recalque da elevatória ao 

reservatório e a interligação da rede nesta tubu-

lação, porém há casos em que a rede é conectada 

à elevatória sem qualquer alteração.

Para o terceiro caso, sistema com pressurização 

da rede e inversor de frequência, não há reser-

vatório após a elevatória, sendo o abastecimento 

feito apenas pelo sistema de bombeamento, com 

a utilização de inversor de frequência. O inversor 

de frequência garante que a bomba opere em di-

ferentes rotações de acordo com a necessidade 

de vazão a ser recalcada momentaneamente. O 

sistema de bombeamento pode ser programado 

para que a pressão ou a vazão na saída na bomba 

sejam constantes. Com utilização de um pres-

sostato, o sistema pode ser configurado para que 

seja mantida a pressão mínima na rede.

2.2 Cálculo das vazões de projeto e 
dimensionamento de tubulações e 
reservatórios

Em sistemas de abastecimento, a vazão de pro-

jeto é calculada de acordo com as previsões de 

crescimento populacional e o consumo a serem 

atendidos. O dimensionamento dos sistemas é 

feito de acordo com a vazão máxima a ser atendi-

da, levando-se em conta a hora de maior consu-

mo do dia de maior consumo de água. Para as si-

mulações hidráulicas, foi utilizada uma curva de 

consumo horário que distribui o consumo diário 

de forma realista, com baixo consumo durante a 

madrugada e maior consumo no período da tar-

de. Na delimitação do trabalho não foram consi-

deradas variações de consumo mensais e anuais.

Nas configurações com reservatório, a capaci-

dade de reservação necessária foi tomada como 

igual ou maior que 1/3 do volume aduzido no dia 

de maior consumo.

Adotaram-se como limites as velocidades míni-

mas de 0,6 m/s e máxima de 3,0 m/s tanto para 

o barrilete como para a tubulação de recalque, 

conforme recomendado pela NBR  12214/1992, 

sendo o dimensionamento feito buscando velo-

cidades mais baixas, a fim de minimizar as perdas 

de carga na tubulação de recalque. 

Com as vazões a serem simuladas e os diâmetros 

das tubulações para os diferentes casos, pode ser 

feito o cálculo da altura manométrica dos sistemas.

2.3 Cálculo das alturas manométricas e escolha 
das bombas

Para o cálculo da altura manométrica e escolha 

das bombas são necessários dados a respeito 

da geometria do sistema, vazão a ser recalcada 

e perda de carga na tubulação. Inicialmente foi 

feito o cálculo das perdas de carga nos sistemas.

Para o cálculo das perdas de carga nas tubula-

ções, foi utilizada a fórmula universal. A altura 

manométrica do sistema de bombeamento de-

nominada Hm é função da altura estática da ele-

vação do fluído e das perdas de carga existentes 

no circuito. É necessário o cálculo da altura ma-

nométrica para cada vazão a ser recalcada para 
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todas as configurações de sistema a serem ana-

lisadas. A escolha da bomba é feita por meio de 

catálogos de fabricantes.

2.4 Utilização do software WaterGEMS

Neste trabalho foram feitas simulações hidráu-

licas com o software WaterGEMS V8i, por meio 

do qual é possível obter diversos dados acerca 

do funcionamento de sistemas de abasteci-

mento, como variação do consumo, vazão nas 

tubulações, pressão nos nós, nível dos reserva-

tórios, funcionamento das estações elevatórias, 

eficiência das bombas, gastos com energia, en-

tre outros.

Neste programa são inseridos dados a respeito 

da fonte de abastecimento, topologia do sistema, 

estações de bombeamento, tubulações, reserva-

tórios, consumo de água e custos de energia. 

As bombas foram inseridas no software por meio 

de suas curvas características, obtidas em catá-

logos de fabricantes. Além das curvas, da altura 

manométrica em função da vazão, também fo-

ram inseridas as curvas de eficiência. 

Para as tubulações, foram inseridos dados como 

material, diâmetro, rugosidade e comprimento. 

Foram inseridas tubulações que representam um 

anel de abastecimento de rede ou da adutora, 

quando esta é existente no sistema. 

Nas configurações com reservatório, este foi in-

serido logo após o ponto mais distante da EET. 

Foram inseridas as dimensões do reservatório, 

da base em que o reservatório é assentado, além 

dos níveis operacionais. Considerou-se para to-

dos os cenários a instalação de reservatórios ele-

vados cilíndricos em fibra de vidro (PRFV), assen-

tados sobre base com estrutura de concreto. As 

dimensões dos reservatórios para as diferentes 

capacidades dimensionadas foram obtidas de 

acordo com catálogo de fabricante.  Usualmente, 

a base para reservatórios elevados (REL) costuma 

ter altura de 3,0, 6,0 ou 9,0m. As bases em cada 

cenário foram definidas de acordo com a altura 

do reservatório, de forma a garantir a pressão 

mínima de 10 m.c.a. no ponto da rede mais ele-

vado e próximo ao reservatório.

O consumo de água foi distribuído em diferen-

tes nós. Além do volume consumido, é inserida 

no programa a curva de distribuição do consumo 

durante o dia, já contemplando os coeficientes 

k1 e k2. 

No Software WaterGEMS foram inseridas as tari-

fas referentes ao consumo de energia das bom-

bas; dessa forma, o programa efetuou o cálculo 

dos gastos com operação do sistema. As tarifas 

utilizadas foram as tarifas vigentes para clien-

tes do subgrupo A4 (2,3 a 25 kV), enquadrados 

na Modalidade Tarifária Azul. Segundo a Reso-

lução ANEEL Nº 2.096, de 21 de junho de 2016, 

as tarifas sem os impostos ICMS e PIS/COFINS 

referentes ao consumo em horário de ponta são 

de R$ 0,39683/kWh e R$ 0,27930 fora de pon-

ta, sendo o horário de ponta das 18:00 às 21:00 

horas. Nos sistemas com reservatórios, as bom-

bas foram configuradas para não funcionar nos 

horários de ponta.

Foram feitas simulações dos sistemas para 120 

horas de operação. Utilizando um período esten-

dido de simulação, são minimizados os efeitos 

da variação diária no funcionamento das bom-

bas.  Nesse período, o software calcula as varia-

ções horárias no consumo, variação no nível dos 

reservatórios, horários de funcionamento das 

bombas, vazão e volume recalcados, eficiência 

das bombas, energia consumida e custos refe-

rentes à energia, entre outros dados. 

Para avaliar qual é a configuração do sistema 

com menor consumo de energia, foram anali-

sados e comparados os resultados obtidos com 

relação ao custo por volume bombeado, além do 

custo e consumo anuais com energia.
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2.5 Simulações com sistemas esquemáticos 

Para as simulações foi definido um sistema es-

quemático básico, em que as características bá-

sicas das três configurações de sistema pudessem 

ser avaliadas de forma semelhante. Para isso, foi 

estabelecida uma topografia genérica, represen-

tando o desnível e a distância entre as fontes de 

abastecimento e áreas mais altas a serem aten-

didas, considerando casos reais já projetados na 

atividade profissional, resultando em diferença de 

cota de 20 metros e distância de 1.000 m entre a 

EET e o ponto mais distante da rede. 

Foram estabelecidas faixas de vazão de abasteci-

mento com objetivo de representarem sistemas de 

pequeno e médio porte, com população atendida de 

250 pessoas a 3.330 pessoas. As populações foram 

definidas considerando os principais volumes de re-

servatórios em PRFV existentes comercialmente.

Para representar a fonte de abastecimento do 

sistema, correspondente ao reservatório, es-

tação de tratamento de água (ETA) ou rede de 

abastecimento à montante da estação eleva-

tória, foi inserida uma fonte de água infinita, já 

que foi considerado que haverá disponibilidade 

hídrica para o funcionamento do sistema. Para 

cada uma das 3 configurações de sistema avalia-

das e faixas de vazão foram feitos o dimensiona-

mento das tubulações de barrilete e de recalque, 

dimensionamento do reservatório nas confi-

gurações em que este está presente, cálculo da 

altura manométrica e escolha das bombas. Após 

obtenção desses parâmetros, estes foram inseri-

dos no programa computacional para realização 

das simulações.

A Fig. 1 apresenta os esquemas simulados no sof-

tware WaterGEMS para as diferentes faixas de vazão.

 
 Figura 1 - Sistemas esquemáticos das diferentes configurações estudadas
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A estação de bombeamento foi inserida na cota 

0,00 dos sistemas esquemáticos. Na configu-

ração do sistema com inversor de frequência, a 

bomba foi programada para variar as suas rota-

ções de forma que seja mantida a pressão míni-

ma de 10 m.c.a. no ponto mais distante da rede. 

Já nas configurações com reservatórios, a ope-

ração da bomba foi definida de forma que esta 

entre em operação quando o reservatório se es-

vazia à metade de sua altura e parando quando 

este atinge sua capacidade máxima.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Cálculo das vazões de projeto, 
dimensionamento dos reservatórios e escolha 
das bombas

Na Tabela 1 apresentam-se os parâmetros básicos 

de projeto calculados para as simulações do siste-

ma esquemático, com  vazão de projeto, diâme-

tros nominais (DN) das tubulações e capacidade 

do reservatório. Os valores calculados para diâ-

metro dos tubos e volume do reservatório foram 

aproximados para os existentes comercialmente.

Tabela 1 - Parâmetros básicos de projeto calculados para o sistema estudado.

População abastecida 
(hab.)

Vazão de projeto  
(m³/h)

DN do barrilete 
(mm)

DN da tubulação de 
recalque (mm)

Cap. do reservatório  
(m³)

250 2,81 32 50 15

500 5,63 50 50 30

1000 11,25 65 75 60

1650 18,56 80 100 100

2000 22,50 80 100 120

2500 28,13 100 100 150

3330 37,46 100 150 200

A Tabela 1 mostra que as faixas de vazão analisa-

das variam de 2,81 a 37,46m³, o DN do barrilete 

do sistema de bombeamento de DN32 a DN100, 

a tubulação de recalque de DN50 a DN150 e os 

reservatórios de 15 a 200m³.

Para o cálculo da altura manométrica dos cená-

rios com pressurização da rede, foi considerado 

que o sistema de bombeamento deveria garantir 

a pressão mínima na rede de 10m.c.a. no ponto 

mais alto e distante da EET. Já para os cenários 

com reservatórios, o sistema de bombeamento 

deveria garantir o abastecimento do REL, en-

quanto o reservatório também deveria garantir 

pressão mínima na rede de 10m.c.a. no ponto 

mais alto e distante da EET, sendo neste caso o 

ponto mais próximo do REL. A Tabela 1 apresenta 

as dimensões dos reservatórios utilizados.

As dimensões utilizadas são referentes ao catá-

logo comercial de fabricantes brasileiros existen-

tes no mercado. A altura de entrada no reserva-

tório é a soma da altura útil e altura da base dos 

reservatórios. Para os reservatórios de menor ca-

pacidade, foram consideradas bases com 9,00m 

de altura, a fim de garantir a pressão mínima de 

10m.c.a. considerando as variações de nível; já 

nos reservatórios maiores, pode ser considerada 

uma altura da base de 6,00m, devido à maior al-

tura do nível de água.

Para uniformização dos resultados, em todos os 

cenários foram empregadas bombas centrífugas 

de um fabricante disponível no mercado bra-

sileiro, que permite a usinagem de rotores com 

diâmetro otimizado para a curva do sistema cal-

culado. Por isso, sobre as curvas do catálogo fo-

ram traçadas curvas que passassem pelo ponto 

de operação dos sistemas calculados. Além das 

curvas de operação, foram inseridas no software 

as curvas de eficiência das bombas.
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3.2 Resultados das simulações

Nas Fig. 2 a 5 são ilustrados os resultados obti-

dos, no software WaterGEMS, para as três con-

figurações, considerando a vazão de 28,1m³/h, 

para facilitar a comparação entre elas. Na Fig. 2, 

os resultados são dos horários de funcionamento 

da bomba e a vazão recalcada, e na Fig. 3 a altura 

manométrica. Na Fig. 4 apresenta-se o consumo 

de energia das bombas e na Fig. 5 o gasto finan-

ceiro com energia elétrica, considerando os valo-

res vigentes de tarifas.
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Verifica-se que nos sistemas com reservatórios 

as bombas ficam inoperantes nos horários com 

o custo energia kw/h mais caro, conforme foram 

programadas para não entrarem em operação, e 

durante o período da manhã, quando o consumo 

é menor, e os reservatórios conseguem manter o 

abastecimento.

Na Fig. 6 apresenta-se o consumo anual de ener-

gia dos diferentes sistemas para as diferentes 

faixas de vazão analisadas.
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Observa-se que para a menor vazão analisada 

(2,81 m³/h) a configuração com menor consumo 

energético é a com reservatório de jusante, sen-

do o consumo energético anual da configuração 

com reservatório de montante é 10% maior, en-

quanto o consumo da configuração com pressu-

rização da rede é 36% maior. Já para a maior fai-

xa de vazão analisada, a configuração de sistema 

que apresenta o menor consumo energético é a 

pressurização da rede. Para este caso, o consumo 

do sistema com reservatório de jusante é 23% 

maior, enquanto com reservatório de montante 

é 28% maior. 

Na Fig. 7 mostra-se a variação do custo anual 

com energia para funcionamento das EETs.
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Para a menor faixa de vazão analisada (2,81 

m³/h), a configuração com reservatório de ju-

sante, mais econômica, tem um custo anual com 

energia elétrica para operação de R$2.022,10. 

Em seguida, a configuração com reservatório de 

montante tem um custo de R$2.222,85 e a com 

inversor de frequência demanda R$2.708,30 a 

cada ano. Neste caso, durante um período de 

projeto de 20 anos, a economia de energia entre 

um sistema com reservatório de jusante e com 

inversor de frequência é de R$13.724,00. Esse 

valor é bastante inferior ao custo de implantação 

de um reservatório em PRFV de 15 m³, que pode 

alcançar os R$150.000,00 quando considerados 

também os custos da estrutura de base do REL. 

Já para a maior faixa de vazão estudada (37,46 

m³/h), o sistema controlado por inversor de fre-

quência tem o menor gasto com energia, deman-

dando anualmente R$ 9.946,25 (consumo de 

33.682,20 kWh), enquanto para o sistema com 

reservatório de jusante é de R$ 11.877,10 (con-

sumo de 41.427,50 kWh) anuais e R$ 12.446,50 

(consumo de 43.208,70 kWh) para o sistema 

com reservatório de montante. Para um período 

de projeto de 20 anos, a economia com energia 

elétrica quando utilizado um sistema com inver-

sor de frequência em relação a um sistema com 

reservatório de montante é de R$ 50.005,00. 

Apesar do menor gasto com energia elétrica 

apresentado pelo uso do inversor de frequên-

cia, devem ser levados em conta pelas empresas 

de saneamento, nas tomadas de decisões, os 

maiores riscos, relacionados principalmente a 

quedas de energia. Com a falta de energia elé-

trica, o bombeamento é interrompido, causando 

desabastecimento imediato da rede, que, além 

de prejudicar o consumo d’água, pode facilitar 

infiltrações e contaminação da rede. Nas confi-

gurações com reservatórios, o desabastecimento 

não ocorre de imediato, pois os mesmos mantêm 

um volume armazenado que é utilizado até a 

normalização do sistema. Além disso, quedas de 

energia podem causar danos ao inversor de fre-

quência, necessitando de reparos que requerem 

mão de obra especializada existente apenas em 

grandes centros urbanos.

Uma das causas do maior consumo de energia 

pelos sistemas com reservatórios é a maior altura 

manométrica a ser vencida pelo sistema de bom-

beamento, principalmente devido ao desnível 

geométrico imposto pelo reservatório (REL) para 

cada faixa de vazão simulada. Com inversores de 

frequência, pode-se configurar a EET para que a 

pressão mínima na rede no ponto mais alto seja o 

limite recomendado de 10 m.c.a., enquanto com 

os reservatórios a pressão mínima deve ser sufi-

ciente para garantir o enchimento do reservató-

rio, que além de estar apoiada sobre uma base 

elevada tem sua entrada pela parte superior. Na 

Fig. 8 apresenta-se a variação da altura manomé-

trica para as diferentes faixas de vazão analisadas.

A altura manométrica para o sistema com reser-

vatório de montante para a vazão de 37,5m³/h, 

que representa o caso com a maior altura de en-

trada no reservatório (6,00m de base e 15,41m 

de altura do reservatório), é de 44,89m.c.a.; já 

a altura manométrica para o sistema inversor 

de frequência e mesma vazão é de 30,73m.c.a. 

Reservatórios mais largos e baixos poderiam di-

minuir a altura a ser vencida pela bomba, porém 

necessitariam de bases maiores e mais dispen-

diosas de serem construídas. Reservatórios de 

fibra de vidro, com maior largura, também apre-

sentam maior dificuldade de transporte.

A Fig. 9 mostra a potência requerida pelas bom-

bas para as diferentes faixas de vazão.
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Verifica-se que a potência requerida pelas bom-

bas nos sistemas com reservatórios é maior do 

que quando o sistema é controlado por inver-

sor de frequência, justificando o maior consu-

mo energético desses sistemas. Com a menor 

vazão estudada (2,81 m³/h), essa diferença é 

pequena; nesse caso, as bombas dos sistemas 

com reservatórios demandam uma potência de 

1,4kW, enquanto a bomba com inversor de fre-

quência demanda 1,0kW. Já para a maior vazão  

(37,46 m3/h), os sistemas com reservatórios de 

montante e jusante requerem potências de 7,9 e 

7,4kw respectivamente, enquanto a bomba ope-

rando com inversor de frequência requer 3,85kW, 

cerca de 49% do requerido pela bomba para o 

sistema com reservatório de montante.
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Observou-se que as bombas centrífugas analisadas 

costumam apresentar baixa eficiência para pequenas 

vazões, sendo mais eficientes com vazões maiores. A 

Fig. 10 apresenta a eficiência média das bombas.
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Para a menor vazão analisada (2,81 m³/h), a efi-

ciência das bombas quando há reservatório foi 

na ordem de 24%, enquanto para uso de inversor 

de frequência foi de 15%. Já para a maior vazão 

(37,46 m³/h), a eficiência das bombas é conside-

ravelmente melhor, sendo cerca de 65% para os 

sistemas com reservatórios e 53% quando em-

pregado inversor de frequência.

A menor eficiência média do sistema com in-

versor de frequência é devida à grande variação 

do ponto de operação da bomba durante seu 

funcionamento. Com a variação da rotação e o 

deslocamento das curvas de operação, a bom-

ba tende a trabalhar com melhor eficiência nas 

condições de maior consumo, condição para 

qual foi dimensionada, e com menor eficiência 

quando está sendo pouco exigida. Na Fig. 11 

apresenta-se a variação da eficiência das bom-

bas durante seu funcionamento, para a vazão 

de projeto de 28,1m³/h.

Na Fig. 11, observa-se que os sistemas com re-

servatórios apresentam eficiência da bomba 

constantes, enquanto com o inversor de fre- 

quência há significativa variação. 

A disparidade observada entre a eficiência das 

bombas de maior e menor vazão se reflete em 

uma grande variação do custo unitário por vo-

lume bombeado para as diferentes faixas de 

vazão. Na Fig. 12 apresenta-se o custo unitário 

médio em R$/1000m³ para as diferentes faixas 

de vazão.
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O custo para o bombeamento de 1000m³ para a me-

nor vazão analisada (2,81 m³/h) é de R$ 163,07 para 

o sistema com inversor de frequência, R$ 135,71 

para o sistema com reservatório de montante e  

R$ 123,92 com reservatório de jusante. Já para a 

maior vazão calculada (37,46 m3/h), esses custos são 

de R$ 45,15 para o sistema com inversor de frequ-

ência, R$ 55,99 para o sistema com reservatório de 

montante e R$ 52,46 com reservatório de jusante.

4 CONCLUSÕES
A partir dos resultados obtidos neste estudo, po-

de-se concluir que:

• Com exceção da menor vazão analisada, a con-

figuração de sistema com estação elevatória 

para pressurização da rede com inversor de fre-

quência, sem reservatórios, é a opção com me-

nor consumo energético e menores custos com 

energia elétrica. 
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• As configurações de sistema com reservatório 

apresentam maior rendimento médio das bom-

bas, visto que elas funcionam sempre próximas do 

ponto de operação para o qual foram dimensio-

nadas, enquanto o rendimento das bombas com 

inversor de frequência varia conforme a operação.

• O consumo de energia em função do volume 

bombeado diminuiu conforme aumento da va-

zão recalcada, fazendo com que o custo unitário 

médio com energia elétrica caia conforme o au-

mento do volume bombeado.

• O sistema com reservatório de jusante apresen-

tou menor gasto de energia do que o de mon-

tante. Isso se deve em grande parte ao fato de a 

distribuição e o consumo ao longo da rede mini-

mizarem as perdas na tubulação entre a EET e o 

reservatório. Dessa forma, essa opção se mostra 

adequada para sistemas em que a distância entre 

a EET e o reservatório é grande, estando a rede de 

distribuição localizada entre esses dois pontos. 

• Para a concepção de sistemas de abasteci-

mento de água, o projetista deverá ponderar as 

principais vantagens e desvantagens de cada 

sistema, a fim de decidir qual o mais adequado 

para cada caso. Também se mostra importante a 

simulação hidráulica com diferentes opções de 

abastecimento e diferentes bombas dentre as 

disponíveis para que sejam tomadas as melhores 

decisões acerca do projeto. 
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Resumo
Estudos de campo e simulações computacionais do sistema de macro coleta de esgoto de Fortaleza-CE, inte-

grando-se o SWMM ao QGIS, foram realizados com o intuito de investigar o comportamento hidrológico-hi-

dráulico do Interceptor Leste (IL), sob diversas condições de operação. Os resultados mostraram que somente 

em um cenário de funcionamento ideal, sem interferência de assoreamento nem infiltração de águas plu-

viais, o IL seria capaz de suportar as suas vazões de alimentação. Já em um cenário com presença de trechos 

assoreados, o IL passaria a trabalhar sob condição de conduto forçado na maior parte dos trechos, apresen-

tando pontos críticos de extravasamento. A ocorrência de velocidades inferiores a 1,0 m/s foi apontada como 

uma possível causa para o assoreamento. No entanto, simulações indicaram que a retirada de barreiras de 

sedimento seria suficiente para eliminar os extravasamentos. Avaliando-se a interferência de infiltrações de 

águas pluviais no IL, observou-se que o mesmo teria capacidade para suportar intensidades de chuva infe-

riores a 10 mm/h, desde que não mais que 5% da área das sub-bacias contribuísse para o interceptor. Essas 

simulações resultaram em contribuições pluviais parasitárias de até 80 L/(s.km), sendo este valor substan-

cialmente superior ao valor de 6 L/(s.km) recomendado pela ABNT. Investigou-se ainda o impacto combinado 

da deposição de sedimento com a infiltração de águas pluviais, resultando em um aumento nos extravasa-

mentos em relação aos cenários anteriores. Finalmente, simulações considerando várias possibilidades de 

retirada de barreiras de sedimento mostraram que essa medida por si só não seria suficiente para eliminar os 

extravasamentos na região. 

Palavras-chave: Drenagem urbana. Esgotamento sanitário. Modelagem hidrológica-hidráulica. QGIS. SWMM. 

Abstract
Field studies and computer simulations of the macro-sewer system in Fortaleza-CE, Brazil, integrating the SWMM 

to QGIS, were carried out in order to investigate the hydrological-hydraulic behavior of the Interceptor Leste (IL), 

under various operational conditions. The results showed that only in an ideal operating scenario, without inter-

ference from silting or rainwater infiltration, the IL would be able to support its flows. In a scenario with the pres-

ence of silted stretches, IL would start to work under a forced pipe condition in most stretches, presenting critical 

points of overflow. The occurrence of speeds below 1.0 m/s was identified as a possible cause for silting. However, 

simulations indicated that the removal of sediment barriers would be sufficient to eliminate overflows. Assessing 
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1 INTRODUÇÃO
O uso de modelos computacionais para simu-

lação hidráulica de sistemas de esgotamento 

sanitário tem se intensificado substancialmen-

te nas últimas décadas, uma vez que resultados 

gerados pelas simulações auxiliam tanto na ela-

boração de projetos como na operação de sis-

temas existentes (BUTLER et al., 2018). Dentre 

os diversos modelos disponíveis, o Storm Water 

Management Model - SWMM (ROSSMAN, 2015) é 

provavelmente o mais difundido na área de en-

genharia sanitária e ambiental. O SWMM é uma 

plataforma de livre acesso amplamente utilizada 

para planejamento, análise e design de projetos 

relacionados ao escoamento de esgotos sanitá-

rios e/ou águas pluviais. O software permite aco-

plar processos hidrológicos na escala de bacia 

hidrográfica a processos hidráulicos em condu-

tos naturais e/ou artificiais, incluindo ainda as-

pectos relacionados ao transporte de sedimento 

e qualidade de água. 

Diversos pesquisadores utilizaram o SWMM 

para simular o impacto quanti-qualitativo de 

eventos chuvosos em estruturas de micro e 

macro drenagem urbana (MARTIN et al., 2005; 

BARCO et al., 2008; PARK et al., 2008; KREBS 

et al., 2013; MULETA et al., 2013; GIRÃO et al., 

2017; WARSTA et al., 2017), vários deles aco-

plando o modelo a Sistemas de Informações 

Geográficas - SIG como o QGIS (2016). Cabe sa-

lientar que esses estudos enfocaram sistemas 

unitários, cujos coletores são projetados para 

receber tanto contribuições de esgotos como de 

águas pluviais. No Brasil, entretanto, os siste-

mas de coleta de esgotos são projetados como 

sistemas separadores absolutos, em que as 

águas residuárias são coletadas separadamen-

te das águas pluviais. Assim, estudos anteriores 

com o SWMM têm se limitado à simulação dos 

sistemas de drenagem urbana, desconsideran-

do a interferência dos sistemas de esgotamen-

to sanitário (VINAGRE et al., 2015; FORMIGA  

et al., 2016; SILVA JÚNIOR et al., 2017; ROCHA  

et al., 2021). Recentemente, Mesquita et al. 

(2020) propuseram uma metodologia empíri-

ca para avaliar o impacto de contribuições de 

esgotos na qualidade da água de sistemas de 

drenagem urbana simulados no SWMM, a qual 

pode ser incorporada a modelos hidrodinâmi-

cos como o de Pereira et al. (2015) para prever 

o impacto de cargas bacteriológicas na balne-

abilidade de praias. Contudo, embora a grande 

maioria das cidades brasileiras possua sistemas 

de esgotamento sanitário altamente impacta-

dos pelas águas pluviais (TSUTIYA & SOBRINHO, 

2011), não se tem conhecimento de pesqui-

sas que tenham quantificado esse impacto por 

meio de modelagem matemática. Esse tema se 

torna ainda mais relevante no contexto da Lei 

Federal 11.445/07, que prevê uma análise in-

tegrada dos diferentes componentes do sane-

amento básico, incluindo os sistemas de esgo-

Pereira SP, Fernandes LB, Souza Filho FA, Lima Neto IE

the interference of rainwater infiltration in the IL, it was observed that it would be able to withstand rain intensities 

below 10 mm/h, provided that no more than 5% of the sub-basin area contributed to the interceptor. These sim-

ulations resulted in rainfall contributions of up to 80 L/(s.km), which is substantially higher than the value of 6 L/

(s.km) recommended by the Brazilian Association of Technical Standards (ABNT). The combined impact of sediment 

deposition with rainwater infiltration was also investigated, resulting in an increase in overflows compared to pre-

vious scenarios. Finally, simulations considering various possibilities for removing sediment barriers showed that 

this measure alone would not be sufficient to eliminate overflows in the region.

Keywords: Urban drainage. Sewerage. Hydrological-hydraulic modelling. QGIS. SWMM. 
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tamento sanitário e de drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas.  

O objetivo desse estudo é construir um modelo 

computacional do interceptor leste do sistema 

de macro-coleta de esgoto de Fortaleza-CE, in-

tegrando o SWMM ao QGIS. Ressalta-se que tal 

sistema atende aproximadamente a 500 mil ha-

bitantes e apresenta riscos de extravasamentos, 

principalmente durante os períodos chuvosos. 

Portanto, neste artigo, busca-se compreender 

o seu funcionamento do ponto de vista hidro-

lógico-hidráulico, bem como as condições de 

interferências indevidas de águas pluviais e do 

aporte de sedimento que impliquem em riscos 

de extravasamento na região, permitindo assim 

a identificação de pontos críticos de obstrução e 

a otimização do sistema quanto ao seu funciona-

mento hidráulico. Além de fornecer uma contri-

buição científica quanto à adaptação de mode-

los hidrológico-hidráulicos e SIG à realidade das 

cidades brasileiras, a presente pesquisa propõe 

novas abordagens que podem auxiliar na gestão 

de águas urbanas. 

 

2 METODOLOGIA 
2.1 Área de estudo

O Interceptor Leste (IL) localiza-se na bacia Ver-

tente Marítima de Fortaleza-CE e é responsável 

por encaminhar o efluente de esgotos domésti-

cos gerado na região à Estação de Pré-condicio-

namento de Esgoto - EPC, de onde o efluente é 

direcionado a um emissário submarino (Fig. 1), 

após gradeamento fino e desarenação. O IL pos-

sui aproximadamente 7,5 km de extensão em 

tubulações de concreto armado com diâmetros 

que variam de 900 a 1.750 mm.

Modelagem do macrossistema de coleta de esgotos de Fortaleza-CE

 

Emissário

Figura 1 - Imagem do software QGIS com identificação do Interceptor Leste (IL) de Fortaleza-CE interligado à Estação 
de Pré-condicionamento de Esgoto (EPC), de onde o efluente é encaminhado para um emissário submarino.

2.2 Levantamento e análise de dados  
e informações 

Os dados do macrossistema de coleta de esgoto 

de Fortaleza/CE foram fornecidos pela Compa-

nhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE. Uti-

lizou-se um ano típico (2017) do ponto de vista 

de precipitações pluviométricas como referên-

cia para as campanhas de medição, análises e 

simulações computacionais. Foram realizadas 

batimetrias com haste graduada para levanta-
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mento da profundidade, da altura da camada de 

sedimento e do nível de efluente nos 87 poços de 

visita distribuídos ao longo do IL. Concomitante-

mente, foram coletadas as coordenadas de cada 

poço de visita, para seu georreferenciamento, 

utilizando GPS (Garmin, modelo eTrex HC series). 

Adicionalmente, utilizou-se equipamento topo-

gráfico de nível para conferir as cotas do tampão 

dos poços de visita. Após a coleta desses dados, 

foi realizada uma análise com o resultado da ba-

timetria para checar a declividade das tubula-

ções do interceptor e, com isso, corrigir possíveis 

falhas ou divergências dos dados originais de 

projeto. Esse procedimento serviu também para 

identificar possíveis áreas de remanso.

Para estudar o comportamento hidráulico do in-

terceptor, foi necessária a identificação das áreas 

responsáveis por lançar efluente direta ou indire-

tamente ao mesmo. Assim, foi feita uma análise 

utilizando o cadastro de toda a rede de esgoto 

de Fortaleza e das quadras e setores georrefe-

renciados, disponibilizados pela CAGECE. Essas 

duas camadas foram analisadas em conjunto no 

software de informações geográficas, QGIS, e, 

por meio do caminhamento de cada trecho da 

rede, pôde-se identificar para onde cada uma 

das 1.935 quadras veiculava gravitariamente seu 

efluente. Após delimitação das áreas, o Siste-

ma de Informações Comerciais (SIC) da CAGECE 

forneceu os volumes de água consumidos para 

cada quadra, a partir dos quais estimaram-se as 

contribuições de esgotos aplicando-se um coefi-

ciente de retorno padrão de 80%. Adicionalmen-

te, foram incorporadas as vazões bombeadas por 

duas elevatórias, obtidas a partir das curvas de 

vazão de suas bombas e número de horas de fun-

cionamento. Por não existir medição das vazões 

nessas redes coletoras e estações elevatórias no 

IL, considerou-se que as mesmas seguiam um 

comportamento padrão horário de funciona-

mento semelhante ao da Estação de Pré-condi-

cionamento de Esgoto - EPC, onde foram realiza-

das medições de vazão ao longo dos dias. 

2.3 Modelagem hidrológica-hidráulica

O Storm Water Management Model - SWMM ver-

são 5.1 (ROSSMAN, 2015) foi o modelo utilizado 

para realização das simulações hidrológicas-hi-

dráulicas. O software admite as sub-bacias como 

elementos de reserva de água não lineares. A va-

zão resultante de cada sub-bacia é calculada por 

meio de um balanço hídrico e hidráulico, onde a 

água que entra provém da precipitação e do es-

coamento superficial de sub-bacias a montante 

e a saída de água inclui infiltrações, evaporação 

e escoamento superficial.

Em virtude da existência de ligações indevidas de 

águas pluviais de uma parcela de imóveis urba-

nos no sistema de esgotamento sanitário, uma 

fração da água da chuva que escoaria na superfí-

cie infiltra na rede de coleta de esgoto e é carrea-

da juntamente com o esgoto sanitário, forçando 

o IL a trabalhar como um sistema separador par-

cial. Esse processo aumenta a vazão afluente à 

tubulação, elevando, consequentemente, o risco 

de extravasamento.

Para avaliar a parcela de chuva que adentra a 

rede de esgotamento sanitário, construiu-se um 

modelo hidrológico no SWMM com base nas sub- 

bacias da Vertente Marítima de Fortaleza, uti-

lizando-se os dados e informações disponíveis 

em Mesquita et al. (2020). Devido à ausência de 

dados de vazão específicos para o IL, foram tes-

tados diferentes percentuais do escoamento su-

perficial que potencialmente infiltram no IL. Para 

tanto, essas sub-bacias foram reduzidas utili-

zando o plugin Buffer by percentage no software 

QGIS, considerando diferentes percentagens da 

área original. A Fig. 2 apresenta como exemplo 

áreas reduzidas a 5% da área total de cada sub-

-bacia. Ressalta-se que tais reduções foram re-

alizadas com o intuito de simular diferentes ce-

nários de infiltração na rede, visando identificar 

os percentuais máximos permitidos para evitar a 

ocorrência de extravasamento no IL.

Pereira SP, Fernandes LB, Souza Filho FA, Lima Neto IE
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Figura 2 - Sub-bacias da Vertente Marítima de Fortaleza-CE, indicando suas respectivas áreas reduzidas (5% do total)

Os dados de chuva foram disponibilizados pelo 

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de 

Desastres Naturais (CEMADEN) por meio de sua 

plataforma digital. O referido centro dispõe de 

cinco estações pluviométricas distribuídas em 

Fortaleza-CE, as quais registram dados a cada 

dez minutos durante eventos chuvosos.  A es-

tação selecionada foi a Vicente Pinzon, devido à 

sua maior proximidade à área de estudo. 

Para a realização das simulações hidráulicas, 

adotou-se o modelo de transporte da onda dinâ-

mica, uma vez que este é o único disponibilizado 

pelo SWMM que leva em consideração as equa-

ções completas de Saint-Venant. Por meio desse 

modelo é possível representar não apenas o fluxo 

sob condição de conduto livre como também sob 

condição de conduto forçado, ou seja, quando a 

tubulação se encontra completamente preen-

chida. Nesse caso, o excesso de vazão acarreta 

no extravasamento do nó. Também é possível re-

produzir mudança de direção e acúmulo do flu-

xo. Além disso, o modelo fornece o nível de água 

nos nós e ao longo das tubulações. Para simular 

o bombeamento das estações elevatórias, fo-

ram considerados condutos de secção transver-

sal circular, funcionando em carga, ou seja, sob 

pressão, e sua vazão foi calculada pelo programa 

pela equação de Hazen-Williams. Cabe salientar 

que os valores adotados para os coeficientes de 

Manning e Hazen-Williams foram de 0,015 e 105, 

respectivamente, de acordo com as recomenda-

ções de Rossman (2015).

Para avaliação do efeito da deposição de sedi-

mento na tubulação, utilizou-se a forma cha-

mada de “FILLED_CIRCULAR”. Esta é a forma 

geométrica utilizada pelo SWMM para descre-

ver condutos parcialmente preenchidos com 

sedimento. Para isso, é necessário informar ao 

programa tanto a altura total da tubulação (diâ-

metro) quanto a altura da coluna de sedimento. 

Modelagem do macrossistema de coleta de esgotos de Fortaleza-CE
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Devido à dificuldade em medir a altura da coluna 

de sedimento dentro das tubulações, foi reali-

zada uma interpolação linear entre as medições 

nos poços de visita de montante e jusante de 

cada tubulação.

2.4 Simulação de cenários

Com o intuito de compreender o funcionamento 

do IL do ponto de vista hidrológico-hidráulico e de 

avaliar o impacto de infiltrações de águas pluviais 

e do aporte de sedimento com relação a extrava-

samentos, foram analisados os seguintes cenários:

• Cenário 1: Interceptor sob condição ideal de fun-

cionamento, isto é, sem infiltração de águas plu-

viais nem deposição de sedimento na tubulação;

• Cenário 2: Interceptor operando sem infiltra-

ção de águas pluviais, mas com deposição de se-

dimento na tubulação;

• Cenário 3: Interceptor operando com infiltra-

ção de águas pluviais, mas sem deposição de se-

dimento na tubulação;

• Cenário 4: Interceptor operando simultanea-

mente com infiltração de águas pluviais e depo-

sição de sedimento na tubulação.

A Fig. 3 mostra esquematicamente o modelo hi-

drológico-hidráulico do Interceptor Leste (IL) de 

Fortaleza-CE construído no SWMM para simula-

ção dos cenários supracitados.

 
Figura 3 - Modelo hidrológico-hidráulico do Interceptor Leste (IL) de Fortaleza/CE construído no SWMM para simulação 

dos cenários, com indicação dos PVs com aporte gravitário e estações elevatórias.

3 RESULTADOS 
3.1 Medições de campo e processamento de 
dados

A Fig. 4 mostra um perfil típico do Interceptor 

Leste (IL) levantado em fevereiro de 2017. Ob-

serve que a extensão total do IL é de 7,5 km e 

as tubulações são de concreto armado com diâ-

metros que variam de 900 a 1.750 mm. Como já 

mencionado, além da profundidade, foram me-

didos o nível do efluente e a altura da coluna de 

Pereira SP, Fernandes LB, Souza Filho FA, Lima Neto IE
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sedimento (basicamente areia) em cada poço 

de visita (PV). Pode-se verificar que a maior par-

te do IL estava sob condição de conduto força-

do, sendo apenas a porção final do mesmo su-

jeita à condição de conduto livre, ou seja, com 

o nível do efluente abaixo da geratriz superior 

das tubulações. Além da sobrecarga na tubula-

ção, é possível notar um elevado índice de as-

soreamento, pois alguns poços de visita, como 

o PV23 e o PV9, possuíam uma coluna de areia 

acima, ou no mesmo nível, da tubulação, fun-

cionando como uma barreira para o escoamen-

to livre do efluente. Padrões semelhantes de 

sobrecarga e deposição de sólidos em intercep-

tores foram encontrados em sistemas de esgo-

tos combinados, conforme reportado por Butler 

et al. (2018). Vale frisar que, devido à grande 

extensão do IL, as medições foram realizadas 

no decorrer de uma semana, sempre no período 

da manhã, entre 8 e 12 horas. Essa variação ho-

rária, assim como possíveis curvas de remanso, 

podem explicar o nível do efluente mais baixo 

em alguns poços de visita a montante, em com-

paração com os poços de visita a jusante.
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Figura 4 - Perfil do Interceptor Leste (IL) obtido a partir das medições de campo. Note que a extensão total é de 7,5 km 
e as tubulações são de concreto armado com diâmetros variando entre 900 e 1.750 mm.

A Fig. 5 mostra as vazões gravitarias médias de 

alimentação do IL advindas da rede de esgoto e 

somadas àquelas encaminhadas pelas estações 

elevatórias, as quais foram obtidas para os seis 

primeiros meses de 2017. Conforme mencio-

nado anteriormente, para a realização das si-

mulações com o SWMM, considerou-se que as 

vazões seguiam o mesmo padrão de variação 

temporal da Estação de Pré-condicionamento de 

Esgoto - EPC, resultando-se em um hidrograma  

cujo fator multiplicador variou entre 0,4 e 1,3, 

conforme mostrado na Fig. 6. Ressalta-se que 

padrões semelhantes de variação temporal de 

vazão de esgotos foram apresentados por ou-

tros autores para cidades brasileiras (TSUTIYA &  

SOBRINHO, 2011). 
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3.2 Simulações hidrológicas-hidráulicas

A seguir, são apresentados os resultados das 

simulações hidrológicas-hidráulicas do Inter-

ceptor Leste (IL) usando o SWMM com auxílio do 

QGIS para manipulação das áreas de contribui-

ção de águas pluviais.

a) Cenário 1 - Situação ideal

O Cenário 1 foi elaborado visando compreender 

o funcionamento do IL sem a ação de agentes 

externos (areia e chuva). Os resultados apresen-

tados na Fig. 7 indicam que o IL seria capaz de 

suportar, sob condições ideais de funcionamen-

to, a carga hidráulica de efluente que recebe dia-

riamente, sem provocar sobrecarga das tubula-

ções nem extravasamentos. Portanto, pode-se 

afirmar que para o presente cenário, o IL operaria 

como sistema separador absoluto e sob condição 

de conduto livre ao longo de sua extensão, con-

forme preconizado pela NBR12207 - Projeto de 

Interceptores de Esgoto Sanitário (ABNT, 1992).  

Pereira SP, Fernandes LB, Souza Filho FA, Lima Neto IE
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b) Cenário 2 - Tubulação assoreada

Para simulação do Cenário 2, foi acrescentada 

areia na tubulação, com base nos dados obtidos 

pelas campanhas batimétricas (ver Fig. 4). Po-

de-se observar que, com o assoreamento, o in-

terceptor passa a trabalhar afogado, pois os de-

pósitos de sedimento funcionam como barreiras 

para o fluxo gravitário do efluente, ocasionando 

remanso e, consequentemente, causando extra-

vasamento nos poços de visita que possuem cota 

do terreno mais baixa, conforme indicado na Fig. 

8. Os pontos mais críticos foram os poços de vi-

sita 14 e 15, que apresentaram respectivamente 

4320 e 2774 horas de extravasamento, corres-

pondendo a aproximadamente 180 e 116 dias 

corridos. Esses resultados são consistentes com 

as observações de campo, em que os trechos su-

pracitados apresentam vazamentos frequentes 

mesmo durante o período seco. Uma provável 

causa para o assoreamento do IL seria a ocorrên-

cia de velocidades inferiores a 1,0 m/s em cerca 

de 60% da sua extensão, que é a velocidade críti-

ca normalmente adotada para evitar a deposição 

de sedimento em tubulações (KOKPINAR & GO-

GUS, 2001; BUTLER et al., 2018). 

 
 Figura 7 - Simulação do interceptor sob condição ideal de funcionamento, isto é, sem infiltração de águas  

pluviais nem deposição de sedimento na tubulação. 

 
 Figura 8 - Simulação do interceptor operando sem infiltração de águas pluviais, mas com deposição 

 de sedimento na tubulação. 
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A fim de evitar a ocorrência de extravasamentos, 

foi realizada nova simulação considerando po-

rém a limpeza em alguns pontos do interceptor. A 

Fig. 9 mostra que a retirada de barreiras de sedi-

mento acumuladas nos trechos compreendidos 

entre os poços de visita 22 e 24 permitiria que o 

efluente seguisse seu fluxo natural, aliviando as-

sim a tubulação a montante. Nesse caso, haveria 

uma eliminação total dos extravasamentos indi-

cados na situação anterior (ver Fig. 8).  

 
 Figura 9 - Simulação do interceptor operando com deposição de sedimento na tubulação, mas após realização de 

limpeza entre os poços de visita 22 e 24. 

c) Cenário 3 - Tubulação com infiltração de 
águas pluviais

No Cenário 3, avaliou-se a interferência de in-

filtrações de águas pluviais no interceptor. Ob-

servou-se que o IL tem capacidade para suportar 

eventos chuvosos com intensidades inferiores a 

10 mm/h, desde que não mais que 5% da área 

das sub-bacias contribuísse indevidamente para 

o interceptor. É importante destacar que a mes-

ma intensidade de 10 mm/h foi apontada por 

Chen et al. (2019) como o limite para ocorrên-

cia de extravasamento em pontos críticos de um 

sistema de esgotos combinados na China. A Fig. 

10 mostra como exemplo a simulação do perfil 

hidráulico do IL no dia 11 de fevereiro de 2017, 

às 10:00h, quando a intensidade de chuva era 

de 10 mm/h. Cabe salientar, no entanto, que no 

presente cenário, a vazão total de infiltração de 

águas pluviais seria da ordem de 600 L/s, o que 

resultaria em uma contribuição de 80 L/(s.km), 

valor este substancialmente superior ao sugeri-

do pela ABNT (1992) para a máxima contribuição 

pluvial parasitária de 6 L/(s.km) em inteceptores. 

Isso sugere que, devido à interferência indevida 

do sistema de drenagem urbana no sistema de 

coleta de esgotos sanitários, o valor acima reco-

mendado pela NBR12207 - Projeto de Intercep-

tores de Esgoto Sanitário precisaria ser revisto 

para garantir o funcionamento adequado dos 

interceptores de esgotos para as condições nor-

malmente observadas em cidades brasileiras ou 

implementação de medidas de combate à liga-

ções indevidas do sistema pluvial ao sistema de 

coleta de esgotos. 
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Figura 10 - Simulação do interceptor operando com infiltração de águas pluviais, mas sem  

deposição de sedimento na tubulação. 

d) Cenário 4 - Tubulação assoreada e com 
infiltração de águas pluviais

No Cenário 4, a tubulação foi exposta a dois fe-

nômenos externos, tanto o acúmulo de areia 

como a infiltração de águas pluviais. Na Fig. 11 

é possível notar um aumento nos pontos de ex-

travasamento em relação aos cenários anterio-

res. Além disso, as simulações resultaram em 

extravasamentos contínuos nos poços de visita 

14 e 15. Esses resultados são condizentes com 

as observações de campo durante os períodos 

chuvosos na área de estudo. Portanto, pode-se 

afirmar que o presente cenário (areia e chuva) 

fornece uma condição altamente crítica ao fun-

cionamento hidráulico do interceptor. 

 
Figura 11 - Simulação do interceptor operando com infiltração de águas pluviais e deposição de sedimento na tubulação.

Simulações hidráulicas considerando várias pos-

sibilidades de limpeza em diferentes poços de 

visita mostraram que, para minimizar os riscos 

de extravasamento no interceptor em períodos 

chuvosos, deve-se realizar a limpeza no trecho 

compreendido entre o PV 10 e o PV 60, como 

ilustrado na Fig. 12. Essa medida eliminaria três 

dos extravasamentos que ocorreriam na situa-

ção anterior (ver Fig. 11), mas não solucionaria o 

problema de extravasamentos. 
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4 CONCLUSÕES 
Neste trabalho, realizou-se um estudo de campo 

e construiu-se um modelo computacional inte-

grando o SWMM ao QGIS visando compreender 

o funcionamento hidrológico-hidráulico do In-

terceptor Leste (IL) do sistema de macro coleta 

de esgoto de Fortaleza-CE. Os resultados das 

simulações hidrológicas-hidráulicas mostra-

ram que somente em um cenário de operação 

ideal, sem interferência de assoreamento nem 

infiltração de águas pluviais, o IL seria capaz de 

suportar as suas vazões de alimentação funcio-

nando sob condição de conduto livre em toda a 

sua extensão. Porém, considerando-se o efeito 

do assoreamento, o interceptor passaria a tra-

balhar afogado e provocaria dois pontos críti-

cos de extravasamento, consistentemente com 

as observações de campo. Uma provável causa 

para o assoreamento do IL seria a ocorrência de 

velocidades inferiores a 1,0 m/s. Porém, simu-

lações considerando a retirada de barreiras de 

sedimento em apenas alguns pontos estratégi-

cos do IL seriam suficientes para eliminação dos 

extravasamentos. Avaliando-se a interferência 

de infiltrações de águas pluviais no IL, verificou- 

se que o mesmo teria capacidade para suportar 

eventos chuvosos com intensidades inferiores a 

10 mm/h, desde que não mais que 5% da área 

das sub-bacias contribuísse indevidamente para 

o interceptor. Essas simulações resultaram em 

contribuições pluviais parasitárias de até 80 L/

(s.km), valor este significativamente superior ao 

recomendado pela ABNT [6 L/(s.km)]. Avaliou-se 

ainda o impacto combinado do assoreamento 

com a infiltração de águas pluviais, resultando 

em um aumento nos pontos de extravasamento 

em relação aos cenários anteriores. Além disso, 

as simulações resultaram em extravasamentos 

contínuos em alguns poços de visita, conforme 

observado em campo durante os períodos chu-

vosos. Por fim, simulações considerando várias 

possibilidades de retirada de barreiras de sedi-

mento mostraram que esse tipo de intervenção 

reduziria o número de pontos de extravasamen-

tos, mas não solucionaria o problema na área de 

estudo. Espera-se que os resultados e as meto-

dologias propostas no presente estudo possam 

auxiliar na gestão de águas urbanas, notadamen-

te em cidades brasileiras, onde a interferência do 

assoreamento e da infiltração de águas pluviais 

em sistemas de esgotos sanitários é notória. 

5 CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES
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Figura 12 - Simulação do interceptor operando com infiltração de águas pluviais e deposição de sedimento na 

tubulação, mas após realização de limpeza entre os poços de visita 10 e 60.
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Resumo
Visando a melhorar a disponibilidade hídrica nos grandes centros urbanos, torna-se necessária a busca por 

tecnologias para conservação, aproveitamento e reúso de água. O uso de fontes alternativas para fins não- 

potáveis, como o aproveitamento de águas pluviais, apresenta-se como uma alternativa viável para a re-

dução da demanda por água potável, sendo necessário estudar a qualidade da água obtida bem como téc-

nicas de tratamento eficazes para melhoria e preservação da qualidade da água para atendimento de usos 

mais restritivos. Dessa forma, este trabalho tem por objetivo avaliar a influência da superfície de captação 

e dos volumes de descarte (first-flush) na qualidade da água precipitada e a eficiência da filtração rápida 

descendente em areia na melhoria e preservação de sua qualidade. A qualidade das águas bruta e tratada 

foi avaliada em função dos parâmetros: turbidez, cor aparente, sólidos totais, condutividade elétrica, pH e 

alcalinidade; bem como ecotoxicidade com o organismo-teste Artemia salina. Os resultados evidenciaram a 

importância do descarte do início da precipitação na melhoria da qualidade da água reservada e na prolon-

gação da vida útil do tratamento. O tratamento da água por filtração permitiu o ajuste das características 

físicas e químicas avaliadas em conformidade com a NBR 15.527, além de remover o efeito tóxico, no caso da 

cobertura de material metálico.  

Palavras-chave: Água de chuva. First-flush. Filtração. Ecotoxicidade. Artemia salina.

Abstract
Aiming to improve water availability in large urban centers, the search for technologies for conservation, use and 

reuse becomes necessary. The use of alternative sources for non-potable purposes, such as rainwater use, is a vi-

able alternative to reduce the demand for drinking water; being necessary to study the quality of water obtained 

as well as effective treatment techniques to improve and preserve the quality of water to meet more restrictive 

uses. Thus, this work aims to evaluate the influence of the catchment surface, of the first-flush on precipitated 

water quality and the efficiency of rapid sand filtration in improving and preserving its quality. The quality of raw 

and treated water was evaluated according to the parameters: turbidity, apparent color, total solids, electrical 
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1 INTRODUÇÃO
A disponibilidade de água potável é um desafio 

para a sociedade moderna, constituindo fator 

limitante para o desenvolvimento agrícola, ur-

bano e industrial, principalmente para as regiões 

metropolitanas, onde a urbanização e o adensa-

mento populacional, aliados ao lançamento de 

efluentes domiciliares e industriais nos corpos 

hídricos, causam escassez e prejuízos à qualida-

de desse recurso.

Atualmente, estima-se que 3,6 bilhões de pes-

soas vivem em áreas que apresentam potencial 

escassez de água, podendo chegar a 5,7 bilhões 

até 2050 (WWAP, 2018). Apesar de o Brasil ter a 

maior disponibilidade de água doce do mundo, a 

partir de 2014 a falta de água se tornou crítica. 

Em 2017, cerca de 38 milhões de pessoas foram 

atingidas por secas e estiagens, e 51% (2.839) 

dos municípios brasileiros decretaram Situação 

de Emergência - SE ou Estado de Calamidade 

Pública - ECP, sendo 80% destes residentes da 

região Nordeste (ANA, 2018).

No entanto, a escassez de água não é atributo ex-

clusivo das regiões áridas e semiáridas. Regiões 

com recursos hídricos abundantes sofrem escas-

sez devido a demandas excessivamente elevadas, 

degradação da qualidade deste recurso e confli-

tos de usos, afetando a qualidade de vida e o de-

senvolvimento econômico regional.

Visando melhorar a disponibilidade hídrica nos 

grandes centros urbanos, torna-se necessá-

ria a busca por tecnologias para conservação, 

aproveitamento e reúso de água. Neste sentido, 

recentemente estados e municípios brasilei-

ros têm instituído legislações específicas, bem 

como normatizações técnicas sobre o assunto 

(ABNT, 2019a; ABNT, 2019b; ABNT 2019c; LON-

DRINA, 2009).

A NBR 15.527 apresenta os parâmetros de qua-

lidade da água de chuva para fins não-potá-

veis, sendo eles: cloro residual livre entre 0,5 e  

2,0 mg L-1, Escherichia coli, que deve ser menor 

que 200 organismos por 100 mL, turbidez infe-

rior a 5,0 UNT e pH entre 6,0 e 9,0.

O uso de fontes alternativas para fins não-potá-

veis, como o aproveitamento de águas pluviais, 

apresenta-se viável para a redução da demanda 

por água potável, sendo prática comum em mui-

tas nações há milhares de anos, especialmente 

nas zonas áridas ou remotas, onde o abasteci-

mento de água por meio de redes de distribuição 

é inviável técnica ou economicamente.

Para atender às novas legislações, há a neces-

sidade premente de realizar estudos sobre os 

aspectos qualitativos das águas pluviais, bem 

como o desenvolvimento de alternativas técni-

cas viáveis para melhoria e preservação de sua 

qualidade, visando ao atendimento de usos não- 

potáveis mais exigentes, bem como garantir o 

uso prolongado, colaborando assim para a redu-

ção da demanda por água potável.

2 OBJETIVO
Avaliar a influência da superfície de captação e 

dos volumes de descarte (first-flush) na qualida-

de da água precipitada e a eficiência da filtração 

na melhoria de sua qualidade.

Qualidade e tratamento de águas pluviais para fins não-potáveis e avaliação ecotoxicológica

conductivity, pH and alkalinity; as well as ecotoxicity with test-organism Artemia salina. The results demonstrat-

ed the importance of flushes in water quality improvement and increase filtration shelf-life. Filtration treatment 

allowed the adjustment of physical and chemical characteristics evaluated according to NBR 15.527, it also re-

moves the toxic effect in case of metallic material roof.

Keywords: Rainwater. First-flush. Filtration. Ecotoxicity. Artemia salina.
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3 METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido nas dependências 

do bloco de engenharia do Centro Universitário 

Filadélfia - UNIFIL localizado na cidade de Lon-

drina - PR. Segundo dados do Plano Municipal 

de Saneamento Básico de Londrina (LONDRINA, 

2009), a média de precipitação anual do muni-

cípio varia de 1400 a 1600 mm. Para analisar 

a qualidade da água da chuva foram utilizadas 

duas formas de amostragem: coletada por ma-

terial de cobertura metálico e por material de 

cobertura cerâmico. A Fig. 1 ilustra a localiza-

ção onde foram efetuadas as coletas de chuva e 

posteriormente analisadas.

Avila FD, Maschio AC, Assunção EG, Assunção Júnior VG

 

Bloco de Engenharia 
- UniFil

LONDRINA

Figura 1 - Posição relativa do ponto de coleta

O primeiro tipo de superfície de captação tra-

ta-se de uma cobertura construída há 2 anos, 

composta por material de cobertura, calha e tu-

bulação metálicas, tendo a superfície inclinação 

de 6% e área de contribuição de 18 m². A água 

coletada após escoar sobre telhado, calha e tu-

bulações foi conduzida por uma tubulação em 

PVC com diâmetro de 100 mm a um reservatório 

de polietileno com capacidade de 250 L, sem o 

descarte dos primeiros milímetros de chuva.

Para a segunda forma de captação, construiu-se 

um protótipo de cobertura constituído por ma-

terial de cobertura cerâmico usado, com aproxi-

madamente 3 anos de idade, inclinação de 19% 

e área de captação de 1,0 m². A água precipitada 

na superfície é captada por uma calha de PVC 

direcionada a 3 recipientes de 1,0 L cada um, 

ligados em série, com o intuito de descartar os 

primeiros milímetros de chuva, seguido de um 

reservatório principal de 100 L.

Para cada evento de chuva entre os meses de 

maio a outubro de 2019, foram realizadas cole-

tas das amostras de águas acondicionadas em 

recipientes plásticos com capacidade de 5 L e 

transportadas até o laboratório onde foram re-

alizadas análises qualitativas, sendo que cada 

uma corresponde exclusivamente à determinada 

precipitação, uma vez que os reservatórios fo-

ram posteriormente esvaziados em cada evento 

de chuva. 
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Na Tabela 1 são apresentadas as datas das co-

letas, o período de estiagem entre elas e a plu-

viometria diária. Tais informações foram levan-

tadas pois o período de estiagem pode interferir 

na concentração de poluentes na atmosfera e na 

superfície de captação.

 

Tabela 1 - Dados pluviométricos na região do estudo.

Data das coletas Período de estiagem 
entre as coletas

Pluviometria  
[mm/dia]

31/05/2019 3 17,0

03/07/2019 5 29,8

03/09/2019 1 2,0

19/09/2019 15 4,8

25/09/2019 3 3,2

21/10/2019 2 23,2

Na busca de melhorar a qualidade da água bru-

ta, realizou-se o tratamento por filtração rápida 

descendente em areia. A qualidade da água foi 

avaliada pelos parâmetros da Tabela 2 e pela 

avaliação da ecotoxicidade com o microcrustá-

ceo Artemia salina. Os resultados das análises 

foram comparados aos limites da NBR 15.527 – 

Água de chuva – Aproveitamento de coberturas 

em áreas urbanas para fins não-potáveis – Re-

quisitos (ABNT, 2019a), avaliados quanto ao po-

tencial de utilização e os usos mais adequados 

para as águas coletadas.

3.1 Caracterização físico-química

as análises das amostras de água bruta e trata-

das foram realizadas de acordo com os métodos 

de APHA et al. (2018), com exceção do ensaio de 

ecotoxicidade com Artemia salina, que segue a pa-

dronização da NBR 16.530 – Ecotoxicologia aquá-

tica - Toxicidade aguda - Método de ensaio com 

Artemia sp (Crustacea, Brachiopoda), adaptando 

a solução salina prescrita em Petrobrás N-2588 

(1996) – Determinação da toxicidade aguda de 

agentes tóxicos em relação à Artemia sp. Na Tabe-

la 2 são apresentados os parâmetros qualitativos 

analisados e seus respectivos métodos emprega-

dos na caracterização da água da chuva bruta e 

após realizado o tratamento por filtração.

Tabela 2 – Parâmetros qualitativos, métodos e 
equipamentos empregados.

Parâmetros 
analisados

Ref. APHA et al. 
(2018)

Equipamento 
(modelo/marca)

pH 4500 pHmetro Gehaka 
PG2000

Turbidez                                         
[UNT] 2130 B Turbidímetro Hach 

2100Q

Cor aparente                                
[uH] 2120 C

Espectrofotômetro 
VIS - BEL  

Photonics - V-M5

Condutividade 
elétrica [µS·cm-1] 2510 B Condutivímetro 

Gehaka CG1800

Alcalinidade                                   
[mg·CaCO3

·L-1] 2320 B pHmetro Gehaka 
PG2000

Sólidos totais                            
[mg·L-1 ] 2540 B

Mufla 550°C - EDG 3 
P-S   Estufa 103°C - 

QUIMIS

Parâmetro analisado Ref. ABNT (2016) Equipamento 
(modelo/marca)

Ecotoxicidade 
(Artemia salina) 16530

pHmetro Gehaka 
PG2000 Oxímetro 

Hach HG 30d

3.2 Tratamento por filtração

Para a remoção das impurezas suspensas na 

água bruta, utilizou-se o processo de filtração 

rápida descendente em areia. Nessa etapa foram 

utilizados filtros de laboratório de areia - FLA. O 

meio filtrante - areia, foi obtido pela composição 

granulométrica após peneiramento nas penei-

ras de aberturas 0,3; 0,6; 1,18 e 2,0 mm de areia 

quartzosa, seguindo recomendações de Di Ber-

nardo e Dantas (2005), lavada e seca em tempe-

ratura ambiente.

Os filtros de laboratório de areia foram com-

postos por tubos acrílicos transparentes, com  

2,5 mm de espessura, 20 mm de diâmetro interno, 

área interna de 3,14x10-4 m² e 33 cm de altura. 

Os filtros possuíam areia aderida na parte inter-

na do tubo, para que não ocorresse a formação de 

zonas de escoamento preferencial junto à parede 

interna. Foram adicionados 10 cm de meio filtran-

te devidamente compactado em cada filtro.
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A água captada foi conduzida para o tratamento com 

o auxílio de uma bomba peristáltica - BP600-MILAN, 

previamente regulada por meio de curva de calibra-

ção que correlaciona a velocidade de rotação do 

eixo com a vazão da bomba. A taxa de filtração foi 

estabelecida com base nas recomendações da NBR 

12.216 (ABNT, 1992) em 100 m3·m-2·dia-1, corres-

pondente a vazão de 21,81 mL min-1.

O esquema do sistema adotado para os ensaios 

é apresentado na Fig. 2 e foi composto pelos se-

guintes elementos:

• Recipiente com capacidade de 5,0 L para arma-

zenar a água da chuva bruta, sobre um agitador 

magnético que mantém a homogeneidade du-

rante o experimento;

• Bomba peristáltica de 4 canais para alimenta-

ção simultânea, contínua e independente dos 4 

filtros por meio de mangueiras;

• 4 filtros de areia instalados em paralelo;

• Recipiente para coleta do efluente.

Figura 2 - Esquema do sistema de filtração com escoamento contínuo em escala de bancada.

3.3 Ensaios ecotoxicológicos em Artemia  
Salina – NBR 16.530/2016

Os ensaios de ecotoxicidade em Artemia salina, 

seguindo o que a NBR 16.530 (ABNT, 2016) de-

termina como requisito, foram realizados utili-

zando cistos de alta eclosão da Maramar Aqua-

cultura Com. Imp. Exp. Ltda – ME, incubados por 

48 horas em solução salina artificial preparada 

de acordo com o prescrito em N-2588 – Deter-

minação da toxicidade aguda de agentes tóxicos 

em relação à Artemia sp (PETROBRÁS, 1996), pH 

entre 8,0 e 8,5, temperatura de 23 a 27 °C, e sa-

linidade de 34±2%, não havendo necessidade de 

realização de fotoperíodo.
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Para eclosão dos cistos, utilizou-se uma caixa 

plástica compartimentada por divisória, con-

tendo orifícios (com aproximadamente 2 mm de 

diâmetro) uniformemente distribuídos, a fim de 

permitir a passagem de luz em um dos comparti-

mentos com papel alumínio. 

Os ensaios foram realizados em quadruplicata para 

cada uma das amostras de água pluvial limitadas a 

94%, em tubos de ensaio de 10 mL, com controles 

negativo e positivo para um volume total de 5,0 mL 

de amostra em cada tubo, onde o controle negativo 

foi realizado com a solução salina, e o positivo, com 

solução de dicromato de potássio em meio salino 

com concentração de 0,2 g L-1; nesses controles, o 

número de organismos vivos e mortos não ultra-

passou 10% do total, respectivamente.

As replicatas foram preparadas com a concen-

tração de 94%  de amostra em meio salino (com 

base em experimentos preliminares). Posterior-

mente, com o auxílio de uma pipeta Pasteur de 

diâmetro adequado e ponta arredondada, foram 

adicionados 10 náuplios de Artemia salina por re-

plicata, as quais foram mantidas sob iluminação 

constante e temperatura de 23 a 27 ° C, por 24 

horas e 48 horas.

Após o período de exposição, foi quantificado o 

número de organismos vivos e mortos em cada re-

plicata. A porcentagem de organismos imóveis ou 

mortos no controle negativo deve ser inferior a 10% 

(ABNT, 2016). Assim, em sequência quantificou-se 

o número de organismos que apresentaram ou não 

letalidade/imobilidade (HAMILTON et al.,1977).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
No telhado composto por material cerâmico, fo-

ram instalados antes do reservatório principal três 

flushes (primeiras águas escoadas) com altura de 

descarte de 1,0 mm cada, permitindo a compara-

ção da qualidade da água bruta entre os flushes. A 

Fig. 3 apresenta os valores médios dos parâmetros 

de qualidade avaliados para todas as coletas.

 

pH Condutividade
[ms cm-¹]

Turbidez
[UNT]

Cor aparente
[uH]

Sólidos totais
[mg L-¹]

Alcalinidade
[mg L-¹]

C - 1º flush 6,3 32,7 19,1 71,0 152,7 53,3
C - 2° flush 6,4 28,0 9,2 51,5 74,2 43,3
C - 3° flush 6,4 21,0 5,8 29,9 43,1 37,9
C - Reservatório 6,4 20,6 4,6 26,5 12,4 39,2
M - Reservatório 6,5 23,9 8,4 47,4 70,3 63,3

1,0

10,0

100,0

1000,0
C - cerâmico
M - metálico

Figura 3 - Influência dos flushes nos valores médios dos parâmetros de qualidade da água avaliados para todas as coletas.

Observa-se que o sistema de descarte permitiu 

a limpeza da cobertura, proporcionando uma 

redução da carga poluidora carreada para o re-

servatório, havendo melhora significativa dos 
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parâmetros médios quando comparados ao sis-

tema de coleta sem descarte, demonstrando sua 

importância para prolongar a vida útil do sistema 

de filtração. Entretanto, apesar de o sistema de 

descarte melhorar a qualidade da água de chu-

va, a turbidez do reservatório ficou próxima do 

limite máximo permitido pela NBR 15.527 (ABNT, 

2019a), requerendo tratamento prévio para seu 

aproveitamento para fins não-potáveis.

As Fig. 4 e 5 apresentam os parâmetros avaliados 

em cada evento de chuva para as coberturas cerâ-

mica e metálica, respectivamente. De acordo com 

as figuras, é possível notar elevada variabilidade na 

qualidade da água em uma mesma época do ano. 

 

pH Condutividade
[ms cm-¹]

Turbidez
[UNT]

Cor aparente
[uH]

Sólidos totais
[mg L-¹]

Alcalinidade
[mg L-¹]

31/mai 5,6 7,1 2,2 8,4 26,0 35,0
03/jul 6,4 7,1 11,1 41,8 10,5 80,0
03/set 6,3 35,9 5,7 25,1 12,5 75,0
19/set 6,7 29,0 2,2 50,1 5,5 10,0
25/set 6,8 48,8 3,6 33,4 13,0 15,0
21/out 6,4 16,5 2,5 0,0 7,0 20,0

1,0

10,0

100,0

Figura 4 - Resultados das análises de água bruta do reservatório de cobertura de material cerâmico.

 

pH Condutividade
[ms cm-¹]

Turbidez
[UNT]

Cor aparente
[uH]

Sólidos totais
[mg L-¹]

Alcalinidade
[mg L-¹]

31/mai 6,1 15,5 1,5 0,0 29,5 60,0
03/jul 6,4 21,8 18,9 83,6 59,0 110,0
03/set 6,4 25,6 8,9 75,2 78,0 110,0
19/set 7,1 37,2 11,5 83,6 66,0 50,0
25/set 6,9 30,7 7,1 41,8 130,5 20,0
21/out 6,2 12,7 2,5 0,0 59,0 30,0

1,0

10,0

100,0

1000,0

Figura 5 - Resultados das análises de água bruta do reservatório de cobertura de material metálico.
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Para as águas coletadas no reservatório de co-

bertura cerâmico, a turbidez atendeu ao limite 

de 5 UNT em quatro dos seis eventos de precipi-

tação. Já para o reservatório de cobertura metá-

lico, atendeu ao parâmetro de turbidez em ape-

nas dois eventos, sendo os demais parâmetros 

avaliados elevados. Em relação ao pH, este apre-

sentou limites aceitáveis de 6,0 – 9,0 conforme 

estabelecido pela norma, em todos os eventos 

para ambos os telhados, com exceção apenas do 

dia 31/05 da cobertura de material cerâmico.

Os valores de sólidos totais, cor aparente e alca-

linidade foram consideravelmente maiores nas 

águas coletadas no telhado de material metálico 

evidenciando, novamente, a eficiência dos flushes 

na melhoria da qualidade da água reservada. Os 

parâmetros pH, condutividade elétrica e turbidez 

não apresentaram diferenças relevantes. 

Ambas as águas escoadas pela cobertura cerâ-

mica com descarte e pela cobertura metálica ne-

cessitam de tratamento prévio para serem des-

tinadas a fins não-potáveis. Visando à redução 

da turbidez, cor aparente e sólidos totais da água 

escoada foi utilizado o tratamento por filtração 

descendente em areia, e os resultados são apre-

sentados nas Fig. 6 e 7. Para a filtração, foram 

utilizadas as águas coletadas nos dias 31/mai e 

19/set, que correspondem a uma diferença de 4 

meses aproximadamente entre coletas.

 

pH Condutividade
[ms cm-¹]

Turbidez
[UNT]

Cor aparente
[uH]

Sólidos totais
[mg L-¹]

Alcalinidade
[mg L-¹]

31/mai - bruta 5,6 7,1 4,2 20,9 33,5 35,0
31/mai - filtrada 6,4 6,9 0,7 4,2 3,0 25,0
19/set - bruta 6,7 29,0 2,2 50,1 13,0 30,0
19/set - filtrada 6,6 20,7 1,3 16,7 8,0 10,0

0,1

1,0

10,0

100,0

Figura 6 - Eficiência da filtração para águas coletadas na cobertura de material cerâmico.

A análise das Fig. 6 e 7 demonstra que a filtração 

permitiu os ajustes dos aspectos físico-químicos 

que excediam os limites da NBR 15.527 (ABNT, 

2019a), com exceção da cor aparente do material 

de cobertura cerâmico do dia 19/set, que corres-

ponde ao evento de maior estiagem. Conforme 

previsto, o tratamento promoveu remoções de 

turbidez de 84% e 41% no material de cobertura 

cerâmico e 80% e 96% no material de cobertura 

metálico, cor aparente em 80% e 77% no mate-

rial de cobertura cerâmico e 100% no material 

de cobertura metálico. Além disso, o pH perma-

neceu na faixa admitida de 6,0 - 9,0. Para esses 

parâmetros, o tratamento mostrou-se eficiente, 

podendo ser empregado em um sistema de su-

primento para fins não-potáveis.
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Posteriormente ao processo de tratamento por 

filtração rápida descendente em areia, as amos-

tras – tanto brutas como tratadas – foram sub-

metidas à avaliação ecotoxicológica com o or-

ganismo-teste Artemia salina; os resultados são 

expressados pelas Tabelas 3 e 4.

Tabela 3 - Resultado do ensaio de ecotoxicidade aguda com Artemia salina para as amostras brutas e tratadas para a 
cobertura de material cerâmico.

Cobertura Cerâmica

Amostra pHinicial

Tempo de exposição 24 h Tempo de exposição 48 h
pHfinalEfeito [%] Efeito [%]

B: 31/mai 6,10 25,0 37,5 6,25

B: 19/set 5,85 2,5 7,5 5,85

F: 31/mai 6,26 5,0 12,5 6,47

F: 19/set 6,33 - - 6,40

Controle negativo - - -

Controle positivo 100,0 100,0 -

Água deionizada 100,0 100,0 -

Legenda: V: número de organismos vivos; M: número de organismos imóveis/mortos; Efeito: percentual de imobilidade/letalidade; B: água bruta; F: água filtrada

Tabela 4 - Resultado do ensaio de ecotoxicidade aguda com Artemia salina para as amostras brutas e tratadas para a 
cobertura de material metálico.

Cobertura Metálica

Amostra pHinicial

Tempo de exposição 24 h Tempo de exposição 48 h
pHfinalEfeito [%] Efeito [%]

B: 31/mai 5,66 5,0 32,5 6,10

B: 19/set 5,99 5,0 7,5 6,10

F: 31/mai 6,24 2,5 5,0 6,31

F: 19/set 6,25 - 5,0 6,45

Controle negativo - - -

Controle positivo 100,0 100,0 -

Água deionizada 100,0 100,0 -

Legenda: V: número de organismos vivos; M: número de organismos imóveis/mortos; Efeito: percentual de imobilidade/letalidade; B: água bruta; F: água filtrada

 

pH Condutividade
[ms cm-¹]

Turbidez
[UNT]

Cor aparente
[uH]

Sólidos totais
[mg L-¹]

Alcalinidade
[mg L-¹]

31/mai - bruta 6,1 28,8 1,5 0,0 29,5 60,0
31/mai - filtrada 6,9 15,5 0,3 0,0 20,0 20,0
19/set - bruta 7,1 37,2 11,5 83,6 66,0 50,0
19/set - filtrada 6,8 41,6 0,5 0,0 4,5 40,0

0,1

1,0

10,0

100,0

Figura 7 - Eficiência da filtração para águas coletadas na cobertura de material metálico.
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O ensaio de ecotoxicidade realizado com o orga-

nismo-teste Artemia salina foi realizado visando 

à caracterização qualitativa da toxicidade. Os 

resultados demonstraram a ocorrência de efeito 

tóxico agudo pela imobilidade/letalidade igual 

ou superior a 10 %. Esses valores são considera-

dos significativos para a análise qualitativa em 

questão, tendo como base de referência para va-

lidação os controles negativo e positivo, de acor-

do com a norma NBR 16.530 (ABNT, 2016). 

Verifica-se que as águas brutas coletadas no dia 

31/mai apresentaram efeito tóxico para ambas 

as coberturas, sendo que o efeito tóxico perma-

neceu para a água coletada na cobertura cerâ-

mica mesmo após a filtração descendente em 

areia. Como a água da chuva apresenta baixa 

concentração salina, foi verificada também a 

sobrevivência dos náuplios em água deioniza-

da. De acordo com os dados, a água deionizada 

apresentou efeito de imobilidade/letalidade de 

100%, isto é, a falta de solução salina pode impli-

car na letalidade dos náuplios, sendo importante 

corrigir a salinidade da amostra ao  utilizar este 

organismo-teste ou realizar testes preliminares 

para determinar a porcentagem máxima de dilui-

ção da amostra, como realizado neste trabalho, 

que se limitou a 94%.

Dessa forma, constatou-se que apenas as águas 

brutas do dia 31/mai para ambos os telhados e a 

água filtrada do mesmo dia para o telhado de co-

bertura cerâmica apresentaram toxicidade agu-

da para as condições e organismo testado.

Na Tabela 5 são apresentados resultados obtidos 

em diferentes materiais de cobertura e regiões 

do Brasil. A presença dos volumes de descarte 

nos estudos apresentados por Moruzzi e Nakada 

(2009) e Vaccari et al. (2005) reduziram conside-

ravelmente a turbidez e a cor aparente (para os 

primeiros autores) e valores parecidos para pH e 

condutividade, de maneira análoga aos resulta-

dos apresentados no presente trabalho.

Tabela 5 - Comparação de resultados em diferentes materiais de cobertura e regiões.

Autor Local de 
pesquisa

Material de 
cobertura First-flush

Parâmetros de qualidade físico-químicas médios

pH Turbidez  [UNT] Cor aparente 
[uH] 

Condutividade  
[µS·cm-1]

Vaccari et al. 
(2005) Vitória - ES Metálico Não 6,87 12,30 - 98,20

Vaccari et al. 
(2005) Vitória - ES Metálico Sim 6,25 0,46 - 10,77

Moruzzi e Nakada 
(2009) Rio Claro - SP Cerâmico Não 5,50 64,40 225,00 39,00

Moruzzi e Nakada 
(2009) Rio Claro - SP Cerâmico Sim 5,83 23,20 109,00 39,00

Rocha et al.   
(2012) Goiás - GO Cimento Amianto Sim 8,08 0,91 9,28 48,01

Nakada e Moruzzi 
(2014) Rio Claro - SP Cerâmico Não 6,80 12,58 66,36 -

Miorando et al. 
(2017) Passo Fundo - RS Fibrocimento Não 7,09 26,00 18,00 24,30

Teixeira et al. 
(2017) Curitiba - PR Concreto Não 6,29 1,56 - -

No tratamento utilizando a filtração rápida des-

cendente em areia (Fig. 6 e 7), foi possível observar 

a diminuição de condutividade, turbidez, cor apa-

rente, sólidos totais e alcalinidade, sem alterações 

substanciais de pH, para todas as águas coleta-

das. Além do mais, constatou-se, para os ensaios 

de ecotoxicidade aguda com Artemia salina, a re-

dução do efeito tóxico em todas as amostras. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos resultados obtidos, foi possível 

verificar que o sistema de descarte - flush per-

mitiu a limpeza da cobertura, proporcionando 

melhoras significativas nos parâmetros de qua-

lidade avaliados para a água reservada. Apesar 

da eficiência do sistema de flush, os parâmetros 

avaliados não atenderam aos limites estabeleci-

dos pela NBR 15.527 (ABNT, 2019a), requerendo 

tratamento prévio para seu aproveitamento para 

fins não-potáveis.

O tratamento por filtração descendente em 

areia mostrou-se eficiente para o atendimento 

dos parâmetros estabelecidos pela NBR 15.527 

avaliados para as coberturas com e sem o siste-

ma de descarte.

Apenas a água bruta coletada no dia 31/mai 

apresentou efeito tóxico agudo ao organismo- 

teste Artemia salina mesmo após a filtração des-

cendente em areia, embora esse tratamento te-

nha possibilitado a redução do efeito tóxico em 

todas as amostras.
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Resumo
É explícito que, com o passar dos anos, tecnologias novas vão aparecendo, o que não é diferente para os 

meios de produção de água potável, mais especificamente para remoção de poluentes, dada sua gran-

de importância para o ser humano. O crescimento exponencial das cidades e das indústrias é o principal 

causador da degradação das fontes de água, devido ao mau descarte de resíduos e à disposição final de 

esgotos irregulares, ocasionando a contaminação das fontes de água. Com os processos convencionais de 

tratamento de água é possível remover alguns desses contaminantes, porém alguns não são removidos da 

água, o que pode trazer infecções graves ao ser humano. Diante disso, os estudos com os nanofiltros de 

carbono vêm crescendo, apresentando um grande potencial para filtragem de contaminantes químicos e 

biológicos tóxicos à saúde. Suas excelentes propriedades estruturais, químicas e a manipulação da matéria 

em nível manométrico fazem os nanofiltros de carbono se destacarem em meio a outros materiais, poden-

do remover vírus, bactérias e metais pesados presentes na água. O presente artigo visa apresentar dados e 

informações que revelem a utilidade dos nanofiltros de carbono para tratamento de água, mostrando seu 

potencial para a filtragem e remoção de contaminantes presentes neste recurso que se tornou limitado.

Palavras-chave: Nanofiltros de carbono. Nanotubos de Carbono. Vírus. Bactérias. Metais.

Abstract
It is explicit that with the passing of the years new technologies are appearing, and it is not different for the 

means of production of potable water, more specifically for the removal of pollutants, given its great importance 

for the human being. The exponential growth of cities and industries are the main cause of the degradation of 

water sources, due to the bad disposal of waste and final disposal of irregular sewers, causing the contamina-

tion of the water sources. With conventional water treatment processes it is possible to remove some of these 

contaminants; however, some are not removed from the water, which can bring serious infections to the human 

being. Therefore, studies with carbon nanofilters have been increasing, presenting great potential for the filtra-

tion of chemical and biological contaminants toxic to health. Its excellent structural, chemical and nanometric 

properties make the carbon nanofilters stand out from other materials and can remove viruses, bacteria and 
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1 INTRODUÇÃO
A água é um dos recursos naturais e renováveis 

mais importantes para o ser humano, mas com o 

passar dos anos esse recurso vem sendo conside-

rado bastante limitado. O aumento da população 

de forma desordenada, a urbanização, o cresci-

mento industrial e agrícola são fatores que in-

fluenciam diretamente na poluição e na deterio-

ração das principais fontes de consumo de água 

potável, seja pela falta de controle, tratamento e 

disposição final de esgotos ou até mesmo a dis-

posição inadequada dos resíduos sólidos.

Nas grandes cidades, as atividades industriais 

aparecem como uma das principais causadoras 

de contaminação ambiental; dentre elas estão 

a queima de carvão mineral e petróleo, que são 

utilizadas como fontes de energia nas indústrias. 

Essas e outras práticas promovem a liberação 

de diversas substâncias tóxicas para o meio am-

biente (OGA, 2003 apud BASTOS, 2013).

Com tais fatores, o tratamento de água aparece 

como uma das principais opções para a reutili-

zação desse recurso que se tornou limitado. Po-

rém, a contaminação das águas por substâncias 

químicas e biológicas tóxicas e cada vez mais 

pesadas faz com que o tratamento de água rea-

lizado principalmente por processos convencio-

nais, compreendendo coagulação, floculação, 

sedimentação, filtração e cloração, torne-se 

cada vez mais ineficazes na descontaminação 

das águas, o que requer a incorporação de no-

vas tecnologias.

Os estudos em nível nanométrico aparecem 

como uma das principais soluções tecnológicas 

atualmente, podendo ser aplicados em diversas 

áreas, apresentando inúmeros resultados satis-

fatórios. Tal tecnologia se fundamenta no estudo 

e desenvolvimento de técnicas e de ferramentas 

adequadas para posicionar átomos e moléculas 

em locais previamente estabelecidos, de manei-

ra a obter estruturas e materiais de interesse.

Diante disso, a nanotecnologia aparece como 

uma ótima alternativa para encontrar soluções 

para os problemas referentes ao tratamento de 

água, com técnicas mais avançadas de filtração 

com membranas como, microfiltração, ultrafil-

tração, nanofiltração e osmose reversa, mos-

trando desempenho superior ao tratamento e 

remoção de contaminantes químicos e biológi-

cos em sistemas convencionais, porém  seu uso 

ainda é limitado devido aos altos custos opera-

cionais (PIANTA et al., 2000). 

Dentro do contexto supracitado, alguns mate-

riais se destacam devido a suas propriedades, 

como os nanotubos de carbono, que apresentam 

ótimas propriedades mecânicas, elétricas e tér-

micas, sobretudo devido a suas características 

estruturais e químicas. Com o poder de manipu-

lação da matéria em nível nanométrico, os nano-

tubos de carbono podem se tornar um dos me-

lhores materiais para filtragem da água.

Mesmo sendo uma tecnologia ainda pouco es-

tudada, dia após dia a nanotecnologia vem se 

tornando realidade no meio científico com ma-

teriais de propriedades excelentes e aplicações 

milimétricas, e seu uso pode trazer uma grande 

reformulação no estudo dos materiais. 

heavy metals from the water. The present paper aims to present data and information that reveal the usefulness 

of carbon nanofilters for water treatment, showing their potential for the filtration and removal of contaminants 

present in this resource that has become limited.

Keywords: Carbon nanofilters. Virus. Bacteria. Metals.
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2 TRATAMENTO DE ÁGUA POR NANOFILTROS 
DE CARBONO 
Os processos de tratamento para reutilização 

de águas são geralmente constituídos pelos 

processos de tratamento biológico, como co-

agulação, floculação, sedimentação, filtração, 

cloração e, em algumas situações, a adsorção 

de carvão ativado.

Segundo Upadhyayula et al. (2009), os proces-

sos de tratamento convencionais são constru-

ídos com base em alguns fatores importantes. 

O primeiro é o fato de que a água que entra na 

estação está contaminada apenas por conta-

minantes químicos e biológicos que ocorrem 

de maneira natural. O segundo fator aparece 

tipicamente em águas de nascentes contami-

nadas pelo escoamento de águas superficiais 

e principalmente pela descarga de esgotos não 

tratados. E o terceiro fator ronda em volta de 

um questionamento em que os contaminantes 

presentes na água seriam ou não removidos por 

completo pelo processo de tratamento conven-

cional constituído pelas etapas de coagulação, 

floculação, filtração e desinfecção, visto que é 

um fator considerável e que pode colocar em 

risco a saúde da população.

Recentemente, a filtração por membranas no 

tratamento de água tem sido utilizada mun-

dialmente para redução da concentração de 

partículas e materiais orgânicos naturais na 

água. Sobretudo, suas aplicações também 

apresentam uma grande capacidade para pro-

cessos de remoção de microrganismos pato-

gênicos, como protozoários, bactérias e vírus 

(MOSTAFAVIA et al., 2009). 

Entre os processos de filtragem com membra-

na, a nanofiltração com a adsorção dos nano-

tubos de carbono é a mais recente tecnologia 

estudada, apresentando vantagens em relação 

aos processos convencionais de filtração, de-

vido ao poder manipulação de matéria em ní-

vel atômico, especialmente para o tratamento 

de águas contaminadas com metais pesados, 

bactérias e vírus, que em geral são substâncias 

e microrganismos tóxicos e que geram doenças 

aos seres vivos.

Os Nanotubos de Carbono ou NTCs – CNT, do 

inglês carbonnanotube, são definidos como 

átomos de carbono arranjados em anéis aro-

máticos condensados formados por lençóis de 

grafeno enrolados em cilindros (IIJAMA, 1991), 

ou simplesmente são cilindros vazios por den-

tro que são formados por alótropos do carbo-

no com proporções nanométricas (OLIVEIRA, 

2017), podendo ser do tipo Nanotubo de Parede 

Simples – SWNTs, do inglês single-wallednanotu-

bes, podendo ser também de Nanotubo de Pare-

de Múltipla – MWNTs, do inglês multi-walledna-

notubes, tendo um tipo especial de MWNT, que 

é o nanotubo de parede dupla – DWNT, do inglês 

double-wall carbono nanotubes, podendo ser ob-

servados ambos na Fig. 1. Os NTCs apresentam 

excelentes propriedades mecânicas para a tra-

ção e ainda melhores para a compressão, além 

de mostrar também ótimas propriedades térmi-

cas e elétricas, além de excelentes característi-

cas estruturais e químicas.

Lima YO, Silva GS
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Os nanofiltros de carbono consistem basica-

mente em um conjunto de nanotubos de carbo-

no radicalmente orientados, embalados como 

um grupo de espaguetes e colados uns aos  

outros, formando uma membrana filtrante,  

capaz de reter substâncias indesejadas em  

nível molecular.  

Em um contexto geral, a nanofiltração é o pro-

cesso de separação por membranas, cuja técni-

ca é capaz de separar soluções heterogêneas e 

solutos que se encontram dissolvidos na água. 

A membrana atua como uma barreira seleti-

va, ou seja, permite apenas a passagem de de-

terminados componentes enquanto impede a 

passagem de outros. Essa técnica retém os sais 

bivalentes com 0,001µm molecular e requer 

pressão de trabalho entre 10 a 25 bar (CHEIS, 

2013 apud NÓBREGA 2016).

2.1 Remoção de contaminantes biológicos

A remoção de vírus e bactérias é extremamente 

importante na produção de água potável e está 

sujeita a muitas discussões. A remoção dos pro-

tozoários Giardia e Cryptosporidium de fontes 

de água superficiais é uma prioridade principal 

para muitos governos e empresas de água potá-

vel (BRUGGEN et al., 2002).

Os métodos de tratamento de água conven-

cionais tornaram-se cada vez mais complexos 

devido às consequências da industrialização 

e urbanização, que resultaram na liberação de 

inúmeras substâncias químicas tóxicas de ori-

gem antropogênica em corpos d'água, como 

metais pesados, compostos orgânicos persis-

tentes e desreguladores endócrinos. A liberação 

de toxinas devido à presença de determinadas 

populações bacterianas é outro fator que difi-

culta o processo de tratamento convencional, 

pois influencia diretamente na qualidade geral 

da água. Por exemplo, as cianobactérias são as 

principais responsáveis pela liberação da micro-

cistinas, que são toxinas altamente prejudiciais 

à saúde e ao meio ambiente (UPADHYAYULA  

et al., 2009).

A força única dos NTCs na adsorção de conta-

minantes biológicos é principalmente devida ao 

pequeno tamanho dos poros, tendo um gran-

de potencial para remoção de microrganismos 

presentes no sistema de distribuição de água. 

Durante o processo de filtragem, as moléculas 

de água podem sair por buracos nanométricos 

 
Figura 1 - Imagens de microscopia eletrônica de transmissão de nanotubos (SWNT) de parede simples, (MWNT) de 

paredes múltiplas, (DWNT) de parede dupla.
Fonte: Química Nova (2007).
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das paredes dos nanotubos; já as bactérias e os 

vírus ficam entupidos. Uma característica im-

portante a ser relatada é a grande resistência 

dos nanotubos ao calor e a esforços mecânicos, 

podendo ser limpados repetitivamente com au-

toclaves ou dispositivos de ultrassom (SEGOVI, 

2010). Além disso, a citotoxidade microbiana 

dos NTCs tem uma pequena influência na con-

centração de bactérias. 

A adsorção bacteriana nos nanotubos de carbo-

no tem três características únicas. Em primei-

ro lugar, a capacidade de adsorção microbiana 

dos NTCs relatadas até agora é mais alta do que 

em qualquer outro meio adsorvente comercial-

mente disponível. Em segundo lugar, os NTCs 

expressam adsorção seletiva de bactérias, uma 

característica que não é geralmente vista em 

outros adsorventes. Finalmente, a cinética de 

adsorção de bactérias nos nanotubos é quase 

instantânea, sugerindo seu uso em aplicações 

como sensores de patógenos, onde é desejado 

concentrar rapidamente o contaminante alvo.

Segundo Upadhyayula et al. (2009), os nano-

tubos de carbono apresentam características 

antimicrobianas, o que leva ao combate de uma 

gama de microrganismos, como Micrococcus 

luteus, Streptococcus mutans, Escherichia coli, 

Salmonella, além de algumas espécies de pro-

tozoários e vírus, como Tetrahymena e Bacte-

riófago, respectivamente. Na Fig. 2 podem ser 

vistas as bactérias do tipo E. coli expostas aos 

nanotubos de carbono de parede múltipla e pa-

rede simples.

 
Figura 2 - Imagens de microscopia eletrônica de varredura (SEM) de células de E. coli expostas a CNTs. (a) Células 

incubadas com MWNTs por 60 min. (b) Células incubadas com SWNTs por 60 min.
Fonte: KANG et al (2008).

Mostafavi (2009) relata a eficiência dos nano-

filtros de carbono sobre diferentes pressões, ou 

seja, quando os nanofiltros são submetidos ao 

aumento da pressão, a velocidade do fluxo de 

água aumenta através dos mesmos, mas a ve-

locidade de transferência de massa do vírus é 

baixa e, portanto, a velocidade de transferência 

de massa é diferente, fazendo com que a con-

centração do vírus diminua com o aumento da 

pressão. Isso mostra que os nanofiltros de car-

bono apresentam uma boa permeabilidade da 

água, fluxo de filtragem e podem ser utilizados 

para a remoção de vírus com alta eficiência.

Segundo Bruggen (2002), Microfiltração (MF) e 

ultrafiltração (UF) podem ser usadas para de-

sinfecção. O tamanho de um vírus varia entre 

20 e 80 nm, enquanto as membranas de UF têm 

poros de aproximadamente 10 nm e mais, de 

modo que a remoção completa é teoricamente 

possível. Bactérias (0,5 a 10 mm) e cistos e oo-

cistos de protozoários (3 a 15 mm) são maio-

res, e sua remoção pode ser garantida utili-

Lima YO, Silva GS
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zando membranas de UF. Porém existem vírus 

menores que exigem membranas ainda mais 

eficientes. Sendo assim, os nanofiltros de car-

bono que possuem tamanhos de poros abaixo 

de 1 nm se mostram ainda mais eficientes que 

outras membranas.

2.2 Remoção de metais pesados 

Grande parte dos metais pesados encontrados 

na água geralmente são resultados de ativida-

des antropogênicas, como mineração, ativida-

des metalúrgicas, descargas inadequadas de 

esgoto, lixos, uso de combustíveis. Elementos 

como Co (Cobalto), Cu (Cobre), Fe (Ferro), Hg 

(Mercúrio), Cr (Crômo), Ni (Níquel), Cd (Cádmio), 

Mn (Mangânes), Pb (Chumbo) e Zn (Zinco) po-

dem ser encontrados em fontes de consumo, 

algo perigoso, visto que esses metais são con-

siderados elementos tóxicos aos organismos vi-

vos e altamente poluentes e dificilmente podem 

ser removidos por tratamentos convencionais 

de água.

Um outro metal perigoso é o Arsênio (As), muito 

encontrado em águas subterrâneas, e seu con-

sumo ou exposição a longo prazo pode trazer 

riscos à saúde humana, como câncer de pele 

(CHOUDHURY et al., 2018). 

Muito da preocupação em relação aos metais 

pesados presentes em águas contaminadas 

está na elevada reatividade e em seu poder de 

bioacumulação, pois além de serem capazes de 

desencadear diversas reações químicas, não 

são metabólicos, ou seja, organismos vivos não 

são capazes de degradá-los, o que faz com que 

permaneçam em caráter cumulativo ao longo 

da cadeia alimentar, provocando graves doen-

ças aos seres vivos. Embora grande parte dos 

metais não serem metabolizáveis, alguns deles 

em pequenas quantidades participam de deter-

minadas atividades metabólicas, como o cobal-

to na produção de hemácias, e o cobre, que é 

essencial para a síntese de hemoglobina. Quan-

do se eleva a quantidade desses elementos no 

corpo, porém, eles passam a ser tóxicos, ocasio-

nando sérios riscos à saúde (BASTOS, 2013).

Diante disso, diversas pesquisas com os nano-

filtros de carbono vêm sendo desenvolvidas a 

fim de estabelecer uma nova tecnologia de fil-

tragem, devido a suas diversas características, 

como nanocapilaridade, porosidade, extensa 

área superficial, entre outros.  

2.3 Remoção de produtos químicos 

A indústria de água potável vem enfrentando 

dificuldades no tratamento de águas subter-

râneas contaminadas com produtos químicos, 

que em sua maioria são defensivos agrícolas 

utilizados de maneira incorreta, além de sofrer 

também com fortes concentrações de nitrato.

Na classe dos herbicidas, alguns se destacam 

quanto ao uso, como a glifosato, o paraquat, 

entre outros, são os mais utilizados por agri-

cultores para o controle de pragas. Contudo, o 

uso incorreto dessas substâncias pode conta-

minar fontes de águas próximas e até mesmo 

alimentos, podendo ocasionar mortes devido a 

intoxicação. Com isso, os nanofiltros de carbo-

no aparecem como uma excelente solução para 

o problema, podendo remover ou detectar esses 

defensivos da água e de alimentos. 

Segundo Torreto (2011), os nanotubos de car-

bono mostram grande potencial para a remo-

ção ou detecção de moléculas tóxicas, estejam 

elas em meio aquoso ou gasoso. Assim, as na-

nofiltros de carbono representam uma alterna-

tiva, já que pode remover muitos contaminan-

tes, mesmo aqueles de baixas massas molares.
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3 METODOLOGIA
Os estudos relacionados a respeito dos nano-

filtros de carbono ainda são muito escassos 

no Brasil, não havendo muitas pesquisas que 

tenham avaliado a eficiência desse nanomate-

rial para a remoção de contaminantes da água. 

Diante disso, o presente artigo surgiu da hipó-

tese do que os nanofiltros de carbono podem 

oferecer e  quão eficientes são para a remoção 

de contaminantes no processo de tratamento 

da água, visto que os meios convencionais de 

tratamento não removem todos os contami-

nantes presentes na água. 

Sendo assim, o artigo seguiu os princípios da re-

visão bibliográfica sistemática, definindo critérios 

para seleção de trabalhos relacionados ao estu-

do. O levantamento bibliográfico foi realizado em 

cinco bases de dados bibliográficas – ELSEVIER, 

IEEE, ACS Publications, SciELO e Google acadê-

micos, sendo selecionados inicialmente trabalhos 

com títulos relevantes e dentro do intervalo dos 

anos 2000 a 2018, em português, inglês e espa-

nhol, sendo divididos em quatro categorias: os re-

lacionados aos NTCs, os relacionados à remoção 

de contaminantes biológicos, os relacionados à 

remoção de metais pesados e os relacionados à 

remoção de produtos químicos presentes na água.

 
Figura 3 - Fluxograma do processo de seleção dos artigos para a pesquisa, com o número de artigos em cada etapa.

Fonte: O autor (2019)

Após a análise dos títulos e dos critérios supra-

citados, foram selecionados trinta e cinco traba-

lhos no total, 9 relacionados aos nanotubos de 

carbono, 10 relacionados à remoção de contami-

nantes biológicos, 11 relacionados à remoção de 

metais pesados e 5 relacionados à remoção de 

produtos químicos. Após a leitura dos resumos, 

foram reduzidos para 5, 9, 7 e 5 respectivamente, 

e com a leitura na íntegra, o número de trabalhos 

foi ainda mais reduzido, totalizando 18 artigos 

selecionados para o desenvolvimento do presen-

te artigo. O processo de seleção de artigos aqui 

descrito pode ser observado na Fig. 3, mostrada 

acima, onde é apresentado o fluxograma de todo 

o processo de seleção.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Após a realização revisão bibliográfica, serão 

expostos os resultados obtidos para a aplicação 

Lima YO, Silva GS
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dos nanofiltros de carbono para a remoção de 

contaminantes biológicos, metálicos e químicos 

presentes na água, com as principais caracterís-

ticas do processo de remoção.

4.1 Aplicação dos nanofiltros de carbono para 
remoção de contaminantes biológicos

Para a remoção de microrganismos presentes na 

água, a estrutura dos nanotubos de carbono se 

mostra extremamente eficiente, com poros que 

chegam a ter menos do que 1nm. Sendo assim, 

as bactérias, vírus e protozoários são adsorvidos 

pelos nanofiltros de carbono, enquanto as molé-

culas de água passam pelos poros dos nanotubos 

de carbono e seguem o fluxo, proporcionando a 

remoção de microrganismos que em muitos ca-

sos podem trazer doenças graves aos seres vivos. 

Akasaka (2008) apresentou estudos com amos-

tras de nanotubos de carbono de parede simples 

(SWNTs) e com nanotubos de parede múltipla 

(MWNTs) com diâmetros de 30nm e 200nm, a 

uma concentração de 0,66mg/ml, a fim de ob-

ter resultados referentes à adesão bacteriana. A 

quantidade residual de bactérias, em especial as 

Streptococcus Mutans, foram avaliadas por meio 

do ensaio de formação UFC (Unidade Formadora 

de Colônias). Com isso, foi observado que o nú-

mero de bactérias livres diminuiu em todas as 

amostras com os NTC’s, atingindo uma redução 

de 65% a 96% do número inicial de bactérias.

Os nanotubos de carbono de parede simples têm 

uma estrutura fibrosa mesoporosa, apresentan-

do alta capacidade de sorção, caracterizando 

também a adsorção de bactérias aos SWNTs que 

mostram taxas cinéticas extremamente rápidas. 

Em estudos realizados por Deng (2008) e Upa-

dhyayula et al. (2009), foram observadas as ta-

xas de cinéticas de adsorção das bactérias mais 

comuns encontradas na água, como Bacillus 

subtilis, Staphylococcus aureus e Escherichia 

coli, em uma concentração de 107 UFC/ml. E os 

resultados obtidos se mostraram extremamen-

te satisfatórios, mostrando que 95% das bacté-

rias são adsorvidas pelos nanotubos de carbono 

após um intervalo de tempo entre 5min e 30min. 

O enorme potencial apresentado pelos nanotu-

bos de carbono, devido à rápida cinética e à alta 

capacidade de sorção, sugere que os filtros POU 

baseados em nanotubos de carbono podem ser 

utilizados em tempo indefinido, se não por longo 

tempo, na remoção de microrganismos.

4.2 Aplicação dos nanofiltros de carbono para 
remoção de metais pesados

Para remoção de metais pesados, os nanofiltros 

de carbono são capazes de adsorver metais pe-

sados como Níquel, Cádmio e Chumbo através 

da adsorção física,  aderindo à superfície dos 

nanofiltros, e adsorção química, correndo a li-

gação química entre os elementos. Sendo assim, 

as moléculas de água passariam pelos poros dos 

nanotubos de carbono, enquanto os metais se 

encontrariam retidos na superfície filtrante.

Bastos (2013) realizou interações com os nano-

tubos de carbono a fim de obter melhores re-

sultados na adsorção dos metais como, Ni, Cd 

e Pb, utilizando-se assim, nanotubos de parede 

simples puro (SWNT-P) e com radicais orgânicos 

oxigenados, carboxila (SWNT-COOH) e hidroxila 

(SWNT-OH), como pode ser visto na Fig. 4. 
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Em todos os casos, os nanotubos se mostraram 

capazes de adsorver metais como Ni, Cd e Pb, 

seja por fisissorção (caráter físico) ou quimis-

sorção (caráter químico). Os SWNTs que mos-

traram os melhores resultados foram os SWN-

T-P, podendo funcionar como material ativo na 

construção de filtros para estes metais, com a 

vantagem de poderem ser reutilizados, pois 

apresentaram uma baixa energia de ligação, 

sendo assim o mais indicado. 

Já para a remoção do Arsênio (As), Choudhury et 

al. (2018) apresentam resultados satisfatórios 

para a filtração com nanotubos de carbono de pa-

rede múltipla por meio da filtração por coluna. Na 

Fig. 5 pode-se observar um resumo dos resultados 

obtidos para a remoção do arsênio da água.

 
 Figura 4 - Configuração estrutural dos SWNTs: (a) SWNT-P, (b) SWNT-COOH, (c) SWNT-OH.

Fonte: Bastos (2013)
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Figura 5 - Remoção do Arsênio (As), em concentrações de 100ppb, 300ppb e 500ppb, com concentrações de 
nanotubos de carbono de 20mg, 40mg e 60mg.

Fonte: Adaptado de Choudhury et al. (2018).

Outro metal considerado perigoso é o Zinco (Zn). 

Segundo Lu et al. (2006), os nanotubos de carbono 

apresentam um grande potencial para a remoção  

desse elemento químico da água. Na Fig. 6 pode-se 

observar uma síntese dos resultados obtidos por Lu 

et al. (2006) para a adsorção do Zn²+ disposto em 

meio aquoso com os SWNTs e MWNTs purificados, 

com concentrações de 10mg/l e 60mg/l para am-

bos, sendo também realizada uma comparação 

com o carvão ativado em pó (PAC).

Lima YO, Silva GS
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 Figura 6 - Adsorção de Zn²+(mg/g) com SWNTs e MWNTs purificados e carvão ativo em pó (PAC) em  

concentrações de 10mg/l e 60mg/l.
Fonte: Adaptado de LU et al (2006).

Ao observamos a Fig. 5, vemos que inicialmente 

para ambas as concentrações de CNTs, o que apre-

sentou o melhor resultado para a adsorção do Zn²+ 

foram os SWNTs com 14,90mg/g e 35,90mg/g, 

superando os MWNTs e o PAC, que apresentou os 

resultados mais baixos entre os três.

4.3 Aplicação dos nanofiltros de carbono para 
remoção de produtos químicos

Alguns resultados também podem ser levanta-

dos a respeito da remoção de produtos químicos, 

em geral defensivos agrícolas, que são prejudi-

ciais à saúde humana e que podem ser encontra-

dos em água destinadas ao consumo.

Em estudos realizados por Tonetto (2011), os na-

notubos de carbono se apresentaram como um 

ótimo filtro para a remoção de produtos quími-

cos agrícolas como glifosato e seus derivados e 

o paraquat. Para isso, foram realizadas iterações 

dos herbicidas com os nanotubos de carbono de 

parede simples puro (SWNT-P) e os nanotubos de 

carbono carboxilados (SWNT-COOH), sendo dis-

postas configurações para as estruturas molecu-

lares, para a análise da adsorção dos nanotubos 

de carbono. 

Quadro 1 - Regime de adsorção dos herbicidas com os nanotubos de carbono.

Tipo Glifosato AMPA Metilamina Formaldeído Paraquat

SWNT-P Física Física Física Física Física

SWNT-COOH Física Química Química Física Física

Fonte: Adaptado de Tonetto (2011).

No Quadro 1, mostrado acima, são apresenta-

dos os regimes de adsorção obtidos em cada 

iteração realizada entre os nanotubos de car-

bono puro e carboxilado com os herbicidas, 

observando que em grande parte são de cará-

ter físico, devido às baixas energias de ligação 

(eV). Em apenas duas situações foi observado 

um valor maior para a energia de ligação, carac-

terizando-a como adsorção química.  Isso mos-

tra que os herbicidas em questão não alteram 
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as propriedades estruturais dos nanotubos de 

carbono, o que é de grande importância, pois 

permite a reutilização após a remoção das mo-

léculas dos herbicidas.

5 CONCLUSÃO
A grande necessidade de inovação para os pro-

cessos de tratamento de água convencional faz 

com que os nanofiltros de carbono se apresen-

tem como uma das grandes soluções futuras 

para a descontaminação da água. Suas excelen-

tes propriedades estruturais e químicas tornam 

esse material um dos mais estudados por cien-

tistas na atualidade. Suas características pro-

porcionam a remoção de microrganismos como 

bactérias, vírus e protozoários, metais pesados 

como, Ni, Cd, Pb, As e Zn, além de permitir a re-

tirada de produtos químicos como, glifosato e 

seus derivados, paraquat e nitrato presentes  em 

fontes de água potável.

Sendo assim, os nanofiltros de carbono se mos-

tram como uma das grandes alternativas para 

a descontaminação e purificação das fontes de 

água potável, recurso esse que está se tornando 

limitado e é de extrema importante para a sobre-

vivência dos seres vivos.
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