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Resumo
Os agrotóxicos são exemplos de contaminantes emergentes, que se tornaram um dos grandes desafios em 

termos de contaminação ambiental. Embora apresentem risco potencial à saúde humana, esses contami-

nantes ainda não estão incluídos nos programas de monitoramento de rotina. Além disso, os processos con-

vencionais de tratamento de efluentes não removem esses compostos. Nesse contexto, o presente estudo 

teve como objetivo avaliar a capacidade de remoção dos herbicidas 2,4-D e Metribuzin (MTZ) em um efluen-

te industrial, utilizando um biorreator de membrana de ultrafiltração (BRM-UF) seguido de pós-tratamento 

com carvão ativado. Soluções padrão dos herbicidas foram adicionadas ao BRM, e o permeado foi analisado 

por meio do espectrofotômetro UV-Vís. Cloreto de sódio foi utilizado como traçador e seu controle foi feito 

por meio do condutivímetro. Em seguida, foram feitos ensaios de adsorção com carvão ativado. De acordo 

com os resultados obtidos, pode-se afirmar que não foi verificado nenhum mecanismo de remoção dos her-

bicidas estudados. Logo, o BRM não foi  efetivo  na  remoção  destes.  Já  os  carvões  ativados  utilizados  no  

pós-tratamento apresentaram elevada eficiência na remoção do 2,4-D e MTZ.  

Palavras-chave: Biorreator. Efluente industrial. Herbicidas. Ultrafiltração.

Abstract
Agrochemicals are examples of emerging contaminants. Although these contaminants are considered a potential risk to 

human health, they are not included in routine monitoring programs, and conventional treatment processes are not able 

to remove them. In this context, the goal of this study was to evaluate the removal capacity of 2,4-D and metribuzin (MTZ) 

herbicides in an industrial effluent. Treatment with continuous system of ultrafiltration membrane bioreactor (UF-MBR), 

followed by post-treatment with commercial activated carbon, were applied. Permeate analysis was performed through 

UV-Vis spectrophotometer. Sodium chloride was used as a tracer and controlled through the conductivity  meter. Accor-

ding to the results, it is possible to demonstrate that, although herbicides removal was not achieved through the UF-MBR, 

the post-treatment with activated carbon presented high efficiency in the removal of 2,4-D and MTZ.

Keywords: Bioreactor. Industrial effluent. Herbicides. Ultrafiltration.
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1 INTRODUÇÃO
Os contaminantes emergentes ganharam des-

taque na última década e vêm sendo abordados 

em diferentes aspectos por pesquisadores de 

todo mundo devido ao impacto que estes po-

dem causar ao meio ambiente e à saúde humana 

(MONTAGNER; VIDAL; ACAYABA, 2017; ROMA-

NO, 2018).

Dentre esses compostos, estão os agrotóxicos. 

Agrotóxicos apresentam características como 

alta  hidrofobicidade,  baixa  reatividade  no  meio  

ambiente  e  elevado  potencial  de bioacumula-

ção nos tecidos dos organismos vivos (SCHWAR-

ZENBACH; GSCHWEND; IMBODEN, 1995).

O consumo de herbicidas aumenta considera-

velmente a cada ano, sobretudo após o desen-

volvimento das sementes transgênicas (IBGE, 

2015). De acordo com a Associação Brasileira de 

Saúde Coletiva (ABRASCO, 2012), os herbicidas 

representaram 45% do total de agrotóxicos co-

mercializados no Brasil. Recentemente, os dois 

herbicidas mais usados no Brasil — o glifosato 

e o 2,4-D— foram classificados pela Agência In-

ternacional de Pesquisa em Câncer (IARC) como 

provável e possível carcinógeno, respectivamen-

te (ALMEIDA et al., 2017).

O ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) é um 

herbicida caracterizado como disruptor endó-

crino pela Agência de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos (USEPA, 1997). Ou seja, 2,4-D 

apresenta potencial para alterar o funcionamen-

to normal dos sistemas endócrinos, interferindo 

na síntese, secreção, transporte, ligação, ação ou 

eliminação de hormônios naturais responsáveis 

pela reprodução desenvolvimento e/ou compor-

tamento humano (USEPA, 1997; USEPA, 2015). 

No Brasil, o 2,4-D pertence à Classe Toxicológica 

I, que agrupa compostos extremamente tóxicos 

(BRASIL, 1989).

O metribuzin (MTZ) também é classificado como 

um disruptor endócrino pela USEPA (2015). Apre-

senta alto potencial de contaminação de águas 

subterrâneas, além de ser potencial causador de 

efeito tóxico em animais e plantas (STUART et al., 

2012). Estima-se que, somente nos Estados Uni-

dos, mais de 1,2 milhão de kg de MTZ foi utiliza-

do anualmente entre 1990 e 1994 (USEPA 2003). 

Entre 1992 e 2006, cerca de 8100 kg de MTZ fo-

ram utilizados na produção de soja somente no 

estado do Mississipi, nos Estados Unidos (THE-

LIN; STONE, 2013).

O uso intensivo de pesticidas nas lavouras e 

seus comprovados malefícios ao meio ambiente 

e à saúde pública têm trazido à tona pesquisas 

relacionadas à identificação e à remoção des-

ses compostos, bem como das principais rotas 

desses contaminantes para o ambiente aquá-

tico (RAIUMUNDO, 2011;  BRAIBANTE;  ZAPPE, 

2012;  AQUINO;  BRANDT; CHERNICHARO, 2013; 

REIS, 2015). Os pesticidas ainda não estão in-

cluídos nos programas de monitoramento de 

rotina e ainda não existe legislação para regular 

a presença desses compostos no meio ambien-

te. Além disso, esses contaminantes emergen-

tes não são removidos  pelos  tratamentos  de  

efluente  convencionais (MONTAGNER;  VIDAL; 

ACAYABA, 2017). Portanto, é necessário dar con-

tinuidade aos estudos, a fim de avaliar formas de 

remoção e parâmetros importantes para cons-

tatar a eliminação/redução desses poluentes no 

meio ambiente.

Biorreatores de membrana (BRM) consistem na 

associação de tratamentos biológicos, como 

lodos ativados, com separação por membra-

nas de Microfiltração (MF) ou Ultrafiltração (UF) 

(SANTOS, 2013; SUBTIL; HESPANHOL; MIERZWA, 

2013). É uma tecnologia promissora para o tra-

tamento de efluente doméstico e industrial. En-

tretanto, no Brasil, o emprego dos BRM ainda 

enfrenta barreiras, como o alto custo do sistema 

e a escassez de pesquisa na área, dentre outras 

(SUBTIL; HESPANHOL; MIERZWA, 2013).

Remoção de contaminantes persistentes com biorreator de membrana e adsorção em carvão ativado
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Pesquisas desenvolvidas em alguns países,  como 

os Estados Unidos e a Alemanha, apresentaram 

resultados satisfatórios no uso de BRM para o 

tratamento de efluente que continham conta-

minantes persistentes (GONZÁLEZ et al., 2006; 

WIJEKOON et al. 2013; NAVARATNA; SHU; JE-

GATHEESAN, 2016; GÜNDOĞDU et al., 2017). 

Tambosi et al. (2010) e Schröder et al. (2012), 

em trabalhos subsequentes, reportaram a efici-

ência de BRM na remoção de fármacos. Alguns 

autores, porém, verificaram a necessidade de um 

pós-tratamento, como o processo de adsorção 

em carvão ativado (NGUYEN et al., 2013; ALRH-

MOUN et al., 2014).

Luo et al. (2014) afirmam que as tecnologias 

de tratamento avançados de efluente, tais 

como adsorção com carvão ativado, processos 

oxidativos avançados e processos com biorre-

atores de membrana (BRM), têm demonstrado 

ser alternativas promissoras para a remoção 

desses contaminantes.

Diante do exposto, este trabalho teve como obje-

tivo investigar a remoção dos herbicidas 2,4-D e 

Metribuzin (MTZ) em efluente industrial utilizan-

do um biorreator de membrana de ultrafiltração 

(BRM-UF) em escala de laboratório. Foram rea-

lizados também ensaios de adsorção com car-

vão ativado, utilizando dois carvões granulares 

comerciais (Carbomafra e Dinâmica), a fim de 

propor o pós-tratamento do efluente por meio 

desse processo.

2 METODOLOGIA
2.1 Reagentes e soluções

As soluções aquosas foram preparadas utilizan-

do os herbicidas 2,4-D (NUFARM Austrália Limi-

ted) e metribuzin (MTZ) (Sencor® 480 - Bayer 

CropSience). Ambos foram selecionados por se 

tratar de herbicidas bastante utilizados no Bra-

sil, além de serem solúveis em água. As fórmulas 

moleculares e as propriedades e dos herbicidas 

estão apresentadas Tabela 1.

Tabela 1 – Propriedades e estrutura química dos 
herbicidas estudados (Adaptado de Honório (2013); 
Souza (2013); Kumar et al. (2013); Marsolla (2015)).

Herbicida Fórmula 
Molecular

Massa 
Molar  

(g mol-1)

Solubilidade em 
água (g L-1)

Log
Kow*

2,4-D C
8
H

6
Cl

2
O

3
221,04 0,6 0,83

Metribuzin C
8
H

14
N

4
OS 214,29 1,2 1,70

*O potencial de bioacumulação de uma substância orgânica é expresso 
pelo coeficiente de partição octanol-água (REGITANO; LEAL, 2010).

2.2 Condições operacionais do sistema de 
BRM-UF

O sistema do biorreator de membrana (BRM) 

utilizado neste estudo é constituído por um tan-

que retangular de acrílico, com capacidade para 

12 L, e uma membrana do tipo placa plana de 

ultrafiltração, que opera de maneira submersa. 

Os diâmetros de poro da membrana variam en-

tre 0,1-1,0 μm. O esquema do sistema BRM-UF 

está apresentado na Fig. 1. Inicialmente, o BRM 

foi inoculado com lodo proveniente de um sis-

tema de tratamento aerado. Após o período de 

aclimatação dos microrganismos às condições 

do BRM, o mesmo passou a ser alimentado com 

efluente do processamento de frutas de uma 

indústria produtora de sucos concentrados, 

localizada no Distrito Industrial de João Pes-

soa, Paraíba. A coleta do efluente foi realizada 

semanalmente, e o mesmo foi mantido sob re-

frigeração (4 °C) para ser utilizado conforme a 

necessidade do sistema.

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 234 / pp 06-16 | Jan a Mar, 2022
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2.3 Estudos da capacidade de remoção dos 
herbicidas pelo BRM-UF

Foram preparadas previamente curvas analíticas, e 

a faixa de concentração variou entre 0 e 10 mg L-1 

para cada pesticida (R²
MTZ

 = 0,999 e R²
2,4-D

 = 0,998). 

As diluições das soluções padrão (10 g L-1) foram 

feitas utilizando o próprio permeado do BRM-UF. 

As leituras foram realizadas em espectrofotômetro 

UV-Vis/Mini 1240 (Shimadzu), nos comprimentos 

de onda de 202 nm e 294 nm para o 2,4-D e MTZ, 

respectivamente. Com a finalidade de obter uma 

concentração próxima a 2 mg L-1 de 2,4-D e de MTZ 

no biorreator, adicionaram-se 2 ml das respectivas 

soluções padrão de cada herbicida no meio, diluí-

dos em 100 ml de água. Também foram adiciona-

das 10 g de cloreto de sódio (NaCl) diluídas em 100 

ml de água (concentração no biorreator próxima a 

1 g L-1), para servir de traçador ao longo do período 

estudado. O NaCl não é adsorvido pelo lodo, nem 

biodegradado e tampouco retido pelos poros da 

membrana, pois os íons (Na+ e Cl-) possuem tama-

nho menor do que 0,1 μm. Logo, é possível identi-

ficá-lo no permeado por meio da análise de condu-

tividade elétrica. Os ensaios foram realizados com 

rotação da bomba peristáltica igual a 20 rpm. As 

alíquotas de permeado foram retiradas em interva-

los de tempo entre 0 e 96 horas, e armazenadas em 

ambiente refrigerado para posterior análise.

2.4 Caracterização e estudos da capacidade de 
remoção dos herbicidas com carvões ativados

Os carvões comerciais utilizados foram adqui-

ridos das empresas Carbomafra (CACarb) e Di-

nâmica (CADin). Sua caracterização foi feita 

por meio de determinação da área superficial, 

tamanho e volume dos poros, a fim de correla-

cionar algumas dessas características com a ca-

pacidade máxima de adsorção dos agrotóxicos. 

Para tanto, os carvões utilizados nos ensaios 

foram caracterizados por adsorção de nitrogê-

nio (N
2
) a 77K, por meio do instrumento da MI-

CROMERITICS, modelo ASAP 2020, conectado 

a um microcomputador. O método fundamen-

ta-se nos trabalhos de Brunauer, Emmett e Tel-

ler (BET) (MEDEIROS, 2008). Então, foi pesado  

0,25 g dos respectivos carvões e as amostras 

foram desgaseificadas a 300ºC sob vácuo. Em 

seguida, os experimentos foram realizados, em 

Figura 1 - Representação esquemática do BRM

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 234 / pp 06-16 | Jan a Mar, 2022
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bateladas, utilizando diferentes quantidades de 

amostras secas de carvão ativado. Adicionaram- 

se 100 ml da solução padrão de 2,4-D ou Metri-

buzin (10 mg L-1) aos erlenmeyers contendo as 

massas de carvão, e esses foram colocados em 

uma incubadora orbital (SL 221, SOLAB) a uma 

temperatura de 25 °C, pH 6 e agitação de 250 

rpm. Em intervalos de tempo pré-determinados, 

uma alíquota de 3 ml de cada amostra era retira-

da e quantificada no Espectrofotômetro UV-Vis.

3 METODOLOGIA
3.1 Mecanismos de remoção dos herbicidas  
em BRM

Diversos mecanismos podem promover a remo-

ção de herbicidas em BRM, e a biodegradação re-

alizada pelos microrganismos presentes no siste-

ma é um deles. Schröder et al. (2012), ao estudar 

a eliminação de fármacos por meio de BRM, con-

cluíram que a biodegradação proporcionou ele-

vadas eficiências de remoção nas condições de 

maiores tempos de retenção do lodo. Navaratna, 

Shu e Jegatheesan (2016) também obtiveram re-

sultados satisfatórios ao investigar a remoção do 

herbicida Ametrin presente em água residuária, 

por meio de um BRM. Esses autores concluíram 

que o sistema proporcionou uma elevada efici-

ência de remoção, e o principal mecanismo res-

ponsável foi a biodegradação.

Entretanto, como mostrado nas Fig. 2 e 3, é possí-

vel observar que o mesmo não ocorreu neste estu-

do. Inicialmente, foram identificadas baixas con-

centrações dos contaminantes, porém, em torno 

de 7 horas foi observado um aumento gradativo 

dessas concentrações ao longo do período estu-

dado, para ambos os casos. Para o herbicida 2,4-D 

(Fig. 2), o máximo da concentração do composto 

no permeado foi identificado na amostra das 72 

horas. Para o MTZ (Fig. 3), o máximo ocorreu em 

torno de 25 horas. Em seguida, verifica-se uma 

diminuição na concentração dos herbicidas. Por-

tanto, diante do comportamento observado tanto 

para o 2,4-D como para o MTZ, é importante des-

tacar que ensaios com lodo ativado e consequente 

análise de resultados podem gerar interpretações 

equivocadas caso não sejam realizados em tempo 

de residência adequado do contaminante no sis-

tema. Assim, sugere-se que os compostos foram 

inicialmente retidos/adsorvidos ao lodo ativado, 

o que não configura a degradação dos mesmos. 

Posteriormente, os compostos foram eliminados 

no meio e, por terem tamanho menor do que os 

poros da membrana, são liberados no permeado. 

Dessa forma, o lodo não se mostrou capaz de de-

gradar os compostos.

A retenção pelos poros da membrana é outro im-

portante mecanismo de remoção desses conta-

minantes. De acordo Plakas e Karabelas (2012), 

a remoção de agrotóxicos pelos processos com 

membranas é fortemente influenciada pelo tipo 

de membrana e pelas propriedades do composto. 

Corroborando  essa afirmação, Souza (2013) ob-

teve resultados satisfatórios ao estudar a remoção 

do 2,4-D pelo processo com membrana de nanofil-

tração, nos ensaios realizados com água ultrapura 

e água filtrada, proveniente de uma ETA. O trata-

mento promoveu uma remoção superior a 98,4% 

para as duas matrizes de estudo. Segundo a au-

tora, esse resultado possivelmente está associado 

à exclusão por tamanho e à repulsão eletrostática 

entre o 2,4-D e a membrana. Tal fato pode ser um 

dos motivos pelos quais não foi observada a reten-

ção do 2,4-D, já que a membrana de ultrafiltração 

utilizada neste estudo possui porosidade superior à 

da membrana de nanofiltração. Analisando o com-

portamento do composto traçador (NaCl), por meio 

da sua condutividade, nota-se que o NaCl começou 

a ser eliminado do sistema em menos de 10 horas 

após atingir a máxima condutividade observada no 

permeado, levando cerca de 80 horas para atingir 

valores próximos a sua remoção completa do siste-

ma. Esse resultado indica que o tempo estipulado 

para o estudo (96 horas) foi adequado para renovar 

o conteúdo no interior do BRM.

Lopes JDA, Mendes GP, Farias AP, Sena RF, Barbosa Júnior GA
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3.2 Caracterização dos Carvões Ativados

A Área Superficial Específica e a distribuição da 

porosidade são parâmetros físicos utilizados 

para avaliar a capacidade de adsorção, deven-

do esses valores, estarem próximos ao índice de 

iodo. Com o traçado da isoterma BET (não mos-

trado aqui), pode-se observar que a maior parte 

da estrutura dos carvões é constituída por mi-

croporos. Os resultados das análises estão dis-

postos na Tabela 2.

Tabela 2 - Resultados da análise textural dos  
carvões ativados

Parâmetros de 
caracterização CACarb CADin

Área BET 823,3698 mg2 g-1 941,4877 mg2 g-1

Área de mesoporo 604,6662 mg2 g-1 698,7879 mg2 g-1

Área externa 218,7036 mg2 g-1 242,6998 mg2 g-1

Diâmetro médio dos poros 21Å 25Å

Volume de mesoporos 0,2801cm3 g-1 0,3151 cm3 g-1

De acordo com a classificação da International 

Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC, 

1985), os carvões mesoporosos são importantes 

Figura 2 - Condutividade e concentração do 2,4-D no permeado

Figura 3 - Condutividade e concentração do Metribuzin no permeado
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para a adsorção de moléculas grandes e propor-

cionam a maioria da área superficial para car-

vões impregnados com produtos químicos.

3.3 Ensaios de adsorção dos herbicidas com 
carvão ativado

A adsorção em carvão ativado é uma das alter-

nativas tecnológicas que têm sido bastante uti-

lizadas na remoção de contaminantes emergen-

tes, como os herbicidas. De acordo com Rubio, 

Bergamasco e Yamaguchi (2016), a eficiência da 

adsorção de contaminantes emergentes depen-

de de suas características físico-químicas, prin-

cipalmente solubilidade em água e coeficiente 

de partição octanol-água.

Os resultados obtidos nos ensaios comprovaram 

a eficiência do carvão ativado na remoção do 

2,4-D (Fig. 4 e 5). Quanto às diferentes massas, 

nota-se que a adsorção aumenta na medida em 

que aumenta as massas do carvão. Esse compor-

tamento é esperado, devido ao aumento no nú-

mero de sítios ativos, proporcionado por maiores 

massas do adsorvente.

Figura 4 - Resultado do ensaio de adsorção do 2,4-D com o CACarb em diferentes massas

Figura 5 - Resultado do ensaio de adsorção do 2,4-D com o CADin em diferentes massas

Lopes JDA, Mendes GP, Farias AP, Sena RF, Barbosa Júnior GA

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 234 / pp 06-16 | Jan a Mar, 2022



13

Foi possível verificar também que, apesar de o 

CaDin possuir área superficial superior à do CA-

Carb, a adsorção do herbicida foi mais rápida uti-

lizando o CACarb (tempo máximo de 3 horas para 

0,5 g de carvão). Em relação ao CADin, a dife-

rença de tempo necessário para atingir concen-

trações de 2,4-D próximas a zero foi de 1 hora. 

Nesse caso, a composição química superficial do 

carvão pode ter influenciado na capacidade de 

adsorção e, dessa forma, considerou-se o carvão 

CACarb mais adequado para o sistema em estu-

do. Além disso, pela Fig. 4, observa-se que 1,5 g 

de carvão CACarb é suficiente para atingir a re-

moção do 2,4-D em 1 hora.

De acordo com Rozário (2012), em função da alta 

solubilidade em água e do caráter polar, devido 

aos grupos funcionais presentes em sua estrutu-

ra, há uma menor tendência de adsorção do 2,4-

D pelo carvão ativado, já que este é um adsor-

vente hidrofóbico. No entanto, pode-se afirmar 

que tais propriedades do herbicida não influen-

ciaram na adsorção deste, provavelmente devido 

a algum composto presente no permeado utili-

zado como solvente. Corroborando os resultados 

apresentados, Pagliari (2016) também obteve 

resultados satisfatórios ao investigar a remoção 

do 2,4-D em soluções aquosas, por meio da ad-

sorção com dois carvões comerciais, um deles o 

Carbomafra, que também foi utilizado neste es-

tudo. Observou-se uma remoção de aproxima-

damente 99% promovida pelo carvão da Carbo-

mafra. Gorza (2012) avaliou a remoção do 2,4-D, 

clorpirifós, glifosato, e seus metabólitos, em uma 

planta piloto de tratamento de água convencio-

nal associada à pré-oxidação com dióxido de clo-

ro, cloro e adsorção com CAG. O autor constatou 

a eficiência do CAG na remoção das concentra-

ções remanescentes dos herbicidas estudados, 

bem como dos seus metabólitos. Os resultados 

da remoção do metribuzin (MTZ) utilizando os 

mesmos carvões em diferentes massas estão 

apresentados nas Fig. 6 e 7. Nota-se que ambos 

os carvões ativados foram eficientes na remoção 

do MTZ. Foi possível observar, ainda, que o au-

mento das massas influenciou não somente na 

concentração de equilíbrio, causando sua dimi-

nuição, mas também o tempo necessário para 

atingir o equilíbrio. Para 2,0 g de CADin, menos 

de 30 minutos foram necessários para eliminar a 

concentração de MTZ no meio.

Figura 6 - Resultado do ensaio de adsorção do Metribuzin com o CACarb em diferentes massas
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Mangueira (2014) investigou a remoção do Me-

tribuzin pela adsorção com diferentes carvões de 

endocarpo de coco da baía, e afirmou que esses 

foram eficientes na adsorção do MTZ. Entretanto, 

o carvão que obteve o melhor desempenho pos-

suía baixa área superficial, enquanto neste estu-

do o melhor resultado do ensaio da adsorção do 

MTZ foi obtido com o CADin, cuja área superficial 

é superior ao CACarb (Tabela 2). De acordo com 

Salman; Njoku; Hameed (2011), a elevada área 

superficial e a natureza química da superfície dos 

carvões ativados favorecem a adsorção, razão 

pela qual essa técnica é amplamente utilizada. 

Em relação aos resultados obtidos para o MTZ e 

comparados ao 2,4-D, percebe-se que é necessá-

rio um tempo muito menor em relação a 0,5 g de 

ambos os tipos de carvão ativado utilizados.

4 CONCLUSÕES
Foi investigado, neste estudo, o desempenho de 

um biorreator de membrana de ultrafiltração para 

a remoção dos herbicidas 2,4-D e Metribuzin. Foi 

proposto, ainda, um pós-tratamento com dois car-

vões ativados comerciais. Apesar de esses processos 

serem conhecidos, esse trabalho buscou analisar o 

sistema biológico associado à ultrafiltração, e os re-

sultados obtidos apresentaram altas concentrações 

dos herbicidas 2,4-D e Metribuzin no permeado. 

Logo, é possível afirmar que o sistema BRM-UF não 

é indicado para o tratamento de efluente que conte-

nha elevadas concentrações desses contaminantes.

Já os carvões ativados CACarb e CADin utilizados 

nos ensaios de adsorção dos herbicidas conferiram 

elevada eficiência à remoção dos mesmos, o que de-

monstra a eficácia desse processo para a remoção 

de contaminantes no tratamento ou no pós-trata-

mento de efluentes. O herbicida 2,4-D, com concen-

tração inicial próxima a 11 mg L-1, foi removido em 

aproximadamente 1 hora utilizando 1,5 g de carvão 

CACarb. O MTZ, por sua vez, com concentração ini-

cial próxima a 9 mg L-1, foi removido do sistema em 

meia hora, com o 1,5 g de carvão CADin.

Com isso, é comprovada a ineficiência de remoção 

desses compostos por meio de tratamentos con-

vencionais em ETEs, onde lodo ativado é utilizado 

e demonstra a importância de investigar a remoção 

desses compostos por novas vias, utilizando pós-

-tratamento com carvão ativado, por exemplo, ten-

do em vista os potenciais danos que esses herbicidas 

podem causar ao meio ambiente e à saúde humana.

Figura 7 - Resultado do ensaio de adsorção do Metribuzin com o CADin em diferentes massas

Lopes JDA, Mendes GP, Farias AP, Sena RF, Barbosa Júnior GA
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Resumo
Aterros sanitários detêm a maior parcela de disposição final de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no Brasil.  

O estudo das propriedades geotécnicas dos RSU contribui para o monitoramento das áreas de disposição, 

garante sua segurança estrutural e o aumento de vida útil, considerando a heterogeneidade dos resíduos. 

Este artigo apresenta os resultados do estudo das propriedades geotécnicas de uma amostra de RSU recém- 

descartados (1) e RSU aterrados há 5 anos (2), coletadas em um Aterro Sanitário localizado no Sul do Brasil. 

Foram realizados ensaios de teor de umidade, massa específica e compressão confinada, utilizando como 

metodologia a teoria de adensamento de solos. Com os ensaios de compressão, foram obtidos os valores de 

índice de compressão primária para a amostra 1 (0,56 a 1,67) e para a amostra 2 (0,17 a 0,53) e o índice de 

compressão secundária para amostra 2 (0,006 a 0,004). Este estudo confirmou a aplicabilidade da metodo-

logia de solos para o estudo da compressibilidade de RSU. 

Palavras-chave: Resíduos sólidos urbanos. Geotecnia. Adensamento. Ensaios laboratoriais.

Abstract
Sanitary landfills have the largest part of final disposal of Municipal Solid Waste (MSW) in Brazil. The study of the 

MSW geotechnical properties contributes to the monitoring of disposal areas, guarantees their structural safety 

and increases the useful life, considering the waste heterogeneity. This article presents the results of the study of 

geotechnical properties of a sample of MSW recently discarded (1) and MSW landed for 5 years (2), collected in a 

sanitary landfill located in southern Brazil. Tests of moisture content, specific density and confined compression 

were carried out, using the soil settlement theory as methodology. With the compression tests, the values of pri-

mary compression index were obtained for sample 1 (0.56 to 1.67) and for sample 2 (0.17 to 0.53) and secondary 

compression index for sample 2 (0.006 to 0.004). This study confirmed the applicability of the soil methodology for 

the study of MSW compressibility.
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1 INTRODUÇÃO
A disposição final de Resíduos Sólidos Urbanos 

(RSU) pode ser realizada por diversos métodos, 

alguns com valor monetário elevado, outros com 

maior custo-benefício, como é o caso dos ater-

ros sanitários. No Brasil, essa tecnologia é utili-

zada por aproximadamente 74% dos municípios. 

(BRASIL, 2019).

Visto que os aterros sanitários detêm a maior 

parcela de destinação final dos RSU no Brasil, é 

importante salientar sua viabilidade técnica e 

econômica como sistema de disposição final, 

tanto para quem opera como para quem desti-

na os resíduos. Porém essas áreas possuem uma 

vida útil de 20 a 30 anos apenas, sendo necessá-

rios estudos que visem a aumentar o tempo de 

utilização das mesmas. (DAI-PRÁ, 2018).

A compressibilidade dos resíduos durante a ope-

ração dos aterros, devido à decomposição da 

matéria orgânica, percolação de água da chuva, 

geração de lixiviado e compactação por máqui-

nas e caminhões, deve ser estudada para prever 

o comportamento real do aterro sanitário, possi-

bilitando a estimativa de estabilidade e vida útil. 

(DENARDIN, 2013).

Conforme ocorre a compressão dos resíduos pela 

operação do aterro, os materiais tendem a defor-

mar, diminuir o volume e se deslocar horizontal e 

verticalmente. Com o passar do tempo, continua 

ocorrendo a deformação mecânica dos resídu-

os, enquanto a matéria orgânica e os materiais 

não inertes são decompostos. Para determinar 

os índices de compressão primária e secundária 

dos resíduos (Cc e C), que indicam o potencial 

de recalque que o aterro pode sofrer em função 

das diversas características de deformação dos 

materiais, têm sido empregados os conceitos da 

teoria clássica de adensamento de solos, com 

algumas adaptações, devido à dificuldade de 

quantificar os parâmetros necessários para es-

tudar a compressibilidade dos RSU. (CARVALHO, 

VILAR e KAIMOTO, 2000; MACHADO et al., 2005).

Estudos sobre a compressibilidade dos RSU e 

ocorrência de recalques foram previamente 

desenvolvidos (Sowers, 1973; Carvalho, Vilar e 

Kaimoto, 2000; Nascimento, 2007; Reddy et al., 

2009; Gomes e Caetano, 2010; Bareither, Ben-

son e Edil, 2012; Shi et al., 2016, Dai-Prá, 2018). 

Vários destes comentam sobre a dificuldade de 

determinação da compressibilidade, devido às 

características distintas de cada tipo de resíduo, 

operação do aterro, local de disposição, entre 

outros fatores não controláveis.

1.1 Objetivos

Estudar as propriedades geotécnicas de amostras 

de RSU recém-descartadas e outras já dispostos 

no Aterro Sanitário da Companhia Riograndense 

de Valorização de Resíduos (CRVR), na cidade de 

São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil, por meio 

de ensaios de compressão confinada, realizados 

em laboratório.

2 METODOLOGIA
2.1 Coleta de amostras e caracterização dos RSU

A coleta da amostra 1 foi realizada na Central de 

Triagem, imediatamente após os caminhões de 

coleta descarregarem os resíduos no local. Poste-

riormente, foi realizada segregação, obtendo uma 

amostra de 1,2 kg e que possuía as mesmas carac-

terísticas em termos de gravimetria indicadas nos 

estudos de composição gravimétrica executados 

por Gomes et al. (2014) e Ogliari (2015). Partiu-se, 

portanto, de uma amostra, dita 1, que representa 

a composição dos RSU que não foram triados e fo-

ram encaminhados posteriormente para o aterro 

sanitário em São Leopoldo/RS, Brasil. 
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A amostra 2 foi coletada na primeira fase de 

aterramento, datada de 2011, ou seja, os resídu-

os estavam aterrados havia 5 anos, na época do 

estudo. A coleta dessa amostra foi realizada com 

o auxílio de uma escavadeira hidráulica, no ater-

ro sanitário da CRVR, em São Leopoldo/RS, Brasil. 

O aterro iniciou suas atividades no ano de 2011, 

em uma área de disposição de resíduos de 60 

hectares, com capacidade diária de disposição 

de 1000 t.dia-1, com previsão inicial de encerra-

mento para 2031. Foi realizada a caracterização 

da amostra coletada no aterro, baseada na NBR 

10.007. (ABNT, 2004).

Os resíduos (amostras 1 e 2) foram classificados 

em Recicláveis (papel/papelão, plástico, embala-

gens longa vida, metais e vidros), Rejeitos (matéria 

orgânica - resíduos sólidos putrescíveis, contami-

nantes biológicos e contaminantes químicos); te-

cidos, isopor e outros materiais não recicláveis. 

Após a caracterização dos resíduos, os mesmos 

foram triturados no moinho de facas, para a reali-

zação dos ensaios seguintes. A granulometria final 

das amostras correspondeu a, aproximadamente, 

20 mm, medida da peneira utilizada após o moinho.

2.2 Teor de umidade

Para a determinação de teor de umidade da 

Amostra 1, apenas a parcela de resíduos sólidos 

putrescíveis (material orgânico) foi seca a  65ºC, 

seguindo MAPA (2013), pois tratava-se de resí-

duos recém-descartados, com pouca umidade 

aparente. O ensaio foi realizado em triplicata. 

A Amostra 2 foi submetida ao ensaio de teor de 

umidade utilizando a metodologia indicada na 

NBR 6457 (ABNT, 1986), que emprega a secagem 

do resíduo a  105ºC - 110ºC, pois os resíduos já 

estavam aterrados havia 5 anos, gerando lixivia-

do e umidade visualmente maior. Foram utiliza-

dos os conceitos de base seca e base úmida. O 

ensaio foi realizado em triplicata.

2.3 Massa específica

Foi realizado o ensaio de massa específica para 

ambas as amostras, após a secagem em estufa 

no ensaio de teor de umidade. 

Para a Amostra 1, o ensaio foi realizado no Pic-

nômetro com bomba à vácuo, seguindo o proce-

dimento da ABNT NBR 6508 (ABNT, 1984) e uti-

lizando somente a parcela orgânica do resíduo.

O ensaio da Amostra 2 foi realizado no equipa-

mento Picnômetro a gás Hélio, modelo Accu-

Pyc® II 1340, da marca Micromeritics, utilizando 

a amostra na íntegra.

2.4 Ensaios de compressão

Os parâmetros de compressão primária - C
c
 (Eq. 

1), compressão secundária - Cα (Eq. 2) e índice de 

vazios – e (Eq. 3), foram determinados por meio do 

ensaio de adensamento unidimensional, confor-

me NBR 12007 – MB 3336 (ABNT, 1990) e ASTM D 

2435:2011 - D2435M. (ASTM, 2011).

Cc = 	 𝑒𝑒! −	𝑒𝑒"/𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙#" − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙	#!  (1)

Cα = 	∆e/∆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙!)  (2)

!𝑒𝑒 =
𝐻𝐻
𝐻𝐻𝐻𝐻 − 1(  (3)

Para a amostra 1, o dispositivo utilizado para os 

ensaios de compressão foi uma célula de aden-

samento de grandes dimensões (310 mm de di-

âmetro e 255 mm de altura), construída em ferro 

fundido, adaptada da NBR 12.007. (ABNT, 1990). 

O dispositivo é composto de uma base rígida que 

contém um anel acoplado, para conter o corpo 

de prova, e um cabeçote móvel de carregamento. 

Em substituição à pedra porosa e membrana fil-

trante, utilizadas para compressão em solo, utili-

Estudo das propriedades geotécnicas de resíduos sólidos urbanos recém-descartados e aterrados em aterro 
sanitário localizado na região Sul do Brasil
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zou-se areia média e manta geotêxtil de 0,7 mm 

da marca Maccaferri, modelo MacTex®. 

Para aplicação de carga no corpo de prova da 

amostra 1, foi utilizado o equipamento de tração 

e compressão da marca EMIC, modelo DL 2000 - 

Classe I, com erro menor que 0.5%. A fim de atin-

gir o máximo deslocamento vertical possível para 

compressão do resíduo, foi utilizado um cilindro 

sólido, de aço inoxidável, entre a célula de car-

ga da máquina de compressão e o cabeçote da 

célula de adensamento. A carga foi aplicada de 

0 até 2000 kgf (aproximadamente 260 kPa), que 

é a limitação da máquina, a uma taxa constante 

de deslocamento de 0.08 mm/s. No total, foram 

realizados sete ensaios de compressão para a 

amostra 1 (Ensaios 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7), 

na célula de adensamento apresentada na Fig. 1. 

Não foi aplicada carga de pré-adensamento, pois 

o resíduo era recém-descartado, logo ainda não 

havia sido aterrado.

Para a amostra 2, o método também seguiu a 

NBR 12.007 (ABNT, 1990), porém o equipa-

mento utilizado foi o clássico Oedômetro (Fig. 

2), já utilizado para ensaios em solo. A norma 

foi adaptada para as condições das amostras 

de RSU, que foram utilizadas com umidade na-

tural, conforme coleta, mas com os resíduos 

triturados. Foram aplicadas as cargas de 20, 

40, 80, 160, 320 e 640 kPa. Foram realizados 

2 ensaios (2.1 e 2.2). Antes da aplicação das 

cargas pré-definidas, foi aplicada a carga de 

pré-adensamento de 113,3 kPa durante 5 min 

(cálculo apresentado na Eq. 4), considerando 

o adensamento já ocorrido no aterro sanitário 

(aproximadamente 12 t de carga da escavadeira 

hidráulica), com o intuito de acomodar o resí-

duo. Esta também foi uma adaptação da NBR 

12.007, já que na norma o que está citado é que 

seja aplicada uma pressão de 5 kPa para solos 

resistentes e 2 kPa para solos moles; este pro-

cedimento foi testado e não houve resultado 

positivo, portanto verificou-se a necessidade de 

acomodar o resíduo com a carga de pré-aden-

samento mencionada anteriormente. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶	𝑑𝑑𝑑𝑑	𝑝𝑝𝐶𝐶é − 𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝐶𝐶𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 11,55
𝑎𝑎
𝑎𝑎! ∗ 1000

𝑘𝑘𝐶𝐶𝑘𝑘
𝑎𝑎 ∗ 9,80665	𝑁𝑁 ∗

1𝑘𝑘𝑁𝑁
1000	𝑁𝑁 = 113,3	𝑘𝑘𝑘𝑘𝐶𝐶  (4)

 
Figura 1 - Célula de adensamento empregada na amostra 1. (a) Esquema de representação da célula de adensamento; 

(b) Célula de adensamento em escala real
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A partir dos resultados dos ensaios foi possível 

obter os parâmetros de compressibilidade, bem 

como gráficos do comportamento dos RSU em 

função da aplicação de cargas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Caracterização gravimétrica

A Fig. 3 apresenta a caracterização gravimétrica 

da amostra 1, e a Fig. 4 mostra a composição da 

amostra 2, de resíduos coletados no aterro.

Figura 2 - Equipamento Oedômetro utilizado nos ensaios da amostra 2. (a) Esquema de representação do Oedômetro; 
(b) Oedômetro em escala real

Figura 3 - Caracterização gravimétrica da amostra 1, resíduos novos

Estudo das propriedades geotécnicas de resíduos sólidos urbanos recém-descartados e aterrados em aterro 
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Figura 4 - Caracterização gravimétrica da amostra 2, resíduos aterrados

Verificou-se semelhança, principalmente quanto 

aos Plásticos, Papel e Metais, para ambas as amos-

tras. O percentual de rejeitos quando somado ficou 

semelhante, porém, ressalta-se que a Amostra 1 

possuía 45,5% de matéria orgânica (resíduos só-

lidos putrescíveis) e a Amostra 2 possuía 18,6% da 

mesma categoria de resíduos. Portanto, foi verifica-

do que o percentual de RSP realmente diminuiu, se 

comparada a amostra de resíduos novos (1) com a 

amostra de resíduos aterrados (2). Já a parcela “Ou-

tros” está relacionada principalmente a resíduos não 

identificados e outros materiais não recicláveis. As 

gravimetrias realizadas, exceto pelo percentual de 

RSP, mostram que as amostras eram similares, ob-

servando que ambas correspondem a resíduos ge-

rados na mesma região Sul do Brasil. Considera-se, 

também, que a diferença nas categorias pode ser 

atribuída aos métodos de amostragem utilizados, 

que foram diferentes para cada amostra. As coletas 

foram pontuais, sendo que a Amostra 1 foi coletada 

imediatamente quando descartada e a Amostra 2 

foi coletada com o auxílio de escavadeira hidráulica, 

superficialmente no aterro sanitário.

3.2 Teor de umidade e massa específica

O teor de umidade encontrado para a amostra 1 foi 

de 50,1% (base úmida), e para a amostra 2 foi de 

157,0% (base seca) e 61,0% (base úmida). Verificou- 

se que o teor de umidade da amostra 1 (50,1%), de 

resíduos novos, está próximo aos valores apresenta-

dos por Reddy et al. (2009) e Nascimento (2007), que 

também utilizaram resíduos denominados novos, 

recém-descartados. Já para a amostra 2, de resíduos 

aterrados, em base seca (157,0%) se assemelha ao 

apresentado por Marques, Filz e Vilar (2003), aterro 

com 4 anos de idade, e base úmida (61,0%) asseme-

lha-se ao valor apresentado por Simões e Catapreta 

(2013), aterro com 6 anos de idade, ambos trabalhos 

desenvolvidos também no Brasil. 

O valor de massa específica da amostra 1 (680 

kg.m-³) se assemelha ao valor obtido por Reddy 

et al. (2009) e por Marques (2001), resíduos estes 

com composição semelhante de materiais iner-

tes. Para a amostra 2 (1350 kg.m-³), fica próximo 

da faixa proposta por Sowers (1973), na faixa de 

valores encontrados por Nascimento (2007), e 

relativamente próximo aos valores de Carvalho, 

Vilar e Kaimoto (2000), ambos com composição 

gravimétrica similar à amostra 2. Nota-se na li-

teratura estudada, no caso de resíduos recém- 

descartados e aterrados, o mesmo fenômeno 

ocorrido neste estudo, onde o resíduo aterrado 

possui uma massa específica maior do que antes 

do aterramento. A heterogeneidade intrínseca 
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dos resíduos é uma característica que influencia 

nos valores encontrados para cada estudo. É um 

motivo comentado pelos autores estudados, fri-

sando que cada local tem suas particularidades 

e o valor de massa específica dos resíduos de um 

aterro não deve ser aplicado a outro.

3.3 Ensaios de compressão

Para a amostra 1, foram realizados sete ensaios 

de compressão, com carga de 0 a 260 kPa, a uma 

taxa constante de deslocamento de 0,08 mm/s. 

Os gráficos gerados a partir dos ensaios estão 

apresentados nas Fig. 5 e 6.

Figura 5 -Curvas típicas de Tensão vertical (kPa) versus deslocamento (mm), amostra 1
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Figura 6- Relação Índice de vazios versus Logaritmo da tensão, amostra 1

Para a amostra 2, foram realizados dois ensaios 

de compressão completos, com o incremento 

de cargas de 20 a 640 kPa. A partir dos ensaios 

foi possível construir os gráficos de “deforma-

ção versus tempo”, “índice de vazios versus raiz 

do tempo”, “índice de vazios versus logaritmo do 

tempo”, e “índice de vazios versus logaritmo da 

tensão”, apresentados nas Fig. 7, 8, 9 e 10.
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Figura 7 - Gráficos Deformação x Tempo, amostra 2

Pelo comportamento dos gráficos apresentados 

na Fig. 7, verifica-se que no carregamento de 20 

kPa ainda ocorria o acomodamento do resíduo, 

mesmo tendo considerado a carga de pré-aden-

samento. Como nesses ensaios, que são base-

ados na metodologia de solos, ocorrem adap-

tações, possivelmente o tempo de 5 min para 

pré-adensar o resíduo não foi suficiente, sendo o 

restante acomodado nos carregamentos iniciais, 

principalmente no de 20 kPa, para ambos os en-

saios. Sendo assim, desconsiderou-se o carrega-

mento de 20 kPa para os cálculos dos parâmetros 

de compressibilidade, dada sua instabilidade.

Pode-se observar nos gráficos da Fig. 8 que a 

compressão primária, caracterizada pela curvatu-

ra mais acentuada, ocorre nos primeiros minutos 

de ensaio, sendo que o restante das deformações 

é caracterizado pela compressão secundária, pelo 

aumento do comportamento linear.

Figura 8 - Gráficos Índice de vazios x Raiz do tempo, amostra 2

Na Fig. 9, o comportamento dos gráficos de 

índice de vazios versus o logaritmo do tempo 

(min) evidencia o processo de compressão se-

cundária, associado à alta permeabilidade dos 

resíduos e à rápida dissipação da poro-pressão 

gerada pelo carregamento.
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Nas Fig. 8 e 9 observa-se comportamento seme-

lhante aos gráficos apresentados por Carvalho, 

Vilar e Kaimoto (2000), Nascimento (2007) e Shi 

et al. (2016), que realizaram estudos similares 

quanto ao comportamento dos resíduos em en-

saios de compressão, utilizando a metodologia 

de mecânica dos solos.

A Fig. 10 apresenta o cruzamento dos dois en-

saios no gráfico de índice de vazios versus o loga-

ritmo da pressão (kPa).

Figura 9 - Gráficos Índice de vazios x Logaritmo do tempo, amostra 2

Figura 10 - Gráfico Índice de vazios x logaritmo da pressão , amostra 2

Conforme pode ser observado na Fig. 10, nas pri-

meiras cargas aplicadas, os resíduos sofreram va-

riações no índice de vazios, possivelmente devido 

ao leve acomodamento do material durante esses 

estágios de pressão. Posteriormente, a partir de 

80 kPa para o ensaio 2.1, e 160 kPa para o ensaio 

2.2, o formato das curvas se adequou ao espera-

do, apresentando o decréscimo do índice de vazios 

conforme aumentou a pressão aplicada e, quando 

reduzida a pressão, o índice de vazios novamente 

aumentou, apresentando comportamento seme-

lhante aos estudos de Nascimento (2007) e Carva-

lho, Vilar e Kaimoto (2000), trabalhos que também 

estudaram resíduos sólidos urbanos aterrados co-

letados em aterros de grande porte. 

É importante frisar que o trecho virgem das cur-

vas na Fig. 10, conforme a teoria de mecânica 

dos solos, inicia-se após a tensão de pré-adensa-

mento destes ensaios (113,3 kPa), pois é o trecho 

que começa a partir de uma pressão que o resí-
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duo ainda não sofreu. Vale ressaltar que, dado o 

tipo de amostra, qualquer ensaio pode apresen-

tar características diferentes entre si, principal-

mente pela heterogeneidade dos resíduos. Por 

meio dessa curva foi possível determinar os ín-

dices e os coeficientes de compressão primária e 

secundária (Cc, C’c, C’α, C’α).

A Tabela 1 apresenta os parâmetros de compres-

sibilidade obtidos nos ensaios da amostra 1, em 

comparação à literatura estudada.

Tabela 1 - Compressibilidade da amostra 1, resíduos novos

Autor Observação ω (%) e0 e Cc C’c

Este estudo Valores médios (resíduos novos) 157 (b.s.)
61 (b.u.)

7,115 – 
7,998

4,099 – 
6,672

0,561 – 
1,666

0,069 -  
0,205

Sowers (1973) Valores sugeridos (estudo em vários aterros) 10 – 50 
(b.u.) – 2,000 – 

15,000
0,150 e0 – 
0,550 e0 –

Carvalho, Vilar e 
Kaimoto (2000)

Resíduos aterrados há 15 anos - Aterro Sanitário 
Bandeirantes, São Paulo/SP - Brasil 95,4 (b.u.) 1,228 3,353 0,890 0,204

Nascimento (2007) Resíduos novos - Aterro Metropolitano Centro Salvador/
BA - Brasil 135 (b.s.) 4,134 – 1,459 0,284

Reddy et al. (2009) Resíduos novos - Aterro Orchard Hills, EUA 70 (b.s.) – – 0,270 –

Shi et al. (2016) Amostra preparada – resíduos novos (composição 
gravimétrica da China) - 4,000 - 0,349 -

Legenda: ω (%) – teor de umidade; e0
 – Índice de vazios inicial; e – Índice de vazios; Cc – Índice de compressão primária; C’c– Coeficiente de compressão primária; 

b.s. – base seca; b.u. – base úmida.

Em relação aos resultados da amostra 1, em com-

paração com a literatura estudada, considera-se 

plausível a diferença encontrada para alguns 

parâmetros. As condições de ensaio e as carac-

terísticas dos resíduos, em comparação aos au-

tores analisados, foram divergentes em aspectos 

como o equipamento de compressão e condições 

de coleta, e o mais importante, o RSU era novo, 

enquanto alguns estudos utilizaram RSU ater-

rado. Possivelmente, foram estas as causas das 

diferenças entre os valores obtidos.

Carvalho, Vilar e Kaimoto (2000) obtiveram valor 

de índice de vazios inicial médio de 3,353 e, após 

o ensaio de compressão, valor médio de 1,228. 

Os autores utilizaram amostras aterradas há 15 

anos e ressaltam a dificuldade em determinar o 

índice de vazios dos corpos de prova. Da mesma 

forma, Nascimento (2007) obteve valor de índice 

de vazios médio no início do carregamento, para 

resíduos novos de 4,134. Shi et al. (2016) tam-

bém determinaram o índice de vazios inicial de 

resíduos novos e obtiveram um valor médio de 

4,000. O valor médio obtido neste estudo para o 

índice de vazios ficou, também, na faixa sugerida 

por Sowers (1973).

O índice de compressão primária (Cc) determina-

do neste trabalho encontra-se abaixo, mas pró-

ximo, do determinado por Nascimento (2007), 

e acima dos valores obtidos por Reddy et al. 

(2009) e Shi et al. (2016). Esse resultado indica 

que o índice de vazios influencia diretamente 

nesse parâmetro, pois quanto maior é o índice 

de vazios, maior será o Cc, levando sempre em 

consideração as características intrínsecas de 

cada amostra e tipo de resíduo. O coeficiente de 

compressão primária (C’c) obtido ficou próximo 

aos valores obtidos por Carvalho, Vilar e Kaimoto 

(2000) e Nascimento (2007).

A Tabela 2 apresenta os índices de compressibi-

lidade obtidos por meio dos cálculos e gráficos 

gerados a partir dos ensaios de adensamen-

to da amostra 2, coletada no aterro sanitário  

da CRVR.

Estudo das propriedades geotécnicas de resíduos sólidos urbanos recém-descartados e aterrados em aterro 
sanitário localizado na região Sul do Brasil

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 234 / pp 17-30 | Jan a Mar, 2022



28

Tabela 2 - Compressibilidade da amostra 2, resíduos aterrados (5 anos)

Autor Observação e0 e Cc C’c Cα C’α 

Este estudo Ensaio 1 0,246 0,224 – 
0,241 0,170 0.140 0,006 0,005

Ensaio 2 0,246 0,226 – 
0,245 0,530 0.430 0,004 0,003

Sowers (1973) Valores sugeridos (estudo em vários aterros) – 2,000 – 
15,000

0,150 e0 – 
0,550 e0 – 0,030 e0

 –
0,090 e

0
 –

Bjarngard; Edgers 
(1990) Laboratório e campo (dados de 24 aterros) - - 0,050 – 

0,260 - 0,003 – 
0,056 -

Carvalho, Vilar e 
Kaimoto (2000)

Resíduos aterrados há 15 anos - Aterro Sanitário 
Bandeirantes, São Paulo/SP – Brasil 1,228 3,353 0,89 0.204 0,032 0,013

Nascimento (2007) Resíduos novos - Aterro Metropolitano Centro 
Salvador/BA - Brasil 4,134 – 1,459 0.284 0,079 0,010

Reddy et al.  (2009) Resíduos novos - Aterro Orchard Hills, EUA – – 0,27 – – 0,024

Shi et al. (2016) Amostra preparada – resíduos novos 
(composição gravimétrica da China) 4,000 0,349 0,034 – 

0,049 –

Legenda: e0
 – Índice de vazios inicial; e – Índice de vazios; Cc – Índice de compressão primária; C’c [C'c=Cc/(1 + e

0
)] – Coeficiente de compressão primária;  

Cα – Índice de compressão secundária.

Analisando os valores obtidos para a amostra 2, 

em comparação com a literatura, verifica-se que 

o índice de vazios inicial e final está abaixo dos 

valores apresentados pelos autores estudados. 

Conforme confirmado por Bjarngard e Edgers 

(1990), Carvalho, Vilar e Kaimoto (2000) e Nasci-

mento (2007), esse parâmetro é de difícil obten-

ção, dada a heterogeneidade dos resíduos.

Entre os ensaios realizados, nota-se uma dife-

rença nos valores de índice e coeficiente de com-

pressão primária (Cc e C’c), mesmo se tratando 

da mesma amostra, confirmando a influência da 

heterogeneidade dos resíduos. Ainda assim, a 

faixa de valores obtida para a amostra analisada 

encontra-se dentro da faixa proposta por Sowers 

(1973), e próxima aos valores obtidos por Carva-

lho, Vilar e Kaimoto (2000), Reddy et al. (2009) e 

Shi et al. (2016). 

Os valores de índice e coeficiente de compressão 

secundária (Cα e C’α) ficaram abaixo dos valores 

obtidos pelos autores analisados na Tabela 2, 

exceto para Bjarngard e Edgers (1990), em que 

os valores ficaram dentro da faixa obtida pelos 

autores. Como o equipamento utilizado somen-

te realiza ensaios de 24h para cada carga apli-

cada, possivelmente o tempo de ensaio não foi 

suficiente para prever a compressão secundária, 

que ocorre em longo prazo. Assim, a compres-

são primária pôde ser medida, pois ocorreu nos 

primeiros minutos de ensaio, mas a compressão 

secundária, se houvesse a possibilidade, poderia 

ter sido ensaiada por mais tempo, para garantir 

os resultados em longo prazo. Mesmo assim, o 

comportamento da compressibilidade se confir-

ma pelo delineamento das curvas apresentadas 

anteriormente, o que mostra que, apesar de em 

alguns casos os valores obtidos não serem simi-

lares aos autores estudados, cada tipo de RSU 

possui suas características de teor de umidade 

e massa específica, clima da região onde estão 

aterrados, operação do aterro, entre outros fato-

res que tornam cada local de estudo único, mes-

mo tratando-se todos de estudos com resíduos 

sólidos urbanos.

4 CONCLUSÃO
Para este estudo, foram considerados dois tipos 

de amostra de RSU, uma sem aterramento (Amos-

tra 1) e outra já aterrada há 5 anos (Amostra 2). 

Foram observadas diferenças entre as amostras, 

devido a vários fatores como amostragem, con-

dições de ensaio e características intrínsecas dos 

resíduos (heterogeneidade, teor de umidade, 
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massa específica, etc.). O índice de vazios final 

para a amostra 1, por exemplo, foi determinado 

na faixa de  4,099 – 6,672, valores aproximados 

aos dados apresentados por autores clássicos da 

geotecnia de resíduos. Já na amostra 2, os valo-

res ficaram na faixa de 0,224 – 0,245 (média dos 

ensaios), abaixo da média apresentada pelos au-

tores estudados, onde estes salientam que é um 

parâmetro de difícil obtenção, considerando a 

heterogeneidade dos resíduos.

O índice de compressão primária (Cc) obtido para 

a amostra 1 foi na faixa de 0,561 – 1,666,  o que 

confirma a influência do índice de vazios inicial 

(7,115 – 7,998)  na determinação deste parâ-

metro; mesmo assim, o coeficiente ficou próxi-

mo dos valores obtidos nos estudos de Carvalho, 

Vilar e Kaimoto (2000) e de Nascimento (2007), 

ambos estudos clássicos da teoria de adensa-

mento de resíduos. Já o Cc para a amostra 2 ficou 

na faixa de 0,170  0,530, dentro da faixa propos-

ta por Sowers (1973), e próximo aos valores obti-

dos por Carvalho, Vilar e Kaimoto (2000), Reddy 

et al. (2009) e Shi et al. (2016). Para a amostra 

2, determinou-se também o índice de compres-

são secundária (Cα), que ficou na faixa de 0,006  

0,004, abaixo dos valores obtidos pela maioria 

dos autores estudados, exceto para Bjarngard e 

Edgers (1990), em que os valores ficaram dentro 

da faixa obtida. 

Verificou-se a importância da realização de es-

tudos de compressibilidade com resíduos recém- 

descartados e também dos já aterrados, pois 

ambas as condições influenciam diretamente na 

obtenção dos índices; principalmente no coefi-

ciente de compressão primária, que é diretamen-

te proporcional ao índice de vazios. Ressalta-se 

que a composição dos resíduos deve ser levada 

sempre em consideração em todos os estudos de 

compressibilidade, já que qualquer mudança nas 

características dos resíduos pode influenciar nos 

resultados finais de compressão.
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Resumo
Os processos de remoção biológica de fósforo no tratamento de efluentes vêm ganhando espaço no Brasil 

e em outros países. Os principais responsáveis pela remoção de fósforo nesses processos são os organismos 

acumuladores de polifosfato. Alguns desses organismos também são capazes de utilizar nitrato ou nitrito, 

em vez de oxigênio, como aceptor de elétrons e, assim, desfosfatar e desnitrificar simultaneamente. Nesse 

contexto, este estudo avaliou o uso de diferentes aceptores de elétron no desenvolvimento de organismos 

acumuladores de polifosfato em reatores em batelada sequencial sob condições operacionais controladas, 

como também a influência desses aceptores no desempenho destes sistemas na remoção de matéria orgânica 

e de nutrientes a partir de efluentes aquosos. Então, três reatores em batelada sequencial com característi-

cas favoráveis à ocorrência de organismos acumuladores de polifosfato foram operados com efluente sinté-

tico, utilizando oxigênio, nitrito ou nitrato como aceptor de elétrons. A idade do lodo (15 dias), a temperatura  

(< 20°C) e o pH (~7,5) do meio foram definidos e controlados para favorecer o desenvolvimento desses orga-

nismos. O efluente sintético foi constituído por acetato de sódio (900 mg L-1), como substrato orgânico, além 

de macro e micronutrientes. Análises físicas e químicas (e.g., demanda química de oxigênio), ensaios respiro-

métricos e testes estatísticos foram usados para avaliar a influência dos aceptores de elétrons na ocorrência 

dos organismos acumuladores de polifosfato e no desempenho dos reatores biológicos. As condições e estra-

tégias operacionais usadas nos três reatores produziram licores mistos constituídos por organismos acumula-

dores de polifosfato e com concentrações médias de sólidos suspensos voláteis e totais variando entre 545 e  

723 mg L-1 e entre 705 e 1.078 mg L-1, respectivamente. As médias das taxas máximas de consumo de oxigênio 

dos licores, obtidas nos testes respirométricos com pulsos de acetato e de propionato, variaram entre 60 e  

82 mg L-1 h-1 e entre 27 e 37 mg L-1 h-1, respectivamente. Os reatores diminuíram em mais de 85% a demanda 
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1 INTRODUÇÃO
Um dos principais problemas associados ao lan-

çamento indiscriminado de águas residuárias 

sem o devido tratamento nos corpos hídricos é a 

eutrofização, particularmente devido à presença 

de nitrogênio e de fósforo (GE et al., 2018; LEE et 

al., 2018; LI et al., 2019). Esses nutrientes provo-

cam a degradação do corpo hídrico quando dis-

postos no ambiente aquático em concentrações 

elevadas, já que permitem a proliferação excessi-

va de autótrofos, particularmente algas (FERREI-

RA, 2014; WANG, LIU, ZHENG, 2013). Além dis-

so, o fósforo é comumente considerado o fator 

limitante para a eutrofização, já que o nitrogênio 

Silva RM, Santos EVM, Santos JS, Buarque HLB, Capelo Neto J

química de oxigênio e removeram mais de 70% do ortofosfato do efluente. O reator com nitrato como aceptor 

de elétrons foi o menos eficiente na remoção de fósforo, bem como apresentou o maior teor de lodo produzido, 

o que pode representar custos adicionais ao processo. Os reatores que usaram oxigênio e nitrito foram equiva-

lentes em desempenho (remoção de matéria orgânica e de fósforo) e na produção de biomassa.

Palavras-chave: Aceptores de elétrons. Organismos acumuladores de polifosfato. Reator em Batelada Se-

quencial. Remoção de fósforo. Respirometria.

Abstract
The enhanced biological phosphorus removal process in wastewater treatment plants has been gaining ground in 

Brazil and in other countries worldwide. The microorganisms largely responsible for phosphorus removal in this 

process are known as the polyphosphate accumulating organisms. Some these organisms have the ability to utilize 

nitrate or nitrite instead of oxygen as electron acceptors and, therefore, perform phosphorous uptake and denitri-

fication simultaneously. In this context, this study evaluated the use of different electron acceptors in the develop-

ment of polyphosphate accumulating organisms in sequential batch reactors under controlled operating condi-

tions, as well as the influence of these acceptors on the performance these systems in the removal of organic matter 

and nutrients from aqueous effluents. Thus, three sequential batch reactors with characteristics suitable for the 

occurrence of phosphorus accumulating organisms were operated with synthetic effluent and using oxygen, nitrite 

or nitrate as an electron acceptor. The sludge age (15 days), temperature (below 20°C) and pH (~7.5) of the medium 

were defined and controlled to promote the development of these organisms. The synthetic effluent was composed 

of sodium acetate (900 mg L-1) as organic substrate and macro and micronutrients. Physical and chemical analyzes 

(e.g., chemical oxygen demand), respirometry and statistical tests were used to evaluate the influence of electron 

acceptors on the occurrence of polyphosphate accumulating organisms and on the performance of the biologi-

cal reactors. The operating conditions and strategies used in the reactors produced mixed liquors constituted of  

polyphosphate accumulating organisms and average concentrations of volatile and total suspended solids were 

varied from 545-723 mg L-1 and 705-1078 mg L-1 respectively. The mean of the maximum rates of oxygen con-

sumption of the liquors, obtained in the respirometry tests with pulses of acetate and propionate, varied from  

60-82 mg L-1 h-1 and 27-37 mg L-1 h-1, respectively. The reactors reduced the chemical oxygen demand by more than 

85% and removed more than 70% of the orthophosphate from the effluent. The reactor with nitrate as electron 

acceptor was the least efficient in removing phosphorus, as well as has produced the highest sludge content, which 

may represent additional costs to the process. The reactors using oxygen and nitrite have shown equivalent perfor-

mance in the removal of organic matter and phosphorus and in the production of biomass.

Keywords: Electron acceptors. Polyphosphate accumulating organisms. Phosphorus removal. Respirometry. Se-

quencing Batch Reactor.
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pode ser captado da atmosfera por meio de al-

guns tipos de bactérias e outros tipos de orga-

nismos procariontes, como as cianobactérias (LI 

et al., 2019).

Sistemas convencionais de lodo ativado conse-

guem remover apenas uma pequena fração do 

fósforo, incorporando-o no lodo, mas deixando 

ainda uma elevada concentração no efluente tra-

tado. Zaman et al. (2019) relatam que o processo 

tradicional de remoção de nutrientes dificilmen-

te atende aos padrões de descarga mais críticos. 

Sendo assim, a modificação dos sistemas con-

vencionais pode resultar no aumento significati-

vo da remoção desse elemento, tal como ocorre 

no sistema tipo UCT e em variantes do reator de 

batelada sequencial. Nesse sentido, processos 

de remoção biológica avançada de fósforo vêm 

ganhando espaço no Brasil e também em outros 

países (BOWES et al., 2015; COAT et al., 2011; 

MAHARDIKA, PARK, CHOO, 2018; ZAMAN et al., 

2019; MELQUIADES et al., 2017).

Li et al. (2019) explicam que a principal população 

bacteriana responsável pela remoção biológica 

do fósforo é a dos organismos acumuladoras de 

polifosfato. Ademais, um subgrupo dessa micro-

biota, os organismos acumuladores de polifosfa-

to desnitrificantes (DPAO), além de removerem 

fósforo, utilizando o mesmo substrato orgânico, 

também removem nitrogênio, além de produzir 

menores teores de lodo de excesso (BASSIN et al., 

2012; RANJAN et al., 2017). Wang et al. (2015) 

comentam que a remoção de fósforo utilizan-

do os DPAO se baseia no uso de nitrato e nitrito 

(DPAO I) ou exclusivamente de nitrito (DPAO II) 

como aceptores de elétrons, diferentemente dos 

demais acumuladores de polifosfato (PAO), que 

utilizam o oxigênio. Assim, os DPAO podem ser 

mais eficientes no tratamento de efluentes que 

os PAO, já que removem simultaneamente fósfo-

ro e nitrogênio, além de minimizar os custos do 

processo (LIU et al., 2015).

É importante mencionar que as condições ope-

racionais do tratamento, tais como o tipo de 

aceptor de elétrons, a temperatura e o pH, devem 

garantir a eliminação ou minimização de grupos 

competidores pelo substrato disponível, como os 

organismos acumuladores de glicogênio (GAO), e 

que podem  tornar limitada a remoção de fósforo 

(BASSIN et al., 2012; BUNCE et al., 2018; COSTA, 

2019; CYDZIK-KWIATKOWSKA, ZIELINSKA, 2016; 

ZHAO et al., 2019).

Nesse contexto, este trabalho objetivou avaliar 

o uso dos aceptores de elétrons (oxigênio, nitri-

to e nitrato) no desenvolvimento de organismos 

acumuladores de polifosfato em sistemas de re-

atores em batelada sequencial (RBS) sob condi-

ções adequadas e controladas de temperatura, 

pH e idade de lodo, como também a influência 

destes aceptores no desempenho destes siste-

mas na remoção de matéria orgânica e nutrien-

tes de efluentes, usando parâmetros e técnicas  

físico-químicas e respirométricas.

2 METODOLOGIA
2.1 Reatores biológicos

Neste estudo, foram operados três reatores de 

batelada sequencial (RBS) de câmara única, em 

escala laboratorial, construídos com recipien-

tes tronco-piramidais de plástico transparente 

com volume total de 4,75 litros. Os reatores se 

diferenciavam na estratégia usada para favore-

cer a predominância no lodo de determinados 

subgrupos de bactérias acumuladoras de poli-

fosfato, em detrimento dos demais subgrupos e 

de grupos microbianos competidores, como os 

GAO, seguindo recomendações de Oehmen et al. 

(2007) e Santos (2014).

Assim, o primeiro reator (RBS1) apresentava fa-

ses anaeróbia e aeróbia com presença de oxigê-

nio gasoso, favorecendo o predomínio dos PAO; 

o segundo reator (RBS2) consistia de um sistema 

Influência de aceptores de elétrons na ocorrência e desempenho de organismos acumuladores de fósforo em reator em batelada sequencial
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anaeróbio-anóxico com presença de nitrito (NO
2

-), 

favorecendo a preponderância dos subgrupos DPAO 

I e DPAO II; enquanto o terceiro reator (RBS3) era 

constituído por um sistema anaeróbio-anóxico 

com presença de nitrato (NO3
–), no qual podem 

predominar somente os DPAO I. Um esquema do 

funcionamento dos reatores utilizados, ilustrando 

os ciclos operacionais e seus respectivos tempos 

de operação, é apresentado na Fig. 1. O tempo 

de duração do ciclo completo de cada RBS foi de 

pouco mais de 6 horas. Os sistemas eram contro-

lados por automatização estática utilizando tem-

porizadores e bombas dosadoras peristálticas de 

vazão máxima nominal de 20 L/h.

Figura 1 - Esquema de funcionamento dos reatores de batelada sequencial utilizados.

Na fase aeróbia do RBS1, os teores de oxigênio 

dissolvido (OD) chegavam a valores próximos do 

limite de saturação do meio, por intermédio do 

fornecimento de ar através de um sistema com-

pressor (inalador comercial), que borbulhava o gás 

através de um difusor (pedra porosa) colocado no 

interior do reator. As fases anóxicas nos outros 

dois reatores eram obtidas por meio da adição 

de 150 mL de uma solução de nitrito de sódio ou 

de nitrato de sódio ao meio reacional, de modo a 

manter dosagens iniciais de 60 mg-N L-1 de NO
2
, 

no RBS2, e de NO
3

–, no RBS3, as quais foram de-

finidas seguindo os estudos de Santos (2014). Na 

fase anaeróbia dos reatores, as concentrações de 

OD permaneceram próximas de zero. A agitação 

de 50 rpm nas etapas de mistura e reação (fase 

anaeróbia e fase aeróbia ou anóxica) para suspen-

são do lodo era obtida com os impelidores de tur-

bina de duas pás retas 90° de um teste de jarros da 

marca Policontrol, modelo Turb-Floc/2C.

Além disso, o efluente sintético utilizado como 

substrato, o inóculo de partida e as demais con-

dições operacionais dos reatores também foram 

estabelecidas com o intuito de fazer predominar 

no lodo as bactérias acumuladoras de polifosfato.

O efluente sintético alimentado nos reatores foi 

preparado com acetato de sódio, como subs-

trato orgânico, e com sais básicos de fosfato de 

potássio, como fontes de fósforo. Os teores de 

referência destes e dos demais constituintes do 

efluente foram definidos com base na literatu-

ra (OEHMEN et al., 2006a; OEHMEN et al., 2007; 

SMOLDERS et al., 1994; SANTOS, 2014) e estão 

mostrados no Quadro 1.
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Quadro 1 - Composição do efluente sintético.

CH3COONa 900 mg L-1 EDTA 40 mg L-1 KI 0,64 mg L-1

NH4Cl 1.020 mg L-1 Levedura 10 mg L-1 H3BO3 0,60 mg.L-1

MgSO4 586 mg L-1 Peptona 10 mg L-1 MnCl2 0,36 mg L-1

CaCl2 144 mg L-1 N-alil-tioureia 5,0 mg.L-1 CoCl2 0,33 mg L-1

K2HPO4 130 mg L-1 FeCl3 3,6 mg L-1 ZnSO4 0,27 mg L-1

KH2PO4 100 mg L-1 CuSO4 0,08 mg L-1

A concentração utilizada do acetato resultou numa 

demanda química de oxigênio (DQO) e numa con-

centração de carbono orgânico aproximadamente 

iguais a 700 mg-O
2
 L-1 e 265 mg-C L-1, respecti-

vamente. Também é importante mencionar que o 

baixo valor da razão obtida entre o teor de carbono 

orgânico e de fósforo, de cerca de 6 mg-C mg-P-1, 

favorece o crescimento das bactérias acumulado-

ras de polifosfato (OEHMEN et al., 2007).

O inóculo de partida utilizado foi previamente 

aclimatado durante 30 dias num RBS com volu-

me útil de 4 litros, sendo submetido a condições 

anaeróbias-aeróbias e temperatura inferior a 

20°C. Esse limite de temperatura foi obtido pelo 

sistema de condicionamento de ar do ambiente 

laboratorial e colabora no predomínio das bac-

térias acumuladoras de polifosfato (PANSWAD, 

DOUNGCHAI, ANOTA, 2003). O afluente desse 

reator consistia de uma solução com a mesma 

composição apresentada no Quadro 1 e mantido 

em pH próximo de 7,0 por meio da adição de HCl 

0,5 mol L-1 ou de NaOH 0,5 mol L-1, tendo em vis-

ta que as bactérias acumuladoras de polifosfa-

to têm melhores desempenhos em meio neutro, 

como também não suportam pH menores que 

5,2 e maiores que 9,5 (STENSEL, 1991; OEHMEN 

et al., 2005). Um volume de 2 litros do afluente 

era realimentado diariamente no reator, logo 

após o descarte de igual volume da suspensão 

sobrenadante resultante da etapa de sedimen-

tação. O sistema foi operado de modo a oferecer 

uma idade de lodo de 10 dias (drenagem de 400 

mL/dia de lodo).

A partida de cada um dos três reatores avaliados 

se deu pela adição inicial de 400 mL do licor mis-

to (inóculo de partida) previamente aclimatado, 

o qual apresentou teor de sólidos suspensos vo-

láteis (SSV) aproximadamente igual a 500 mg L-1, 

seguindo-se da adição de um volume suficiente 

do efluente sintético para completar 4 litros em 

cada RBS. A temperatura e o pH do meio foram 

mantidos da mesma forma e nos mesmos interva-

los de valores utilizados na aclimatação do inócu-

lo de partida pelos motivos já apresentados.

A partir de então, em cada ciclo operacional de 

cada reator, eram drenados 70 mL do licor mis-

to (mantendo o lodo com idade de 15 dias), logo 

após a etapa aeróbia/anóxica, bem como o líqui-

do sobrenadante residual da etapa de sedimen-

tação era descartado: cerca de 1,0 litro a partir 

do RBS1 e 1,2 litros a partir do RBS2 e do RBS3. 

Os 0,2 L adicionais no descarte desses dois últi-

mos reatores se dava para compensar a adição 

das soluções de nitrito e de nitrato no início da 

fase anóxica. Ademais, o efluente sintético era 

alimentado na fase de enchimento (começo de 

cada ciclo dos reatores), de modo completar o 

volume do meio até o valor de 4 litros.

2.2 Avaliação das características e da eficiência 
dos sistemas estudados

Análises físicas e químicas e testes respirométri-

cos foram conduzidos com o intuito de avaliar o 

desempenho e a estabilidade dos três reatores 

estudados. Assim, para cada reator em distintos 

ciclos operacionais aleatoriamente seleciona-

dos, amostras de afluente (efluente sintético), 
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Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 234 / pp 31-46 | Jan a Mar, 2022



36

de licor misto, e ou de correntes efluentes foram 

coletadas e analisadas, como também foram co-

locados instrumentos de medição no meio rea-

cional para monitorar os sistemas avaliados.

As variáveis físicas e químicas monitoradas e 

analisadas foram: DQO; teores de nitrato (NO
3

–), 

de nitrito (NO
2

–) e de ortofosfato (PO
4

3–); OD; pH; 

temperatura; teores de sólidos suspensos totais 

(SST) e de sólidos suspensos voláteis (SSV). Essas 

variáveis com suas respectivas unidades, méto-

dos e princípios analíticos utilizados estão apre-

sentados no Quadro 2.

Quadro 2 - Variáveis e métodos analíticos utilizados para os sistemas operados

Variável Unidade Método(*) Princípio Analítico

DQO mg-O
2
 L-1 5220 C Oxidação em refluxo fechado e titrimetria

NO
3

– mg-NO
3

––N L-1 4500-NO
3

– C Varredura no ultravioleta

NO
2

– mg-NO
2

––N L-1 4500-NO
2

– B Colorimetria após diazotação

OD mg-O
2
 L-1 4500 O Eletrometria

PO
4

– mg-PO
4

3––P L-1 4500-P E Colorimetria após digestão

pH - 4500-H+ B Eletrometria

SST mg L-1 2540 D Gravimetria

SSV mg L-1 2540 E Gravimetria após filtração em membrana

Temperatura °C 2550 B Termometria de mercúrio

Nota: (*) De acordo com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2017).

O teste respirométrico é uma técnica rápida, 

simples e prática, que também permite avaliar 

a existência dos PAO, bem como fazer análises 

comparativas deste grupo de organismos em re-

lação a outros grupos competidores (e.g., GAO) 

de acordo com cada característica e condições 

operacionais nos sistemas biológicos. Assim, 

ensaios respirométricos foram conduzidos num 

respirômetro, da marca Beluga, de acordo com 

o protocolo descrito em Van Haandel e Catun-

da (1982) e, posteriormente, em outros estudos 

(CATUNDA et al., 1996; DERKS, 2007; SILVA FI-

LHO, 2009; MIRANDA, 2012; SANTOS, 2014).

As taxas de consumo de oxigênio (TCO) utilizan-

do pulsos de acetato de sódio e de propionato 

de cálcio como substratos, nas concentrações de  

120 mg-O2
 L-1 de DQO, foram determinadas e 

avaliadas em amostras de 1 L de licor misto co-

letadas nos mesmos ciclos selecionados para al-

gumas análises de sólidos suspensos totais e vo-

láteis, após a fase anaeróbia desses ciclos. Então, 

parâmetros cinéticos e estequiométricos foram 

determinados e utilizados na obtenção dos va-

lores máximos de TCO após os pulsos de acetato 

(TCOHAc
) e de propionato (TCP

HPr
), os quais podem 

ser utilizados na avaliação dos grupos de organis-

mos existentes no lodo dos reatores estudados.

A escolha dos substratos foi baseada nos trabalhos 

de Melquiades et al. (2017); Santos (2014); e Oeh-

men et al. (2006a), que demonstram que ambos 

os substratos são bem assimilados pelos organis-

mos acumuladores de polifosfato e permitem ava-

liar a existência e competição de grupos de GAO 

nos sistemas biológicos de remoção de fósforo. A 

temperatura nesses testes não ultrapassou 20ºC, 

um diferencial deste estudo, de modo a manter no 

teste que as mesmas características operacionais 

usadas nos reatores estudados. Os valores de pH 

eram verificados antes do teste e mantidos entre 

7,0 e 8,0 com esse mesmo intuito.

2.3 Avaliação da predominância de organismos 
acumuladores de polifosfato

Uma opção para avaliação da existência e predo-

mínio dos organismos acumuladores de polifos-
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fato seria a técnica de biologia molecular. Porém, 

diante das dificuldades e do alto custo dessa téc-

nica, foram utilizadas duas estratégias que, dis-

cutidas por Santos (2014) e por Melquiades et al. 

(2017), podem ser ferramentas de correlação da 

existência e predominância desses organismos 

por meio de parâmetros físico-químicos e de da-

dos de respirometria.

Nesse sentido, as frações de voláteis nos sólidos 

suspensos, determinada com a razão entre o teor 

de SSV e SST, aqui denominada razão S, como 

também as razões obtidas pelo quociente entre 

TCOHAc
 e TCO

HPr
, denominada razão T, foram calcu-

ladas para as amostras de licor misto dos sistemas 

RBS1, RBS2 e RBS3 e utilizadas como ferramentas 

de avaliação da predominância do organismos 

acumuladores de polifostato nesses sistemas.

Os valores médios da razão S e da razão T deter-

minados nos ensaios respirométricos, a 20°C e pH 

entre 7,0 e 8,0, com os licores coletados nos rea-

tores RBS1, RBS2 e RBS3 foram, então, analisados 

seguindo os critérios discutidos em Santos (2014).

2.4 Determinação de constantes cinéticas do 
processo de remoção de fósforo

A respirometria também pode ser usada, quando 

aliada a um bom modelo matemático, na estima-

tiva de coeficientes estequiométricos e de taxas 

metabólicas dos organismos presentes no lodo 

de um reator biológico (SANTOS, 2014). Neste 

estudo, taxas específicas de consumo de oxigê-

nio (TCOe) foram obtidos a partir dos ensaios 

respirométricos e os valores médios obtidos 

foram analisados com o intuito de comparar a 

resposta metabólica dos lodos dos três reatores 

avaliados em função do acetato e do propionato 

como substrato dos sistemas.

2.5 Análise Estatística

Diferentes técnicas estatísticas foram utiliza-

das na análise dos dados produzidos neste es-

tudo. Inicialmente, a normalidade (distribuição) 

de cada subconjunto de dados foi avaliada pelo 

teste de Shapiro-Wilk (FIELD, 2020). Além disso, 

diversas estatísticas descritivas foram calcula-

das e apresentadas de forma tabular ou gráfica, 

tais como médias, desvios padrões, resumo dos 

cinco números, utilizando o programa estatístico 

SPSS (versão 21.0) nos cálculos estatísticos e o 

programa de tratamento gráfico Origin 9.1 para 

apresentação gráfica dos dados.

Ademais, intervalos de confiança a 95% e testes 

de inferência paramétricos e não paramétricos, 

tais como testes de hipóteses e de comparação de 

médias, também foram determinados e analisados 

com o intuito de avaliar o desempenho dos RBS es-

tudados e respectivos fatores intervenientes.

Os intervalos de confiança a 95%, particular-

mente, foram determinados considerando uma 

distribuição t-Student, como apresentado em 

Triola (2017), utilizando o programa IBM SPSS, 

ou a partir do teste de Wilcoxon, utilizando o 

Programa R (versão 4.0.0), como discutido por 

Geyer (2003).

Os demais testes de inferência foram conduzi-

dos no IBM SPSS de acordo com a suposição de 

normalidade e de heterogeneidade atribuída aos 

dados (FIELD, 2020), todos considerando nível de 

confiança de 95% ou significância de 5%. Assim, 

testes t para uma ou duas amostras, análise de 

variância (ANOVA) e teste de comparações múl-

tiplas de Bonferroni foram aplicados aos subcon-

juntos de dados indicados como seguindo uma 

distribuição normal pelo teste de Shapiro-Wilk, 

enquanto testes de Kruskal-Wallis, Mann-Whit-

ney e de Kolmogorov-Smirnov foram usados nos 

subconjuntos em que algum conjunto não seguiu 

essa distribuição.
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Figura 2 - Diagramas boxplot dos teores de sólidos suspensos totais e voláteis e das taxas máximas de consumo de 
oxigênio (pulsos respirométricos de acetato e propionato) determinadas para amostras de licor misto dos três reatores 

avaliados neste estudo.
Nota: os círculos no interior das caixas correspondem à média dos valores da variável considerada.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Desempenho dos sistemas RBS

Os reatores RBS1, RBS2 e RBS3 foram operados si-

multaneamente e de modo a manter as condições 

mais adequadas para a remoção de fósforo ao lon-

go de 150 dias. A temperatura e o pH dos três siste-

mas foram mantidos, respectivamente, em 18±2ºC 

e em 7,5±0,5 praticamente por todo o período de 

operação. O OD dos reatores foi monitorado com 

valores inferiores a 0,6 mg-O2
 L-1, exceto no RBS1, 

onde o meio apresentou valores de OD de até 6,5 

mg-O
2
 L-1 durante a fase aeróbia dos ciclos.

Diagramas boxplot para os valores de SST e SSV 

e para os valores máximos de TCO, nos pulsos 

com acetato (TCO
HAc

) e com propionato (TCO
HPr

), 

determinados para licor misto (do final da fase 

anaeróbia) dos três reatores estudados são 

apresentados na Fig. 2. Apesar da elevada am-

plitude apresentada nos valores dos sólidos, 

convém ressaltar que os dados são do lodo dos 

reatores e que admitem flutuações, pois acom-

panham a evolução adaptativa da microbiolo-

gia dos sistemas.

Os dados de sólidos suspensos e de TCO dos siste-

mas podem caracterizar os agentes biológicos do 

tratamento e foram utilizados como ferramentas 

no estudo para acompanhamento do metabolis-

mo (MELQUIADES et al., 2017; SANTOS, 2014). 

Destaca-se que, com mais sólidos em suspensão 

no sistema, maior é a eficiência do processo na 

remoção de DQO e de nutrientes, devido à ace-

leração metabólica (WANG et al. 2008). Os da-

dos de sólidos variaram segundo a operação dos 

sistemas, o que não compromete a avaliação dos 

resultados, pois para cada teste de TCO é possível 

relacioná-lo com os sólidos, obtendo, assim, as 

TCO específicas.
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Os conjuntos de valores obtidos de sólidos sus-

pensos e de taxas máximas de consumo de oxi-

gênio para os licores mistos dos reatores estuda-

dos seguiram uma distribuição normal (p-valor > 

0,05), de acordo com os testes de Shapiro-Wilk 

realizados, excetuando-se o conjunto amostral 

de SST do RBS2 (p-valor < 0,01). Por esse moti-

vo, análises paramétricas foram empregadas na 

comparação entre os conjuntos de dados de SSV, 

TCOHAc
 e TCO

HPr
 para os três reatores avaliados, 

conquanto testes não paramétricos foram usados 

com os dados de SST.

Os intervalos de confiança de 95% para os teores 

de SST nos reatores RBS1, RBS2 e RBS3, obtidos 

a partir de um teste de Wilcoxon (GEYER, 2003), 

são mostrados na Tabela 1. Observa-se uma ten-

dência de aumento nos SST do RBS1 ao RBS3. Um 

teste de Kruskal-Wallis aplicado aos três conjun-

tos de dados de SST evidenciaram (p-valor < 0,05) 

haver pelo menos uma mediana populacional 

distinta das demais. Testes subsequentes de Kol-

mogorov-Smirnov para duas amostras revelaram 

que a diferença entre as medianas somente foi es-

tatisticamente significativa (p-valor < 0,05) entre 

os sistemas RBS1 e RBS3, indicando que os teores 

de SST neste último reator são maiores que os ob-

servados no RBS1, corroborando a tendência de 

aumento observada.

Tabela 1- Intervalos de confiança de 95% para os teores de sólidos suspensos e taxas máximas de consumo de oxigênio 
do licor misto dos reatores RBS1, RBS2 e RBS3.

Reator
Intervalo de confiança de 95%

SST (mg L-1) SSV (mg L-1) TCOHAc (mg L-1 h-1) TCOHPr (mg L-1 h-1)

RBS1 705±179 545±133 60,00±13,03 27,47±6,22

RBS2 842±159 579±142 58,28±12,47 33,37±9,21

RBS3 1.078±257 723±139 81,34±22,64 36,35±10,1

Os intervalos de confiança de 95% para os teores 

de SSV e para TCO
HAc

 e TCO
HPr

, nos reatores RBS1, 

RBS2 e RBS3, obtidos a partir de testes t (FIELD, 

2020; TRIOLA, 2017), também são apresentados 

na Tabela 1. Entretanto, diferentemente do obser-

vado para os SST, as análises de variância (ANOVA) 

conduzidas com aquelas variáveis evidenciaram 

não haver diferença estatística (p-valor > 0,05) 

entre as respectivas médias populacionais de tais 

propriedades nos sistemas RBS1, RBS2 e RBS3.

A igualdade dos teores médios de SSV nos reato-

res indica que tais sistemas biológicos apresen-

tavam praticamente a mesma concentração de 

lodo, haja vista que esses teores estão relaciona-

dos à quantidade de microrganismos presentes 

no meio. Os valores obtidos para esse parâmetro 

mostraram que os sistemas estiveram em confor-

midade com os modelos previstos pela Internatio-

nal Water Association, discutidos por Van Haandel 

e Marais (1999). A manutenção dos valores desses 

parâmetros foram cruciais para que os sistemas 

mantivessem as melhores condições, como a ida-

de do lodo, para o crescimento dos microrganis-

mos acumuladores de polifosfato.

Nos três reatores estudados foram observados va-

lores consideráveis de TCO
HPr

, confirmando a pre-

sença de organismos acumuladoras de polifosfato, 

em grande quantidade, visto que o propionato é 

um substrato quase exclusivo desses organismos 

acumuladores nesses sistemas. Ademais, confor-

me esperado, os valores amostrais de TCO
HAc

 foram 

sempre maiores que os de TCO
HPr

, haja vista o ace-

tato ser substrato tanto dos acumuladores de poli-

fosfato como dos GAO, que tipicamente estão pre-
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sentes em sistemas de lodo ativado. Santos (2014) 

indica que quanto mais a relação TCO
HPr

/TCO
HAc

 se 

aproxima de 1, maior é a presença (em termos de 

predominância, notadamente para culturas puras 

e semipuras) de organismos PAO no sistema, tendo 

a autora obtido valores aproximadamente de 0,30 

para sistemas operados com esgoto sintético e ma-

triz de esgoto sanitário contendo somente acetato;  

nessa pesquisa a relação esteve sempre acima de 

0,40 para os três sistemas, chegando a quase 0,58 

para RBS2.

Uma ANOVA revelou não haver diferença estatís-

tica (p-valor > 0,05) entre as médias populacio-

nais de cada uma dessas taxas de consumo nos 

sistemas RBS1, RBS2 e RBS3, sugerindo que as 

condições operacionais estabelecidas nesses rea-

tores propiciaram um lodo com características si-

milares em termos de organismos acumuladores 

de polifosfato.

Em relação às demais variáveis de desempenho 

avaliadas, os valores médios de DQO e dos teo-

res de ortofosfato, de nitrito e de nitrato deter-

minados para amostras coletadas das correntes 

afluente (efluente sintético) e efluente (sobrena-

dante descartado) desses reatores em 10 ciclos 

distintos e ao longo do período de operação estão 

representados nos diagramas de colunas mostra-

dos na Fig. 3.

Figura 3 - Diagramas de colunas dos valores de demanda química de oxigênio e dos teores de ortofosfato, nitrito e 
nitrato determinados para as correntes afluente e efluente dos três reatores avaliados neste estudo.

Nota: as barras de erro nos diagramas indicam o desvio padrão dos dados obtidos.

Os conjuntos de valores de DQO e de teores de 

ortofosfato total para as correntes afluente e 

efluente de cada um dos reatores estudados, 

na sua maioria, não seguiram uma distribuição 

normal (p-valor < 0,05), de acordo com os testes 

de Shapiro-Wilk realizados. De maneira diferen-

te, somente os teores finais de nitrito, nos ciclos 

do RBS2, não seguiram uma distribuição normal, 

também considerando um nível de significância 

de 5%, indicando que testes paramétricos po-

dem ser aplicados aos conjuntos de teores ini-

ciais de nitrito e de nitrato, nos reatores RBS2 e 

RBS3, bem como aos de teores finais de nitrato 

no reator RBS3.
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Assim, testes de Kruskall-Wallis aplicados aos 

dados de DQO afluente e efluente revelam não 

haver evidência estatística (p-valor > 0,05) de di-

ferenças entre as populações dessas variáveis nos 

distintos reatores avaliados, corroborando o fato 

de que os três reatores iniciaram os ciclos com 

uma mesma DQO e demonstrando que eles apre-

sentaram uma mesma eficiência na remoção de 

matéria orgânica. Então, o intervalo de confiança 

da eficiência de redução da DQO nos reatores foi 

estimado, a partir de um teste de Wilcoxon, como 

88,5% ± 1,5%. Essa faixa de percentuais de remo-

ção de DQO, maior que 80%, foi condizente com o 

esperado para sistemas de lodo ativado (METCALF 

& EDDY, 2016; VON SPERLING, 2007).

Em relação aos teores de ortofosfato total, os 

testes de Kruskall-Wallis para amostras indepen-

dentes aplicados evidenciaram que os reatores 

avaliados tinham o mesmo teor inicial desse nu-

triente (p-valor > 0,05), conquanto eles apresen-

taram diferenças estatisticamente relevantes 

(p-valor < 0,05) entre os teores finais observados. 

Testes de Mann-Whitney usados na comparação 

de pares de reatores evidenciaram que a remoção 

de ortofosfato só foi significativa (p-valor < 0,01) 

entre o RBS1 e o RBS3, sugerindo que neste tipo 

de reator uma fase anóxica com excesso de nitra-

to pode desfavorecer a remoção de ortofosfatos 

quando comparada a uma fase aeróbia. De qual-

quer forma, os intervalos de confiança da eficiên-

cia de remoção de ortofosfato nos reatores RBS1, 

RBS2 e RBS3 foram estimados, a partir do teste de 

Wilcoxon, respectivamente, como 78,9% ± 9,1%, 

77,1% ± 10,2% e 73,3% ± 5,9%, as quais sugerem 

a existência de organismos acumuladores de poli-

fosfato nos sistemas (LI et al., 2019; BASSIN et al., 

2012) e que o uso de RBS na remoção deste nu-

triente é viável quando as condições operacionais 

são adequadas ao processo.

Os resultados obtidos em relação aos teores de 

nitrito, no RBS2, e de nitrato, no RBS3, cujos inter-

valos de confiança a 95% dos teores iniciais foram, 

respectivamente, iguais a 54,55 ± 2,55 mg-N L-1 e 

55,86 ± 8,65 mg-N L-1, isto é, com médias próximas 

ao valor de dosagem inicial proposto (60 mg-N L-1), 

mostraram que houve reduções significativas dos 

teores destes aceptores de elétrons durante os ci-

clos desses dois reatores, cujos intervalos de con-

fiança a 95% dos percentuais de remoção foram, 

respectivamente, de 85,5% ± 3,2% e 82,2% ±5,0%, 

para nitrito e nitrato. Essas elevadas remoções in-

dicam a provável existência de grupos DPAO nos 

lodos desses reatores (BASSIN et al., 2012).

3.2 Avaliação da predominância de organismos 
acumuladores de polifosfato

A análise do desempenho dos reatores, particu-

larmente no que diz respeito às remoções de ma-

téria orgânica e de nutrientes (ortofosfato, nitri-

to e nitrato), demonstraram que as estratégias e 

condições adotadas neste estudo foram satisfa-

tórias na obtenção dos bons resultados auferidos. 

Contudo, é também importante avaliar o papel do 

inóculo e do seu condicionamento nesses resul-

tados, particularmente quanto à influência dos 

organismos acumuladores de polifosfato (PAO e 

DPAO) neste processo. Neste sentido, os valores 

médios e os desvios padrão da fração de voláteis 

nos sólidos suspensos e a razão entre os valores 

máximos de TCO após pulsos respirométricos de 

propionato e acetato, no licor misto do sistema, 

foram determinados e estão apresentados nos 

diagramas de linha da Fig. 4.
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Os conjuntos de valores obtidos nas razões S e 

T, nos testes respirométricos com os licores dos 

três reatores avaliados, seguiram uma distribui-

ção normal (p-valor > 0,05), de acordo com os 

testes de Shapiro-Wilk realizados. Por esse mo-

tivo, análises paramétricas foram empregadas 

com esses conjuntos de dados.

As frações de voláteis nos sólidos suspensos nas 

amostras analisadas variaram entre 0,43 a 0,93 

com o predomínio de valores maiores que 0,70 

(p-valor > 0,05). A literatura tem, em geral, re-

portado valores médios da razão S mais baixos 

(próximos de 0,46) para licores de RBS utiliza-

dos na remoção de fósforo, o que caracterizaria 

a predominância de organismos acumuladores 

de polifosfato (inorgânico) no lodo do sistema 

(SANTOS, 2014; VAN HAANDEL, MARAIS, 1999). 

Segundo os autores acima mencionados, valores 

próximos a 0,7 aparecem mais para lodos mistos 

com presença de diferentes grupos microbianos, 

ainda que com presença significativa de lodo 

PAO, mas sem a sua predominância.

Nos sistemas estudados, particularmente no 

RBS1, cuja média da razão S foi de 0,79, não se 

evidenciou (p-valor < 0,05) o domínio dos acu-

muladores de polifosfato no lodo dos reatores, 

conquanto é possível afirmar que os sistemas 

biológicos avaliados, especialmente o RBS2 e 

o RBS3, têm características de um lodo misto 

(SANTOS, 2014) contendo PAO e ou DPAO em 

quantidades relevantes e que justificam as boas 

remoções obtidas tanto de DQO como de orto-

fosfato e demais nutrientes analisados.

Ademais, as razões entre TCOHPr
 e TCO

HAc
 foram 

comparadas entre si e a um valor de referência 

(1,0), considerando que quanto mais a razão T 

se aproxima da unidade, maior a ocorrência e 

predominância de organismos acumuladores de 

polifosfato nos RBS (OEHMEN et al., 2006b; SAN-

TOS, 2014). Assim, testes de hipóteses (testes t de 

uma amostra) comparando as médias amostrais 

da razão T com uma média populacional unitária 

indicaram que em nenhum reator estudado hou-

ve um domínio desses organismos acumuladores 

nos seus licores, visto que tais testes resultaram 

em p-valores menores que 5%. Isso significa que 

outros grupos microbianos estão presentes em 

quantidade relevantes no lodo produzido, muito 

provavelmente acumuladores de glicogênio, os 

quais competem com os PAO e DPAO pelo subs-

trato acético (BASSIN et al., 2012). De qualquer 

forma, esses resultados corroboram o inferido 

anteriormente: que os reatores foram operados 

com lodos mistos, constituídos, a priori, por GAO, 

PAO e ou DPAO, o que justifica os bons resultados 

obtidos de remoção de acetato (DQO) e de nu-

trientes, particularmente o ortofosfato.

É fácil notar que o valor médio da razão T do 

RBS2 se sobressai entre os demais, com o valor 

0,58 sugerindo que nesse reator há uma ocor-

Figura 4 - Diagramas de linha das frações médias de voláteis nos sólidos suspensos e das razões entre as taxas 
máximas de consumo de oxigênio com pulsos respirométricos de propionato e de acetato para amostras de licor misto 
dos sistemas RBS1, RBS2 e RBS3. As barras de erro representam os desvios padrão dos respectivos conjuntos de dados.
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rência em maior proporção dos acumuladores 

de polifosfato em relação aos outros sistemas. 

Então, uma ANOVA conduzida com tais razões 

amostrais evidenciou haver alguma diferença 

estatística (p-valor < 0,05) entre as médias po-

pulacionais de tais relações nos sistemas RBS1, 

RBS2 e RBS3. Testes de comparações múltiplas 

de Bonferroni foram, então, realizados e revela-

ram haver uma diferença significativa (p-valor < 

0,05) somente entre as médias da razão T do licor 

do RBS2 e do RBS3, respectivamente, o maior e o 

menor valor médio obtidos.

Também é importante destacar que a menor mé-

dia da razão T no RBS3 possivelmente retrata uma 

elevada proporção de GAO no licor desse reator, 

considerando que esse grupo de microrganismos 

é o principal competidor com PAO e DPAO pelo 

substrato (acetato) nesse tipo de sistema biológi-

co (BASSIN et al., 2012; TAYÀ et al., 2013). Além 

disso, essa maior quantidade de GAO explicaria os 

maiores teores de SST neste reator, resultante de 

uma maior produção de lodo (TAYÀ et al., 2013), 

bem como os menores percentuais de desfosfa-

tação do efluente sintético (BASSIN et al., 2012) 

alimentado neste reator comparativamente às re-

moções de fósforo nos outros dois sistemas.

 

3.3 Testes respirométricos para avaliação do 
metabolismo microbiano do lodo

Os valores médios e os desvios padrão das TCOe 

após pulsos respirométricos de acetato e de pro-

pionato, no licor misto dos sistemas estudados, 

com o intuito de avaliar o metabolismo dos or-

ganismos acumuladores presentes foram deter-

minados e estão apresentados nos diagramas de 

linha da Fig. 5.

Figura 5 - Diagramas de linha das taxas específicas médias de consumo de oxigênio com pulsos respirométricos de 
acetato e de propionato no licor misto dos sistemas RBS1, RBS2 e RBS3. As barras de erro representam os desvios 

padrão dos respectivos conjuntos de dados.

Nota-se facilmente que as taxas específicas de 

consumo de oxigênio dos lodos dos reatores são 

mais elevadas com acetato do que com propio-

nato como substrato, corroborando a existên-

cia de organismos acumuladores de polifosfato 

e a dificuldade de outros grupos de organismos 

competidores (e.g, GAO) em metabolizar propio-

nato. Ademais, os valores médios de TCOe com 

os licores dos reatores avaliados, nos pulsos com 

os substratos testados, indicaram seguir uma 

distribuição normal (p-valor > 0,05), de acordo 

com os testes de Shapiro-Wilk realizados.

Então, testes de ANOVA evidenciaram diferen-

ças significativas (p-valor < 0,05) somente en-

tre os valores TCOe dos lodos após pulso com o 
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propionato. Por esse motivo, testes de Bonferroni 

foram, adicionalmente, realizados e revelaram 

haver uma diferença significativa (p-valor < 0,05) 

da TCOe do licor do RBS2 em relação aos valores 

dos reatores RBS1 e RBS3, após pulso respiromé-

trico com propionato, sugerindo uma atividade 

metabólica mais intensa das DPAO II na presença 

deste substrato, sugerindo um provável predomí-

nio desses organismos entre os acumuladores de 

polifosfato presentes nos lodos de sistemas de 

remoção avançada de fósforo, como observado 

por Bassin et al. (2012), quando o ciclo de ope-

ração apresenta etapas com condições anóxicas.

4 CONCLUSÕES
As biomassas utilizadas nos reatores de batela-

das sequenciais mantidos em condições expe-

rimentais controladas, particularmente a idade 

do lodo, a temperatura abaixo de 20°C e o pH 

na faixa de 7,0 a 8,0, e seguindo as estratégias 

propostas neste estudo, produziram licores 

mistos constituídos por quantidades relevan-

tes de organismos acumuladores de polifosfato 

(PAO e DPAO), os quais foram muito satisfató-

rios na remoção de matéria orgânica (acetato), 

desfosfatação e, nos sistemas com fases anóxi-

cas (após fase anaeróbia), na desnitrificação do 

efluente sintético periodicamente alimentado 

nos reatores.

Os três RBS propostos e estudados, em escala de 

bancada, foram capazes de remover quase 90% 

de matéria orgânica (em termos de DQO) e mais 

de 70% do ortofosfato solúvel presente no sis-

tema (em termos de fósforo). Ademais, os dois 

reatores com etapas reacionais anóxicas remo-

veram mais de 80% do nitrogênio em excesso 

(como nitrito ou nitrato) adicionado ao meio.

Os resultados também indicaram que o reator 

menos eficiente entre os estudados para remo-

ção de fósforo foi o conduzido com fase anóxica 

e nitrato como aceptor de elétrons (RBS3). Esse 

reator também foi o que apresentou o maior 

quantitativo de lodo produzido, o que pode re-

presentar custos adicionais no descarte desse 

material. Assim, o uso do nitrito como aceptor 

de elétrons pode ser mais efetivo em sistemas 

biológicos avançados de remoção de fósforo 

com etapas anóxicas e em condições similares às 

adotadas neste trabalho.

Os reatores com fase aeróbia e fase anóxica, res-

pectivamente oxigênio e nitrito como aceptores 

de elétrons, foram estatisticamente equivalentes 

em desempenho (remoção de matéria orgânica e 

de fosforo) e da produção de biomassa. Contu-

do, considerando os custos adicionais inerentes 

à aeração do reator, particularmente quando o 

efluente a tratar já apresentar níveis razoáveis 

de nitrito, pode-se afirmar que o RBS com fase 

anóxica (com nitrito como aceptor de elétrons), 

operado nas condições aqui testadas, é o siste-

ma mais viável para uma remoção satisfatória de 

fósforo e matéria orgânica de efluentes.

Finalmente, as duas ferramentas de avaliação e 

o parâmetro cinético, baseados em ensaios res-

pirométricos e físico-químicos e utilizados neste 

estudo, foram satisfatórios na avaliação da ocor-

rência e predominância de organismos acumu-

ladores de polifosfato no lodo dos RBS testados, 

corroborando também os resultados de desem-

penho observados e as influências dos aceptores 

de elétrons utilizados no processo.
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Resumo
No Brasil, as dificuldades referentes à avaliação da governança dos sistemas de gerenciamento dos recursos 

hídricos são evidentes, entre elas a seleção de critérios e subcritérios para medição dos níveis de tal gover-

nança no âmbito das unidades de gerenciamento dos recursos em questão. O objetivo deste artigo é aplicar 

a análise multicriterial para avaliação e medição dos níveis de governança do sistema de gerenciamento dos 

recursos hídricos nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, no período entre 2013 e 

2017. Para isso, tal análise utiliza os seguintes modelos ou métodos: Programação por Compromisso, Teoria 

dos Jogos Cooperativos, Método Analítico Hierárquico, ELECTRE II e PROMETHE II. Os critérios e subcritérios 

analisados foram definidos em entrevistas com especialistas ligados diretamente a essa temática, sendo que 

a atribuição de pesos aos mesmos ocorreu por meio da técnica DELPHI. Os resultados mostram o ano de 2017 

como a melhor alternativa em relação ao nível de desempenho de governança nas bacias mencionadas.

Palavras-chave: Análise multicriterial. Modelos de auxílio à decisão. Governança nas Bacias PCJ.

Abstract
In Brazil, the difficulties regarding the evaluation of governance of water resources management systems are 

evident, among them the selection of criteria and subcriteria for measuring the levels of such governance within 

the management units in question. The objective of this article is to apply the multicriteria analysis to evaluate 

and measure the levels of governance of the management system of these resources in the Piracicaba, Capivari 

and Jundiaí river basins, between 2013 and 2017. Such analysis uses the following models or methods: Com-

promise Programming, Cooperative Game Theory, Analytic Hierarchy Process, ELECTRE II and PROMETHE II. The 

criteria and subcriteria analyzed were defined in interviews with specialists directly related to this subject, and 

the attribution of weights to them occurred through the DELPHI technique. The results show the year 2017 as the 

best alternative in relation to the level of governance performance in the mentioned basins.

Keywords: Multicriteria analysis. Decision support models. PCJ river basis governance.

ARTIGO ORIGINAL

https://doi.org/10.36659/dae.2022.004
mailto:diego.luz@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1048-5585
https://orcid.org/0000-0002-0015-6334
https://orcid.org/0000-0003-0687-3622
https://orcid.org/0000-0002-2186-9755


48

1 INTRODUÇÃO
A necessidade e relevância da avaliação e mo-

nitoramento de políticas públicas são reconhe-

cidas, mas a avaliação da governança do Siste-

ma Nacional de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos não é executada. Entre as dificuldades 

para medição dos níveis de governança desse 

sistema estão a seleção de critérios e subcrité-

rios (adequados para avaliação no âmbito das 

Unidades de Gerenciamento dos Recursos Hí-

dricos - UGRHIs) que considerem as diferenças e 

peculiaridades regionais, bem como as próprias 

coleta e análise dos dados correlatos.

Existem estudos que propõem o uso de dimen-

sões, aspectos e indicadores para avaliação da 

governança do sistema nacional, porém a coleta 

de dados para concretização da primeira avalia-

ção encontra inúmeros obstáculos. Existem tam-

bém métodos ou modelos de auxílio à tomada de 

decisão que apoiam a compreensão aprofunda-

da de problemas ambientais, de gerenciamento 

dos recursos citados e de saneamento, promo-

vendo debates em torno de tais problemas e su-

porte para decisão mais adequada por parte dos 

gestores e especialistas.

Diante da situação exposta, precisam-se levar 

em consideração as diferenças e peculiaridades 

mencionadas, além de aproximar o olhar para as 

unidades de gerenciamento citadas, neste caso, 

a Unidade de Gerenciamento dos Recursos Hí-

dricos das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí- UGRHI 05.

O objetivo deste artigo é aplicar a análise mul-

ticriterial para medir níveis de governança na 

UGRHI 05, no período entre 2013 e 2017. Os mé-

todos utilizados são Programação por Compro-

misso (CP), Teoria dos Jogos Cooperativos (CGT), 

Método Analítico Hierárquico (AHP), ELECTRE II e 

PROMETHE II.

2 GOVERNANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS
A governança pública, como corrente da teoria 

da administração pública, procura compatibilizar 

os critérios de democratização com os de busca 

de melhor desempenho das políticas, reconhe-

cendo o papel fundamental do Estado de liderar 

o processo de resolução dos problemas coletivos, 

mas reconhecendo também que deve fazê-lo a 

partir da interação com a sociedade (ABRUCIO et 

al., 2011 apud WWF BRASIL; FGV, 2014).

Para Zuffo e Zuffo (2016), a governança hídrica 

pode ser definida pelos sistemas políticos, so-

ciais, econômicos e administrativos que afetam 

os usos, o desenvolvimento e a gestão dos re-

cursos hídricos, referindo-se ainda a entrega ou 

serviços de água para diferentes usos e usuários, 

reforçando o que já foi mencionado pela FGV 

(2013), quando afirma que a governança envolve 

a gestão administrativa do Estado, assim como a 

capacidade de mobilizar e articular os diferentes 

atores sociais e estatais para resolver as ações 

coletivas sensíveis. 

Na prática, espera-se que a governança da água 

determine quem fica com o quê, quando, como 

e quem tem o direito à água, aos serviços e aos 

benefícios correlatos, o que pressupõe o reflexo 

das aspirações da sociedade na tomada de deci-

sões pela administração pública, e não a defesa 

de interesses específicos de determinados seto-

res (ZUFFO; ZUFFO, 2016).

Já, o Global Water Partnership (2002, p. 1) define 

a governança das águas como “o conjunto de 

sistemas políticos, sociais, econômicos e admi-

nistrativos disponíveis para aproveitar e geren-

ciar os recursos hídricos e, distribuir os serviços 

hídricos nos distintos níveis da sociedade”.

Enfim, a diferença entre governança da água e 

gestão da água é que a governança é o conjunto 

de processos e instituições que definem e iden-

tificam quais são as metas de gestão a serem 

perseguidas. A gestão trata dos mecanismos e 
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medidas práticas utilizadas para atingir as me-

tas traçadas e, portanto, chegar a melhores re-

sultados. Assim, a governança da água fornece a 

estrutura para decidir quais serão as atividades 

de gestão dos recursos hídricos que serão imple-

mentadas, o que leva a mencionar que uma crise 

de governança hídrica é uma crise nos processos 

de tomada de decisão e das instituições (LAUT-

ZE, 2011 apud SANT’ANNA, 2012).

 

3 MÉTODOS MULTICRITERIAIS
De acordo com Keeney (1992 apud FANTINATTI, 

2011), para resolução de problemas os métodos 

tradicionais buscam as soluções por alternativas 

e soluções ótimas, priorizando a racionalidade e 

ignorando a subjetividade dos envolvidos na to-

mada da decisão. Esses métodos não são capa-

zes de lidar com as complexidades de problemas 

como as incertezas, os conflitos de valores e ob-

jetivos, diferenças na relação de poder entre os 

envolvidos, diversos critérios para a avaliação e 

até inexistência ou infinita quantidade de infor-

mações (FANTINATTI, 2011). 

Ademais, o emprego de um único critério para 

tomar uma decisão mostra-se limitado, prin-

cipalmente em questões que envolvam o meio 

ambiente. Por exemplo, analisar  unicamente os 

critérios financeiros sobre as alternativas torna 

difícil quantificar outros aspectos, como os so-

ciais e o paisagístico (MARTIN; LEGRET 2005).

Em contrapartida, os métodos multicriteriais 

permitem se valer de diferentes e variados pon-

tos de vista sobre um processo de decisão, o que, 

por sua vez, cria situações conflituosas entre os 

diferentes atores, mas, ao mesmo tempo, permi-

te a reflexão sobre uma gama maior de soluções 

possíveis. Roy e Bouyssou (1993 apud MARTIN; 

LEGRET, 2005) indicam que "no processo de au-

xílio à tomada de decisão, o objetivo principal 

não é descobrir uma solução, mas  construir ou 

criar uma ferramenta que seja considerada útil 

aos olhos de um ator envolvido no processo de 

decisão".

Além disso, para Roy (1985 apud VENTURINI, 

2003), os atores ou tomadores de decisão uti-

lizam  seus desejos, valores, interesses e prefe-

rências como base para seus julgamentos. Desse 

modo, é necessário buscar métodos que bus-

quem equilibrar tais subjetividades humanas, 

bem como a assimetria de poder entre diferentes 

atores em torno de um problema.

Há inúmeros métodos multicriteriais, sendo pos-

sível agrupá-los em duas escolas: a Escola Ame-

ricana, cuja solução é tida como a mais racional; 

e a Escola Europeia, a qual considera a solução de 

melhor compromisso.

Venturini (2003) exemplifica que a Escola Ame-

ricana utiliza um modelo descritivista-prescriti-

vista que se baseia em um ideal, em que as hi-

póteses buscam se aproximar ao máximo deste. 

Entretanto, a Escola Europeia usa um modelo 

construtivista, em que os atores constroem um 

modelo que evolui de acordo com seus valores, 

permitindo, assim, explorar fatores subjetivos 

geradores de recomendações que atendam às 

expectativas de tais atores.

Há diversas críticas à Escola Americana por fo-

car seus objetivos no Tomador de Decisão (DM 

Decision Maker) e na procura da "Solução Ótima", 

o que poderia induzir ou impor um resultado ao 

DM. Por sua vez, a Escola Europeia preconiza a 

não existência de um problema isolado, bem 

como valoriza o que cada observador enxerga 

diante de um problema, estruturando o proble-

ma de acordo com seus valores. Além disso, não 

segrega os elementos subjetivos dos objetivos, 

e o decisor, conforme evolui no processo, pode 

modificar seus pontos de vista iniciais (ZUFFO  

et al. 2002).

Os diferentes pontos de vista, ao lidar com um 

problema de classificar, comparar e ordenar dife-
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rentes cenários, são importantes, pois permitem 

observar a presença ou não de uma determinada 

propriedade, reconhecer uma característica de 

valoração de um atributo qualitativo e atribuir 

uma nota para essa característica qualitativa 

(ROY, 1968).

Devido às variedades dos métodos multicrite-

riais, Figueira, Greco e Ehrgott (2005 apud FANTI-

NATTI, 2011) e Zuffo (1998) categorizam-nos em 

4 grandes grupos: 1) Métodos baseados na pro-

gramação matemática (MOLP - Multiobjective Li-

near Programming); 2) Métodos baseados nas Te-

orias do Valor e da Utilidade Multiatributo (MAUT 

- Multiattribute Utilitary Theory); 3) Métodos ba-

seados nas relações das aproximações hierárqui-

cas e; 4) Abordagens não clássicas, como os que 

incorporam a matemática Fuzzy.

Cada método apresenta suas vantagens e des-

vantagens, sendo necessária a avaliação da ade-

quação do modelo ao problema, bem como dos 

resultados apresentados. Também é recomenda-

da a utilização de mais de uma ferramenta para 

comparação e confirmação dos resultados obti-

dos, o que por sua vez gera uma maior confiança 

ao DM na tomada de decisão.

3.1 Escolha dos métodos

Os modelos da Escola Europeia são os mais em-

pregados em problemas com maior grau de com-

plexidade, como os ligados à área ambiental, de 

recursos hídricos ou sanitária. Isso se deve princi-

palmente à sua característica construtivista, que 

considera que o problema e as suas alternativas 

não estão prontos, necessitam ser construídos 

pelos atores envolvidos a partir de critérios ob-

jetivos e subjetivos, aumentando a compreensão 

destes sobre o problema e identificando novas e 

melhores alternativas, bem como as ações ne-

cessárias para sua implementação (FANTINATTI, 

2011).

Apesar das críticas, alguns métodos da Escola 

Americana também são utilizados em proble-

mas relacionados à área ambiental devido a sua 

flexibilidade e têm, no caso dos métodos multi-

plicativos, apresentado bons resultados quando 

comparados com os da Escola Francesa.

Gershon e Duckstein (1983) aplicaram o método 

ELECTRE da Escola Francesa, Programação por 

Compromisso (CP), Teoria dos Jogos Cooperati-

vos (CGT) e a Teoria da Utilidade Multiatributo 

(MAUT), estes três últimos da Escola Americana, 

em um problema de planejamento da bacia hi-

drográfica do Rio Santa Cruz no Arizona. Os mé-

todos apresentaram resultados similares, exceto 

o método ELECTRE que apresentou mais valores 

de discordância.

Outro caso foi o trabalho realizado por Zuffo et 

al. (2002), em que foram aplicados os Métodos 

ELECTRE II, PROMETHEE II, CP, CGT e o Método 

Analítico Hierárquico (AHP) para um problema de 

reabilitação, expansão e conservação do sistema 

produtor de água potável da Bacia do Cotia em 

São Paulo. Dos métodos utilizados, 4 apresenta-

ram resultados praticamente idênticos, exceto o 

ELECTRE II, que obteve valores não satisfatórios 

dentro do cenário esperado. No entanto, Zuffo e 

Santos (2002) citam que essa falha ocorreu pois o 

método se mostra insensível a qualquer mudan-

ça dos pesos atribuídos aos critérios, propondo 

assim, duas alterações nas equações relativas à 

hierarquização, fazendo com que os resultados 

alcançassem valores mais satisfatórios.

Já Martin e Legret (2005) utilizaram o método 

ELECTRE para escolha de estruturas para a gestão 

das águas pluviais no meio urbano. Nesse traba-

lho foram enviadas enquetes para 524 organis-

mos públicos e privados do Sudoeste da França 

que possuem suas atividades relacionadas com 

o tema. Como resultado, os autores perceberam 

que as alternativas apresentaram valores muito 

semelhantes, dificultando a sua hierarquização. 
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O problema nos resultados foi atribuído ao fato 

de as alternativas serem altamente discriminati-

vas, sobrepondo os pesos dos critérios. Portanto, 

recomendou-se a utilização de outros métodos 

para comparação.

Por fim, Orellana et al. (2018) aplicaram com su-

cesso o método CGT para identificar e classificar 

os setores elegíveis à reabilitação das redes de 

distribuição de água na zona norte da cidade de 

São Paulo. Um trabalho semelhante foi realiza-

do por Trojan e Morais (2012), no qual os auto-

res utilizam o método ELECTRE II com o mesmo 

objetivo, porém com seus critérios focados em 

alternativas de instrumentos para controle das 

perdas físicas e econômicas da rede.

3.2 Métodos Utilizados

No presente trabalho, adotaram-se 5 métodos 

diferentes das duas principais escolas, sendo os 

métodos CP, CGT e AHP pertencentes à Esco-

la Americana. Já o ELECTRE II e o PROMETHEE II 

vinculam-se à Escola Europeia, que se referem 

à família dos métodos de aproximações hierár-

quicas. É relevante ressaltar que o AHP, nesse 

trabalho, foi utilizado apenas para fornecer um 

vetor de pesos que represente a importância dos 

diferentes critérios.

Paralelamente à utilização dos métodos an-

teriores, usou-se ainda a técnica DELPHI que, 

segundo Schmidt (1985), é aplicada para ob-

tenção de informações de um grupo de espe-

cialistas, normalmente para atribuição de pesos 

aos critérios. Trata-se de um método subjetivo, 

não tendo, necessariamente, uma maior funda-

mentação matemática. Zuffo (2008) menciona 

que, para evitar efeitos negativos, como a do-

minação de determinados participantes, o mé-

todo procura  respostas escritas, normalmente 

formulários individuais.

Método Programação por Compromisso (Com-
promise Programming - CP): Zeleny (1982, apud 

ZUFFO; GENOVEZ, 2006) explica que o método é 

baseado no conceito de distância métrica (Teo-

rema de Pitágoras) de dois pontos de coordena-

das conhecidas. Assim, o método obtém a me-

lhor solução como aquela que apresenta menor 

distância entre os pontos factíveis em relação a 

um "Ponto Meta" definido pelo DM (GERSHON; 

DUCKSTEIN 1983). O processo de definição des-

se "Ponto Meta" é facilitado ao restringi-lo como 

menor ou igual a um "Ponto Ideal" de tal modo 

que, muitas vezes, o "Ponto Ideal" é utilizado 

como "Ponto Meta" (Fig. 1).

Figura 1 - Seleção do “Ponto Meta”
Fonte: adaptado de Gershon e Duckstein (1983)

A distância é medida pela métrica L_p, sendo de-

finida como:

𝐿𝐿!	(𝑥𝑥) = &'𝛼𝛼#
!

$

#%&

)
𝑓𝑓#∗ − 𝑓𝑓#(𝑥𝑥)
𝑓𝑓#∗ − 𝑓𝑓#,)

)
!

,

& !*

  (1)

Zuffo et al. (2002) explicam que f_i^* é a função 

objetivo e a Solução Ideal é dada por sua maxi-

mização, logo:
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𝑓𝑓!∗ = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑓𝑓!(𝑀𝑀)  (2)

Tendo o vetor f^*em que os elementos são todos 

maximizados:

𝑓𝑓∗ = (𝑓𝑓"∗, 𝑓𝑓#∗, … , 𝑓𝑓$∗)  (3)

 

O autor ainda explica que, na prática, deve ser 

utilizada para a avaliação de soluções alcançá-

veis, visto que a obtenção da Solução Ideal não 

é possível, já que dificilmente existe um vetor de 

decisões x* que seja solução comum aos diferen-

tes objetivos.

Os demais parâmetros da Eq. 1 são definidos 

como α
i
 como o peso dos critérios; f

i,w
 o pior valor 

obtido pelo critério i; f
i
(x) é o resultado da imple-

mentação da decisão com respeito ao i
ésimo

 crité-

rio; e p reflete a importância que o DM atribuiu 

aos desvios máximos. Para p=1, todos os desvios 

de f
i
* são levados em consideração em relação a 

sua magnitude. Para   2<p<∞ os desvios máxi-

mos têm maior influência, já para p=∞ o maior 

desvio é o único considerado (critério minimax). 

Gershon e Duckstein (1983) ressaltam que a Pro-

gramação por Metas é análoga à Programação 

por Compromisso; todavia, o valor de p é sempre 

igual a 1 e o "Ponto Meta" não é restrito.

Método Teoria dos Jogos Cooperativos (Coo-

perative Game Theory - CGT): Nesse método a 

"Solução Ideal" também se baseia no cálculo da 

distância; todavia, a melhor solução é aquela que 

apresenta a maior distância de um determinado 

"Status Quo" - ponto de menor nível (GERSHON; 

DUCKSTEIN, 1983). Assim, a distância medida é a 

geométrica, dada por:

𝑔𝑔(𝑥𝑥) =&|𝑓𝑓!(𝑥𝑥) − 𝑓𝑓!∗|#!
$

!%&

  (4)

Os parâmetros α
i
 e f

i
(x) são os mesmos do méto-

do Programação de Compromisso, já f
i
* represen-

ta o i
ésimo

 elemento do "Status Quo".

Zuffo et al. (2002) explicam que esse método 

matemático foi originado da teoria dos jogos 

(matemático americano John Forbes Nash Jr, 

1928 - 2015), aplicável para resolução de confli-

tos, pois os participantes têm a oportunidade de 

se comunicar e fazer acordos. 

Gershon e Duckstein (1983) destacam o desen-

volvimento de 7 axiomas para obter uma solução 

cooperativa, no qual esses axiomas permitem aos 

atores envolvidos obter uma única solução,  encon-

trada por meio de métodos padrões de uma pro-

gramação não-linear. Apesar de apresentar uma 

única solução, qualquer solução intermediária é 

factível, uma vantagem dos métodos não-linea-

res. Outra vantagem do método é considerar que 

os objetivos trabalham conjuntamente em prol de 

uma melhor solução, ou seja, não há competição 

entre os objetivos sendo, portanto, a razão do seu 

uso em problemas que envolvam a área ambiental.

Método Analítico Hierárquico (Analytic Hierarchy 
Process - AHP): A mente humana, ao se confron-

tar com um problema complexo, tende a decompor 

essa complexidade e, quando descobre relações,  

sintetiza-a. Tal modo de estruturar um problema 

serviu de base para Thomas L. Saaty desenvolver o 

AHP. A utilização desse processo permite reduzir sis-

temas extremamente intrincados a uma sequência 

de comparações aos pares de seus componentes. 

Essa sequência se dá por meio da decomposição do 

problema em diversos fatores, organizando-os em 

níveis hierárquicos. A hierarquia em questão é or-

ganizada com os objetivos finais no topo passando 

por sub-objetivos e limitadores e, terminando na 

base com os possíveis cenários. 

Segundo Saaty (1977), um dos maiores desafios 

ao utilizar as teorias dos métodos de tomada de 

decisão é justamente atribuir pesos a cada um 

dos critérios. 
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Logo, o método AHP tem como objetivo fornecer 

um vetor de pesos que represente a importância 

dos diferentes critérios. Isso é realizado por meio 

da comparação par-a-par entre os critérios já 

organizados de forma hierárquica, isto é, os de 

maior importância para os de menor importância 

(SCHMIDT, 1995).

O julgamento da análise dos DM é traduzido em 

uma escala numérica que varia de 1 a 9 de acor-

do com a relação de importância de um critério 

com o outro (Tabela 1).

Zuffo et al. (2002) explicam que a partir da aná-

lise par-a-par surge uma matriz de comparação 

A= [n x n], em que os seus elementos si,j
 represen-

tam a superioridade do critério i em relação ao j, 

conforme equação abaixo:

𝑠𝑠!,# =
𝛼𝛼!
𝛼𝛼#

  (5)

Em que α
i(j)

 é o peso para o critério i(j).

Tabela 1 - A escala semântica de Saaty e sua 
correspondência numérica

Escala Semântica Correspondência 
numérica

De igual importância 1

De pequena importância sobre o segundo 3

De grande importância sobre o segundo 6

De importância muito grande sobre o segundo 7

De importância absoluta sobre o segundo 9

Fonte: Fantinatti (2011)

Saaty (1977) ainda explica que a matriz é positiva 

e satisfaz a propriedade recíproca si,j
 =1⁄s

i,j
. Logo, 

essa matriz será multiplicada por sua transposta 

W obtendo o vetor λW. Assim, a matriz de com-

paração fornecerá o vetor de pesos dos n objeti-

vos W. Logo o seu equacionamento fica:

𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝜆𝜆𝐴𝐴  (6)

(𝐴𝐴 − 𝜆𝜆𝜆𝜆)𝑊𝑊 = 0  (7)

Para  avaliar o grau de consistência da matriz, Zu-

ffo et al. (2002) indicam a determinação do coe-

ficiente de consistência, conforme a equação:

 
𝐶𝐶 =

(𝜆𝜆!"# − 𝑛𝑛)
(𝑛𝑛 − 1)   (8)

 

Em que λ
max

 é o maior autovalor encontrado e n 

o número de critérios. Quanto mais próximo de 

zero for o valor de C, mais consistente é a matriz.

O método AHP é comparável aos métodos da te-

oria multiatributo (MAUT) porque sua estrutura 

se assemelha a uma função aditiva. Desse modo, 

Benton (1986 apud ZUFFO et al., 2002) comparou 

o método AHP com outro que utiliza uma função 

aditiva simples conhecida por MAV (Multi-Attri-

bute Value), do tipo: 

 
𝑉𝑉! =#𝛼𝛼"𝑥𝑥!"

"

  (9)

 

Por fim, Zuffo et al. (2002) frisam a crítica de 

Benton ao método AHP em que este último afir-

ma que as maiores fraquezas do método são a 

suposição da escala para a medida dos valores 

e a ambiguidade sobre os critérios de pesos, en-

quanto o método MAV se limita a critérios de ní-

vel simples.

Por sua vez, Saaty (1977) exalta que, no método 

AHP, a experiência e o conhecimento dos atores 

envolvidos no processo são, no mínimo, tão va-

liosos quantos os dados do problema.

Schmidt (1995) também defende o método AHP 

ao dizer que ele incorpora conhecimento e jul-

gamentos permitindo articular, avaliar, debater 

e priorizar as questões envolvidas no problema. 

Desse modo, os julgamentos só serão obtidos 

por meio de um consenso entre os atores envol-

vidos na tomada de decisão. Assim, o AHP per-

mite que tanto os critérios objetivos como os 

subjetivos sejam ordenados de uma maneira in-
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tuitiva e consistente, traduzindo de forma clara a 

preferência dos DM.

Método ELECTRE I e II: Pertencente à família da 

escola europeia, o método se baseia na relação 

hierárquica entre as diferentes alternativas. O 

Método ELECTRE I baseia sua escolha na alterna-

tiva que seja preferida pela maioria dos critérios 

e que, ao mesmo tempo, não seja inaceitável aos 

critérios analisados. Assim, para a aplicação do 

método, Roy (1968) desenvolveu três conceitos 

metodológicos, a saber: concordância, discor-

dância e valores limites.

Tem-se a concordância entre duas alternativas 

i e j como a medida do número do critério para 

o qual a ação i é preferível em relação a j (i P j) 

ou ambas são iguais (i = j). Segundo Zuffo et al. 

(2002) o índice de concordância pode ser obtido, 

primeiramente, subdividindo os critérios em três 

subcritérios, sendo esses:

𝐼𝐼! = 𝐼𝐼!(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) − {𝑘𝑘 ∈ 𝐼𝐼: 𝑖𝑖 > 𝑗𝑗}      para i prefe-

rível a j;

𝐼𝐼! = 𝐼𝐼!(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) − {𝑘𝑘 ∈ 𝐼𝐼: 𝑖𝑖 = 𝑗𝑗}      quando i é 

equivalente a j, e

𝐼𝐼! = 𝐼𝐼!(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) − {𝑘𝑘 ∈ 𝐼𝐼: 𝑖𝑖 < 𝑗𝑗}      para j prefe-

rível a i.

Em que k são todas as alternativas e I todos os 

critérios. Após essa subdivisão, são determina-

das as medidas dos pesos (W) dos critérios por 

meio das equações como segue:

𝑊𝑊! = #𝛼𝛼"
"∈$!

  (10)

𝑊𝑊! = #𝛼𝛼"
"∈$!

 
 (11)

𝑊𝑊! = #𝛼𝛼"
"∈$!

 
 (12)

Em que α
i
 os pesos atribuídos pelo decisores; vale 

ressaltar que, segundo Fantinatti (2001), esses 

pesos não mudarão durante a aplicação do mé-

todo. De posse desses valores, o índice de con-

cordância c(i,j) será definido pela Eq. 13:

𝑐𝑐(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) =
𝑊𝑊! + 1

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑊𝑊
"

𝑊𝑊! +𝑊𝑊" +𝑊𝑊#  (13)

Sendo fator a relevância que o decisor arbitra para 

as medidas dos pesos de igual preferência (W=), po-

dendo assumir valores iguais a 1 ou 2, ou seja, W= 

terá a mesma ou a metade da relevância dos pesos 

de preferência positiva (W+), respectivamente.

Paralelo ao índice de concordância, há o índice de 

discordância que representa o grau de insatisfa-

ção em escolher uma determinada alternativa 

i em relação a uma alternativa j. Para obtenção 

dessa medida é necessário, primeiramente, de-

terminar uma escala comum para cada critério. 

Posteriormente se aplica a Eq. 14 para obtenção 

do índice de discordância d(i,j).

𝑑𝑑(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) = max
!∈#!

[𝑧𝑧(𝑖𝑖, 𝑘𝑘) − 𝑧𝑧(𝑗𝑗, 𝑘𝑘)]
𝑅𝑅∗   (14)

Em que z(i,k) e z(j,k) é a avaliação da alternativa i 

e j, respectivamente, segundo a escala normali-

zada para o critério k e R*, o maior valor das esca-

las numéricas de todos os critérios.

Por sua vez, os valores limites (p,q) são obtidos 

a partir da relação hierárquica (R), sendo essa 

última obtida das condições de concordância 

e discordância anteriormente apresentadas. O 

valor de R é atribuído pelo DM e varia de zero 

a um, sendo que a alternativa i é preferível a j 

se c(i,j)>p e d(i,j)<q. Consequentemente, o deci-

sor deve escolher dois pares (p e q), que repre-

sentam uma preferência forte e fraca, respec-

tivamente e, desses pares, gerar dois gráficos 

distintos: o gráfico de preferência forte (GF) e o 

de preferência fraca (Gf). A partir dos gráficos, 
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Zuffo et al. (2002) indicam que se deva determi-

nar o Kernel, que tem por objetivo representar 

as alternativas preferidas sobre a relação básica 

de ordenação.

O método ELECTRE II surgiu como extensão ao 

primeiro homônimo e utiliza os dois gráficos de 

preferência produzidos pelo ELECTRE I como da-

dos de entrada. Zuffo (1998) indica que o método 

baseia sua escolha na alternativa que é preferi-

da pela maioria dos critérios e, ao mesmo tem-

po, que não ultrapasse um nível de desconforto 

aceito pelo decisor. Assim, o ELECTRE II estabele-

ce uma ordenação completa sobre um conjunto 

de alternativas de modo a satisfazer os testes de 

concordância e o de discordância.

Vale ressaltar que para o cálculo do índice de 

concordância c(i,j), o fator da Eq. 13 assume valor 

igual a 1, ou seja, os pesos de igual preferência 

(W=) têm a mesma relevância que os de preferên-

cia positiva (W+).

Por fim, o método procede à ordenação das al-

ternativas em duas etapas preordenadas: clas-

sificação progressiva e classificação regressi-

va. Ambas as ordenações tendem a apresentar 

resultados diferentes, todavia um muito pró-

ximo do outro. Como resultado final, cabe ao 

DM decidir entre a média entre as duas classi-

ficações, conforme Eq. 15 ou, se os resultados 

não forem satisfatórios, redefinir o problema e 

reaplicar o método.

𝑚𝑚(𝑥𝑥) =
𝑣𝑣! + 𝑣𝑣!!

2 ,						∀	𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋  (15)

Nessa etapa de hierarquização, Zuffo e Santos 

(2002) observam que o método apresenta uma 

falha por não relativizar as pequenas diferenças 

entre os valores de critérios no cálculo do índice 

de preferência. Desse modo, os autores propõem 

a aplicação de uma punição que altera a Eq. 15 

como apresentado na Eq. 16:

𝑚𝑚(𝑥𝑥) =
𝑣𝑣! + 𝑣𝑣!!

2 + 𝐼𝐼𝐼𝐼 +
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀_𝑂𝑂(𝑥𝑥) + 17,											∀	𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋 𝑚𝑚(𝑥𝑥) =
𝑣𝑣! + 𝑣𝑣!!

2 + 𝐼𝐼𝐼𝐼 +
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀_𝑂𝑂(𝑥𝑥) + 17,											∀	𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋  (16)

Em que NoAlt é o número de alternativas anali-

sadas, Min_O(x) é a ordem da última alternativa e 

IC é o grau de inconsistência verificado entre as 

duas ordenações dado por: 

𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑥𝑥) = |𝑣𝑣! − 𝑣𝑣!!|  (17)

Método PROMETHEE II: Estabelece uma estrutura 

de preferência entre as alternativas, semelhante-

mente ao ELECTRE, assim Brans et al. (1986) citam 

que o processo é composto de duas etapas: 

1. Construção das relações de preferências entre 

o grupo A de alternativas. É obtida pela definição 

de um índice e um gráfico de superação entre as 

alternativas, representando as preferências do 

decisor.

2. Avaliação dessas relações a partir do fluxo de 

entrada e saída do gráfico de superação das al-

ternativas. A partir daí, o método PROMETHEE II 

fornece uma ordenação completa de preferência 

das alternativas o que, por sua vez, auxiliará o 

decisor na solução do problema.

Para aplicação do método, Zuffo et al. (2002) 

apontam a necessidade das seguintes informa-

ções adicionais: 

1. Informações entre critérios: representada pe-

los pesos α
i
. Tais pesos são assumidos positivos 

e seus valores normalizados de forma que a sua 

soma seja igual a 1.

2. Informações internamente aos critérios: das 

comparações par-a-par das alternativas é ob-

servada a diferença entre os valores de um mes-

mo critério para diferentes alternativas e atribu-

ído um valor de zero a um. 
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Brans et al. (1986) citam que existe uma função 

de avaliação f(a) para cada alternativa a∈A, e a 

comparação entre duas alternativas  a,b∈A, é 

dada por uma função de preferência P:

 
𝑃𝑃: 𝐴𝐴	 × 	𝐴𝐴 → (0,1),  (18)

que representa a intensidade da preferência da 

alternativa a em relação a b como:

- P(a,b) = 0  quando não há preferência de a sobre b;

- P(a,b) ~ 0  para fraca preferência de a sobre b;

- P(a,b) ~ 1  para forte preferência de a sobre b;

- P(a,b) = 1  quando há preferência estrita de a 

sobre b.

Na prática, a função de preferência é dada pela 

diferença entre duas funções de avaliação, sendo 

assim a sua função descrita por:

𝑃𝑃(𝑎𝑎, 𝑏𝑏) = 	𝒫𝒫(𝑓𝑓(𝑎𝑎) − 𝑓𝑓(𝑏𝑏))  (19)

Para cada critério f é considerado um critério genera-

lizado correspondente a uma função de preferência 

P. A maioria dos casos práticos é resolvida com seis 

tipos diferentes de critérios generalizados. Neste tra-

balho foi adotada a função de preferência gaussiana, 

que segue a função de preferência (Fig. 2). 

Figura 2 - Gráfico de função de preferência linear
Fonte: adaptado de Brans et al. (1986)

O primeiro passo para aplicação do método é a 

definição dos índices de preferências agregados 

e os fluxos de hierarquização. Os índices agre-

gados de preferências são dados pela Eq. 20:

𝜋𝜋(𝑎𝑎, 𝑏𝑏) = 	)𝑃𝑃!(𝑎𝑎, 𝑏𝑏)𝛼𝛼! ,
"

!#$

	∀	𝑎𝑎, 𝑏𝑏	 ∈ 𝐴𝐴  (20)

em que π(a,b) expressa o grau em que ‘a’ é pre-

ferível a ‘b’ sobre todos os critérios e π(b,a) ex-

pressa o grau em que ‘b’ é preferível a ‘a’. Zuffo 

et al. (2002) citam que ambos são positivos e 

devem respeitar as seguintes propriedades:

𝜋𝜋(𝑏𝑏, 𝑎𝑎) = 0; 𝑒𝑒, 0 ≤ 𝜋𝜋(𝑎𝑎, 𝑏𝑏) ≤ 1;			∀	𝑎𝑎, 𝑏𝑏	 ∈ 𝐴𝐴. 

Com o índice de preferência, é realizada a or-

denação dos valores de preferência e, a partir 

dela, são estabelecidos os fluxos de importân-

cia. Segundo Fantinatti (2001), tais fluxos in-

dicam como uma alternativa supera às demais 

alternativas (fluxo positivo), ou é superada em 

relação às demais alternativas (fluxo negativo). 

Respectivamente, os fluxos positivos e negati-

vos são calculados pelas Eq. 21 e 22.
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𝜙𝜙!(𝑎𝑎) =
1

𝑛𝑛 − 1)𝜋𝜋(𝑎𝑎, 𝑥𝑥)
"∈$

  (21)

𝜙𝜙!(𝑎𝑎) =
1

𝑛𝑛 − 1)𝜋𝜋(𝑎𝑎, 𝑥𝑥)
"∈$

  (22)

Consequentemente, a ordenação realizada pelo 

PROMETHEE se dá pelo fluxo de importância lí-

quido dado por:

𝜙𝜙(𝑎𝑎) = 𝜙𝜙!(𝑎𝑎) − 𝜙𝜙"(𝑎𝑎),			∀	𝑎𝑎 ∈ 𝐴𝐴  (23)

A melhor alternativa será a que apresentar o 

maior valor na Equação 23. Brans et al. (1986) 

mencionam que a ordenação completa para o 

método PROMETHEE II é definida por:

!𝑎𝑎𝑃𝑃!!𝑏𝑏𝑎𝑎𝐼𝐼!!𝑏𝑏
 (‘a’ preferível a ‘b’) 

(‘a’ indiferente a ‘b’) 
se 𝜙𝜙(𝑎𝑎) > 𝜙𝜙(𝑏𝑏) 
se 𝜙𝜙(𝑎𝑎) ≥ (𝑏𝑏) 

 

Por fim, estes últimos autores atentam que a or-

denação completa do PROMETHEE II permite ao 

decisor encontrar uma resposta mais fácil a um 

problema, todavia a ordenação parcial do PRO-

METHEE I apresenta informações mais realistas.

3.3 Definição dos critérios e subcritérios

Os critérios, subcritérios e respectivos verifica-

dores para avaliar a Governança dos Recursos 

Hídricos nas Bacias PCJ foram obtidos a partir 

de entrevistas com especialistas que possuem 

suas atividades ligadas diretamente à UGRHI 

05. Por isso, tais critérios e subcritérios refletem 

diretamente os valores dos especialistas entre-

vistados. Após as entrevistas, elaborou-se um 

mapa cognitivo identificando os critérios e sub-

critérios para medição e verificação dos níveis 

de governança (Fig. 3).

Durante a conferência de decisão, alguns pon-

tos levantados como importantes não foram 

eleitos como critérios por não apresentarem 

relação direta com o conceito de governança 

exposto neste trabalho ou por não serem men-

suráveis objetivamente ou subjetivamente, in-

viabilizando a modelagem. Assim, ao término 

das rodadas de entrevistas e discussões, foram 

estabelecidos 5 critérios, 6 subcritérios e 8 ve-

rificadores que, a título de modelagem, signifi-

cam 5 critérios e 8 subcritérios (Tabela 2).

Os dados foram coletados a partir de São Pau-

lo (2011), Fundação Agência das Bacias PCJ 

(2013a, 2013b, 2014, 2015a, 2015b, 2016a, 

2016b, 2017a, 2017b, 2018) e Comitês PCJ 

(2013a, 2013b, 2013c, 2015a, 2015b, 2015c, 

2016, 2017a, 2017b, 2018a, 2018b), que cor-

respondem às fontes de verificação. Enfatiza-se 

que o período analisado equivale a 5 anos, de 

2013 a 2017, e que sua periodicidade foi anual, 

ou seja, para cada subcritério medido ou veri-

ficado há 5 alternativas levantadas, uma para 

cada ano. Portanto, alternativa 1 refere-se ao 

ano 2013, alternativa 2 ao ano 2014, alterna-

tiva 3 ao ano 2015, alternativa 4 ao ano 2016 e 

alternativa 5 ao ano 2017.
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Figura 3 - Mapa cognitivo da avaliação da Governança nas Bacias PCJ

Tabela 2 - Descrição dos critérios, subcritérios e verificadores adotados

Critérios Subcritérios

Assimetria de poder entre a RMSP e a região das bacias PCJ - Composição do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo - CRH 
(Verificador: paridade na representação dos 3 segmentos)

Cumprimento das atribuições dos órgãos governamentais nos 
Comitês PCJ

- Capacidade dos recursos humanos do órgão executivo (Verificadores: quantidade e 
qualificação)

Atuação coordenada entre órgãos governamentais - Ações comuns intersetoriais - Recursos Hídricos e Saneamento (Verificador: 
quantidade de planos municipais de saneamento básico contratados pela Agência PCJ)

Recursos financeiros - Receitas aplicadas em saneamento nas bacias PCJ (Verificadores: Montantes do 
FEHIDRO e dos Serviços Municipais de Água e Esgoto)

Qualificação da participação
- Composição da plenária dos Comitês PCJ (Verificador: paridade na representação dos 

3 segmentos)

- Solidariedade regional (Verificador: existência de moções conjuntas entre segmentos)

Para aplicação dos modelos multicriteriais, é ne-

cessária a obtenção dos pesos de cada critério, 

em que o peso representa o grau de importân-

cia relativa que cada critério tem em relação aos 

demais. Assim, esses valores foram obtidos por 

meio de formulários individuais enviados para 7 

especialistas que têm suas atividades em áreas 

relacionadas aos recursos hídricos, dos quais 5 

foram respondidos, possibilitando assim a isen-

ção de tendência e de influência na opinião de 

cada especialista.

Na sequência, aplicou-se um tratamento esta-

tístico e matemático sobre as respostas e obtive-

ram-se três cenários de pesos, a saber: Cenário de 

pesos pelo AHP, em que as médias dos pesos atri-

buídos para cada critério foram posteriormente 

ajustadas pelo método AHP; cenário das médias, 

tomado apenas as médias simples das respostas; 

e cenário dos mínimos, no qual se utilizou como 

peso o menor valor atribuído pelos especialistas 

para cada critério, e consecutivamente sua escala 

foi normatizada pelo maior valor entre os míni-

mos. Adotou-se também uma escala de pesos en-

tre a faixa de valores de 0 a 10, respectivamente, 

valores de menor e maior importância.

Com base nos resultados obtidos, é possível ob-

servar que, após o tratamento do método AHP, os 

pesos dos dois primeiros critérios obtiveram va-
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lores duas vezes maiores que os demais critérios 

(valor 10 contra máximo de 4,97), sendo que os 

valores atribuídos aos três últimos critérios os tor-

nam irrelevantes para a avaliação da alternativa.

Já para os outros dois cenários de peso, a dife-

rença entre o maior e o menor valor foi substan-

cialmente menor, principalmente para o cenário 

de Média simples dos Pesos em que a maior dife-

rença foi de 1,6 ponto.

3.4 Nível de desempenho e valoração das 
alternativas

Os especialistas indicaram, por meio da resposta 

ao formulário encaminhado, o nível de desem-

penho desejado para cada critério e subcritério, 

ou seja, foi apontado para cada um destes o que 

representa o nível neutro ou o mínimo aceitável 

para determinado parâmetro e o nível bom ou 

aquele que corresponde ao nível desejável. As-

sim como nos pesos, foi padronizada uma escala 

de 0 a 10 para esses níveis, em que 0 representa 

o nível neutro e 10 o nível bom. Posteriormente, 

adotou-se um valor punitivo de -1 para o pior 

desempenho dentre os valores aquém do neutro, 

e uma bonificação de +1 (resultando no valor de 

11) para o que apresentou o melhor valor entre 

os que superam o nível bom. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo utilizou 4 métodos multicriteriais, como 

descrito anteriormente, a partir de uma Matriz 

“payoff” com os 3 cenários de pesos e os valores 

de desempenho de cada alternativa (Tabela 3). 

Destaca-se também a hierarquização completa 

de cada cenário de pesos (Tabelas 4 a 6).

Tabela 3 - Matriz de Avaliação

Critérios
Cenário de pesos Valores das alternativas

AHP Média Min* A1 A2 A3 A4 A5

Recursos FEHIDRO 10,00 8,40 10,00 -0,23 0,19 -1,00 -0,68 -0,88

Contrapartida Municipal 10,00 8,40 10,00 -0,71 -1,00 -0,58 -0,35 1,51

Composição CRH 4,97 8,00 8,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Composição Comitês PCJ 4,97 8,00 8,57 -0,74 -0,74 -1,00 -1,00 -1,00

Capacidade RH – Qual. 3,54 7,80 7,14 9,56 8,81 10,80 10,83 11,00

Ações Comuns Intersetoriais 1,17 7,00 4,29 6,00 6,00 6,00 -1,00 -1,00

Capacidade RH – Quant. 0,84 6,80 7,14 4,00 3,20 6,40 7,60 11,00

Solidariedade Regional 0,84 6,80 5,71 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00

*Valores divididos pela décima parte do maior valor entre os mínimos obtidos entre os especialistas (÷0,7)

Tabela 4 - Resultado da aplicação dos métodos 
multicriteriais ao cenário Média do Pesos corrigidos 

pelo método AHP

Método
Classificação das alternativas

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

CP (S = 1) 5 1 3 2 4

CGT 1 5 4 2 3

PROMETHEE II 5 2 1 4 3

ELECTRE II 5 3 4
1

2

Tabela 5 - Resultado da aplicação dos métodos 
multicriteriais ao cenário Média dos Pesos

Método
Classificação das alternativas

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

CP (S = 1) 5 3 1 2 4

CGT 1 2 3 5 4

PROMETHEE II 5 3 1 2 4

ELECTRE II 5 4

1

2

3
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Tabela 6 - Resultado da aplicação dos métodos 
multicriteriais ao cenário Pesos Mínimos

Método
Classificação das alternativas

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

CP (S = 1) 5 3 4 1 2

CGT 1 2 5 4 3

PROMETHEE II 5 1 4 3 2

ELECTRE II 5 4

1

2

3

4.1 Programação por Compromisso (CP)

O método foi aplicado com base nos três cenários 

de pesos e utilizando o valor de S, do equaciona-

mento, igual a 1, permitindo uma comparação em 

igualdade com os demais métodos multicriteriais.

Nota-se que os resultados para os diferentes ce-

nários de peso apresentam a Alternativa 5 (ano de 

2017) como sendo a de melhor nível de desempe-

nho de governança. Já a Alternativa 4 (ano de 2016) 

foi a pior, exceto para o cenário de Pesos Mínimos, no 

qual a Alternativa 2 foi a pior. Os cenários do método 

AHP e dos Pesos Médios apresentaram uma hierar-

quização muito próxima, havendo apenas uma alte-

ração entre a segunda e terceira posição.   

O cenário de pesos mínimos foi o que apresen-

tou uma hierarquização mais discordante em 

relação aos demais. Essa diferença ocorre princi-

palmente porque há uma mudança da ordem de 

importância (pesos) de determinados critérios 

em comparação aos demais cenários. Outro fator 

que dificultou um melhor desempenho do méto-

do é o fato das notas dos critérios apresentarem 

pouca diferença entre as alternativas, impactan-

do diretamente nos resultados de preferência, 

sendo que, algumas vezes, a ordem de preferên-

cia foi decidida na terceira casa decimal.

4.2 Teoria dos Jogos Cooperativos (CGT)

Da análise da hierarquização é observada uma maior 

sensibilidade à mudança dos pesos, demonstra-

da pela grande diferença entre as preferências na 

comparação entre cenários do método. Do mesmo 

modo, o Método CGT apresentou uma hierarqui-

zação das alternativas discordante com os outros 

métodos, pois é possível observar que a Alternativa 

1 aparece como a melhor em todos os cenários de 

peso, sendo que nos demais métodos a Alternativa 5 

foi escolhida unanimemente como a melhor.

Assim, além de o método ser extremamente sen-

sível a variações de peso, ele não apresentou re-

sultados satisfatórios.

4.3 PROMETHEE II

A modelagem utilizando o método PROMETHEE 

II, assim como as demais, apresentou resultados 

divergentes em comparação aos outros cenários, 

indicando também ser um método sensível a al-

teração de peso. Apesar disso, a Alternativa 5 foi 

apontada como de melhor desempenho em to-

dos os cenários estudados. Nas demais posições 

de preferência, dependendo do critério de pesos 

houve uma grande diferença da hierarquização. 

Mesmo assim, o cenário de pesos médios apre-

sentou hierarquização idêntica ao método CP. 

Neste cenário, a segunda melhor alternativa é a 

3, e a de pior desempenho é a Alternativa 4, sen-

do que para o cenário de pesos AHP a Alternativa 

3 é a de pior desempenho. Essa alteração é prova 

do impacto da mudança dos pesos dos critérios, 

principalmente para as alternativas que apre-

sentam notas de desempenho muito próximas.

4.4 ELECTRE II

O método ELECTRE II apresentou uma melhor hie-

rarquização após a correção obtida pelo cálculo de 

inconsistência. Como nos demais métodos, a Alter-

nativa 5 foi apontada como a de melhor desempe-

nho em todos os cenários estudados. Em segundo 

lugar no cenário de pesos mínimos e médios está a 
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Alternativa 4; já para o cenário de pesos corrigido 

pelo AHP aparece a Alternativa 3 nesta posição. 

Apesar da utilização da correção proposta, nas 

últimas posições houve um empate entre as Al-

ternativas 1, 2 e 3 no cenário de pesos mínimos e 

médios, e entre a 1 e 2 para o cenário AHP. Assim, 

o método se mostra pouco sensível a mudança 

de pesos, mas, devido ao grande número de em-

pates, demonstra-se que o método ainda não 

consegue oferecer uma boa hierarquização em 

critérios com notas muito próximas.

5 CONCLUSÕES
A análise multicriterial empregada para avalia-

ção da Governança dos Recursos Hídricos nas 

Bacias PCJ permitiu abranger diferentes visões 

sobre o problema e possibilitou aos envolvidos 

no processo conhecer detalhadamente a gover-

nança do sistema na UGRHI 05.

Com exceção do método CGT, a Alternativa 5 

(ano de 2017) foi escolhida como a de melhor 

desempenho independentemente do critério 

de peso adotado. Todavia, não foi possível per-

ceber uma tendência de preferência nas demais 

posições, pois os métodos apresentaram muita 

divergência entre si e nos diferentes cenários de 

peso. A única exceção se dá entre o método CP e 

PROMETHEE II no cenário de pesos médios que 

apresentaram a mesma hierarquização.

O método CGT teve seus resultados considera-

dos insatisfatórios por apresentar uma hierar-

quização mais divergente e, principalmente, por 

indicar uma preferência por uma alternativa to-

talmente diferente dos demais métodos. Assim, 

tais resultados não serviriam como base para 

uma tomada de decisão.

O método PROMETHEE II apresentou resultados 

satisfatórios ao se comparar aos demais métodos, 

mas mostrou-se muito sensível a mudança de pe-

sos. Por sua vez, o método ELECTRE apresentou 

bons resultados em comparação aos demais méto-

dos, além de ter se mostrado menos sensível a mu-

dança de pesos, já que sua hierarquização se deu 

muito semelhante nos três cenários de peso. O mé-

todo CP também apresentou resultados coerentes 

em comparação aos demais métodos e mostrou 

pouca sensibilidade à mudança de pesos, ainda 

que um pouco maior que o método ELECTRE. 

Assim, os métodos da Escola Francesa e o método 

(CP) da Escola Americana foram os que apresen-

taram resultados que serviriam como auxílio à to-

mada de decisão. Vale ressaltar que, neste estudo, 

o cenário de pesos mínimos altera a ordem de im-

portância de determinados critérios, resultando na 

diferença de hierarquização nas últimas posições.

Observa-se ainda que, devido às características do 

tema em estudo e seus critérios de avaliação, as 

alternativas apresentam notas de avaliação muito 

próximas, o que colaborou na diferença de hierar-

quização de acordo com a sensibilidade de cada 

método. Do mesmo modo, as alternativas apresen-

taram valores de desempenho insatisfatórios para 

seus critérios de avaliação, por isso a escala padroni-

zada dos níveis de desempenho necessitaria de mais 

valores de referência para a punição. Recomenda-se 

então que os especialistas adotem uma escala ne-

gativa maior para os valores insatisfatórios.

Com os resultados também é possível concluir que 

ao se aplicar as ferramentas de auxílio à tomada 

de decisão, os atores envolvidos devem utilizar 

mais de um método, visando garantir uma maior 

segurança e confiança aos tomadores de decisão.

Do mesmo modo, a definição dos pesos e im-

portância dos critérios parte de fatores, muitas 

vezes subjetivos e ambíguos, o que demonstra a 

importância dos atores chave para os métodos 

de auxílio à tomada de decisão. 

Portanto, recomenda-se mais de uma rodada de 

discussões para atribuição de pesos e de níveis 
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de desempenho para argumentações e possíveis 

ajustes em tal atribuição por parte dos 5 especia-

listas que responderam ao formulário específico. 

Isso proporciona a cada um compreender os ou-

tros pontos de vista existentes, promove adequa-

ções a partir desse novo entendimento e facilita 

propostas de soluções mais viáveis.

Logo, um processo mais amplo para aplicação da 

análise multicriterial com atores relevantes na ges-

tão dos recursos hídricos das bacias PCJ pode e deve 

englobar evento específico com um público-alvo 

maior, objetivando construir um mapa cognitivo 

referente à estruturação do problema e à definição 

dos critérios, subcritérios, indicadores e/ou verifi-

cadores, após alinhamento a respeito de conceitos 

importantes, como governança, análise multicrite-

rial e seus modelos. O aprimoramento na definição 

dos critérios e subcritérios a serem avaliados e na 

atribuição dos pesos e dos níveis em questão resulta 

em uma aplicação mais adequada dos modelos de 

auxílio à tomada de decisão utilizados em tal artigo.
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1 INTRODUÇÃO
As operações das Estações Elevatórias de Esgo-

to (EEEs) envolvem a acumulação dos efluentes 

em poços, recalque do esgoto e esvaziamento do 

poço de acumulação. Esse processo de operação 

é cíclico, e os parâmetros hidráulicos como pres-

são e vazão são determinados para as condições 

de regime permanente, ou seja, não são conside-

radas alterações significativas dos valores des-

ses parâmetros. 

A condição denominada transitória decorre de 

variações bruscas dos parâmetros de interesse 

e que possam ocorrer durante o regime perma-

nente inicial, como partida ou parada de conjun-

to motobomba, por exemplo. A celeridade é uma 

das grandezas que governam o fenômeno tran-

sitório, definindo sua intensidade e frequência, e 

sua valoração é fundamental para a descrição e 

a quantificação do fenômeno.  

O esgoto, apesar de ter uma composição predo-

minante de fase líquida, apresenta percentuais 

de fase sólida e gasosa que interferem em variá-

veis responsáveis pela resposta transitória, como 

a celeridade. Segundo Wylie e Streeter (1978), 

a celeridade de um líquido com uma pequena 

quantidade de gases dissolvidos é consideravel-

mente menor do que no líquido puro. Os pesqui-

sadores citam que os experimentos realizados 

por Kobori et al. (1955) e Pearsall (1965), em es-

tações de bombeamento de esgotos, mostraram 

que a redução na celeridade é de cerca de 75% 

em relação a um líquido puro, como a água, de-

pendendo do teor de gás. 

O presente trabalho tem como objetivos deter-

minar quais equações analisadas, propostas em 

literatura, representam tipicamente a instalação 

estudada, e estabelecer um percentual típico de 

gás dissolvido na massa líquida nessa mesma 

instalação. 

Para alcançar esses objetivos, foi desenvolvida 

uma metodologia que buscou, por meio de um 

algoritmo usado em software comercial, com-

parar os valores empírico e teórico da celeridade, 

metodologia esta não observada em qualquer 

trabalho pesquisado. A observação gráfica, re-

sultante do processo de otimização do algo-

ritmo, possibilita a obtenção das equações que 

se ajustam à instalação, em comparação com 

um “gráfico referência”, e a solução apresenta-

da pelo algoritmo possibilita o estabelecimento 

de um valor médio percentual de gás dissolvido 

para a instalação estudada. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA – REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA 
Para Boulos et al. (2005), o transitório hidráulico 

pode ser entendido como a conversão da energia 

cinética transportada pelo líquido em energia de 

tensão nas paredes do tubo, causando uma "onda 

de pulso" de pressão anormal que irá perturbar a 

instalação. O som de martelar que as vezes é ou-

vido indica que uma parte da energia cinética do 

líquido original é convertida não só em pressão, 

mas também em energia sonora. A Fig. 1 ilustra a 

variação de pressão no transcorrer de um deter-

minado tempo (Δt) após o fechamento de uma 

válvula à jusante da seção de análise. Na figura é 

possível observar os regimes permanente inicial, 

final e o regime transitório que transcorre num 

intervalo TRT, onde ocorre a adequação entre os 

dois regimes permanentes.
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O cientista russo Nikolai Egorovich Joukowsky 

(1897) (LÜDECKE et al. (2006) e GUIDAOUI et al. 

(2005)), propôs uma equação simples para ava-

liar a variação de pressão (Δp) como função da 

variação instantânea da velocidade (ΔV). Essa 

equação é conhecida como equação de Jou-

kowsky (Eq. 1).

Δp= +/- ρ.a.ΔV  (1)

Ou, em termos de carga de pressão,

ΔH= +/- a/g.ΔV  (2)

Sendo, Δp = variação da pressão na seção de con-

trole (m); ρ = massa específica do fluido (kg/m³); 

a   = celeridade (m/s); ΔV = variação da velocidade 

média na seção de controle (m/s). 

A compressão e a descompressão da tubulação, 

expressas pela mudança de sinal em (1), ocorrem 

de maneira cíclica, e o período “T” das oscilações 

das cargas de pressão da tubulação pode ser 

descrito de forma ilustrativa como na Fig. 2, para 

uma instalação hipotética, com atrito negligen-

ciado, composta por um reservatório a montan-

te e a um nível constante, uma tubulação e uma 

válvula a jusante com manobra de fechamento 

instantâneo. A Fig. 2 ilustra o ciclo de compres-

são e descompressão na seção da válvula após o 

fechamento brusco , mostrando que esse ciclo 

tem um período bem definido (T = 4L/a), que de-

pende exclusivamente do comprimento da tubu-

lação e da celeridade da onda de pressão (a).

Análise do efeito de mistura sobre a celeridade do transitório hidráulico em estação elevatória de esgoto via medição indireta  
e formulações analíticas

Figura 1 - Escoamentos em regime permanente e transitório hidráulico
Fonte: Adaptado de Elbashir e Amoah (2007)
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Figura 2 -  Período de uma instalação 
Fonte: Adaptado de Chaudry (1979)

Assim, se esse período pode ser obtido pela in-

terpretação do registro de sinal de pressão na 

seção, a celeridade pode ser avaliada por meio 

da Eq. 3, 

𝒂𝒂 = 	
4	𝐿𝐿
𝑇𝑇   (3)

Sendo, T = período do fenômeno físico (s); L = 

comprimento total da tubulação (m) e a = cele-

ridade (m/s).

O comportamento ilustrado na Fig. 2 reflete, 

para a situação descrita, o que se obtém como 

solução das equações que governam o fenôme-

no transitório, obtidas originalmente por Allievi 

(1903), com base nas equações de conservação 

de massa (4) e de quantidade de movimento (5) 

considerando o atrito:

𝑎𝑎!

𝑔𝑔𝑔𝑔
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 +

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 = 0  (4)

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝑔𝑔𝑔𝑔

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 +	

𝑓𝑓
2𝐷𝐷𝑔𝑔 	𝜕𝜕

|𝜕𝜕| = 0  (5)

Sendo, Q = vazão (m³/s); H = carga piezométrica (m); 

g = aceleração da gravidade (m/s²); f = fator de atri-

to da fórmula universal da perda de carga (em regi-

me permanente); D = diâmetro da tubulação (m); A 

= área da seção transversal da tubulação (m²); a = 

celeridade (m/s); t = tempo transcorrido (s); x = dis-

tância medida ao longo do eixo da tubulação (m).

No caso ilustrado na Fig. 2, o terceiro termo da 

equação (5), referente ao atrito, foi negligen-

ciado. Para casos com atrito, embora o amorte-

cimento das ondas ocorra, desfazendo a forma 

de onda retangular, o comportamento cíclico e 

periódico é evidente, e o período do fenômeno 

físico segue a mesma equação apresentada.

As Eq. (4 e5) definem um sistema de equações di-

ferenciais do tipo hiperbólicas usualmente resol-

vido de forma numérica. Na solução dessas equa-

ções a celeridade tem fundamental importância 

para a quantificação das grandezas de interesse, 

ou seja, a carga (H) e a vazão (Q), nas seções de 

análise no transcorrer do tempo. O matemático 

Holandês Diederik Korteweg em 1878, (Abreu et 

al. (1995) e Chaudry (1979)) desenvolveu a equa-

ção para o cálculo da celeridade, que é a propa-

gação de uma onda de pressão ao longo de uma 

tubulação, em um evento transitório. A Eq. 6 re-
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sulta das considerações adotadas por Korteweg, 

considerando uma única fase e a tubulação de 

parede fina com deformação elástica.

𝑎𝑎 = 	$
𝐾𝐾/𝜌𝜌

1 + *𝐾𝐾𝐸𝐸,	*
𝐷𝐷
𝑒𝑒, 	𝜓𝜓	

  (6)

Sendo, a = celeridade (m/s); K = módulo de compres-

sibilidade volumétrica do fluido (N/m²); ρ = massa 

específica do fluido (N/m³); E = módulo de Young ou 

módulo de elasticidade do material da tubulação (N/

m²); D = diâmetro da tubulação (m); e = espessura das 

paredes da tubulação (m); ψ = coeficiente relaciona-

do ao tipo de vinculação da tubulação (adimensional).

Segundo Malekpour et al. (2015), a diferença signi-

ficativa na compressibilidade do ar em relação à da 

água permite que o ar possa ser usado para absor-

ver e atenuar pressões transitórias. O ar ou a mistu-

ra gasosa presente no sistema de esgoto sanitário 

pode alterar a celeridade e modificar as pressões a 

que este está exposto o que se evidencia na Eq. 1. 

Pothof et al. (2011) elencam algumas formas de in-

corporação de ar nos sistemas elevatórios de esgotos:

• Vazamentos nas redes;

• Jato em queda livre no poço de sucção;

• Processos bioquímicos.

Jönsson (1985) apud Burrows e Qui (1995) afirma 

que há um limite sobre a quantidade de ar que 

conduz a amortecimento do transitório, pela sua 

influência direta sobre a celeridade. Os pesqui-

sadores observaram que enquanto uma grande 

cavidade de ar atua como um acumulador e su-

prime o máximo de pressão transitória, após o 

desligamento de uma bomba por exemplo, esse 

volume dividido entre várias bolsas de ar pode 

substancialmente potencializar pressões transi-

tórias. No experimento realizado por Lubbers e 

Clemens (2005), foram observadas as condições 

de perfil topológico para atendimento das con-

dições de formação de bolsas da ar. O perfil que 

atende essas condições tem forma totalmente 

ascendente, sem grandes deflexões verticais.

A influência que uma pequena quantidade de 

gases dissolvidos exerce sobre a celeridade é 

ilustrada na Fig. 3, a qual trataremos também 

como “gráfico referência”. Para Kobori et al. 

(1955) apud Wylie e Streeter (1978), a presença 

de gases em sistemas de esgotamento sanitário 

varia entre 0,1 e 1% em relação ao volume total. 
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A influência do ar ou gás dissolvido na equação 

da celeridade não é trivial, pois envolve um pro-

cesso termodinâmico complexo. Assim, as equa-

ções encontradas na literatura baseiam-se em 

hipóteses simplificadoras, tais como:

• A mistura gás-líquido é homogênea, isto é, as 

bolhas de gás são distribuídas uniformemente 

no líquido;

• As bolhas de gás seguem a lei isotérmica;

• A pressão dentro das bolhas é independente da 

tensão superficial e da pressão de vapor e seu va-

lor não se altera.

Como base em hipóteses dessa natureza, alguns 

autores propõem equações para a celeridade com 

incorporação de gases. As Eq. 7, 8, 9 10 são, respec-

tivamente, apresentadas por Wylie e Streeter (1978), 

Chaudry (1979), Ewing (1980) e Lee e Pejovic (1996):

 

𝑎𝑎!" 	= 	$
[𝐾𝐾𝐾𝐾]	 	(𝜌𝜌𝐾𝐾) ⁄

1 + /𝐾𝐾𝐾𝐾. 	 1 𝐷𝐷𝐸𝐸𝐸𝐸5 	. 	𝜓𝜓7
 
 (7)

𝑎𝑎!" = 	$
1

&'𝜌𝜌𝜌𝜌. +1 − &(𝛼𝛼). 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 567 + 𝜌𝜌𝜌𝜌. 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃5 . &+(𝛼𝛼). 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃# 6 + 1
𝐾𝐾𝜌𝜌	 +	

𝐷𝐷
𝐸𝐸𝐸𝐸	5 . 	𝜓𝜓

 
 (8)

𝑎𝑎!" = #$%(1 − 𝛼𝛼) +
𝜌𝜌𝜌𝜌
𝐾𝐾𝜌𝜌/0 + %

𝜌𝜌𝜌𝜌. 𝛼𝛼
𝑃𝑃𝑃𝑃 0$5

#$/&
  (9)

𝑎𝑎!" = #𝜌𝜌𝜌𝜌(1 − 𝛼𝛼). ,
1
𝐾𝐾𝜌𝜌 +	

𝛼𝛼
	𝑃𝑃𝑃𝑃 +	

𝜓𝜓	. 𝐷𝐷
𝑒𝑒	. 𝐸𝐸 67

#$/&

  (10)

Onde: a
WS

  = celeridade proposta por Wylie e Stree-

ter (m/s); aCH
 = celeridade proposta por Chaudry 

(m/s); aEW
= celeridade proposta por Ewing (m/s); 

aLP
 = celeridade proposta Lee e Pejovic (m/s); Kl = 

módulo de elasticidade do líquido (N/m²); Kgas = 

módulo de elasticidade do gás (N/m²); Km = módu-

lo de elasticidade da mistura (N/m²); Vgas = volu-

me ocupado pelo gás na mistura do sistema (m³);  

Vt = volume total da mistura (líquido + gas) (m³); 

ρgas = massa específica do gás (kg/m³); ρl = massa 

específica do líquido (kg/m³); ρm = massa espe-

cífica da mistura (kg/m³); Ptrans = pressão tran-

siente (N/m²); Pt = pressão de trabalho da linha de 

recalque (N/m²); E = módulo de Young ou módulo 

de elasticidade do tubo (N/m²); D = diâmetro do 

tubo (m); e = espessura das paredes de tubo (m); 

ψ = tipo de vinculação, ancoragem da tubulação 

(adimensional); α = relação entre volume do gás e 

volume total (adimensional).

Sendo, 

𝐾𝐾𝐾𝐾 = $
𝐾𝐾𝐾𝐾

1 + 	[(𝑉𝑉𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑉𝑉𝑡𝑡⁄ ). 	{(𝐾𝐾𝐾𝐾 𝐾𝐾𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔⁄ ) − 1}]7  (11)

𝜌𝜌𝜌𝜌 = 	 %&𝜌𝜌𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 . %
𝑉𝑉𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑉𝑉𝑡𝑡 ,- + &𝜌𝜌𝜌𝜌 . %

𝑉𝑉𝜌𝜌
𝑉𝑉𝑡𝑡,-,  (12)

𝛼𝛼 = 	
𝑉𝑉𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑉𝑉𝑡𝑡   (13)
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3 METODOLOGIA
A pesquisa avaliou uma linha de recalque de es-

gotos com características de perfil suave ascen-

dente, com o intuito da não formação de bolsões 

de ar que ocupassem a seção total da tubulação, 

descaracterizando o problema abordado por fe-

nômenos anteriormente descritos por Lubbers e 

Clemens (2005).

A metodologia empregada considerou o regis-

tro de dados de pressão coletados em campo 

durante a ocorrência de um evento transitório, 

desligamento de conjunto motobomba, para 

obtenção indireta do valor da celeridade da 

instalação, conforme descrito anteriormente 

na Eq. 3 e, com o valor obtido, investigou-se a 

aderência das equações propostas por Wylie e 

Streeter (1978), Chaudry (1979), Ewing (1980) e 

Lee e Pejovic (1996) ao valor obtido e a quanti-

dade de gás dissolvido necessário para obtê-lo. 

As incertezas sobre cada uma das variáveis que 

entram no cômputo das equações analisadas 

foram limitadas pelas restrições impostas por 

faixas de valores obtidos da literatura e catálo-

go de fabricantes. 

Foi usado o módulo de otimização baseado no 

algoritmo Gradiente Reduzido Generalizado 

(GRG) disponível no solver do Microsoft Excel®, 

cuja função objetivo é não linear, com restrições 

lineares.  Para Köksoy e Yalcinoz (2006), o GRG 

é o método muito empregado na resolução de 

problemas de otimização de múltiplas variáveis, 

caso das equações analisadas pelo presente es-

tudo, por ser de fácil implantação. A maior di-

ficuldade na utilização do GRG deve-se ao fato 

de que é necessário que a estimativa inicial das 

variáveis esteja próxima do valor do ponto ótimo 

para uma garantia de convergência. Segundo 

Motulsky e Ransnas (1987), as estimativas ini-

ciais das variáveis podem ou devem ser especi-

ficadas tendo em consideração a experiência do 

investigador ou eventuais análises preliminares. 

A escolha dos valores iniciais é mais influente e, 

por isso, mais importante nos casos em que os 

modelos incluem muitos parâmetros.

No problema analisado envolvendo as equações 

estudadas, a variável de maior importância é o 

volume de gás (Vgás) incorporado à mistura. Para 

uma melhor compreensão do procedimento em-

pregado, apresenta-se o fluxograma da Fig. 4. 
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Figura 4 - Fluxograma geral do processo do estudo.
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4 ESTUDO DE CASO
O estudo foi realizado no município de Itapece-

rica da Serra, localizado na Região Metropolita-

na de São Paulo (RMSP). A linha de recalque de 

esgotos pertence à EEE Jardim Jacira e possui 

1.873,00 metros de extensão; o material da rede 

é de ferro fundido classe K7 e a espessura das 

paredes é de 6,0 mm. A linha de recalque par-

te da cota 734,00 m e segue uma linha de acli-

ve suave até a conta 750,00m, tendo percorrido 

aproximadamente 800,00m de extensão. A par-

tir desse ponto, a inclinação da linha passa a ser 

mais íngreme até o ponto de descarte, na cota 

801,00m. No ponto final da linha de recalque, o 

efluente é lançado em um Poço de Visita (PV) de 

transição e posteriormente para outra bacia de 

esgotamento subsequente. A Fig. 5 ilustra o per-

fil da linha de recalque da EEE Jardim Jacira, ten-

do como uma de suas principais características o 

perfil suave e totalmente ascendente. 

A bacia de esgotamento da elevatória em estudo 

possui como característica a contribuição de es-

gotos basicamente toda do tipo residencial. Na 

bacia não há indústria, assim caracterizando os 

esgotos afluentes na estação como do tipo pre-

dominantemente residencial. 

Foram instalados equipamentos registradores 

de pressão do tipo “DataLoggers” no barrilete de 

recalque, após a válvula de retenção. Os equipa-

mentos registravam os dados de pressão a cada 

0,5 segundo, e a coleta de dados foi feita no dia 

13/09/2019. Foram coletados 360 dados de pres-

são, e a Fig. 6 apresenta os dados coletados que 

evidenciam o fenômeno transitório estudado.
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Figura 6 - Coleta de dados das pressões transitórias na EEE Jardim Jacira - Setembro/2019.
Fonte: Sabesp (2019)

Observando os dados de campo ilustrados na 

Fig. 6 pode-se observar que o período “T” do fe-

nômeno é de aproximadamente 17 segundos, e 

pela Fig. 5 é possível observar que a extensão de 

toda a rede de recalque é de 1.873,00 metros. 

Assim é possível obter:

𝒂𝒂 = 	
4	𝑥𝑥	1873

17 = 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒, 𝟕𝟕𝟕𝟕	𝒎𝒎/𝒔𝒔 

O presente estudo buscou desenvolver a otimi-

zação do processo de comparação entre a ce-

leridade de campo, calculada conforme acima, 

e a celeridade teórica apontada na literatura 

conforme a revisão bibliográfica apresentada. A 

função objetivo desenvolvida buscou minimizar 

a diferença dos valores das celeridades partindo 

de um valor pré-determinado.

A função objetivo fica:

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = min	(𝑎𝑎!"#$%	 − 𝑎𝑎'(ó*+!%),  (14)

Sendo  a
teórico

  o valor aplicado a cada uma das 

equações propostas na literatura para, a
WS

, a
CH

, 

a
EW

 e a
LP

a) Para a celeridade  a
WS

 temos as variáveis em 

função de:

g1(x) = (Km, ρm, D, E, e, ψ)

resultando a Eq. 15 na forma:

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = min	(𝑎𝑎!"#$%	 − 𝑎𝑎'((*)),  (15)

b) Para a celeridade  a
CH

 temos as variáveis em 

função de:

g2(x) = (α, P
maxt

, P
mint

, ρ
gas

, ρ
l
, P

t
, K

l
, D, E, e, ψ)

resultando a Eq. 16 na forma:

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = min	(𝑎𝑎!"#$%	 − 𝑎𝑎'((*))(  (16)
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c) Para a celeridade  a
EW

 temos as variáveis em 

função de:

g3(x) = (K
m

, ρ
m

, V
g
, P

t
, D, E, e, ψ)

resultando aEq. 17 na forma:

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = min	(𝑎𝑎!"#$%	 − 𝑎𝑎'((*)),  (17)

d) Para a celeridade  a_LP    temos as variáveis em 

função de:

g4(x) = (ρ
l
, V

g
, P

t
, K

l
, D, E, e, ψ)

resultando a Eq. 18 na forma:

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = min	(𝑎𝑎!"#$%	 − 𝑎𝑎'((*)),  (18)

As Eq. 15, 16, 17 e 18 então foram utilizadas 

no Solver do Microsoft Excel®. As variáveis (x) 

das funções g
1...n

(x) são os parâmetros que cada 

equação analisada leva em conta para o tipo de 

mistura gás-líquido.

Uma primeira estimativa para o presente estudo 

foi de um volume de gás, cerca de 0,5%, em rela-

ção ao volume total. Os valores extremos das va-

riáveis das equações obtidos na literatura foram 

tomados como restrições do processo de otimi-

zação conforme a Tabela 1.

Tabela 1 - Faixa de variação das componentes das equações estudadas

Variável Faixa dos valores obtidos na literatura Referência

Kl - módulo de elasticidade do líquido (N/m²) 1,92 x 109 a 2,27 x 109 (1) e (2)

E - módulo de elasticidade do tubo (N/m²) 0,80 x 1011 a 1,70 x 1011 (1) e (2)

ρl – massa específica do líquido (kg/m³) 9,80 x 102 a 1,05 x 103 (2)

D - Diâmetro do tubo (m) 3,95 x 10-1 a 4,16 x 10-1 (4)

e - Espessura das paredes de tubo (m) 5,95 x 10-3 a 6,5 x 10-3 (4)

ψ - tipo de vinculação, ancoragem da tubulação (adimensional) 0,85 a 1 (2)

ρgas - massa específica do gás na mistura (N/m³) 1,23 x 103 a 1,25 x 103 (3)

α - relação Vgás / Vtotal da mistura (%) 1,0 x 10-2 a 1,0 (5)

Pt - pressão de recalque (N/m²) 4,54 x 105 a 6,85 x 105 (6)

Ptrans - pressão transiente (N/m²) 2,94 x 105 a 7,85 x 105 (6)

V
G
 - Volume de gás na mistura (m³) 5,0 x 10-2 a 1,0 (5)

K
GAS

 = módulo de elasticidade do gás (N/m²) 1,92 x 105 a 2,27 x 105 (3)
(1) PARMAKIAN (1955), (2) CHAUDRY (1979), (3) ABREU et al. (1995), (4) CATÁLOGO SAINT GOBAIN, (5) WILYE e STREETER (1978). 

5 RESULTADOS 
Os resultados obtidos do processo de otimiza-

ção são apresentados na Tabela 2, que mostra os 

valores iniciais estimados para a celeridade das 

equações estudadas, evidenciando a incorreção 

do percentual de gás dissolvido na estimativa 

inicial em relação ao valor obtido pela otimi-

zação. Também é possível observar as diferen-

ças percentuais de cada variável, evidenciando 

quais tiveram maior impacto sobre o valor ótimo. 

Os valores em negrito destacam os valores dos 

parâmetros de cada equação analisada que tive-

ram as maiores alterações verificadas. 

Para a análise de resultados será usado como re-

ferência o comportamento da celeridade, varian-

do seu percentual de gás assim como na Fig. 3, 

procurando observar qual das equações analisa-

das apresentou comportamento semelhante ao 

do chamado “gráfico referência”. 
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Tabela 2 - Resultado da otimização das equações propostas

EQUAÇÕES UTILIZADAS WYLIE e STREETER 
(1978) CHAUDRY (1979) EWING (1980) LEE e PEJOVIC (1996) 

FUNÇÃO OBJETIVO 440,71
-56%˜

440,71
-17%˜

440,71
-61%˜

440,71
-65%˜

VALOR INICIAL 196,01 364,49 171,24 155,40

Diferença em módulo 244,70 76,22 267,47 285,31

F(x)= min (acampo
-a

g1…n(x)
)2 0 0 0 0

VALOR DA CELERIDADE NO MODELO 440,71

VARIÁVEIS
RESTRIÇÕES

BASE R* Var.** R* Var.** R* Var.** R* Var.**
Menor Maior

Kl  (N/m²) 1,92E+09 2,27E+09 1,92E+09 1,92E+09 0,0 1,92E+09 0,0 1,92E+09 0,0 1,92E+09 0,0

K
gas

  (N/m²) 1,92E+05 2,27E+05 1,92E+05 1,92E+05 0,0 1,92E+05 0,0

ρl  (N/m³) 9,80E+02 1,05E+03 9,80E+02 1,05E+03 7,1 9,80E+02 0,0 1,05E+03 7,1 9,80E+02 0,0

E  (N/m²) 8,00E+10 1,2E+11 8,00E+10 8,00E+10 0,0 8,00E+10 0,0 8,00E+10 0,0 8,00E+10 0,0

D  (m) 3,95E-01 4,16E-01 4,00E-01 4,16E-01 4,0 3,95E-01 -1,3 4,00E-01 0,0 3,95E-01 -1,3

e  (m) 5,95E-03 6,30E-03 6,00E-03 5,95E-03 -0,8 6,08E-03 1,3 6,00E-03 0,0 6,30E-03 5,0

ψ  (adim.) 8,50E-01 1,00E+00 8,50E-01 8,50E-01 0,0 8,50E+00 0,0 8,50E-01 0,0 8,50E-01 0,0

Ptrans  
(N/m²) 2,94E+05 7,85E+05 3,88E+05 3,88E+05 0,0

Pt (N/m²) 4,54E+05 6,85E+05 5,88E+05 5,88E+05 0,0 5,88E+05 0,0

Dados da rede

Extensão 
(m) 1873,00 1873,00 1873,00 1873,00 0,0 1873,00 0,0 1873,00 0,0 1873,00 0,0

Volume 
total (m³) 227,25 254,57 235,37 254,54 -8,1 229,52 -2,5 235,37 0,0 235,37 0,0

Volume 
gás (m³) 0,02 2,55 1,18 0,214 -81,8 0,708 -39,8 0,149 -87,3 0,060 -95,0

Volume 
líquido 

(m³) 
227,23 252,03 234,19 252,03 7,6 228,81 -2,3 235,22 0,4 235,31 0,5

(%) gás 
adotado 0,01 1 0,50 0,085 -83,0 0,309 -38,3 0,064 -87,3 0,025 -95,0

(%) total 
de líquido 99,00 99,99 99,50 99,92 0,4 99,69 0,2 99,97 0,4 99,97 0,5

ρ ar  
(kg/m³) 1,20 1,25 1,23 1,23 0,0 1,23 0,0 1,23 0,0 1,23 0,0

ρ mistura 
(kg/m³) 926,35 1.049,91 975,11 975,11 0,0 976,98 0,2 1.049.33 7,6 979,75 0,5

R* = Resultado da otimização do Solver; Var** = Variação em (%);˜ Valores arredondados

A Fig. 7 mostra a variação da celeridade em função 

do percentual de gás presente na mistura, que re-

sulta de cada uma das formulações empregadas, e 

o resultado particular objetivado para a instalação.
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Figura 7 - Influência da variação do volume de gás dissolvido em relação à celeridade para as equações estudadas.

6 DISCUSSÃO 
Pela análise da tabela de dados obtidos, conside-

rando as quatro formulações analisadas, é possível 

observar que cada uma considera distintas formas 

de equacionar a celeridade para misturas líquido e 

gás. Apenas a equação  a
CH

  considerou as pressões 

atuantes durante o evento transitório, Ptrans na 

sua formulação, enquanto as equações  a
EW

  e  a
LP

  

consideraram a pressão em regime permanente, 

Pt. Para que as estimativas iniciais dos valores das 

celeridades fossem coerentes, adotaram-se no 

estudo os mesmos valores das componentes e, as-

sim, os valores iniciais foram discrepantes entre si. 

A maior diferença percentual negativa foi para  a
LP

  

que foi de -64,7%. Na análise das variáveis presen-

tes em cada equação, sem considerar o percentual 

de gás na mistura, observou-se que a
WS

  teve três 

das variáveis alteradas da estimativa inicial,  sen-

do umas delas a massa específica do líquido ρl, o 

maior valor percentual alterado, cerca de 7,1%, va-

lor este atribuindo também para a mesma variável 

ρl na equação a
EW

, que teve apenas essa variável 

alterada. Já a equação a
CH

 teve apenas duas variá-

veis modificadas em relação à estimativa inicial, a 

variável diâmetro da tubulação D e a variável de es-

pessura da parede e, ambas com 1,3% com aumen-

to e decréscimo, aparentando ser a equação mais 

estável. Um fato que vale destacar é que três das 

quatro equações tiveram a adequação da variável 

diâmetro D espessuras de parede e alteradas. 

Para a análise apenas do percentual de gás, ob-

serva-se que, de forma proporcional aos valores 

iniciais da celeridade, as equações que tinham 

valores mais distantes da celeridade observada 

em campo foram as que tiveram maiores percen-

tuais de gás alterados na sua solução, em ordem 

crescente, aCH
  , a

WS
 , a

EW
 e por fim a

LP
.

Por análise gráfica é possível observar que basica-

mente três equações possuem comportamentos 

semelhantes, a
WS

, a
EW

 e a
LP

 até aproximadamente 

α = 0,5%. Nota-se que aCH
 possui comportamen-

to em partes distinto, entre 0,05% < α < 0,3% 

com inclinação diferenciada em relação às outras 

equações, possivelmente porque em sua formula-

ção levam-se em conta as pressões finais do fenô-

meno transitório, PTRANS. 

7 CONCLUSÕES
Pela verificação gráfica, conforme a Fig. 7, foi pos-

sível observar que as equações aWS
, a

EW
  e a

LP
 foram 
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as que mais se assemelharam ao “gráfico referên-

cia”. A equação a
CH

 com cerca de 0,309% de volume 

de gás dissolvido ficou distante em termos de com-

portamento, evidenciando que sua quantidade de 

variáveis maior em relação às outras equações pode 

ser a razão de tal discrepância de comportamento. 

Dentre as equações que mais se assemelharam ao 

“gráfico referência”, as que possuem trajetórias 

praticamente idênticas, variando o percentual de 

volume de gás na mistura (Vgas
), temos as equações 

a
WS

 e a
EW

 . Assim, a primeira conclusão é de que, das 

equações analisadas, as que mais representam o 

comportamento da instalação de recalque do pre-

sente estudo são as propostas por Wylie e Streeter 

(1978) e Ewing (180). Sendo assim, qualquer uma 

das duas equações poderia ser aplicada para o 

estudo do fenômeno do transitório hidráulico em 

uma elevatória de esgotos que possuísse caracte-

rísticas semelhantes às da elevatória Jardim Jacira. 

Por fim, e não por coincidência, uma vez estabe-

lecido que as equações aWS
 e a

EW
 são as que repre-

sentam melhor a elevatória em estudo, o teor de 

gás obtido pelo processo de otimização usado re-

presenta a realidade do sistema. Assim, é possível 

estabelecer que o percentual de gás dissolvido na 

mistura de esgotos sanitários, tomando como uma 

média os dois resultados de tais equações, está em 

torno de 0,0745%, valor esse que pode ser usado 

como parâmetro para outros estudos do fenômeno 

para sistemas de características semelhantes. 
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Resumo
O presente trabalho teve como objetivo realizar uma análise de desempenho e confiabilidade de reatores 

UASB em 18 estações de tratamento de esgotos sanitários descentralizadas em escala plena. A confiabili-

dade foi avaliada por meio da metodologia desenvolvida por Niku  et al. (1979) para os parâmetros DQO e 

SST. A verificação da forma da distribuição de frequência desses parâmetros consistiu de testes de aderência 

às distribuições Normal, Lognormal, Gama e Exponencial, por meio dos testes Qui-quadrado e Kolmogoro-

v-Smirnov. Verificou-se que os dados de DQO e SST efluentes aos reatores UASB seguiu uma distribuição 

lognormal. De uma forma geral, o desempenho dos reatores no atendimento aos padrões de descarte para 

os parâmetros DQO e SST não foi satisfatório. Em uma análise conjunta dos coeficientes de confiabilidade, 

concentrações de projeto e percentuais esperados de atendimento constatou-se a pouca confiabilidade da 

maioria dos reatores em relação aos constituintes DQO e SST, sendo indicativo de sobrecargas orgânicas e 

hidráulicas, respectivamente.

Palavras-chave: Desempenho. Confiabilidade. UASB. Estação de tratamento de esgotos. Padrões de lançamento.

Abstract
The present work aimed to perform a performance and reliability analysis of UASB reactors in 18 full-scale decen-

tralized sewage treatment plants. Reliability was assessed using the methodology developed by Niku et al. (1979) 

for the parameters COD and SST. The verification of the form of the frequency distribution of these parameters 

consisted of tests of adherence to the Normal, Lognormal, Gamma and Exponential distributions, through the Chi-

square and Kolmogorov-Smirnov tests. It was found that the COD and TSS effluent concentration data of UASB 

reactors followed a lognormal distribution. In general, the performance of the reactors in meeting the discharge 

standards for the COD and SST parameters was not satisfactory. In an integrated analysis of the reliability coeffi-

cients, project concentrations and expected compliance percentages, it was found the low reliability of most reac-

tors in relation to the COD and SST constituents, being indicative of organic and hydraulic overload, respectively.
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1 INTRODUÇÃO
O uso de reatores anaeróbios de alta taxa, UASB 

e suas variantes, em Estações de Tratamento de 

Esgotos (ETEs) sanitários expandiu-se significa-

tivamente no mundo nas últimas duas décadas 

(NOYOLA et al., 2012). Atualmente, o Brasil pos-

sui o maior parque de reatores UASB do mundo 

em termos de unidades instaladas com foco no 

tratamento de esgoto sanitário (CHERNICHARO 

et al., 2018). Um conjunto de fatores contribuiu 

para tal disseminação, como o clima quente do 

nosso país, o amadurecimento da tecnologia, 

especialmente na própria engenharia nacional, 

a possibilidade de recuperação de recursos (bio-

gás, lodo), a menor demanda de área em relação 

à tecnologia de lagoas de estabilização, a qual 

ainda é a principal rota tecnológica em ETEs em 

operação no Brasil e na América Latina (NOYOLA 

et al., 2012). 

Contudo, os menores custos de implantação, 

operação e manutenção, por exemplo, quando 

comparados com sistemas aeróbios, como os dos 

lodos ativados, são de fato, a maior razão de tal 

disseminação, e são extremamente importantes 

para países em desenvolvimento como o Brasil, 

onde os déficits de saneamento são tão eleva-

dos. Segundo o recente Diagnóstico Nacional 

dos Serviços de Água e Esgoto (BRASIL, 2016), 

apenas 40,8% da vazão de esgoto gerada no 

país é tratada. Vários tipos de pós-tratamento de 

efluentes de reatores UASB vêm sendo utilizados 

no Brasil como lagoas de polimento (especial-

mente para ETEs afastadas dos centros urbanos 

ou locais de elevada disponibilidade de área), fil-

tros biológicos percoladores, filtros aerados, lo-

dos ativados, entre outros (DOS SANTOS, 2019). 

No âmbito do tratamento de esgotos, é impor-

tante não somente que o processo seja eficiente, 

com valores de remoção compatíveis com àque-

les imaginados na concepção da ETE, mas tam-

bém que a mesma seja confiável. 

Análise de desempenho e confiabilidade de reatores uasb em estações de tratamento de esgotos sanitários descentralizadas

O conceito de confiabilidade está presente em vá-

rios trabalhos na área de engenharia sanitária, e 

uma definição bastante aceita para o termo é que 

a confiabilidade de um sistema é a probabilida-

de de  obter um desempenho adequado por, pelo 

menos, um período específico de tempo e sob 

determinadas condições (NIKU et al., 1979). As-

sim, em termos de desempenho de um sistema de 

tratamento de esgoto, a confiabilidade pode ser 

entendida como a porcentagem de tempo em que 

se consegue cumprir os padrões de lançamento 

de efluentes. Por conseguinte, um sistema será 

completamente confiável se não houver falha no 

desempenho, ou seja, se não houver violação dos 

limites preconizados pelas legislações ambientais 

ou pela meta definida pela operadora. 

Por sua vez, devido às inúmeras incertezas sub-

jacentes ao projeto (variações nas característi-

cas do esgoto, por exemplo) e às condições reais 

de operação das ETEs, a probabilidade de falha 

no cumprimento dos padrões de descarte deve 

sempre ser considerada no projeto e na formu-

lação de legislações (ALDERSON et al., 2015; 

TAHERIYOUN; MORADINEJAD, 2015).

Muitas vezes, eficiência e confiabilidade são con-

fundidas. A eficiência de um processo é relativa 

a uma determinada remoção em relação à con-

centração afluente. Já a confiabilidade é relativa 

aos dados de concentração efluente em relação 

a um determinado valor pré-estabelecido. Em 

outras palavras, uma ETE pode ser eficiente em 

termos médios e não ser confiável (elevado des-

vio padrão das concentrações efluentes), ou ser 

bastante confiável (baixo desvio padrão das con-

centrações efluentes) e não ser eficiente (baixas 

remoções na ETE). 

Apesar de ser um tema de extrema relevância, 

nenhuma das legislações ambientais atualmente 

vigentes no Brasil contempla tal análise, sendo 

os padrões de lançamento principalmente ava-

liados em termos de concentração de efluente 



80

ou mesmo carga poluidora (MORAIS e DOS SAN-

TOS, 2019). Assim, como comentado por Owu-

su-Ansah et al. (2015), a análise de desempenho 

de ETEs sem a devida inclusão da quantificação 

da conformidade ou atendimento aos padrões, 

principalmente, subestima os valores de descar-

ga de efluentes considerados aceitáveis.

Metcalf (2016) define a confiabilidade (C
f
) como 

sendo uma função da probabilidade de falhas 

(α), que pode ser expressa pela Eq. 1:

Cf = 1 – α                                                                                                       (1)

Onde: 

C
f
: confiabilidade do sistema ou probabilidade do 

atendimento aos padrões

α: probabilidade de falha do sistema ou probabi-

lidade da concentração efluente superar a con-

centração requerida

Para determinar uma concentração média, que 

garanta que a concentração do efluente estará 

abaixo de certo valor, com um determinado nível 

de confiabilidade, Niku et al. (1979) desenvolve-

ram um método que relaciona a concentração 

média do constituinte (valor de projeto) com os 

valores limites a serem cumpridos, baseando- 

se em análises probabilísticas. O que se busca é 

avaliar, com base nessa metodologia, o grau de 

confiabilidade que foi alcançado pelos sistemas 

experimentais utilizados e compará-los com 

os sistemas reais, definindo assim o limite ou o 

padrão de efluente que poderíamos garantir em 

cada processo. Dessa forma, torna-se essencial 

que os processos de tratamento de esgotos se-

jam avaliados em relação à confiabilidade, for-

necendo informações que podem subsidiar a se-

leção de um determinado sistema de tratamento 

e permitindo a avaliação do desempenho real de 

uma ETE no que se refere ao atendimento aos re-

quisitos legais estabelecidos ou às metas de efi-

ciência definidas durante o projeto. 

Além disso, a determinação da confiabilidade 

operacional permite uma reflexão sobre a me-

todologia usualmente utilizada para definição 

da eficiência de projeto das ETEs, a qual normal-

mente não considera a variabilidade inerente a 

cada processo de tratamento, que está direta-

mente associada à confiabilidade. A probabilida-

de de falha é extremamente sensível à função de 

distribuição da concentração efluente. Uma vez 

conhecida a distribuição dos dados efluentes, 

uma expressão pode ser utilizada para definir a 

fração do tempo em que uma dada concentração 

foi excedida no passado e, desta forma, predizer 

o comportamento futuro de uma ETE, desde que 

as variáveis do processo continuem as mesmas.

Uma série de estudos publicados sobre a dis-

tribuição de dados de concentração de cons-

tituintes oriundos de estações de tratamento 

de esgoto (a maioria deles considerando DBO e 

SST) reporta que a distribuição lognormal forne-

ce o melhor ajuste aos valores de concentração 

efluente (OLIVEIRA, 2006; MONTEIRO, 2009; SIL-

VEIRA, 2011; ALDERSON et al., 2015). Em geral, 

a verificação da forma da distribuição de frequ-

ência dos indicadores dos efluentes das ETEs é 

efetuada em duas etapas. A primeira consiste na 

realização de testes de aderência às distribui-

ções normal, lognormal, gama e exponencial, por 

meio dos testes do Qui-quadrado (χ2), Lilliefors e 

Kolmogorov-Smirnov. Em um segundo momen-

to, pode-se realizar o teste gráfico “Probability – 

Probability Plot” para verificação da distribuição 

teórica que melhor se ajusta aos dados amos-

trais. Dentre os softwares utilizados para execu-

ção dos testes, podem-se citar: Estatística 7.0 e 

Statgraphics Centurion XVI.

Oliveira (2006) destaca que é comum os testes 

de aderência citados apresentarem mais de uma 

distribuição candidata como representativa dos 

Silva RM, Silva MER, Firmino PIM, Santos AB
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dados amostrais. No caso dos testes do χ2, os re-

sultados são muito influenciados pelo número de 

intervalos de classes adotados. Os testes Kolmo-

gorov-Smirnov são pouco precisos, indicando a 

possibilidade de aceitação de diversas distribui-

ções como representantes do comportamento 

dos dados. Os testes de Lilliefors, uma extensão 

do teste de Kolmogorov-Smirnov, são mais pre-

cisos do que o teste original, não aceitando tan-

tas distribuições candidatas; contudo, ainda se 

mostraram menos precisos que os testes do χ2.

Nos estudos realizados anteriormente, a defini-

ção de uma distribuição de probabilidade mais 

adequada ao conjunto de dados operacionais de 

sistemas de tratamento de esgotos parece não 

ter ligação com o tipo de processo empregado. 

Foi observado que a qualidade e a quantidade de 

dados disponibilizados parecem ter um impacto 

maior nos resultados obtidos do que o tipo de 

tratamento. Adicionalmente, os estudos ante-

riores muitas vezes não levaram em considera-

ção ETEs com elevado grau de descentralização, 

assim como contemplaram estações localizadas 

no Sudeste do Brasil, onde as características de 

operação podem ser diferentes.

O presente trabalho teve como objetivo realizar 

uma análise de desempenho e confiabilidade de 

reatores UASB em 18 estações de tratamento de 

esgotos sanitários descentralizadas em escala 

plena. A confiabilidade foi avaliada por meio da 

metodologia desenvolvida por Niku et al. (1979) 

para os parâmetros DQO e SST. A verificação da 

forma da distribuição de frequência desses pa-

râmetros consistiu de testes de aderência às 

distribuições Normal, Lognormal, Gama e Expo-

nencial, por meio dos testes Qui-quadrado e Kol-

mogorov-Smirnov.

2  MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Levantamento e organização dos dados

Foram selecionadas 18 estações de tratamen-

to localizadas em Fortaleza que tratavam seus 

esgotos sanitários por meio de reatores UASB 

seguidos de uma etapa de desinfecção simples 

pelo uso de cloração com hipoclorito de cálcio. 

Não foram cedidos dados de concentrações 

afluentes às ETEs, o que impossibilitou o cálculo 

da eficiência de remoção dos reatores.  

Os conjuntos de dados disponibilizados eram 

compostos, às vezes, por 16 parâmetros e, em 

outros casos, por apenas quatro (pH, DQO, SST 

e E. coli). Algumas ETEs apresentaram dados re-

lativos a todos os meses de monitoramento, en-

quanto outras forneciam dois resultados de aná-

lises no período analisado. Essa intermitência 

nos monitoramentos esteve presente em grande 

parte das estações de tratamento avaliadas. 

Segundo Oliveira (2006), tais problemas possivel-

mente são decorrentes de mudanças nos planos 

de monitoramento, em que usualmente se au-

menta a frequência dos parâmetros analisados, 

ou são adicionados novos parâmetros. Entretan-

to, em alguns casos pode ocorrer uma redução na 

frequência de alguns parâmetros, motivada pela 

inclusão de novas ETEs no plano de monitora-

mento. Outro problema observado foi a ausência 

de algum parâmetro por um ou mais meses. Por 

isso, optou-se por trabalhar apenas com os parâ-

metros DQO e SST, pois foram os constituintes de 

maior relevância e com maior número de dados 

coletados no período avaliado.

2.2 Remoção de outliers

Preliminarmente à estatística descritiva do nú-

mero de dados, foi necessário verificar se os 

parâmetros monitorados apresentavam valo-

res extremos, ou outliers. Para a identificação 

e exclusão desses dados, utilizou-se um teste 

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 234 / pp 78-92 | Jan a Mar, 2022

Análise de desempenho e confiabilidade de reatores uasb em estações de tratamento de esgotos sanitários descentralizadas



82

empírico utilizado por Oliveira (2006), Monteiro 

(2009) e Silveira (2011). O teste consiste na de-

terminação de limites inferior e superior, sendo 

estes calculados utilizando o primeiro e o ter-

ceiro quartil da série de dados, denominados de 

quartil inferior (Q
inf

) e superior (Q
sup

), respectiva-

mente, como mostram as Eq. 2 e 3.

L
inf

 = Q
inf

 - 1,5(Q
sup

 - Q
inf

) (2)

L
sup

 = Qs
up

 + 1,5(Q
sup

 - Q
inf

) (3)

Assim, para todas as estações foram calculados 

os limites de cada parâmetro analisado. Caso o 

valor observado ficasse abaixo do limite inferior 

ou acima do limite superior, ele era considerado 

um outlier e, portanto, eliminado do conjunto de 

dados analisados.

2.3 Estatística descritiva dos dados

Após a remoção dos outliers, foram calculadas 

a média aritmética, mediana, moda, desvio pa-

drão, valores máximos e mínimos, quartis inferior 

e superior e percentis de 10% e 90% dos dados 

coletados de cada constituinte.

A fim de facilitar a compreensão e verificar se as 

diferenças observadas entre os dois parâmetros 

eram estatisticamente significativas, com o auxí-

lio do programa Excel foram elaborados gráficos 

do tipo box-plot. Nesses gráficos, são plotados 

os valores máximo e mínimo, o valor referente à 

mediana, além do 10º e 90º percentil e do 1º e 3º 

quartil dos dados coletados de cada parâmetro.

2.4 Atendimento aos limites preconizados pela 
legislação

Foi realizada uma análise dos dados efluentes dos 

parâmetros estudados por meio da estatística 

descritiva e as concentrações efluentes médias 

comparadas aos limites preconizados em legis-

lações ambientais de alguns estados do Brasil, 

além de comparadas aos valores reportados na li-

teratura especializada. Os padrões de lançamen-

to estão descritos na Tabela 5. Conforme levanta-

mento realizado por Morais e Dos Santos (2019), 

as faixas de valores reportados em legislações 

ambientais de alguns estados do Brasil para os 

parâmetros DQO e SST foram de 100-250 mg/L 

e 60-150 mg/L, respectivamente. Assim, para o 

presente trabalho, foram adotados os valores de 

200 e 100 mg/L para a DQO e SST, respectiva-

mente. É importante mencionar que a Resolução 

Conama nº 430/11 não traz valores de referência 

para esses parâmetros de lançamento.

Novamente, recursos, como gráficos box-plot, 

foram utilizados para melhorar a visualização 

e o entendimento da variabilidade dos dados 

efluentes das 18 estações de tratamento. Para  

quantificar a percentagem dos dados coletados 

que respeitaram os padrões de lançamento, fo-

ram utilizados gráficos de distribuição de proba-

bilidade acumulada.

2.5 Adoção de um modelo de distribuição de 
probabilidades

A verificação da forma de distribuição de fre-

quência dos indicadores consistiu de testes de 

aderência às distribuições Normal, Lognormal, 

Gama e Exponencial, por meio dos testes Qui- 

quadrado e Kolmogorov-Smirnov, realizados 

com o auxílio dos programas Statgraphics Cen-

turion XV e Statistica 8.0. Optou-se por utilizar 

sempre o número de intervalos de classe deter-

minado pelo software Statgraphics, que resultava 

em valores bastante próximos da raiz quadrada 

do número de dados.

A partir da determinação do nível de significân-

cia α no valor de 5%, para cada constituinte das 

estações foi obtida a probabilidade de aderência 

às quatro distribuições e, caso essa probabilidade 
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fosse menor do que o nível de significância, po-

dia-se afirmar ao nível de confiança de 95% que 

as frequências observadas diferiam da frequência 

esperada para a distribuição testada; caso contrá-

rio, a distribuição era elencada como candidata à 

distribuição mais representativa dos dados. Após 

a realização de todos os testes, aquelas distribui-

ções que apresentaram as maiores probabilidades 

de aderência foram eleitas as mais representati-

vas. Por vezes os dois testes apresentaram o mes-

mo modelo de distribuição como o mais indicado, 

e em outros casos os testes apontavam distribui-

ções diferentes. Nessas situações, avaliou-se vi-

sualmente qual distribuição era a mais apropriada 

por meio do gráfico Probability - Probability Plot 

do programa Statistica.

2.6 Cálculo da confiabilidade das estações

Após a identificação do modelo distributivo e da 

estatística descritiva dos dados dos parâmetros 

avaliados com indicadores de desempenho das 

ETEs, seguiu-se para a etapa de análise de confia-

bilidade dos sistemas de tratamento. Adotou-se a 

metodologia desenvolvida por Niku et al. (1979) e 

utilizada por em vários trabalhos (OLIVEIRA, 2006; 

MONTEIRO, 2009; SILVEIRA, 2011; ALDERSON et 

al., 2015), que permite o cálculo do coeficiente de 

confiabilidade (CDC) com o intuito de estimar a 

confiabilidade das estações de tratamento de es-

goto, ou seja, estimar a fração do tempo em que 

a concentração efluente não excede o padrão de 

referência especificado. As Fig. 1 e 2 descrevem 

o procedimento de cálculo dos parâmetros para 

análise de confiabilidade dos sistemas.

O coeficiente de confiabilidade (CDC) é obtido a 

partir dos dados de monitoramento dos sistemas 

(média e desvio padrão) e da confiabilidade ado-

tada a partir de uma probabilidade de falha acei-

tável. Além disso, a determinação da concentração 

média a ser adotada em projeto ou alcançada na 

operação, considerando a confiabilidade adotada, 

é obtida pelo produto do CDC de cada ETE pelo pa-

drão adotado ou especificado na legislação (Fig. 1). 

 
 

 

Escolha do nível de 
confiabilidade a ser 

adotado (1-α)% 

Obtenção da variável 
normal padronizada 

Z(1-α) 
 

Coeficiente de Variação 

CV =
δ
µ 

 
 

Determinação da 
média (μ) e do desvio 
padrão (δ) da série de 

dados da estação. 
 

Cálculo do Coeficiente de Confiabilidade 
CDC = 'CV! + 1 ∙ exp	[−Z(#$%)'ln(CV! + 1)] 

Cálculo da  
Concentração Efluente 

Média de Projeto 
m' = CDC ∙ X( 

 

Padrão de 
Lançamento (XS) 

Figura 1 - Etapas para determinação do CDC e das concentrações de projeto.
Fonte: Adaptado de Oliveira (2006). Obs. Os valores da variável normal padronizada (Z

(1-α)
) para os níveis de confiabilidade de  

80, 90 e 95% são 0,842, 1,282 e 1,645, respectivamente.
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De posse dos valores das concentrações efluentes e 

dos coeficientes de variação de todas as ETEs estu-

dadas, foi calculado o percentual esperado de aten-

dimento às metas de lançamento adotadas. Para os 

valores de Z(1-α)
 resultantes, foram obtidos os valores 

correspondentes à probabilidade cumulativa da dis-

tribuição normal padronizada (distribuição Z). Esses 

valores foram determinados por meio da função 

DIST.NORMP do Excel, e são equivalentes ao percen-

tual de atendimento alcançado (Fig. 2). 

 
 

Probabilidade Cumulativa da Distribuição Normal Padronizada (Z1-α) 

Z!"# =
ln(X$) − [ln(µ) − 0,5 ∙ ln(CV% + 1)]

4ln(CV% + 1)
 

Determinação da média (μ) 
e do desvio padrão (δ) da 
série de dados da estação. 

Padrão de 
Lançamento (XS) 

Coeficiente de Variação 
CV =

δ
µ 

 

Percentual esperado de 
atendimento à legislação 
DIST. NORMP (Z1-α) ∙ 

100 
Figura 2 - Etapas para determinação do percentual esperado de atendimento à legislação.

Fonte: Adaptado de Oliveira (2006).

Portanto, a análise da confiabilidade das ETEs foi 

realizada por meio dos coeficientes de confiabili-

dade para uma probabilidade de falha de 5%, das 

concentrações de projeto ou metas operacionais 

e por meio dos percentuais esperados de atendi-

mento aos padrões de lançamento ou confiabili-

dade esperada. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Estatística descritiva referente às 
concentrações efluentes das ETEs

Após a retirada dos outliers, foi feita a análise das 

concentrações efluentes dos parâmetros DQO e 

SST para cada estação de tratamento por meio 

da estatística descritiva. As Fig. 3 e 4 mostram, 

respectivamente, o gráfico box-plot das concen-

trações efluentes de DQO e SST para todas as 

estações de tratamento. É possível perceber a 

variabilidade dos dados de cada estação de tra-

tamento pelas diferenças entre os valores máxi-

mos e mínimos (amplitude total) ou mesmo pelo 

intervalo interquartílico (Q3
-Q

2
) indicado pelo 

tamanho da caixa do box-plot.  

Em geral, para os dois parâmetros avaliados, 

percebe-se que há uma forte relação entre a 

estabilidade das ETEs e a qualidade dos seus 

efluentes, ou seja, os sistemas que apresen-
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taram efluentes com menores concentrações 

de DQO e SST tiveram, também, menor varia-

bilidade, portanto, eram mais estáveis. Dessa 

forma, como todos os sistemas de tratamento 

estudados operam prioritariamente com esgo-

to doméstico, pode-se inferir, de forma inci-

piente, uma tendência de que os sistemas mais 

eficientes sejam mais estáveis. 

Figura 3 - Box-plot das concentrações efluentes de DQO.

Figura 4 - Box-plot das concentrações efluentes de SST.
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Os valores das concentrações efluentes de DQO 

encontrados variaram entre 29 e 944 mg/L com 

média de 341 mg/L, entre todas as ETEs ava-

liadas. Segundo Von Sperling (2005), os valores 

usuais de DQO para efluentes de reatores UASB 

estão compreendidos entre 180 e 270 mg/L. 

Oliveira (2006), avaliando o desempenho de 166 

ETEs em São Paulo e Minas Gerais, obteve con-

centrações de DQO para efluentes de reatores 

UASB com pós-tratamento (filtro aerado, filtro 

anaeróbio, lagoa facultativa, lagoa de polimen-

to, entre outras) entre 61 e 219 mg/L e média de 

141 mg/L. A mesma autora obteve ainda para 

reatores UASB sem nenhum pós-tratamento, 

valores entre 344 e 147 mg/L e média de 251 

mg/L. Tal diferença na qualidade do efluente 

tratado pode ser tanto decorrente de aspectos 

operacionais como relativos ao nível de descen-

tralização da ETE, em que normalmente ETEs 

mais próximas à origem dos esgotos domésticos 

tendem a ter esgotos mais concentrados (DOS 

SANTOS, 2019).

Os valores das concentrações efluentes de SST 

variaram entre 9 e 910 mg/L com média de 131 

mg/L. Segundo Von Sperling (2005), os valores 

usuais de SST para efluentes de reatores UASB 

encontram-se compreendidos entre 60 e 100 

mg/L. Oliveira (2006) obteve concentrações de 

SST para efluentes de reatores UASB com pós- 

tratamento (filtro aerado, filtro anaeróbio, la-

goa facultativa, lagoa de polimento, entre ou-

tras) entre 17 e 85 mg/L e média de 51 mg/L. 

A mesma autora obteve ainda, para reatores 

UASB sem nenhum pós-tratamento, valores 

entre 49 e 137 e média de 85 mg/L. Monteiro 

(2009) obteve concentração média efluente 

de 150,3 mg/L para reatores UASB seguidos de 

cloração e média de 122,7 mg/L para reatores 

operando sem pós-tratamento.

Portanto, a partir da análise da qualidade do 

efluente das ETEs estudadas, constata-se gran-

de variabilidade entre as estações, mesmo cons-

tituídas da mesma tecnologia de tratamento, 

podendo ser causada por falta de manutenção 

ou alteração nas características do afluente, 

apontado para a importância de um bom geren-

ciamento e operação dos sistemas.

3.2 Adoção de um modelo de distribuição de 
probabilidades

Com o auxílio dos softwares Statistica 8.0 e 

Statgraphics Centurion XV, foram aplicados 

os testes de aderência Kolmogorov-Smirnov 

e Qui-quadrado dos dados efluentes das ETEs 

em estudo para analisar os ajustes às distribui-

ções Normal (N), Lognormal (LogN), Gama (G) e 

Exponencial (Exp). Os testes mostraram que na 

maioria dos casos as distribuições Gama, Nor-

mal e Lognormal podiam ser adotadas como re-

presentantes dos dados e que poucas estações 

de tratamento conseguiram ajuste de dados à 

distribuição Exponencial (dados não apresen-

tados). Os casos em que não houve aderência 

a nenhuma das distribuições, assim como ade-

rências a todas as distribuições, ocorreram em 

número reduzido. Com o auxílio de ferramentas 

do programa Statgraphics Centurion XV, deter-

minou-se a distribuição que mais se ajustava à 

série de dados dentre aquelas já previamente 

selecionadas. Por vezes os testes Qui-quadrado 

e Kolmogorov-Smirnov apresentaram o mesmo 

modelo de distribuição como o mais represen-

tativo, e em outros casos os testes apontavam 

distribuições diferentes. Nessas situações, ava-

liou-se visualmente qual distribuição era a mais 

indicada por meio do gráfico Probability - Pro-

bability Plot do programa Statistica 8.0. Para 

cada constituinte, foi verificado o percentual de 

ajuste a cada distribuição e aquelas que apre-

sentaram maior percentual foram adotadas 

como representantes do comportamento dos 

dados, como mostra a Tabela 1.
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Percebe-se que a distribuição lognormal pode 

ser adotada como representante do comporta-

mento de todos os parâmetros. Embora não te-

nha sido a distribuição que melhor se ajustava 

aos dados em todos os casos, ela também não foi 

rejeitada. Logo, é possível utilizar a metodologia 

descrita por Niku et al. (1979) para o cálculo do 

coeficiente de confiabilidade (CDC) das estações 

de tratamento.

Resultados semelhantes foram obtidos por di-

versos autores que estudaram o comportamento 

de dados oriundos de estações de tratamento de 

esgotos (NIKU et al., 1979; BERTHOUEX; HUN-

TER, 1981, 1983; REDDA, 2013). Monteiro (2009) 

e Silveira (2011), analisando a confiabilidade de 

ETEs em Fortaleza e na sua Região Metropoli-

tana, assim como Oliveira (2006), analisando o 

desempenho e a confiabilidade de 166 ETEs em 

São Paulo e Minas Gerais, também encontraram 

a distribuição lognormal como representante 

dos parâmetros para diversos processos de tra-

tamento estudados.

3.3 Cálculo do coeficiente de confiabilidade

Como comentado no item 3.2, os resultados da 

caracterização das distribuições de probabili-

dade mostraram que a distribuição lognormal 

forneceu um bom ajuste aos dados dos consti-

tuintes DQO e SST, o que permitiu o emprego da 

metodologia desenvolvida e descrita por Niku 

et al. (1979) para a determinação dos coeficien-

tes de confiabilidade a partir dos coeficientes 

de variação. 

A partir da expressão mostrada na Fig. 1 para o 

cálculo do CDC, pode-se fazer uma análise de 

sensibilidade do CDC com o CV e nível de confia-

bilidade adotada para o sistema (Tabela 2). 

Tabela 1 - Resultados percentuais e distribuição adotada para os constituintes analisados.

Constituintes
Distribuições selecionadas como representante do  

comportamento dos dados (% de ETEs) Distribuição Adotada
Normal Lognormal Outra

DQO 26 58 16 Lognormal

SST 32 58 11 Lognormal

Tabela 2 - Valores de CDC para diversos valores de CV e níveis de confiabilidade.

 Níveis de 
Confiabilidade

Valores de CV

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,5 3

80% 1 0,86 0,78 0,73 0,71 0,7 0,71 0,72 0,73 0,75 0,77 0,82 0,88

90% 1 0,79 0,66 0,57 0,52 0,49 0,47 0,45 0,44 0,44 0,44 0,44 0,45

95% 1 0,74 0,57 0,47 0,4 0,36 0,33 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26

Percebe-se que, para o mesmo nível de con-

fiabilidade, os valores de CDC diminuem com o 

aumento dos valores de CV. Por exemplo, para 

um nível de confiabilidade de 90%, uma ETE 

terá um CDC igual a 0,57 para o CV de 0,6 e 

um CDC de 0,52 quando o CV for igual a 0,8. 

Outro aspecto relevante diz respeito aos valo-

res de CDC obtidos para os níveis de confiabi-

lidade diferentes (80, 90 e 95%). Observa-se 

que, para um valor de CV acima de 1,0 (para o 

nível de 80%), maior que 2,0 (para o nível de 

90%), e acima de 4,0 (para o nível de 95%), os 

CDCs obtidos se elevam, o que não apresenta 

significado físico, visto que não faria sentido 

a confiabilidade aumentar com a variabilidade 

dos dados.
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Portanto, os valores dos CDCs para os constituin-

tes de interesse, considerando os coeficientes de 

variação (CV) efetivamente apresentados pelas 

ETEs em operação, foram calculados para um 

nível de confiabilidade de 95% (probabilidade 

de falha de 5%). O valor médio obtido para CDC 

do parâmetro DQO foi de 0,630, que difere bas-

tante das médias 0,490 e 0,530, obtidas por Oli-

veira e von Sperling (2008) para reatores UASB 

sem e com pós-tratamento (filtro aerado, filtro 

anaeróbio, lagoa facultativa, lagoa de polimento, 

entre outras), respectivamente. Entretanto, o va-

lor encontrado neste estudo se aproxima do valor 

de 0,580 obtido por Monteiro (2009) para a mes-

ma tecnologia de tratamento, os reatores UASB 

seguidos de cloração, localizados em Fortaleza e 

na sua região metropolitana.

Das estações em estudo, considerado agora o 

parâmetro SST, o valor calculado para o CDC mé-

dio do parâmetro SST foi de 0,557, próximo do 

valor de 0,520 obtido por Monteiro (2009) para 

reatores UASB também seguidos de cloração, 

mas distante das médias obtidas por Oliveira e 

von Sperling (2008), no valor de 0,440 para rea-

tores sem pós-tratamento e 0,430 para UASB 

seguidos de pós-tratamento. Nesse último tra-

balho, é interessante observar que o pós-trata-

mento diminui a confiabilidade da ETE, revelan-

do problemas operacionais diversos.

Em resumo, os reatores UASB em estudo apre-

sentaram coeficientes de confiabilidade maio-

res do que os reportados na literatura. Entre-

tanto, deve-se ressaltar que baixos valores de 

CV e, consequentemente, altos valores de CDC, 

não implicam em bons desempenhos, mas ape-

nas uma condição mais estável de operação. Pe-

quenos valores de coeficientes de confiabilidade 

implicam em menores valores de concentrações 

efluentes de projeto necessárias para o cumpri-

mento de padrões de lançamento, como será co-

mentado mais detalhadamente a seguir.

3.4 Cálculos das concentrações de projeto

A Tabela 3 apresenta, para os parâmetros DQO 

e SST, os valores de CDC para um nível de con-

fiabilidade de 95%, padrão de lançamento (Xs
) e 

concentrações de projeto (m
x
) necessárias ao al-

cance das metas de lançamento adotadas.

Tabela 3 - Concentrações de projeto necessárias ao alcance dos padrões de descarte.

ETEs
DQO SST

μ (mg/L) XS (mg/L) CDC mx (mg/L)  mx/μ μ (mg/L) XS (mg/L) CDC mx (mg/L) mx/μ

Média 341

200

0,630 126 0,50 128

100

0,557 56 0,63

Desv. Padrão 153 0,072 14 0,38 70 0,082 8 0,52

Mínimo 77 0,502 100 0,23 23 0,384 38 0,12

Máximo 548 0,733 147 1,72 317 0,681 68 2,33

Como exemplo de interpretação da Tabela 3, em 

termos médios de operação de reatores UASB 

no tratamento de esgotos sanitários foi obti-

do um CDC no valor de 0,630. Assim, o reator 

UASB teria que ser projetado para fornecer uma 

concentração efluente média máxima de 126 

mg/L para garantir que 95% dos resultados al-

cançassem a meta de 200 mg/L. Outra forma de 

interpretação é que a operação da ETE deverá 

conduzir ao valor médio de 126 mg/L de DQO no 

efluente para que, com a variabilidade inerente 

àquela estação, 95% dos dados estejam abaixo 

de 200 mg/L. Quanto menor a concentração de 

projeto (mx
) em uma ETE, maior a probabilidade 

de falhas que podem ocorrer na mesma, ou seja, 

baixos valores de m
x
 indicam baixa confiabilida-

de operacional e altos valores indicam condi-

ções mais estáveis de operação. 
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Outro ponto relevante diz respeito às razões entre 

as concentrações de projeto e as concentrações 

reais observadas para as estações de tratamento, 

que levariam ao alcance das metas estabeleci-

das. Observa-se que, para uma razão igual a 1, a 

concentração efluente real observada para a ETE 

coincidiria com o valor de projeto necessário para 

garantir que 95% dos resultados atendessem às 

metas de lançamento adotadas. No entanto, em 

geral, foram observadas grandes diferenças entre 

as concentrações necessárias para atendimen-

to das metas e aquelas efetivamente observadas, 

com a grande maioria das ETEs apresentando valo-

res bem abaixo de 1,0, para todos os constituintes. 

3.5 Cálculo do percentual esperado de 
atendimento à legislação

A análise isolada do CDC determina apenas o 

quanto uma ETE ou tecnologia de tratamen-

to é operacionalmente estável, enquanto a  

avaliação conjunta do coeficiente de confia-

bilidade (CDC), concentração média efluente 

(μ), concentração de projeto (mx) e percentual  

esperado de atendimento à meta para um de-

terminado nível de confiabilidade possibili-

tam o conhecimento do desempenho das ETEs  

de uma mesma modalidade de tratamento, 

bem como a comparação de modalidades de 

tratamento distintas.

Conhecidos os valores das concentrações 

efluentes e dos coeficientes de variação de todas 

as ETEs estudadas, foi calculado o percentual es-

perado de atendimento às metas de lançamento 

adotadas por meio da função “DISTNORMP” do 

Excel (Tabela 4), conforme descrito no item 2.6 

da Metodologia.

Tabela 4 - Percentual esperado de atendimento à legislação.

ETEs

DQO SST

μ (mg/L) XS (mg/L) CV Z(1-α)

Atend. 
Esperado

%
μ (mg/L) XS (mg/L) CV Z(1-α)

Atend. 
Esperado

%

1 299 200 0,243 -1,565 5,9% 117 100 0,411 -0,196 42,2%

2 248 200 0,413 -0,349 36,4% 89 100 0,362 0,496 69,0%

3 205 200 0,460 0,158 56,3% 87 100 0,394 0,568 71,5%

4 212 200 0,281 -0,067 47,3% 69 100 0,573 0,971 83,4%

5 336 200 0,292 -1,667 4,8% 167 100 0,537 -0,764 22,2%

6 77 200 0,284 3,591 100,0% 23 100 0,479 3,504 100,0%

7 332 200 0,226 -2,166 1,5% 132 100 0,357 -0,629 26,5%

8 489 200 0,309 -2,804 0,3% 121 100 0,446 -0,225 41,1%

9 304 200 0,464 -0,729 23,3% 111 100 0,747 0,183 57,3%

10 257 200 0,325 -0,632 26,4% 96 100 0,262 0,290 61,4%

11 544 200 0,208 -4,754 0,0% 160 100 0,257 -1,733 4,2%

12 531 200 0,310 -3,074 0,1% 203 100 0,438 -1,476 7,0%

13 508 200 0,203 -4,545 0,0% 183 100 0,287 -2,017 2,2%

14 548 200 0,325 -3,025 0,1% 181 100 0,292 -1,935 2,7%

15 447 200 0,483 -1,526 6,4% 159 100 0,486 -0,777 21,8%

16 189 200 0,524 0,356 63,9% 62 100 0,385 1,486 93,1%

17 492 200 0,311 -2,810 0,2% 317 100 0,876 -1,151 12,5%

18 119 200 0,239 2,328 99,0% 37 100 0,471 2,445 99,3%

Boa parte das estações de tratamento apre-

sentaram baixíssimos percentuais esperados 

de atendimento, tanto em relação ao parâme-

tro DQO como a SST, e algumas ETEs chegaram 

a apresentar percentual nulo ou quase próximo 

a isso. Nessa lista estão inclusas as estações de 
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tratamento que obtiveram os maiores valores de 

CDC, ou seja, mesmo com altos valores de coefi-

ciente de confiabilidade, indicando estabilidade 

operacional, essas estações não cumpriram os 

padrões de descarte. 

Outra análise pertinente dos dados diz respeito 

às diferenças entre percentuais de atendimento 

para estações com coeficientes de confiabili-

dade semelhantes. Como exemplo dessa situa-

ção, têm-se o caso das ETEs 5 e 6, que apesar de 

possuírem coeficientes de variação parecidos, e 

consequentemente CDCs semelhantes (0,658 e 

0,650, respectivamente), possuem percentuais 

esperados de atendimento à meta de DQO bem 

diferentes (100% e 4,8%, respectivamente). Isso 

ocorre devido à diferença existente entre as con-

centrações médias efluentes das duas ETEs (77 e 

336 mg/L, respectivamente).

Assim, conclui-se que aquelas ETEs que já pro-

duzem concentrações efluentes menores terão 

uma maior probabilidade e facilidade de alcançar 

a concentração média com a qual os efluentes 

devem ser lançados para que as metas estabele-

cidas para DQO e SST sejam atendidas. O cálculo 

do CV leva em consideração o desvio padrão e a 

média dos dados efluentes e o CDC calculado a 

partir do CV e do nível de confiabilidade adotado, 

nesse caso de 95%. Já a concentração de projeto 

(m
x
) é calculada a partir do produto entre o CDC 

e a meta especificada pela legislação (X
S
). Dessa 

forma, quando valores de CDC de duas ETEs dis-

tintas são iguais, os valores de m
x
 são semelhan-

tes, ou seja, os valores de CV utilizados no cálculo 

do CDC são iguais. Portanto, como o percentual 

esperado de atendimento à meta é calculado uti-

lizando o padrão estabelecido pela legislação, o 

CV e a média efluente dos dados, o que determi-

nará o valor do percentual será a média.

3.6 Testes para comprovação da validade do 
modelo de confiabilidade

Para comprovar a validade das projeções de de-

sempenho efetuadas com base nos coeficientes 

de confiabilidade, os percentuais de atendimen-

to esperados foram comparados com os per-

centuais de atendimentos efetivamente obtidos 

pelas ETEs para os padrões de lançamento (XS
) 

adotados, calculados e apresentados no item 2.4.

Tabela 5 - Resultados reais e esperados para atendimento às metas de lançamento.

ETEs
DQO SST

XS (mg/L) Atendimento
Observado (%)

Atend. Esperado
% XS (mg/L) Atendimento

Observado (%)
Atend. Esperado

%

1 200 0,0% 5,9% 100 0,0% 42,2%

2 200 32,0% 36,4% 100 8,0% 69,0%

3 200 53,0% 56,3% 100 13,0% 71,5%

4 200 45,0% 47,3% 100 35,0% 83,4%

5 200 6,0% 4,8% 100 10,0% 22,2%

6 200 100,0% 100,0% 100 100,0% 100,0%

7 200 0,0% 1,5% 100 0,0% 26,5%

8 200 0,0% 0,3% 100 7,0% 41,1%

9 200 31,0% 23,3% 100 28,0% 57,3%

10 200 25,0% 26,4% 100 0,0% 61,4%

11 200 0,0% 0,0% 100 0,0% 4,2%

12 200 0,0% 0,1% 100 0,0% 7,0%

13 200 0,0% 0,0% 100 0,0% 2,2%

14 200 0,0% 0,1% 100 0,0% 2,7%

15 200 7,0% 6,4% 100 0,0% 21,8%

16 200 64% 63,9% 100 30,0% 93,1%

17 200 0,0% 0,2% 100 3,0% 12,5%

18 200 100% 99,0% 100 90,0% 99,3%
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Pela comparação dos percentuais, percebe-se 

que o comportamento esperado de desempe-

nho está muito próximo do comportamento 

observado, considerando os dois parâmetros 

analisados. Isso viabiliza a utilização do modelo 

de confiabilidade desenvolvido por Niku et al. 

(1979), que efetivamente descreve o comporta-

mento de dados que seguem uma distribuição 

lognormal de probabilidade.

4 CONCLUSÃO
Verificou-se que os dados de DQO e SST efluen-

tes aos reatores UASB seguiu uma distribuição 

lognormal. De uma forma geral, o desempenho 

dos reatores no atendimento aos padrões de 

descarte para os parâmetros DQO e SST não foi 

satisfatório. Em uma análise conjunta dos coefi-

cientes de confiabilidade, concentrações de pro-

jeto e percentuais esperados de atendimento, 

constatou-se a pouca confiabilidade da maioria 

dos reatores em relação aos constituintes DQO e 

SST. De todo modo, verifica-se a grande impor-

tância da análise de confiabilidade com as aná-

lises de eficiência e de atendimento ao requisito 

legal para  entender melhor determinadas rotas 

tecnológicas adotadas e  quais aspectos técnicos 

e operacionais podem ser aperfeiçoados.
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Resumo
Os desastres hidrológicos são mais recorrentes nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, seguidas pela região Nor-

deste e com uma diminuição significativa nas regiões Norte e Centro-Oeste. Mapas de vulnerabilidade, peri-

go e risco podem ser elaborados a partir da espacialização desses desastres e de sua análise conjunta com as-

pectos de uso do solo; distribuição populacional; chuvas desencadeadoras; geomorfologia e hidrografia. Este 

artigo propõe uma metodologia de mapeamento da potencialidade de alagamentos em ambientes urbanos 

empregando-se apenas dados disponíveis em fontes governamentais de acesso aberto. Foi desenvolvido um 

estudo de caso para a cidade de Bauru (SP), que revelou que os fatores antrópicos interferem mais do que os 

ambientais nos riscos de ocorrência de desastres hidrológicos. Também ficaram evidenciados que eventos 

com período de retorno próximo a um ano podem desencadear desastres. Os mapas gerados podem auxiliar 

na gestão das águas urbanas, e os recursos empregados neste mapeamento são bem acessíveis, permitindo 

sua replicação em quaisquer municípios que disponham dos dados necessários para sua confecção. 
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Abstract
Hydrological disasters are more recurrent in the Southeast and South regions of Brazil, followed by the Northeast 

region, and their incidence decreases significantly in the North and Midwest region. Maps of vulnerability, danger 

and risk can be drawn from the spatialization of these disasters and their joint analysis with land use aspects; pop-

ulation distribution; trigger rains; geomorphology and hydrography.This paper proposes a methodology for map-

ping potential flood in urban environments using only open data available from government sources. A case study 

was developed for the city of Bauru (SP), which revealed that anthropic factors interfere more than environmental 

factors in the risk of hydrological disasters. We also observed that events close to an one-year return period trigger 

disasters. The generated maps can help in the management urban waters; besides, the resources employed are very 

accessible, allowing their replication in any municipalities that have the necessary data for their preparation.
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1 INTRODUÇÃO
Eventos hidrológicos catastróficos atingiram em 

média 196 milhões de pessoas por ano no perío-

do de 1980 a 2000. Esse número pode ainda ser 

maior caso os eventos de menor escala e mais 

localizados fossem considerados, uma vez que 

eles não são contabilizados nos bancos de dados 

internacionais de desastres naturais. O balanço 

mundial de desastres desencadeados por even-

tos naturais, no período de 2007 a 2017, indicou 

os eventos de origem hidrológica como um dos 

mais frequentes, atingindo um número signifi-

cativo de pessoas com grandes perdas materiais 

(UNDP, 2004; CRED 2018).

Em uma época em que temas como mudanças 

climáticas e desastres naturais são constante-

mente debatidos, existe a tendência de vincular 

todo dano decorrente de chuva com esses dois 

temas. No ambiente urbano, entretanto, os efei-

tos decorrentes da impermeabilização, que dimi-

nui a capacidade de infiltração do solo, aliados 

a um sistema de drenagem ineficiente, que não 

consegue absorver o escoamento superficial, 

também possuem um papel significativo. 

A discussão da inter-relação entre o processo de 

urbanização e o aumento dos problemas decor-

rentes de enchentes, alagamentos e inundações 

ressalta a importância do planejamento urbano 

e dos instrumentos legais para ordenamento do 

território, assim como soluções estruturais mais 

localizadas. Dessa maneira, vários autores têm 

questionado a forma como as cidades lidarão com 

as pressões para o aumento das áreas impermeá-

veis e a ocupação de áreas ambientalmente mais 

frágeis: várzeas e áreas de encostas (SWAN, 2010; 

LEAL et al., 2012; ZHENG et al., 2013; SCHERER e 

SANTOS, 2012 e ALCANTRA, et al. 2015). 

O debate relativo às mudanças climáticas aumen-

ta as preocupações com relação à vulnerabilidade 

do ambiente urbano uma vez que um dos prog-

nósticos do IPCC (Intergovernamental Panel on Cli-

mate Change) é a ocorrência de eventos extremos 

com maior frequência, o que significa em muitos 

locais mais dias com chuvas eventualmente mais 

intensas. Dessa maneira, soluções alternativas de 

drenagem, mapeamento das áreas de risco, siste-

mas de alerta e implementação de planos de ação 

para situações de emergência são instrumentos 

relevantes para aumentar a resiliência das cidades 

(BRAGA, 2012; ARNBJERG-NIELSEN et al., 2013; 

SABÓIA et al., 2017; BACELAR et al., 2020).

A avaliação quantitativa do risco e dos fatores 

causadores de desastres é importante para o ge-

renciamento do ambiente urbano. Nesse contex-

to, é fundamental a redução da vulnerabilidade, 

como por exemplo, a relocação de pessoas que 

moram em locais de risco, assim como a melhoria 

da capacidade de resposta da comunidade que 

pode ser alcançada com a elaboração de planos 

municipais de ação para segurança e resiliência 

(NAÇÕES UNIDAS, 2012; BRASIL, 2013). 

O conhecimento dos eventos passados é ne-

cessário para avaliar a magnitude, recorrência e 

distribuição temporal e espacial dos desastres. A 

sistematização dessas informações em bancos 

de dados é, portanto uma atividade fundamental 

para a gestão de riscos e é pertinente que seja 

adotado um padrão internacional. Trata-se de 

uma atividade complexa e nem todas as regiões 

dispõem de ferramentas e dados com o mesmo 

nível de detalhamento (KRON et al., 2012, LICCO, 

2013, LIAN et al., 2017).

Além das informações sobre a distribuição espa-

cial dos desastres e sua recorrência, para a ela-

boração de mapas de risco é necessário conhecer 

as características físicas do local (uso e ocupa-

ção do solo e topografia) bem como os aspectos 

demográficos e sociais, e ainda identificar os 

elementos desencadeadores dos desastres. Es-

ses mapas disponibilizam informações que per-

mitem aos gestores hierarquizar as ações para 

mitigação dos danos.
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No Brasil, a região Sudeste apresenta o maior nú-

mero de pessoas afetadas por eventos hidroló-

gicos. Considerando o período de 1991 a 2012, 

o número de pessoas afetadas por inundações, 

alagamentos e enxurradas foi de 16,8 milhões de 

pessoas na região Sudeste; 10,4 milhões na região 

Sul, 8,4 milhões na região Nordeste, 3 milhões na 

região Norte e menos de 1 milhão na região Cen-

tro-Oeste. O maior número de pessoas afetadas 

na região Sudeste pode ser explicado pelas carac-

terísticas do regime pluviométrico, que apresen-

ta chuvas intensas no verão e também por ser a 

região com maior desenvolvimento econômico e 

consequentemente com a maior densidade popu-

lacional (BRASIL, 2012; CEPED/UFSC, 2013).

No levantamento de desastres elaborado pelo 

Instituto Geológico no período de 2000 a 2015 

para o estado de São Paulo, o município de Bauru 

ocupou a nona posição com referência ao núme-

ro de desastres hidrológicos (BROLLO e FERREIRA, 

2016). A região urbana de Bauru ocupa predomi-

nantemente a bacia hidrográfica do Rio Bauru. 

Apesar de existir legislação municipal para pro-

teção dos fundos de vale, ocupações irregulares e 

o descaso do poder público permitiram a degra-

dação da mata ciliar e o assoreamento dos corpos 

hídricos. Nem todos os bairros dispõem de ele-

mentos de microdrenagem, e em muitos locais es-

ses elementos foram implantados sem projeto, ou 

com projetos que não previram adequadamente o 

crescimento urbano. A rede de macro drenagem 

é composta pelo Rio Bauru, com grande parte de 

sua calha revestida em concreto, e os seus afluen-

tes em talude natural (BARBOSA e NASCIMENTO 

JR, 2008; BAURU, 2016). 

O objetivo desta pesquisa é a proposta de uma 

metodologia para mapeamento de vulnerabili-

dade e risco de alagamento associado a eventos 

hidrológicos em ambiente urbano, utilizando a 

cidade de Bauru como estudo de caso. Para tanto, 

foram empregados dados históricos de desastres 

e pluviometria, além de hidrografia, topografia, 

uso do solo e dados censitários; disponíveis em: 

prefeituras, nos órgãos de gestão de recursos 

hídricos, no Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), nas defesas civis e órgãos de 

gestão de desastres. Nesse sentido, considera-se 

que esta metodologia possa ser replicada para 

outros municípios, o que destaca uma importan-

te contribuição desse trabalho. 

 

2  DESASTRES, VULNERABILIDADE, 
SUSCETIBILIDADE, PERIGO E RISCO
Na última década do século XX, a Organização das 

Nações Unidas iniciou um projeto internacional 

visando a sensibilizar e envolver os países para a 

redução de perdas relativas a desastres, e que re-

sultou na instituição da década internacional de 

redução de desastres naturais (IDNDR Internatio-

nal Decade for Natural Disaster Reduction). Inicial-

mente o termo “Natural disaster” foi amplamente 

empregado. Atualmente, entretanto, muitos au-

tores questionam e refutam o uso dessa termi-

nologia por considerar que o desastre é causado 

por eventos que podem ser naturais ou tecnoló-

gicos, ou pela sinergia de ambos. Esses autores 

enfatizam que o desastre pode ser evitado ou mi-

nimizado tanto com ações de prevenção como de 

empoderamento da comunidade para aumentar 

a sua resiliência. O uso do termo “natural” pode 

deixar implícito que o desastre é uma fatalidade e 

que as consequências não poderiam ser evitadas. 

Desta forma a UNISDR (United Nations Internatio-

nal Strategy for Disaster Reduction) atualmente de-

sencoraja o emprego do termo “natural disaster” 

(UNISDR, 2018 e BANKOFF, 2010). 

Mesmo assim, o Centre for Research on the Epide-

miology of Disasters (CRED), relevante instituição 

na área e responsável pela alimentação do banco 

de dados EM-DAT, editou em 2018 o balanço de 

eventos de 2017 com o título de Natural Disas-

ter (CRED, 2018). Na literatura técnica nacional, 

esse tema é comumente tratado por desastres 
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naturais, e a Classificação e Codificação Brasi-

leira de Desastres (COBRADE) divide os desastres 

em duas categorias: naturais (geológicos, hidro-

lógicos, meteorológicos, climatológicos e bioló-

gicos) e tecnológicos (substâncias radioativas, 

produtos perigosos, incêndios urbanos, obras 

civis, transporte de passageiros e carga não peri-

gosa) (BRASIL, 2012; TOMINAGA et al. 2012). 

A definição de desastre está vinculada aos con-

ceitos de perigo, vulnerabilidade, suscetibilida-

de, exposição, capacidade de resposta e risco. 

Em função do amplo espectro de profissionais 

que atuam nesta área, a UNSIDR tem a preocupa-

ção de normatizar os termos técnicos. (UNISDR, 

2004, 2009 e 2016). 

UNISDR (2009) definiu desastre como sendo uma 

interrupção no funcionamento normal de uma 

comunidade ou sociedade que resulta em amplos 

impactos e perdas humanas, materiais, econô-

micas e ambientais, que excedem a capacidade 

de recuperação da comunidade afetada com re-

cursos próprios. Destaca que os desastres ocor-

rem em função de uma combinação de exposição 

ao perigo, de condições de vulnerabilidade e da 

capacidade de resposta da comunidade. A defi-

nição proposta em 2017 acrescenta as classifi-

cações de escala (pequena e grande); ocorrência 

(frequente ou infrequente) e tipo de surgimento 

(gradual ou repentino) (UNISDR, 2016). 

A mesma entidade definiu perigo (hazard) como 

um fenômeno, substância ou atividade humana 

perigosa que pode ocasionar um desastre e pro-

põe a classificação socio-natural hazard quando os 

desastres são resultantes da combinação de pe-

rigos naturais com atividades antrópicas que in-

cluem degradação ambiental e mudanças climá-

ticas. Além disso, o perigo pode ser caracterizado 

por sua abrangência, intensidade e probabilidade 

de ocorrência. Para eventos naturais, sua quanti-

ficação pode ser feita a partir da análise científica 

de dados históricos, vinculados à intensidade do 

evento (UNISDR 2009, 2016). Adicionalmente, 

Zuquette (2018) ampliou essa classificação para: 

natural, quase-natural, natural-tecnológico ou 

antropogênico. As magnitudes dos danos cau-

sados pelo perigo dependem da vulnerabilidade 

ambiental e social. Outra forma de categorização 

é dividi-lo em: biológico, ambiental, geológico, hi-

drometeorológico e tecnológico. 

Para UNISDR (2004 e 2016), a vulnerabilidade 

é determinada por fatores ou processos físi-

cos, sociais, econômicos e ambientais que au-

mentam a suscetibilidade da comunidade ao 

impacto do perigo. Essa definição é muito am-

pla e induz a divergências entre vários autores 

quando o termo é confundido com capacidade 

de resposta da comunidade, suscetibilidade, 

fragilidade, grau de exposição e com o próprio 

processo que leva ao perigo. Em 2009, a UNISDR 

salientou a diversidade de fatores (físicos, so-

ciais, econômicos e ambientais) relacionados à 

vulnerabilidade, e que estes variam significa-

tivamente em função da comunidade e com o 

passar do tempo. Porém, enfatiza que esses fa-

tores independem do grau de exposição do ele-

mento, reconhecendo que na linguagem colo-

quial o termo vulnerabilidade frequentemente 

considera o grau de exposição dos elementos. 

Ainda segundo a UNISDR (2009, 2016), a expo-

sição refere-se a pessoas, propriedades e outros 

elementos presentes na zona de perigo e que es-

tão sujeitas a perdas potenciais. A quantificação 

da exposição é feita pelo número de pessoas e 

bens presentes na área em estudo. 

A capacidade de resposta ou capacidade de en-

frentamento é definida por UNISDR (2004) como 

sendo uma relação entre os recursos disponíveis 

(físicos, sociais, econômicos, individuais ou cole-

tivos) que possam reduzir o nível de risco ou os 

efeitos dos desastres. O gerenciamento desses 

recursos é que cria a resiliência, que é a capaci-

dade de uma comunidade enfrentar e se organi-
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zar para reagir mantendo um nível aceitável de 

funcionamento. Quanto maior for a capacidade 

de resposta de um sistema social, menores serão 

os prejuízos, o que diminui o risco.

Por fim, risco é definido como a combinação da 

probabilidade de ocorrência de um evento (hazard) 

e as suas consequências negativas. É mensurado 

como a probabilidade de perdas (mortes, ferimen-

tos, propriedade, meios de subsistência, atividade 

econômica interrompida ou ambiente danificado) 

resultantes de um evento perigoso. A avaliação 

quantitativa do risco resulta da interação do perigo 

com a vulnerabilidade, exposição e capacidade de 

resposta (UNISDR, 2004, 2009 e 2016).

Lourenço (2007) classifica os riscos como natural, 

antrópico e mistos. Um exemplo típico dos riscos 

mistos são os eventos hidrológicos cuja origem 

está vinculada a um evento meteorológico (chuvas 

intensas ou chuvas contínuas) e estão estreitamen-

te associados à ocupação urbana desordenada.

A Eq. 1 apresenta a equação clássica de risco. A 

forma de avaliar cada um dos parâmetros varia 

em função do tipo de evento perigoso. O perigo, 

a vulnerabilidade, a exposição e a capacidade de 

resposta não apresentam uma metodologia con-

sagrada de cálculo. 

R = (P . V)/Re  (1)

Em que: R: risco; P: perigo; V: vulnerabilidade e 

Re: capacidade de resposta

Os cálculos do perigo e da vulnerabilidade re-

sultam da composição de vários fatores para os 

quais se deve atribuir pesos. Por exemplo, a vul-

nerabilidade de um ambiente urbano à inunda-

ção pode ser composta pela vulnerabilidade da 

população, da infraestrutura urbana e das edifi-

cações. Já o perigo pode ser composto pela in-

tensidade da chuva, sua duração e probabilidade 

de ocorrência assim como pelas características 

do escoamento superficial gerado. 

A Fig. 1 ilustra a articulação entre risco, vulne-

rabilidade, suscetibilidade e exposição, segundo 

Zonensein (2007). O risco é definido como a pro-

babilidade de ocorrer danos resultantes da intera-

ção entre os perigos naturais ou induzidos pelos 

homens e as condições de vulnerabilidade de um 

sistema. Por exemplo, para eventos hidrológicos, 

o perigo seria representado pela chuva e pela va-

zão, mas sua ocorrência também depende das 

características do local (declividade, distância dos 

cursos d’água), da presença de pessoas e bens no 

local e da vulnerabilidade de pessoas (idade, con-

dições de saúde) e dos bens (tipos de edificações).

Figura 1 - Relação entre os componentes de risco
Fonte: Zonensein (2007).
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Na codificação COBRADE, os desastres são clas-

sificados em categorias (natural e tecnológico), 

grupos e subgrupos. Os desastres do grupo hi-

drológicos são subdivididos em três subgrupos: 

inundações, enxurradas e alagamentos. A clas-

sificação dos eventos nestes subgrupos é com-

plexa, pois muitas vezes estes eventos se sobre-

põem (KRON et al., 2012; VIEIRA et al.).

A organização de bancos de dados de desastres 

naturais tem sua origem ligada às atividades de 

seguro. O EM-DAT (Emergency Disasters Data-

Base), o NatCatSERVICE, da seguradora mundial 

Munich Re e o Sigma tem abrangência mundial, 

enquanto  o SHELDUS, mantido pela University of 

South Carolina, e o Storm Events, mantido pelo 

NOAA (National Oceanic Atmospheric), possuem 

abrangência nacional com dados dos Estados 

Unidos. Os mais antigos têm dados do início do 

século XX (KRON, et al. 2012; GALL et al.,2009). 

De Moel et al. (2009) apresentaram um panora-

ma do mapeamento de risco, perigo e mapas de 

inundação na Europa. Muitos países dispõem de 

mapas de inundação, mas poucos possuem ma-

pas de risco, que avaliam as consequências da 

ocorrência do evento perigoso. Ainda de acordo 

com De Moel et al. (2009), risco pode ser entendi-

do como a multiplicação do perigo (hazard) pela 

exposição, que eles definem como consequên-

cias, pontuando ainda que existem diferentes 

tipos de mapas de inundação subdivididos em: 

mapas de perigo e de risco. Os mapas de perigo 

indicam a probabilidade e/ou a intensidade do 

evento e os mapas de risco acrescentam infor-

mações sobre as consequências do evento.

No Brasil, a organização de bancos de dados es-

truturou-se mais tarde. Em 2010, foi publicada a 

primeira edição do Atlas Brasileiro de Desastres 

Naturais, que resultou em um banco de dados 

federal, o S2ID. Para o estado de São Paulo, em 

2011, dois bancos de dados estaduais tornaram 

públicos os seus dados: o SIDEC, ligado à defesa 

civil com dados desde 2008, e o banco de dados 

do Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), com 

dados desde a década de 1980. O S2ID e o SIDEC 

são alimentados com dados somente da defesa 

civil, enquanto o banco de dados do IPMet utiliza 

como fonte de informações a mídia e os boletins 

da defesa civil. O Instituto Geográfico também é 

uma fonte de informações sobre a distribuição 

de desastres no estado de São Paulo e congrega 

dados de diversas fontes (BROLLO e FERREIRA, 

2016; VIEIRA et al., 2016).

Para elaboração dos mapas de perigo para 

eventos de inundação e enchentes (river floods) 

geralmente são usadas as seguintes variáveis: 

mapas de área alagada, lâmina d’água, veloci-

dade do fluxo, tempo de permanência da inun-

dação, propagação da onda de cheia e velocida-

de de elevação da lâmina d’água. A construção 

desses mapas envolve o estudo probabilístico 

de vazões. Com o apoio de modelos numéricos 

de terreno e de modelos hidrológicos e hidro-

dinâmicos, obtêm-se os demais parâmetros. A 

complexidade dos modelos e a disponibilidade 

de dados são fatores limitantes para o seu em-

prego. O mapa de perigo final é obtido da com-

posição desses parâmetros para os quais foram 

atribuídos pesos (DE MOEL et al., 2009; MON-

TEIRO e KOBIYAMA, 2014). 

Nem todas as localidades/municípios dispõem 

de informações de vazão ou de modelos hidro-

dinâmicos calibrados para sua simulação. Nes-

ses casos, o indicador de perigo passa a ser a 

chuva (intensidade, duração, probabilidade de 

ocorrência e distribuição espacial). Por sua vez, a 

distribuição geográfica da população e das ca-

racterísticas físicas do meio são indicadores da 

vulnerabilidade e suscetibilidade que também 

podem potencializar o risco em função da inten-

sidade de precipitação (BARBERÍA et al., 2014; 

PAPAGIANNAKI et al., 2015).
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A representação espacial da vulnerabilidade de 

um sistema resulta da composição de indica-

dores com atribuição de pesos. A produção/ela-

boração desses indicadores é um desafio, pois 

esses índices dependem da disponibilidade de 

dados, sua qualidade e validação, havendo tam-

bém a dificuldade de quantificar as interações 

sociais e os conceitos dessas medidas. A análise 

da vulnerabilidade e da capacidade de resposta 

(resiliência) é um processo difícil de ser aplicado 

regionalmente em função da disponibilidade de 

dados desagregados, incompatibilidade ou dife-

renças relevantes dos indicadores de uma região 

para outra (EL MORJANI et al., 2011; GARBUTT et 

al., 2015).

El Morjani (2011) descreveu a metodologia em-

pregada para a composição de mapas de risco de 

inundação para os países da Europa Central e paí-

ses do norte da África. Trata-se de um modelo es-

tatístico empírico que não emprega modelos hi-

dráulicos/hidrológicos O modelo relaciona dados 

históricos de inundações (número de ocorrências) 

com os seguintes fatores causais: uso e ocupação 

do solo, topografia, tipo de solo, litologia, proxi-

midade dos cursos d’água, rede de drenagem e  

máxima chuva diária com período de retorno de 

5 anos. A área de estudo é dividida em células que 

compõem uma malha retangular, e para cada cé-

lula calcula-se o risco de inundação pela soma de 

todos os fatores causais para os quais foram atri-

buídos pesos. Os pesos dos fatores causais foram 

definidos com base na correlação espacial do fa-

tor em análise com a distribuição dos eventos his-

tóricos de inundação, sendo que esses valores são 

posteriormente normalizados. 

Hora e Gomes (2009) analisaram o risco hidro-

lógico por meio do emprego da Eq. 2. Os fatores 

relacionados ao perigo são o período de retorno 

e altura da lâmina d’água. A vulnerabilidade está 

vinculada à tipologia das edificações, e a expo-

sição das pessoas foi avaliada por meio da den-

sidade habitacional e populacional. Não houve 

a preocupação em agrupar os elementos anali-

sados para compor um índice de perigo e outro 

independente de vulnerabilidade e exposição. 

R = ∑Tr ∗ Vt ∗ (("∗$%)'((∗$))'(*∗$+)∑$ 	)  (2)

Em que: R = risco hidrológico, Tr = período de retor-

no, Vt = vulnerabilidade da tipologia de construção 

da residência: madeira, alvenaria, mista; h = altura 

da lâmina d’água, atribuindo o peso P
1
 = 2; D = den-

sidade populacional, atribuindo o peso P
2
 = 5 e H 

= densidade habitacional, atribuindo o peso P
3
 = 3.

Observa-se que na Eq. 2 existem três variáveis: 

período de retorno; vulnerabilidade da tipologia 

da construção; e uma terceira que agrega altura 

da altura da lâmina d’água com densidade popu-

lacional e habitacional, ou seja, misturando uma 

característica ligada ao elemento desencadea-

dor com a vulnerabilidade social. 

Os pesos atribuídos a cada fator causal de risco 

representam sua importância relativa e não de-

pendem exclusivamente de conhecimento técni-

co, pois a importância de cada indicador é tam-

bém resultado da percepção do risco do tomador 

de decisão, da população ou da política de ges-

tão de risco adotada (ZONENSEIN, 2007).

3 METODOLOGIA
A cidade de Bauru (SP) foi escolhida como estudo de 

caso devido à alta incidência de eventos hidrológi-

cos, conforme levantamento realizado pelo Instituto 

Geológico (BROLLO e FERREIRA, 2016). Em levan-

tamento realizado no banco de dados de desastres 

naturais do Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet) 

foram observados 943 eventos hidrológicos nos úl-

timos 50 anos, sendo que mais da metade ocorreu 

nas últimas duas décadas (IPMet, 2015).

Bauru é uma cidade de médio porte, situada na 

região Centro-Oeste do estado de São Paulo, com 
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uma população de 343937 habitantes, conforme 

dados do censo de 2010. O município possui uma 

área total de 667,684 km² sendo 68,977 km² em 

área urbana (IBGE,2017). O município está inserido 

em 4 bacias hidrográficas: Rio Bauru, Rio Batalha, 

Córrego da Água Parada e Ribeirão Grande (Fig. 2). 

A área urbanizada ocupa preponderantemente a 

bacia do Rio Bauru. Os cursos d’água presentes 

na cidade são de pequeno porte por estarem pró-

ximos de suas respectivas nascentes. No período 

em estudo o município dispunha de uma única 

estação pluviométrica instalada no IPMet (Fig. 2).

3.1 Preparação da base de dados

O mapa georreferenciado da cidade foi fornecido 

pela Prefeitura Municipal de Bauru com dados de 

uso e ocupação do solo, topografia e hidrogra-

fia. Os softwares utilizados para análise espacial 

foram o TerraView e o QGIS, ambos de distribui-

ção gratuita, cada um com sua particularidade 

na análise dos dados. Foi criada uma malha qua-

driculada com resolução de 1x1 km² de forma a 

abranger a área urbana. Essa malha se tornou a 

base para todas as análises efetuadas (Fig. 2). 

Figura 2- Localização, Hidrografia e Área Urbana 

3.2 Avaliação da Vulnerabilidade, Perigo e Risco 

Em razão da dificuldade na delimitação da 

abrangência dos conceitos de vulnerabilidade, 

adotou-se para este trabalho que o mapa de 

vulnerabilidade fosse construído a partir de dois 

mapas: um de critérios antrópicos e outro de cri-

térios ambientais. O perigo foi avaliado por meio 

dos dados históricos do número de ocorrência 

dos desastres hidrológicos e da probabilidade de 

ocorrência da chuva desencadeadora. O risco foi 

avaliado a partir da interação entre a vulnerabi-

lidade e o perigo. 

Todas as análises foram feitas por quadrícula de 

1 km x 1 km e foram gerados mapas em ambiente 

SIG para cada um dos itens elencados. 
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Para composição do critério antrópico foram 

considerados os seguintes fatores: uso do solo 

e densidade habitacional. O uso do solo foi ava-

liado quantitativamente em cada quadrícula 

em função da área urbanizada e da área verde. 

Os dados foram obtidos junto à Prefeitura Mu-

nicipal e atualizados por meio de imagens do  

Google Earth. 

A população de cada quadrícula foi definida 

com base nos dados de população e área dos 

setores censitários relativos ao censo de 2010 

(IBGE, 2017).

Os aspectos ambientais analisados foram: de-

clividade do terreno; distância do curso d’água e 

área de contribuição. 

A proximidade aos cursos d’água foi avaliada a 

partir do mapa de hidrografia fornecido pela pre-

feitura. Por meio do programa TerraView, foram 

criados os buffers em torno dos rios. A zona de 

buffer foi definida como a área gerada em torno 

do rio com as seguintes distâncias pré-determi-

nadas: de 0 a 100 metros; de 100 a 200 metros e 

de 200 a 300 metros. Para cada quadrícula cal-

culou-se a área contida em cada buffer. 

Para cada quadrícula foi atribuído um valor de 

declividade máxima. Essa declividade foi cal-

culada a partir do mapa topográfico fornecido 

pela Prefeitura e corresponde à diferença entre 

a maior cota (montante) e a menor cota (jusante) 

dividida pela menor distância entre elas. 

A área de contribuição foi analisada pelo fluxo 

de drenagem superficial. Uma quadrícula pode 

estar localizada em um ponto alto ou divisor de 

água e não receber água de nenhuma quadrícu-

la. Entretanto, a água nela precipitada drenará 

para uma ou mais quadrículas a jusante. Para 

cada quadrícula quantificou-se a área de contri-

buição, e quanto maior a área drenada, maior a 

vulnerabilidade da quadrícula. 

Para cada fator que compõe os critérios antrópi-

co e ambiental foi atribuído um peso (Tabela 1). 

Os pesos foram igualmente distribuídos, ou seja, 

deu-se a mesma importância para os critérios 

antrópicos e ambientais. A soma dos pesos de 

cada critério é 1. 

Tabela 1 - Atribuição de peso aos fatores considerados na análise de risco

Grupos Fator Pesos

Critério Antrópico
(C

ANT
)

Uso do solo - Área Impermeabilizada (Ai) e áreas verdes 0,5

População ponderada (Pp) 0,5

Critério Ambiental
(C

AMB
)

Buffer Rio (Rb) - 0 a 100m 1

0,3Buffer Rio (Rb) - 100 a 200m 0,8

Buffer Rio (Rb) - 200 a 300m 0,6

Área Drenada (A
D
) 0,3

Declividade (D) 0,4

Fonte: modificado de Pedrini (2018)

Na análise dos critérios antrópicos foi atribuído 

o mesmo peso de valor 0,5 para os dois fatores 

considerados, pois se convencionou que a exis-

tência de áreas verdes (uso do solo) e a distribui-

ção da população possuem a mesma influência 

no impacto do desastre. Considerou-se o uso do 

solo não como fator físico/ambiental, mas sim 

decorrente da ação antrópica. 

Também se buscou distribuir homogeneamente 

os pesos atribuídos aos fatores que compõem o 

critério ambiental. A princípio, pode-se inferir que 

as quadrículas localizadas próximas aos cursos 
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d’água possuem uma área de drenagem maior e 

que, portanto, esses dois parâmetros sejam cor-

relacionados. Entretanto, analisando a rede hi-

drográfica (Fig. 3), observa-se que a área urbana 

de Bauru se encontra em uma região com vários 

afluentes e nascentes. Desta forma, muitas qua-

drículas próximas das nascentes — que poderiam 

receber uma nota alta justamente por se situarem 

próximas ao rio (Rb) — possuem, por outro lado, 

uma área de contribuição (AD
) reduzida. Esses dois 

parâmetros receberam o peso de 0,3. A distribui-

ção dos pesos para a distância dos cursos d’água 

(Rb, buffer) seguiu a lógica de que os pontos mais 

próximos dos cursos d’água são mais vulneráveis, 

recebendo, portanto, um peso maior. A declivida-

de foi avaliada com peso 0,4, e como a região é 

muito plana (99,21% da área estudada tem  decli-

vidade na faixa de 0 a 15%) esse foi um fator que 

não introduziu diferenças significativas na com-

posição do final do critério ambiental. 

Para ambos os critérios (ambiental e antrópico) 

optou-se por distribuir os pesos de forma equi-

tativa para não privilegiar nenhum fator em 

detrimento de outro sem uma justificativa con-

sistente (i.e. disponibilidade de bibliografia elen-

cando especificamente os fatores considerados 

na análise). A validação dessas ponderações 

foi avaliada com a sobreposição dos pontos de 

ocorrência de desastres com os mapas de vul-

nerabilidade obtidos utilizando os dois critérios 

individualmente e com a vulnerabilidade total 

obtida da soma destes dois critérios. 

Os parâmetros que compõem a vulnerabilidade 

foram agrupados conforme as Eq. 3 e 4. A vulnera-

bilidade total (VT) foi calculada conforme a Eq. 5.

CANT
  =0,5.A

i
 + 0,5.P

p
  (3)

C
AMB 

=0,3.R
B
 +0,4.D + 0,3.A

D
  (4)

V
T
 = C

ANT
 + C

AMB
 (5)

Para a avaliação do perigo foram utilizados da-

dos dos registros de eventos hidrológicos dispo-

nibilizados pelo Centro de Meteorologia de Bauru 

(IPMet) na forma de um banco de dados. O perío-

do de análise (2005 a 2015) foi escolhido em ra-

zão da consolidação da metodologia de coleta e 

alimentação do banco de dados e da disponibili-

dade de dados pluviométricos com discretização 

temporal de 5 minutos. 

Nesse período, o banco de dados registrou 191 

desastres hidrológicos (inundação, enxurrada e 

alagamento) distribuídos em 71 dias e em 121 lo-

calidades. Os dados abrangem a data do evento, 

sua localização com coordenadas geográficas, o 

tipo de evento, e, quando disponível, o número 

de pessoas afetadas e os imóveis e infraestru-

tura urbana danificados. O critério para seleção 

do evento foi a obrigatoriedade da presença de 

pelo menos um dos termos: inundação, alaga-

mento, enxurrada ou enchente, na descrição da 

ocorrência. Foram selecionados todos os even-

tos registrados, sem distinção da magnitude dos 

danos. Importante ressaltar que a descrição do 

dano é muito heterogênea: às vezes são forne-

cidos valores quantitativos de desabrigados e de 

imóveis afetados, e em outras situações apenas 

menciona-se o tipo de dano. Foram selecionados 

dois dias para ilustrar os dados fornecidos pelo 

IPMet (Tabela 2). Por exemplo, no dia 20/01/2005 

foram registrados 4 pontos com eventos hidroló-

gicos enquanto no dia 25/09/2015 foi registrado 

um único ponto. 

Para cada quadrícula do mapa foi quantificado o 

número de ocorrências de eventos hidrológicos 

no período de análise.
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Até 2015, Bauru dispunha de uma única estação 

pluviométrica, localizada no IPMet. Essa estação 

coleta dados com discretização temporal de 5 

minutos. Para os 71 eventos de chuva selecio-

nados foram calculados os períodos de retorno 

(Tr) associados à duração total da chuva e suas 

frações temporais, em intervalos de 10 minutos. 

Por exemplo, para uma chuva de 20 minutos cal-

culou-se o Tr para essa duração e também para 

os 10 minutos mais intensos. Considerou-se o 

maior Tr para caracterizar o evento chuvoso. O 

período de retorno foi calculado com a equação 

de chuvas intensas (IDF), desenvolvida por Marti-

nez e Magni (1999) para Bauru Eq. 6.

Tabela 2 - Exemplos das informações fornecidas pelo Banco de dados de desastres e da estação pluviométrica do IPMet 

Data P
(mm)

Duração
(minutos)

Lat.
(graus decimais)

Long.
(graus decimais) Ocorrência Danos

20/01/2005 48 275

22,3182 49,0083
Chuvas fortes, 

Inundações 
Graduais e 

Alagamento

Desalojado/Danos 
em imóveis/Erosão

22,3180 49,0159

22,2719 49,0703

22,3129 49,0337

25/09/2015 36,8 650 22,3193 49,0976
Granizo, Vento forte, 

Vendaval, Chuva 
fortes e Enxurrada

5 Desalojados/ 
Queda de árvore/
Dano em imóveis 
e infraestrutura 

(pavimento e corte 
no fornecimento de 
eletricidade e água)

𝑖𝑖	 = 35,4487(t + 20)−0,8894 + 5,9664(t + 20)	−0,7749 ∗ &−0,4772 − 0,9010 ln&ln '
Tr

Tr − 1
()	)				  (6)

Em que: i= intensidade da chuva (mm/minutos); 

t = duração da chuva (minutos); Tr = período de 

retorno (anos); válido para 10 ≤ t ≤1440 minutos.

A Eq. 7 corresponde à quantificação do peri-

go que foi estimado considerando o número de 

eventos hidrológicos registrados no período de 

2005 a 2015 em cada quadrícula e a somatória 

das probabilidades de ocorrência das chuvas que 

desencadearam esses desastres hidrológicos. 

Essa equação resulta da combinação de con-

ceitos propostos por El Morjani (2011) e Hora e 

Gomes (2009). O primeiro considera o número de 

desastres registrados e chuva diária com período 

de retorno de 5 anos, enquanto o segundo autor 

considera o período de retorno e a lâmina d’água 

de inundação de cada evento ocorrido. 

𝑃𝑃!=𝑁𝑁 ∗$𝑃𝑃"#

$

%&'

  (7)

Em que: P
E
= perigo envolvido;  N = número de 

registros de eventos hidrológicos, P
Tr

 = probabili-

dade de ocorrência da chuva que corresponde ao 

inverso do período de retorno (Tr).

Se em uma determinada quadrícula foram regis-

tradas ocorrências em 5 dias diversos, todas as 

probabilidades de ocorrência das chuvas foram 

somadas e multiplicadas pelo número total de 

desastres registrados na quadrícula. Destaca-se 

que as chuvas recorrentes (com Tr baixo e eleva-

da probabilidade de ocorrência) que têm capaci-
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dade de gerar eventos hidrológicos possuem um 

impacto maior na composição do perigo.

O risco foi determinado de acordo com a Eq. 8, 

sendo calculado para cada quadrícula do mapa. 

R = V
T
 * P

E
  (8)

Em que: R= risco; V
T 

= vulnerabilidade total e 
E 

= 

perigo envolvido.

O perigo envolvido e os fatores considerados 

no cálculo dos critérios ambientais e antrópicos 

possuem escalas muito distintas. Para utilizar 

esses valores em uma mesma equação é neces-

sário que se proceda a normalização das variá-

veis. Essa normalização foi realizada por meio 

da interpolação linear entre os valores máximo 

e mínimo de cada critério, cujas funções estão 

apresentadas na Tabela 3. 

Tabela 3 - Normalização da vulnerabilidade e perigo

Critérios Unidade Mínimo Máximo Normalização/
Função

C.ANT
Área Impermeabilizada m² 0 1.000.000 x=(1.000.000-y)/1.000.000

População ponderada unid. 0 6.923,74 x=y/6.923,74

C.AMB

Buffer Rio de 0 a 100m m² 0 627.719,3 x=y/627.719,3

Buffer Rio de 100 a 200m m² 0 396.404,7 x=y/396.404,7

Buffer Rio de 200 a 300m m² 0 329.908,5 x=y/329.908,5

Área Drenada km² 1 6 x=(1/5)*y-(1/5)

Declividade % 3,38 40,93 x=(1/37,55)*y-(3,38/37,55)

PERIGO
N° de Eventos Hidrológicos unid. 0 38 x=y/38

Somatório da Probabilidade de 
ocorrência da chuva. anos 0 17,61 x=y/17,61

Fonte: modificado de Pedrini (2018)

A metodologia adotada difere da proposta por El 

Morjani (2011) por não vincular a ocorrência de 

desastres à ponderação dos pesos atribuídos aos 

parâmetros utilizados no cálculo da vulnerabilida-

de. A vantagem de manter os mapas de vulnerabi-

lidade desvinculados da série histórica de dados 

de desastres é possibilitar a avaliação qualitativa 

da eficiência dos pesos atribuídos e do método 

proposto, por meio da sobreposição dos mapas 

com os pontos de localização dos desastres.

Também difere da metodologia proposta por 

Hora e Gomes (2009) por separar os fatores am-

bientais e antrópicos em mapas distintos e por 

não necessitar de modelação hidráulica para de-

terminação da lâmina d’água.

4 RESULTADOS
4.1 Vulnerabilidade

Na Fig. 3 é apresentada a composição referente aos 

critérios antrópicos. As áreas verdes estão destaca-

das e correspondem a 32,8% da área urbana, sendo 

que a área central tem poucas e pequenas praças. 

Apresenta-se também a distribuição populacional 

por setor censitário. A ponderação foi feita utilizan-

do a Eq. 3 e seguindo os pesos adotados na Tabela 1 

e com os parâmetros normalizados (Tabela 3). 
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O mapa temático de critérios ambientais está 

apresentado na Fig. 4 e foi obtido da aplicação 

da Eq. 4 com os pesos apresentados na Tabela 1 e 

com os fatores normalizados (Tabela 3). Pode ser 

destacada a ocorrência de relevo pouco aciden-

tado no mapa de declividade. Observa-se que, 

das quatro quadrículas com declividade mais 

elevada (20 a 40%), três foram classificadas na 

faixa de vulnerabilidade ambiental altíssima.

Na Fig. 5 são apresentados os mapas temáticos 

de critérios antrópicos e ambientais com a sobre-

posição dos pontos dos desastres. Nela pode ser 

observado que os critérios antrópicos apresentam 

um número maior de quadrículas com maior vul-

nerabilidade e que estas aderem melhor aos pon-

tos com desastres. Assim, existe uma maior con-

centração de desastres no centro da cidade, onde 

também se observa uma maior densidade popu-

lacional e áreas mais impermeabilizadas. Cha-

mam atenção as quadrículas H3 e H4, que exibem 

registro de eventos, mas não apresentam vulne-

rabilidade ambiental. Essas quadrículas estão no 

divisor de águas da bacia do Rio Batalha e do Rio 

Bauru, em área com declividade na faixa de 3 a 8% 

e têm apenas uma pequena parcela de área em 

buffer, na proximidade de um afluente do Rio Bau-

ru. Por outro lado, considerando os critérios antró-

picos, essas quadrículas possuem pouca área ver-

de e têm setores censitários com alta densidade 

populacional. A quadrícula G12 também registra 

eventos hidrológicos e tem classificação de baixa 

vulnerabilidade ambiental. Está localizada em re-

gião de baixa declividade, com pouca área inseri-

da em buffer e no divisor de dois afluentes do Rio 

Bauru, dispondo de pouca área verde e alta densi-

dade populacional. Também se observam quadrí-

culas classificadas com vulnerabilidade ambiental 

baixa e com registro de eventos hidrológicos. De 

modo geral, percebe-se que a distribuição dos 

desastres apresenta maior relação com o critério 

antrópico. Os eventos hidrológicos ocorrem em 

Figura 3 - Ponderação dos Critérios Antrópicos 
Fonte: modificado de Pedrini (2018)
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quadrículas com vulnerabilidade antrópica mé-

dia, alta ou altíssima. Com vulnerabilidade baixa, 

apenas as quadrículas F11 e F14 têm eventos hi-

drológicos registrados. Entretanto, esses pontos 

estão muito próximos às quadrículas vizinhas com 

vulnerabilidade mais alta. 

Figura 4 - Ponderação dos Critérios Ambientais 
Fonte: modificado de Pedrini (2018)

Figura 5 - Espacialização dos eventos hidrológicos em comparação com critérios antrópicos e ambientais 

Fonte: modificado de Pedrini (2018)
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Na Fig. 6 apresenta-se a composição da vulnera-

bilidade total, calculada de acordo com a Eq. 5 a 

partir dos critérios antrópicos e ambientais. Pra-

ticamente toda a área urbana apresenta alguma 

vulnerabilidade. Apontadas com vulnerabilidade 

ambiental baixa e vulnerabilidade antrópica e to-

tal alta, as quadrículas G8, H8 e H9 correspondem 

a uma região com um córrego que foi canalizado 

em uma galeria que passa sob uma avenida de 

grande circulação. Trata-se de uma bacia total-

mente inserida na área urbana, muito impermea-

bilizada, e que apresenta muitos eventos hidroló-

gicos. De forma geral, observa-se que os desastres 

estão localizados nas quadrículas de maior vulne-

rabilidade, exceto para as quadrículas E15 e I1. 

Entretanto, cabe destacar que esses pontos estão 

muito próximos dos limites de quadrículas cujas 

vizinhas apresentam vulnerabilidade alta. 

Figura 6- Mapa resultante da composição da vulnerabilidade 

4.2 Perigo

Para a determinação do perigo, foram calculados 

os períodos de retorno dos 71 dias de chuva (Eq. 

6) e quantificados o número de eventos hidroló-

gicos por dia (Tabela 4). Na Fig. 7 apresenta-se o 

histograma de distribuição de frequência dos pe-

ríodos de retorno. Nota-se um grande número de 

ocorrências com período de retorno próximo a um 

ano, o que indica que eventos anuais geram danos 

em vários locais da cidade. A maioria dos eventos 

possui período de retorno inferior a 2 anos. 

De acordo com os dados apresentados na Tabe-

la 4, observa-se que o ano com o menor número 

de ocorrências foi 2008. O ano de 2015 apresen-

tou o maior número de dias com ocorrências (15 

dias), além de dois eventos com período de re-

torno mais elevados. O maior período de retorno 

foi de 101,1 anos, calculado para uma chuva de 

20 minutos que ocorreu em 15/03/2012. Nesse 

evento foi registrada chuva com granizo e 5 pon-

tos com danos significativos dispersos pela área 

urbana. Registraram-se ainda vários veículos e 

uma pessoa arrastada pela enxurrada. 
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A localização dos pontos de eventos hidrológicos 

na cidade corresponde às áreas com grande flu-

xo de veículos, com residências e comércios nas 

proximidades. Uma das medidas adotadas no 

plano municipal de saneamento foi o bloqueio 

das vias em períodos de eventos extremos. Tal 

medida pode ser encarada como uma medida 

paliativa, e não preventiva.

Importante ressaltar que a variabilidade espacial 

das chuvas intensas é muito alta, e dessa maneira 

a chuva mensurada no pluviômetro nem sempre 

representa a chuva que desencadeou os eventos 

hidrológicos em toda a cidade. A representação 

da variação espacial da chuva é um desafio, pois 

a disponibilidade de medidas pluviométricas é 

pequena, o que introduz incertezas nas análises.

Uma das consequências da preocupação com o 

monitoramento dos desastres hidrológicos em 

Bauru foi a implantação de 5 pluviômetros na 

área urbana por parte do Centro Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 

(CEMADEN), que começaram a operar em 2015. 

Tabela 4 - Período de retorno (Tr) das chuvas e número de eventos hidrológicos no período de 2005 a 2015 
Dia NE Tr Dia NE Tr Dia NE Tr Dia NE Tr

20/01/2005 4 1,4 02/01/2009 2 1,1 14/02/2012 2 1,0 05/01/2015 5 1,0

25/02/2005 5 4,8 14/01/2009 5 1,0 15/03/2012 5 101,1 07/01/2015 1 1,0

16/03/2005 7 1,0 12/02/2009 4 1,0 04/06/2012 4 1,0 14/01/2015 3 1,0

2005 16 03/09/2009 1 1,0 23/10/2012 1 1,00 21/01/2015 2 1,0

08/01/2006 13 1,5 23/09/2009 2 1,1 13/11/2012 2 1,20 09/02/2015 5 1,0

15/02/2006 5 3,5 28/11/2009 4 10,5 24/11/2012 1 1,07 07/03/2015 1 10,4

06/03/2006 3 1,0 02/12/2009 1 1,2 2012 15 21/04/2015 1 1,0

20/11/2006 1 1,0 2009 19 04/01/2013 3 1,0 10/05/2015 1 1,0

2006 22 07/10/2010 3 1,0 12/03/2013 1 1,0 25/09/2015 1 44,1

13/01/2007 7 1,1 30/11/2010 8 1,7 15/03/2013 5 3,5 17/11/2015 1 1,0

28/01/2007 5 1,4 2010 11 27/05/2013 2 1,1 23/11/2015 1 2,5

11/03/2007 1 1,0 08/01/2011 6 1,8 21/07/2013 4 1,2 24/11/2015 1 1,0

16/07/2007 1 1,0 13/01/2011 1 1,0 04/11/2013 2 1,0 10/12/2015 1 1,3

23/07/2007 2 2,0 25/01/2011 3 3,8 21/11/2013 4 1,0 25/12/2015 1 1,0

25/07/2007 2 1,7 16/02/2011 1 2,1 30/11/2013 4 1,0 28/12/2015 1 1,0

27/07/2007 2 1,0 28/02/2011 1 1,0 05/12/2013 1 1,0 2015 26

06/11/2007 1 3,5 15/10/2011 2 1,0 2013 26

12/12/2007 1 1,1 22/11/2011 1 1,1 23/01/2014 8 1,1

2007 22 08/12/2011 1 3,7 20/03/2014 1 1,0

04/01/2008 2 1,0 2011 16 02/09/2014 1 2,9

29/10/2008 1 1,4 24/09/2014 1 1,0

10/11/2008 2 1,4 26/09/2014 2 1,0

2008 5 2014 13

NE -número de eventos hidrológicos

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

Tr = 1 1 < Tr ≤ 1,1 1,1 < Tr ≤ 2 2 < Tr ≤ 101

Figura 7- Histograma de distribuição dos períodos de retorno (Tr) no período analisado
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A forte aderência dos pontos de desastres com 

o perigo (Fig. 8) é consequência do método de 

cálculo (Eq. 7), que apresenta relação direta com 

o número de ocorrências de desastres em cada 

quadrícula. Os pontos indicam a localização dos 

desastres, e em muitos deles há a sobreposição 

de eventos que ocorreram no mesmo local, mas 

em datas distintas. É o caso da quadrícula H6, 

onde há 38 eventos registrados, o que justifica 

ser a quadrícula de maior perigo. Já nas quadrí-

culas C7, I10, e J11, apesar de possuírem even-

tos registrados, o perigo calculado ficou na faixa 

mais baixa, por ter apenas um evento registrado 

em cada uma das quadrículas com período de re-

torno próximo a 1 ano. Como os períodos de re-

torno mais baixos são os mais comuns, o perigo é 

mais influenciado pelo número de ocorrências de 

eventos hidrológicos. 

Figura 8 - Mapa de Perigo Envolvido 
Fonte: modificado de Pedrini (2018)

4.3 Risco

Na Fig. 9 apresenta-se o mapa de risco sobreposto 

à localização dos desastres históricos. Observa-se 

que a região de maior risco aos eventos hidroló-

gicos na cidade de Bauru-SP se localiza na parte 

central, onde a maioria das quadrículas apre-

sentou risco de médio a altíssimo, o que é preo-

cupante. Essa região apresenta expressiva área 

pavimentada, maior densidade populacional e 

proximidade aos cursos d’água. Observa-se ainda 

que o mapa de risco reproduz o mapa de perigo, 

uma vez que é o resultado da multiplicação do pe-

rigo pela vulnerabilidade. A vulnerabilidade alta 

exacerba o risco em regiões expostas ao perigo. 

Destaca-se que somente uma quadrícula (H6) re-

gistrou risco altíssimo, que coincide com a qua-

drícula de perigo e vulnerabilidade total também 

altíssimos. Na Fig.10 apresenta-se um detalhe 

dessa quadrícula, onde pode ser observada a 

confluência de um afluente com o Rio Bauru e a 
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presença de vegetação ciliar. Os pontos de even-

tos hidrológicos se localizam na área urbanizada, 

e a área de várzea não ocupada também alaga. 

Entretanto, não há relato de infraestrutura ou de 

pessoas afetadas e, portanto, não há o registro 

de desastre nesse local. 

Figura 9 - Mapa de Risco sobreposto à localização dos com pontos de ocorrência de eventos hidrológicos 
Fonte: modificado de Pedrini (2018)

Figura 10 - Região da Quadrícula H6 
Fonte: modificado de Pedrini (2018)

5 CONCLUSÕES
A consistência do método foi avaliada por meio 

da comparação da localização dos pontos de 

ocorrência de eventos hidrológicos com os ma-

pas de vulnerabilidade e risco. 

A vulnerabilidade foi determinada utilizando cri-

térios antrópicos e ambientais separadamente. 

Observou-se que a localização dos danos decor-

rentes de eventos hidrológicos apresentou maior 

concordância com o critério antrópico do que 
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com o critério ambiental. Esse resultado sugere 

que as interferências antrópicas são preponde-

rantes na ocorrência desses danos. Os eventos 

hidrológicos estão localizados nas quadrículas 

de maior vulnerabilidade.

O perigo foi avaliado a partir dos dados de pre-

cipitação. Verificou-se que chuvas com período 

de recorrência anual podem ocasionar danos na 

cidade, demonstrando que a drenagem urbana 

não atende à demanda atual. 

Considera-se que seja muito importante que 

mais dados pluviométricos estejam disponíveis 

e, nesse sentido, o adensamento da rede de mo-

nitoramento promovido pelo CEMADEN em re-

giões urbanizadas permitirá o conhecimento da 

distribuição espacial da chuva e reduzirá as in-

certezas no mapeamento do perigo. 

No mapa de risco, as quadrículas que registraram 

maior número de eventos obtiveram a classifica-

ção de risco mais elevada, e o decréscimo ness-

tas ocorrências foi corroborado pela redução na 

classificação de risco da quadrícula. Somado a 

isso, os resultados indicaram que os critérios e 

pesos considerados para ponderar o perigo, a 

vulnerabilidade e o risco de eventos hidrológicos 

foram adequados. 

Apesar de o tema ainda apresentar conflitos na 

precisão das definições de terminologia e de não 

existir uma metodologia consagrada para ela-

boração de mapas de vulnerabilidade, perigo e 

risco para eventos hidrológicos, os resultados in-

dicam quais os locais mais críticos e que devem 

sofrer intervenções prioritariamente. 

A metodologia apresentada nesta pesquisa de-

monstrou ainda que a utilização de dados dispo-

níveis de pluviometria, hidrografia, topografia e 

densidade demográfica aliada à espacialização 

de dados históricos de desastres se configura 

como uma ferramenta eficaz e acessível para 

tomadores de decisões na gestão urbana. A me-

todologia possui aplicação como suporte para a 

elaboração dos Planos Municipais de Saneamen-

to Básico, Planos Diretores de Drenagem e outros 

instrumentos de planejamento e ordenamento 

do território e apresenta potencial para ser repli-

cada especialmente em municípios do estado de 

São Paulo que disponham de dados pluviométri-

cos adequados, uma vez que o banco de dados 

do IPMet abrange todo o estado.
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Resumo
A fim de consolidar o processo de diagnóstico dos cursos d’água urbanos no Brasil, este artigo propõe o Índi-

ce de Conservação Ambiental de Riachos Urbanos (ÍCARU). Esse índice foi construído a partir de indicadores 

de Pressão-Estado-Resposta (PER), integrados pela lógica fuzzy. Indicadores, definição de regras difusas e 

validação de cenários foram obtidos por meio de pesquisa survey e workshops com uma equipe multidiscipli-

nar de especialistas. Um Sistema Baseado em Regras Difusas (SBRD) foi desenvolvido por meio da ferramenta 

FuzzyGen para cada atributo, dimensão e índice geral. O SBRD é composto por um banco de dados de conhe-

cimento, regras e o mecanismo de inferência. Os resultados são apresentados na forma de gráfico de radar, 

mostrando o valor individual (0-10) de cada dimensão PER e o ÍCARU, em gráfico de centro de gravidade. Os 

testes mostraram a viabilidade e usabilidade do modelo, que pode ser uma ferramenta de monitoramento de 

riachos urbanos e apoio a decisão.   

Palavras-chave: Lógica fuzzy. Indicadores. Pressão-Estado-Resposta. ÍCARU.

Abstract
The objective of this study is to propose a model of environmental diagnosis of urban streams in Brazil through the 

Urban Rivers Environmental Conservation Index (URECI). This index was built from Pressure-State-Response (PER) 

indicators, integrated by the fuzzy logic method. Indicators, definitions of fuzzy rules and scenario validation were 

used through surveys and workshops with a multidisciplinary team of experts. A Fuzzy Rule-Based System (SBRD) 

was developed using the FuzzyGen tool for each attribute, dimension, and the overall index. The SBRD consists of a 

knowledge database, rules, and inference engine. Results are presented in radar graph form, showing the individual 

value (0-10) of each PER and ICARU dimension in the center of gravity graph. The tests presented on the feasibility 

and use of the model can be a tool for monitoring urban streams and decision support.
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1 INTRODUÇÃO
Promover a conservação ambiental significa efe-

tuar o manejo no uso dos recursos do meio am-

biente, de modo a manter estáveis os sistemas 

naturais (BENNETT, 2016). De acordo com Taylor 

(2016), na corrente ideológica do conservacio-

nismo, surgido no século XIX, o homem deve usar 

os recursos naturais de forma racional, a fim de 

manter seu potencial de atender às aspirações 

das futuras gerações e a sobrevivência de todos 

os seres vivos. Sob essa ótica, os rios e riachos 

urbanos, em várias cidades do mundo, estão re-

cebendo estruturas que contribuem para drena-

gem urbana e para o lazer da população, em par-

ques às suas margens. (BERNHARDT e PALMER, 

2007; FRISCHENBRUDER e PELLEGRINO, 2006; 

MARTINEZ, 2016; WHOL, ANGEMEIER e KON-

DOLF, 2005).

O Urban River Basin Enhancemente Methods 

(URBEM), financiado pela União Europeia, de-

senvolveu ferramentas para avaliar o potencial 

de melhoria e reabilitação de cursos d’água ur-

banos submetidos a projetos de intervenção, ba-

seado em 91 indicadores (URBEM, 2004). Alguns 

trabalhos sugerem a avaliação da saúde dos rios 

urbanos por meio da integridade biótica ou da 

qualidade da água ou por índices compostos por 

um conjunto de indicadores ambientais, eco-

nômicos e sociais (DENG et al., 2014; LADSON, 

1999; POMPÊO, RIGOTTI e FREITAS, 2011; TUCCI, 

2017; ZHANG et al., 2019). 

Apesar da disponibilidade de uma longa lista de 

indicadores ambientais, econômicos e sociais, 

ainda existem muitas limitações para implemen-

tar uma metodologia para avaliar a situação de 

riachos urbanos no Brasil, principalmente devido 

à indisponibilidade de dados. Outra dificulda-

de consiste no estabelecimento de um score, já 

que são ecossistemas que integram o ambiente 

natural, construído e social (SINGH e SAXENA, 

2017; ZHANG et al., 2019). Portanto, é preciso 

desenvolver modelos que consigam ser eficazes 

em simplificar sistemas complexos a fim de fa-

cilitar o seu entendimento e subsidiar a tomada 

de decisões. 

Nesse contexto, a lógica Fuzzy pode oferecer um 

método adequado, de fácil implementação e que 

contribui para o conhecimento sobre questões 

ambientais complexas (BARROS, BASSANEZI e 

LODWICK, 2017; SALES, GOMES e SOUZA, 2014; 

SANTOS et al., 2017; ZHANG et al., 2019). Essa 

técnica nos permite codificar softwares que re-

presentem algoritmos mais próximos da forma 

como funciona o raciocínio humano, obtendo 

resultados satisfatórios, uma vez que valores li-

mítrofes e incertezas do modelo não são ignora-

dos. Para os sistemas difusos, diferentemente do 

sistema booleano, um elemento pode pertencer 

parcialmente a diferentes conjuntos. Isso permi-

te o gerenciamento de incertezas e informações 

vagas (ZIMMERMANN, 2011).

Dessa maneira, este trabalho propõe uma meto-

dologia para formulação do Índice de Conservação 

Ambiental de Riachos Urbanos (ÍCARU), baseado 

em regras difusas, numa tentativa de consolidar 

de maneira mais efetiva o processo de diagnóstico 

da situação dos cursos d’água urbanos no Brasil. 

Para tanto, faz-se necessário o uso de indicadores 

cujos parâmetros tenham sido avaliados por espe-

cialistas, para fornecimento do ÍCARU. Esse índice 

será fundamental para avaliar a condição atual, 

refletir sobre possíveis cenários de revitalização e 

monitorar o impacto das intervenções em riachos 

urbanos, levando, dessa forma, o poder público e 

a sociedade a direcionar ações para a conservação 

dos riachos urbanos.

2 METODOLOGIA 
2.1 Seleção de Indicadores 

A seleção prévia de indicadores partiu de uma 

extensa revisão bibliográfica e teve como re-

ferência a publicação do URBEM que define 41 
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indicadores ambientais, 43 sociais e sete econô-

micos para avaliação de projetos de intervenção 

em cursos d’água urbanos (URBEM, 2004). Os 

critérios de seleção foram baseados em Böhrin-

ger & Jochem (2007), sendo eles: simplicidade e 

clareza, disponibilidade do dado, baixo custo de 

obtenção e facilidade de aplicação. 

Foram pré-selecionados 15 indicadores e foi 

construído um questionário Survey (PINSONNE-

AULT e KRAEMER, 1993) para avaliar o grau de 

importância de cada um para compor o ÍCARU. O 

questionário solicitava ao participante que clas-

sificasse o parâmetro em grau de importância 

em uma escala Likert de 1 a 5 (JOSHI et al., 2015). 

Também continha um espaço aberto para obser-

vações, conforme recomenda Kayo & Securato 

(1997). O questionário foi desenvolvido utilizan-

do a ferramenta Google Forms e enviado para 

especialistas em cursos d’água urbanos com pu-

blicações na área. Para validação das respostas, 

foi submetido o teste de confiabilidade de Alfa 

de Cronbach (CRONBACH & SHAVELSON, 2004).  

Foram selecionados os indicadores avaliados 

como importante ou muito importante ou suge-

ridos por mais de 70% dos especialistas. Os indi-

cadores foram agrupados de acordo com o sis-

tema Pressão-Estado-Resposta (PER), sugerido 

pela Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) para indicadores ambien-

tais (OECD, 2003). Em que ‘Pressão’ diz respeito 

às atividades e processos urbanos que produzem 

mudanças ambientais; ‘Estado’ refere-se à con-

dição ou qualidade do ambiente; e ‘Resposta’ 

são as ações desenvolvidas pela sociedade para 

prevenir, mitigar ou recuperar o meio afetado. O 

sistema PER tem sido utilizado em trabalhos com 

rios urbanos, sendo amplamente recomendado 

(HUDON, JEAN e LÉTOURNEAU, 2018; ZHANG et 

al., 2019).

2.2 Controlador Fuzzy

Após a validação dos parâmetros que serão utili-

zados na composição do ÍCARU, a próxima etapa 

foi o desenvolvimento do Sistema Baseado em 

Regras Difusas (SBRD) ou controlador Fuzzy. Esse 

método foi escolhido por conseguir tratar infor-

mações qualitativas de forma rigorosa e exata, a 

partir do conhecimento de especialistas. O mé-

todo se apoia em três passos principais: fuzifi-

cação, inferência e defuzificação (BARROS, BAS-

SANEZI E LODWICK, 2017; GOLDSCHMIDT, 2010; 

ZIMMERMANN, 2011).

1) Fuzificação - É o processo que transforma um 

dado numérico (crisp) em conjuntos Fuzzy. Do 

ponto de vista matemático, um conjunto Fuzzy 

pode ser definido como segue. Seja X = {x1, x2, 

x3, ... xn} um conjunto qualquer de números. Um 

conjunto Ã é chamado conjunto Fuzzy quando 

satisfaz a seguinte definição (Eq. 1):

Ã = {$𝑥𝑥, 𝜇𝜇Ã(𝑥𝑥)*: 𝑥𝑥	𝜖𝜖	[0,1]}  (1)

Onde: 

μÃ(x) é conhecida como a função pertinência de 

cada elemento x no conjunto Ã atribuindo valo-

res de 0 a 1.

A união e a interseção entre dois conjuntos Ã e , 

bem como o complemento de Ã, são definidas como 

segue (Eq. 2, 3 e 4). 

Cometti JLS, Cabral JJSP, Lima HP

∀	Ã, B& 	⊆ X																		µÃ ∪ B&(𝑥𝑥) = max 2µÃ(𝑥𝑥), 𝜇𝜇B&(𝑥𝑥)4 ;  (2)

∀	Ã, B& 	⊆ X																		µÃ ∩ B&(𝑥𝑥) = min 2µÃ(𝑥𝑥), 𝜇𝜇B&(𝑥𝑥)4 ;  (3)
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∀	Ã ⊆ X																		µÃc(𝑥𝑥) = 1 − 	µÃ(𝑥𝑥).   (4)

Onde Ãc é o complemento de Ã. 

Define-se corte de nível h de um conjunto difuso, 

ao subconjunto difuso definido por (Eq. 5): 

Ã(ℎ) = {𝑋𝑋; (𝜇𝜇Ã(𝑥𝑥) ≥ ℎ) ∶ 𝑥𝑥	 ∈ 𝑋𝑋	; ℎ	 ∈ [0,1]}  (5)

Onde h representa o grau de pertinência ao in-

tervalo [0,1].

Nesta etapa foi feito um escalonamento para 

condicionar os valores a universos de discurso 

normalizados e fuzifica os valores, transforman-

do números em conjuntos fuzzy, de modo que 

possam se tornar instâncias de variáveis linguís-

ticas. Um conjunto fuzzy foi definido para cada 

indicador, expresso em termos linguísticos. Para 

os indicadores de pressão, os termos linguís-

ticos foram: “muito baixo”, “baixo”, “médio”, 

“alto” e “muito alto”. Para os de estado: “éssimo”, 

“ruim”, “regular”, “bom” e “ótimo”. E para res-

posta: “adequado”, “aceitável” e “inadequado”.  

Por exemplo: Se o valor de entrada do Índice de 

Qualidade de Água for igual a 18, o grau de perti-

nência é 0,25 ao “ruim” e 0,75 ao “péssimo”. Esse 

processo pode ser visualizado na Fig. 1: 

Figura 1 - Processo de fuzificação, obtido como o exemplo de valores do Índice de Qualidade de Água. 

2) Inferência - Cada proposição fuzzy foi tra-

duzida matematicamente por meio das técnicas 

da lógica Fuzzy. A base de regras foi estabeleci-

da previamente, com um grupo de especialistas 

caracterizando a estratégia de controle e suas 

metas. A base de dados armazena as definições 

necessárias sobre discretização e normalização 

dos universos de discurso, as partições fuzzy dos 

espaços de entrada e saída e as definições das 

funções de pertinência. Um exemplo de regra fu-

zzy é: “Se PRESSÃO é BAIXA, ESTADO é ÓTIMO e 

RESPOSTA é ADEQUADO, então ÍCARU é ÓTIMO”. 

A normalização dos valores dos indicadores é 

necessária para obter uma escala comum e fa-

cilitar a computação fuzzy no final. Considere vi 

como sendo o valor do indicador i, e “min(s)” e 

“max(s)” como sendo, respectivamente, os valo-

res mínimos e máximos desse indicador; então o 

valor “normalizado” N (vi) e calculado da seguin-

te forma:

Se o valor alvo T (vi) corresponde a um máximo 

(Eq.6):
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N(vi) = 	 (

vi − min	(s)
T(vi) − min(s)
1	para	vi	 ≥ T(vi)

	para	vi	 ≤ T(vi)	e		
5 

 (6)

Se o valor alvo T (vi) corresponde a um mínimo (Eq. 7):

N(vi) = 	

⎣
⎢
⎢
⎡1	para	vi	 ≤ T(vi), e

max(s) − vi
max(s) − T(vi) 	para	vi	 ≥ T(vi)		

⎦
⎥
⎥
⎤
  (7)

Se T (vi) corresponde ao intervalo [min(Tv), max(Tv)] (Eq. 8):

N(vi) = 	

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

vi − min	(s)
minT(vi) − min	(s)

	para	vi	 ≤ minT(vi),

max(s) − vi
max(s) − max	 T(vi) 		para	vi	 ≥ maxT(vi)	⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
  (8)

3) Defuzificação - Consiste em transformar as 

ações de controle fuzzy inferidas em ações de 

controle não-fuzzy. Para isso, efetuou-se um es-

calamento, de modo a compatibilizar os valores 

normalizados (crisp) vindos da etapa anterior 

com os valores dos universos de discurso reais 

das variáveis. A resposta se traduz no ÍCARU, que 

é um valor real. Para isso, foi adotado o método 

de centro de gravidade. Esse método transfor-

ma a saída fuzzy em saída discreta encontrando 

a média aritmética entre os centros de gravi-

dade dos conjuntos fuzzy aos quais o elemento 

pertence, ponderados pelo grau de pertinência, 

conforme Eq. 9:

Y = 	
∑ µ!. Y!"
!#$

∑ µ!"
!#$

  (9)

onde: Y é a saída discreta; k é a quantidade de 

conjuntos fuzzy a que o elemento pertence; μi é 

o grau de pertinência com que o elemento per-

tence ao i-ésimo conjunto Fuzzy; Yi é o centro de 

gravidade do i-ésimo conjunto fuzzy a que o ele-

mento pertence.

O controlador fuzzy funciona conforme as três 

etapas descritas anteriormente de fuzificação, in-

ferência e defuzificação. Primeiramente, na infe-

rência são mapeados os conjuntos fuzzy e é deter-

minado como as regras são ativadas e combinadas, 

baseadas nas informações fornecidas por especia-

listas ou extraídas de dados numéricos. Os dados 

são inseridos no controlador e ativados na fuzifica-

ção, gerando os conjuntos fuzzy de entrada;  poste-

riormente, esses conjuntos são defuzificados para 

fornecer a saída de informações precisas. 

A base de regras foi estabelecida com base na 

pesquisa bibliográfica e com um grupo mais res-

trito de especialistas. Cada regra fuzzy definida 

é composta por uma estrutura do tipo SE e EN-

TÃO. Onde o SE corresponde por uma parte an-

tecedente e o ENTÃO pela parte consequente. 

Posteriormente, foi ponderado, também com os 

Cometti JLS, Cabral JJSP, Lima HP
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especialistas, o grau de condição para que a re-

gra seja satisfeita. Na regra fuzzy, esta condição 

é elástica. O número de regras R para as três ou 

cinco variáveis é dada por R = Vn, uma vez que te-

mos n indicadores gerais que determinam cada 

variável e três ou cinco valores linguísticos.

O SBDR foi desenvolvido com o método de inferên-

cia Mamdani. De acordo com Goldschmidt (2010), 

o método Mamdani tem como base a regra de 

composição de inferência max-min e propõe uma 

relação fuzzy binária para modelar matematica-

mente a base de regras. Por exemplo: Se x é A e y 

é B, então z é C, onde A, B e C são conjuntos fuzzy. 

O SBDR foi construído com base no trabalho de 

Santos et al., (2017), que estabeleceram um Índice 

de Sustentabilidade para Fazendas Pantaneiras. 

Foi adotado o software FuzzyGen para ajudar na 

modelagem e construir o SBDR (LIMA et al., 2009). 

O software foi desenvolvido na linguagem de pro-

gramação Java e fornece uma interface amigável 

para definir as partes essenciais de um SBDR (CIN-

GOLANI e ALCALÁ-FDEZ, 2012), que permite aos 

usuários mensurar o ÍCARU para um riacho urba-

no ou realizar simulações e construir cenários. 

Foram feitas no SBDR simulações abrangentes de 

cenários de riachos urbanos para ajustar o mo-

delo fuzzy criado. Esse processo passou pela ava-

liação dos mesmos especialistas que estabelece-

ram a base de regras. Coeficientes de correlação 

foram aplicados para avaliar a confiabilidade e a 

validade dos modelos em relação aos dados. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Indicadores 

Foram recebidas 52 respostas ao questioná-

rio aplicado com especialistas em rios urbanos 

de diversas áreas de conhecimento e atuação 

profissional (Fig. 2a e 2b). A confiabilidade do 

questionário apresentou um coeficiente Alfa de 

Cronbach de 0,76, considerado como nível acei-

tável. O desvio padrão médio das respostas foi de 

0,75, considerando a escala atribuída de 1 a 5. Os 

nove indicadores selecionados e classificados no 

sistema PER podem ser visualizados na Fig. 3. A 

Tabela 1 apresenta características dos indicado-

res, necessárias para o desenvolvimento do con-

trolador fuzzy e cálculo do ÍCARU.

Figura 2a e 2b - Formação e área de atuação profissional dos participantes da pesquisa survey.
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Figura 3 - Indicadores agrupados no sistema Pressão-Estado-Resposta para compor o ÍCARU.

O conceito de conservação ambiental de riachos 

urbanos é um conceito relativo, difuso e dinâmico, 

que pode variar de acordo com os interesses da so-

ciedade. Os indicadores selecionados para a dimen-

são “pressão” estão relacionados à intensidade de 

descarga de poluentes no riacho e o impacto sofrido 

pela urbanização. Para “estado”, foram selecionados 

um indicador químico, um físico e um biológico. E 

na “resposta”, ações da sociedade que diminuem as 

pressões e melhoram o estado ecológico de um ria-

cho urbano. Alguns desses indicadores selecionados 

também foram utilizados por ZHANG et al. (2019), 

em um sistema PER para o um rio urbano na China.    

P1 - Efluente sanitário: O lançamento de esgoto 

sanitário sem tratamento é apontado como um dos 

principais fatores de degradação dos recursos hí-

dricos urbanos (WALSH et al., 2005). No Brasil, ape-

nas 58% do esgoto é coletado, e destes, 73,69% é 

tratado (SNIS, 2018). A matéria orgânica lançada 

nos cursos d’água consome o oxigênio dissolvido, 

inviabilizando a vida aeróbia, ocasiona outros pro-

blemas, como a eutrofização, a sedimentação de 

lodo e a contaminação por microrganismos pato-

gênicos presentes nas fezes humanas. 

P2 - Resíduos Sólidos: Quando os serviços de co-

leta de resíduos sólidos urbanos não são eficien-

tes, aliado à baixa consciência ambiental da po-

pulação, os cursos d’água urbanos acabam sendo 

utilizados como meio de disposição final. Os resí-

duos se acumulam nas margens ou no fundo dos 

rios e córregos, impedem o fluxo da água e con-

tribuem para o aumento das enchentes e inunda-

ções (TUCCI, 2015). Também podem contaminar 

a água e peixes com metais pesados oriundos de 

pilhas e lâmpadas (BERNHOFT, 2012). 

P3 - Ocupação nas Margens ou Sobre o Riacho: 
Os cursos d’água naturais apresentam as carac-

terísticas de continuidade dos escoamentos e de 

conectividade de habitats. A conexão lateral, gera-

da pela inundação, produz uma troca de água, se-

dimentos, nutrientes e organismos fundamentais 

para a integridade de ecossistemas fluviais. Por ou-

tro lado, as águas, ao extravasarem, dissipam ener-

gia cinética na planície de inundação, efetuando 

um trabalho de remodelação dos sedimentos e da 

vegetação existente nas zonas inundadas (THOMS, 

2003; GONZÁLEZ DEL TÁNAGO e GARCÍA DE JA-

LÓN, 2007). As ocupações edificadas, dos mais va-

riados usos, nas margens dos riachos, ou até mes-

mo sob o seu leito, e infraestrutura viária impactam 

negativamente a conectividade lateral. 

E1 - Índice de Qualidade da Água: O Índice de 
Qualidade de Água - IQA incorpora nove parâ-

metros (OD, coliformes, pH, DBO, temperatura, 

nitrogênio, turbidez e sólidos dissolvidos) e pesos 

específicos considerados relevantes para a avalia-

ção da qualidade das águas (VON SPERLING, 2007). 

Alguns especialistas apontaram limitações do uso 
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do IQA como, por exemplo, os backgrounds regio-

nais. Entretanto, o uso do IQA é uma tentativa pre-

vista por programas de monitoramento de águas 

superficiais de vários órgãos ambientais brasilei-

ros, como forma de acompanhar, por meio de in-

formações resumidas, a possível deterioração dos 

recursos hídricos ao longo da bacia hidrográfica 

ou ao longo do tempo e fornece resultados de fácil 

interpretação (COSTA et al., 2012; ZSCHORNACK e 

OLIVEIRA, 2018). 

Tabela 1 - Características dos indicadores que compõem o Índice de Conservação Ambiental de Riachos Urbanos.

Dimensão Indicador
Unidade 

de 
Medida

Fórmula de Cálculo Variável Fuzzy Referência

Pressão

P1- Efluente 
Sanitário

%

Onde: 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = %

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 × 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
100 . 

CTE: % de coleta e tratamento de esgoto sanitário na área 
de drenagem do trecho do riacho ou do município.

Col: % de coleta de esgoto.
Trat: % de tratamento de esgoto sanitário em relação ao 

coletado.

CTE = 100 = muito baixa
100 < CTE ≤ 98 = baixa
98 < CTE ≤ 90 = média
90 < CTE ≤ 40 = alta
40 < CTE = muito alta
Baseado no ranking ABES 
da universalização do 
saneamento (ABES, 2019).

Sistema Nacional de 
Informações sobre 

Saneamento (SNIS) ou 
outra fonte oficial.

P2- Resíduos 
Sólidos

%

Onde:
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = &

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 × 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
100 / 

CDRS: % de Coleta e tratamento de resíduos sólidos na 
área de drenagem do trecho do riacho ou do município.

Col: % de coleta de resíduos sólidos
Dest: % de destinação final adequada de resíduos sólidos 

em relação ao coletado.

CTRS = 100 = muito baixa
100 < CTRS ≤ 98 = baixa
98 < CTRS ≤ 90 = média
90 < CTRS ≤ 40 = alta
40 < CTRS = muito alta
Baseado no ranking ABES 
da universalização do 
saneamento (ABES, 2019).

Sistema Nacional de 
Informações sobre 

Saneamento (SNIS) ou 
outra fonte oficial.

P3- Ocupação 
nas margens

%

Onde: 
𝑂𝑂𝑂𝑂 =	%

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴. × 100 

OM: % de ocupação nas margens ou sobre o riacho.
Aocup: Área ocupada na faixa de Área de Preservação 

Permanente (APP) ou sobre o riacho.
Atotal: Área total da faixa de APP. 

OM ≤ 10 = muito baixa
20 ≤ OM < 11 = baixa
40 ≤ OM < 21 = média
60 ≤ OM < 41 = alta
OM < 61 = Muito alta
Baseado nos estudos 
de Bjorkland, Pringle e 
Newton (2001).

Obtido por meio da 
análise de fotografias 
aéreas, utilizando-se 

de ferramentas de 
geoprocessamento 
para se obter a área 
total de APP e a área 

do parque linear 
dentro desta faixa.

Estado

E1- Qualidade 
da água

Escala de 
0 a 100

onde: 

IQA =	&qi!"
#

"$%

 

IQA: Índice de Qualidade de Água
qi: qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 

e 100.
wi: peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um 

número entre 0 e 1, 
n: número de variáveis que entram no cálculo.

79 < IQA ≤ 100 = ótimo
51 < IQA ≤ 79 = bom 
36 < IQA ≤ 51 = regular
19 < IQA ≤ 36 = ruim
IQA ≤ 19 = péssimo
Baseado em Von Sperling, 
(2014).

Obtido por meio de 
análises laboratoriais 
seguindo o SWMM, 

publicações científicas 
ou dados de órgãos de 

controle ambiental.

E2 - Leito do 
riacho

Escala de 
0 a 25 Onde: 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏1 + 𝑏𝑏2 + 𝑐𝑐1 + 𝑐𝑐2)) 

PLR: Permeabilidade do leito do riacho
a: fundo; b1 e b2: paredes; c1 e c2: taludes

 

 
Para o fundo e paredes:

0 - Revestimento impermeável com secção fechada.
1 - Revestimento impermeável com seção aberta.

2 - Revestimento permeável.
5 - Natural 

Para o talude:
0 - Revestimento impermeável. 

2 - Revestimento permeável. 
3 - Natural sem vegetação.
5 - Natural com vegetação.

22 < Rev ≤ 25 = ótimo
16 < Rev ≤ 21 = bom 
11 < Rev ≤ 15 = regular
5 < Rev ≤ 10 = ruim
Rev ≤ 4 = péssimo
Baseado nos estudos de 
Hannaford, Barbour e 
Resh (1997).

Os dados de 
revestimentos podem 
ser obtidos via dados 
oficiais da prefeitura, 

ou observados por 
meio de imagens 
ou em vistorias de 

campo.

continua...
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Tabela 1 - Continuação...

Dimensão Indicador
Unidade 

de 
Medida

Fórmula de Cálculo Variável Fuzzy Referência

Estado

E3 - Vegetação 
ciliar

%

Onde: 
𝐶𝐶𝐶𝐶 = $

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴 ) × 100 

CV: % de cobertura vegetal arbustiva e arbórea na faixa de 
APP do trecho do riacho.

Acv: área de cobertura vegetal arbustiva e arbórea na faixa 
de APP do trecho do riacho.

At: área total da faixa de APP do trecho do riacho.

90 < CV ≤ 100 = ótimo
70 < CV ≤ 89 = bom 
50 < %Veg ≤ 69 = regular
30 < %Veg ≤ 49 = ruim
%Veg ≤ 30 = péssimo
Baseado nos estudos 
de Bjorkland, Pringle 
e Newton (2001); 
Hannaford, Barbour e 
Resh (1997).

Obtido por meio da 
análise de fotografias 
aéreas, utilizando-se 

de ferramentas de 
geoprocessamento 
para se obter a área 
total de APP e a área 

do parque linear 
dentro desta faixa.

Resposta

R1 - Parques 
lineares

%

Onde: 
𝑃𝑃𝑃𝑃 =	%

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴 * × 100 

PL: % de área com parque linear*.
Apl: área com parque linear na faixa de APP do trecho do 

riacho. 
At: área total da faixa de APP do trecho do riacho.

90 < %PL ≤ 100 = 
Adequado
60 < %PL ≤ 89 = Aceitável
%PL ≤ 59 = Inadequado 
Validado com 
especialistas.

Obtido por meio da 
análise de fotografias 
aéreas, utilizando-se 

de ferramentas de 
geoprocessamento 
para se obter a área 
total de APP e a área 

do parque linear 
dentro desta faixa.

R2 - Plano de 
drenagem

Conceito Medidas consideradas sustentáveis:
Escala do lote: telhado verde; telhado para captação e 

armazenamento de águas pluviais; % de área permeável.
Espaços públicos: pavimentos permeáveis; poços e 

trincheiras de infiltração; jardins de chuva.
Infraestrutura urbana: bacias de retenção; bacias de 
detenção; valas de infiltração; tratamento de águas 

pluviais; canais naturais; sistemas de previsão e alerta de 
inundações.

Adequado: O plano deve 
conter pelo menos duas 
medidas estruturais ou 
não estruturais nas três 
escalas: lotes, espaços 
públicos e infraestrutura 
urbana.
Aceitável: O plano deve 
conter pelo menos uma 
medida estrutural ou não 
estrutural nas três escalas: 
lotes, espaços públicos e 
infraestrutura urbana.
Inadequado: Não contém 
medidas estruturais ou 
não estruturais nas três 
escalas: lotes, espaços 
públicos e infraestrutura 
urbana.
Validado com 
especialistas.

Análise do das 
medidas consideradas 
sustentáveis no Plano 
de Drenagem Urbana 

ou Plano Diretor do 
município, instituído 

por instrumento legal. 

R3 - Governança 
participativa

Conceito Instrumentos de participação na Governança: Definição de 
papéis e responsabilidades de atores sociais; Qualificação 

da comunidade para processos de decisão; Consulta 
pública; Audiência pública; Conselhos consultivos; 

Comitês de bacia; Transparência e publicidade das ações; e 
Educação ambiental 

Fonte: Oliveira e Pisa (2015); Pires (2011); Jacobi (2012); 
Empinotti, Jacobi e Francalanza (2016); OECD (2015)

Adequado: São 
desenvolvidos seis ou 
mais instrumentos de 
governança para o riacho 
urbano. 
Aceitável: São 
desenvolvidos entre 
3 e 5 instrumentos de 
governança para o riacho 
urbano. 
Inadequado: São 
desenvolvidos dois ou 
menos instrumentos de 
governança para o riacho 
urbano.
Validado com 
especialistas. 

Análise dos 
instrumentos 

de governança 
participativa nas 
políticas públicas 

e projetos voltados 
para a gestão e 

conservação dos 
cursos hídricos 

urbanos. 

Fonte: elaborado pelo autor.

E2 - Permeabilidade do Leito do Riacho: a dre-

nagem tradicional tem transformado os cursos 

d’água urbanos em grandes galerias de escoa-

mento das águas pluviais. A impermeabilização 

do canal fluvial ocasiona grandes perdas para o 

rio, principalmente por impossibilitar a troca en-

tre as águas superficiais e subterrâneas (TUCCI, 

2015). Em épocas de cheias, o rio alimenta o len-

çol freático, e na seca ocorre o inverso. A imper-

meabilização com revestimentos lisos aumenta a 

velocidade de escoamento das águas e provoca 

erosões a jusante (CARVALHO, SILVA E CABRAL, 

Cometti JLS, Cabral JJSP, Lima HP

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 234 / pp 114-128 | Jan a Mar, 2022



123

2017). Também afeta a biota, pois a ocorrência 

natural de seixos rolados é responsável pela ma-

nutenção do ciclo vital de espécies, principal-

mente da fauna bentônica. A ausência de rugo-

sidade também diminui o movimento turbulento 

e a oxigenação da água (BINDER, 1998). Esse in-

dicador é composto por três parâmetros: o reves-

timento do fundo e das paredes do canal fluvial 

(leito menor) e dos taludes (leito maior). 

E3 - Vegetação ciliar: A vegetação ciliar tem um 

importante papel ecológico e hidrológico para os 

cursos d’água. Dentre as funções ecológicas está 

o hábitat da fauna terrestre e aquática, produ-

ção de alimentos, cobertura e proteção térmica 

para peixes e outros animais. Em relação às suas 

funções hidrológicas, a vegetação retarda o es-

coamento superficial, promove a estabilidade 

das margens e mantém nascentes. Além disso, 

a mata ciliar ainda melhora a qualidade da água 

por meio da filtragem e da retenção de sedimen-

tos e processos de absorção de nutrientes pelas 

raízes (KAGEYAMA e GANDARA, 2001; LAFORTE-

ZZA, 2013). 

R1 - Parques lineares: Parques lineares, ou  

greenways, são intervenções urbanísticas cons-

truídas ao longo de cursos d’água, projetados e 

manejados com múltiplos objetivos, entre eles 

ecológicos, estruturais, recreativos, culturais e 

estéticos, compatíveis com o uso sustentável do 

solo. Tais espaços são capazes de conectar áreas 

verdes e pessoas, proteger e recuperar o ecossis-

tema, controlar enchentes, abrigar práticas de 

lazer, esporte e cultura, além de contribuir com 

alternativas não motorizadas de mobilidade ur-

bana (KONDOLF e PINTO, 2017; SOARES, BONZI 

e OLIVEIRA, 2012; MARTINEZ, 2016). O parque 

linear tem sido apontado como um instrumento 

essencial para integração da paisagem urbana 

com os cursos d’água. Eles permitem uma inte-

ração maior das pessoas com os rios e riachos, 

promovendo o sentimento de zelo (MACEDO & 

MAGALHÃES, 2011; ÖZGÜNER et al., 2012). Pro-

jetos de revitalização de rios com áreas de recre-

ação tiveram mais sucesso na Austrália (FINDLAY 

& TAYLOR, 2006). 

R2 - Plano de Drenagem Urbana Sustentável: 

Os Sistemas Urbanos de Drenagem Sustentá-

vel (SUDS) visam a reduzir o impacto da imper-

meabilização solo nas cidades sobre os hidro-

gramas de cheias (ROY et al., 2008). Poços de 

infiltração, trincheiras de infiltração, jardins de 

chuva, pavimentos permeáveis, bacias de re-

tenção são alguns exemplos de aplicação dessa 

técnica de drenagem, além da revitalização de 

cursos d’água urbanos. Essas técnicas preventi-

vas e compensatórias têm sido apontadas como 

mais ambientalmente adequadas para o manejo 

de águas pluviais urbanas e reduzem os impac-

tos ambientais nos corpos hídricos (REIS e ILHA, 

2014; TORAN e JEDRZEJCZYK, 2017 e BOCKHORN 

et al., 2017). No Brasil, não existe uma política 

pública universalizada para a implementação 

de SUDS. Entretanto, algumas cidades começa-

ram a incorporá-las nos seus Planos Diretores de 

Drenagem Urbana - PDDrUr ou Plano de Manejo 

de Águas Pluviais Urbanas (VILLANUEVA et al., 

2011). 

R3 - Governança Participativa: Governança é a 

capacidade dos governos de planejar, formular e 

programar políticas e cumprir funções (FERNAN-

DES, WELCH e GONÇALVES, 2012; JACOBI et al., 

2012). Atualmente, é incorporada a esse concei-

to a forma pela qual o governo exerce o seu poder. 

Nesse contexto, a governança é um importante 

instrumento para a participação democrática da 

população nos governos (GROTE & GBIKPI, 2002; 

HIRST, 2000; KOOIMAN, 2002). Essa “governan-

ça participativa”, baseada na interação entre o 

governo e a sociedade, tende a potencializar as 

ações político-administrativas e a diminuir re-

sistências e oposições aos projetos políticos de 

revitalização de rios (BOURDIN, 2001). 
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De acordo com Palmer et al. (2007), que realizou 

uma revisão dos projetos de revitalização de rios 

nos EUA, os projetos que obtiveram melhores 

resultados foram aqueles onde havia o envolvi-

mento da população residente na bacia no pro-

jeto. Importância ainda deve ser dada à hetero-

geneidade existente dentro dos atores sociais, a 

fim de garantir que a maior parcela possível da 

população seja integrada no processo decisório 

(SEIDL e STAUFFACHER, 2013). 

3.2 Controlador Fuzzy

Como os indicadores foram agrupados no sistema 

PER, foram estabelecidas regras fuzzy para cada 

grupo. Criaram-se 125 regras (53) para o sub ín-

dice Pressão, 125 (53) para Estado e 27 (33) para 

Pressão. Na inferência do ÍCARU, agregando os três 

sub índices (PRESi + ESTi + RESPi), elaboraram-se 

mais 75 regras, totalizando 352 na base de regras 

fuzzy. A estrutura do  controlador fuzzy (SBDR) para 

calcular o ÍCARU pode ser visualizado na Fig. 4:

Figura 4 - Estrutura do Sistema Baseado em Regras Difusas para cálculo do Índice de Conservação de Riachos 
Urbanos - ÍCARU. P1 – Efluente sanitário, P2 - Resíduos sólidos, P3 - Ocupação nas margens, E1 - Índice de Qualidade 
da Água , E2 - Leito do riacho, E3 - Vegetação ciliar, R1 - Parques lineares, R2 – Plano de drenagem, R3 - Governança 
participativa, PRESi - sub indicador Presão, ESTi - sub indicador Estado e RESPi - sub indicador Resposta. Baseado em 

Santos et al. (2017).
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Na defuzificação do ÍCARU foi estabelecida uma 

escala de 0 a 10 uma classificação em 5 níveis de 

conservação (Figura 5): Ótimo - o riacho urbano 

possui características ecológicas bem próximas das 

originais e permite o uso sustentável das suas mar-

gens; Bom - o riacho urbano possui características 

ecológicas um pouco diferentes das originais e per-

mite o uso sustentável das suas margens; Regular 

- o riacho urbano possui características ecológicas 

um pouco diferentes das originais e suas margens 

apresentam partes impermeabilizadas; Ruim - o 

riacho urbano possui características ecológicas 

comprometidas e suas margens apresentam par-

tes impermeabilizadas; e Péssimo: o riacho urbano 

possui características ecológicas comprometidas e 

suas margens estão impermeabilizadas.

Figura 5 - Exemplo do processo de defuzzyficação com o método Centro de Gravidade, para obtenção do ÍCARU. 
Esse modelo proposto pode ser utilizado, pelos diversos atores, como apoio à decisão sobre a revitalização e a 

conservação de riachos urbanos. A população é uma das principais beneficiadas, pois a ferramenta é de fácil aplicação 
e mostra os resultados de forma clara. Dessa forma, a sociedade pode monitorar a conservação de um riacho e, 

juntamente com o poder público, efetivar medidas para melhorar os indicadores locais.

A modelagem fuzzy facilita a formalização mate-

mática por meio de parâmetros linguísticos, o que 

leva à criação de sistemas baseados em conheci-

mento. A ferramenta fornece estrutura analítica 

que permite aos interessados avaliar a conserva-

ção ambiental de riachos urbanos, usando um ín-

dice que representa o “valor” medido, a partir do 

consenso de especialistas e dados reais. O ÍCARU 

oferece ao usuário ou tomador de decisão a pos-

sibilidade de que a incerteza seja modelada de 

acordo com as complexidades do ecossistema de 

um riacho urbano. 

Entretanto, essa ferramenta é reducionista e ten-

de a simplificar demais o sistema complexo. Con-

tudo, a metodologia permite a melhoria adaptati-

va do ÍCARU com alteração das regras e números 

crisp dos conjuntos fuzzy. Indicadores podem ser 

incluídos, desde que validados por especialistas, 

analisando-se a interferência nos outros indica-

dores, e criadas novas regras.  O ajuste pode ser 

realizado sempre que ocorram avanços no conhe-

cimento e na disponibilidade de dados sobre os 

indicadores propostos. 

4 CONCLUSÃO
Riachos urbanos são ecossistemas complexos e 

dinâmicos que estabelecem conectividades com 

outros sistemas naturais, urbanos e sociais. São 

ambientes que historicamente sofrem degrada-
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ção com o estrangulamento e a impermeabiliza-

ção do seu leito, a supressão da vegetação ciliar e 

a disposição inadequada de efluentes e resíduos 

sólidos. Todo esse contexto dificulta o estabele-

cimento de indicadores ou um único índice que 

represente as relações entre os diversos aspec-

tos e impactos que envolvem a conservação des-

se ambiente. 

O ÍCARU, que integra indicadores quantitativos 

e qualitativos em um sistema baseado em lógica 

fuzzy, mostrou-se adequado para avaliar a con-

servação de riachos urbanos. A ferramenta de 

modelagem difusa, baseada em dados científi-

cos, informações oficiais e medidas em campo 

ou por imagens de satélite, permitiu obter resul-

tados claros para diferentes cenários.  O ÍCARU 

torna-se relevante para realizar o diagnóstico 

do ambiente e orientar o processo de tomada de 

decisão e subsidiar a elaboração de políticas pú-

blicas que visem a revitalização e conservação de 

riachos urbanos. 
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Resumo
Neste estudo foi avaliada a remoção de sulfametoxazol, diclofenaco e 17β-estradiol em água natural por 

meio da oxidação com cloro. As concentrações iniciais dos microcontaminantes, bem como o tempo após 

a aplicação do cloro, apresentaram diferenças significativas na remoção dos compostos de interesse. As 

águas naturais foram submetidas ao tratamento por clarificação seguido da pós-cloração, e os resultados 

revelaram que a melhor eficiência de remoção, com dosagem de cloro de 2,0 mg.L-1 foi da ordem de 58%, 

54% e 67% para diclofenaco, 17β-estradiol e sulfametoxazol, respectivamente. O aumento da dose de cloro  

(3,0 mg.L-1), para tempo de contato de 60 min, não resultou em maior remoção dos microcontaminantes 

(69% para diclofenaco, 49% para 17β-estradiol e 9,4% para sulfametoxazol). A formação de subprodutos foi 

observada para os microcontaminantes sulfametoxazol e 17β-estradiol, e não evidenciada para o diclofena-

co, o qual apresentou um dos maiores valores de remoção por meio da oxidação com o cloro. 

Palavras-chave: Fármacos. Cloração. Subprodutos de desinfecção. Tratamento de água.

Abstract
In this study, the removal of sulfamethoxazole, diclofenac and 17β-estradiol in natural water was evaluated by 

means of oxidation with chlorine. The initial concentrations of microcontaminants, as well as the initial times and 

the time after of chlorine application, showed significant differences in the removal of the target compounds. The 

natural waters were subjected to treatment by clarification followed by post-chlorination and the results revealed 

that the best removal efficiency, with chlorine dosage of 2.0 mg.L-1 was on the order of 58%, 54% and 67% for 

diclofenac, 17β-estradiol and sulfamethoxazole, respectively. The increase in the chlorine dose (3.0 mg.L-1), for 

a contact time of 60 min, did not result in greater removal of microcontaminants (69.0% for diclofenac, 49% for 

17β-estradiol and 9.4% for sulfamethoxazole). The formation of by-products was observed for the microcontam-

inants sulfamethoxazole and 17β-estradiol. However, it was not evidenced for diclofenac, which presented one of 

the highest values of removal through the oxidation with chlorine.

Keywords: Optimization. Linear Programming. Water Resources. Modeling. Integrated Analysis. Supply. Reservoirs.

ARTIGO ORIGINAL

https://doi.org/10.36659/dae.2022.009
mailto:marysliz@yahoo.com.br
https://orcid.org/0000-0002-7918-3617
https://orcid.org/0000-0001-6314-6208
https://orcid.org/0000-0003-0897-0151
https://orcid.org/0000-0002-2061-1613
https://orcid.org/0000-0003-1940-3304
https://orcid.org/0000-0001-6058-3218
https://orcid.org/0000-0002-0978-7474


130

1 INTRODUÇÃO
A crescente preocupação com a preservação am-

biental tem incluído também a presença de des-

reguladores endócrinos, amplamente dispersos 

nos corpos hídricos e outros ambientes. Os pro-

dutos farmacêuticos, androgênios e estrogênios 

(naturais e sintéticos), pesticidas, detergentes 

e químicos industriais estão entre as principais 

classes dos desreguladores endócrinos. Alguns 

desses compostos, quando descartados nos cor-

pos d’água, provocam, além dos efeitos de geno-

toxicidade, aumento da resistência de bactérias 

patogênicas, características que lhes permitem 

integrar o grupo dos denominados microcon-

taminantes emergentes. Evidências clínicas e 

estudos epidemiológicos sugerem riscos eleva-

dos para distúrbios endócrinos, metabólicos, re-

produtivos e câncer (VILELA, BASSIN e PEIXOTO, 

2018; GIULIVO et al., 2016). 

Os produtos farmacêuticos, por serem largamente 

utilizados pela população, ocorrem com elevada 

frequência nos esgotos sanitários e, consequen-

temente, nas águas superficiais. A ocorrência de 

fármacos e desreguladores endócrinos em po-

tenciais mananciais de abastecimento, princi-

palmente nos países em desenvolvimento, dá-se 

pela baixa cobertura na coleta dos esgotos e pela 

ineficiência das tecnologias convencionais de 

tratamento de águas residuárias na remoção da 

maioria desses microcontaminantes, principal-

mente aqueles que apresentam maior polaridade.

Os contaminantes orgânicos farmacêuticos in-

cluem os analgésicos, reguladores lipídicos, an-

tibióticos, diuréticos, anti-inflamatórios, antis-

sépticos, beta-bloqueadores, antimicrobianos, 

produtos metabólitos e de transformação. Tais 

contaminantes podem afetar a qualidade da água 

de consumo e a saúde humana e, no caso espe-

cífico dos antibióticos, induzir o desenvolvimento 

de genes de resistência e de bactérias resistentes 

(as denominadas superbactérias) no ambiente 

(AHMED et al., 2016). Apesar de as concentrações 

de contaminantes orgânicos farmacêuticos serem 

geralmente muito baixas em ambientes aquáti-

cos, da ordem de ng L-1, esses compostos podem 

ser reativos a organismos não-alvo e pseudoper-

sistentes devido à descarga contínua, e causado-

res de danos aos corpos d’água (RUHÍ et al., 2015; 

HU, WANG e HSIEH, 2015). 

Dos fármacos comumente encontrados nos 

corpos d’água, assumem eminente relevância 

— pelo uso extensivo no Brasil e nos países em 

desenvolvimento — o antibiótico sulfametoxazol 

(SMX) e os anti-inflamatórios não esteroides, es-

pecialmente o diclofenaco (DCF). O SMX encon-

tra-se inalterado na urina em concentrações da 

ordem de 10% a 30% em relação à quantidade 

inicial. Por outro lado, aproximadamente 65% da 

dose administrada de DCF é eliminada na urina, 

sendo 50% na forma de metabólitos e 15% na 

forma inalterada (ALDER et al., 2006).

Os estrogênios são os principais hormônios sexu-

ais femininos e desempenham papel importante 

nos sistemas reprodutivos e não-reprodutivos. O 

17β-estradiol (E2), usado como ingrediente ativo 

em pílulas anticoncepcionais e em outras drogas 

administradas durante a menopausa, parece ser 

a causa mais provável de efeitos de desregulação 

endócrina observados em peixes em diversos lo-

cais (FERNANDÉZ et al., 2017; JIANG et al., 2016). 

Estudos indicam a relação dos desreguladores en-

dócrinos com o aparecimento de anormalidades 

reprodutivas em animais e associadas à diminui-

ção de espermatozóides em humanos expostos a 

estes compostos (ROSENFELDT e LINDEN, 2004). 

Estima-se que valores de excreção diária do E2 em 

diferentes fases da vida atinjam 600 μg (JOHNSON 

et al., 2000), liberados na urina em concentrações 

que poderiam afetar a biota aquática. 

Alguns estudos têm revelado que tais micro-

contaminantes orgânicos não são removidos em 

sua totalidade pelos processos convencionais de 

clarificação e filtração empregados nas estações 
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de tratamento de água, demandando a utiliza-

ção de técnicas complementares para a remoção 

(LIMA et al., 2014). Pesquisadores reportam que 

o uso de técnicas avançadas de oxidação (YANG 

et al., 2017), de adsorção com carvão ativado em 

pó ou granular (MOURA, RIOS e GALVÃO, 2018; 

LIMA et al., 2014) ou de separação por membra-

nas (YOON et al., 2010) pode ser promissor na 

remoção de fármacos e desreguladores endócri-

nos em águas. Contudo, no Brasil e na significa-

tiva maioria das estações de tratamento de água 

nos países em desenvolvimento, bem como nos 

desenvolvidos, emprega-se cloro como agente 

oxidante/desinfetante e em poucas unidades o 

processo de adsorção ou outra técnica comple-

mentar de potabilização. Dessa forma, nas esta-

ções convencionais de tratamento, com etapas 

de clarificação, filtração e desinfecção com clo-

ro, a remoção de fármacos e desreguladores en-

dócrinos dependerá, principalmente, da oxida-

ção química causada pelo agente desinfetante, 

podendo ser utilizada, nesses casos, a técnica de 

pré-oxidação, quando a matéria orgânica apre-

senta-se em baixas concentrações no afluente.

A utilização de oxidantes químicos, antes (como 

a pré-cloração) ou depois da etapa de filtração 

(desinfecção clássica), torna-se abordagem viá-

vel para degradar, ainda que parcialmente, fár-

macos e desreguladores endócrinos, haja vista o 

elevado poder oxidante dos compostos de cloro 

comumente utilizados na potabilização. Contu-

do, as unidades de desinfecção das estações de 

tratamento de água no Brasil foram usualmente 

projetadas visando a conferir tempo de contato 

mínimo para a desinfecção por meio da cloração, 

de acordo com concentração de cloro residual 

livre, com a temperatura e pH da água, conso-

ante às recomendações do Anexo XX da Portaria 

de Consolidação nº 05/2017 que dispõe sobre 

o controle e a vigilância da qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de pota-

bilidade. A predominância do HOCl (em relação 

ao OCl-) em valores de pH inferiores a 7,0 con-

correu para as modificações listadas no referi-

do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05 

de 28/09/2017. Nesse contexto, o novo cenário 

proposto para a desinfecção demanda pesquisas 

científicas (estudos em escala de bancada ou pi-

loto) de avaliação do impacto das condições de 

oxidação propostas na remoção de fármacos e 

desreguladores endócrinos. Exemplificando essa 

assertiva, para efluente filtrado com pH neutro, 

temperatura de 20ºC e concentração de cloro 

residual livre da ordem de 1,2 mg.L-1 à saída do 

tanque de contato, o tempo de detenção reco-

mendado pelo mencionado Anexo XX da Portaria 

de Consolidação nº 05 de 28/09/2017 reduz-se 

para 8,0 min. Adicionalmente, a premissa da ma-

nutenção de concentração residual de cloro na 

rede de distribuição dos sistemas de abasteci-

mento de água no Brasil (igualmente adotada na 

maioria dos países) há de favorecer a formação 

de subprodutos da oxidação desses microconta-

minantes. Pereira (2011) evidenciou a formação 

e o acúmulo de subprodutos em água contendo 

estradiol submetida à cloração. 

Diante do exposto, o objetivo principal deste traba-

lho consistiu em avaliar a remoção de três fárma-

cos, representativos das classes dos antibióticos 

(SMX), dos anti-inflamatórios (DCF) e dos hormô-

nios (E2) em águas naturais por meio da oxidação 

com cloro aplicado na forma de hipoclorito de 

sódio. Adicionalmente, avaliaram-se os aspectos 

cinéticos da oxidação, a formação de subprodutos 

e a influência das condições operacionais (pH da 

água de estudo, dose cloro e tempo de contato) na 

remoção desses microcontaminantes.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Reagentes

Os padrões utilizados para os microcontami-

nantes avaliados foram da marca Sigma-Al-

drich®, E2 (98%), sal de DCF sódico (99,9%) e 
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SMX (100%). Para o preparo da solução aquosa 

de fármacos pesou-se a massa dos respecti-

vos padrões objetivando-se inicialmente duas 

concentrações iniciais teóricas de 0,5 mg.L-1 e  

1,0 mg.L-1. Embora tais concentrações sejam bem 

superiores àquelas normalmente observadas em 

águas naturais, tal definição visou a permitir a 

análise dos fármacos e subprodutos de oxidação 

por injeção direta (sem etapa de extração), em 

equipamento de cromatografia líquida acoplado 

a espectrômetro de massas, conforme posterior-

mente descrito. 

O agente oxidante foi preparado a partir de so-

luções de hipoclorito de sódio (NaOCl) com con-

centração nominal de 12% de cloro livre. Tal 

solução foi diluída de forma a se obter soluções 

aquosas contendo cloro livre nas concentrações 

iniciais teóricas de 1,0 mg.L-1 a 3,0 mg.L-1. Tais 

concentrações pautaram-se na rotina opera-

cional de significativa parcela das estações de 

tratamento de água e nos limites para cloro resi-

dual livre na rede de distribuição de 0,2 mg.L-1 a 

2,0 mg.L-1 estabelecidos Anexo XX da Portaria de 

Consolidação nº 05/2017 (BRASIL, 2017) . 

A concentração de cloro livre foi determina-

da pelo método colorimétrico padrão (APHA/

AWWA/WEF, 2005) que envolve a adição de N, 

N-dietil-p-fenileno diamina (DPD) e o uso de 

espectrofotômetro com leitura da absorbância 

em 515 nm. O limite de detecção de cloro pelo 

referido método foi determinado em 0,05 mg.L-1  

utilizando o espectrofotômetro Aaker Sp-220. 

Para neutralização do cloro residual, interrom-

pendo assim o processo de oxidação duran-

te o preparo e armazenamento das amostras, 

foi utilizada solução de tiossulfato de sódio  

(Na
2
S

2
O

3
.5H

2
O) na concentração de 0,1 mol.L-1,  

padronizada de acordo com o método titulomé-

trico do iodeto de potássio (KI). 

Nos testes de avaliação da influência do pH na 

eficiência de remoção dos microcontaminantes, 

ajustou-se o valor do pH (para valores de 4, 7 e 

12, em função dos valores de pKa dos fármacos 

e das espécies de cloro dissolvidas) com soluções 

de 0,1 mol.L-1 de ácido clorídrico (HCl) ou hidróxi-

do de sódio (NaOH).

2.2 Ensaios de Clarificação e Cloração

Sabendo-se que nas estações de tratamento de 

água parcela significativa das partículas suspen-

sas e dissolvidas remanescentes à clarificação é 

comumente removida pela filtração, estudos de 

desinfecção com águas naturais de baixa turbi-

dez tendem a melhor representar o que se suce-

de em escala real. Desta forma, na etapa de clari-

ficação foram utilizadas as condições otimizadas 

por LIMA et al. (2014) para remoção de turbidez 

de água natural (aproximadamente 10 uT), com 

cloreto de polialumínio como coagulante primá-

rio e hidróxido de sódio como alcalinizante. Os 

parâmetros otimizados resultantes dos ensaios 

de clarificação em equipamento de Jar Test, apre-

sentados na Tabela 1, verificam-se comumente 

nas unidades de mistura rápida, de floculação 

e de sedimentação integrantes das estações de 

tratamento. Cabe salientar que os jarros de acrí-

lico do equipamento de Jar Test foram substituí-

dos por jarros de vidro para minimizar a adsorção 

dos fármacos às paredes.

Tabela 1 - Condições otimizadas da clarificação da água de estudo.

Coagulação Floculação Sedimentação

Dose ótima
(mg/L) pH Tempo de mistura 

rápida (s)

Gradiente de 
velocidade de 

mistura rápida (s-1)

Tempo de 
floculação (min)

Gradiente de 
velocidade de 
floculação (s-1)

Velocidade de 
sedimentação 

 (cm.min-1)

4,0 7,1 ± 0,1 15 600 ± 20 10 35 ± 5 2,0
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A solução fortificada com os três microcontami-

nantes, com as mencionadas concentrações teó-

ricas de 0,5 mg.L-1 e 1,0 mg.L-1, era preparada nos 

jarros de vidro de 2,0 L utilizando como solvente 

a água natural com turbidez ~10 uT. Precedendo 

a aplicação do coagulante e do alcalinizante, de-

terminavam-se pH, temperatura, turbidez e con-

dutividade elétrica da água natural contendo os 

microcontaminantes. Em seguida aplicavam-se o 

coagulante e o alcalinizante nos tempos estabe-

lecidos e filtrava-se a vácuo (membrana de nylon, 

com abertura nominal de poro de 0,45 μm) a amos-

tra ao final da etapa de clarificação. O filtrado era 

então submetido à cloração visando a simular com 

maior fidedignidade o que se sucede nos tanques 

de contato das estações de tratamento de água.

A desinfecção era realizada em jarros de vidro de 

2,0 L, sob agitação em equipamento de Jar Test 

com gradiente de velocidade 120 ± 10 s-1, de for-

ma a garantir mistura completa do conteúdo do 

jarro. O cloro era aplicado na dose estabelecida 

(2,0 mg.L-1 e 3,0 mg.L-1) e assim iniciava-se o en-

saio de oxidação com cada fármaco isoladamen-

te. A magnitude do gradiente de velocidade vi-

sou a representar ampla gama de equipamentos 

de Jar Test passíveis de conferir à massa líquida 

menor grau de agitação, tornando possível a re-

produbilidade dos ensaios em outras circunstân-

cias. Como a desinfecção na maioria das esta-

ções sucede a etapa de filtração, a possibilidade 

de significativa sedimentação de partículas pra-

ticamente inexiste. Dessa forma, gradientes de 

velocidade superiores a 50 s-1 haverão de cum-

prir a função de favorecer a adequada dispersão 

do desinfetante à massa líquida.  

A coleta de amostras realizava-se assim que o 

cloro era aplicado (tempo inicial) e nos cinco 

tempos pré-estabelecidos (5 min, 15 min, 30 

min, 45 min e 60 min) para posterior determi-

nação do pH, das concentrações do fármaco e 

do cloro residual livre utilizando o método DPD. 

Cada frasco de coleta continha tiossulfato de só-

dio para consumo do cloro residual e interrupção 

da oxidação. A determinação da quantidade de 

tiossulfato adicionada realizava-se a partir do 

conhecimento do cloro residual livre no momen-

to da coleta e do coeficiente estequiométrico da 

reação entre os íons hipoclorito e o tiossulfato. 

A análise de cloro residual e a adição de tiossul-

fato aos frascos realizava-se em até 2 min após 

a coleta, tempo aproximadamente igual para to-

das as condições testadas. Dessa forma, o tem-

po para a adição do tiossulfato menor que 2 min 

poderia apresentar maior relevância, principal-

mente para o menor tempo de contato avaliado 

(5 min). Para os demais tempos de contato (maior 

ou igual a 15 min), o tempo despendido para a 

adição do tiossulfato adquire menor relevância 

na oxidação dos microcontaminantes. 

2.3 Análises Cromatográficas e de 
Espectrometria de Massas

Foram coletados volumes de 10 mL para todas 

as amostras, filtradas em filtro millipore com 

membrana de 0,45 μm. A etapa de extração do 

analito não foi realizada, pois as concentrações 

dos microcontaminantes variaram em torno de 

50 μg.L-1 a 1000 μg.L-1, permitindo assim a análi-

se por injeção direta (sem etapa de extração) no 

aparelho cromatográfico. 

As amostras eram transferidas para vials com ca-

pacidade de 1,5 mL e colocadas no amostrador au-

tomático do equipamento HPLC. O cromatógrafo 

líquido utilizado era equipado com sistema binário 

de bombas (modelo LC-30 AD Shimadzu) e amos-

trador automático (modelo SIL 30 AC – Shimadzu). 

O espectrômetro de massas (Shimadzu LC/IT/TOF) 

dispunha de dois analisadores de massa em série: 

um capturador de íons (íon trap, IT), seguido por um 

tempo de voo (time offlight, TOF) que confere alta 

sensibilidade e resolução na obtenção de espec-

tros. A fonte de ionização avaliada nesse estudo foi 

por eletronebulização (electrosprayionization, ESI).
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Para separação cromatográfica utilizou-se a co-

luna cromatográfica Kinetex C18 (50 x 3,0 mm; 

2,6 μm – Phenomenex) com temperatura do for-

no a 40ºC. O tempo de corrida inicial foi de 20 

min e o volume de amostra injetado de 10 μL. A 

fase aquosa continha hidróxido de amônia 3,5 

mM em ambas as fases e metanol na fase or-

gânica. O método analítico de quantificação foi 

desenvolvido e validado por RODRIGUES (2012).

2.4 Análises Estatísticas

As análises estatísticas foram efetuadas com o 

auxílio do software BioEstat5.0 a fim de consta-

tar diferenças significativas entre as eficiências 

de remoção dos fármacos a partir dos tempos de 

contato e das doses de cloro. Por meio do teste 

de normalidade de Shapiro-Wilk foi possível ob-

servar se os resultados obtidos seguiram distri-

buição paramétrica (normal) ou não-paramétri-

ca (não-normal). Quando os testes preliminares 

apontavam para distribuição normal dos dados 

foi realizada a análise de variância, avaliando-se 

dois critérios, seguida do teste t de Student (blo-

cos). Em contrapartida, para distribuição não-

-normal, os dados foram submetidos aos testes 

de ANOVA Kruskal-Wallis, de Student-Newman 

e de Mann-Whitney. As comparações dos da-

dos realizaram-se por meio dos p-valores ob-

tidos, sendo que para p-valor ≤ 0,05 a hipótese 

de igualdade entre os resultados comparados foi 

rejeitada no nível de confiança de 95%.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Dose de Cloro de 2,0 mg.L-1

A etapa de clarificação, realizada nas condições 

otimizadas por Lima et al. (2014), não apresen-

tou resultados de mesma magnitude em termos 

de remoção de turbidez, ainda que satisfatórios 

(turbidez remanescente ≈ 4,1 uT). Realizaram-se 

ensaios de oxidação com a água natural, após a 

clarificação da mesma, com concentração teó-

rica de 500 μg.L-1 para cada microcontaminante 

(SMX, DCF e E2) e dose de cloro de 2,0 mg.L-1. Na 

Tabela 2 apresentam-se os valores reais (medi-

dos no tempo zero) da concentração inicial de 

cada microcontaminante, tempo ótimo de con-

tato (que resultou em menor concentração resi-

dual), o residual dos três fármacos estudados e a 

maior eficiência de remoção obtida.

Tabela 2 - Concentrações iniciais e residuais mínimas dos microcontaminantes em água filtrada para  
dose de 2,0 mg.L-1 de cloro e tempo ótimo de contato.

Fármaco Concentração inicial 
medida (μg.L-1)

Tempo ótimo de contato 
(min)

Menor concentração 
residual (μg.L-1)

Maior eficiência de 
remoção (%)

SMX 635 60 237 62,7

DCF 259 60 110 57,5

E2 43 45 20 53,5

Na Tabela 3 podem ser observadas as caracterís-

ticas da água antes e após a clarificação e clo-

ração. É possível notar que a condutividade au-

mentou na etapa de cloração devido à produção 

de íons sódio em razão da dissolução do hipoclo-

rito de sódio.

Tabela 3 - Variáveis analisadas antes/após o tratamento de clarificação e após a cloração.

Características da Água Antes/Clarificação Após/Clarificação Após/Cloração

Condutividade (mS cm-1) 176 ± 1,0 222 ± 1,2 245 ± 1,4

pH 7,22 ± 0,1 7,46 ± 0,1 7,3 ± 0,1

Temperatura (°C) 23,4 ± 0,2 21,1 ± 0,2 20,3 ± 0,2

Turbidez (uT) 10,27 ± 0,7 4,7 ± 0,3 4,2 ± 0,1
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Na Fig. 1 pode ser observada a eficiência da cloração na remoção dos três fármacos após a clarificação.

Figura 1 - Remoção dos microcontaminantes por cloração a dose de 2,0 mg.L-1 após clarificação e pH 7,3

Os resultados expostos na Fig. 1, obtidos à tem-

peratura de 20,3 ± 0,1ºC, remetem às mencio-

nadas premissas do Anexo XX da Portaria de 

Consolidação nº 05/2017 (Brasil, 2017) para 

desinfecção. Considerando-se o mencionado 

tempo de contato recomendado (≈ 8,0 min e pH 

inferior a 8,0), nas condições dos ensaios — usu-

ais para significativa parcela das estações de tra-

tamento —, verificou-se oxidação inferior a 20% 

dos microcontaminantes estudados.

Compararam-se as eficiências de remoção dos três 

microcontaminantes nos tempos de contato de 0 a 

60 min, a fim de verificar diferenças estatisticamen-

te significativas entre o tempo e as concentrações 

dos microcontaminantes. Os resultados do F-teste 

mostraram-se significativos para o tempo de con-

tato (F = 5,3345 e p = 0,0123), o que não ocorreu 

com a concentração dos fármacos (F = 3,4346 e p = 

0,0724). Verificaram-se diferenças significativas na 

remoção dos fármacos entre os tempos de contato 

0 e 15 min, 0 e 30 min, 0 e 45 min, 0 e 60 min, 5 e 

45 min, 5 e 60 min e 15 e 60 min. Desta forma, para 

dose de cloro de 2,0 mg.L-1, pode-se afirmar que as 

concentrações iniciais dos fármacos estudados não 

influenciaram significativamente na remoção, ao 

contrário dos tempos de contato.

3.2 Formação de Subprodutos

As amostras coletadas durante o ensaio apre-

sentado na Tabela 2 foram submetidas à análi-

se por LC/MS para avaliar eventual formação de 

subprodutos reportados na literatura para cada 

um dos fármacos e hormônio estudados. Na Ta-

bela 4 estão listados os subprodutos reportados 

na literatura para os fármacos estudados. As re-

lações massa/carga (m/z) características de cada 

subproduto foram então utilizadas para pesqui-

sar, no espectro de massas obtido, a presença de 

tais íons nas amostras submetidas à cloração.

Tabela 4 - Fórmulas moleculares dos subprodutos 
reportados na literatura para os fármacos SMX, DCF e E2.

Fármaco 
Precursor 

Fórmula molecular 
do subproduto

m/z do subproduto 
identificado neste estudo

SMX                  C
6
SN

2
O

2
H

8
173,0379 modo positivo

SMX                   C
6
SNO

3
H

7
174,0219 modo positivo

DCF                   C
14

H
10

O
2
NCl

3
*

DCF                   C
13

H
10

ONC
l3

*

DCF                   C
14

H
11

O
3
NCl

2
*

E2                     C
18

H
23

ClO
2

305,1314 modo negativo

E2                     C
18

H
23

Cl
3
O

3
389,0484 modo negativo

*Não foram encontrados no modo positivo ou negativo 
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3.3 Subprodutos do Sulfametoxazol

Bastos (2012) identificou dois subprodutos da 

fotólise do SMX (C
6
SN

2
O

2
H

8
 - sulfanilamida e 

C
6
SNO

3
H

7
 - ácido sulfanilíco), os quais foram 

pesquisados nas amostras analisadas nos tem-

pos de 0, 30 e 60 min. Os resultados para a dose 

de cloro em 2,0 mg.L-1  são apresentados nas 

Fig. 2a, 2b e 2c.

De acordo com o cromatograma apresentado 

nas Fig. 2a, 2b e 2c, o subproduto (cor verde) de 

m/z 173.0374 (sulfanilamida no modo positivo) 

já estava formado assim que o ensaio foi ini-

ciado. O subproduto observado, de acordo com 

Bastos (2012), foi formado por meio da fotólise; 

sendo assim, acredita-se que isso tenha ocorri-

do devido ao fato de a solução ficar exposta à luz 

ambiente. Tal fenômeno ajuda a explicar a dife-

rença entre a concentração teórica e a medida 

no início (tempo zero) dos ensaios. A concentra-

ção do subproduto encontrada é de 62,12 μg.L-1 

imediatamente após a aplicação do cloro, para 

30 min de 62,26 μg.L-1 e ao final do ensaio (60 

min) a concentração se reduz para 59,93 μg.L-1. 

Desta forma, comprova-se que a espécie oxi-

dante (HOCl) degradou também o subproduto. 

O segundo subproduto identificado por Bastos 

(2012), ácido sulfanílico (m/z 174,0307), foi en-

contrado na concentração de 90,56 μg.L-1 para o 

tempo de 60 min. Como nos tempos de amostra-

gem de 30 min e 45 min o ácido sulfanílico não 

havia sido formado, reforça-se a ideia de que 

tempos de contato menores que 60 min possam 

favorecer a remoção do SMX como apresentado 

(62,64%) e gerar pequena quantidade ou mesmo 

não formar tais subprodutos.

Figura 2a - Espectros de massa do SMX e subproduto no início do experimento (tempo zero)

Figura 2b - Espectros de massa do SMX e subproduto no tempo de 30 min
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Figura 2c - Espectros de massa do SMX e subproduto no tempo de 60 min

3.4 Subprodutos do Diclofenaco

O primeiro subproduto do DCF investigado foi 

o C
14

H
10

O
2
NCl

3
, tanto em modo positivo (m/z 

= 329.9850) como em modo negativo (m/z = 

327.9704). Os tempos avaliados também foram 

de 0, 30 e 60 min, e não foi identificada forma-

ção desse subproduto durante os ensaios de clo-

ração. Da mesma forma, o segundo subproduto, 

C
13

H
10

ONCl
3
, também foi investigado em modo 

positivo (m/z =301.9901) e em modo negativo 

(m/z = 299.9755), e não apresentou formação nos 

mesmos três tempos de oxidação. Por fim, o ter-

ceiro subproduto, C
14

H
11

O
3
NCl

2
, que também foi 

investigado em modos positivo (m/z = 312.0189) 

e negativo (m/z = 310.0043), não foi formado ou 

acumulou-se nos tempos de 0, 30 e 60 min.

Como as maiores remoções pela oxidação com o 

cloro foram obtidas para o DCF, tais resultados 

sugerem que tal contaminante foi oxidado com-

pletamente, sem levar à acumulação de subpro-

dutos, ou ainda que os subprodutos formados 

estavam em concentração inferior ao limite de 

detecção do método analítico. 

3.5 Subprodutos do Estradiol

Pereira (2011) identificou oito subprodutos re-

ferentes à oxidação do E2 com cloro, dois destes 

encontrados neste estudo. Para o primeiro, de 

fórmula molecular C18
H

23
ClO

2
 e m/z 306.124, no 

tempo de contato inicial, ou seja, após a aplica-

ção do cloro, não houve formação desse subpro-

duto. Para o tempo de contato de 30 min, a con-

centração gerada foi estimada em 20,41 μg.L-1, e 

para o tempo de 60 min em 20,67 μg.L-1. Pereira 

(2011) comparou duas concentrações iniciais de 

E2, uma de 10 mg.L-1 e a outra de 500 ng.L-1 e 

confirmou que os subprodutos são formados nas 

duas concentrações distintas.

O segundo subproduto (C
18

H
21

Cl
3
O

3
), com m/z 

389.0333, não se formou após a aplicação do clo-

ro, atingindo concentração de 20,07 μg.L-1 no tem-

po de 30 min, permanecendo estável (20,57 μg.L-1) 

após 60 min em contato com o cloro. Embora o au-

mento observado na formação desse subproduto 

tenha sido baixo, não se sabe sobre sua toxicidade, 

o que demanda ensaios toxicológicos para permitir 

a consecução de análise de risco da exposição hu-

mana à água contendo tais compostos.

3.6 Dose de Cloro de 3,0 mg.L-1

Similarmente, realizou-se ensaio de oxidação 

com dose de 3,0 mg.L-1 de cloro e concentra-

ção teórica de 500 μg.L-1 para cada microcon-

taminante (SMX, DCF e E2). Da mesma forma, na 

Tabela 5 apresentam-se os valores reais de cada 

concentração inicial e residual dos fármacos, o 

melhor tempo de contato e a maior eficiência de 

remoção observada.
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Tabela 5 - Concentrações reais e residuais mínimas dos microcontaminantes em água natural para  
dose de 3,0 mg.L-1 de cloro e tempo ótimo de contato.

Fármaco Concentração inicial 
medida (μg.L-1)

Tempo ótimo de contato 
(min)

Menor concentração 
residual (μg.L-1)

Maior eficiência de 
remoção (%)

SMX 65 60 59 9,2

DCF 76 60 23 69,7

E2 49 60 25 48,9

Apresenta-se na Fig. 3 o decaimento temporal 

devido à oxidação para cada microcontaminan-

te. O SMX apresentou remoção de apenas 9,4% 

referente à concentração de 3,0 mg.L-1 de cloro, 

que pode ser creditada à não dissolução comple-

ta do fármaco e a possíveis interferentes na água 

natural, como a matéria orgânica. O residual de 

cloro encontrado neste trabalho foi de 1,7 mg.L-1, 

também condizente com o estipulado pelo Ane-

xo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017, 

que estabelece até no máximo 2,0 mg.L-1 de cloro 

residual livre em qualquer ponto do sistema de 

abastecimento. Em relação à demanda de cloro, 

esta, conforme está explicitada na página 10, 

também decorre da presença de interferentes na 

água natural. 

Figura 3 - Redução temporal da concentração dos microcontaminantes devido à oxidação com cloro (3,0 mg.L-1) e pH em 7,3.

O DCF apresentou remoção máxima superior à do 

SMX, atingindo 69,2% no tempo de 60 min. Ri-

gobello (2012), em tratamento com filtração em 

areia e pós-cloração, obteve remoção da ordem 

de 35% após 30 min de contato com dose de  

5,0 mg.L-1 de cloro e concentração inicial de 

1,046 μg.L-1 de DCF em pH 7,45. Também foi re-

alizada por este autor análise de formação de 

subprodutos e detectado clorofórmio (CHCl3) - 

conhecido subproduto da desinfeção com cloro, 

na etapa de pós-cloração.

O estradiol apresentou remoção intermediária 

de 48,8% também no tempo de 60 min. Estudo 

de cloração realizado por Pereira (2011) apontou 

remoção superior a 90% com tempos de con-

tato de 10 min e 30 min, doses de 0,5 mg.L-1 e  

2,0 mg.L-1 de cloro, e concentrações iniciais de 

1,0 μg.L-1 a 100 μg.L-1 de E2.

Em contexto semelhante, estudo realizado para 

os mesmos microcontaminantes em água desti-

lada apontou que não houve diferença significa-

tiva entre a dose de cloro aplicada para os fárma-
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cos SMX e E2, porém para o DCF a dose aplicada 

de 3,0 mg.L-1 influenciou significativamente na 

sua oxidação (SOUZA et al., 2018). 

Compararam-se as eficiências de remoção (%) 

dos três microcontaminantes estudados nos 

tempos de contato de 0 a 60 minutos, conforme 

observado na Tabela 6, a fim de verificar diferen-

ças significativas entre o tempo e as concentra-

ções de fármacos estudadas. 

Tabela 6 - Resultados (p-valores) dos testes 
de hipóteses das médias da concentração dos 

microcontaminantes (tratamento) versus tempo 
(blocos) na eficiência de remoção. 

Comparação

Tratamento (microcontaminantes)
F (tratamentos) 14.2822

P (tratamentos) 0,0015

Blocos (tempos de contato)
F (blocos)     5,4701

P (blocos)       0,0114

O resultado encontrado para o F-teste é signifi-

cativo entre blocos (F = 14,2822 e p = 0,0015) e 

os tratamentos (F = 5,4701 e p = 0,0114). A com-

paração entre as médias dos blocos mostrou di-

ferenças significativas entre os tempos 0 e 5 min, 

0 e 15 min, 0 e 30 min, 0 e 45 min, 0 e 60 min, 5 

min e 60 min, e 15 min e 60 min. Assim, rejeita-se 

a hipótese de nulidade entre os blocos e entre os 

tratamentos, confirmando que as concentrações 

de fármacos e os tempos de contato iniciais in-

fluenciaram de maneira significativa na remoção 

dos microcontaminantes.

O tratamento estatístico também foi realizado 

para confirmar se a dose aplicada influenciaria 

de maneira significativa na eficiência de remo-

ção, conforme mostrado na Tabela 7.

Tabela 7 - Resultados (p-valores) dos testes de hipótese 
das médias de remoção dos microcontaminantes 

utilizando doses distintas de cloro.

Comparação SMX DCF E2

2.0 mg.L-1 x 3.0 mg.L-1 0,0961 0,8737 0,1217

Os resultados estatísticos apresentados na Tabe-

la 8 confirmam que as doses de cloro aplicadas 

não apresentaram diferenças significativas na 

remoção dos microcontaminantes estudados.

Tabela 8 - Resultado (p-valores) das médias de remoção 
dos microcontaminantes entre os blocos (tempo).

Teste t (LSD) T (p)

Médias (1 e 2) = 1,558 0,1503

Médias (1 e 3) = 2,185 0,0537

Médias (1 e 4) = 2,986 0,0136

Médias (1 e 5) = 3,744 0,0038

Médias (1 e 6) = 4,578 0,001

Médias (2 e 3) = 0,628 0,5442

Médias (2 e 4) = 1,428 0,1837

Médias (2 e 5) = 2,186 0,0536

Médias (2 e 6) = 3,020 0,0129

Médias (3 e 4) = 0,800 0,442

Médias (3 e 5) = 1,559 0,1501

Médias (3 e 6) = 2,392 0,0378

Médias (4 e 5) = 0,758 0,4659

Médias (4 e 6) = 1,592 0,1424

Médias (5 e 6) = 0,834 0,4239

4 CONCLUSÕES 
A partir da revisão da literatura e da análise dos 

resultados experimentais, é possível concluir que:

Conforme esperado, as remoções (percentuais) 

dos três microcontaminantes em água natural 

foram afetadas, provavelmente, pela presen-

ça de interferentes, como sólidos suspensos ou 

dissolvidos. Pode também ter ocorrido a própria 

oxidação dos subprodutos formados pelo cloro, 

possibilitando, assim, a remoção mais significa-

tiva dos microcontaminantes estudados. Em se-

melhante contexto, maiores concentrações dos 

microcontaminantes associaram-se a maiores 

massas dos mesmos oxidadas pela ação do cloro. 

ii) Para as condições da desinfecção estabeleci-

das pelo padrão de potabilidade vigente, as re-

moções apresentaram-se da ordem de 58% para 

o DCF, 54% para o E2 e 67% para o SMX;
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iii) A análise estatística apontou que a dose de 

cloro de 3,0 mg.L-1 não apresentou diferenças 

significativas na remoção dos microcontami-

nantes comparada à dose de 2,0 mg.L-1, com ex-

ceção do diclofenaco;

iv) A formação de subprodutos já discutida por 

outros pesquisadores foi observada para os mi-

crocontaminantes SMX e E2, não apresentando 

formação para o DCF, o qual apresentou um dos 

maiores valores de remoção por meio da oxida-

ção com o cloro.
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Resumo
A transferência de água entre bacias tem sido uma solução adotada para mitigar os efeitos da distribuição 

desigual dos recursos hídricos. Este artigo trata de uma análise sobre os principais desafios em relação à 

gestão ambiental do Projeto de integração do rio São Francisco com as bacias do Nordeste Setentrional, si-

tuado em região semiárida do Brasil. O presente trabalho foi desenvolvido a partir de análises bibliográficas 

sobre o assunto e documentos oficiais acerca do empreendimento, fornecidos pelo governo do Brasil. A partir 

da compilação das informações obtidas nas diversas bibliografias, foi possível identificar quatro principais 

desafios da gestão ambiental no âmbito do projeto: o conflito entre os setores energético e de irrigação, a 

operação do sistema de captação e distribuição da água ao longo dos canais, os impactos não abordados 

no estudo de impacto ambiental e as consequências do armazenamento da água em reservatórios. O en-

frentamento das questões levantadas passa pela dinamização da matriz energética do país, pela adoção de 

modernas tecnologias de instrumentação e corpo técnico qualificado para operar o sistema para viabilizar a 

cobrança pelo uso das águas, por maior controle e fiscalização das técnicas de manejo na irrigação na áreas, 

investimento em infraestrutura de saneamento básico, gestão do uso do solo na bacia, além do uso de dis-

positivos que diminuam a evaporação nos reservatórios. A consideração dos desafios da gestão ambiental 

identificados neste trabalho pode colaborar para o atendimento aos objetivos e à sustentabilidade do projeto 

de integração do rio São Francisco.

Palavras-chave: Gestão ambiental. Desafios. Transferências de água. Integração do Rio São Francisco.

Abstract
The interbasin water transfers have been a solution adopted to mitigate the effects of unequal distribution of water 

resources. This article deals with an analysis of the main challenges related to the environmental management of 

the integration project of the São Francisco river with the north-east basins located in the semiarid region of Bra-

zil. The present work was developed from bibliographic analysis on the subject and official documents about the 

enterprise provided by the Brazilian government. Based on the compilation of the information obtained in the var-
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1 INTRODUÇÃO
Segundo Neves e Cardoso (2009), a água doce é 

um recurso finito e é imprescindível para o bem- 

estar do ser humano e para a manutenção dos 

ecossistemas. Logo, com o aumento da popula-

ção, a industrialização, a intensificação de ativi-

dades agrícolas e outras transformações sociais 

e econômicas, há um aumento da demanda per 

capita para a utilização da água e das restrições 

de oferta pelo aumento da poluição hídrica, ge-

rando escassez e conflitos, mesmo em países e 

regiões onde a água pode parecer abundante, 

como no Brasil.

 O desequilíbrio entre as demandas e as disponibi-

lidades hídricas regionais constitui um dos princi-

pais problemas de alocação e distribuição de água 

que os sistemas de gerenciamento de recursos 

hídricos necessitam resolver. Para tanto, pode-se 

tomar como exemplo a região Nordeste do Brasil, 

que concentra 28% da população do país e, em 

contrapartida, tem apenas 3% dos recursos hídri-

cos brasileiros (AZEVEDO et. al., 2005).

Nesse contexto, dentre as diversas propostas 

que foram estudadas para aumentar a disponi-

bilidade hídrica na região, o governo considerou 

como melhor opção transferir parte das águas do 

rio São Francisco para a região Nordeste, dando 

origem, assim, ao Projeto de Integração do rio 

São Francisco com as Bacias Hidrográficas do 

Nordeste Setentrional (PISF), realizado pelo Mi-

nistério da Integração Nacional.

O PISF é uma grande obra de infraestrutura para 

transferência de água entre bacias e, como tal, 

envolve notáveis desafios pelo fato de abranger 

possíveis realidades socioeconômicas e ambien-

tais diferentes, além de considerações políticas 

distintas. Além disso, especificamente, não se 

pode deixar de descartar as implicações positivas 

e negativas em termos de impactos ambientais, 

sociais, culturais e econômicos na bacia doado-

ra, na bacia receptora e ao longo do traçado do 

caminho que ligará as duas bacias, a depender 

das metas a serem alcançadas e das alternativas 

escolhidas (RAJABU, 2008). 

O planejamento e a gestão ineficientes, associa-

dos aos fatores externos não controláveis, como 

as mudanças climáticas, podem inviabilizar o su-

cesso desse projeto. Dessa forma, apesar de as 

obras do PISF estarem em andamento, depois de 

anos de atrasos e diversas polêmicas ambientais, 

econômicas e sociais, ainda existem questões a 

serem expostas e debatidas entre os diversos 

atores envolvidos no projeto, incluindo a comu-

nidade diretamente afetada, a fim de que seja 

promovido um gerenciamento de modo a obter 

o máximo de benefícios. 

Desafios da gestão ambiental na transferência de água entre bacias: estudo de caso da integração do rio São Francisco, Brasil

ious bibliographies, it was possible to identify four main environmental management challenges within the scope 

of the project: the conflict between the energy and irrigation sectors, the operation of the water abstraction and 

distribution system along the channels, the impacts not addressed in the environmental impact study and the con-

sequences of water storage in reservoirs. The confrontation of the issues raised involves the dynamization of the 

country’s energy matrix, the adoption of modern instrumentation technologies and qualified technical staff to op-

erate the system to enable the collection of water use, greater control and control of irrigation management tech-

niques in areas, investment in basic sanitation infrastructure, management of land use in the basin, and the use of 

devices that reduce evaporation in reservoirs. The consideration of the challenges of environmental management 

identified in this work can contribute to meeting the objectives and sustainability of the integration project of São 

Francisco River.

Keywords: Environmental management. Challenges. Water transfers. Integration of São Francisco river.
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Diante do exposto, este trabalho apresenta uma 

visão dos desafios encontrados na gestão am-

biental da transferência de águas entre bacias, 

aplicada ao caso do Projeto de Integração do 

rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas 

do Nordeste Setentrional, no Brasil. São abor-

dadas brevemente algumas experiências inter-

nacionais das quais podem ser extraídas lições 

referentes aos aspectos determinantes dos su-

cessos e insucessos de projetos desse tipo, além 

de apresentadas sugestões sobre como aprimo-

rar, de maneira geral, a gestão e o planejamento 

desse projeto que tem grande importância para 

o desenvolvimento da região.

2 TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA ENTRE BACIAS
O problema da escassez de água para múltiplos 

usos ocorre em várias regiões do mundo, mes-

mo em países com abundância geral de recursos 

hídricos. Em certas áreas, a demanda facilmente 

excede a oferta, suscitando situações de conflito 

pelo domínio desse bem indispensável e estraté-

gico. Na busca de formas de solucionar as difi-

culdades decorrentes da insuficiência de água, 

as transferências de água entre bacias hidrográ-

ficas se apresentam como uma alternativa con-

troversa devido aos grandes impactos gerados, 

mas que vem sendo adotada por diversos países 

ao longo da história. 

Dentre os principais impactos ambientais oca-

sionados pelas transferências de água entre 

bacias estão implicações físicas, químicas, hi-

drológicas, biológicas e ecológicas nos ecos-

sistemas afetados (ZHUANG, 2016; ZENG et al., 

2015; FORNARELLI et al., 2013), além de uma 

variedade de questões não ambientais, incluin-

do política, economia, sociedade e cultura local 

(ZHAO et al., 2017). Com o advento da legislação 

ambiental, a implementação desses projetos 

é condicionada à liberação de uma série de li-

cenças, que visam garantir a segurança do meio 

ambiente envolvido. A natureza complexa dos 

grandes projetos gera incertezas e riscos signi-

ficativos, e esse conjunto de normas ambientais 

é a base para o desenvolvimento da gestão efi-

ciente desses grandes empreendimentos.  

Zhuang (2016) listou os projetos mundialmente 

renomados de transferência de água entre ba-

cias, espalhados por países como EUA, Canadá, 

os que compõem a ex-União Soviética, Índia, Pa-

quistão e China. 

A população chinesa sente os efeitos da distri-

buição desigual dos recursos hídricos no seu 

território, onde o norte do país padece com uma 

escassez cada vez mais grave na última déca-

da em virtude da sua intensa industrialização 

e do crescimento populacional, enquanto o sul 

sofre com inundações frequentes (ZHAO et al., 

2017; ZHUANG, 2016; HE et al., 2014). A fim de 

equilibrar esse cenário, foi proposto o “South- 

North Water Diversion Project - SNWDP”, um 

megaprojeto que visa transferir a água da bacia 

do rio Yangtze para a planície norte da China, 

incluindo três rotas principais de transferência 

de água: leste, central e oeste, além de conectar 

quatro grandes rios — Yangtze, Huai, Amarelo 

e Hai (RPC, 2016). A implementação do proje-

to teve início em 2002, com conclusão prevista 

para 2050, com um volume estimado de água a 

ser transferida de 44,8 bilhões de m³ por ano, 

beneficiando mais de 300 milhões de pessoas 

(ZHAO et al., 2017; ZHUANG, 2016). 

Com a finalidade de atender a vários usos, como 

demandas urbanas, industriais e agrícolas, o 

SNWDP é um projeto de engenharia complicado 

e gigantesco que compreende múltiplos empre-

endimentos. Em suas fases projetual, de constru-

ção e operação, o projeto enfrentou uma série de 

desafios e dificuldades técnicas, além de com-

plexidades políticas pelo fato de as cabeceiras de 

muitos rios internacionais fluírem dessa região, 

afetando potencialmente o uso da água nos pa-
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íses vizinhos (HE et al., 2014). No tocante aos 

impactos ambientais, o SNWDP provocou gran-

de controvérsia por não ser considerado um sis-

tema viável de abastecimento de água devido a 

sua ampla demanda de energia, que atualmente 

é suprida em grande parte por combustíveis fós-

seis, ademais dos impactos potenciais nas áreas 

doadoras da água, como a potencial escassez 

nas fontes e intrusão de água salgada no estuá-

rio do Rio Yangtze (LI et al., 2016). 

Os grandes projetos localizados no oeste dos Es-

tados Unidos são em sua maioria de usos múl-

tiplos, e contribuem para o desenvolvimento da 

irrigação artificial na região. Um dos maiores e 

mais complexos realizados no país é o “Colo-

rado-Big Thompson Project”. O projeto desvia 

cerca de 320 milhões de metros cúbicos de água 

por ano das nascentes do rio Colorado, na costa 

oeste, até o rio Big Thompson, um afluente do rio 

South Platte na costa leste do estado do Colora-

do. A construção do projeto começou na represa 

Green Mountain em novembro de 1938 e foi con-

cluída em 1959 com a construção da Usina Big 

Thompson. Embora tenha sido concebido inicial-

mente para fins de irrigação agrícola, atualmen-

te atende múltiplas demandas, como abasteci-

mento municipal e industrial, geração de energia 

elétrica e recreação (US Bureau of Reclamation, 

2019). Atualmente, há conflitos entre os usos de 

recreação e prioridade ao armazenamento para 

abastecer a população, além de outros quanto 

aos direitos sobre as águas do Colorado em re-

lação ao Canadá, onde elas nascem. Os princi-

pais impactos foram as grandes inundações que 

ocorreram na parte inferior do rio Colorado acar-

retando mudança do regime hidrológico e da 

biodiversidade aquática, além do problema com 

a intrusão salina na foz do delta do rio Colorado 

(NEVES e CARDOSO, 2009).  

Na Austrália, o projeto “Snowy Mountains Hy-

droelectric Scheme-SMHS” foi desenvolvido 

para geração de energia hidrelétrica, irrigação 

de terras agrícolas e também para dar apoio ao 

abastecimento de água da região sudeste do 

país, com uma infraestrutura que inclui 16 reser-

vatórios, sete usinas hidrelétricas, uma estação 

de bombeamento, 145 km de túneis e 80 km de 

aquedutos, construída entre 1949 e 1974 com 

capacidade para transportar 1,13 bilhão de m3 

de água por ano (ZHUANG, 2016; ANDRADE et 

al., 2011; WWF, 2007). Apesar de seus benefí-

cios, a falha dos planejadores em avaliar exaus-

tivamente as questões ambientais e potenciais 

resultados negativos levou a impactos impor-

tantes, como a redução do fluxo de água e irriga-

ção natural da bacia ribeirinha e erosão a jusante 

na bacia receptora (ANDRADE et al., 2011), além 

do assoreamento do canal do rio, invasão de ár-

vores exóticas, intrusão de água salgada no estu-

ário e perda de populações de peixes migratórios 

(WWF, 2007). 

3 PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO  
RIO SÃO FRANCISCO  
 Nos últimos anos foram implementadas grandes 

obras de infraestrutura no Brasil com o intuito 

de promover o desenvolvimento da nação e das 

regiões que constituem o país (HENKES, 2014). 

Em escala regional, a transposição do rio São 

Francisco é um exemplo situado no semiárido e 

agreste do Nordeste brasileiro. A obra visa captar 

água em dois eixos a partir do rio São Francisco, 

que é um dos poucos rios perenes que cortam a 

região Nordeste do Brasil. Em seguida, transferir 

a água captada para bacias situadas nos quatros 

estados da região denominada Nordeste Seten-

trional (Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Gran-

de do Norte).

De acordo com o Relatório de Impactos Ambien-

tais-RIMA do projeto (BRASIL, 2004), o mesmo 

visa proporcionar água à população (cerca de 12 

milhões de habitantes) situada em 390 municí-

pios dos quatros estados da região, bem como 
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a grandes centros de abastecimento como For-

taleza e Juazeiro do Norte, no Ceará, Caruaru em 

Pernambuco, João Pessoa e Campina Grande, na 

Paraíba, e Mossoró no Rio Grande do Norte. Além 

disso, no RIMA são destacadas mais algumas fi-

nalidades, como:

• Assegurar safras agrícolas, atividades indus-

triais e o turismo; 

• Garantir a permanência da população rural na 

região, evitando o êxodo rural; 

• Proporcionar o aumento das atividades produ-

tivas locais; 

• Reduzir os gastos públicos com medidas emer-

genciais durante os períodos de seca; 

• Garantir água para uma infraestrutura da re-

serva e distribuição já existente como açudes, 

rios e adutoras.

De acordo com Andrade et al. (2011), as águas se-

rão transpostas através da construção de dois ca-

nais artificiais, denominados de Eixo Norte e Eixo 

Leste, que somam cerca de 477 km de extensão. 

Na Fig. 1 é apresentada uma ilustração dos dois 

eixos. O RIMA relata ainda que, para a operação 

dos dois eixos e devido às condições topográfi-

cas da região entre o rio São Francisco e as ba-

cias receptoras, é prevista a construção de nove 

estações de bombeamento, quatro túneis, treze 

aquedutos, nove subestações de 69 kV e 230 kV e  

270 km de linhas de transmissão de energia.

Caldas HFM, Oliveira Júnior AI, Marwell DTB, Sobral MCM

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 234 / pp 142-154 | Jan a Mar, 2022

Figura 1 - Representação dos Eixos Norte e Leste integrando a Bacia Fornecedora com as Bacias Receptoras das águas 
no Nordeste do Brasil.
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O Eixo Leste (Latitude Sul 08º 49’37,7” e Longi-

tude Oeste 38º 24’43,3”) possui extensão de 217 

km e irá conduzir as águas para parte do Sertão 

e Agreste dos estados de Pernambuco e Paraíba 

(SEGUNDO NETO e VIANNA, 2016). A água será 

captada na Barragem de Itaparica, situada no 

município de Floresta (Pernambuco) e será con-

duzida ao rio Paraíba (Paraíba). Antes de chegar 

ao rio Paraíba, a água captada será transportada 

por ramais conectados ao eixo Leste para as ba-

cias do Pajeú e Moxotó, no Sertão, e para a região 

Agreste de Pernambuco (CAMELO FILHO, 2005). 

De acordo com Henkes (2014), a condução das 

águas para o Agreste de Pernambuco será feita 

por um ramal de 70 km de extensão que se co-

nectará à bacia do rio Ipojuca. O autor ressalta 

ainda que a capacidade máxima do Eixo Leste é 

de 28,0 m³/s; no entanto, esse canal funcionará 

com vazão contínua de 10,0 m³/s.

O Eixo Norte (Sul 08º 32’41,1” e Longitude Oes-

te 39º 27’15,2”) possui extensão de 260 km e 

conduzirá as águas para o próprio estado de Per-

nambuco, único estado dos que serão beneficia-

dos que faz parte da bacia do rio São Francisco, 

Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte (HENKES, 

2014). A água será captada nas proximidades da 

cidade de Cabrobó (Pernambuco) e será conduzi-

da para os rios Salgado e Jaguaribe, no estado do 

Ceará, Apodi, no estado do Rio Grande do Nor-

te, e Piranhas-Açu, nos estados da Paraíba e Rio 

Grande do Norte (CAMELO FILHO, 2005). Em Per-

nambuco, as águas serão conduzidas por ramais 

conectados ao eixo Norte, que levará a água para 

os municípios inseridos em três sub-bacias do 

rio São Francisco. São elas: Brígida, Terra Nova e 

Pajeú. Todas essas sub-bacias estão situadas no 

sertão do estado. De acordo com Henkes (2014), 

para levar água até a região do rio Brígida, situa-

do no Oeste de Pernambuco, será necessário um 

ramal de 110 km de extensão. O autor descreve 

ainda que a capacidade máxima do eixo Norte é 

de 99,0 m³/s; no entanto, o canal funcionará com 

uma vazão contínua de 16,4 m³/s.  

Juntos, os dois eixos de canais serão responsá-

veis por transferir de forma contínua do rio São 

Francisco 26,4 m³/s e, caso os eixos operem uti-

lizando suas capacidades máximas de transfe-

rência de águas, poderão atingir uma vazão de  

127,0 m³/s (ANDRADE et al., 2011). 

Segundo o RIMA, é estabelecido no PISF que 

em períodos recorrentes de escassez hídrica 

nas bacias receptoras e de abundância na ba-

cia do rio São Francisco, as vazões transferidas 

poderão atingir sua capacidade máxima. O do-

cumento ainda acrescenta que os volumes ex-

cedentes transferidos serão armazenados em 

reservatórios existentes nas bacias receptoras: 

Atalho e Castanhão, no Ceará; Armando Ribei-

ro Gonçalves, Santa Cruz e Pau dos Ferros, no 

Rio Grande do Norte; Engenheiro Ávido e São 

Gonçalo, na Paraíba; Chapéu e Entre Montes, 

em Pernambuco. 

 

4 DESAFIOS DA GESTÃO AMBIENTAL  
DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO  
RIO SÃO FRANCISCO 
Define-se gestão ambiental como o planeja-

mento, administração e monitoramento das ati-

vidades econômicas e sociais de modo a utilizar 

de forma racional os recursos naturais (CATER e 

WHITE, 2012). Por meio dessa definição, buscou- 

se, a partir de diversas análises bibliográficas e 

documentais do projeto de integração do rio São 

Francisco, identificar os principais desafios da 

gestão ambiental a serem enfrentados na im-

plantação deste empreendimento. Ao todo fo-

ram identificados quatro desafios considerados 

principais da gestão ambiental frente ao projeto:

• Conflito entre o setor energético e o setor de 

irrigação agrícola; 

• Operação do sistema de captação e distribui-

ção da água ao longo dos canais; 
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• Impactos não abordados no Estudo de Impacto 

Ambiental; 

• Consequências do armazenamento da água em 

reservatórios; 

 

4.1 Conflito entre o setor energético e o setor 
de irrigação agrícola 

O projeto de integração do rio São Francisco tem 

por finalidade suplementar principalmente o 

abastecimento de água para usos e irrigação agrí-

cola na região semiárida do Nordeste Setentrio-

nal. A transferência de água ocorrerá por meio da 

captação desta água a jusante do reservatório da 

usina hidroelétrica de Sobradinho e a montante 

do reservatório da usina hidroelétrica Luiz Gonza-

ga (também conhecida como Itaparica). 

Ambos os reservatórios são operados pela Com-

panhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) e 

foram criados com intuito de gerar energia e con-

trolar cheias na bacia do São Francisco (MARTINS 

et al., 2011). De acordo com Henkes (2014), o rio 

São Francisco representa mais de 90% de todo o 

potencial de geração de energia hidrelétrica do 

Nordeste. Algumas características dos reservató-

rios podem ser observadas na Tabela 1, conforme 

descrito por Lerner (2006) e Martins et al., (2011).
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Tabela 1 - Características das Barragens entre a área de captação de água pelo projeto de integração do São Francisco.

Reservatório Inauguração Região Fisiográfica Potência Instalada 
(MW) 

Volume do Reservatório (m³) 

Total Útil 

Sobradinho 1979 Médio 1050 34 bilhões 28 bilhões 

Luiz Gonzaga (Itaparica) 1988 Sub-Médio 1500 10 bilhões 3 bilhões 

Fonte: Adaptado de Lerner (2006) e Martins et al. (2011).

De acordo com Andrade et al. (2011), para mi-

nimizar os impactos negativos do projeto de in-

tegração do rio São Francisco na área ambiental 

e na área de produção de energia hidrelétrica, a 

transferência de água será limitada a 24,3 m³/s 

e, eventualmente, será aumentada para 114,3 

m³/s apenas quando o reservatório de Sobradi-

nho estiver com a capacidade de armazenamen-

to ≥ 94% ou no limite de armazenamento para 

controle de cheia. Os autores relatam ainda que 

esse fluxo de transferência altamente variável e 

limitado de 24,3 m³/s ou 114,3 m³/s deve ser dis-

tribuído e armazenado com intuito de regularizar 

a utilização nos reservatórios da área atendida. 

Diante desse contexto surge uma problemática no 

projeto proposto, tendo em vista que a acumulação 

de água no reservatório de Sobradinho depende 

principalmente das decisões do setor elétrico bra-

sileiro interligado. Os principais focos da transfe-

rência de água são atender à demanda por abas-

tecimento público e fornecer água suficiente para 

irrigação agrícola das bacias receptoras. A Política 

Nacional de Recursos Hídricos do Brasil estabelece 

que, em situações de escassez, o uso prioritário dos 

recursos hídricos é o consumo humano e a desse-

dentação de animais. Nesse sentido, levando em 

consideração os padrões operacionais do presente, 

a tomada de decisão se haverá ou não água para 

usos como a irrigação agrícola nas bacias recepto-

ras do projeto de integração do rio São Francisco e 

a jusante da barragem de Sobradinho depende das 

decisões do setor energético do Brasil. 

Outro aspecto importante que é estabelecido 

pela Política Nacional de Recursos Hídricos do 

Brasil é que a gestão dos recursos hídricos deve 

sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. 

Portanto, uma forma de solucionar ou ao menos 

mitigar os efeitos dos conflitos existentes en-

tre os diferentes setores (energético e irrigação 

agrícola) seria dinamizar a matriz energética do 
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Brasil. Lima e Carvalho (2016) em seu trabalho 

ressaltam a preponderância da energia hidrelé-

trica na matriz brasileira e defendem o uso de 

outras fontes renováveis de produção de energia 

como uma alternativa para reduzir os impactos 

ambientais negativos oriundos da fonte hídrica. 

Os autores relatam ainda que o uso de outras 

fontes renováveis se torna extremamente reco-

mendável nessa conjuntura para reduzir a sobre-

carga em relação a um único recurso natural. 

O Brasil é um país dotado de recursos renováveis 

em seu território para produção de energia. Com 

exceção da energia geotérmica, que possui uma 

capacidade inexpressiva, as demais fontes re-

nováveis possuem ampla acessibilidade no país 

como, por exemplo, a eólica, solar (fotovoltaica), 

biomassa, oceânica e de hidrogênio. Simas e Pac-

ca (2013) defendem a produção de energia por 

meio de fontes eólicas, tendo em vista que repre-

sentam uma tecnologia limpa capaz de produzir 

diversos benefícios ambientais e sociais, sobre-

tudo no que diz respeito à geração de emprego 

e renda em localidades rurais. Vichi e Mansor 

(2009) descrevem a aptidão solarimétrica da or-

dem de 1800 kWh/m²/ano a 1950 kWh/m²/ano 

no Brasil, sobretudo no Nordeste, para produção 

de energia a partir de fontes fotovoltaicas. 

Investir nas tecnologias citadas para produção 

de energia no Nordeste brasileiro, além de ser 

uma opção para atenuar os conflitos existentes 

entre o setor de energia e de irrigação agrícola, 

configura uma melhor forma de aproveitar os 

recursos naturais, convertendo-os em desenvol-

vimento social e econômico, fundamental para 

essa região do país, que possui índices socioeco-

nômicos abaixo da média nacional. 

 

4.2 Operação do sistema de captação e 
distribuição da água ao longo dos canais 

Por envolver quatro estados da região Nordeste 

Setentrional e tendo em vista as grandes distân-

cias entre os pontos de captação e os pontos de 

recepção frente à distribuição da água, a opera-

ção do sistema de transferência de água entre as 

bacias envolvidas apresenta diversas problemá-

ticas (ANDRADE et al., 2011).

A proposta do projeto visa suplementar os usos 

múltiplos das águas nas bacias receptoras; no 

entanto, as destinações prioritárias são o abas-

tecimento urbano e a irrigação agrícola (HENKES, 

2014). Nesse sentido, é necessário que haja 

controle na captação e na entrega dos recursos 

hídricos no que se refere à qualidade e quanti-

dade desses. À medida que os canais avançam 

dos pontos de captação aos pontos de recepção, 

ocorre uma demanda em marcha, gerando sig-

nificativos números de retiradas do recurso. O 

controle eficiente das vazões transportadas ao 

longo dos canais pode contribuir para a identi-

ficação das retiradas ilegais e de possíveis falhas 

que possam gerar vazamentos, além das perdas 

por evaporação.

A água é reconhecida como um bem econô-

mico, e por esse motivo a Política Nacional de 

Recursos Hídricos brasileira tem como um dos 

seus instrumentos a cobrança pelo uso de seus 

recursos hídricos.

Esse é outro aspecto que deve ser implementa-

do na operação do sistema ao longo dos canais. 

A cobrança deve ser feita pelo volume de água 

recebido, e os valores arrecadados é de onde 

advêm os recursos financeiros para manter o 

sistema em operação. Pontes (2018) destaca a 

importância de fortalecer as organizações insti-

tucionais e gerenciais envolvidas a partir de uma 

estruturação do sistema gestor da União e dos 

quatros estados envolvidos. Assim, é possível 

proporcionar o rateio dos custos entre os estados 

e os pagamentos por meio dos usuários finais 

para atividades agrícolas e industriais. De acordo 

com o Comitê de Bacia Hidrográfica do São Fran-

cisco (CBSF, 2016), parte do sistema que já está 
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em operação, sobretudo o eixo Leste, arrecadou 

no ano de 2016 cerca de 119 milhões de reais. A 

mesma fonte relata ainda que o valor arrecada-

do, além de custear a operação do sistema, vem 

sendo aplicado em projetos que visam realizar a 

recuperação ambiental e hidroambiental em di-

ferentes trechos da bacia doSão Francisco. O Pla-

no de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco estabelece diretrizes e critérios 

para aplicação de recursos financeiros no pro-

cesso de revitalização da Bacia do São Francis-

co. O cumprimento dessas diretrizes e critérios 

é fundamental para que a gestão ambiental do 

PISF possa ser considerada adequada.

É importante salientar que, para superar os de-

safios da operação do sistema listados acima, é 

necessária tecnologia moderna de instrumenta-

ção do empreendimento com leituras automati-

zadas das vazões de captação, distribuição e en-

trega nos pontos de utilização, além de um corpo 

técnico capacitado para aquisição, tratamento e 

interpretação das informações necessárias que 

alimentem corretamente a operação do sistema. 

Nesse sentido torna-se de fundamental impor-

tância a implementação do controle dos usos na 

operação do sistema, conforme estabelecido no 

plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica 

do rio São Francisco 2016-2025 (CBSF, 2016).

 

4.3 Impactos não abordados no Estudo de 
Impacto Ambiental 

A Política Nacional do Meio Ambiente, na forma 

da Lei nº 6.938/1981, estabelece como um de 

seus instrumentos a avaliação de impactos am-

bientais. Devido à importância dessa avaliação 

para a proteção dos recursos naturais, a Reso-

lução CONAMA nº 001/1986 e a Constituição 

Federal de 1988 corroboraram a aplicação do 

instrumento, sendo exigido o Estudo de Impac-

to Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA) para o licenciamen-

to de atividades potencialmente causadoras de 

significativa degradação ao meio ambiente. Um 

projeto de transferência de água entre bacias é, 

notadamente, causador de grandes impactos, 

que devem, portanto, ser criteriosamente anali-

sados antes de sua implantação.  

Ao todo, no RIMA apresentado para licenciamen-

to do PISF, foram identificados 44 impactos, sen-

do 23 considerados  de maior relevância. Desses 

impactos, 11 são positivos, e 12, negativos. Con-

tudo, efeitos como a salinização do solo, a ge-

ração de volume maior de efluentes pelo maior 

consumo de água e a poluição difusa causada 

pelas novas áreas de agricultura irrigada são 

possíveis consequências já verificadas e exem-

plos de insucesso em transferências de água pelo 

mundo, que não foram abordadas no estudo.

O fator salinização do solo é um dos mais críti-

cos, sendo introduzido por intervenções huma-

nas por meio da irrigação com água salgada ou 

outras práticas de irrigação inadequadas, muitas 

vezes associadas a más condições de drenagem 

(WANG et al., 2018). As regiões semiáridas, ca-

racterizadas por um clima predominantemente 

de baixa pluviosidade, altas taxas de evapotrans-

piração e características do solo que restringem 

a lixiviação de sal, são pontos de salinização pro-

eminentes (DALIAKOPOULOS et al., 2016).  Os 

fatores citados contribuem para a aceleração 

do processo de salinização, tornando áreas irri-

gadas improdutivas em curto espaço de tempo. 

Sendo assim, caso não haja a adoção de medidas 

mitigadoras desse impacto, como um maior con-

trole e fiscalização das técnicas de manejo na ir-

rigação, podem ser gerados danos tanto ao meio 

físico como à população, devido à perda de áreas 

outrora agricultáveis. 

O fato de a maioria dos municípios a serem be-

neficiados pelo projeto estar situada em áreas 

onde o índice de acesso ao saneamento básico 

é dos mais baixos do país também é de grande 

importância. Segundo o Diagnóstico dos Ser-
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viços de Água e Esgoto de 2017, realizado pela 

Secretaria Nacional de Saneamento, na região 

Nordeste os índices de atendimento com rede 

de água eram de 73,3% para a população total 

e 88,8% para urbana, enquanto em relação à 

coleta de esgoto obteve-se apenas 26,9% total 

e 34,8% urbana. Em relação ao tratamento dos 

esgotos, apenas 34,7% do total gerado na região 

recebeu tratamento, ao passo que 80,8% do que 

foi coletado em rede foi tratado. Com a chegada 

da água às cidades, haverá grande pressão sobre 

a infraestrutura urbana que não dispõe de co-

bertura eficiente em termos de abastecimento 

de água, coleta e tratamento de esgotos. Portan-

to,  fazem-se necessários investimentos também 

em obras de saneamento básico, habilitando os 

municípios a receber as águas do projeto.

Henkes (2014) ressalta, ainda, que o RIMA do 

PISF, além de deixar de lado questões impor-

tantes como as citadas anteriormente, também 

atribuiu status secundário a algumas outras ao 

considerá-las “impactos irrelevantes” quando, 

na verdade, elas têm elevado potencial danoso 

ou de provocar riscos. São exemplos a redução 

da energia gerada por usinas ao longo do rio São 

Francisco e a perda de receitas municipais oriun-

das da compensação pelo uso dos potenciais 

hidrelétricos. A queda na geração de energia 

elétrica afetará a operacionalização do sistema 

de transporte da água e outras atividades in-

dustriais e urbanas. Todavia, tanto a redução de 

energia elétrica como a compensação financeira 

foram consideradas impactos irrelevantes. 

 

4.4 Consequências do armazenamento da água 
em reservatórios 

Segundo o relatório Conjuntura dos Recursos 

Hídricos no Brasil 2017, da Agência Nacional de 

Águas, cerca de 67% do abastecimento público 

urbano do Nordeste Setentrional é realizado por 

água superficial armazenada em açudes, e o PISF 

tem por objetivo aumentar a garantia da oferta 

de água nesses reservatórios. De acordo com o 

RIMA, ao todo serão construídos 24 reservató-

rios no projeto, variando no tamanho e volume 

de acumulação. Por estarem localizados de for-

ma superficial, com o espelho de água exposto, 

os reservatórios estão vulneráveis a agentes que 

contribuem para a deterioração da qualidade de 

suas águas. A qualidade de água tem grande im-

pacto na saúde pública e, de modo mais abran-

gente, na qualidade de vida da população.  

As poluições pontual e difusa causadas por ações 

antrópicas, incidência direta da radiação solar na 

água causando altas taxas de evaporação, tem-

peraturas altas e baixas amplitudes térmicas 

(entre 2ºC e 3ºC), a flutuação nos níveis de água 

devido às estiagens, além dos baixos índices de 

precipitação e a irregularidade do seu regime 

são exemplos de fatores que contribuem para o 

processo de eutrofização (GUNKEL et al., 2015; 

GUNKEL e SOBRAL, 2013). A eutrofização pode 

prejudicar a oferta de água para usos múltiplos, 

além de encarecer os processos de tratamento 

devido à água de menor qualidade.  

O PISF implementou o Programa de Monitora-

mento da Qualidade da Água e Limnologia para 

acompanhamento da situação da água nos rios e 

reservatórios envolvidos no projeto. Sendo parte 

integrante do Projeto Básico Ambiental do em-

preendimento, foi elaborado de modo a atender 

às condicionantes apresentadas na Licença Pré-

via, emitida pelo Ibama. O programa realiza co-

letas em regime sazonal, ocorrendo nas estações 

seca e chuvosa da região. Ao todo, o monitora-

mento acompanha 86 pontos de coleta distribu-

ídos ao longo dos dois eixos do PISF e dos reser-

vatórios de Sobradinho e Itaparica, levantando 

dados físico-químicos e biológicos. Esse é um re-

curso importante; no entanto, devem ser toma-

das medidas preventivas para evitar os efeitos 

negativos aos montantes transferidos do rio São 

Francisco. Estratégias de gestão do uso do solo 

nas bacias receptoras que visem reduzir o aporte 
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de nutrientes lixiviados pelo escoamento super-

ficial para os reservatórios devem ser implemen-

tadas para redução dos níveis de eutrofização, 

contribuindo para a conservação dos recursos 

hídricos na região. 

Outra implicação importante é a perda de água 

por evaporação nos reservatórios e canais. Na 

região semiárida, a maioria dos cenários de 

mudanças climáticas é um sinal de que, com 

o aumento da temperatura, haverá também o 

aumento da evaporação dos corpos de água e, 

consequentemente, a redução do fluxo (CIRILO, 

2008). Atualmente, várias medidas já foram im-

plementadas ou propostas para reduzir a eva-

poração em reservatórios de regiões que sofrem 

com o problema. As mais difundidas incluem 

dispositivos flutuantes, coberturas de sombrea-

mento suspensas e dispositivos de retardamento 

do vento (ALVAREZ et al., 2006; ASSOULINE et al., 

2011). Portanto,  faz-se necessário um estímulo 

à compreensão da magnitude do fenômeno, que 

é um componente importante da gestão dos re-

cursos hídricos, como também serem avaliadas 

alternativas de mitigação que se adequem à re-

alidade local. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante da magnitude da importância de uma 

melhor distribuição dos recursos hídricos na 

região Nordeste do Brasil, este estudo buscou 

avaliar os principais desafios no âmbito da ges-

tão ambiental dos empreendimentos de trans-

ferência de água entre bacias por meio do estu-

do de caso do Projeto de Integração do Rio São 

Francisco as Bacias Hidrográficas do Nordeste 

Setentrional - PISF. 

A operação do sistema de captação e distribui-

ção da água ao longo dos canais foi identificada 

como um desafio em virtude da extensão entre a 

captação e os pontos de recepção desenvolven-

do uma demanda em marcha, necessitando de 

um rigoroso controle de qualidade e quantidade 

da água a ser transferida, bem como sua cobran-

ça. Para tal, é importante a utilização de tecnolo-

gias para instrumentação do empreendimento e 

de corpo técnico capacitado.

Na atualidade, os volumes acumulados nos re-

servatórios de Sobradinho e Itaparica são con-

trolados pelo setor energético, que libera a água 

a depender da demanda energética. Isso ocasio-

na variabilidade do volume de água transferido, 

afetando o setor de irrigação, pois em caso de 

escassez o recurso hídrico é destinado priori-

tariamente ao abastecimento urbano e à des-

sedentação de animais. Uma solução apontada 

para diminuir esse impacto negativo foi diversifi-

car a matriz energética, investindo em fontes de 

energia renováveis, como a eólica e a solar, por 

exemplo, para diminuir a dependência da energia 

oriunda das hidrelétricas.

Sobre os impactos não previstos no Estudo de 

Impacto Ambiental, foram detectadas as seguin-

tes possíveis consequências ambientais nega-

tivas não abordadas no documento: salinização 

do solo, poluição difusa causada pelas novas 

áreas de agricultura irrigada e geração de volu-

me maior de efluentes pelo maior consumo de 

água. Para mitigar esses efeitos, foram propos-

tas ações como maior controle e fiscalização das 

técnicas de manejo da irrigação nas áreas agrí-

colas, além de investimentos em infraestrutura 

de saneamento básico.

Por se tratar de uma região semiárida, o armaze-

namento de água em reservatórios foi apontado 

como um desafio devido à maior susceptibilida-

de aos efeitos da eutrofização e evaporação. Isso 

implicaria em redução da oferta hídrica e pro-

cesso de tratamento mais oneroso da água antes 

de sua distribuição. Uma medida que poderia ser 

adotada para prevenir os efeitos da eutrofização 

seria utilizar estratégias de uso do solo que evi-
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tem a lixiviação de nutrientes para os reservató-

rios via escoamento superficial. No caso da eva-

poração, a instalação de dispositivos flutuantes 

no espelho d'água, coberturas de sombreamento 

e dispositivos de retardo do vento são soluções 

que podem mitigar tais efeitos.

Por fim, espera-se que o Projeto de Integração 

do rio São Francisco promova, além do aumento 

da disponibilidade hídrica na região semiárida, 

a conscientização de que é necessário o estudo 

aprofundado dos impactos ambientais gerados 

por um empreendimento desta magnitude, e que 

o mesmo seja integrado ao plano de recursos hí-

dricos da bacia do rio São Francisco, além de seus 

respectivos desafios de gestão. Tal postura é es-

sencial não só para que se faça o uso correto do 

grande volume de recursos financeiros despen-

didos para a construção e operação do projeto, 

como igualmente para que a sociedade consiga 

absorver os benefícios gerados, sem que sejam 

causados danos severos aos demais componen-

tes do meio ambiente onde o empreendimento 

vem sendo implantado.

6 CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES
Conceitualização: Caldas, H.F.M; Oliveira Júnior, 

A.I. de; Marwell, D.T.B e Sobral, M.C.M. Metodo-

logia: Caldas, H.F.M e Oliveira Júnior, A.I. de. In-

vestigação: Caldas, H.F.M e Oliveira Júnior, A.I. de. 

Redação: Caldas, H.F.M e Oliveira Júnior, A.I. de; 

Revisão & Edição: Caldas, H.F.M; Oliveira Júnior, 

A.I. de; Marwell, D.T.B e Sobral, M.C.M. Supervisão: 

Sobral, M.C.M.

7 REFERÊNCIAS
ALVAREZ, V.M.; BAILLE, A.; MARTÍNEZ, J.M.; GONZÁLEZ-REAL, M.M. 

Efficiency of shading materials in reducing evaporation from free 

water surfaces. Agricultural Water Management. v.84, n.3, p. 

229-239, 2006. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2006.02.006

ANDRADE, J.G.P.; BARBOSA, P.S.F.; SOUZA, L.C.A.; MAKINO, 

D.L. Interbasin Water Transfers: The Brazilian Experience and 

International Case Comparisons. Water Resour. Manage. v.25, 

n.8, p.1915-1934, 2011. https://doi-org/10.1007/s11269-011-

9781-6 

ASSOULINE, S.; NARKIS, K.; OR, D. Evaporation suppression 

from water reservoirs: Efficiency considerations of partial 

covers. Water Resources Research 47 (7), 2011. https://doi.

org/10.1029/2010WR009889

AZEVEDO, L.G.T.; PORTO, R.L.L.; MÉLLO JUNIOR, A.V.; PEREIRA, J.G.; 

ARROBAS, D.L.P.; NORONHA, L.C.; PEREIRA, L.P. Série Água Brasil 

- Transferência de águas entre bacias hidrográficas. Brasília: 

BANCO MUNDIAL, 2005.

BRASIL. Agência Nacional de Águas. Conjuntura dos recursos 

hídricos no Brasil 2017: relatório pleno/Agência Nacional de 

Águas. Brasília: ANA, 2017.

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Relatório de Impactos 

Ambientais do Projeto de Integração do São Francisco. Julho, 

2004, 136p.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Secretaria 

Nacional de Saneamento – SNS. Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento: Diagnóstico dos Serviços de 

Água e Esgotos – 2017. Brasília: SNS/MDR, 2019. 226 p.

CAMELO FILHO, J. V. A dinâmica política, econômica e social 

do rio São Francisco e do seu vale. Revista do Departamento 

de Geografia. v.17,p. 83-93, 2005. https://doi.org/10.7154/

RDG.2005.0017.0006

CIRILO, J.A. Public water resources policy for the semi-arid region. 

Estudos Avançados. v.22, n.63, 2008. http://dx.doi.org/10.1590/

S0103-40142008000200005

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), 2016. 

2016: 15 anos do CBHSF, 515 anos do Rio São Francisco. 195 p.

DALIAKOPOULOS, I.N.; TSANISA, I.K.; KOUTROULIS, A.; 

KOURGIALAS, N.N.; VAROUCHAKIS, A.E.; KARATZAS, G.P.; 

RITSEMAC, C.J. The threat of soil salinity: A European scale 

review. Sci. Total Environ. v.573, p.727-739, 2016. https://doi.

org/10.1016/j.scitotenv.2016.08.177

FORNARELLI, R.; ANTENUCCI, J.P.; MARTI, C.L. Disturbance, 

diversity and phytoplankton production in a reservoir affected by 

inter-basin water transfers. Hydrobiologia. v.705, n.1, p. 9-26, 

2013. https://doi-org/10.1007/s10750-012-1351-2

GUNKEL, G.; LIMA, D.; SELGE, F.; SOBRAL, M.; CALADO, S. Aquatic 

ecosystem services of reservoirs in semi-arid areas: sustainability 

and reservoir management. WIT Trans Ecol Environ. v.197, p.187-

200, 2015. https://doi.org/10.2495/RMI50171

GUNKEL, G., SOBRAL, M. Re-oligotrophication as a challenge 

for tropical reservoir management with reference to Itaparica 

Reservoir, São Francisco, Brazil. Wat Sci Technol. v.67, n.4, p.708-

714, 2013. https://doi.org/10.2495/RBM130261

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 234 / pp 142-154 | Jan a Mar, 2022

Desafios da gestão ambiental na transferência de água entre bacias: estudo de caso da integração do rio São Francisco, Brasil

https://doi.org/10.1016/j.agwat.2006.02.006
https://doi.org/10.1029/2010WR009889
https://doi.org/10.1029/2010WR009889
https://doi.org/10.7154/RDG.2005.0017.0006
https://doi.org/10.7154/RDG.2005.0017.0006
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142008000200005
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142008000200005
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.08.177
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.08.177
https://doi.org/10.2495/RMI50171
https://doi.org/10.2495/RBM130261


154

HENKES, S. L. A política, o direito e o desenvolvimento: um estudo 

sobre a transposição do rio São Francisco. Revista Direito GV, 

v.10, n.2, p. 497-534, 2014. http://dx.doi.org/10.1590/1808-

2432201421

HE, S.; HIPEL, K.W.; KILGOUR, D.M.Water Diversion Conflicts in 

China: A Hierarchical Perspective. Water Resour. Manage. v.28, 

n.7, p. 1823-1837, 2014. https://doi-org/10.1007/s11269-014-

0550-1

LI, Y.; XIONG, W.; ZHANG, W.; WANG, C.; WANG, P. Life cycle 

assessment of water supply alternatives in water-receiving 

areas of the South-to-North Water Diversion Project in China. 

Water Research. v.89, p.9-19, 2016. https://doi.org/10.1016/j.

watres.2015.11.030

LIMA, C. C.; CARVALHO, L. M. DE O. A produção de energia elétrica, 

a exaustão ambiental da fonte hídrica e a opção proveniente da 

base eólica renovável. Revista Brasileira de Energias Renováveis. 

v.5, n.1, p.65-90, 2016. http://dx.doi.org/10.5380/rber.

v5i1.43558

MARTINS, D. DE M. F.; CHAGAS, R. M.; MELO NETO, J. DE O.; MELLO 

JÚNIOR, A. V. Impactos da construção da usina hidrelétrica 

de Sobradinho no regime de vazões no Baixo São Francisco. 

Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. v.15, 

n.9, p.1054-1061, 2011. http://dx.doi.org/10.1590/S1415-

43662011001000010

NEVES, C.; CARDOSO, A.P. A experiência internacional com 

projetos de transposição de águas - lições para o do rio São 

Francisco. XXIX Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 

Salvador, Brasil, 2009. Anais…

Office of the South-to-North Water Diversion Project Construction 

Committee, State Council, PRC. The South-to-North Water 

Diversion Project. Engineering. v.2, n.3, p.265-267, 2016 https://

doi.org/10.1016/J.ENG.2016.03.022

PONTES, N. C. A transposição do rio São Francisco como 

potencial medida de adaptação às mudanças climáticas. 

Dissertação (Mestrado em Ciência Ambiental) do Instituto de 

Energia e Meio Ambiente da Universidade de São Paulo. 114 p. 

2018.

RAJABU, K.R.M.; MAHOO, H.F. Challenges of optimal 

implementation of formal water rights systems for irrigation 

in the Great Ruaha River Catchment in Tanzania. Agricultural 

Water Management. v.95, n.9, p.1067-1078, 2008. https://doi.

org/10.1016/j.agwat.2008.04.002

SEGUNDO NETO, F. V. A.; VIANNA, P. C. G. Spatial analysis of Works 

of the São Francisco river integration project – PISF (east branch) 

in Paraíba state. GeoUERJ. v.28, p.219-241, 2016. https://doi.

org/10.12957/geouerj.2016.14536

SIMAS, M.; PACCA, S. Energia eólica, geração de empregos 

e desenvolvimento sustentável. Estudos Avançados. v.27, 

n.77, p. 99-115, 2013. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-

40142013000100008

US Bureau of Reclamation, 2019. Colorado-Big Thompson 

Project. https://www.usbr.gov/projects/index.php?id=432 

(acesso em 17 de junho de 2019).

VICHI, F. M.; MANSOR, M. T. C. Energia, meio ambiente e economia: 

o Brasil no contexto mundial. Química Nova. v.32, n.3, p.757-767, 

2009. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422009000300019

WANG, Y.; DENG, C.; LIU, Y.; NIU, Z.; LI, Y. Identifying change in 

spatial accumulation of soil salinity in an inland river watershed, 

China. Sci. Total Environ. v.621, p.177-185, 2018. https://doi.

org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.222

WWF, 2007. Pipedreams? Interbasin water transfers and water 

shortages. 49 pp. http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/

downloads/pipedreams_ibts_final_report_27_june_2007_1.pdf 

(acesso em 17 de junho de 2019).

ZENG, Q., QIN, L., LI, X. The potential impact of an inter-basin 

water transfer project on nutrients (nitrogen and phosphorous) 

and chlorophyll a of the receiving water system. Sci. Total 

Environ. v.536, p.675-686, 2015. https://doi.org/10.1016/j.

scitotenv.2015.07.042

ZHAO, Z.Y.; ZUA, J.; ZILLANTE, G. Transformation of water resource 

management: a case study of the South-to-North Water Diversion 

project. Journal of Cleaner Production. v.163, p.136-145, 2017. 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.08.066

ZHUANG, W. Eco-environmental impact of inter-basin water 

transfer projects: a review. Environ. Sci. Pollut. Res. v.23, n.13, 

p.12867-12879, 2016. https://doi-org/10.1007/s11356-016-

6854-3

Caldas HFM, Oliveira Júnior AI, Marwell DTB, Sobral MCM

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 234 / pp 142-154 | Jan a Mar, 2022

http://dx.doi.org/10.1590/1808-2432201421
http://dx.doi.org/10.1590/1808-2432201421
https://doi.org/10.1016/j.watres.2015.11.030
https://doi.org/10.1016/j.watres.2015.11.030
http://dx.doi.org/10.5380/rber.v5i1.43558
http://dx.doi.org/10.5380/rber.v5i1.43558
http://dx.doi.org/10.1590/S1415-43662011001000010
http://dx.doi.org/10.1590/S1415-43662011001000010
https://doi.org/10.1016/J.ENG.2016.03.022
https://doi.org/10.1016/J.ENG.2016.03.022
https://doi.org/10.1016/j.agwat.2008.04.002
https://doi.org/10.1016/j.agwat.2008.04.002
https://doi.org/10.12957/geouerj.2016.14536
https://doi.org/10.12957/geouerj.2016.14536
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142013000100008
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142013000100008
https://www.usbr.gov/projects/index.php?id=432
http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422009000300019
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.222
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.222
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/pipedreams_ibts_final_report_27_june_2007_1.pdf
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/pipedreams_ibts_final_report_27_june_2007_1.pdf
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.07.042
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.07.042
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.08.066


155Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 234 / pp 155-167 | Jan a Mar, 2022

Larissa de Oliveira Prado1* | Gabriel Magalhães Chiquito1 | Paula Loureiro Paulo1 |  
Marc Árpád Boncz1

Partida de um reator UASB na codigestão 
de água negra com resíduos orgânicos 
alimentares
Start-up of a UASB reactor for codigestion of blackwater  
and kitchen waste

DOI: https://doi.org/10.36659/dae.2022.011

 Data de entrada: 
25/09/2019   

 Data de aprovação: 
17/08/2020

1 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) - Campo Grande - Mato Grosso do Sul - Brasil.
* Autora correspondente: lariprado27@gmail.com.

ORCID ID
Prado LO   https://orcid.org/0000-0001-9303-7862
Chiquito GM   https://orcid.org/0000-0002-2873-8395

Paulo PL   https://orcid.org/0000-0002-8091-6486
Boncz MA   https://orcid.org/0000-0001-7618-8685

Resumo
Novas concepções para o tratamento de fontes segregadas do esgoto doméstico têm sido propostas como al-

ternativa ao tratamento convencional. Assim, com o objetivo de investigar o desempenho de um reator UASB, 

durante a codigestão de água negra com resíduos orgânicos alimentares (AN-ROA), quanto à cinética de de-

gradação da matéria orgânica e a conservação de nutrientes para reúso do efluente, foi realizada a partida do 

reator em bateladas com períodos de 12 e 6 dias. Durante esses períodos, o reator pôde alcançar satisfatoria-

mente a biodegradação da AN-ROA, com remoção de 86% e 84% de DQO total (DQOT
), respectivamente, sen-

do a maior parte consumida na forma de sólidos em suspensão (DQO
SS

). Durante a partida, o reator apresentou 

aumento da alcalinidade a bicarbonato (HCO
3

-) e manteve pH em faixa favorável a digestão anaeróbia, sem 

acúmulo de ácidos graxos voláteis (AGV). Os nutrientes fosfato (PO
4

3-) e nitrogênio total (NT) foram conserva-

dos no efluente tratado.

Palavras-chave: Água negra. Codigestão. Cinética. Resíduos orgânicos alimentares. tratamento descentralizado.

Abstract
New concepts for treatment of source-separated household wastewater have been proposed as an alternative for 

traditional treatment. Thus, with the objective of investigating the performance of a UASB reactor, codigestion of 

blackwater and kitchen waste (BW-KW) for organic matter degradation and nutrient conservation in the effluent 

( for reuse) was realized; start-up of the reactor was performed in batch mode with periods of 12 and 6 days. During 

these periods, the reactor was able to satisfactorily achieve biodegradation of the BW-KW mixture, with 86% and 

84% removal of total COD (CODT
), respectively, the major part of which was consumed in the form of suspended 

solids (CODSS
). During the start-up, the reactor shows an increase in bicarbonate alkalinity (HCO

3
-) and maintains 

a pH in the range favorable to anaerobic digestion, without accumulation of volatile fatty acids (VFA). Nutrients 

phosphate (PO4
3-) and total nitrogen (NT) were shown to be conserved in the treated effluent.

Keywords: Blackwater. Codigestion. Decentralized treatment. Kinetics. Kitchen waste. 
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1 INTRODUÇÃO
Os atuais sistemas consolidados de saneamento 

têm como característica o tratamento centra-

lizado de efluentes domésticos com pouca, ou 

nenhuma, recuperação de recursos para reutili-

zação. Por isso, novas concepções para o trata-

mento descentralizado, de fontes segregadas do 

esgoto doméstico, vêm sendo propostas como 

alternativas ao sistema convencional, assim 

como o tratamento de água negra (fezes, urina e 

água), que pode tanto ser tratada separadamen-

te (DE GRAAFF et al., 2010; PAULO et al., 2013; 

TODT e JENSSEN, 2015; OARGA-MULEC et al., 

2017 e JIN et al., 2018) como em codigestão com 

resíduos orgânicos alimentares (KUJAWA-RO-

ELEVELD et al., 2003; KUJAWA ROELEVELD et al., 

2005; ELMITWALLI et al., 2006; LUOSTARINEN; 

RINTALA, 2007 e WENDLAND et al., 2007), ob-

tendo eficientes resultados na produção de bio-

gás e na recuperação de nutrientes. Além disso, o 

tratamento descentralizado de fonte segregada 

de água negra e de resíduos sólidos orgânicos, 

como parte de um sistema de saneamento ecoló-

gico, não só promove a recuperação de recursos 

como também visa a uma menor contaminação 

de outros efluentes, como a água cinza (normal-

mente livre de matéria fecal e microorganismos 

patogênicos), e do meio ambiente. Outro fator a 

ser considerado é a maior simplicidade dos siste-

mas que podem ser utilizados como tratamento 

domiciliar ou comunitário local, sendo úteis em 

áreas rurais devido às circunstâncias especiais, 

como a baixa densidade populacional e, espe-

cialmente em países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento, devido à sua facilidade de uso 

e custo (LUOSTARINEN et al., 2007). 

A segregação de materiais como fezes, resíduos 

orgânicos alimentares e urina permite tratá-los 

como fontes de recursos que podem ser recupe-

rados, visto que os dois primeiros contêm grande 

quantidade de matéria orgânica, adequada para 

compostagem e condicionamento do solo, en-

quanto a urina contém a maior fração de nitrogê-

nio e fósforo (WIELEMAKER, WEIJMA e ZEEMAN, 

2018). Assim, o tratamento via digestão anaeró-

bia que emprega ações complexas de microbio-

logia anaeróbia e ações físico-químicas, para de-

compor, estabilizar e separar os materiais fecais 

apresenta uma maneira regular de tratar água 

negra e, com o uso de reator, obter maior eficiên-

cia na recuperação de bioenergia (HU et al., 2016) 

e nutrientes. À vista disso, pesquisas sobre a co-

digestão de água negra com resíduos sólidos or-

gânicos foram realizadas sobre diferentes aspec-

tos, assim como: diferentes temperaturas, tempo 

de detenção hidráulica (TDH), concentração de 

alimentação e diferentes tipos de reatores (tan-

que séptico, reator UASB de uma ou duas fases, 

reator de mistura completa (CSTR) e sistema de 

acumulação (AC)), obtendo resultados positivos 

no desempenho estavél dos sistemas, nas remo-

ções de sólidos em suspensão e DQO total, além 

da produção de biogás (KUJAWA-ROELEVELD et 

al., 2003; KUJAWA-ROELEVELD et al., 2005; EL-

MITWALLI et al., 2006; LUOSTARINEN; RINTALA, 

2007 e WENDLAND et al., 2007). Assim, de forma 

a obter maior compreensão sobre a eficiência da 

codigestão de água negra e resíduos orgânicos 

alimentares (AN-ROA), a presente pesquisa tem 

como objetivo avaliar o desempenho da partida e 

operação de um reator UASB, na biodegradação 

da AN-ROA, com base na cinética de degradação 

da matéria orgânica e a conservação de nutrien-

tes para reúso do efluente.

2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Reator UASB e resíduos para o tratamento

Um reator UASB construído em PVC, com volume 

de trabalho de 112 L, diâmetro de 200 mm, altura 

de 2,7 m (com 5 amostradores da base ao topo) 

e separador trifásico em forma de braço lateral 

em 45°, foi utilizado para codigestão anaeróbia 

de água negra (AN) e resíduos orgânicos alimen-
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tares (ROA). O reator foi inoculado com 37 L de 

biomassa metanogênica (95 gSV.L-1) originada 

de reator UASB tratando efluentes da fábrica lo-

cal de engarrafamento de refrigerante.

A AN, coletada em banheiro experimental com 

volume de descarga convencional, e os ROA fo-

ram triturados antes de serem armazenados em 

um tanque de equalização com volume controlá-

vel, e a mistura AN-ROA era, então, bombeada ao 

reator. Os ROA foram adicionados proporcional-

mente ao volume de AN adotado, que foi de 130 

L, sendo a quantidade de ROA adicionada de 1,89 

kg, valores que representam aproximadamente a 

produção diária em uma residência de 4 pessoas, 

considerando uma geração média de esgoto do-

mestico de 130 L per capita por dia (ABNT, NBR 

7229/1993), sendo 75% água cinza (HERNÁN-

DEZ LEAL et al., 2011), e, portanto, a geração de 

AN de 32,5 L per capita por dia; e considerando a 

massa coletada de resíduos domésticos e públi-

cos de 0,92 kg/hab./dia (BRASIL, 2018), sendo a 

fração orgânica de 51,4% (IPEA, 2012). Durante 

a alimentação do reator, os ROA eram adiciona-

dos ao tanque de equalização em porções dívi-

das, sendo 4 vezes quando o volume do tanque 

de equalização era de 25 L e 2 vezes quando o 

volume no tanque era de 50 L. A Fig. 1 ilustra o 

caminho das AN-ROA até o reator UASB.

Figura 1 - Sistema da codigestão de AN e ROA.

2.2 Teste da Atividade Metanogênica Especifica 
(AME)

Para verificar a AME da biomassa de inóculo no re-

ator foi realizado um ensaio de bancada, utilizan-

do acetato como substrato, preparado de acordo 

com Chernicharo (2007). O ensaio foi realizado em 

triplicata, utilizando frascos âmbar com volume 

de 620 mL (500 mL de líquido e 120 mL de heads-

pace). A biomassa utilizada (2 gSV.L-1 para cada 

frasco), proveniente de um reator UASB, tratando 

efluentes da fábrica local de engarrafamento de 

refrigerante, obedeceu à relação de 1:1,4 (1 gD-

QO
substrato

/1,4 gSV
biomassa

). O gás nitrogênio puro foi 

utilizado no headspace de todos os frascos que, 

após serem selados, foram incubados a 30 ± 3 °C, 

sob agitação mecânica (75 rpm), para promover 

condições anaeróbias.
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A formação do biogás foi medida, em todos os 

frascos, usando o método de deslocamento 

(com NaOH a 18% para absorver o CO
2
 do bio-

gás). A primeira medição foi realizada após um 

dia de experimento, sendo as demais realizadas 

de acordo com a produção de biogás. Após cada 

medição, todos os frascos eram homogeneiza-

dos, e depois de aguardar um minuto para que a 

biomassa sedimentasse, retirava-se por meio de 

uma seringa 10 ml de amostra para determina-

ção da DQO
T
 (total) e pH.

2.3 Partida e operação

A biomassa foi inoculada a partir da base do reator, 

ocupando 1/3 do volume de trabalho do mesmo. 

Em seguida, as AN-ROA do tanque de equaliza-

ção foram bombeadas para o reator a uma vazão 

de 28 L.d-1. A partida e a operação do reator foram 

realizadas em bateladas de 12 dias (baseado em 

testes preliminares de AME) e 6 dias. Inicialmen-

te, a partida teve duração de 81 dias, para que a 

biomassa se adaptasse à AN-ROA e aumentasse 

a velocidade de remoção da DQO. Nesse período, 

o reator operou 6 bateladas com períodos de 12 

dias, com uma vazão de recirculação de 28 L.d-1. 

Posteriormente, foram realizadas 2 bateladas, nas 

quais houve o aumento da carga orgânica volumé-

trica (COV), com diminuição do período de opera-

ção para 6 dias, por batelada, e maior contato do 

efluente com a manta de lodo, por meio do au-

mento da vazão de recirculação para 56 L.d-1, que 

proporcionou o dobro da velocidade ascensional 

da qual o reator estava recebendo nas bateladas 

com período de 12 dias (Tabela 1).

Tabela 1 - Parâmetros de projeto.

Parâmetro de 
Projeto Unidade Bateladas de 

12 dias
Bateladas de 

6 dias

Quantidade de 
bateladas - 6 2

COV kgDQO.m-3.d-1 0,7 1,1

Velocidade 
ascensional cm.h-1 3,7 7,4

2.4 Procedimentos analíticos

Amostras de entrada e saída do reator foram cole-

tadas a cada 4 e 2 dias, nas bateladas com períodos 

de 12 e 6 dias, respectivamente, para análises. Para 

o cálculo da média e desvio padrão, dos parâme-

tros de entrada no reator, era realizada análise das 

amostras de AN, antes da adição dos ROA, e da mis-

tura AN-ROA, após a adição dos ROA, no tanque de 

equalização. Em seguida, a concentração da mistu-

ra AN-ROA, ao longo do dia, era estimada a partir do 

balanço de entrada e saída de água negra no tan-

que de equalização, por meio de uma planilha Excel.

Os parâmetros medidos foram: pH, nitrogênio to-

tal (NT), nitrogênio amoniacal, DQOT (total), DQOF 

(filtrada), carbono orgânico total (COT), sólidos to-

tais (ST), sólidos voláteis (SV), alcalinidade a bicar-

bonato, sulfeto, sulfato, fosfato e ácido graxo vo-

látil (AGV), determinados de acordo com o método 

correspondente, conforme descrito em Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewa-

ter (APHA, 2012), sendo as análises de DQO reali-

zadas em duplicata. A concentração de DQO de 

sólidos em suspensão (DQOSS) foi calculada como 

a diferença entre a DQOT e DQOF
. A Tabela 2 apre-

senta a composição da mistura AN-ROA bruta, nas 

bateladas com período de 12 e 6 dias.

 
Tabela 2 - Valores médios estimados referentes à 

composição de AN-ROA bruta para o tratamento em 
batelada pelos períodos de 12 dias e de 6 dias. 

Parâmetro Unidade Bateladas de 12 dias
Entrada

Bateladas de 6 dias
Entrada

DQO
T

g.L-1 2,64 ± 0,91 2,25 ± 0,40
DQO

SS
g.L-1 1,52 ± 0,76 1,26 ± 0,54

DQO
F

g.L-1 1,12 ± 0,34 0,99 ± 0,14
ST g.L-1 2,28 ± 0,72 1,61 ± 0,21
SV g.L-1 1,10 ± 0,59 0,75 ± 0,25
pH 7,6 ± 0,5 7,5 ± 0,5

Alc
P
. g.L-1 0,97 ± 0,28 0,69 ± 0,20

Alc
T
. g.L-1 1,95 ± 0,86 1,32 ± 0,22

Sulfato mg.L-1 15,3 ± 5,5 25,6 ± 5,0
Sulfeto mg.L-1 24,9 ± 20,8 33,7 ± 3,9

NT mg.L-1 289 ± 48 322 ± 22
Amônio mg.L-1 202 ± 43 186 ± 77
Fosfato mg.L-1 113,76 ± 70,57 112,48 ± 57,62

COT mg.L-1 619,73 ± 137,38 464,53 ± 3,18
C:N 2,14 ± 0,22 1,45 ± 0,09
AGV mg.L-1 370,84 ± 78,64 216,36 ± 1,95
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O modelo de primeira ordem (Eq. 1) foi utilizado 

para determinar os parâmetros cinéticos com os 

resultados da DQOT.

C = C
0
 e-kt  (1)

Onde C: concentração de DQO
T
 (mg.L-1); C0: con-

centração inicial de DQO
T
 (mg.L-1); k: constante 

de reação (d-1); e t: tempo (d).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Atividade Metanogênica Especifica (AME)

A AME da biomassa foi estudada em ensaio de 

bancada com foco no consumo de substrato e 

produção de gás metano. Como é possível visua-

lizar na Fig. 2, a produção de gás metano come-

çou imediatamente após o início do experimen-

to, porém a velocidade máxima da conversão da 

matéria orgânica a gás metano só foi alcançada 

após aproximadamente 3 dias.

Em aproximadamente 14 dias, após inicio do 

ensaio, foram alcançados 93% de remoção de 

DQOT (DQO total inicial = 1,38 g.L-1) e uma pro-

dução média de 969,7 mgCH
4
-DQO.L-1 de gás 

metano (média de 70% de conversão de DQO em 

CH4), com AME de 0,062 gCH
4
-DQO.gSV.d-1 (Fig. 

2), o que sugere que possivelmente parte da DQO 

foi convertida em biomassa.
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Figura 2 - Produção acumulada de biogás do teste da AME.

3.2 Partida e Desempenho do Reator UASB

A partida do reator UASB ocorreu em bateladas 

com períodos de 12 e 6 dias, a Tabela 3 apre-

senta a composição da saída de AN-ROA trata-

da, em ambos os períodos. Nas bateladas com 

período de 12 dias, a eficiência de remoção de 

sólidos totais (ST) foi de 56%, durante o trata-

mento, sendo a remoção mínima de 34% e a 

máxima de 75%. Com o aumento da velocida-

de ascensional, nas bateladas com período de 

6 dias, houve aumento do arraste de partículas 

sólidas na AN-ROA tratada, diminuindo a efici-

ência de remoção de ST para 43%.

Tabela 3 - Média dos valores referentes à AN-ROA 
tratada para o período de 12 dias e de 6 dias. 

Parâmetro Unidade Bateladas de 12 dias
Saída

Bateladas de 6 dias
Saída

DQO
T

g.L-1 0,36 ± 0,19 0,36 ± 0,11
DQO

SS
g.L-1 0,22 ± 0,16 0,09 ± 0,09

DQO
F

g.L-1 0,14 ± 0,06 0,27 ± 0,02
ST g.L-1 1,01 ± 0,09 0,92 ± 0,08
SV g.L-1 0,33 ± 0,11 0,29 ± 0,04
pH 7,7 ± 0,3 7,7 ± 0,4

Alc
P
. g.L-1 1,42 ± 0,20 1,51 ± 0,31

Alc
T
. g.L-1 2,27 ± 0,56 2,58 ± 0,14

Sulfato mg.L-1 8,7 ± 3,4 16,1 ± 0,1
Sulfeto mg.L-1 6,4 ± 8,7 15,06 ± 4,33

NT mg.L-1 212,53 ± 44,92 187,85 ± 1,04
Amônio mg.L-1 0,90 ± 0,34 0,70 ± 0,00
Fosfato mg.L-1 183,89 ± 71,96 153,00 ± 33,04

COT mg.L-1 619,73 ± 137,38 464,53 ± 3,18
C:N 2,14 ± 0,22 1,45 ± 0,09
AGV mg.L-1 370,84 ± 78,64 216,36 ± 1,95
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Ao final das bateladas, os dois períodos (12 dias 

e 6 dias) apresentaram resultados semelhantes 

para os valores de ST, SV e o percentual de maté-

ria orgânica, sendo a razão SV/ST final de 0,3. As-

sim, acredita-se que nas bateladas com período 

de 12 dias ocorreu maior sedimentação de ma-

terial particulado, visto a maior concentração de 

ST inicial e menor velocidade ascensional. Além 

disso, a atividade metabólica do lodo também 

pode ter contribuído para remoção dos sólidos, 

da fração orgânica, melhorando o processo da 

digestão anaeróbia e permitindo a diminuição do 

período das bateladas, sem comprometer o tra-

tamento. A Fig. 3 apresenta a remoção de ST e SV 

nas bateladas com período de 12 e 6 dias, sendo 

os ST a soma dos Sólidos fixos (SF) e SV.
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Figura 3 - Remoção de Sólidos ao longo das bateladas, sendo A - remoção obtida no tratamento com bateladas de 
período de 12 dias e B - remoção obtida no tratamento com bateladas de período de 6 dias.

Em pesquisas já realizadas com a codigestão de 

água negra, bons resultados foram obtidos com 

TDHs a partir de 5 dias. Em uma pesquisa de 

Wendland et al. (2007), estudando a codigestão 

de água negra com resíduos orgânicos alimen-

tares em reator de mistura completa (CSTR), ao 

estudarem os TDHs de 10, 15 e 20 dias, os auto-

res afirmam que, mesmo em TDH de 10 dias, a 

digestão estável de água negra com resíduos or-

gânicos alimentares pôde obter 50% de remoção 

de DQO. Luostarinen e Rintala (2007), estudando 

também a codigestão de água negra com resídu-

os orgânicos alimentares, mas em reator UASB de 

duas fases, com valores de TDHs mais baixos (3,4 

+ 1,3 dias e 3,4 + 1,4 dias, para codigestão a 10 e 

20 °C, respectivamente), puderam concluir que os 

reatores foram eficientes na remoção de material 

orgânico sólido e dissolvido, removendo mais de 

95% de sólidos em suspensão e 90% de DQO. Em 

uma pesquisa realizada por Kujawa-Roeleveld et 

al. (2005), a codigestão de água negra com resí-

duos orgânicos alimentares foi estudada a longo 

TDH, de 29 dias, o qual os autores acreditam ter 

contribuído para a redução de E. coli em aproxi-

madamente 3 logs, além da redução da DQO em 

82%. Já na pesquisa realizada por de Graaff et al. 

(2010), ao estudar o tratamento apenas da água 

negra concentrada, os autores relataram que o 

tratamento foi realizado com sucesso (78% de 

remoção de DQO) em curto TDH, sendo este de 

8,7 dias. Desta forma, ao avaliar a codigestão de 

AN-ROA, na atual pesquisa, concluímos que o 

reator mostrou desempenho satisfatório e tra-

tamento eficiente com períodos de tratamento 

comparáveis aos TDHs encontrados na literatura 

ou até curtos (12 e 6 dias). Além disso, a remoção 

de DQO obteve desempenho semelhante a tes-

tes preliminares de bancada, no qual a remoção 

de 85% da DQOT
 foi alcançada em um período de 

12,9 dias, com remoção > 70% em 3,7 dias. Já no 
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reator UASB, o tempo necessário para a remoção 

de 86% de DQO
T
 foi de 12 dias e, em consequên-

cia da retenção de sólidos e da adaptação da bio-

massa, pôde ser otimizado, após 81 dias de tra-

tamento, passando o período das bateladas para 

6 dias, sem prejuízo na remoção da DQOT
 (84%), 

demonstrando eficiente desempenho do reator 

durante a partida. Assim, acredita-se que a ob-

tenção de 86% e 84% de remoção de DQOT
 seja 

um valor satisfatório que confirma a facilidade da 

degradação da água negra em codigestão com 

resíduos orgânicos alimentares, visto que no teste 

AME foi alcançada uma remoção de 93% de DQO, 

em aproximadamente 14 dias, e o substrato uti-

lizado (acetato) já estava pronto para o consumo 

das arqueias metanogênicas.

Durante toda a codigestão não foi possível medir a 

produção de biogás, assim acredita-se que o bio-

gás possa ter escapado pelo braço lateral (saída do 

reator) ou por algum vazamento não identificado

A Fig. 4 apresenta os valores de DQO, ao longo das 

bateladas com período de 12 dias e seus percen-

tuais de remoção. Nessas bateladas, a DQOF, que 

representava a fração de DQO dissolvida pronta 

para ser biodegradada, correspondia a 42% da 

DQOT da AN-ROA bruta, e foi removida mais efi-

cientemente em 4 dias. Após 8 dias houve aumen-

to dos valores DQOF, possivelmente em consequ-

ência da formação de AGV, que foi removida no 

decorrer do tratamento, obtendo média de 87% 

de remoção de DQOF no final das bateladas.
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F
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No geral, para as bateladas com período de 12 

dias, a maior parte da DQO
T
 foi consumida na 

forma de DQO
SS

, com maior remoção entre 4 e 8 

dias. Assim, supõe-se que a maior parte da DQO 

removida ficou acumulada no reator como ma-

terial particulado, no qual uma parte contribuiu 

para aumento do leito de lodo e outra foi lenta-

mente hidrolisada e convertida a biogás.

Como nas bateladas com período de 12 dias, nas 

bateladas com período de 6 dias a DQOF
 corres-

pondia a 44% da DQO
T
 da AN-ROA bruta, po-

rém foi removida mais eficientemente em 2 dias  

(Fig. 5). Em 4 dias houve aumento de DQO
F
, que 

foi removida no decorrer do tratamento, obten-

do média de 73% de remoção de DQO
F
 ao final 

das bateladas.

Também como nas bateladas com período de 

12 dias, nas bateladas com período com 6 dias a 

maior parte da DQO
T
 foi consumida na forma de 

DQO
SS

, sendo alcançada uma remoção de 93% 

de DQO
SS

 ao final das bateladas, entretanto com 

consumo mais eficiente em dois períodos, em 2 e 

6 dias (Fig. 5). Dessa forma, presume que, nesse 

caso também, a maior parte da DQO removida fi-

cou acumulada no reator como material particu-

lado, no qual uma parte também contribuiu para 

aumento do leito de lodo e outra foi lentamente 

hidrolisada e convertida em biogás.
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Figura 5 - Decaimento de DQOT (●), DQOSS (▲), DQOF (■), e seus respectivos percentuais de remoção, DQOT (○), 
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Pesquisas já realizadas anteriormente também 

comprovaram a eficiência da codigestão de água 

negra e resíduos orgânicos alimentares na remo-

ção de DQO, sobretudo em relação ao material 

sedimentável. Luostarinen e Rintala (2007), ao 

estudarem a codigestão de água negra e os re-

síduos orgânicos alimentares em reator UASB de 

duas fases, obtiveram desempenho satisfató-

rio, sendo a remoção de DQO
T
 88% – 91% e de 

DQO
SS

 de 96% - 98%. Também em estudos de 

codigestão de água negra e resíduos orgânicos 

alimentares, conduzidos por Kujawa-Roeleveld 

et al. (2005), a eficiência de remoção de DQOT 

e DQOSS foi de 82% e 94%, respectivamente. 

Segundo os autores, a qualidade do efluente 

comprovou a capacidade do UASB de remover 

eficientemente materiais suspensos por meio da 

acumulação e da parcial conversão biológica.

Com o cálculo da cinética, de remoção da DQOT
, 

foi possível observar que, a partir da quinta bate-

lada, a remoção de DQO
T
 começou a obter efici-

ência > 80% em um período de 8 dias e aumento 

da velocidade de remoção (Fig. 6), considerando 

cinética de primeira ordem.
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bateladas, em ordem cronológica, do período de 12 dias, e 7 e 8 as bateladas, em ordem cronológica, do período de 6 dias.

A Tabela 4 apresenta os valores das constantes 

de velocidade para cada batelada dos períodos 

de 12 e 6 dias, na qual é possível observar o au-

mento da constante cinética, com o decorrer do 

tratamento, que possibilitou a redução do perío-

do das bateladas.

Tabela 4 - Constantes k de velocidade de remoção de DQOT para as bateladas, em ordem cronológica, dos tratamentos 
com período de 12 dias (1 a 6) e de 6 dias (7 e 8).

Batelada 1 2 3 4 5 6 7 8

Constante k (d-1) 0,16 0,14 0,18 0,18 0,28 0,34 0,41 0,31

Assim, mesmo com o aumento da COV, nas ba-

teladas com período de 6 dias foram alcançados 

84% de remoção de DQO
T
, que pôde ser associado 

a adaptação da biomassa. Além disso, a constante 

de velocidade de remoção de DQO
T
 obteve valo-

res de k = 0,41 e 0,31 d 1, para primeira e segunda 

batelada com período de 6 dias. Acredita-se que 

a diferença das constantes de velocidade entre as 

duas bateladas possa ser consequência da con-

centração da DQO de cada batelada ou das ca-

racterísticas da AN-ROA nesses períodos, como 

temperatura e a fração orgânica do material.

Além da remoção de material particulado, a re-

moção de COT também confirmou a eficiência 
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da codigestão anaeróbia quanto à remoção de 

matéria orgânica da AN-ROA. A remoção da COT 

alcançada foi de 66% e 60%, nas bateladas com 

períodos de 12 e 6 dias, respectivamente, assim 

como os resultados obtidos por Wendland et al. 

(2007), que também comprovaram o desempe-

nho satisfatório da remoção de matéria orgâni-

ca, da codigestão anaeróbia de AN-ROA, em re-

ator de mistura completa (CSTR), obtendo 52% 

de remoção de COT em TDH de 10 dias, 71% em 

TDH de 15 dias e 72% em TDH de 20 dias.

3.3 Estabilidade do reator e Nutrientes

Nas bateladas com período de 12 dias, o reator 

apresentou aumento da alcalinidade a bicarbo-

nato (HCO3
-) do sistema e manteve o pH no re-

ator em 7,60 ± 0,06 (Fig. 7-A). O maior aumento 

de alcalinidade foi alcançado em 4 dias, prova-

velmente devido à formação de bicarbonato da 

conversão de acetato, uma vez que, em todas as 

bateladas, o maior consumo de DQOF também se 

estabeleceu no período de 4 dias, ou seja, perí-

odo de maior consumo de acetato (Fig. 4). Além 

disso, nesse período também foi observado sutil 

aumento de amônio (NH
4

+) (227 ± 72 mg.L-1) que, 

assim como a formação de bicarbonato, pode 

decorrer das reações de hidrólise da uréia, for-

mando amônia (NH
3
) e CO

2
 que, quando combi-

nados com a água, formam NH
4

+ e HCO
3

-, e, com 

isso, fornecem alcalinidade ao meio, assim como 

a teoria:

H
2
N-CO-NH

2
 + H

2
O → 2 NH

3
 + CO

2

NH
3
 + H

2
O + CO

2
 → NH

4
+ + HCO

3
-

Desta forma, durante todas as bateladas, a con-

centração de AGV não afetou a operação do sis-

tema que pode neutralizar a formação dos ácidos 

e tamponar o pH no reator.
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Figura 7 - Valores de alcalinidade a bicarbonato (HCO
3

-), pH e AGV, sendo A - tratamento em bateladas com períodos 
de 12 dias e B – tratamento em bateladas com períodos 6 dias.

Nas bateladas com duração de 6 dias o reator 

também apresentou aumento da alcalinidade 

a bicarbonato, o que permitiu a estabilidade do 

pH em 7,54 ± 0,19 (Fig. 7-B). No segundo dia das 

bateladas, houve consumo de DQO
F
 (Fig. 5), que 

possivelmente contribuiu para o aumento da al-

calinidade, devido à formação de bicarbonato da 

conversão de acetato. Ainda neste período, hou-

ve o aumento de PO
4

3- (142,20 ± 18,97 mg.L-1) 

e de amônio (233 ± 60 mg.L-1) que, sutilmente, 

também podem ter contribuído para o aumento 

da alcalinidade. Durante todo o tratamento não 

foram observadas mudanças significativas, nos 

valores de AGV, que pudessem afetar a estabili-

dade do sistema.

No quarto dia, nas bateladas com período de 6 

dias, houve aumentos da alcalinidade a bicarbo-
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nato (HCO
3

-) e do PO
4

3- (172,67 ± 26,35 mg.L-1) que 

foram atribuídos à fase de hidrólise de compostos 

orgânicos. Comportamento semelhante também 

foi relatado em pesquisa realizada por Cunha et 

al. (2018) no tratamento de água negra por reator 

UASB, no qual o aumento de PO
4

3- foi associado ao 

aumento da concentração de HCO
3

-. Na pesquisa, 

Cunha et al. (2018) investigaram os efeitos da re-

lação Ca2+/PO
4

3- na precipitação do PO
4

3-. Assim, 

quando os valores de HCO
3

- aumentaram de 1,2 

a 2,7 g.L-1 houve decréscimo da concentração de 

Ca+ solúvel e aumento no pH, resultando no au-

mento nos valores de PO
4

3- , que foram relaciona-

dos à hidrólise de compostos contendo fósforo e/

ou o restabelecimento de PO
4

3- do Ca
x
(PO

4
)y for-

mado, além da competição de HCO
3

- e PO
4

3- por 

Ca2+. Dessa forma, o aumento nos valores de PO
4

3- 

torna-se algo atrativo do ponto de vista do reúso 

da AN-ROA tratada na agricultura, uma vez que 

o fósforo é um nutriente essencial para o cresci-

mento das plantas e a maior parte desse nutrien-

te, utilizado como fertilizante, provém de fontes 

não renováveis (Cooper et al., 2011).

A conservação de nitrogênio total no efluente 

tratado foi de 87 ± 5% e de 80 ± 8%, nas bate-

ladas com período de 12 e 6 dias (Tabela 5), res-

pectivamente, sendo o amônio a principal forma. 

Assim como relatado na pesquisa de Moges et 

al. (2018), após a digestão anaeróbia da água 

negra, o aumento nos valores de PO
4

3- e de NH
4

+ 

evidenciam a possibilidade de reúso dos nutrien-

tes e os autores optaram pela posterior filtragem 

da água negra tratada, em filtros adsorventes, 

para recuperação desses nutrientes. Dessa for-

ma, acredita-se que a alta conservação de com-

postos nitrogenados, na atual pesquisa, possa 

contribuir com a reutilização do efluente tratado 

para irrigação de culturas. Entretanto, caso seja 

necessária sua remoção, estudos realizados por 

de Graaff et al. (2011), no pós-tratamento por 

processos de nitritação – anammox de efluente 

de águas escuras tratada por reator UASB— de-

monstraram eficientes remoções de nitrogênio 

total, sendo de 85% a 25 °C e 89% a 35 °C.

Tabela 5 - Valores finais dos nutrientes nas bateladas 
de 12 e 6 dias.

Nutriente Unidade Bateladas de 12 dias Bateladas de 6 dias

NT mg.L-1 251 ± 53 259 ± 9

Amônio mg.L-1 229 ± 61 233 ± 32

Fosfato mg.L-1 135,16 ± 30,38 142,87 ± 26,35

A relação C:N obtida do efluente AN-ROA bruto 

foi de 2,14 nas bateladas com período de 12 dias 

e 1,45 nas bateladas com período de 6 dias, va-

lores inferiores ao ideal para digestão anaeróbia, 

que são de 20:1 a 30:1 (DĘBOWSKI et al., 2013), 

sugerindo, assim, a possibilidade da introdução 

de uma quantia maior de ROA. Além disso, com 

o decorrer do tratamento, a maior remoção de 

matéria orgânica e a conservação de nitrogênio 

diminuíram essa relação, sem apresentar pre-

juízo ao tratamento, e, ao final das bateladas, a 

relação C:N obteve valores de 0,90 e 0,70 para os 

períodos de 12 e 6 dias, respectivamente.

4 CONCLUSÕES
A codigestão de água negra com resíduos orgâ-

nicos alimentares em reator UASB apresentou 

eficiente biodegradação da matéria orgânica e 

desempenho operacional satisfatório. Assim, 

após 81 dias de operação, foi possível a diminui-

ção do período de tratamento das bateladas de 

12 dias para 6 dias, sem prejuízo ao tratamento, 

obtendo remoção de DQOT
 de 86% e 84%, res-

pectivamente, sendo a maior parte consumida 

na forma de DQO
SS

. Além do desempenho satis-

fatório do reator, na remoção de material par-

ticulado, a remoção de 66% e 60% de COT nas 

bateladas com período de 12 e 6 dias, respecti-

vamente, comprovou também a eficiência da co-

digestão na remoção de matéria orgânica.
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Além disso, durante a realização das bateladas, 

foi observado que o reator apresentou aumento 

da alcalinidade a bicarbonato (HCO
3

-) do sistema 

que contribuiu para manter o pH em faixa favo-

rável a digestão anaeróbia, sem apresentar acú-

mulo de AGV.

Ao final das bateladas, foi observado que os 

nutrientes PO
4

3- e NT apresentaram eficiente 

conservação na AN-ROA tratada, sendo a ma-

nutenção de nitrogênio total de 87% e 80%, nas 

bateladas com período de 12 e 6 dias, respecti-

vamente, e a manutenção total do P.

Assim, devido ao potencial de recuperação de 

recursos das fontes segregadas do esgoto do-

méstico e dos resíduos orgânicos alimentares, 

sugere-se que novas pesquisas sejam realizadas 

sobre a utilização de água cinza escura (pro-

duzida em pias de cozinha) junto com a água 

negra, na codigestão com resíduos orgânicos 

alimentares, e a inclusão de pós-tratamento 

objetivando a remoção de patógenos e micro-

poluentes, a fim de permitir o reúso do efluente 

produzido para irrigação.
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Resumo
Diante da crescente demanda por água e energia, faz-se cada vez mais necessário o uso racional e otimizado 

desses recursos. As despesas com energia elétrica em sistemas de abastecimento representam uma parcela 

alta de seus custos, e grande parte do consumo de energia deve-se à operação das bombas. Como a tarifa de 

energia elétrica é diferenciada de acordo com as horas do dia, pesquisas sobre o planejamento da operação 

das bombas hidráulicas visando à redução dos custos com energia elétrica em tais sistemas vêm sendo feitas 

há décadas. Devido à dimensão desses sistemas, esse planejamento é uma tarefa complexa. Assim, modelos 

de otimização e métodos de solução para o planejamento operacional das bombas hidráulicas em sistemas 

de abastecimento de água têm sido propostos na literatura de forma a viabilizar esse planejamento.

Palavras-chave: Otimização. Bombas Hidráulicas. Sistemas de Abastecimento de Água. Energia Elétrica.

Abstract
Due to the increased demand for water and energy, the rational and optimized use of these resources is necessary. 

Expenses with electricity in supply systems represent a high portion of its costs, and a large part of energy con-

sumption is due to the operation of the pumps. As the electricity tariff is differentiated according to the hours of 

the day, research on the planning of the operation of hydraulic pumps aiming at the reduction of electricity costs in 

such systems has been carried out in the last decades. Due to the size of the systems, this planning is a complex task. 

Thus, optimization models and solution methods for the operational planning of hydraulic pumps in water supply 

systems have been proposed in the literature in order to make this planning feasible.
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1 INTRODUÇÃO
A energia elétrica é indispensável na operação 

dos sistemas de abastecimento de água, os quais 

visam obter cada vez mais eficiência na prestação 

de seus serviços. De acordo com Coelho e Andra-

de-Campos (2014), os sistemas de abastecimento 

de água em todo o mundo representam uma parte 

significativa do consumo global de energia elétri-

ca. Segundo o Diagnóstico dos Serviços de Água 

e Esgoto, realizado pelo Sistema Nacional de In-

formações sobre Saneamento (SNIS), há uma ten-

dência crescente de consumo energético no setor, 

que geralmente acompanha os aumentos nos ín-

dices de consumo per capita de água (SNIS, 2019). 

De La Vega e Alem (2015) estimam que, no Brasil, 

o setor industrial seja responsável por 48% do to-

tal de energia elétrica consumida no país, onde, 

desse total, 7% são consumidos pelos sistemas de 

distribuição de água. 

Segundo Tsutiya (2001) e Van Zyl, Savic e Walters 

(2004), os custos com energia elétrica ocasio-

nados pelos sistemas de bombeamentos consti-

tuem a maior despesa para as empresas de distri-

buição de água em todo o mundo. Filho e Alcalde 

(2004) ressaltam que o Brasil é o segundo país 

com tarifas de energia elétrica mais caras, e o 

sétimo se não forem incluídos os impostos. Se-

gundo o SNIS (2019), no ano de 2015 houve um 

aumento de quase 50% em relação a 2014 nos 

gastos com energia elétrica, no qual a principal 

justificativa foram os reajustes tarifários e o sis-

tema de bandeiras tarifárias que entraram em 

vigor no Brasil. Desse modo, no Brasil e no mun-

do, é de grande importância que essas empresas 

realizem um planejamento das operações das 

bombas hidráulicas para que possam diminuir 

seus custos com energia elétrica, sem que haja 

prejuízo no abastecimento de água à população.

Os períodos de ponta (períodos de pico) são ho-

rários diários em que ocorre um pico na demanda 

por energia elétrica. Para evitar uma sobrecarga 

na rede elétrica, as concessionárias de energia 

de todo o mundo, visando incentivar o consu-

mo de energia elétrica fora desses períodos, têm 

adotado a tarifa de energia elétrica dinâmica. Na 

tarifação dinâmica, o preço da energia elétrica é 

maior nos períodos de ponta.

Como as operações de bombeamento são res-

ponsáveis por grande parte dos gastos com 

energia elétrica em sistemas de abastecimen-

to, um planejamento destas, a fim de evitar o 

seu funcionamento nos horários de ponta, pode 

representar economias significativas para as 

empresas de abastecimento. Destaca-se que a 

implementação de tais ações não requer qual-

quer investimento por parte das empresas de 

saneamento em infraestrutura, pois trata-se da 

utilização de uma programação adequada para 

o funcionamento das bombas de modo que as 

demandas sejam atendidas com o menor custo 

com energia elétrica.

Devido à dimensão dos sistemas de abasteci-

mento, essa tarefa é muito complexa. Para so-

lucionar tal problema, modelos de otimização e 

métodos de solução têm sido propostos nas úl-

timas décadas para o problema de planejamento 

das operações de bombeamento (pump schedu-

ling problem). Modelos de otimização têm sido 

uma ferramenta muito utilizada tanto no plane-

jamento operacional dos sistemas de abasteci-

mento como no desenvolvimento de projetos.

Um modelo de otimização pode ser representado 

de forma geral por:

Minimizar/Maximizar f(x)                                               (1)

Sujeito a:

g(x)≤0 (2)

h(x)=0 (3)

x ∈ S (4)
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em que 𝑥𝑥 ∈ ℝ! , 𝑓𝑓:ℝ! → ℝ , 
𝑔𝑔:ℝ! → ℝ", ℎ: ℝ! → ℝ# e 𝑆𝑆 ⊂ ℝ! . O vetor 

x representa as variáveis de decisão do proble-

ma. Na Eq. 1, f(x) representa os critérios a serem 

otimizados (função objetivo); as Eq. 2 e 3, g(x)≤0 

e h(x)=0, representam as restrições, e, na Eq. 4, 

𝑆𝑆 ⊂ ℝ!  representa o domínio das variáveis. 

Nos problemas de planejamento das operações 

de bombeamento, usualmente a função f(x) re-

presenta o custo com o consumo de energia elé-

trica nas operações de bombeamento e outros 

custos relacionados à tarifação energética e ao 

desgaste dos equipamentos.

Este artigo tem como objetivo apresentar uma 

revisão crítica da literatura sobre a otimização 

da operação das bombas hidráulicas em siste-

mas de abastecimento de água visando à redu-

ção dos custos com energia elétrica. O artigo 

está organizado como segue: na seção 2 é apre-

sentada a estrutura tarifária de energia elétrica 

no Brasil, assim como é realizada a cobrança das 

empresas responsáveis pelo abastecimento de 

água; na seção 3 são apresentados dados sobre a 

literatura acerca do tema em questão; na seção 4 

encontra-se um levantamento histórico sobre as 

principais contribuições na literatura sobre o oti-

mização do planejamento da operação das bom-

bas hidráulicas, e na seção 5 são apresentadas as 

considerações finais.

2 TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA
Os custos com energia nos sistemas de abaste-

cimento são dados em função do consumo real 

de energia e da variação das tarifas energéticas 

(VIERA E RAMOS, 2009). As tarifas energéticas de 

cada país dependem de suas políticas públicas, 

de suas capacidades de geração, de sua extensão 

territorial e de seu Produto Interno Bruto. Sobre 

essas tarifas incidem impostos e encargos não 

recuperáveis.  

Concessionárias de energia elétrica de todo o 

mundo têm adotado tarifas de consumo de ener-

gia elétrica dinâmicas, ou seja, o preço da ener-

gia elétrica é variável de acordo com as horas do 

dia. Na tarifação dinâmica, o preço da energia 

elétrica é maior nos períodos do dia denomina-

dos de períodos de ponta. Além da taxa referente 

à energia consumida, outras tarifas podem estar 

associadas ao uso da energia.

No Brasil, a tarifação energética é definida pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 

que também estabelece os critérios de classifi-

cação dos consumidores e as formas de cobrança 

de energia elétrica. Uma unidade consumidora é 

classificada pela atividade exercida e, para o fa-

turamento, os consumidores são classificados 

em dois grupos: Grupo A (alta tensão) e Grupo B 

(baixa tensão). 

O faturamento energético dos consumidores 

classificados como Grupo A ocorre de maneira 

binômia, sendo cobrados a demanda energé-

tica, que corresponde à média da potência elé-

trica solicitada pelo consumidor à empresa dis-

tribuidora, com a energia consumida. Quando o 

consumo de potência exceder a demanda con-

tratada em mais de 10%, tem-se uma demanda 

de ultrapassagem, na qual se aplica uma tarifa 

que pode ser até três vezes mais cara do que a 

tarifa de demanda contratada. O objetivo é fazer 

com que o consumidor faça seu planejamento de 

consumo de acordo com a demanda contratada, 

evitando-se, assim, que haja uma sobrecarga no 

sistema. Já o faturamento energético dos con-

sumidores classificados como Grupo B ocorre 

de maneira monômia, sendo cobrada apenas a 

energia consumida.

As empresas de saneamento básico são classifi-

cadas como consumidores do Grupo A (ANEEL, 

2010), com redução de 15% das Tarifas de Ener-

gia e Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição, 

que são taxas estabelecidas pela Aneel para co-
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brir custos com a geração e transporte da ener-

gia (linhas de transmissão e distribuição). Segun-

do o SNIS (2019), o índice de consumo de energia 

elétrica pelas empresas de distribuição de água é 

definido pelo consumo total de energia elétrica, 

dividido pela soma do volume de água produzido 

e importado. 

Para as empresas de saneamento, a estrutura 

tarifária utilizada é a horo-sazonal, que pode ser 

definida como azul ou verde. Ambas as estrutu-

ras tarifárias são caracterizadas pela aplicação 

de tarifas diferenciadas para o consumo de ener-

gia elétrica de acordo com a hora do dia e com o 

período do ano, sendo que a tarifa verde possui 

uma tarifa única para a demanda energética, en-

quanto a tarifa azul possui tarifas diferenciadas 

para tal, de acordo com a hora do dia. O horário 

de ponta compreende um período de três horas 

contínuas, entre 17h e 22h, dependendo do es-

tado, de segunda-feira a sexta-feira. No Estado 

de São Paulo, esse intervalo é das 18h às 21h.

A energia elétrica é um recurso indispensável 

para a operação dos sistemas de abastecimen-

to de água. O uso de energia representa de 5 a 

30% dos custos de operação desses sistemas 

no mundo, onde a maior parte desse consumo é 

dada pelo bombeamento de água (CHAE E KANG, 

2013). De acordo com o SNIS (2019), os custos 

decorrentes do uso de energia em sistemas de 

saneamento devem ser minimizados e ser alvos 

de um gerenciamento apropriado, por meio do 

estabelecimento de ações contínuas de redução 

e controle de energia, que asseguram benefícios. 

Portanto, o planejamento da operação das bom-

bas hidráulicas em sistemas de abastecimento 

de água a fim de evitar a operação destas nos 

horários de ponta, garantindo o atendimen-

to da demanda da população, pode represen-

tar economias significativas para as empresas 

de abastecimento, e, devido à complexidade do 

problema, este tem sido bastante investigado na 

literatura utilizando modelos de otimização.

3 OTIMIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DAS BOMBAS 
HIDRÁULICAS PARA REDUÇÃO DOS CUSTOS 
COM ENERGIA ELÉTRICA
De acordo com Likeman (1994) e Brdys (1994), o 

objetivo da otimização da operação das bombas 

em sistemas de abastecimento é fornecer um ní-

vel aceitável de serviço aos clientes, atendendo 

às restrições do sistema e à legislação vigente, 

minimizando os custos operacionais.

Mala-Jetmarova, Sultanova e Savic (2017) cons-

tataram que a maioria dos trabalhos relaciona-

dos à otimização nos sistemas de abastecimento 

de água se concentra em duas áreas: na ope-

ração ótima das bombas, de modo a minimizar 

os custos com energia elétrica dos sistemas de 

abastecimento de água, e na gestão da qualida-

de da água, de modo a atender a demanda com 

água de qualidade e em quantidade adequada. 

Na área de operação ótima das bombas pode-

mos destacar, na base de dados Scopus, o tópico 

“Sistemas de Abastecimento de Água/Bombas/

Programação das bombas”, que contém dados 

sobre trabalhos relacionados ao tema de 2009 

a 2018, e possui um percentual de destaque de 

85,587%. Essa porcentagem é obtida por meio 

de três métricas: o número de citações e visuali-

zações na base no ano de 2018, para artigos pu-

blicados em 2018 e 2017, e o CiteScore médio de 

2018. Tal porcentagem reflete o grande desta-

que que o tema vem recebendo nos últimos anos.

Segundo Mala-Jetmarova, Sultanova e Savic 

(2017), a maioria dos modelos da literatura para 

otimização da operação das bombas hidráulicas 

nos sistemas de abastecimento utiliza a técnica 

do planejamento explícito das bombas, em que 

as variáveis de decisão são: o status da bomba 

(ligada/desligada) em cada intervalo de tempo 

pré-definido dentro do horizonte de planejamen-

to, ou o tempo em que a bomba deve permanecer 

ligada, ou o período de início e fim da operação 

da bomba. Além disso, os autores constataram 

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 234 / pp 168-184 | Jan a Mar, 2022

 
Otimização no planejamento da operação de bombas hidráulicas em sistemas de abastecimento de água  

para redução dos custos com energia elétrica



172

que as redes mais utilizadas na literatura para 

validação das abordagens são a rede hipotética 

Anytown (WALSKI et al. 1987), e a rede do exem-

plo 3 do software de simulação Epanet (USEPA, 

2013), baseada no sistema de abastecimento de 

água de Navato, Califórnia, devido à disponibili-

dade de informações e dados dessas redes.

A Tabela 1 apresenta as principais caracte-

rísticas dos modelos de otimização, métodos 

de solução utilizados e as redes utilizadas nos 

testes numéricos dos 15 artigos mais cita-

dos até 20 de abril de 2020 na base de dados 

Scopus para o tema, em ordem cronológica. 

Nesta tabela considere: PL-Programação Li-

near, PLIM-Programação Linear Inteira-Mista,  

PNL-Programação Não Linear, PNLIM-Progra-

mação Não Linear Inteira-Mista e OM-Otimiza-

ção Multiobjetivo.

Tabela 1 - Artigos com maior número de citações na base de dados Scopus.

Referência Função Objetivo Restrições Tipo modelo / Método de solução Rede testada

Zessler e Shamir 
(1989)

Minimizar:  custos de 
energia da operação das 

bombas.

(1) Vazão máxima das bombas; (2) 
níveis mínimos e máximos de água nos 

tanques; (3) níveis inicial e final dos 
tanques preestabelecidos.

PNL / Programação dinâmica, utilizando 
o método de otimização progressiva 

(HOWSON E SANCHO, 1975), combinado 
com uma técnica analítica para  

otimização local.

(1) Sistema de 
distribuição de 
água da cidade 

de Ein Ziv, Israel, 
dividido em 

subsistemas.

Brion e Mays 
(1991)

Minimizar: custos de energia 
da operação das bombas.

(1) Tempos mínimos e máximos 
que uma bomba pode permanecer 
ligada em um intervalo de tempo; 
(2) valores mínimos e máximos de 

pressão para elevar a água nos nós; 
(3) níveis mínimos e máximos de água 

nos tanques; (4) déficit no volume 
dos tanques ao final do horizonte de 

planejamento.

PNL / Software KIPipe, usado para resolver 
implicitamente as restrições hidráulicas, 
integrado com os métodos do Gradiente 

Reduzido Generalizado e Função 
Lagrangeana Aumentada.

(1) Sistema de 
distribuição de 

água de parte da 
cidade de Austin, 

Texas, EUA.

Jowitt e 
Germanopoulos 

(1992)

Minimizar: custos de energia 
da operação das bombas, 

taxa de consumo de energia 
e taxa de demanda.

(1) Horas de bombeamento restritas; 
(2) níveis mínimos e máximos de 

água nos tanques; (3) níveis inicial e 
final de água nos tanques; (4) vazões 

mínimas e máximas nos tanques onde 
existem válvulas; (5) volume máximo 

de captação de água da estação 
de bombeamento no horizonte de 

planejamento.

PL / Separação entre operação e rede por 
meio de suposições. Interação feita por 

meio de um modelo de simulação de rede 
por período prolongado. As cobranças 

máximas de eletricidade são consideradas 
por meio de um procedimento iterativo 
do problema linear para restrições das 
bombas, até que a melhor solução seja 

obtida. Por fim, o problema linear é 
resolvido utilizando o método  

Simplex revisado. 

(1) Centro de 
telemetria e 
telecontrole 

Bourne End, na 
Divisão Norte da 

Thames Water 
Authority, em 

Buckinghamshire, 
Inglaterra. 

Lansey e 
Awumah (1994)

Minimizar: custos de energia 
da operação das bombas.

(1) Valores mínimos e máximos de 
pressão para elevar a água nos nós; (2) 
níveis mínimos e máximos de água nos 
tanques; (3) níveis inicial e final de água 
nos tanques iguais; (4) número máximo 
de liga/desliga das bombas para cada 

intervalo de tempo; (5) número máximo 
de liga/desliga das bombas para o 

horizonte de planejamento.

PNLIM / Abordagem em dois níveis, onde, 
primeiro é realizada uma pré-otimização 
para geração de dados hidráulicos para o 

segundo nível, que é a etapa de otimização, 
em que é utilizado programação dinâmica.

(1) Sistema de 
distribuição de 

água de parte da 
cidade de Austin, 

Texas, EUA.

Yu, Powell e 
Sterling (1994)

Minimizar: custos de energia 
da operação das bombas.

(1) Conservação de massa nos nós; (2) 
vazão máxima e mínima das bombas; 
(3) pressão mínima e máxima nos nós; 

(4) níveis mínimos e máximos nos 
tanques.

PNL / Algoritmo híbrido que utiliza o 
método do Gradiente Reduzido j 
untamente com uma análise de 

sensibilidade não linear. 

(1) Rede de médio 
porte criada pelos 

autores.

Mackle, Savic e 
Walters (1995)

Minimizar: custos de energia 
da operação das bombas 

somado a penalidades por 
restrições violadas.

(1) Níveis mínimos e máximos de água 
nos tanques; (2) demandas dos nós 

consumidores a serem atendidas; (3) 
déficit no volume dos tanques no final 

do horizonte de planejamento.

PNL / Algoritmo genético modificado por 
meio da introdução de um procedimento 

de classificação, sendo os membros da 
população classificados de acordo com 

seus custos.

(1) Pequena rede 
de distribuição de 
água criada pelos 

autores.

Nitivattananon, 
Sadowski e 

Quimpo (1996)

Minimizar: custos de energia 
da operação das bombas 

somado a taxa de demanda.

(1) Limites mínimo e máximo para a 
vazão das bombas; (2) Níveis mínimos 

e máximos de água nos tanques; (3) 
conservação de fluxo; (4) Volume no 
final do horizonte de planejamento 

igual ao volume no início do horizonte.

PLIM/ O sistema é decomposto em vários 
subsistemas e os períodos de planejamento 

em períodos operacionais. A otimização 
progressiva é aplicada para resolver um 
modelo de programação dinâmico. Uma 
heurística é utilizada para discretizar as 

variáveis relacionadas às bombas.

(1) Sistema de 
abastecimento de 

água da cidade 
de Pittsburgh, 

Pensilvânia, EUA .

continua...
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Tabela 1 - Continuação...

Referência Função Objetivo Restrições Tipo modelo / Método de solução Rede testada

Savic, 
Walters e 
Schwab 
(1997)

Minimizar: (1) custos de energia 
da operação das bombas 

somado a penalidades por 
restrições violadas; (2) número 
de acionamentos das bombas. 

(1) Níveis mínimos e máximos de água 
nos tanques; (2) recuperação do nível 
inicial da água no tanque no final do 

horizonte de planejamento.

PL / Separação entre operação e rede por 
meio de suposições. Interação feita por 

meio de um modelo de simulação de rede 
por período prolongado. As cobranças 

máximas de eletricidade são consideradas 
por meio de um procedimento iterativo 
do problema linear para restrições das 

bombas, até que a melhor solução  
seja obtida. Por fim, o problema linear é 

resolvido utilizando o método  
Simplex revisado. 

(1) Centro de 
telemetria e 
telecontrole 

Bourne End, na 
Divisão Norte da 

Thames Water 
Authority, em 

Buckinghamshire, 
Inglaterra. 

Cembrano 
et al. (2000)

Minimizar: custo de aquisição 
da água e custos de energia da 

operação das bombas.

(1) Limites operacionais dos níveis dos 
tanques; (2) limite de pressão em um 

nó de junção; (3) níveis inicial e final nos 
tanques são iguais.

PNL / Primeiro é obtido o estado atual 
da rede pelo sistema SCADA, em seguida 
são previstas demandas futuras usando 
o raciocínio indutivo nebuloso. Por fim, a 

otimização é executada com o módulo de 
controle ideal WATERNET usando o método 

de Gradiente Reduzido Generalizado. 

(1) Rede reduzida 
de Sintra, Portugal.

Sakarya e 
Mays (2000)

Minimizar: (1) desvios das 
concentrações reais dos 

constituintes em relação aos 
valores desejados e função 

penalidade por violar restrições 
vinculadas; (2) tempo total de 
operação da bomba e função 

penalidade por violar restrições 
vinculadas; (3) custos de energia 
da operação da bomba e função 
penalidade por violar restrições 

vinculadas.

(1) Limites inferior e superior do tempo 
de operação das bombas, limites 

inferior e superior da pressão para 
elevar a água e limites inferior e superior 

dos níveis de água nos tanques; (2) 
limites inferior e superior do tempo de 

operação da bombas; (3) limites inferior 
e superior da pressão para elevar a 

água; (4) limites inferior e superior dos 
níveis de água nos tanques, (5) limites 
inferior e superior nas concentrações 

dos constituintes nodais.

PNL / Primeiro é obtido o estado atual 
da rede pelo sistema SCADA, em seguida 
são previstas demandas futuras usando 
o raciocínio indutivo nebuloso. Por fim, a 

otimização é executada com o módulo de 
controle ideal WATERNET usando o método 

de Gradiente Reduzido Generalizado. 

(1) Rede reduzida 
de Sintra, Portugal.

Van Zyl, 
Savic e 
Walters 
(2004)

Minimizar: custos de energia 
da operação das bombas, 

penalidade do déficit nos níveis 
dos tanques no final do horizonte 
de planejamento e penalidade da 
violação do limite de liga/desliga 

das bombas.

(1) Níveis mínimos e máximos de água 
nos tanques; (2) níveis dos tanques 
sem déficit no final do horizonte de 

planejamento; (3) limite do número de 
liga/desliga da bomba.

PNL / Método híbrido, combinando o 
Algoritmo Genético com dois métodos 
de busca local, o Hooke e Jeeves e o de 

Fibonacci (SCHEWEFEL, 1981).

(1) Rede de 
distribuição de 

água criada pelos 
autores; (2) sistema 
de distribuição de 

água de Richmond, 
Reino Unido.

Barán, Von 
Lücken 
e Sotelo 
(2005)

Minimizar: (1) custos de energia 
da operação das bombas; 

(2)  custo de manutenção das 
bombas por meio do número 

de liga/desliga das bombas; (3) 
diferença entre os níveis inicial 
e final dos tanques; (4) máximo 

pico de potência diário.

(1) Níveis mínimos e máximos de água 
nos tanques; (2) pressões mínimas e 

máximas na tubulação.

PNL e OM / Algoritmos evolucionários: 
Strenght Pareto Evolutionary Algorithm, 

Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm, 
Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm 
2, Controlled Elitist Non-Dominated Sorting 

Genetic Algorithm, Niched Pareto Genetic 
Algorithm e Multiple Objective Genetic 

Algorithm combinados com uma heurística 
que lida com a restrições hidráulicas.

(1) Sistema 
simplificado da 

principal estação 
de distribuição de 
água de Assunção, 

Paraguai.

López-
Ibañez, 

Prasad e 
Paechter 

(2008)

Minimizar: custos de energia da 
operação das bombas.

(1) Níveis mínimos e máximos de água 
nos tanques; (2) pressão mínima nos 
nós de demanda; (3) déficit no nível 
do tanque no final do horizonte de 

planejamento; (4) número máximo de 
liga/desliga das bombas.

PNL / Restrições e limites hidráulicos 
nos níveis do tanque são resolvidos 

implicitamente pelo simulador hidráulico 
Epanet, e demais restrições são resolvidas 

pelo algoritmo Colônia de Formigas.

(1) Rede de Van 
Zyl, Savic e Walters 
(2004); (2) sistema 
de distribuição de 

água de Richmond, 
Reino Unido.

Vieira e 
Ramos 
(2009)

Minimizar: custos com energia 
em função do nível dos 

reservatórios 

(1) Níveis mínimos e máximos de água 
nos tanques; (2) variação máxima 
do nível do reservatório em cada 

período devido às capacidades de 
bombeamento; (3) variação do nível de 

água permitida nos tanques.

PL / Heurística operacional para o liga/
desliga das bombas e abre/fecha das 
válvulas. As soluções são avaliadas no 

software EPANET

(1) Sistema realista 
simplificado 

proposto pelos 
autores.

Wang, 
Chang 
e Chen 
(2009)

Minimizar: (1) custos de energia 
da operação das bombas, 

número de acionamentos da 
bomba e penalidade da violação 
do limite de acionamentos das 

bombas; (2) tempo total de 
funcionamento das bombas e 

penalidade da violação do limite 
de acionamentos das bombas.

(1) Nível mínimo de água nos tanques; 
(2) nível máximo de água nos tanques.

PNL e OM/ Algoritmo Genético  
aprimorado proposto pelos autores,  

através de uma busca local baseada no 
Algoritmo Genético. 

(1) Protótipo 
de aplicação 

implementado 
utilizando Delphi 7.
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4 HISTÓRICO
Métodos para a otimização da operação das 

bombas hidráulicas em sistemas de abasteci-

mento de água vêm sendo desenvolvidos nas úl-

timas décadas devido à pressão sobre esse ramo 

das empresas de saneamento no sentido de for-

necer aos clientes um suprimento contínuo de 

água em quantidade necessária e de qualidade, 

visando ao menor custo possível. Nesta seção 

são descritas as principais características dos 

trabalhos publicados a partir do final da década 

de 80, até o início de 2020.

4.1 Década de 80

Zessler e Shamir (1989) propuseram um modelo 

de otimização não linear com o objetivo de mi-

nimizar os custos de energia da operação das 

bombas que utiliza restrições que estabelecem 

a vazão máxima das bombas e os volumes mí-

nimos e máximos de água nos tanques, além de 

seus volumes iniciais e finais. São conhecidas as 

demandas para um período de 24 horas, assim 

como as propriedades hidráulicas de todos os 

componentes do sistema de distribuição de água 

da cidade de Ein Ziv, Israel, dividido em subsiste-

mas. Tal trabalho tem como importância a mo-

delagem proposta, que pode ser aplicada a redes 

de abastecimento de água nas quais os subsiste-

mas aparecem em qualquer configuração.

Os autores utilizaram a programação dinâmica, 

por meio do método de otimização progressiva 

(HOWSON E SANCHO, 1975), combinado com 

uma técnica analítica para otimização local, para 

obter a operação ótima das bombas. Para isso, o 

algoritmo alterna iterativamente entre os horá-

rios do dia, que possuem taxas de cobrança de 

energia elétrica diferenciados, e os subsistemas 

da rede analisada. Em seguida, o algoritmo con-

verge para o ideal da solução inicial, sendo viável 

ou não, uma vez que o ideal global é garantido 

apenas sob certas condições; caso contrário, um 

local ideal pode ser alcançado.

Little e McCrodden (1989) realizaram um estu-

do com o objetivo de obter políticas eficientes 

de bombeamento de água bruta, considerando 

as taxas energéticas no momento do uso das 

bombas, por meio de um modelo de programa-

ção linear inteiro misto. Considerou-se tam-

bém o uso geradores de reserva para evitar o 

uso comercial de energia nos horários de pico. 

As restrições do problema incluem a satisfação 

das demandas de água, os níveis mínimo e má-

ximo do tanque e os tempos mínimo e máximo 

de funcionamento da bomba.

Testes foram realizados com os dados da estação 

de tratamento de Northside, na cidade de Ralei-

gh, Carolina do Norte, onde a estação de bombe-

amento é equipada com três geradores a diesel, 

originalmente adquiridos para fornecer energia 

de emergência em caso de interrupção no servi-

ço comercial. Com esse modelo, Little e McCrod-

den (1989) obtiveram uma economia energética 

de aproximadamente 29%, se comparada à ope-

ração realizada na prática do sistema.

4.2 Década de 90

Brion e Mays (1991) utilizam o software KYPipe 

para lidar com restrições hidráulicas e com os vo-

lumes mínimos e máximos de água do tanque. Já 

os limites relacionados à pressão e o déficit no 

volume do tanque são convertidos em termos 

de penalidade usando um método lagrangiano 

adicionado à função objetivo. No primeiro caso 

de testes é considerado que a decisão de ligar a 

bomba só pode ser feita no início de cada inter-

valo de tempo. No segundo caso, a duração do 

tempo de operação da bomba é uma variável 

contínua e pode assumir um valor entre zero e 

até a duração do intervalo de tempo. 
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Para o primeiro caso, os resultados de Brion e 

Mays (1991) indicam uma redução de 5,2% nos 

custos com energia elétrica no sistema de dis-

tribuição de água de parte da cidade de Austin, 

comparado à operação real. Para o segundo 

caso, o custo com energia elétrica sofre uma re-

dução de 17,3% em relação ao custo operacional 

real. Ambas as porcentagens representam uma 

economia por meio, apenas, do planejamento 

da operação das bombas hidráulicas, sem haver 

a necessidade de alterações estruturais na rede.

Em Jowitt e Germanopoulos (1992) é apresenta-

do modelo de programação linear para determi-

nar a programação ótima das bombas em um ho-

rizonte de planejamento de 24 horas, onde são 

considerados os custos de energia unitária e de-

manda máxima, a qual é determinada por meio 

de um procedimento iterativo de um problema 

de programação linear para várias restrições no 

uso da bomba, até que a melhor solução seja ob-

tida. É descrito o uso de simulação de rede por 

período estendido na determinação dos parâme-

tros das equações e restrições lineares da rede, 

e no estudo da operação de rede otimizada, por 

meio do método Simplex Revisado.

A aplicação do método é realizada numa rede 

existente no Reino Unido, mostrando que são 

possíveis economias de até 7,7% apenas para as 

cobranças de energia unitárias. Considerando as 

cobranças de energia unitárias e as cobranças 

de demanda máxima, Jowitt e Germanopoulos 

(1992) obtiveram uma economia corresponden-

te a 15,6%. Um dos fatores para essa redução 

nos custos é o uso das estações de bombeamen-

to mais eficientes em seus limites de uso máxi-

mos. Este trabalho destaca-se pois, segundo os 

autores, a metodologia utilizada é robusta, po-

rém com baixo tempo computacional, tornando- 

se adequada para otimização em tempo real.

Lansey e Awumah (1994) propõem um modelo 

no qual a operação da bomba em tempo real é 

resolvida considerando variações nas demandas 

de água e nos valores cobrados da energia. Uma 

abordagem de dois níveis é usada para resolver 

o problema: uma pré-otimização, para gerar re-

sultados hidráulicos e parâmetros de consumo 

de energia simplificadas por funções não linea-

res usando o método do quadrado mínimo; e oti-

mização por programação dinâmica. Os autores 

obtiveram resultados que geraram uma redução 

de 9% nos custos com energia elétrica prove-

niente do sistema de bombeamento em relação 

à operação real. A solução encontrada gera um 

menor número de liga/desliga das bombas, oca-

sionando um menor gasto com manutenção; 

além de manter o nível do tanque mais baixo do 

que na operação real, resultando na economia de 

água potável. 

Em Ormsbee e Lansey (1994) são apresentados e 

discutidos os requisitos e componentes básicos 

de um ambiente de controle ótimo para sistemas 

de bombeamento no abastecimento de água. Os 

componentes básicos incluem modelos de rede 

hidráulica, previsão de demanda e controle ide-

ais. É apresentada uma revisão das metodolo-

gias de controle ótimo existentes para sistemas 

de bombeamento de abastecimento de água, as 

quais são classificadas com base no tipo de sis-

tema em que determinada metodologia pode ser 

aplicada, tipo de modelo hidráulico, tipo de mo-

delo de demanda, tipo de método de otimização 

e a natureza da política de controle resultante, 

explanando as vantagens e desvantagens que 

cada abordagem possui.

Ormsbee e Lansey (1994) elenca e classifica os 

vários tipos de modelos e algoritmos que foram 

desenvolvidos até 1994 para solucionar proble-

mas de controle ótimo relacionados a sistemas 

de abastecimento de água. As formulações dos 

modelos são classificadas com base na com-

posição física do sistema, e é apresentada uma 

avaliação geral dos vários algoritmos. A princi-

pal vantagem dos modelos de balanço de mas-
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sa apontada por Ormsbee e Lansey (1994) é que 

sua resposta pode ser rapidamente determinada, 

diferentemente dos modelos de simulação, sen-

do estes adequados para uso em conjunto com 

estratégias de otimização que exigem muitas si-

mulações. Já nos modelos de regressão são des-

tacadas as vantagens em relação a possibilidade 

da incorporação de um grau de não linearidade 

do sistema e a eficiência para avaliar sua respos-

ta. Por outro lado, modelos de regressão possuem 

informações apenas para uma determinada rede 

em um determinado período; se a rede ou as de-

mandas mudarem, esse tipo de abordagem for-

necerá resultados incorretos. Os modelos de si-

mulação são adaptáveis às mudanças do sistema 

e às variações de demanda espacial; no entanto, 

exigem modificações do banco de dados ou das 

curvas de regressão para levar em consideração 

as alterações na resposta do sistema, além de 

exigirem maior tempo computacional.

Yu, Powell e Sterling (1994) propuseram um mo-

delo matemático de otimização não linear para 

determinar a operação ótima de sistemas de dis-

tribuição de água contendo várias fontes e tan-

ques. O problema utiliza dados de previsão de 

demanda de um período de 24 horas para calcu-

lar os níveis iniciais e finais nos tanques, assim 

como para estabelecer as restrições hidráulicas 

do sistema. Desenvolveu-se um algoritmo de 

resolução que utiliza o método do gradiente re-

duzido com uma análise de sensibilidade, onde o 

algoritmo utiliza uma solução inicial viável, cal-

culando novas soluções viáveis a cada iteração, 

melhorando gradualmente dentro de uma região 

factível, até convergir para um ótimo local. 

Os autores ressaltam que a precisão do mode-

lo proposto para a programação da bomba é a 

mesma que a encontrada em simulações hidráu-

licas, garantindo a viabilidade da solução, em um 

bom tempo computacional. Yu, Powell e Sterling 

(1994) ainda destacam que o modelo não exige 

nenhuma simplificação da rede de distribuição 

de água a ser testada.

Em meados dos anos 90, iniciou-se o uso de 

algoritmos heurísticos e metaheurísticos na 

otimização da operação dos sistemas de abas-

tecimento de água devido ao seu potencial de 

resolver modelos de programação não linear 

não convexos, como visto em Mackle, Savic e 

Walters (1995), que propuseram um mode-

lo com o objetivo de  minimizar os custos com 

energia da operação das bombas hidráulicas, 

com restrições que limitam níveis mínimos e 

máximos de água nos tanques, demandas dos 

nós consumidores a serem atendidas e o déficit 

no volume do tanque no final do horizonte de 

planejamento. Os autores utilizaram um Algo-

ritmo Genético que foi modificado por meio da 

introdução de um procedimento de classifica-

ção, sendo os membros da população classifi-

cados de acordo com seus custos. Além disso, 

os autores apontam uma previsão de um au-

mento do uso de serviços online pelas redes 

de abastecimento para ajustar os cronogramas 

planejados para as bombas com o objetivo de 

compensar as diferenças entre as previsões e as 

reais demandas dos centros consumidores.

Também na linha dos métodos heurísticos, para 

resolver o modelo linear inteiro misto proposto, 

Nitivattananon, Sadowski e Quimpo (1996) de-

compõem o sistema de abastecimento utilizado 

em vários subsistemas e os períodos de planeja-

mento em períodos operacionais. A otimização 

progressiva é aplicada para resolver um mode-

lo de programação dinâmico e uma heurística é 

utilizada para discretizar as variáveis relaciona-

das às bombas.

O trabalho de Savic, Walters e Schwab (1997) 

consiste em uma extensão do trabalho de Mack-

le, Savic e Walters (1995), sendo implementado 

um Algoritmo Genético Híbrido, que inclui uma 

atribuição progressiva de penalidades por vio-
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lações de restrições e uma introdução de viabi-

lidade de soluções como um objetivo adicional 

para garantir que não haja soluções inviáveis na 

população final. Tal trabalho tem como objetivo 

minimizar os custos de energia da operação das 

bombas, somado a penalidades por restrições 

violadas, além de minimizar o número de aciona-

mentos das bombas. Primeiramente, resolve-se 

o modelo apenas com o primeiro objetivo (mono 

objetivo), sendo, em seguida, utilizados ambos 

os objetivos para os testes (multiobjetivo). Res-

trições estabelecendo os níveis mínimos e má-

ximos de água nos tanques foram consideradas, 

além da recuperação do nível inicial da água no 

tanque no final do horizonte de planejamento.

As duas abordagens foram testadas alterando-se 

a quantidade e o perfil da demanda do consumi-

dor com modificações do nível inicial de água 

no reservatório. Savic, Walters e Schwab (1997) 

verificaram que mesmo no caso de mudanças 

grandes (alteração de 25% no nível inicial do re-

servatório), a geração da população inicial com 

as soluções das execuções anteriores trouxe me-

lhorias na eficiência (velocidade) e na qualidade 

das soluções encontradas.

4.3 Década de 2000

O trabalho de Cembrano et al. (2000) trata do 

uso de técnicas ótimas de controle em redes de 

distribuição de água, no qual os autores desen-

volveram uma ferramenta de controle ideal inte-

grada a um sistema de controle supervisório, que 

pode ser usado por uma grande classe de empre-

sas de serviços de água. Inicialmente foi obtido 

o estado atual da rede do Controle Supervisório 

e Aquisição de Dados (SCADA). Em seguida, fo-

ram previstas as demandas futuras usando o ra-

ciocínio indutivo nebuloso. Por fim, a otimização 

foi executada com o módulo de controle ideal 

WATERNET, um projeto utilizado neste trabalho 

que desenvolveu a disseminação de técnicas e 

ferramentas avançadas para gerenciamento e 

planejamento da água, usando o método de gra-

diente reduzido generalizado. Todo o sistema, 

incluindo o controle ideal, foi demonstrado em 

um protótipo da rede da área de Sintra, Portugal. 

Os resultados mostram uma economia de 18%, 

resultante, principalmente, do bombeamento 

de água em períodos em que a energia elétrica 

é mais barata.

O modelo proposto por Sakarya e Mays (2000) 

para determinar a operação ótima das bombas 

considera a qualidade da água por meio de um 

problema de programação ótima de tempo dis-

creto. Já a metodologia de solução é baseada em 

programação matemática, resultando, assim, em 

um problema de programação não linear de lar-

ga escala, o qual não pode ser resolvido por meio 

dos métodos não lineares clássicos. Para isso, por 

meio da interface do software Epanet e o código 

de otimização não linear GRG2 é possível obter a 

solução do problema de otimização. 

Para testar a eficácia da metodologia proposta, 

Sakarya e Mays (2000) consideram um sistema 

hipotético de distribuição de água. Para as três 

funções objetivo do modelo foi encontrado um 

cronograma ideal de bombeamento, conside-

rando a qualidade da água. A metodologia pro-

posta, porém, pode ser impraticável, pois pode 

resultar em um tempo de bombeamento muito 

curto durante um intervalo de tempo, fazendo 

com que as bombas sejam ligadas e desligadas 

excessivamente, ocasionando o desgaste de tais.

Almeida et al. (2001) propuseram um modelo 

não linear inteiro misto de otimização multiob-

jetivo visando minimizar a vazão bombeada e a 

potência de eixo, considerando características 

como a conservação da massa nos nós da rede, 

conservação da energia, altura manométrica das 

bombas e seu rendimento hidráulico. São utiliza-

dos dois algoritmos de programação não linear 

associados a um algoritmo de programação in-
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teira, obtendo uma redução de 36,15% no con-

sumo de energia elétrica. Além disso, os autores 

recomendam o uso de um gerador a óleo diesel 

durante os períodos de ponta para a minimiza-

ção dos gastos com energia elétrica.

A comparação entre as políticas operacionais 

de Almeida et al. (2001) tem por finalidade ava-

liar o desempenho dos algoritmos diante de 

duas formulações distintas da função objetivo 

(linear e não linear) e identificar qual a melhor 

solução, não só em termos de menor consumo 

de energia, mas também quanto à viabilidade 

de aplicação e implementação dos resultados 

fornecidos pelo modelo. 

Mesmo presente em trabalhos anteriores, 

como em Brion e Mays (1991) e Sakarya e Mays 

(2000), observa-se o aumento no uso de mode-

los de otimização associados a simuladores hi-

dráulicos, sendo o mais comum o software Epa-

net, utilizado por Van Zyl, Savic e Walters (2004), 

Giacomello, Kapelan e Nicolini (2013), Kurek e 

Ostfeld (2013), Ghaddar et al. (2015), Bonvin et 

al. (2017), Vieira et al. (2020), entre outros; de 

modo a garantir soluções viáveis, tanto em re-

lação ao modelo de otimização como às exigên-

cias hidráulicas do sistema.

Em Van Zyl, Savic e Walters (2004) é proposto um 

modelo que visa determinar ações de controle 

em um sistema de abastecimento para reduzir os 

custos com energia elétrica resolvido por meio 

de um método de solução híbrido, que combi-

na o Algoritmo Genético com métodos de busca 

local. Essa combinação foi proposta, segundo os 

autores, devido ao fato de o Algoritmo Genético 

encontrar a região da solução ótima do proble-

ma com eficiência, mas não o ponto ótimo, que 

é melhor encontrado por meio de métodos de 

busca direta, que exploram a vizinhança de uma 

solução para melhorá-la.

Para a rede de Richmond, Van Zyl, Savic e Walters 

(2004) conseguiram uma redução nos gastos 

com energia elétrica apenas com o planejamen-

to da operação das bombas em relação ao que 

é feito na prática. Além disso, uma das melho-

rias alcançadas pelo trabalho foi a conexão do  

software Epanet à biblioteca do Algoritmo Gené-

tico do centro de sistemas de água da Universi-

dade de Exeter, reduzindo o tempo de execução 

de 69 horas, obtido anteriormente por Atkinson 

et al. (2000), para 21 horas.

A importância do trabalho de Van Zyl, Savic e 

Walters (2004) é, não somente, por seu modelo 

proposto e método de solução, mas também pela 

criação de uma rede de abastecimento fictícia 

amplamente utilizada por autores em trabalhos 

posteriores, como em López-Ibañez, Prasad e 

Paechter (2008) e Vieira et al. (2020), por conta 

da facilidade na obtenção dos dados, ajudando 

na comparação de resultados para comprovação 

da eficiência dos modelos em relação a redução 

de custos com energia elétrica em sistemas de 

abastecimento de água.

Barán, Von Lücken e Sotelo (2005) propõem um 

modelo multiobjetivo para a operação ótima das 

bombas hidráulicas nos sistemas de abasteci-

mento de água resolvido por meio de seis algo-

ritmos evolucionários multiobjetivos combina-

dos com uma heurística que lida com a restrições 

hidráulicas, e seus resultados são comparados 

usando um conjunto de seis métricas propostas 

em Van Veldhuizen (1999). Os resultados mos-

tram que o Strength Pareto Evolutionary Algorithm 

fornece o maior número de soluções ideias para 

o modelo, seguido pelo Non-Dominated Sorting 

Genetic Algorithm 2.

López-Ibañez, Prasad e Paechter (2008) propõem 

um modelo matemático que utiliza restrições que 

limitam a quantidade de liga/desliga das bombas 

durante o horizonte de planejamento, permitin-

do um espaço de busca reduzido, o que diminui o 

tempo computacional do algoritmo, que é resol-

vido por meio do Algoritmo Colônia de Formigas. 

Miquelin LM, Parras IG, Faccioli AR, Soler EM

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 234 / pp 168-184 | Jan a Mar, 2022



179

Tais restrições acarretaram um gasto menor com 

a energia elétrica na comparação dos resultados 

com os de Van Zyl, Savic e Walters (2004).

López-Ibañez, Prasad e Paechter (2008) desta-

cam mais vantagens em seus resultados em com-

paração aos de Van Zyl, Savic e Walters (2004), 

onde os horários flexíveis gerados pelo Algorit-

mo Genético híbrido podem produzir intervalos 

de tempo curtos entre o liga/desliga da bomba, 

ocasionando seu desgaste, além de alterações de 

pressão que podem danificar a rede, gerando um 

aumento os gastos com manutenção, caracterís-

ticas que não estão presentes em López-Ibañez, 

Prasad e Paechter (2008), por conta da restrição 

sobre os acionamentos.

O trabalho de Ostfeld e Tubaltzev (2008) é um 

exemplo de que é possível otimizar os gastos com 

energia elétrica relacionados ao bombeamento 

na fase de construção do sistema de abasteci-

mento. Neste é descrito um modelo matemáti-

co de otimização não linear com os objetivos de 

minimizar os custos de construção da tubulação 

e bombas, assim como os custos de operação 

das bombas. O modelo ainda minimiza o custo 

de construção dos tanques e uma função pena-

lidade por violação de pressão nos nós. Para sua 

resolução é utilizada a metaheurística Colônia de 

Formigas, e as soluções encontradas são avalia-

das no simulador hidráulico Epanet; comparadas 

aos resultados obtidos por Maier et al. (2003), o 

algoritmo proposto encontrou melhores resulta-

dos para a rede Anytown (WALSKI et al., 1987).

Verifica-se que trabalhos como os citados são 

de grande dificuldade, pois, segundo Castelletti, 

Pianosi e Soncini-Sessa (2008), a complexidade 

do sistema físico, que é não linear e cercado por 

incertezas, mistura-se com o contexto socioeco-

nômico em que as decisões sobre os sistemas de 

abastecimento de água têm de ser tomadas.

Nesta década surgiram os primeiros trabalhos 

com considerações ambientais nos modelos pro-

postos e nas análises realizadas. Vieira e Ramos 

(2009) propõem a instalação de geradores de 

energia eólica associados ao sistema de abaste-

cimento e avaliam o impacto da utilização dessa 

energia renovável no planejamento da operação 

das bombas hidráulicas.

Wang, Chang e Chen (2009) propõem um méto-

do de programação das bombas baseado no Al-

goritmo Genético, no qual as bombas precisam 

ser usadas intermitentemente, não apenas para 

redução de custos, mas também para a prote-

ção do meio ambiente, característica que não é 

considerada em trabalhos anteriores. Nessa me-

todologia, é realizada uma busca local binária 

baseada no Algoritmo Genético para aumentar 

a força de intensificação, onde se destaca uma 

codificação cromossômica em número real para 

atender às necessidades dos problemas reais, já 

que trabalhos anteriores trouxeram uma codifi-

cação de tempo simplificada, de difícil flexibili-

dade, para aumentar a economia de energia. 

O algoritmo proposto foi implementado utili-

zando Delphi 7, um protótipo de aplicativo. Na 

primeira fase de testes foi implementado o Al-

goritmo Genético aprimorado de Savic, Walters e 

Schwab (1997) para avaliar o algoritmo proposto 

pelos autores em relação à qualidade da solução, 

ou seja, custo de eletricidade ou benefícios am-

bientais. Em todas as simulações, os resultados 

de Wang, Chang e Chen (2009) geraram melho-

res soluções. 

Na segunda fase, dois objetivos são otimizados 

simultaneamente. O algoritmo evolucionário 

Strength Pareto Evolutionary Algorithm (SPEA) de 

Barán, Von Lücken e Sotelo (2005) foi implemen-

tado e comparado com o algoritmo proposto. 

O algoritmo proposto por Wang, Chang e Chen 

(2009) pôde fornecer soluções ecologicamente 

corretas e econômicas; no entanto, ao buscar 

custo de energia menor, não superou o SPEA. 

Segundo os autores, uma vez que o custo de 
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eletricidade é aprimorado, é difícil melhorar os 

benefícios ambientais, de modo que o Algoritmo 

Genético aprimorado proposto irá sacrificar os 

benefícios ambientais até um determinado pon-

to ao executar teste com dois objetivos. Mesmo 

assim, o método resolveu o problema de agen-

damento de bombas com maior eficiência do 

que os métodos convencionais, pois a codifica-

ção cromossômica em número real o torna mais 

flexível e a busca local binária o força a explorar 

cada área possível, complementando, assim, a 

codificação de número real e também produzin-

do soluções quase ideais. 

4.4 De 2010 a 2020

Giacomello, Kapelan e Nicolini (2013) propuse-

ram um modelo matemático não linear com o 

objetivo de minimizar os custos de energia elé-

trica das bombas hidráulicas por meio do pla-

nejamento do funcionamento destas com res-

trições que incluem pressão mínima nos nós, 

níveis mínimos e máximos de água nos tanques 

e recuperação do nível no final do horizonte de 

planejamento, além de mantê-los constantes. 

Tal modelo é resolvido por meio de um método 

de otimização em dois estágios. 

Primeiro, o modelo é linearizado e a programa-

ção linear é aplicada para encontrar um valor 

quase ideal de solução. Depois toda a lineariza-

ção é removida e utiliza-se o Greedy Algorithm, 

um método de busca local, com o Epanet, para 

explorar a vizinhança de soluções identificadas, a 

fim de melhorá-las. Esse procedimento permitiu 

a Giacomello, Kapelan e Nicolini (2013) obter so-

luções de maneira computacionalmente eficien-

te para as duas redes de abastecimento testadas: 

a rede hipotética Anytown (WALSKI, 1987) e a 

rede de Richmond, em Londres. 

No trabalho de Kurek e Ostfeld (2013) são pro-

postos dois modelos de otimização multiobje-

tivo, ambos com os objetivos de minimizar os 

custos com energia elétrica da operação das 

bombas hidráulicas e os custos de construção 

dos tanques, porém diferenciados pelo terceiro 

objetivo, relacionado à qualidade da água; sendo 

que o primeiro visa minimizar a concentração de 

desinfetantes na água e o segundo visa minimi-

zar a idade da água a ser distribuída. Restrições 

físicas da rede são consideradas, assim como a 

limitação do déficit no nível do tanque no final 

do horizonte de planejamento. Além disso, res-

trições de confiabilidade de armazenamento são 

apresentadas, garantindo que a quantidade de 

água armazenada nos tanques em cada período 

seja igual ou superior à demanda prevista para o 

próximo período do horizonte de planejamento.

A metodologia de resolução utilizada por Kurek 

e Ostfeld (2013) foi o Strength Pareto Evolutio-

nary Algorithm com o software hidráulico Epanet. 

Verifica-se que a operação dos tanques é signi-

ficativamente diferente para dois problemas de 

otimização, sendo que, quando considerada a 

desinfecção pelo uso de cloro há um maior arma-

zenamento de água nos tanques, o que implica 

num aumento dos custos com energia elétrica, 

e, quando considerada a idade da água, os níveis 

dos tanques permanecem quase constantes.

Ghaddar et. al. (2015) propõem um modelo de 

otimização não linear não convexo com o objeti-

vo de minimizar os custos de operação das bom-

bas hidráulicas com o uso de restrições que es-

tabelecem um limite superior para os fluxos nas 

tubulações, sendo que a bomba deve estar ligada 

para que a água flua no tubo correspondente. Os 

níveis mínimos e máximos de água dos reserva-

tórios são estabelecidos, assim como a não-ne-

gatividade para os fluxos nas tubulações. A fim 

de evitar um desgaste das bombas por aciona-

mentos excessivos, foi determinado o tempo mí-

nimo em que a bomba deve permanecer ligada 

e desligada, além do número máximo de aciona-

mentos permitidos. 
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São usados dois esquemas de preços de eletri-

cidade. O primeiro é um esquema fixo de dia/

noite, e o segundo, um esquema dinâmico com 

preços alterando a cada 30 minutos. Uma abor-

dagem de decomposição lagrangiana é explo-

rada, sendo o problema decomposto de acordo 

com os períodos em subproblemas menores. 

Devido ao relaxamento do problema original, 

as soluções dos subproblemas podem não ser 

viáveis para o problema original. O simulador 

hidráulico Epanet foi utilizado para verificar se 

o planejamento obtido atendia à demanda e 

para calcular o consumo de energia. O impacto 

de tal esquema de precificação de eletricidade 

nos custos operacionais da bomba realizado por 

Ghaddar et al. (2015) é avaliado, e o preço dinâ-

mico resulta em até 34% de redução do custo 

com energia elétrica comparado ao custo obti-

do pelo esquema fixo dia/noite.

Bonvin et al. (2017) propuseram um modelo de 

programação não linear inteiro misto com o ob-

jetivo de minimizar os custos com energia elé-

trica por meio de um planejamento de operação 

das bombas hidráulicas no qual, o modelo, que 

é não convexo, foi relaxado, descartando-se as 

não-convexidades, sendo apresentada uma fun-

ção para converter uma solução desse relaxa-

mento em uma solução viável, com um número 

limitado de aumento do custo. 

O modelo de Bonvin et al. (2017) foi testado para 

a Rede FRD, um sistema de distribuição de água 

potável localizada em uma zona rural da França, 

o que mostra a viabilidade do uso de modelos de 

otimização para a redução dos custos com ener-

gia elétrica não apenas em sistemas urbanos. 

Testes foram realizados considerando um ano de 

dados históricos do sistema em questão, que re-

sultaram em benefícios práticos comparados à 

estratégia interna atualmente utilizada na con-

cessionária, como planos de bombeamento para 

o dia seguinte gerados em menos de um minuto e 

com sua viabilidade avaliada no simulador Epanet.

Vieira et al. (2020) apresentam uma formulação 

matemática que inclui aspectos relacionados 

ao estado do sistema quando os tanques estão 

cheios, não considerado em trabalhos anterio-

res. Também é apresentada uma técnica de li-

nearização que inclui o número de liga/desliga 

das bombas, resultando em um número menor 

de variáveis binárias para o problema, e o relaxa-

mento proposto, que diminui o espaço de busca 

das soluções. 

Testes realizados por Vieira et al. (2020) supe-

ram os melhores resultados encontrados para a 

rede de Van Zyl, Savic e Walters (2004) até então, 

obtendo uma solução 1,62% menor do que a en-

contrada por Marchi, Simpson e Lambert (2016); 

para a rede esqueleto de Richmond, com uma 

redução de 10,82% em relação a solução encon-

trada por Giacomello, Kapelan e Nicolini (2013); 

e para a rede completa de Richmond, com a so-

lução reduzida em 3,2% em relação a de Lópe-

z-Ibañez, Prasad e Paechter (2008). Os autores 

ainda contribuem para trabalhos futuros forne-

cendo uma nova rede de testes de acordo com 

os parâmetros e condições tarifárias energéticas 

brasileiras, obtida a partir do sistema de abaste-

cimento de água de Florianópolis, Santa Catari-

na, Brasil, que, por meio de testes com o modelo 

proposto, apresentou uma redução de 16,82% 

nos gastos com energia elétrica em relação ao 

que é realizado na prática.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento de modelos e métodos de 

solução para otimização energética do planeja-

mento da operação das bombas em sistemas de 

abastecimento tem sido motivado pela aplicação 

dos resultados em redes de abastecimento reais. 

Os trabalhos mais antigos propuseram mode-

los de otimização simplificados, em que muitas 

características das redes de abastecimento não 

são abordadas e utilizaram métodos exatos de 
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solução para tais modelos. Devido a limitação 

dos recursos computacionais, estas metodolo-

gias usualmente foram testadas em redes reais 

de pequeno porte.

Na década de 90 surgiram os primeiros trabalhos 

que utilizaram métodos de solução heurísticos e 

meta-heurísticos para tais problemas, sendo ain-

da muito utilizados os métodos de solução exa-

tos. Nesta mesma década também surgiram os 

primeiros trabalhos que utilizaram softwares de 

cálculos hidráulicos.  Na década de 2000, houve 

uma predominância na utilização de métodos de 

solução meta-heurísticos integrados a softwares 

de simulação hidráulica, sendo o principal sof-

tware utilizado o EPANET. Formulações que con-

sideram o uso e a geração de energias renováveis 

pelos sistemas de abastecimento também foram 

propostas, bem como considerações ambientais 

foram incluídas nos modelos propostos.

A partir de 2010 as formulações para os modelos 

desenvolvidos tem considerado uma ampla gama 

de aspectos reais das rede relacionados as espe-

cificidades hidráulicas, o que tem tornado esses 

modelos mais completos e realistas. Devido à di-

mensão dos sistemas e a complexidade de tais 

modelos, novos métodos de solução integrados 

com o software EPANET têm sido desenvolvidos.

Nas abordagens propostas para otimização 

energética do planejamento da operação das 

bombas em sistemas de abastecimento notou- 

se uma mudança de paradigma em função do 

tempo devido à evolução dos recursos computa-

cionais e dos métodos de otimização.

Trabalhos futuros devem atentar-se às novas 

características apresentadas pelos sistemas de 

abastecimento de água. A crescente automação 

destes, especialmente no que diz respeito ao fun-

cionamento das bombas hidráulicas, traz a ne-

cessidade de modelos matemáticos que abordem 

o uso de novas tecnologias e de seus impactos 

nas redes de distribuição e no consumo de ener-

gia elétrica. Além disso, a crescente demanda por 

eletricidade, assim como a busca por matrizes 

energéticas limpas e de baixo custo, traz a neces-

sidade de modelos matemáticos que investiguem 

as vantagens presentes em investimentos na di-

versificação de matrizes energéticas em sistemas 

de abastecimento de água, principalmente no uso 

e geração de energias renováveis.
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Resumo
Nos estudos de Recursos Hídricos, a identificação e a caracterização das incertezas são etapas necessárias e 

importantes da modelagem dos sistemas hídricos, pois permitem ter um entendimento das interações entre 

os dados, parâmetros e estrutura do modelo. O risco de um sistema depende das incertezas presentes e o 

quanto elas podem torná-lo vulnerável a solicitações externas. As incertezas são, portanto, o plano de fundo 

onde os riscos são gerados. Este trabalho teve como objetivo demonstrar a aplicabilidade do Números Fuzzy 

Triangulares (NFTs) na identificação e caracterização de incertezas hidrológicas em um exemplo simples, bem 

como utilizá-los para quantificar os riscos do sistema hídrico associado. A metodologia consistiu em iden-

tificar e classificar a incerteza na vazão afluente em razão de duas fontes distintas que contrastam quanto 

à área de drenagem da sub-bacia do reservatório Orós, localizado no Estado do Ceará, Brasil, caracterizá-la 

utilizando NFTs e quantificar o risco fuzzy associado em usar uma ou outra no processo de geração de infor-

mações hidrológicas. Os resultados demonstraram que a incerteza identificada é estrutural, sendo que foi 

possível caracterizá-la por meio dos elementos característicos do NFT considerando as características de 

regiões semiáridas. Os riscos calculados demonstram que considerar a vazão afluente fornecida pela Agência 

Nacional de Águas (ANA) em vez da da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará (COGERH) pode 

afetar a real capacidade do sistema. No exemplo numérico para ilustrar o impacto da incerteza estrutural, 

vazão regularizada, observou-se um impacto significativo sobre a real capacidade do sistema hídrico. O risco 

de falha da vazão regularizada, determinada a partir dos dados da ANA, foi 24% maior dos que os 10% usados 

para estimar a vazão regularizada, quando comparado com a vazão regularizada gerada a partir dos dados da 

COGERH. Os NFTs conseguiram caracterizar e quantificar o risco da incerteza estrutural no sistema estudado, 

demonstrando que o NFT é uma ferramenta aplicável e útil na obtenção de informações hidrológicas para 

gerenciamento de recursos hídricos em bacias semiáridas. 

Palavras-chave: Números Fuzzy Triangulares (NFT). Incertezas. Risco. Semiárido. Vazão afluente.
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1 INTRODUÇÃO
Nos estudos de Recursos Hídricos, a identifica-

ção e a caracterização das incertezas são etapas 

relevantes e imprescindíveis da modelagem dos 

sistemas hídricos, pois permitem ter um enten-

dimento das interações entre os dados, parâme-

tros e estrutura do modelo (MONTANARI, 2011; 

SORDO-WARD et al., 2016; AHMADI, NASSERI e 

SOLOMATINE, 2019; TAGEGNE et al., 2019 ). No 

entanto, muitas vezes essas etapas são negli-

genciadas, tendo impacto direto no adequado 

gerenciamento de sistemas hídricos. 

Quando se estuda o tema incerteza em um siste-

ma hídrico, uma das primeiras etapas é diferen-

ciá-la de risco. A literatura segue duas direções 

contrastantes e, portanto, é imprescindível to-

mar posição quanto às diferenciações. A primeira 

abordagem segue a definição que segue a linha 

de raciocínio de Yevjevich (1983) e considera 

que as incertezas não possuem natureza quan-

tificável. Nesse sentido, o risco pode ser definido 

como a probabilidade (risco probabilístico) ou a 

possibilidade (risco fuzzy) de eventos, valores ou 

fenômenos indesejáveis (VIEIRA, 2005). Na se-

gunda abordagem, a incerteza possui natureza 

quantificável eo risco mantém a mesma definição 

da primeira (LIU e GUPTA, 2007; VALLAM, QIN e 

YU, 2014). Com exceção do conceito de natureza 

mensurável ou não, a incerteza possui proprieda-

des semelhantes nas duas abordagens: as incer-

tezas podem ser identificadas, caracterizadas e 

incorporadas nos processos de modelagem dos 

sistemas hídricos. O objetivo de considerar as 

incertezas nos modelos é fornecer outputs mais 

condizentes com a realidade e com a variabilida-

de intrínseca dos fenômenos naturais. 

As incertezas presentes e que permeiam os Re-

cursos Hídricos são classificadas em dois ti-

pos: aleatórias e epistêmicas (GANOULIS, 2009; 

TUNG, 2018). Os termos naturais e informacio-
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it using NFTs and quantifying the fuzzy risk associated with using one or the other in the process of generating 

hydrological information. The results showed that the identified uncertainty is a structural uncertainty, and it was 

possible to characterize it through the characteristic elements of the NFT considering the semi-arid characteristics. 

The calculated risks demonstrate that considering the streamflow provided by the National Water Agency (ANA) 

instead of that from the Water Resources Management Company (COGERH) can affect the capacity of the system. In 

the numerical example to illustrate the impact of structural uncertainty, yield, a significant impact was observed on 

the real capacity of the water system. The risk of failure of the yield, determined from ANA’s data, was 24% higher 

than the 10% used to estimate the yield, when compared to the yield generated from COGERH’s data. The FTNs were 

able to characterize and quantify the risk of structural uncertainty in the studied system, demonstrating that the 

NFT is an applicable and useful tool in obtaining hydrological information for the Management of Water Resources.

Keywords: Triangular Fuzzy Numbers (TFN). Uncertainties. Risk. Semiarid. Streamflow.

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 234 / pp 185-201 | Jan a Mar, 2022



187

nais também são denominações que costumam 

aparecer na literatura, sendo sinônimos de in-

certezas aleatórias e epistêmicas, respectiva-

mente. É importante ter em mente que a incer-

teza natural não pode ser reduzida, mesmo que 

um modelo mais “preciso” seja desenvolvido ou 

que longas séries históricas estejam disponíveis 

(obtidas com erros não significativos) (CAMPOS, 

SOUZA FILHO e LIMA, 2014). As incertezas epis-

têmicas podem ser subdivididas em três grupos: 

incerteza métrica, incerteza paramétrica e incer-

teza estrutural. As incertezas métricas são fruto, 

por exemplo, da imprecisão dos instrumentos 

de medição no processo de obtenção de dados 

de precipitação, sendo, portanto, concernentes 

aos inputs dos modelos. A incerteza paramétri-

ca é relativa às incertezas presentes nos parâ-

metros dos modelos. Já as incertezas estruturais 

são oriundas das simplificações e hipóteses dos 

modelos que buscam representar os fenômenos 

naturais, portanto relativas às próprias configu-

rações dos modelos. (RENARD et al., 2010; MC-

MILLAN et al., 2011; ENGELAND et al., 2016; LIU 

et al., 2017; GAN et al., 2018; GUPTA e GOVINDA-

RAJU, 2019). 

De maneira geral, três abordagens principais 

de identificação e caracterização das incerte-

zas, bem com avaliação de riscos associados, 

podem ser distinguidas: métodos probabilísti-

cos, métodos possibilísticos e métodos híbridos. 

Majoritariamente, os métodos probabilísticos 

caracterizam as incertezas por meio de frequên-

cias acumuladas e funções densidade de proba-

bilidade, podendo ser aplicados tanto nos inputs 

como nos outputs dos modelos. Os métodos pos-

sibilísticos utilizam a Teoria dos Conjuntos Fuzzy 

como uma alternativa ao método probabilístico 

para lidar com as incertezas presentes nos siste-

mas naturais, no processo de modelagem e nos 

modelos. A terceira abordagem é denominada 

“métodos híbridos”. Como a própria denomina-

ção sugere, essa abordagem combina métodos 

probabilísticos e métodos baseados na Teoria 

dos Conjuntos Fuzzy (AHMADI, NASSERI e SOLO-

MATINE, 2019). A principal vantagem da abor-

dagem fuzzy e da abordagem Bayesiana, abor-

dagem subjetivista equivalente para os métodos 

probabilísticos, é a possibilidade de inserção do 

conhecimento de especialistas no processo da 

modelagem e nos modelos propriamente ditos. 

Quando se estudam sistemas complexos, essa 

propriedade se torna ainda mais relevante e útil. 

É uma das razões de um grande número de apli-

cações dessas abordagens nos estudos de incer-

tezas pertencentes aos recursos hídricos (KE-

SKIN, TAYLAN e TERZI, 2006; ZHU e ZHOU, 2008; 

HUANG et al., 2010; BOUDA et al., 2012; CHACHI, 

TAHERI e ARGHAMI, 2014; WANG et al., 2015; 

ZAKHROUF, BOUCHELKIA e STAMBOUL, 2015; 

WAGENA et al., 2019). 

A abordagem fuzzy é uma ferramenta mais 

adequada do que a probabilística para estudar 

incertezas epistêmicas, em razão do conheci-

mento impreciso ou incompleto do sistema real 

(JACQUIN e SHAMSELDIN, 2007. O Número Fuz-

zy Triangular (NFT), caso particular dos números  

fuzzy, é frequentemente usado, pela simplici-

dade e por representar adequadamente muitos 

fenômenos hidrológicos. O NFT é definido com-

pletamente por três elementos característicos. 

Esses elementos podem ser definidos com base 

em dados observados da variável estudada ou 

por meio da experiência de um especialista sobre 

fenômeno investigado. Nasseri, Anzari e Zahraie 

(2014) utilizaram os limites mínimo e máximo e 

os valores mais frequentes dos parâmetros de 

um modelo hidrológico para definir a função de 

pertinência do NFT, a fim de avaliar a propagação 

das incertezas dos parâmetros aos outputs do 

modelo hidrológico. Khazaei e Hosseini (2015) 

utilizaram o conceito de NFT para inserir as in-

certezas em cada componente da equação do 

balanço hídrico em nível de bacia hidrográfica, 

buscando avaliar as incertezas e reduzi-las no 

cálculo da vazão afluente. Chachi, Taheri e Ar-

ghami (2014) utilizaram a regressão linear fuzzy 
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para correlacionar a descarga e carga suspensa 

na água em nível de bacia hidrográfica. Esses au-

tores geraram a informação da carga suspensa 

de sedimentos por meio de um NFT, com o ob-

jetivo de fornecer subsídios para a tomada de 

decisão em um ambiente com menos incertezas. 

Embora esses estudos tenham utilizados dados 

coletados para a concepção da função de perti-

nência do NFT, este é particularmente útil quan-

do se dispõe de poucos dados ou quando são de 

difícil mensuração (GANOULIS, 2009).

Quando se usa a abordagem fuzzy, existem dois 

caminhos a seguir. O primeiro, denominado ló-

gica fuzzy, consiste em três componentes: fun-

ções de pertinência do input/output, uma base 

de regras e um sistema de inferência (MAMDANI, 

1974). Essa abordagem é ideal para propor mo-

delos para a descrição de sistemas complexos. No 

segundo, define-se a capacidade e a solicitação 

como fuzzy a fim de incorporar as incertezas que 

permeiam essas propriedades e, consequente-

mente, determinar o risco que o sistema experi-

menta. O risco de um sistema depende das incer-

tezas presentes e o quanto elas podem torná-lo 

vulnerável a solicitações. As incertezas são, por-

tanto, o plano de fundo onde os riscos são gera-

dos (VIEIRA, 2005). Todo sistema está exposto a 

ações externas de diferentes naturezas. No geral, 

essas ações são denominadas genericamente de 

solicitação e tendem a deixar o sistema fora do 

seu equilíbrio natural. Por outro lado, o sistema 

responde à solicitação com uma ação de mesma 

natureza, que é denominada de capacidade do 

sistema. O confronto entre capacidade e solicita-

ção indica o desempenho do sistema a um esfor-

ço externo (TUNG, YEN e MELCHING, 2005). São 

exemplos de falhas de um sistema hídrico: um re-

servatório não consegue fornecer água suficiente 

para os usos pré-definidos; um vertedouro tem 

desempenho insatisfatório contra uma cheia; um 

corpo hídrico possui concentração de poluentes 

acima dos níveis permitidos pelas legislações 

ambientais. No primeiro caso, a solicitação é a 

demanda dos diversos usos e a capacidade é a 

oferta de água do reservatório. No segundo, a ca-

pacidade é a altura da lâmina máxima projetada 

do vertedouro e a solicitação um evento extremo 

de vazão afluente, por exemplo, sob cenários de 

mudanças climáticas. No último, a solicitação é a 

carga de poluentes oriunda de fontes pontuais e 

difusas de uma bacia ou sub-bacia hidrográfica 

e a capacidade seria autodepuração do corpo re-

ceptor. A variabilidade natural dos fenômenos e 

incertezas presentes nos inputs, parâmetros e es-

trutura dos modelos podem afetar a capacidade 

e a solicitação, de modo que não podem ser de-

finidas deterministicamente. Portanto, na defini-

ção da solicitação e da capacidade, é necessário 

identificar e caracterizar as incertezas presentes 

no sistema analisado e, se elas forem relevantes 

para o fenômeno, devem ser incorporadas na 

concepção dessas propriedades e, assim, analisar 

os riscos que elas podem gerar. Uma das manei-

ras de considerar as incertezas na avaliação do 

desempenho dos sistemas é por meio de NFTs, 

como mencionado anteriormente.

2 OBJETIVO
Este trabalho teve como objetivos: (1) identificar 

e classificar a incerteza na vazão afluente em ra-

zão de duas fontes distintas (Agência Nacional de 

Águas - ANA e Companhia de Gestão dos Recur-

sos Hídricos - COGERH) que contrastam quanto 

à área de drenagem da sub-bacia do reservató-

rio Orós, localizado no estado do Ceará, Brasil; 

(2) caracterizar a incerteza utilizando Números 

Fuzzy Triangulares; e (3) quantificar o risco fuzzy 

associado ao processo de geração de informa-

ções hidrológicas. No entendimento dos autores, 

o presente artigo é o primeiro a abordar esse tipo 

de problema em bacias semiáridas.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
3.1 Sistema hídrico analisado

O sistema definido para análise de risco hidro-

lógico utilizando os NFTs foi o reservatório Orós, 

localizado no Estado do Ceará, Brasil, concen-

trando-se na fonte de informação da vazão 

afluente. A incerteza está presente porque a 

vazão afluente fornecida pela ANA considera a 

vazão medida no posto fluviométrico de Igua-

tu como representativa de toda a sub-bacia do 

reservatório, embora despreze cerca de 20% da 

sua área de drenagem (Lima Neto et al., 2011). 

Já a vazão afluente fornecida pela COGERH é 

estimada por meio do balanço hídrico do re-

servatório, portanto considera toda a área de 

drenagem da sub-bacia no processo. A parcela 

da área não contabilizada pode contribuir para 

a geração de escoamento rumo ao Orós, prin-

cipalmente na estação chuvosa. A Fig. 1 exibe 

a sub-bacia do Orós, onde é possível verificar a 

parcela da área não contabilizada pelas medi-

ções do posto pluviométrico de Iguatu (seção 

de controle). O Orós está inserido na sub-bacia 

cearense do Alto Jaguaribe, pertencente à Bacia 

do Rio Jaguaribe, a qual ainda se subdivide nas 

sub-bacias Médio Jaguaribe, Baixo Jaguaribe, 

Salgado e Banabuiú. A sub-bacia do Médio Ja-

guaribe é a maior sub-bacia do Estado do Ceará 

com área de 24639 km² e está totalmente in-

serida na região semiárida do estado. O reser-

vatório Orós é o segundo maior do estado com 

volume máximo estocável de 1940 hm³.

Figura 1 - Localização do posto pluviométrico de Iguatu e do reservatório Orós, localizado no Estado do Ceará, Brasil. 

3.2 Conjuntos fuzzy

A lógica fuzzy é uma generalização da lógica clás-

sica, traduzidas matematicamente por meio dos 

conjuntos fuzzy e crisp, respectivamente. O conjun-

to fuzzy surgiu da necessidade de representar gran-

dezas que não possuem fronteiras bem definidas, 

em razão da sua natureza, métodos de mensura-

ção ou conhecimento incompleto (SIMÕES e SHAW, 
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2007). Nesse contexto, os conjuntos fuzzy permi-

tem trabalhar com as incertezas, incorporando-as 

no processo de modelagem de um sistema, dife-

rentemente dos conjuntos crisp, que têm natureza 

determinística. Um conjunto fuzzy é caracterizado 

por sua função de pertinência, que associa a cada 

elemento de um certo conjunto fuzzy um valor no 

intervalo [0,1]. O valor entre 0 e 1 indica o grau de 

pertencimento do elemento no conjunto fuzzy de-

finido, ou seja, o quanto o elemento se enquadra 

no conceito que o conjunto fuzzy está represen-

tando. Quanto mais próximo de 1, mais o elemento 

pertence ao conjunto e, consequentemente, mais 

precisas são as informações que se tem sobre o 

elemento (ZADEH, 1965). Um conjunto fuzzy é ma-

tematicamente definido como:

A" = {(x, µ!"(x))/x	ϵ	X}  (1)

em que A" = {(x, µ!"(x))/x	ϵ	X}  é conjunto fuzzy, x elemento genéri-

co do espaço de pontos X e A" = {(x, µ!"(x))/x	ϵ	X}  é a função de 

pertinência, que mapeia o grau de pertencimen-

to de x no conjunto A" = {(x, µ!"(x))/x	ϵ	X} , denominado de nível ou 

grau de pertinência. O contradomínio definido 

por Zadeh (1965) não necessariamente tem que 

ser o intervalo real [0,1], pode ser qualquer sub-

conjunto de R+ (ZIMMERMANN, 2001). Quando o 

contradomínio é [0,1] e o conjunto fuzzy satisfaz 

as propriedades de normalidade e convexida-

de, define-se um caso particular dos Conjuntos  

Fuzzy, os números fuzzy. A normalidade significa 

que o valor máximo de pertinência é 1, enquanto 

a convexidade pode ser compreendida com a não 

existência de pontos de mínimo local.

3.3 Representação da incerteza por meio do NFT

Como a incerteza da real vazão que alimenta o açu-

de Orós pode ser importante para o processo de 

geração de informação hidrológica e pode gerar ris-

cos na tomada de decisão, foi representada por um 

NFT com o objetivo de determinar o risco associado 

a essa simplificação (estabelecer a vazão da ANA 

como representativa de toda a sub-bacia). A Fig. 2 

exibe a representação gráfica da vazão afluente do 

açude Orós, e de qualquer reservatório, por um NFT.

Figura 2 - Representação da incerteza da vazão afluente por um NFT.

Um NFT é representado matematicamente pela 

seguinte expressão:

Q"! = (Q"í$, Q"é&, Q"á()  (2)

em que Q"! = (Q"í$, Q"é&, Q"á()  (L³T-) vazão afluente fuzzy, Q
mín

 (L³T-) 

extremo esquerdo do domínio do NFT da vazão 

afluente fuzzy, cujo nível de pertinência é zero, 

Qmáx
 (L³T-) é extremo direito do domínio do NFT 

da vazão afluente fuzzy, cujo nível de pertinên-
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cia é zero e Q
méd

 (L³T-), o valor do domínio da vazão 

afluente fuzzy com máximo nível de pertinência (1).

O elemento Q
mín

 (L³T-) foi estabelecido de acordo 

com a percepção de um especialista sobre o pa-

drão de precipitação da bacia do Rio Jaguaribe: 

na estação chuvosa propriamente dita (feverei-

ro-maio) foi considerado como a vazão afluente 

mínima da série histórica do período 1986-2010 

e, fora da estação chuvosa, foi considerado como 

nulo. Essa definição se deu em razão da sazona-

lidade da vazão afluente do reservatório Orós, 

resultado da variabilidade temporal e espacial 

da precipitação, característica da região semiári-

da a qual a bacia do Alto Jaguaribe está inserida. 

Por outro lado, os outros dois elementos foram 

definidos de acordo com os dados disponíveis. 

A série histórica existente da vazão afluente foi 

utilizada para determinar o Qmed
 (L³T-), elemento 

de máxima pertinência, como sendo a vazão mé-

dia mensal da série histórica, uma vez que o valor 

da média pode ser encarado como representa-

tivo da série histórica da vazão afluente (CAM-

POS, SOUZA FILHO e LIMA, 2014). Já o elemento  

Qmáx 
(L³T-) foi considerado como sendo a máxima 

vazão afluente observada na série histórica. Nesse 

sentido, as vazões afluentes fornecidas pela ANA e 

pela COGERH foram definidas como a capacidade 

e solicitação do sistema, respectivamente, como 

descrito a seguir. É importante enfatizar que se 

trata de uma abordagem inédita para representar 

incertezas na vazão afluente de bacias semiáridas, 

dentro do contexto da incerteza investigada.

Q"!,#$# = $Q%í',#$#, Q%é),#$#, Q%á+,#$#&  (3)

Q"!,#$%&'( = $Q)í+,#$%&'(, Q)é-,#$%&'(, Q)á/,#$%&'(&  (4)

em que Q"!,#$# = $Q%í',#$#, Q%é),#$#, Q%á+,#$#&  (L³T-) é a vazão afluente for-

necida pela ANA representada por um NFT e  
Q"!,#$%&'( = $Q)í+,#$%&'(, Q)é-,#$%&'(, Q)á/,#$%&'(&  (L³T-), a vazão afluente fornecida pela 

COGERH representada por um NFT.

Os dados de vazão referentes ao posto fluviomé-

trico de Iguatu foram adquiridos no website <www.

snirh.gov.br/hidroweb/> (pertencente à ANA). Os 

valores da vazão afluente diretamente no reserva-

tório foram adquiridos via solicitação ao Governo 

do Estado do Ceará, por meio do website  <https://

www.cearatransparente.ce.gov.br/>. Com o objeti-

vo de compatibilizar as séries históricas de vazões 

afluentes entre as duas fontes, foi utilizado o perío-

do de 1986-2010 para a realização análise de risco. 

Já os dados de vazões afluentes do período 2014-

2019 foram usados para verificar os resultados en-

contrados para os riscos fuzzy mensais.

A função-desempenho fuzzy (Z" = 	Q&!,#$# −	Q&!,%&'()* ) foi definida 

como a diferença entre a vazão fornecida pela 

ANA e a vazão fornecida pela COGERH, como 

mostrado a seguir.

Z" = 	Q&!,#$# −	Q&!,%&'()*  (5)

Quando a capacidade e a solicitação são repre-

sentadas por NFTs, a operação básica utilizada 

para determinar a função-desempenho fuzzy é 

a subtração de números fuzzy, considerando as 

propriedades da matemática intervalar. Nesse 

sentido, foi realizada a definição do oposto da 

solicitação, Eq. 6, e em seguida a adição dos nú-

meros fuzzy, Eq. 7 para gerar a função-desempe-

nho fuzzy, Eq. 8. As expressões que determinam 

essas etapas estão descritas a seguir.

−Q#!,#$%&'( = %−Q)á+,#$%&'(, −Q)é-,#$%&'(, −Q)í/,#$%&'('  (6)

Z" = Q%!,#$# + '−Q%!,%&'()*)  (7)
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Z" = $Q!í#,%&% −	Q!á(,)*+,-., Q!é0,%&%−Q!é0,)*+,-., Q!á(,%&% − Q!í#,)*+,-.)  (8)

No contexto dos números fuzzy, o risco K é defini-

do como a razão entre a área abaixo da curva da 

função de pertinência onde o domínio é negati-

vo pela área total abaixo da curva, sendo que a 

parcela positiva da área representa a confiabili-

dade (R) do sistema. Matematicamente, o risco e 

a confiabilidade são definidos, respectivamente, 

pelas Eq. 9 e 10.

K = 	
∫ µ!"(z)dz#$%

∫ µ!"(z)dz#

  (9)

R = 1 − K = 	
∫ µ!"(z)dz#$%

∫ µ!"(z)dz#

  (10)

em que z é o elemento que representa a variável 

estudada, no caso as vazões afluentes fornecidas 

pela ANA e COGERH. 

Existem quatro situações distintas de risco fuzzy 

que uma função-desempenho definida como um 

NFT pode experimentar, como é mostrado na Fig. 3. 

 (a) (b) 

 
 

(c) (d) 

  

 

 Figura 3 - Possíveis riscos fuzzy de uma função-desempenho representado por um NFT: (a) falha total, (b) segurança 
total, (c) risco onde a função à esquerda do ponto de máximo do NFT toca o eixo das ordenadas e (d) risco onde a 

função à direita do ponto de máximo do NFT toca o eixo das ordenadas.

As Eq. 11 e 12 representam a quantificação dos 

riscos das situações expressas na Fig. 3 (c) e (d), 

respectivamente. 
K = 	

z!"

(z" − z!)(z# − z!)
  (11)
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K = 	
(z! − z")(z! − z#) − z!"

(z! − z")(z! − z#)
   (12)

3.4 Aplicação na vazão regularizada 

A determinação da vazão regularizada do Orós, 

considerando as duas fontes de informação 

para a vazão afluente (ANA e COGERH), foi re-

alizada com o objetivo de verificar o impacto 

que a incerteza investigada pode ocasionar no 

valor da máxima vazão de retirada. A vazão re-

gularizada é a quantidade de água que pode ser 

extraída de um reservatório para usos consunti-

vos com atendimento temporal mínimo de 90% 

(HASHIMOTO, STEDINGER e LOUCKS, 1982). A 

expressão usada para calcular a vazão regulari-

zada é fornecida na Eq. 13.

V!"# = V$ + Q%,! − Q',! − E$A$ − S$  (13)

em que t + 1 (T)  e t (T) se referem ao tempo pre-

sente e tempo passado, respectivamente, V (L³) é 

o volume armazenado, Q
r
 (L³T-) é a vazão regulari-

zada, E (LT-) é o vetor da evaporação líquida, A (L²) 

é a área da superfície líquida e S (L³T-) é a vazão 

vertida. A curva cota-área-volume foi obtida jun-

to no website <http://www.hidro.ce.gov.br/>, o 

vetor de evaporação líquida do Orós foi adquiri-

do no estudo sobre os reservatórios do semiárido 

brasileiro realizado pela ANA (ANA, 2017), a vazão 

proveniente da COGERH foi obtida via solicitação 

no website <https://www.cearatransparente.ce.

gov.br/> e a vazão oriunda da ANA, coletada no 

website <www.snirh.gov.br/hidroweb/>. As séries 

históricas da vazão afluente usadas para a CO-

GERH e ANA foram referentes aos períodos 1986-

2016 e 1974-2010, respectivamente.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
4.1 Classificação da incerteza

A incerteza identificada foi classificada como es-

trutural, segundo a abordagem usada por Gupta e 

Govindaraju (2019), pois pode ser estabelecida no 

modelo hidrológico como representativa de toda 

a sub-bacia. Essa hipótese está presente em mui-

tos estudos que utilizaram a sub-bacia ou o Orós 

para pesquisas de diversos naturezas, como hi-

drológica, mudanças climáticas, gestão de recur-

sos hídricos, dentre outros (ARAÚJO et al., 2020; 

FERNANDES, R et al., 2017; FERNANDES, W et al., 

2016; SILVA, SOUZA FILHO e AQUINO, 2017). Tal-

vez a razão dessa simplificação seja a conveniên-

cia de considerar o posto de Iguatu como fonte de 

informação, uma vez que o início das mensurações 

pelo posto, portanto a construção da série históri-

ca da vazão afluente, foi em 1912, enquanto as do 

COGERH datam de 1986. Tal hipótese pode forne-

cer informações hidrológicas que podem afetar a 

capacidade do sistema hídrico, subestimando ou 

superestimando o valor da vazão afluente, por-

tanto gerar riscos sobre o sistema (TUNG, 2018). 

A incerteza global, diferença entre o output do 

modelo (vazão afluente) e o real valor da variável, 

assumindo que este é verdadeiro, é intensificada. 

Alguns pontos merecem destaque e alerta. Pri-

meiro, a vazão afluente é uma variável hidrológica 

que, do ponto de vista de construção de sua série 

histórica, também pode se apresentar como uma 

incerteza natural e métrica (MCMILLAN, WESTER-

BERG e KRUEGER, 2018). Campos, Souza Filho e 

Lima (2014), ao estudarem o risco associado à va-

riabilidade natural da vazão afluente do reservató-

rio Castanhão, localizado na sub-bacia do Médio 

Jaguaribe, calcularam que a incerteza natural pode 

aumentar em 25% o risco de falha na estimativa 

da vazão regularizada. Por outro lado, Di Baldas-

sarre e Montanari (2009), ao estudarem o Rio Po, 

Itália, observaram que o erro médio na estimativa 

da vazão com curva chave pode chegar a 20%. O 

segundo ponto que merece atenção é o procedi-
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mento adotado pela COGERH para a determina-

ção do valor da vazão afluente, balanço hídrico no 

reservatório, uma vez que possui muitas conside-

rações. As simplificações e hipóteses desse proce-

dimento inserem e propagam várias incertezas até 

a geração do output final (vazão afluente): incerte-

zas na infiltração, vazão vertida, volume estocado, 

vazão retirada, percolação através do maciço da 

barragem (drenagem interna), taxas de evapora-

ção e lâmina de precipitação sobre a superfície do 

reservatório. Uma inspeção nas duas séries histó-

ricas da vazão afluente (1986-2010) revelou uma 

superioridade da vazão fornecida pela ANA em 

22% das vezes, mesmo com desconsideração de 

parte da área de drenagem da sub-bacia por essa 

fonte de dados. Trata-se de um valor relativamente 

alto, para o qual foram sugeridos alguns motivos: 

variabilidade espacial da precipitação, forte carac-

terística da região semiárida na qual a sub-bacia 

do Alto Jaguaribe está inserida; erros na medição 

da vazão pela curva chave, que pode ter superes-

timado o real valor; e subestimação dos valores 

pela COGERH em razão das considerações adota-

das pelo método do balanço hídrico no reservató-

rio, especialmente quanto às taxas de evaporação 

e à lâmina de precipitação sobre a superfície do 

reservatório, uma vez que vazão vertida, volume 

estocado, vazão retirada são bem controlados 

(LOUCKS e BEEK, 2005) e as perdas por infiltra-

ção e drenagem interna podem ser considerados 

desprezíveis. Porém, é importante enfatizar que 

este estudo focou no risco associado à incerteza 

estrutural, que se estabelece em virtude da razão 

mencionada anteriormente. Por fim, cabe esclare-

cer que as investigações realizadas neste trabalho 

sobre incerteza e risco hidrológico referem-se a hi-

póteses e simplificações que o modelador poderia 

assumir sobre a vazão afluente na sub-bacia, em 

termos de calibração, validação, correção de fa-

lhas da série história e outras aplicações de mode-

los hidrológicos, em razão da área desprezada no 

posto fluviométrico de Iguatu, principal fonte de 

dados utilizada nos estudos hidrológicos da sub- 

bacia do Alto Jaguaribe e do Orós. 

 

4.2 Capacidades, solicitações e funções-
desempenho por meio de NFTs

A Fig. 4 exibe as representações gráficas da ca-

pacidade, solicitação e função-desempenho do 

sistema estudado, caracterizadas por NFTs. 

De maneira geral, a solicitação, a capacidade 

e a função-desempenho tiveram deslocamen-

tos em torno do eixo das ordenadas de acordo 

com o mês. Verificou-se que as amplitudes dos 

elementos característicos dessas funções apre-

sentaram os maiores valores absolutos entre 

dezembro e maio. Nesses meses, março, maio e 

dezembro tiveram a função à direita dos pon-

tos de máximo do NFT tocando o eixo das or-

denadas. Por outro lado, de junho a novembro 

as amplitudes dos elementos característicos 

assumiram os menores valores absolutos. As 

capacidades dos meses de outubro e novembro 

exibiram comportamento de fuzzy singleton1.  

Gupta e Govindaraju (2019) consideram que a 

caracterização das incertezas estruturais é uma 

tarefa desafiante. Em bacias semiáridas, a difi-

culdade é ampliada pela variabilidade espacial e 

temporal da precipitação (CAMPOS, SOUZA FI-

LHO e LIMA, 2014). A variação do deslocamento 

da função-desempenho em torno do eixo das 

ordenadas pode estar associada à sazonalidade 

da precipitação na sub-bacia, propagada para a 

vazão afluente. Consistentes com isso, os maio-

res deslocamentos do ponto de máxima perti-

nência ocorreram nos meses mais chuvosos do 

Estado do Ceará. Esses resultados sugerem que 

a pré-estação, a pós-estação e a estação chu-

1   Conjunto fuzzy formado por um único elemento cujo nivel de pertinência é 1. Nesse caso, pode-se dizer que o conjunto fuzzy é igual ao 
conjunto crisp. Para mais detalhes, consultar Aliev (2013).
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vosa podem ter um impacto significativo na real 

vazão que chega ao Orós. Observou-se, tam-

bém, um forte deslocamento para o domínio 

negativo da função-desempenho nos períodos 

mais secos, refletindo que nesse período a área 

desprezada tem um maior impacto sobre a so-

licitação do que sobre a capacidade. Verificou- 

se, também, que a função-desempenho fuzzy 

foi capaz de incorporar e propagar a sazonali-

dade da vazão afluente, demonstrando ser um 

método passível de caracterização da incerteza 

estrutural em bacias semiáridas. 

   

   

   

   

 Figura 4 - Definição das capacidades, solicitações e funções-desempenho fuzzy.
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4.3 Quantificação do risco fuzzy

A Tabela 1 sintetiza os resultados do cálculo do 

risco fuzzy mensal da vazão afluente do reserva-

tório Orós.  Os riscos mensais variaram ao longo 

do ano entre 4% e 100%.

Tabela 1 - Resultados dos riscos fuzzy, arredondados para o valor inteiro mais próximo

Meses

Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

K (%) 47 4 62 40 57 40 32 21 79 100 100 57

Os riscos fuzzy não nulos em todos os meses cons-

tataram que a área desprezada da sub-bacia pelo 

posto de Iguatu pode contribuir ao longo de todo o 

ano com produção de água para o Orós. Isso pode 

ser um problema, se o modelador considerar o pe-

ríodo seco do ano não representativo, pois a área 

desprezada pode ampliar os erros no processo de 

geração de informações hidrológicas, como no es-

tudo realizado por Araújo et al. (2020). Os valores 

dos riscos fuzzy permaneceram similares quan-

do realizadas simulações alterando o período de 

análise, isto é, reduzindo ou aumentado o período 

usado para o cálculo do risco. O risco médio para a 

pré-estação (novembro e dezembro), pós-estação 

(junho e julho) e estação chuvosa propriamente 

dita (fevereiro a maio) foi de 48%, com exceção do 

mês de fevereiro. A função-desempenho fuzzy foi 

capaz de identificar essa descontinuidade (Tabe-

la 1), demonstrando sua eficácia para englobar a 

sazonalidade da vazão afluente. Por outro lado, é 

preciso ter cautela na interpretação dos altos ris-

cos fuzzy dos meses de setembro, outubro e no-

vembro, especialmente nesses dois últimos. Esses 

meses estão no período mais seco do ano para a 

região, de modo que a capacidade (vazão afluente 

da ANA) se comportou como fuzzy singleton, isto 

é, como um valor crisp (vazão nula) (Fig. 5). Então, 

qualquer contribuição da área desprezada pela 

ANA, mesmo que pequena, ou até a própria vazão 

nula, matematicamente foi considerada uma fa-

lha total, ou próximo disso. É importante ressaltar 

que a vazão afluente da COGERH foi tratada como 

solicitação pelo rigor matemático; no entanto 

deve também ser interpretado como a capacidade 

do sistema. Quando as vazões são iguais, especifi-

camente quanto às vazões nulas no período seco, 

não é uma falha propriamente dita, mas sim uma 

coincidência entre as capacidades. 

Foi observada uma escassez de estudos referen-

tes ao tipo de incerteza identificado neste estudo, 

o que indica a possibilidade de uma contribuição 

inédita e de grande importância, especialmente 

em se tratando de bacias semiáridas, onde a es-

timativa errônea da disponibilidade hídrica pode 

afetar a segurança hídrica da região. Outros es-

tudos têm estudado o efeito de outras incerte-

zas epistêmicas sobre os sistemas hídricos, o que 

pode fornecer a possibilidade de comparações 

gerais. Este estudo concordou com o de Tung 

(2018) no sentido de que as incertezas epistêmi-

cas podem impactar no valor da falha do sistema; 

no entanto, divergiu no sentido do efeito. Nes-

se mesmo sentido, Qi et al. (2016) identificaram 

que as incertezas epistêmicas podem influenciar 

na cheia de projeto de estruturas hidráulica, ou 

seja, na capacidade desses sistemas hídricos. O 

mesmo foi observado por Moel et al. (2011), ao 

avaliarem riscos de ondas de cheias em planícies 

de inundação. De maneira geral, esses estudos 

concordam que a presença de incertezas epistê-

micas, como o caso da incerteza estrutural en-

contrada neste trabalho, afeta a real capacida-

de do sistema, impactando a confiabilidade nas 

informações que auxiliam o gerenciamento de 

risco dos sistemas hídricos. 
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4.4 Verificação dos riscos fuzzy calculados

A Fig. 5 exibe uma comparação entre as vazões 

afluentes mensais da ANA e COGERH de 2014 a 

2019 para corroborar riscos fuzzy mensais calcu-

lados para o período 1986-2010. 

(a) (b) 

  

(c) (d) 

  
(e) (f) 

  

 Figura 5 - Comparativo entre as vazões afluentes médias mensais da ANA e COGERH para os anos: (a) 2014, (b) 2015, 
(c) 2016, (d) 2017, (e) 2018 e (f) 2019.  

4.5 Aplicação na vazão regularizada

Uma análise realizada sobre a vazão regulariza-

da revelou que o valor gerado a partir dos dados 

da ANA superestimou a falha em 24%, compa-

rada à vazão gerada pela COGERH. Esse resul-

tado indicou que a incerteza estrutural identi-

ficada interferiu na real capacidade do sistema 

hídrico, corroborando com os riscos fuzzy calcu-
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lados (Tabela 1). Marton e Paseka (2017) iden-

tificaram também a possibilidade de influência 

de incertezas na capacidade na operação de re-

servatórios, ao estudarem incertezas métricas 

relacionadas a dados operacionais e hidrológi-

cos. Por outro lado, o erro na vazão regulariza-

da em razão da área desprezada pode afetar a 

geração de informações que auxiliam a gestão 

de recursos hídricos. O risco aceitável definido 

no estudo de Silva, Souza Filho e Aquino (2017), 

para subsidiar a transferência hídrica, pode ter 

sido superestimado, uma vez que considerou 

a capacidade do sistema hídrico, Açude Orós, 

usando os dados oriundos do posto de Iguatu. 

O impacto também pode ser propagado para 

as projeções futuras da vazão regularizada em 

cenários de mudanças climáticas. No entan-

to, em um estudo realizado por Estácio (2020), 

avaliaram-se apenas as incertezas relativas 

aos parâmetros do modelo hidrológico utiliza-

do (Soil Moisture Accounting Procedure - SMAP). 

Campos, Souza filho e Lima (2014), ao estuda-

rem o Açude Castanhão localizado na sub-ba-

cia Médio Jaguaribe, a montante do Alto Jagua-

ribe, observaram que a variabilidade natural 

das vazões do Rio Jaguaribe aumentou em 25% 

o risco de falha da vazão regularizada de 25%. 

Esse resultado sugere que a incerteza estrutural 

identificada no presente trabalho pode ser tão 

importante quanto a incerteza aleatória, o que 

merece ser investigado em estudos futuros.

5 CONCLUSÕES 
Este estudo investigou a aplicabilidade dos NFTs 

para caracterizar incertezas e quantificar riscos hi-

drológicos. O estudo de caso utilizado foi o Açude 

Orós, no Estado do Ceará, que, em razão de duas 

fontes distintas de informação da vazão afluente, 

uma que considera toda a área de drenagem da 

sub-bacia e outra que despreza uma parcela (20%), 

gerou uma incerteza classificada como estrutural. 

Como essa incerteza poderia ser relevante na ge-

ração de informação hidrológica e capaz de afetar 

a real capacidade do sistema hídrico, foi necessário 

avaliar o risco associado. A capacidade e a solicita-

ção do sistema foram definidas por meio de NFTs, 

usando a série histórica do período 1986-2010 e 

as características da região no tocante à sazonali-

dade da vazão, em virtude dos períodos chuvoso e 

seco do Estado do Ceará. As funções-desempenho 

mensais apresentaram diferentes comportamen-

tos de acordo com o mês, acompanhando o padrão 

da vazão afluente da região. A metodologia com 

base nos NFTs proposta foi capaz de incorporar e 

propagar a sazonalidade da vazão afluente na re-

gião estudada, demonstrando ser um método pas-

sível de caracterização da incerteza estrutural em 

bacias semiáridas. Os resultados exibiram riscos 

não nulos em todos os meses do ano, demonstran-

do que a área desprezada pode contribuir com a 

produção de água para o Orós durante todo o ano. 

Os riscos fuzzy foram maiores no período seco, com 

exceção de agosto, enquanto na pré-estação, pós- 

estação e estação chuvosa teve um risco médio 

de 48%. No exemplo numérico para ilustrar o im-

pacto da incerteza estrutural, vazão regularizada, 

observou-se um impacto significativo sobre a real 

capacidade do sistema hídrico. O risco de falha da 

vazão regularizada, determinada a partir dos dados 

da ANA, foi 24% maior dos que os 10% usados para 

estimar a vazão regularizada, quando comparado 

com a vazão regularizada gerada a partir dos dados 

da COGERH. Esse resultado indicou que a incerteza 

estrutural identificada interferiu na real capacida-

de do sistema hídrico, corroborando os riscos fuzzy 

calculados. De modo geral, demonstrou-se a apli-

cabilidade da metodologia com base nos números 

fuzzy para caracterizar a incerteza estrutural do sis-

tema avaliado e quantificar o risco associado. 
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Resumo
Este estudo teve como objetivo avaliar a degradação do metil e propil parabenos pelo processo de ozonização 

em meios ácido (pH = 5), alcalino (pH = 10) e catalítico (Mn2+, pH = 3). Os estudos cinéticos foram conduzidos 

a temperatura ambiente (27°C) para uma dosagem constante de 79 g/m3 de O
3
 na concentração inicial de  

50 mg/L. Os resultados mostraram uma degradação de 100% para ambos os parabenos após 3 min de reação 

para o sistema alcalino. A cinética de degradação dos parabenos foi descrita pelo modelo cinético de primei-

ra ordem com R2 entre 0,990 e 0,999. A ozonização alcalina (O
3
/OH-) apresentou constantes de velocidade de 

duas a três vezes superiores às observadas em meio ácido e catalítico. A não toxicidade das amostras tratadas 

frente à Artemia salina foi confirmada apenas para os processos de ozonização ácida e catalítica. Em geral, 

os resultados de degradação dos parabenos para os sistemas de ozonização aplicados foram promissores, 

embora os sistemas ácido e catalítico sejam os ambientalmente mais aceitáveis.

Palavras-chave: Ozônio. Parabenos. Degradação. Cinética. Toxicidade.

Abstract
This study aimed to evaluate the degradation of methyl and propyl parabens by the ozonation process in acidic 

(pH = 5), alkaline (pH = 10) and catalytic (Mn2+, pH = 3) media. The kinetic studies were conducted at room tem-

perature (27 °C) for a O3
 dosage of 79 g/m3 at initial concentration of 50 mg/L. The results showed a degradation 

of 100% for both parabens after 3 min of reaction to the alkaline system. The degradation kinetics of the para-

bens was described by the first-order kinetic model with R2 between 0.990 and 0.999. Alkaline ozonation showed 

two to three times higher rate constants than those observed in acid and catalytic medium. The non-toxicity of 

the treated samples against Artemia salina was confirmed only for acid and catalytic ozonation processes. In 

general, the results of degradation of methyl and propyl parabens for the applied ozonation systems were prom-

ising, although the acidic and catalytic systems are more environmentally acceptable.

Keywords: Ozone. Parabens. Degradation. Kinetics. Toxicity.
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1 INTRODUÇÃO
O monitoramento ambiental de contaminantes 

emergentes vem ganhando grande interesse da 

comunidade científica, principalmente devido ao 

reconhecimento dos efeitos negativos à saúde 

humana e animal dessas substâncias, principal-

mente quando relacionados à toxicidade, altera-

ções endócrinas e produção de bactérias pato-

gênicas resistentes (NAKADA et al., 2006; TAN et 

al., 2007; NOWAK et al., 2018).

Os parabenos correspondem a uma classe de 

conservantes antimicrobianos mais utilizados no 

mundo, principalmente cosméticos. Esses com-

postos são ésteres do ácido p-hidroxibenzoico e 

diferem entre si pela cadeia carbônica ligada ao 

grupo éster (DOLZAN, 2012). São considerados 

ideais por possuírem um amplo espectro de ação, 

por serem altamente estáveis em relação às va-

riações do pH, relativamente seguros para o uso, 

sem odor ou sabor perceptíveis, não causando 

mudança na consistência ou coloração dos pro-

dutos e por apresentarem um custo de produção 

baixo (BłEDZKA et al., 2014). 

As principais formas de introdução dos parabe-

nos nos ambientes se dão por meio de poluições 

pontuais e difusas, e mesmos os efluentes que 

são tratados ainda contribuem com quantidades 

suficientes para que concentrações sejam detec-

táveis (SILVA et al., 2018).

A bioconcentração de parabenos em organismos 

aquáticos é variada. Enquanto metil e etil para-

benos apresentam baixo fator de bioconcentra-

ção, propil e butil parabenos apresentam riscos 

à sobrevivência das comunidades aquáticas (DA-

NISH, 2013).

Após lançamentos nos corpos d’água, os para-

benos passam por processo de degradação cuja 

intensidade depende de fatores como tempera-

tura, intensidade da luz solar e condições de oxi-

genação, assim como de reações foto e bioquí-

micas (STETER et al., 2018). 

No Brasil, a lista de conservantes permitidos 

para produtos de higiene pessoal, cosméticos e 

perfumes é regulamentada pela Anvisa - Agên-

cia Nacional de Vigilância Sanitária, a qual esta-

belece as concentrações máximas de diferentes 

espécies químicas. Para os parabenos, a Anvisa 

determina que as formulações não possam con-

ter mais que 0,4% de cada parabeno nem somar 

mais do que 0,8% de parabeno total na sua com-

posição (ANVISA, 2012).

Os efluentes aquosos são tratados principal-

mente por tecnologias convencionais, como 

tratamento aeróbico e anaeróbico e coagula-

ção química (THOMPSON et al., 2001; LU et al., 

2018), porém essas técnicas não são capazes de 

remover todos os compostos nocivos das águas 

residuais ou podem gerar uma grande quantida-

de de resíduos tóxicos (LU et al., 2018).

Na prática, outros processos são aplicados em con-

junto com esses tratamentos primários para me-

lhorar os resultados da purificação. Esses processos 

envolvem: as tecnologias com uso de membranas 

(ORTIZ et al., 2018), fotocatálise (XIAO et al., 2017; 

KOTZAMANID et al., 2017), adsorção (CHEN et al., 

2017), processos oxidativos avançados (GOMES et 

al., 2018) e ozonização (GOMES et al., 2019). 

Entre as várias maneiras de tratamento dos para-

benos, os processos de oxidação avançada (POA) se 

destacam por poderem efetivamente ser usados na 

eliminação completa de componentes tóxicos, uma 

vez que, em geral, destroem as moléculas orgâni-

cas poluentes, ao invés de simplesmente removê- 

las para outra fase, gerando assim resíduos am-

bientalmente mais aceitáveis (PANIZZA; CERISOLA, 

2001; LIU et al., 2007, SAIED et al., 2018).

Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa é ava-

liar a remoção de metil parabeno e propil para-

beno em amostras ambientais aquosas sinté-

ticas via aplicação de processos de ozonização 

em meio ácido (pH = 5), meio alcalino (pH = 10) e 

catalítico (Mn2+/pH = 3). 
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2 METODOLOGIA
2.1 Reagentes

O metil parabeno e o propil parabeno comerciais 

(pureza > 99%) e os padrões analíticos para HPLC 

dos parabenos foram fornecidos pela Sigma- 

Aldrich. HCl, NaOH, FeCl
2
, CuCl

2
, NiCl

2
 e MnCl

2
 

anidros de grau analítico foram fornecidos pela 

Dinâmica®. Água ultra-pura (0,055 mS/cm) pro-

veniente de uma unidade UHQQS - MK3 Elga foi 

utilizada para a preparação dos efluentes aquo-

sos. A acetonitrila de grau cromatográfico usada 

nas determinações por HPLC dos parabenos foi 

adquirida da J.T. Baker®.

2.2 Estudos de degradação

2.2.1 Ozonização: efeito das variáveis operacionais 

Para o estudo da dosagem inicial de O
3
 sobre a 

degradação dos parabenos foi preparada uma 

solução aquosa de metil parabeno na concentra-

ção de 50 mg/L. As concentrações de O
3
 testadas 

variaram entre 50 e 100 g/m3. Para avaliar o efei-

to da concentração inicial de parabenos sobre a 

remoção de parabenos foram empregadas so-

luções de metil e propil parabenos nas concen-

trações de 5, 10, 25, 40 e 50 mg/L mantendo-se 

constante a dosagem ideal de O
3
 encontrada no 

teste de determinação da dosagem ótima deste 

oxidante. Também foi avaliada a influência do pH 

(3, 5, 8 e 10) sobre a eficiência de degradação. O 

pH das soluções iniciais de parabenos foi ajusta-

do pela adição de HCl 1 M ou NaOH 1 M ao meio. 

Todos os testes foram realizados em triplicatas, 

e os experimentos foram conduzidos em reator 

batelada com volume útil de 100 mL mantido 

sob agitação constante de 150 rpm e a tempe-

ratura ambiente (27 oC) utilizando um sistema 

de geração de ozônio Remo Corporation AN/DG 

Series acoplado a um concentrador de oxigênio 

Sysmed, modelo OT-Elite 5, o qual gera O
2
 com 

pureza de 98%.

A ozonização direta das soluções aquosas de 

metil parabeno (MP) e propil parabeno (PP) foi 

conduzida a temperatura ambiente e a pH = 5, o 

qual é muito próximo do pH das soluções de pa-

rabenos testadas, que variaram entre 5,5 e 6,0. 

As concentrações de metil parabeno e de propil 

parabeno foram determinadas por cromatogra-

fia líquida de alta eficiência (HPLC, Varian ProS-

tar) a 256 nm usando coluna ODS Hypersil C18 

(4,6 × 250 mm, 5 μm) e fase móvel acetonitrila/

água 40:60 (v/v) em modo isocrático e sob fluxo 

de 1 mL/min (DHAKA et al., 2017). A ozonização 

em meio alcalino dos parabenos foi realizada a 

pH = 10. A ozonização catalítica homogênea foi 

conduzida a pH = 3 na presença de metais como 

o Fe2+, Cu2+, Ni2+ e Mn2+ a uma concentração de 

20 mM, conforme estabelecido por Assalin e Sil-

va (2006) e Kasprzyk-Hordern (2003). Essa con-

centração corresponde a teores médios de 1,1 a 

1,3 mg/L dos cátions. 

2.3 Estudo Cinético

Os perfis cinéticos a temperatura ambiente 

(27oC) para as soluções aquosas contendo os pa-

rabenos (metil e propil) segundo os tratamentos 

aplicados foram interpretados segundo o mode-

lo cinético de primeira ordem. 

O modelo cinético de primeira ordem está apre-

sentado na Eq. 1.

−
𝑑𝑑!
𝑑𝑑"
= 𝑘𝑘#𝐶𝐶   (1)

Onde: C é a concentração da molécula-alvo na 

amostra a um dado tempo t e k
1
 (min-1) é a cons-

tante cinética de primeira ordem. 

A linearização da Eq. 1 permite a obtenção direta 

do valor de k1
, de acordo com a Eq. 2.

𝑙𝑙𝑙𝑙	𝐶𝐶 = 𝑙𝑙𝑙𝑙	𝐶𝐶! − 𝑘𝑘"𝑡𝑡  (2)
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Onde: C
0
 é a concentração inicial da substância 

poluente.

2.4 Análise dos coprodutos e teste de toxicidade

Para a caracterização dos parabenos e seus co-

produtos reacionais de degradação, realizaram- 

se varreduras espectrais no UV-Vis (190 - 1100 nm) 

em um espectrofotômetro Thermo Genesys 10 UV 

utilizando cubeta de quartzo retangular com ca-

minho ótico de 1 cm. Experimentalmente, foram 

analisadas as transições e bandas características 

dos parabenos a 190 - 210 nm (aromática π → π*, 

banda E2 e n → π* da carboxila) e 255 - 258 nm 

(aromática π→ π*, banda B). 

A concentração residual de ozônio na fase aquosa 

foi determinada pelo método espectrofotométrico 

do reagente índigo II a 660 nm em equipamento UV- 

Vis Thermo Genesys 10 UV (BADER; HOIGNÉ, 1981).

Testes de toxicidade frente à Artemia Salina 

(Branchipus stagnalis) foram realizados a partir 

das metodologias de Meyer et al. (1982) e Ama-

rante et al. (2011) com adaptações. Inicialmente 

preparou-se uma solução com sal marinho na 

concentração de 30 g/L em água destilada. Essa 

solução foi utilizada para eclosão dos ovos de 

Artemia Salina e no preparo das demais diluições 

das amostras. Os ovos foram colocados para 

eclodir na solução salina por 48 horas com ilumi-

nação artificial e a temperatura entre 26 e 29 ºC. 

Cerca de 30 larvas de Artemia Salina com idade 

de 48 h foram transferidas para tubos contendo 

as amostras tratadas do efluente. As larvas de 

Artemia Salina foram incubadas sob iluminação 

artificial, e após 24 h o número de organismos 

imóveis foi contado. Os testes foram acompa-

nhados de controle negativo (somente água sali-

na) e realizados em triplicatas. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Influência dos parâmetros operacionais

A Tabela 1 apresenta os resultados das variáveis 

operacionais utilizadas na degradação do metil e 

propil parabenos.

Tabela 1 - Efeito das variáveis operacionais na ozonização dos parabenos a 27 oC.

Teste
Condições

Efeito da dosagem de O3. C0 (MP) = 50 mg/L, pH = 5.

Degradação MP 
56 g/m3 66 g/m3 79 g/m3 97 g/m3

47,8% ± 0,22 50,3% ± 0,26 57,2% ± 0,12 52,9% ± 0,33

Efeito da concentração inicial. 79 g O3/m
3, pH = 5.

5 mg/L 10 mg/L 25 mg/L 40 mg/L 50 mg/L

Degradação MP 100% ± 0,02 100% ± 0,05 91,1% ± 0,22 60,3% ± 0,34 53,2% ± 0,12

Degradação PP 100% ± 0,05 100% ± 0,05 95,1% ± 0,25 74,7% ± 0,22 62,7% ± 0,29

Efeito do pH. 79 g O3/m
3, C0 = 50 mg/L.

3 5 8 10

Degradação MP 39,3% ± 0,17 53,2% ± 0,29 97,6% ± 0,21 99,4% ± 0,24

Degradação PP 43,3% ± 0,25 62,7% ± 0,17 100% ± 0,05 100% ± 0,05

Efeito do catalisador (20 mM). 79 g O3/m
3, C0 = 50 mg/L, pH = 3. 

Fe²+ Cu²+ Ni²+ Mn²+

Degradação MP 29,3% ± 0,21 56,1% ± 0,29 83,7% ± 0,37 97,4% ± 0,12

Degradação PP 54,7% ± 0,16 64,7% ± 0,29 86,5% ± 0,17 100% ± 0,05

MP = Metil parabeno; PP = Propil parabeno.

A Tabela 1 mostra um efeito positivo da dosagem 

de O
3
 na ozonização direta a pH = 5 para a degra-

dação do metil parabeno. A injeção direta de O
3
 

a 79 g/m3 e pH = 5 foi capaz de degradar 100% 

de ambos os parabenos nas concentrações de 5 

e 10 mg/L. Para 25 mg/L dos parabenos houve 
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remoção de até 95% e 91% de PP e MP, respec-

tivamente. Na concentração de 40 mg/L houve 

redução das conversões para o propil e metil 

parabenos. A 50 mg/L a degradação foi inibida, 

correspondendo a eficiências máximas de con-

versão de 62,7% para o PP e 53,2% para o MP.

Tay et al. (2010a) também observaram que a taxa 

de degradação de parabenos aumenta proporcio-

nalmente com a dose de O
3
. À medida em que a 

dose de O
3
 aumenta, a pressão parcial do ozônio 

também aumenta, favorecendo a taxa de degra-

dação dos parabenos. Conforme relatado por 

Doná et al. (2018) a degradação de metil parabe-

no aumenta proporcionalmente com a dosagem 

de O
3
 entre 10 - 30 g/m3, devido ao aumento da 

interface de contato gás-líquido. Os autores tam-

bém observaram uma redução de aproximada-

mente 38% da conversão de metil parabeno ao 

aumentar a vazão de 30 mg O
3
/L para 50 mg O

3
/L. 

Em meio alcalino, a degradação das moléculas 

foi elevada tanto a pH = 8 como a pH = 10, al-

cançando 100% de remoção para o propil para-

beno e eficiências superiores a 97% para o me-

til parabeno em ambos os pH. Particularmente, 

o pH = 10 se mostra mais aplicável em função 

dos compostos ácidos que se formam nos pro-

cessos oxidativos, os quais podem consumir os 

anions OH- do meio, reduzindo a alcalinidade e 

inibindo a formação dos radicais •OH. Resultado 

semelhante foi encontrado por Hu et al. (2019), 

os quais verificaram que a taxa de degradação 

do metil parabeno foi mais eficiente a pH = 10,9 

usando um fotocatalisador tipo hidrogel sinteti-

zado via polimerização por irradiação e ativado 

por peroxi monossulfato. 

Doná et al. (2018) relataram que a taxa da de-

gradação aumenta quando há aumento do pH, o 

que pode ser atribuído a maior eficiência na ge-

ração de radicais hidroxilas em meio alcalino. Em 

pH ácido, o ozônio está disponível como ozônio 

molecular e em pH alcalino, ele se decompõe em 

oxidantes secundários como •OH (MURUGANAN-

DHAM; SWAMINATHAN, 2006). De acordo com Lin 

et al. (2009), a catálise do metil parabeno torna- 

se mais eficiente quando o pH da reação é maior 

do que o valor do pKa do MP (pKa = 8,17). 

Os resultados mostraram a pH = 3 menores efici-

ência de degradação, respectivamente de 39,3% 

e 43,3% para o MP e PP. Esses valores são seme-

lhantes aos encontrados por Kasprzyk-Hordern 

et al. (2008), que verificaram menor eficiência 

na degradação de metil parabeno em condições 

ácidas (pH = 3) com uso de lodos ativados.

Entre os íons metálicos utilizados na ozonização 

catalítica homogênea a pH = 3 dos parabenos, o 

Fe2+ foi o íon que produziu a menor taxa de remo-

ção, correspondentes a 29,3% de MP e 54,7% de 

PP. A baixa eficiência na degradação pode estar 

relacionada à formação de precipitados de ferro 

(fase heterogênea), e foi observada visualmente 

durante o tratamento, diminuindo a disponibili-

dade do cátion metálico no meio. 

O Cu2+ apresentou eficiências superiores ao Fe2+, 

com médias de 56% para o MP e 65% para o PP, 

as quais são bem inferiores às degradações de 

83,7% e 86,5 alcançadas com o Ni2+. Por fim, as 

maiores atividades catalíticas foram observadas 

na presença de Mn2+, que mostrou eficiências de 

degradação de 97,5% para o metil parabeno e 

100% para o propil parabeno.

Andreozzi et al. (1992) avaliaram a ozonização de 

soluções aquosas de ácido oxálico (0,0014 M) na 

presença de íons Mn2+ em diferentes concentra-

ções e observaram que o cátion metálico leva à 

formação de um complexo orgânico metal/ácido 

que reage facilmente com o O
3
, produzindo CO

2
, 

O
2
 e radicais •OH. 

Corroborando o presente estudo, Assalin e Sil-

va (2006) avaliaram a ozonização do fenol em 

processos catalisados pelos íons Mn2+ e Cu2+  

(20 mM) a diferentes pH. A remoção de carga or-
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gânica (TOC/TOC
0
) na ozonização direta a pHs 3 

e 10 apresentou valores inferiores a 25%. Por ou-

tro lado, nos sistemas catalíticos tipo Cu2+/O
3
 e 

Mn2+/O
3
 a pH = 3 as degradações foram de apro-

ximadamente 50 e 60% para o Cu2+ e Mn2+ para 

10 min de tratamento. 

Gracia, Aragües e Ovelleiro (1996) verificaram a 

influência dos íons metálicos Fe+2, Cd+2, Fe+3, Mn+2, 

Cu+2, Zn+2, Cr+2, Co+2 e Ag+ (0,06 mM) na eficiência 

do processo de ozonização alcalina (pH = 10) de 

soluções aquosas contendo ácido húmico (2 mg/L). 

Dentre os íons metálicos estudados, o Mn+2 ape-

sentou a maior remoção de TOC (62,3%) seguido 

pelo Ag+ (61%) e o Cd+2 (58,3%). As menores remo-

ções foram encontradas para o Co2+ (30,6%).

Adicionalmente, neste estudo não foi verificada 

redução da eficiência de degradação dos pa-

rabenos na presença dos ânions CO
3

2-, HCO
3

- e 

HPO
4

2- para concentrações testadas de 5 mM, 

permanecendo a taxa de degradação na presen-

ça desses eletrólitos superior a 97% após 3 min 

de tratamento. Esse resultado provavelmente 

está associado à alta concentração de ozônio 

utilizada, a atividade do catalisador e a alcalini-

zação do meio decorrente da dissolução dos sais, 

o que favorece um excesso de radicais •OH no 

meio, mantendo elevada a eficiência reacional.

3.2 Cinética 

Para avaliação da cinética de degradação dos 

parabenos segundo os processos de ozonização 

em meio ácido, alcalino e catalítico, foram reali-

zados estudos usando uma concentração inicial 

de poluente de 50 mg/L e dosagem constante de 

O3
 de 79 g/m3, conforme descrito na Fig. 1.

Figura 1 -  
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Figura 1 - Cinética de degradação a 27oC para o metil parabeno (MP) e propil parabeno (PP) via processos de 

ozonização ácida, catalítica e alcalina. 
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A Tabela 2 apresenta o parâmetro cinético cor-

respondente ao modelo de primeira ordem para 

os processos de ozonização em estudo a tempe-

ratura ambiente. 

Tabela 2 - Parâmetros cinéticos a 27oC para diferentes processos de ozonização de metil e propil parabenos segundo o 
modelo de primeira ordem. C

0
 = 50 mg/L, Q (O

3
) = 79 g/m3.

Composto
O3/H+ (pH = 5) O3/Mn²+ (20 mM) pH = 3 O3/OH- (pH = 10)

k (min-1) R2 k (min-1) R2 k (min-1) R2

Metil parabeno 0,262 0,997 1,054 0,990 2,157 0,990

Propil parabeno 0,327 0,999 1,227 0,993 2,566 0,990

As conversões de metil parabeno para os proces-

sos de ozonização direta (O
3
, pH = 5), ozonização 

catalítica (O
3
/Mn2+, pH = 3) e ozonização alcali-

na (O
3
/OH-, pH = 10) foram de 53,2%, 96,2% e 

99,9%, respectivamente, o que mostra a impor-

tância dos radicais •OH formados em meio bá-

sico e na superfície do catalisador para a com-

pleta conversão dos parabenos. Os resultados 

para o propil parabeno foram ainda mais ele-

vados, mostrando conversões de 62,7%, 97,1% 

e 99,9%, na mesma ordem dos processos citada 

anteriormente.

Notadamente, os parabenos apresentaram ele-

vada conversão em todos os sistemas reacionais 

empregados, o que provavelmente está associa-

do à elevada concentração de O
3
 presente no re-

ator em função da alta vazão de entrada de 79 g/

m3 do oxidante.

Em geral, o modelo de primeira ordem ajustou bem 

os dados experimentais com valores de R2 variando 

entre 0,990 e 0,999 e desvios padrões entre 0,001 e 

0,002. Já os resultados da constante de velocidade 

de primeira ordem (k
1
, min-1) aumentaram na or-

dem: k
1
(O

3
/OH-) > k

1
(O

3
/Mn2+) >>> k

1
(O

3
/H+). 

Para o metil parabeno, as razões k
1
(O

3
/Mn2+)/

k
1
(O

3
/H+) e k

1
(O

3
/OH-)/k

1
(O

3
/Mn2+) foram de 4,02 

e 2,05. Para o propil parabeno, essas razões fo-

ram de 3,75 e 2,09. 

Adicionalmente, quando se comparam as ra-

zões das constantes de velocidade entre as mo-

léculas para cada processo estudado por meio  

das relações, k
1 

(PP/MP)
(ácido)

, k
1
 (PP/MP)

(alcalino)
 e 

k
1
(PP/MP)

(catalítico)
, encontramos para os processos 

de ozonização estudados valores de k
1
(PP/MP)  

na ordem: 1,25 (processo ácido) > 1,19 (proces-

so alcalino) ≥ 1,16 (processo catalítico). Esses 

valores denotam cinéticas comparativamente 

mais rápidas para o propil parabeno em relação  

ao metil parabeno em todas as condições reacio-

nais testadas.

Tay et al. (2010a) estudaram a cinética de de-

gradação competitiva de fenol e nitrobenzeno 

com os parabenos: metil parabeno, etil para-

beno, propil parabeno, butil parabeno e benzil 

parabeno (4 μM) em solução aquosa com O
3
 a  

pH = 2, 6 e 12 e temperatura entre 25 e 30oC. A 

decomposição de parabenos sob uma corrente de  

0,70 g O
3
/h foi melhor ajustada por uma cinéti-

ca de segunda ordem na presença tanto de fenol 

como de nitrobenzeno. Em pH = 10, as constan-

tes de velocidade de segunda ordem foram até 

104 maiores do que a pH = 6,0 e 107 vezes supe-

riores às encontradas em meio ácido. 

Petala et al. (2015) avaliaram a cinética da de-

gradação do etil parabeno (300 μg/L) por radia-

ção solar simulada na presença de catalisadores 

de TiO
2
 (500 mg/L) e observaram que o modelo 

de primeira ordem ajusta bem os dados experi-

mentais (R2 > 0,975). 

Dhaka et al. (2017) avaliaram a cinética de de-

gradação do metil parabeno em fase aquosa 
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usando persulfato ativado por UV. O efeito da 

concentração inicial de metil parabeno e persul-

fato em pH = 6,5 foi avaliado em um tempo de 

reação de 90 min. Os autores mostraram que a 

cinética reacional seguiu um modelo de pseudo 

primeira ordem, com os valores de k1
 variando 

entre 0,0152 e 0,110 min-1 para dosagens ini-

ciais de persulfato entre 0,5 e 4 mM e de 0,0104 a 

0,0781 min-1 para concentrações iniciais de me-

til parabeno entre 19,9 e 65,7 μM (3 a 10 mg/L).

3.3 Caracterização final das soluções e análise 
dos coprodutos

3.3.1 Espectroscopia no UV-Vis

Ao final de cada processo de ozonização foram 

analisados qualitativamente os espectros de ab-

sorção molecular das soluções tratadas (Fig. 2), 

visando avaliar a redução das intensidades das 

bandas características dos parabenos e seus 

possíveis coprodutos de degradação.

Figura 2 - Análise comparativa da variação espectral no UV-Vis do metil e propil parabenos após degradação via 
processos de ozonização ácida, catalítica e alcalina.

De forma geral, na região ultravioleta dos espec-

tros (200 – 340 nm) observa-se que os tratamen-

tos determinaram uma redução significativa da 

banda a 256 nm correspondente às transições 

eletrônicas da cadeia aromática do benzeno, su-

gerindo a ruptura da mesma e a formação de ou-

tros compostos orgânicos mais simples, porém 

de toxicidade desconhecida. A banda a 195 nm 

mostra também elevada redução nos processos 

de ozonização em meio ácido (pH = 5) e catalítico 

(Mn2+/pH = 3). Em meio ácido, as reações com o 

O
3
 tendem a ser seletivas com o ataque princi-

pal aos centros nucleofílicos representados pelas 

duplas aromáticas (ASSALIN; DURÁN, 2016). 

Na ozonização em meio alcalino, processo  

O
3
/OH-, a banda a 195 nm praticamente não so-

fre redução, indicando que a ação dos radicais 

•OH pode ter promovido a formação de novos 

compostos, em geral, mais refratários, represen-

tados por ácidos carboxílicos de cadeia curta, al-

deídos, fenóis dihidroxilados, dióis, cetonas, etc, 

conforme relatado nos estudos de identificação 

de coprodutos da degradação de parabenos exe-

cutados por Tay et al. (2010b) e Hu et al. (2019).

Angelov et al. (2008) relatam que em pH infe-

riores a 3 a protonação do parabeno ocorre no 

átomo de oxigênio do éster. Para valores de pH 

entre 3 e 6,5, como os avaliados nos tratamen-

tos desta pesquisa, os parabenos apresentam-se 
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predominantemente na forma não dissociada, 

o que favorece a reação direta com o O
3
. Em pH 

superiores a 6,5, os parabenos se encontram na 

forma dissociada, o que favorece o ataque não 

seletivo dos radicais •OH. 

A espectroscopia no UV-Vis foi também utili-

zada para a determinação dos teores residuais 

de O
3
 pós-tratamento. Quantitativamente, as 

concentrações de O
3
 encontradas nas soluções 

aquosas tratadas se situaram entre 0,1 e 0,2 

mg/L, as quais são inferiores às relatadas por 

Miranda (2014). Thiagarajah et al. (2016) re-

latam que residuais de O
3
 abaixo de 0,2 mg/L 

apresentam chance mínima de gerarem copro-

dutos indesejáveis ou que comprometam o sis-

tema reacional.

3.3.2 Teste de toxicidade

A Artemia salina é um importante organismo para a 

detecção de metabólitos formados durante o mo-

nitoramento e tratamento de poluentes. Na prá-

tica, as curvas de mortalidade são o passo inicial 

para o cálculo da dosagem ou concentração letal 

suficiente para matar 50% dos microrganismos em 

uma comunidade aquática (LD50). A estimativa da 

LD50 pode ser descrita a partir metodologia esta-

tística de Probit Analysis desenvolvida por Finney 

(1952). A Probit Analysis é considerada a metodo-

logia preferencial para a compreensão das relações 

dose-resposta em sistemas biológicos.

A curva de mortalidade para as soluções aquosas 

dos parabenos puros em estudo está apresenta-

da na Fig. 3 a seguir.

Figura 3 - Curvas concentração-resposta para Artemia salina sob exposição às soluções aquosas de metil e propil parabenos. 

O tratamento matemático da Fig. 3 permitiu es-

timar valores da LD
50

 de 4,97 mg/L para o metil 

parabeno e de 15,2 mg/L para o propil parabe-

no. Esses resultados mostram a maior toxicida-

de do éster metílico nas condições experimen-

tais utilizadas. 

A Tabela 3 apresenta os resultados da toxi- 

cidade dos efluentes de parabenos subme- 

tidos aos diferentes processos de ozonização 

em estudo.

A Tabela 3 mostra que as soluções tratadas por 

ozonização catalítica (O3
/Mn2+, pH = 3) não apre-

sentaram mortalidade frente à A. salina, mesmo 

na presença do íon metálico Mn2+, que na con-

centração utilizada não se mostrou nocivo ao or-

ganismo estudado. 

Aguiar EA, Lima JR, Fonseca AM, Salgado BCB, Araújo RS

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 234 / pp 202-213 | Jan a Mar, 2022



211

Tabela 3 – Resultado do teste de toxicidade com Artemia 
salina em 24 h para as soluções aquosas de parabenos 

tratadas por diferentes processos de ozonização.

Amostra C0 (mg/L) Tratamento
Larvas 

mortas em 10 
organismos 

MP 25 – 8

MP 50 – 9

MP 25 O
3
 (pH = 5) 3

MP 50 O
3
/Mn2+ (pH = 3) 0

MP 50 O
3
/OH- (pH = 10) 6

PP 25 – 7

PP 50 – 8

PP 25 O
3
 (pH = 5) 0

PP 50 O
3
/Mn2+ (pH = 3) 0

PP 50 O
3
/OH- (pH = 10) 4

MP = Metil parabeno, PP = Propil parabeno.

Por outro lado, os efluentes tratados pelo siste-

ma alcalino (O
3
, pH = 10) denotam a presença de 

espécies tóxicas na solução final, apresentando 

mortalidades em 24 h de 60% para o metil para-

beno e de 40% para o propil parabeno, o que cor-

robora os valores estimados anteriormente para 

as LD
50

, que mostraram ser o metil parabeno uma 

espécie mais tóxica frente a A. salina. A LD
50

 de 

4,97 mg/L para o metil parabeno é aproximada-

mente três vezes menor do que a observada para 

o propil parabeno (15,2 mg/L). 

Para o sistema ácido (O
3
, pH = 5), as mortalidades 

foram de 30% para o metil parabeno e nulas para 

o propil parabeno. Entretanto, nesse processo os 

resultados são limitados ao tratamento de uma 

solução a 25 mg/L dos parabenos. A 50 mg/L e 

pH = 5, as baixas degradações dos parabenos 

são, em perspectiva, fatores muito restritivos à 

sobrevivência de A. salina no efluente tratado. 

A atividade biológica de uma substância pode 

depender de suas interações com outros compo-

nentes da solução. No caso da oxidação de molé-

culas orgânicas, raramente uma única molécula 

é responsável por um determinado efeito tóxico 

(COSTA et al., 2008). 

Tay et al. (2010b) relaciona que a ozonização das so-

luções de parabenos leva à formação de refratários 

(fenol, derivados benzênicos polihidroxilados etc.), o 

que aumenta a toxicidade em alguns sistemas.

Gomes et al. (2017) usaram o método Probit, o 

mesmo empregado neste trabalho, para estimar 

a toxicidade e a LD
50

 frente a C. Fluminea para 

soluções aquosas de parabeno tratadas com ca-

talisadores a base de metais nobres (Pd, Au, Ag) 

suportados em TiO
2
. Os autores encontraram 

mortalidades de 50% para contatos de 72 h para 

soluções 56% v/v dos parabenos individuais. 

Doná et al. (2018) avaliaram a toxicidade de solu-

ções aquosas de metil parabeno frente à A. salina 

pós-tratadas pelos processos. Os autores relata-

ram toxicidades de, aproximadamente, 0%; 17% 

e 0%, respectivamente para os processos O
3
,  

O
3
/UV e O

3
/UV/TiO

2
 após 24 h de incubação dos 

microcrustáceos. Em 24 h, os novos valores fo-

ram de, aproximadamente, 17%; 45% e 27%. Es-

ses valores, relativamente baixos, são semelhan-

tes aos encontrados na presente pesquisa para 

os parabenos em estudo.

 

4 CONCLUSÕES
De acordo com as condições operacionais estu-

dadas, uma dosagem de O
3
 de 79 g/m3 em pH = 5 

permite degradações completas do metil e pro-

pil parabenos até uma concentração limite de  

25 mg/L, não apresentando bons resultados a 

concentrações superiores. A elevação do pH 

para a faixa alcalina favorece as maiores con-

versões pela ação conjunta dos radicais •OH 

formados, eliminando as limitações reacionais 

do meio ácido.

Nas condições operacionais otimizadas, o com-

portamento de degradação foi do tipo: O
3
/OH- 

(pH = 10) > O
3
/Mn2+ (pH = 3) > O

3
 (pH = 5), ex-

plicado em termos da ação oxidante não seletiva 

dos radicais •OH no sistema alcalino e da ação 

catalítica do Mn2+, o qual atua gerando também 

radicais •OH no meio reacional. 
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Do ponto de vista cinético, o modelo de primeira 

ordem ajustou de forma adequada os resultados ex-

perimentais, sendo a ozonização alcalina o processo 

que apresentou as maiores constantes de velocida-

de de primeira ordem para ambos os parabenos.

Análises de ecotoxicidade frente à Artemia Salina 

dos efluentes tratados mostraram baixas toxici-

dades para os processos de ozonização ácida e 

catalítica com Mn2+. De outra forma, a ozoniza-

ção em meio alcalino apresentou efluentes mais 

tóxicos, o que pode ser atribuído à natureza dos 

coprodutos formados devido à ação oxidativa 

dos radicais hidroxil no meio. 
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Resumo
Este trabalho se refere à identificação, análise e síntese de estudos sobre o uso de indicadores ambientais e a sua 

finalidade, sob a perspectiva conjunta do saneamento e da saúde em países emergentes. Na revisão sistemática da 

literatura, por meio de um protocolo de pesquisa, a busca foi realizada no Scopus e Scielo por meio de descritores 

como "indicator" ou "index" e "environmental" e "sanitation" e "health". No total, 701 artigos foram recuperados, sen-

do 80 escolhidos para análise de texto completo, mas somente 25 sendo inclusos nesta revisão. Destes 25 artigos, 

68% concentraram-se nas Américas, 24% em mais de um continente, 4% na África e 4% na Ásia. A conclusão é 

que os indicadores foram apontados como uma métrica eficaz para: diagnóstico do saneamento local (48%), to-

mada de decisão (48%), políticas públicas para priorização de investimentos na área sanitária (40%), planejamen-

to urbano (36%), sensibilidade para retratar a realidade (28%) e instrumento de fácil uso (28%).

Palavras-chave: Indicador de Salubridade Ambiental. Indicador de Saneamento Ambiental. Indicador de 

Saúde Ambiental. Índice. Métrica. Síntese narrativa.

Abstract
This work refers to the identification, analysis and synthesis of studies on the use of environmental indicators 

and their purpose, from the joint perspective of sanitation and health in emerging countries. In the systematic 

review of the literature, using a research protocol, the search was carried out in Scopus and Scielo using descrip-

tors such as "indicator" or "index" and "environmental" and "sanitation" and "health". In total, 701 articles were 

retrieved, 80 of which were chosen for full text analysis, but only 25 were included in this review. Of these 25 ar-

ticles, 68% were concentrated in the Americas, 24% in more than one continent, 4% in Africa and 4% in Asia. The 

conclusion is that the indicators were pointed out as an effective metric for: diagnosis of local sanitation (48%), 

decision making (48%), public policies for prioritizing investments in the sanitary area (40%), urban planning 

(36%), sensitivity to portray reality (28%) and easy to use instrument (28%).

Keywords: Environmental Health Indicator. Environmental Sanitation Indicator. Environmental Health Indicator. 

Index. Metric. Narrative synthesis.
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1 INTRODUÇÃO
As questões que envolvem o saneamento e a 

saúde ambiental são de conhecimento e inte-

resse universal (WOLF et al., 2019; JUNG et al., 

2017); consequentemente, prover condições 

sanitárias adequadas, integrando o conjunto de 

necessidades básicas à qualidade de vida huma-

na, à salubridade ambiental e ao equilíbrio do 

meio, são medidas consideradas prioritárias nas 

agendas globais dos governos (LIMA, ARRUDA e 

SCALIZE, 2019; TEIXEIRA, PRADO FILHO e SAN-

TIAGO, 2018). 

O saneamento básico constitui-se como a soma 

dos serviços de abastecimento de água, de esgo-

tamento sanitário, de coleta, tratamento e dis-

posição final dos resíduos sólidos e de drenagem 

urbana (PEDROSA, MIRANDA e RIBEIRO, 2016; 

PEREIRA et al., 2015). Embora de complexa men-

suração, sabe-se que há uma conexão estreita 

entre as condições do saneamento e a sua reper-

cussão sobre a saúde das pessoas (SILVA et al., 

2017; BÜHLER et al., 2014).

A saúde ambiental consiste na influência que os 

aspectos ambientais podem ter sobre o bem- 

estar e qualidade de vida do homem (STAUBER 

et al., 2018; PEREIRA et al., 2015; REGO et al., 

2013; CALIJURI et al., 2009). A falta de plane-

jamento urbano adequado no crescimento das 

urbes, acrescida da fragilidade dos sistemas pú-

blicos de saneamento básico, favorece as con-

dições para que um ambiente se torne insalubre 

(ROCHA, RUFINO e BARROS FILHO, 2019; CALI-

JURI et al., 2009). 

A salubridade ambiental define-se como o es-

tado de higidez e a qualidade do meio capaz de 

inibir, prevenir ou impedir a veiculação de do-

enças pelo ambiente, bem como de promover o 

progresso das condições oportunas à saúde dos 

indivíduos do meio urbano e rural (ROCHA, RU-

FINO e BARROS FILHO, 2019; TEIXEIRA, PRADO 

FILHO e SANTIAGO, 2018; SILVA et al., 2017).

Os países emergentes, de forma peculiar, apre-

sentam deficiências nítidas na cobertura e na 

oferta das infraestruturas do saneamento am-

biental, como também verbas limitadas para 

investimento no setor, apesar das repercussões 

positivas na saúde pública serem de conheci-

mento geral (JUNG et al., 2018; BÜHLER et al., 

2014; REGO et al., 2013; CARNEIRO et al., 2012; 

SILVA, NASCIMENTO e SILVA, 2008). 

Por isso, a hierarquização do emprego dos re-

cursos disponíveis em saneamento ambiental 

é essencial para a maximização das melhorias 

sanitárias associadas (TEIXEIRA, PRADO FILHO 

e SANTIAGO, 2018; BATISTA e SILVA, 2006). Para 

mensurar a qualidade de vida e a situação do sa-

neamento de determinada localidade, os indica-

dores ou índices podem ser empregados (LIMA, 

ARRUDA e SCALIZE, 2019; PEREIRA et al., 2015) 

com bastante confiabilidade. 

Os indicadores têm a função de demonstrar uma 

realidade específica que remetem a certa comple-

xidade (STAUBER et al., 2018; BÜHLER et al., 2014), 

por meio de dados acumulados que sintetizam in-

formações sobre saúde, meio ambiente e desen-

volvimento, os quais podem gerar índices (ROCHA, 

RUFINO e BARROS FILHO, 2019; BERNARDES, BER-

NARDES e GÜNTHER, 2018; CALIJURI et al., 2009; 

BATISTA e SILVA, 2006). Para o progresso na saúde 

coletiva e no bem-estar das cidades, é necessário 

um melhor rastreamento e compreensão do papel 

dos indicadores ambientais (STAUBER et al., 2018).

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi realizar 

uma revisão sistemática para identificar, anali-

sar e sintetizar os resultados de estudos nacio-

nais e internacionais acerca do uso de indicado-

res ambientais, sob a perspectiva integrada do 

saneamento e da saúde em países emergentes. 

Adicionalmente, o trabalho visa apresentar os 

indicadores mais utilizados nas pesquisas, a fina-

lidade do uso e as principais lacunas de conheci-

mento a serem preenchidas com futuros estudos.
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2 METODOLOGIA
2.1 Estratégia de pesquisa 

O processo usado para elaboração da revisão 

sistemática é originário de um ajuste de modelos 

já desenvolvidos por Kitchenham (2004) e Biol-

chini (2005). A execução da revisão contou com 

cumprimento de quatro etapas sequenciais para 

elegibilidade dos artigos: (i) protocolo de revisão 

(elaboração da pergunta de pesquisa), (ii) condu-

ção da revisão, (iii) avaliação e extração dos da-

dos, e (iv) sumarização dos resultados.

2.2 Protocolo da revisão

A fase inicial consistiu na elaboração e uso de um 

formulário de protocolo de revisão para definir 

as questões norteadoras da pesquisa: (i) objetivo 

da revisão: identificar, analisar e sintetizar os re-

sultados de estudos acerca do uso de indicadores 

ambientais sob a perspectiva integrada do sane-

amento e da saúde; (ii) questão a ser respondida: 

qual a finalidade de uso dos indicadores ambien-

tais aplicados ao saneamento e saúde?; (iii) foco: 

indicadores ambientais de saneamento e saúde; 

(iv) intervenção: quais os indicadores ambientais 

aplicados ao saneamento e saúde?; (v) contro-

le: revisões sistemáticas e trabalhos anteriores 

na área; (vi) população: artigos que propõem ou 

aplicam indicadores ambientais ao saneamen-

to e saúde; (vii) resultados: visão abrangente 

por temática/área dos usos e finalidades de in-

dicadores ambientais ao saneamento e saúde; 

(viii) aplicação: na área do saneamento e saúde 

ambiental, especificamente para pesquisadores 

de países em desenvolvimento como o Brasil, e 

orientação para tomada de decisão pelos gesto-

res de políticas públicas.

2.3 Condução da revisão

O processo completo para a revisão ocorreu en-

tre agosto de 2019 e fevereiro de 2020, por um 

período de seis meses. As pesquisas foram reali-

zadas por meio dos buscadores nas plataformas 

Scopus e Scielo. 

O Scopus foi selecionado como base de dados 

para a busca de artigos científicos em decorrên-

cia de seu caráter multidisciplinar, internacional 

e do amplo volume de publicações indexadas, 

revisadas por pares, desde 1823 até a presente 

data. O Scielo também foi escolhido por reunir, 

maiormente, as pesquisas da América Latina.

No levantamento das publicações nas duas ba-

ses, consideraram-se todos os anos e áreas te-

máticas, nas quais nos títulos, nas palavras-cha-

ve e nos resumos, apresentassem os descritores 

"indicator" ou "index" e "environmental" e "sani-

tation" e "health" (indicador ou índice e ambien-

tal e saneamento e saúde). Tais buscadores recu-

peraram o maior número de artigos, em ambas 

as bases de dados. 

Os termos foram refinados entre aspas para que 

os trabalhos recuperados fossem restritos a tais 

palavras. Os descritores foram usados na língua 

inglesa, por ser a predominante nas publicações 

científicas internacionais e porque as publica-

ções em português e espanhol, em geral, apre-

sentam palavras-chave em inglês. As informa-

ções que delimitam a condução da revisão são 

apresentadas na Tabela 1.
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2.4 Avaliação e extração dos dados

Na avaliação dos artigos consideraram-se as-

pectos que, se atendidos (critérios de inclusão), 

permitiam a inclusão do artigo; se não atendi-

dos (critérios de exclusão), o artigo era elimina-

do da listagem de trabalhos que compuseram 

esta revisão. 

Os critérios de inclusão previstos exigiram que (i) 

os artigos precisariam estar disponíveis na web; 

(ii) os artigos deviam apresentar textos comple-

tos dos estudos em formato eletrônico; (iii) os ar-

tigos necessitariam estar escritos em inglês, por-

tuguês ou espanhol; e (iv) os artigos abordassem 

o uso de indicadores ambientais na perspectiva 

do saneamento e da saúde. 

Os critérios de exclusão consistiram na rejeição 

(i) dos artigos que não atendessem aos critérios 

de inclusão; (ii) de uma das versões de artigos 

duplicados, quando qualquer das versões esti-

vesse em uma ou em ambas as bases.

O refino dos resultados do levantamento foi rea-

lizado por publicações de periódicos nacionais e 

internacionais. Na extração de dados, para cada 

estudo avaliado, foram documentados os auto-

res, ano, título, idioma, categoria/indicador, mé-

todo, subdivisão, área de estudo, tipo de pesqui-

sa e periódico de publicação. 

2.5 Sumarização dos resultados

No total, 701 artigos foram recuperados, sendo 

670 do Scopus e 31 do Scielo. Após a verificação 

de título, resumo e aplicados os critérios de in-

clusão e exclusão, 80 foram escolhidos para aná-

lise de texto completo, dos quais 65 do Scopus e 

15 do Scielo. Ao todo, 10 artigos estavam dupli-

cados entre si, 4 do Scopus e 6 do Scielo.

Em seguida, realizada a leitura integral dos 80 

artigos, foram selecionados para esta revisão 

25 trabalhos, os quais tiveram os seus dados 

extraídos e analisados, conforme as indicações 

prognosticadas no protocolo de revisão. Dos ar-

tigos incluídos na revisão, 10 foram recuperados, 

concomitantemente, por ambas as bases; 14, so-

mente pelo Scopus; e 1, apenas pelo Scielo. 

Os achados foram relatados por meio de sínte-

se narrativa estruturada, que incluiu a finalidade 

de uso do indicador, as variáveis e subindicado-

res inseridos na composição do indicador; como 

também, a contribuição do estudo à comunidade 

científica. Como uma grande variabilidade entre 

os indicadores era prevista e foi validada nesta 

revisão, nenhuma meta-análise foi realizada.

O escopo da pesquisa em verificar quais eram 

os indicadores e a sua finalidade de utilização, 

conforme abordados nos trabalhos analisados, 

Tabela 1 - Condução de revisão para execução da pesquisa

Tipo Descrição

Critérios de seleção de fontes

Consulta de artigos disponível por meio da web

Possibilidade de buscadores com uso de palavras-chave

Garantia de resultados exclusivos mediante a busca de um mesmo conjunto de palavras-chave

Mecanismo de busca de fonte
Acesso das fontes de forma digital (por meio da web)

A busca manual não foi considerada para uso nessa revisão

Fonte Scopus e Scielo

Período de busca 30 de agosto de 2019 e 29 de fevereiro de 2020

Palavras-chave Indicador, índice, ambiental, saneamento, saúde

Operadores booleanos ou, e

Descritores (("indicator" ou "index") e "environmental" e "sanitation" e "health")

Tipologia dos estudos Artigos

Idioma dos artigos
Inglês, português e espanhol. A língua inglesa foi escolhida por se tratar de um idioma universal da pesquisa 
científica, enfaticamente no âmbito da área-objeto de estudo. As línguas portuguesa e espanhola também 
foram selecionadas para esta revisão, para contemplar os trabalhos de pesquisadores latino-americanos

Fonte: Adaptado de Mafra e Travassos (2005).
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permitiu um agrupamento dos dados. No en-

tanto, em face da grande quantidade de arti-

gos selecionados, foi necessário estabelecer um 

critério que pudesse agregá-los de uma forma 

mais abrangente. 

Assim, mesmo que todos os artigos listados 

abordassem indicadores ambientais na perspec-

tiva integrada do saneamento e da saúde (con-

forme critérios de seleção e inclusão), optou-se 

por agrupá-los em três categorias de acordo com 

a área de aplicação predominante: (i) Indicador 

de Salubridade Ambiental (I
SA

), (ii) Indicador de 

Saneamento Ambiental (I
SAN

); e (iii) Indicador de 

Saúde Ambiental (I
SAU

).

Esta revisão envolveu um protocolo predeter-

minado indutivo, e não exaustivo, e se bene-

ficiou do debate colaborativo. Este material 

reuniu conteúdo de referência publicado prin-

cipalmente nas áreas de ciências ambientais, 

saneamento, saúde ambiental, saúde pública e 

engenharia ambiental. Nenhum campo foi ex-

cluído intencionalmente.

3 RESULTADOS 
Os 25 artigos incluídos nesta revisão sistemática 

da literatura foram selecionados a partir dos cri-

térios de seleção estabelecidos. Os achados des-

ses estudos se encontram resumidos nas Tabelas 

2, 3 e 4, e se referem ao uso dos indicadores am-

bientais na perspectiva conjunta do saneamento 

e saúde obtidos nos anos de 1999, 2002, 2005 a 

2009, 2012 a 2019. 

3.1 Indicador de Salubridade Ambiental (ISA)

Nove artigos foram inseridos na categoria ISA, 

que avalia a salubridade ambiental do meio, por 

meio do uso original ou de uma adaptação do ISA 

para determinada localidade.

A totalidade dos trabalhos com o indicador ISA 

foi publicada, em português, no periódico En-

genharia Sanitária e Ambiental entre os anos de 

2006 e 2019. O tipo de pesquisa mais comum 

nos artigos foi o estudo de caso (56%). Também 

foram empregados o estudo qualiquantitativo 

(11%,) o estudo experimental (11%,) o estudo 

epidemiológico transversal (11%) e o estudo do-

cumental descritivo-exploratório (11%). 

Os resultados, apresentados a seguir, informam 

a mensuração da salubridade ambiental a partir 

do uso do ISA, em localidades distintas no Bra-

sil. Os achados ainda apresentam a influência 

dos indicadores de primeira ordem (indicador 

de abastecimento de água, indicador de esgota-

mento sanitário, indicador de manejo dos resí-

duos sólidos, indicador de drenagem urbana) no 

resultado do valor do ISA para as áreas avaliadas. 

O esgotamento sanitário e os resíduos sólidos 

foram determinantes para a baixa salubridade. 

Os locais com maior déficit econômico e desi-

gualdade social apresentaram os piores resulta-

dos em salubridade. Os menores valores de sa-

lubridade se correlacionaram com os lugares de 

maior ocorrência de doenças ocasionadas pelo 

saneamento inadequado. A dificuldade de aces-

so aos dados de saúde e saneamento, particu-

larmente na escala de bairro, foi uma limitação 

identificada (Tabela 2).

Valones G, Gavazza S, Florencio L, Santos SM, Kato MT
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3.2 Indicador de Saneamento Ambiental (ISAN)

Oito artigos foram inseridos na categoria ISAN, 

que emprega indicadores compostos de infor-

mações sobre o saneamento, para mensurar as 

condições do meio e o impacto na saúde huma-

na. Os resultados, abaixo informados, mostram a 

aplicação dos indicadores ISAN e os fatores que 

determinaram a situação do saneamento am-

biental no lugar avaliado. Entre esses fatores foi 

citada a ausência de informações do setor, que 

representa uma barreira para análise confiável 

do saneamento local (Tabela 3).

Tabela 2 - Uso dos indicadores ISA encontrados nos 25 artigos selecionados para a revisão.

Nº. Autor/
Ano Método Tipo Subdivisão/

Área de estudo Resultados

1 Rocha et al., 
2019

Adaptação do  
ISA/CONESAN

 para 
IS

A/CG

Setor censitário/
Campina Grande
na Paraíba,  Brasil

Os setores com os valores mais elevados do I
SA/CG

 estão localizados na área nobre da 
cidade de Campina Grande, enquanto os bairros que demostraram os menores valores 
estão nas regiões periféricas. O esgotamento sanitário e o aspecto socioeconômico 
destacaram-se como as áreas mais deficientes do município e apresentaram os piores 
resultados entre os indicadores que integram o ISA/CG

. 

2 Lima et al., 
2019

Adaptação do  
I
SA/CONESAN

Município/21 
municípios diversos 

em Goiás,  Brasil

Os indicadores de primeira ordem do I
SA/CONESAN

 que mais interferiram na salubridade 
foram os de esgotamento sanitário e resíduos sólidos com 9,5% dos municípios salubres, 
28,6% com média salubridade e 61,9% com baixa salubridade.

3 Bernardes 
et al., 2018

Adaptação do  
ISA/CONESAN 

para 
o I

SA/DR

Domicílio/ 
Oito comunidades 

ribeirinhas da 
Amazônia,  Brasil

O ISA/DR teve sensibilidade suficiente para mensurar a diferenciação da salubridade 
ambiental das moradias nas comunidades avaliadas, apesar de estas apresentarem 
similaridade nas configurações socioeconômicas, culturais e ambientais.

4 Teixeira et 
al., 2018

Levantamento 
bibliográfico do 
uso/ adaptação 

do ISA/CONESAN

Bacia hidrográfica,
município, bairro, 
setor censitário, 
domicílio/ Locais 
diversos do Brasil

As regiões Nordeste e Sul do país detiveram a maior parcela de trabalhos realizados, 
sendo dissertação de mestrado (fonte de origem dos dados) e domicílio (subdivisão de 
estudo) as formas mais recorrentes. As pesquisas avaliadas pelos autores apontaram a 
utilização média de seis indicadores de primeira ordem para aplicação/adaptação do 
 ISA/CONESAN

. Entre esses, o I
ab

, o I
es

 e o I
rs

 foram usados nos 60 estudos examinados.

5 Silva et al., 
2017

Adaptação do  
ISA/CONESAN 

por Gama  
(ISA/GAMA

)

Setor censitário/
Bacia hidrográfica 

do riacho Reginaldo 
em Maceió, Alagoas,  

Brasil

O maior número de patologias conexas ao saneamento foram casos de dengue, hepatites 
e leptospirose, ocorrendo principalmente nos bairros Centro, Jacintinho e Mangabeiras. 
A correlação entre as doenças e os indicadores do ISA/GAMA

 foi confirmada, mas não foi 
aceitável, devido à diferença na espacialização entre os dados de saúde (por bairro) e a 
prestação dos serviços de saneamento básico (por setor censitário).

6 Pedrosa et 
al., 2016

Adaptação do  
ISA/CONESAN

 para 
o I

SA/NH

Indivíduo/
Área de interesse 
social urbanizada 

em Novo Horizonte, 
Campina Grande, na 

Paraíba,   Brasil

Não foi identificado nenhum caso de insalubridade para o Iab
 e o I

rs
 e na consulta popular 

esses foram os indicadores que obtiveram maior taxa de satisfação. Na totalidade 
dos cenários examinados, os indicadores afins ao quesito socioeconômico mostraram 
os piores resultados, o que evidencia a necessidade de investimentos na área social. 
Os resultados também revelaram que 10% da população ainda vive em situação de 
insalubridade ambiental.

7 Calijuri et 
al., 2009

Uso de escores a 
partir de ISSA

 

Bairro, domicílio/
Área urbana em 
Tucuruí, no Pará,  

Brasil

Em três áreas estudadas constatou-se que mais de 97% das residências não são 
contempladas com rede de esgotamento sanitário. A fossa seca foi a medida paliativa 
mais recorrente nas três localidades; a disposição final dos resíduos sólidos foi o lixão da 
cidade; e a morbidade por diarreia foi a mais prevalente. Avaliou-se que a situação de 
salubridade ambiental nas três áreas não é apropriada ao favorecimento da saúde.

8 Silva et al., 
2008

Adaptação do  
ISA/CONESAN 

para 
o I

SA/JP

Comunidade/
Comunidades 

periurbanas na bacia 
do Rio Gramame, 

litoral sul do estado 
da Paraíba,  Brasil

Três das cinco comunidades periurbanas avaliadas obtiveram condição de salubridade 
ambiental aceitável, ao mesmo tempo que as demais alcançaram posição de média 
salubridade ambiental,  quando 36,68% do valor total de recursos financeiros foram 
aplicados em melhorias no saneamento.

9 Batista & 
Silva, 2006

Adaptação do  
ISA/CONESAN 

para 
o I

SA/JP

Bairro/João Pessoa, 
na Paraíba,  Brasil

Os melhores resultados do I
SA/JP

 evidenciaram, a seguinte classificação de salubridade, 
em ordem decrescente: Cabo Branco, Tambaú, Jardim Oceania, Manaíra, Penha, Ponta do 
Seixas e Bessa, qualificados como salubre, enquanto Altiplano, Cabo Branco e Aeroclube, 
obtiveram condição de média salubridade.

Legenda: ISA/CONESAN
 = Indicador de Salubridade Ambiental do Conselho Estadual de Saneamento; I

SA/CG
 = Indicador de Salubridade Ambiental de Campina Grande; 

I
SA 

= Indicador de Salubridade Ambiental; I
SA/DR

 = Indicador de Salubridade Ambiental para Domicílio Rural; I
ab

 = Indicador de Abastecimento de Água; I
es

 = Indi-
cador de Esgotamento Sanitário; I

rs
 = Indicador de Resíduos Sólidos; I

SA/NH
 = Indicador de Salubridade Ambiental de Novo Horizonte; I

SSA
 = Indicadores de Sanea-

mento e Saúde Ambiental; I
SA/J

P = Indicador de Salubridade Ambiental de João Pessoa.

Fonte: Autores (2020).
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Tabela 3 - Uso dos indicadores ISAN encontrados nos 25 artigos selecionados para a revisão.

Nº. Autor/
Ano Método Tipo Subdivisão/

Área de estudo Resultados

10 Wolf et al, 
2019

Meta regressão 
com combinação 

do índice 
FAECI

 com W
ASH

Domicílio, ambiente 
de intervenção/
Países de baixa e 
média renda do 

mundo

O índice FAECI
 mostrou que a baixa eficácia das intervenções para a redução de diarreia 

resulta em índices elevados de contaminação fecal nas comunidades avaliadas e que 
a maior parcela das pessoas no mundo reside em locais com cobertura deficiente de 
saneamento e, consequentemente, está exposta à contaminação fecal.

11
Alagidede & 
Alagidede, 

2016

Análise dos 
padrões de séries 

temporais dos 
indicadores IAPSB

País/Diferentes
países da  África 

Ocidental

Os indicadores I
APSB

 mostraram que houve melhorias no setor de água e saneamento 
de 2000 a 2014; no entanto, o progresso foi brando nos seis países da África Ocidental 
avaliados (Chade, Níger, Nigéria, Mauritânia, Serra Leoa e Togo). A meta de saneamento 
aceitável dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio não foi alcançada por nenhum 
dos países africanos estudados.

12 Pereira et 
al., 2015

Desenvolvimento 
de aplicação do 

IQSBU

Área urbana de 
município/Cidades 
paranaenses com 
mais de 100.000 

habitantes,  Brasil

O indicador IQSBU
 foi superior a 70,0 para 50% das cidades analisadas. Arapongas, Campo 

Largo, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Londrina, Maringá, Pinhais, Ponta 
Grossa, São José dos Pinhais e Toledo obtiveram uma boa qualidade de saneamento 
básico, com valores acima de 60,0. Em 2006, Londrina apresentou o maior valor 
encontrado para o IQSBU

 (78,3), e Colombo, o menor (49,8). Os autores verificaram que a 
disponibilidade deficiente de informações sobre o saneamento limita a real avaliação da 
situação do setor.

13 Rego et al., 
2013

Análise de cluster 
dos EIIH

Bairro/Salvador, na 
Bahia,  Brasil

O tipo de pavimentação e habitação foram os componentes que apresentaram os piores 
resultados para as 923 seções de rua visitadas; já o setor de limpeza urbana obteve os 
melhores resultados. As informações obtidas mostraram a utilidade dos indicadores para 
direcionar o investimento público nas áreas com maior deficiência em saneamento.

14 Andreazzi 
et al, 2007

Bases de dados 
Medline, Scielo e 

LILACS dos ISS

Estudos publicados/
Países do mundo

A diarreia como determinante de saúde e a qualidade da água como determinante de 
saneamento foram as variáveis mais frequentes (59%) na composição dos indicadores 
dos 17 estudos avaliados de 1995 a 2004.  

15
Concepcion 
Rojas et al., 

2005

Método de 
avaliação rápida 
usando clusters 

dos ISAD

Indivíduo/
Municípios em 
Havana,  Cuba

A deficiência no saneamento ambiental nas casas, quadras e locais de trabalho constitui 
fator de risco essencial no surgimento de focos de Aedes aegypti, sendo a intermitência 
no abastecimento de água e a existência de micro áreas de disposição irregular de lixo, 
os fatores mais expressivos. O saneamento ambiental das quadras verificadas foi regular. 
Nas moradias houve progresso das condições sanitárias; no entanto, continuidade de 
ações prioritárias e aumento da participação popular são necessários a permanência da 
prevenção e do controle da dengue.

16
Ferreira 

& Cunha, 
2005

Avaliação do uso 
do ISAUU

Município/Rio de 
Janeiro,  no Rio de 

Janeiro,  Brasil

O indicador I
SAUU

 apontou boa qualidade da água no município do Rio de Janeiro, com 
valores de 58,99 e 59,57 em 2000 e 2001, respectivamente, em escala de zero a 19 
(péssima), 20 a 36 (ruim), 37 a 51 (aceitável),  52 a 79 (boa) e 80 a 100 (ótima).

17 Rodríguez 
et al., 1999

Uso de dados 
secundários a 
partir dos ISADD

Município/Plaza de 
la Revolución, em 

Havana,  Cuba

As carências sanitárias observadas pelos indicadores I
SADD

 foram determinadas pela 
qualidade imprópria da água potável e pelo controle insuficiente do manejo de resíduos 
sólidos e líquidos.   

Legenda: W
ASH

 = Water, Sanitation and Hygiene; F
AECI

 = Faecal Contamination Index (Índice de Contaminação Fecal; I
APSB

 = Indicadores de Água Potável e San-
eamento Básico; I

QSBU
 = Indicador de Qualidade de Saneamento Básico Urbano; E

IIH
 = Environmental Indicators of Intra-urban Hetererogeneity (Indicadores 

Ambientais de Hetererogeneidade Intra-urbana); I
SS

 = Indicadores de Saneamento e Saúde; I
SAD

 = Indicadores de Saneamento Ambiental e Dengue; I
SAUU

 = Índice 
de Sustentabilidade da Água de Uso Urbano; I

SADD
 = Indicadores de Saneamento Ambiental e Doenças Digestivas.

Fonte: Autores (2020).

Dos oito artigos com ISAN, dois foram publi-

cados de 1999 a 2019, na Revista Cubana de 

Higiene y Epidemiología; dois, na Revista Pana-

mericana de Salud Pública e os demais no Inter-

national Journal of Hygiene and Environmental 

Health, Public Health, Revista em Agronegócio 

e Meio Ambiente e Cadernos de Saúde Públi-

ca. O idioma de publicação usado nos artigos 

foi inglês (37,5%), português (37,5%) e espa-

nhol (25%). O tipo de pesquisa mais comum foi 

o estudo documental descritivo-exploratório 

(62,5%), seguido do estudo de caso (25%) e do 

estudo ecológico (12,5%).

3.3 Indicador de Saúde Ambiental (ISAU)

Oito artigos foram inseridos na categoria ISAU, 

que utiliza indicadores ambientais, com ênfase 

na temática da saúde ambiental (Tabela 4).  
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Os artigos com ISAU foram publicados, de 2002 

a 2018, nos seguintes periódicos: International 

Journal of Environmental Research and Public 

Health (25%), Annals of Global Health (25%), 

Journal of Water and Health (25%), Internatio-

nal Journal of Environmental Health Research 

(25%), Revista da Sociedade Brasileira de Me-

dicina Tropical (25%), Ciência e Saúde Coletiva 

(25%) e Cadernos de Saúde Pública (25%).

O inglês foi o idioma de publicação mais fre-

quente nos artigos (75%). O português foi utili-

zado em 25% das publicações. Não houve arti-

gos publicados em espanhol. O tipo de pesquisa 

mais citada foi o estudo documental descritivo-

-exploratório (37,5%). O estudo de caso, o es-

tudo qualiquantitativo, o estudo experimental, 

o estudo ecológico e o estudo observacional 

e descritivo somam, cada um, isoladamente, 

12,5% de ocorrência nos artigos.

Tabela 4 - Uso dos indicadores ISAU encontrados nos 25 artigos selecionados para a revisão.

Nº. Autor/
Ano Método Tipo Subdivisão/

Área de estudo Resultados

18 Jung et al., 
2018

Múltiplas 
exposições e 

efeitos múltiplos 
dos CEHI

Indivíduo/
Pequenos estados 

insulares em 
desenvolvimento do  

Pacífico

Os indicadores CEHI
 usados geraram múltiplas exposições e efeitos diversos da relação 

exposição-saúde infantil no contexto dos Objetivos do desenvolvimento Sustentável. A 
falta da água, a carência das instalações sanitárias e o tratamento impróprio do esgoto 
foram os riscos ambientais aos pequenos estados insulares em desenvolvimento. Os 
principais resultados de saúde mostraram que a progressão da saúde ambiental das 
crianças precisa de estudo complementar, pois parte dos dados não estava disponível ou 
não existia.

19 Stauber et 
al., 2018

Desenvolvimento 
e aplicação do UHI

Cidade, domicílio/ 
Lagos e Tegucigalpa, 

na  Nigéria e  
Honduras

A subtração de determinantes ambientais no indicador UHI
 como abastecimento de 

água canalizado para as residências, saneamento e uso domiciliar de biomassa como 
combustível resultou em uma modificação acentuada no nível de saúde e na classificação 
das 57 maiores cidades do mundo avaliadas. Por outro lado, as variáveis, saúde da mulher 
ou vacinas na infância não alteraram o ranqueamento das urbes analisadas.

20 Jung et al., 
2017

Revisão 
sistemática de   

CEHI

Indivíduo/Países de 
baixa e média renda 

da Ásia

A revisão sistemática evidenciou que as formas conceituais recorrentes para a elaboração 
dos indicadores CEHI

 foram os métodos D
PSEEA

 e M
EME

 e que os estudos consultados de 
pesquisas anteriores foram, em maioria, desenvolvidos em países de média ou alta renda.

21 Monteiro et 
al., 2015

Uso de dados 
secundários a 
partir dos BSSI

Domicílio/
Ananindeua, no 

Pará,  Brasil

A associação entre os indicadores de saneamento básico, as posições socioeconômicas 
e a situação do suprimento hídrico com episódios de malária não foram confirmadas. 
Os índices anuais de parasitas delineados para os anos de 2004 a 2013 classificam 
Ananindeua como um local sem riscos. Contudo, em 2013 foi observado um surto de 
142 casos, o que evidencia a necessidade de promover práticas de prevenção, vigilância 
e controle.

22 Buhler et al., 
2014

Modelo teórico 
Geo Saúde na 

aplicação dos ISAM

Município/
Municípios diversos, 

Brasil

Os indicadores de saúde-ambiente para identificar morbidade e mortalidade por diarreia 
em menores de um ano mostraram que, na região Norte, as hospitalizações e mortes por 
agravo diarreico agudo foram mais de cinco vezes superiores às das regiões Sudeste e 
Sul. A relação causa-consequência da falta de coleta de lixo e o internamento por diarreia 
infantil foi confirmada.

23 Carneiro et 
al., 2012

Construção de 
indicadores a 
partir do IDH

Estados e países/
Estados do Brasil e 
países do mundo

A combinação do IDH com indicadores sociais, econômicos, ambientais e de saúde 
mostrou que a qualidade de vida e ambiental no Brasil dependia da melhora dos 
indicadores de saneamento; e que a situação de desigualdade brasileira correspondeu à 
de países como Laos, Iêmen, Madagascar e Haiti.

24 Cronin et 
al., 2008

Abordagem dupla 
para aplicação 

dos IASSN

Domicílio/Campos 
de refugiados em 

diferentes países do 
mundo

O panorama dos indicadores básicos de água e saneamento de 2003-2006 indicou 
que a reduzida disponibilidade de água por habitante foi fator determinante para a 
classificação do saneamento como ruim. Os aglomerados humanos que informaram um 
episódio de diarreia nas últimas 24 horas recebiam quantidade de água 26% menor do 
que aquelas sem nenhum caso.

25 Cifuentes, 
2002

Uso de SIG
 para 

espacialização 
de  

EHI

Domicílio/
Cidade do México,  

México

O uso do E
HI

 apontou que o risco de diarreia em crianças que residiam em moradias 
alugadas foi maior em comparação com o daquelas que viviam em casas próprias.  
O perigo também foi mais elevado em habitações que possuíam latrina e outras 
infraestruturas de saneamento deficientes, do que aquelas ligadas à rede coletora de 
esgoto.

Legenda: CEHI
 = Children's Environmental Health Indicators (Indicadores de Saúde Ambiental Infantil); U

HI
 = Urban Health Index (Índice de Saúde Urbana);  

D
PSEEA

 = Driving-Pressure-State-Exposure-Effect-Action (Condução-Pressão-Estado-Exposição-Efeito-Ação); M
EME

 = Multiple-Exposures-Multiple-Effects 
(Múltiplas Exposições e Múltiplos Efeitos); B

SSI
 = Basic Sanitation and Socioeconomic Indicators (Indicadores Sanitários Básicos e Socioeconômicos); I

SAM
 

= Indicadores de Saúde e Ambiente; I
DH

 = Indicador de Desenvolvimento Humano; S
IG

 = Sistema de Informações Geográficas; E
HI

 = Environmental Health 
Indicator (Indicador de Saúde Ambiental); I

ASSN
 = Indicadores de Água, Saneamento, Saúde e Nutrição; E

HI
 = Environmental Health Indicators (Indicadores de 

Saúde Ambiental).
Fonte: Autores (2020).
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Os resultados mostraram que, entre os indica-

dores I
SAU

 avaliados, foi identificada a relação 

da ocorrência de doenças feco-orais, particu-

larmente a diarreia, associada ao saneamento 

deficiente nas localidades estudadas. 

O público-alvo de maior análise pelos I
SAU

 foi o 

infantil. A questão geográfica territorial tam-

bém foi considerada para avaliar a prevalência 

de hospitalizações e mortes por agravo diarreico 

agudo em crianças. Os aspectos de maior impac-

to negativo, nos resultados dos indicadores ISAU, 

foram a falta ou má qualidade da água para uso 

humano, a carência de acesso às instalações sa-

nitárias e a falta de coleta de resíduos sólidos.

3.4 Distribuição espacial dos indicadores ISA, 
ISAN e ISAU

Dos 25 artigos dessa revisão, a América do Sul 

concentrou o maior número de trabalhos (60%), 

com 14 estudos dos indicadores desenvolvidos 

no Brasil. O ISA
 foi o tipo de indicador dominante, 

usado em nove manuscritos, quatro deles no es-

tado da Paraíba. 

Na América do Norte e na África, o I
SAN

 foi a cate-

goria de indicador mais aplicada, com dois estu-

dos realizados, um em Cuba, na cidade de Hava-

na e um em diversos países africanos ocidentais. 

Na Ásia, o ISAU
 foi empregado em países de baixa e 

média renda. Europa e Oceania não tiveram arti-

gos recuperados nesta revisão sistemática. 

Todos os nove estudos I
SA

 foram realizados no 

Brasil, e a maior parte ocorreu em municípios 

da região Nordeste (56%), como Paraíba (44%) 

e Alagoas (11%). As regiões Norte, Centro-Oeste 

e Sul concentraram 11% dos artigos, cada uma. 

A região Sudeste não teve artigos recuperados 

nesta revisão, e um artigo foi aplicado em mais 

de uma região brasileira. 

A maior parcela dos oito estudos pertencentes à 

categoria ISAN
 (62%) foi desenvolvida nas Amé-

ricas (37% no Brasil e 25% em Cuba). Os outros 

três artigos foram desenvolvidos em vários paí-

ses no mundo (13%), em um conjunto de nações 

africanas (13%) e em países de baixa e média 

renda que estão localizados nas Américas, Ásia 

e África (13%). 

A distribuição espacial dos indicadores utilizados 

nos 25 estudos selecionados para a revisão siste-

mática foi realizada. Os artigos estão represen-

tados por suas respectivas categorias (ISA, ISAN 

ou ISAU) e em cada categoria estão descritos os 

referidos indicadores. No caso dos estudos que 

foram realizados em mais de um lugar, simulta-

neamente, um local foi selecionado para obten-

ção da coordenada geográfica. A espacialização 

dos indicadores é apresentada na Fig. 1.

Os oito estudos em que se aplicou o ISAU foram, 

majoritariamente, executados nas Américas 

(38% no Brasil e 12% no México), na África (12% 

na Nigéria e Honduras) e na Ásia (12% em países 

de baixa e média renda). Uma publicação envol-

veu campos de refugiados em diferentes países 

do mundo, e outra, pequenos estados em está-

gio de desenvolvimento econômico sustentável 

no Pacífico.

Valones G, Gavazza S, Florencio L, Santos SM, Kato MT
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Figura 1 - Distribuição espacial dos indicadores ISA, ISAN e ISAU.
Fonte: Autores (2020).
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4 DISCUSSÃO
Os 25 artigos avaliados utilizaram vários indica-

dores como ferramentas para fundamentar os es-

tudos sob diversos ângulos correlacionados com 

saneamento, ambiente e saúde, com o objetivo 

de: (i) desenvolver ações e realizar o planejamento 

ambiental (FERREIRA e CUNHA, 2005), (ii) analisar 

a qualidade do meio ambiente urbano (STAUBER 

et al., 2018), (iii) medir os principais riscos à saú-

de geral das comunidades urbanas (JUNG et al, 

2017), (iv) monitorar a complexa interação entre 

o meio ambiente e a saúde das crianças (BÜHLER 

et al., 2014), (v) comparar as condições de sa-

neamento em diferentes momentos no tempo 

(REGO et al., 2013), (vi) ajudar a hierarquizar as 

áreas prioritárias e definir os valores investidos 

que impactariam positivamente a conjuntura da 

salubridade ambiental local (SILVA, NASCIMENTO 

e SILVA, 2008), (vii) avaliar as vias dominantes de 

transmissão de doenças decorrentes de condições 

sanitárias insuficientes e a eficácia da intervenção 

(WOLF et al, 2019) e, (viii) sanar as deficiências de 

infraestrutura e serviços, manter o ambiente pre-

servado e reparar a degradação ambiental (PEREI-

RA et al, 2015).

Dentre esses objetivos, a finalidade central no 

uso dos indicadores ambientais, sob a perspec-

tiva integrada do saneamento e saúde, foi for-

necer informações sobre as condições de salu-

bridade e qualidade ambiental de determinado 

local no período de tempo em que os estudos 

foram executados (LIMA, ARRUDA e SCALIZE, 

2019; ROCHA, RUFINO e BARROS FILHO, 2019; 

WOLF et al, 2019; BERNARDES, BERNARDES e 

GÜNTHER, 2018; JUNG et al., 2018; STAUBER et 

al., 2018; TEIXEIRA, PRADO FILHO e SANTIAGO, 

2018; JUNG et al., 2017; ALAGIDEDE e ALAGI-

DEDE, 2016; PEREIRA et al., 2015; BÜHLER et al., 

2014; REGO et al., 2013; CARNEIRO et al., 2012; 

CALIJURI et al., 2009; CRONIN et al, 2008; SILVA, 

NASCIMENTO e SILVA, 2008; BATISTA e SILVA, 

2006; FERREIRA e CUNHA, 2005; RODRÍGUEZ, 

ROJAS e FERNÁNDEZ, 1999). 

E, em seguida, subsidiar a tomada de decisão e 

a gestão pública dos recursos em saneamento e 

saúde (LIMA, ARRUDA e SCALIZE, 2019; ROCHA, 

RUFINO e BARROS FILHO, 2019; WOLF et al, 2019; 

BERNARDES, BERNARDES e GÜNTHER, 2018; JUNG 

et al., 2018; STAUBER et al., 2018; TEIXEIRA, PRADO 

FILHO e SANTIAGO, 2018; JUNG et al., 2017; ALA-

GIDEDE e ALAGIDEDE, 2016; PEDROSA, MIRANDA 

e RIBEIRO, 2016; MONTEIRO et al., 2015; PEREIRA 

et al., 2015; BÜHLER et al., 2014; REGO et al., 2013; 

CALIJURI et al., 2009; SILVA, NASCIMENTO e SILVA, 

2008; FERREIRA e CUNHA, 2005; BATISTA e SILVA, 

2006; CIFUENTES et al., 2002). 

A versatilidade no emprego dos indicadores am-

bientais analisados foi confirmada como uma 

das vantagens de sua aplicação, por permitir sua 

adaptação para avaliar realidades e subdivisões 

territoriais distintas, sem perder a capacidade de 

sensibilidade para perceber as particularidades 

do local investigado (LIMA, ARRUDA e SCALIZE, 

2019; ROCHA, RUFINO e BARROS FILHO, 2019; 

STAUBER et al., 2018; JUNG et al., 2017; BATISTA 

e SILVA, 2006). 

Entretanto, os subindicadores e variáveis incorpo-

rados ou suprimidos para viabilizar a adequação 

dos indicadores ambientais limitaram a compa-

rabilidade entre diferentes indicadores, como 

também, entre um mesmo indicador aplicado 

em lugares distintos (BERNARDES, BERNARDES e 

GÜNTHER, 2018; TEIXEIRA, PRADO FILHO e SAN-

TIAGO, 2018; PEREIRA et al., 2015). Também a 

considerar: um indicador composto por variáveis 

de abastecimento de água, esgotamento sani-

tário, coleta de resíduos sólidos e ocorrência de 

alagamentos, poderia não ter sensibilidade sufi-

ciente para perceber o real estado de saúde da po-

pulação (ROCHA, RUFINO e BARROS FILHO, 2019; 

TEIXEIRA, PRADO FILHO e SANTIAGO, 2018; SILVA 

et al., 2017; PEREIRA et al., 2015). 
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Uma explicação para uma certa fragilidade no uso 

dos indicadores seria a origem das informações 

para o cálculo das variáveis de saúde e saneamen-

to nos países emergentes, dada a ausência em 

quantidade e qualidade dos dados que deveriam 

ser disponibilizados pelas instituições responsá-

veis (LIMA, ARRUDA e SCALIZE, 2019; BERNAR-

DES, BERNARDES e GÜNTHER, 2018; JUNG et al., 

2018; STAUBER et al., 2018; TEIXEIRA, PRADO FI-

LHO e SANTIAGO, 2018; MONTEIRO et al., 2015; 

PEREIRA et al., 2015). Quanto menor a renda de 

um país, maior a probabilidade de seus órgãos 

gestores fornecerem dados incompletos, errô-

neos ou obsoletos (JUNG et al., 2018). A falta de 

ferramentas adequadas de monitoramento e vigi-

lância, integradas aos sistemas de fluxo de infor-

mações, evidencia o entrave em coletar rotineira-

mente dados robustos (STAUBER et al., 2018). 

Os dados e informações coletados para esta revi-

são sistemática mostram que os indicadores que 

têm sido mais aplicados simulam fatores dinâmi-

cos sujeitos a constantes mudanças, das condi-

ções de salubridade ambiental (TEIXEIRA, PRADO 

FILHO e SANTIAGO, 2018; CONCEPCIÓN ROJAS et 

al., 2005). Por isso, para a avaliação das condições 

do ambiente físico, do saneamento e da saúde 

ambiental, recomenda-se a aplicação daqueles 

indicadores de maneira continuada (PEREIRA et 

al., 2015; REGO et al., 2013; CRONIN et al, 2008).

5 CONCLUSÕES
Nesta revisão sistemática, obteve-se um rele-

vante aporte de informações que identificou, 

analisou e resumiu, de pesquisas antigas e re-

centes, o uso de indicadores ambientais na pers-

pectiva conjunta do saneamento e saúde em pa-

íses emergentes.  

Quase todos os artigos avaliados evidenciaram 

esses indicadores como uma métrica eficaz para 

a tomada de decisão (48%), formulação de polí-

ticas públicas para priorização de investimentos 

na área sanitária (40%), planejamento urbano 

(36%) e como um instrumento de fácil uso (28%). 

Pode-se destacar ainda nesta revisão: (i) o largo 

uso desses indicadores para diagnosticar os ce-

nários do saneamento, saúde e salubridade am-

biental em localidades diversas; (ii) o desafio no 

emprego de um mesmo indicador para retratar 

diferentes realidades; e (iii) a capacidade deste 

mesmo indicador de equiparação com outros 

indicadores ou com ele mesmo, quando aplica-

do em lugares distintos. De qualquer modo, re-

comenda-se o uso desses indicadores, mas de 

forma continuada.
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