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Resumo
O segmento da produção industrial de papel e celulose é de grande relevância no desenvolvimento eco-

nômico e social do Brasil. Contudo, esse ramo de atividade também pode apresentar problemas de ordem 

ambiental, devido ao grande consumo de água e à geração de efluentes. Quando não tratados adequada-

mente, esses efluentes podem provocar impactos negativos e até mesmo danos irreparáveis. Dentre as técni-

cas mais promissoras voltadas ao tratamento de efluentes industriais,  destacam-se os processos oxidativos 

avançados. O presente trabalho objetivou avaliar o desempenho do processo UV/H2
O

2
 no pós-tratamento de 

efluentes de uma indústria de papel e celulose. Durante 120 minutos de irradiação UV, foram testadas seis 

concentrações de H
2
O

2
, que variaram entre 15 e 200 mg.L-1.  Os resultados revelaram a efetividade do proces-

so na remoção da DQO em 84% e da DBO
5
 em até 91%. A remoção de sólidos suspensos totais variou entre 

80 e 100%. Para os sólidos totais, os índices de remoção ficaram ente 16 e 50%. O desempenho do processo 

UV/H
2
O

2
 foi influenciado pela disponibilidade de H

2
O

2
 e pelo tempo de irradiação UV.

Palavras-chave: Processo UV/H
2
O

2
. Efluente industrial. Papel e celulose.

Abstract
The segment of the industrial production of  paper and cellulose is of great relevance in the economic and social 

development of Brazil. However, this branch of activity can also present environmental problems. Its production 

processes demand large amounts of water, which are returned to the environment in the form of wastewater. When 

not properly treated, these wastewater can cause negative impacts and even irreparable damage. Among the most 

promising techniques for the treatment of industrial wastewater, we highlight the advanced oxidative processes. 

The present study aimed to evaluate the performance of the UV/H2
O

2
 process in the wastewater treatment of a 

paper and cellulose industry. During 120 minutes of UV irradiation, six H2
O

2
 concentrations ranging from 15 to  

200 mg.L-1 were tested. The results revealed the effectiveness of the process in removing COD in 84% and BOD
5
 in 
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1 INTRODUÇÃO
A água é uma substância fundamental e insubs-

tituível na complexa cadeia produtiva das indús-

trias de papel e celulose. Devido ao alto consumo 

desse constituinte, ocorre a geração de grandes 

volumes de efluentes líquidos (AHMED et al., 

2009; ASHRAFI et al., 2015).

Esses efluentes são constituídos de contami-

nantes orgânicos e inorgânicos que devem ser 

removidos previamente ao lançamento no meio 

ambiente (BUZZINI e PIRES, 2007). Durante o pro-

cessamento da polpa celulósica, altas concentra-

ções de DQO, DBO
5
, sólidos suspensos e compos-

tos clorados são incorporadas no efluente. Além 

desses, a lignina e as resinas ácidas oriundas da 

própria matéria-prima também contribuem com 

a carga poluidora dos efluentes das indústrias 

de papel e celulose (POKHREL e VIRARAGHAVAN, 

2004; SAVANT et al., 2006; BAJPAI, 2013).

Por apresentarem facilidade de operação e custos 

relativamente baixos no tratamento de efluentes, os 

processos biológicos são os preferidos pelas indús-

trias de papel e celulose (HERMOSILLA et al., 2015). 

Tais processos geralmente são formados por lagoas 

aeradas ou lodos ativados, e são eficientes na remo-

ção da matéria orgânica biodegradável. Entretanto, 

apresentam o inconveniente de serem bastante sus-

cetíveis à composição do efluente, também neces-

sitam de controle rígido de nutrientes, temperatura, 

pH e microrganismos. Outra desvantagem desses 

processos é a produção de grande volume de lodo 

(KUNZ et al., 2002). Outro aspecto relevante a ser 

considerado é a baixa efetividade na remoção de 

alguns parâmetros, como a cor, DQO e compostos 

refratários (KUMAR et al., 2011).  

Os processos oxidativos avançados consti-

tuem uma opção atraente para o tratamento de 

efluentes industriais (RUAS et al., 2012; WANG 

e XU, 2012; ARAÚJO et al., 2016). São processos 

capazes de promover a degradação ou até mes-

mo a mineralização da matéria poluente refra-

tária. Podem ser aplicados de forma isolada ou 

associados aos processos biológicos (GOGATE 

e PANDIT, 2004; ROSARIO-ORTIZ et al., 2010; 

ASHRAFI et al., 2015; ARAÚJO et al., 2016).

A base central dos POA é o radical hidroxila 

(•OH), uma espécie altamente reativa que pos-

sui um potencial de oxidação de 2,80 V. Por não 

ser seletivo, é capaz de oxidar e degradar vários 

compostos poluentes (TAI et al., 2002; SARAN-

THY et al., 2011).

Aplicados de maneira combinada, os POA apre-

sentam melhorias na eficiência da remoção de 

contaminantes. Isso ocorre devido à aceleração 

da velocidade de geração de radicais •OH. Den-

tre as combinações mais utilizadas estão: UV/

H2
O

2
, O

3
/UV, H

2
O

2
/Fe2+, UV/H

2
O

2
/Fe2+ e O

3
/H

2
O

2
  

(CATALKAYA e KARGI, 2007).

Comparado a outros POA, o processo UV/H
2
O

2
 

apresenta algumas vantagens, como a miscibili-

dade completa do H
2
O

2
 em água, mineralização 

de compostos orgânicos, descoloração de águas 

residuárias, ausência de problemas de transfe-

rência de fase, não geração de lodo e disponibi-

lidade comercial do H2
O

2
 (GALINDO et al., 1999; 

NEAMTU et al., 2002; AHMED, 2009; FRANCO e 

AZEVEDO, 2014).

Aplicados ao tratamento de efluentes de in-

dústria de papel e celulose, os POA podem re-

Avaliação do processo UV/H2O2 no pós-tratamento de águas residuárias da indústria de papel e celulose

up to 91%. The removal of total suspended solids ranged from 80 to 100%. For total solids, the removal rates were 

between 16 and 50%. The performance of the UV/H2
O

2
 process was influenced by the availability of H

2
O

2
 and the 

UV irradiation time.

Keywords: UV /H2
O

2
 process. Industrial effluent. Paper and pulp.



8

Giroletti CL, Menezes JCSS, Dalari BLSK, Tomassoni F, Lapolli FR, Lobo-Recio MA, Nagel-Hassemer ME

presentar uma excelente opção, melhorando as 

características dos efluentes tanto para simples 

lançamento no corpo hídrico como para fins de 

reúso (GIROLETTI et al., 2017).

Diante do exposto, este estudo buscou avaliar a 

eficiência do processo UV/H
2
O

2
 na remoção da 

matéria orgânica presente em efluente tratado 

em uma ETE convencional, oriundo de uma in-

dústria de papel e celulose, sob diferentes tem-

pos de irradiação UV e concentrações de H2
O

2
.

2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Efluente

As amostras de efluente foram coletadas na saí-

da do decantador secundário do sistema de tra-

tamento de águas residuárias de uma indústria 

de papel e celulose, localizada no meio oeste do 

Estado de Santa Catarina. A unidade industrial 

produz sacos de papel multifoliados e embala-

gens de papelão ondulados pelo processo Kraft. 

As Fig. 1 e 2 mostram os pontos das coletas. 

 (a) (b)

Figura 1 - Fotografia do tanque de equalização (a); local de coleta das amostras para caracterização do efluente bruto (b).
 

 
(a) (b)

Figura 2 - Fotografia do decantador secundário (a); e saída do decantador, ponto de coleta das amostras (b).  
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2.2 Ensaios Oxidativos

O tratamento foto-oxidativo do efluente foi re-

alizado em escala de bancada, em um reator fo-

toquímico com volume útil de 1300 mL e com 

parede de vidro dupla para recirculação de água 

de resfriamento. Como fonte de radiação UV 

utilizou-se uma lâmpada de média pressão de 

mercúrio de 125 W inserida num tubo de quartzo 

imerso no reator. A intensidade média da radia-

ção emitida pela lâmpada era de 0,16 mW.cm-2. 

Uma barra magnética e um agitador garantiram 

a homogeneidade das amostras durante o trata-

mento. A representação esquemática do reator 

fotoquímico é apresentada na Fig. 3.

  

Figura 3 - Esquema do reator fotoquímico.

O tempo de detenção no reator fotoquímico foi 

de 120 minutos. O tratamento foi realizado em 

modo batelada e os ensaios em triplicata. Foram 

testadas seis diferentes concentrações de H
2
O

2
: 

15, 30, 45, 100, 150 e 200 mg.L-1. O peróxido de 

hidrogênio era da Dinâmica, PM 34,01%. Nos 

intervalos de tempo de 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 

e 120 minutos, alíquotas foram coletadas para 

análises de DQO, DBO
5
, sólidos totais (ST) e só-

lidos suspensos totais (SDT), H
2
O

2
 residual e  es-

pécies iônicas. O pH do efluente foi ajustado para 

2,5 com solução a 10% de H
2
SO

4
 e NaOH quando 

necessários.

Os métodos analíticos foram empregados de 

acordo com o Standard Methods for the Examina-

tion of Water and Wastewater (APHA, 2005).

2.3 Espécies Ionicas

A detecção de espécies iônicas presentes no 

efluente foi realizada por meio da cromatografia 

iônica utilizando um Cromatógrafo Dionex (mo-

delo ICS-5000). Para as análises das amostras 

foram estabelecidas as curvas de calibração com 

soluções de cloreto, sulfato e acetato. 

2.4 Determinação do H2O2 residual

O H
2
O

2
 causa interferência nas análises de DQO 

(Standard Methods, APHA, 1998). A determinação 

da concentração do H
2
O

2
 residual nas amostras 

após o tratamento foto-oxidativo foi obtida por 

espectrofotometria, utilizando a metodologia 

descrita por Nogueira et al., (2005). Esse método 

consiste na reação entre o H2
O

2
 e o íon vanadato; 

em meio ácido ocorre a formação do cátion pe-

roxivanádio (Eq. 1), que confere a coloração ver-

melha à solução.

VO
3

- + 4H+ + H
2
O

2
 → VO3

2
+ + 3H

2
O (1) 

As leituras foram realizadas em espectrofotô-

metro Hach modelo DR/2500, utilizando uma 

cubeta de quartzo de 1 cm de caminho ótico e no 

comprimento de onda de 446 nm.

A construção da curva de calibração do H
2
O

2
 foi 

realizada a partir do método proposto por Olivei-

ra et al., (2000). As soluções analíticas contendo 

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 235 / pp 06-20 | Ed. Esp. Mar. 2022
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H
2
O

2
 foram preparadas nas concentrações de 0, 

15, 30, 45, 90, 130, 150, 180 e 200 mg.L-1.

2.5 Interferência do H2O2 na DQO

Por ser um bom indicador da concentração de 

matéria orgânica em águas residuárias, as aná-

lises de DQO são comumente utilizadas no mo-

nitoramento de estações de tratamento de 

efluentes. Segundo APHA (1998), o princípio da 

DQO consiste na oxidação química da matéria 

orgânica presente numa amostra em meio ácido. 

Um dos métodos empregados para a determina-

ção da DQO é o colorimétrico, o qual se baseia na 

oxidação de redutores pela adição de K2
Cr

2
O

7
 em 

meio ácido (H
2
SO

4
) e sob adição da solução cata-

lítica de Ag
2
SO

4
. A quantidade de Cr3+ (cromo III) 

que se forma é equivalente à quantidade K
2
Cr

2
O

7
 

reduzida, essa equivalência corresponde ao valor 

da DQO.

Contudo, certos agentes oxidantes também atu-

am como redutores e podem causar interferên-

cias no resultado final da DQO. O H2
O

2
 é um bom 

exemplo de redutor; nas análises de DQO, ele 

possui capacidade de reduzir o K
2
Cr

2
O

7
, confor-

me mostra a Eq. 2:

K
2
Cr

2
O

7
 + 3 H

2
O

2
 + 4H

2
SO

4
 → K

2
SO

4
 + Cr

2
 (SO

4
)3 + 

7H
2
O+3O

2
 (2)

Alguns métodos para correção da interferência 

da DQO são citados no Standard Methods; entre-

tanto, relata-se somente a intervenção causada 

por espécies de sulfetos, cloretos, nitrito e íons 

de ferro. Para determinação, avaliação e corre-

ção do H2
O

2
 na DQO, este estudo empregou o 

método de Adição-Padrão descrito por Rabello 

(2005). Este método consiste na obtenção de 

equações que correlacionam o valor da DQO 

com o resíduo do H2
O

2
 a partir da sintaxe de cur-

vas analíticas com a presença e a ausência do 

agente interferente.

Primeiramente, foi preparada uma solução pa-

drão de 852 mg.L-1 de C
8
H

5
KO

4
 adicionada a um 

litro de água destilada; essa solução equivale  

a uma DQO de 1000 mg.L-1. A partir da solu-

ção padrão, foram preparadas outras soluções  

com concentrações que variaram entre 100 e 

600 mg.L-1 de DQO.

Para a construção da curva de referência deno-

minada y0, foram adicionados 2,0 mL das so-

luções padrão de C
8
H

5
KO

4
 em tubos de ensaios 

contendo 0,5 mL de água destilada; 3,5 mL de 

solução digestora de DQO (H
2
SO

4
+Ag

2
SO

4
) e  

1,5 mL de solução catalítica (K
2
Cr

2
O

7
). Para o en-

saio do branco, substituíram-se os 2,0 mL da so-

lução padrão por 2,0 mL de água destilada. Para 

as outras curvas, repetiu-se o procedimento re-

alizado para a y0, com exceção da adição de 0,5 

mL de água destilada, que foi substituída por 0,5 

mL de H
2
O

2
. Os tubos de ensaio foram mantidos 

em refluxo fechado por 2 horas em temperatura 

de 150ºC em bloco digestor. Em seguida foram 

feitas as leituras, em espectrofotômetro no com-

primento de onda de 600 nm.

Embasado nos valores de referência do H
2
O

2
 re-

sidual determinado em cada experimento, foram 

construídas curvas analíticas com as concentra-

ções de 15, 20, 30, 45, 70, 100, 150 e 200 mg.L-1 

de H
2
O

2
.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As concentrações de H

2
O

2
 aplicadas neste estu-

do são relativamente baixas. Tais concentrações 

foram selecionadas considerando as caracterís-

ticas do efluente, que já havia passado por um 

tratamento biológico. Outro aspecto relevante 

é a geração de reações competitivas, desenca-

deadas a partir de altas concentrações de H
2
O

2
, 

que tendem a consumir os recém-gerados radi-

cais •OH reduzindo a oxidação e a eficiência do 

processo (DOMÈNECH, 2001; RABELO, 2005; BA-
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DAWY, 2006; CATALKAYA e KARGI, 2007; GENE-

NA, 2009; NOGUEIRA, 2010; TAREK et al., 2011; 

SOARES, 2016).

O pH natural do efluente esteve próximo da neu-

tralidade, e foi corrigido  para 2,5 com solução de 

H
2
SO

4
 . Condições de pH em meio ácido favore-

cem a produção de radicais •OH e aumentam seu 

potencial de redução. Em meio ácido, o potencial 

de redução do radical •OH é igual a 2,8 V, e em 

pH de meio alcalino é de 1,9 V (DOMENECH et al., 

2001; KUMAR et al., 2011). 

3.1 Caracterização do efluente

O efluente estudado foi caracterizado pelos pa-

râmetros físico-químicos e biológicos apresen-

tados na Tabela 1.

Tabela 1 - Caracterização dos efluentes da indústria 
de papel e celulose.

Parâmetro Efluente Bruto Efluente 
Biotratado Unidade

Acetato 97,09± 2,14 2,71± 0,07 mg.L-1 

COT 559 ± 12,42 250 ± 20,3 mg.L-1 

Cor 278 ± 17,44 139 ± 3,6 PtCo

Cloretos 56,7±1 11,15±0,6 mg.L-1 

DQO 1045 ± 6,51 341 ± 29,65 mg.L-1 

DBO
5

345 ± 48,58 142,87 ±62,5 mg.L-1 

Nitrato 1199 811,43 mg.L-1 

pH 7,32 ± 0,08 7,1 ± 0,13 -

ST 2040 ± 11,72 1330 ± 138 mg.L-1 

SST 418 ± 6,03 28,8 ± 1,10 mg.L-1 

Temperatura 41 ± 1,53 39,5 ± 1,16 ºC

Turbidez 4,20 ± 0,62 1,62 ± 0,04 NTU

A caracterização do efluente revelou que o pro-

cesso biológico aplicado pela indústria para o 

tratamento de seus efluentes removeu aproxi-

madamente 68% da carga orgânica de DQO e 

58% da DBO
5
. Resultando numa relação DBO

5
/

DQO de 0,41. Para o COT, a remoção alcançada 

foi de 55%.

A cor do efluente bruto era de 278 PtCo passan-

do para 139 PtCo no efluente tratado biologica-

mente. A presença da cor está associada a resí-

duos de lignina no efluente (ZHANG e CHUANG, 

2001; CHAMORRO, 2008; RODRIGUES, 2011). 

O pH manteve-se  na faixa da neutralidade entre 

7,1 e 7,3. Esses valores estão estão relacionados 

à adição de produtos químicos empregados no 

processo Kraft, principalmente o NaOH e Na
2
S. 

Esse parâmetro pode variar entre 4 e 9 (KANSAL 

et al., 2008; QU et al., 2012; ZWAIN et al., 2013). 

A temperatura tipicamente é elevada em fun-

ção das etapas que demandam calor, como a 

polpatação.  

Para os ST, o efluente biotratado apresentou uma 

carga 1330 mg.L-1. Esse valor representa uma re-

dução de 35% em relação ao efluente bruto. Nos 

SST foi observada uma diferença de 389 mg.L-1 

entre o efluente bruto e o biotratado. 

3.2 Correções da DQO referente à interferência 
do H2O2

O método de Adição-padrão permitiu verificar 

a interferência do H
2
O

2
 nos ensaios de DQO. O 

acréscimo da absorbância esteve diretamen-

te relacionado com o residual do H
2
O

2
 presente 

nas amostras. A partir das curvas obtidas, verifi-

cou-se que as concentrações iniciais de 15, 20 e  

30 mg.L-1 de H
2
O

2
 não ocasionaram aumento da 

absorbância, conforme apresenta a Fig. 4.
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Figura 4 - Curvas analíticas da DQO identificando as concentrações de H
2
O

2
 e as interferências da DQO.

Comportamento diferente foi observado quan-

do testadas as concentrações de 45, 100, 150 e  

200 mg.L-1 de H
2
O

2
, pois estas acresceram consi-

deravelmente os valores da absorbância. Um re-

sidual de H
2
O

2
, acima de 50 mg.L-1, causa acrés-

cimo na DQO (RABELLO, 2005). 

Detectadas as alterações ocorridas na DQO de-

vido à presença do H
2
O

2
, procedeu-se à correção 

dos valores obtidos da DQO real nas amostras do 

efluente tratado pelo processo foto-oxidativo. 

Essa correção foi efetuada por meio da equação 

da reta do branco, obtendo-se uma relação line-

ar entre as concentrações de H2
O

2
 e os valores de 

DQO. A Tabela 2 apresenta as equações das retas 

de regressão linear obtidas por meio das curvas. 

A reta com 0 mg.L-1 de H
2
O

2
 corresponde à curva 

de referência, na qual as amostras não recebe-

ram adição de H
2
O

2
.

Tabela 2 - Equações das retas de regressão linear das 
curvas de referência.

H2O2 (mg.L-1)   Equações das retas

0 y = 0,028x + 0,0109; R² = 0,9977

45 y = 0,028x + 0,0305; R² = 0,9949

70 y = 0,033x + 0,0235; R² = 0,9945

100 y = 0,033x + 0,0350; R² = 0,9949

150 y= 0,033 x+ 0,0611; R² = 0,9983

200 y = 0,033x + 0,0643; R² = 0,9959

Correlacionando o H
2
O

2
 residual com a DQO pre-

sente nas amostras, foram obtidos os valores re-

ais da DQO conforme descrito no item 3.3.

3.3 Peróxido de hidrogênio residual

O comportamento das concentrações de H2
O

2
 

foi monitorado durante os 120 minutos de ir-

radiação UV, nos mesmos intervalos das coletas 

realizadas para determinação dos outros parâ-
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metros de interesse. A Fig. 5 apresenta o perfil 

de decaimento das concentrações de H
2
O

2
 du-

rante o tratamento do efluente com o processo 

foto-oxidativo.

Figura 5 - Decréscimo das concentrações de H
2
O

2
 ao longo dos 120 minutos de irradiação.

O tempo necessário para que o H
2
O

2
 fosse con-

sumido na reação foi diferente para cada con-

centração aplicada. Entretanto, pode se observar 

que após os instantes iniciais de irradiação UV 

ocorreu um decaimento em todas as concentra-

ções de H2
O

2
. 

Comparando aos resultados alcançados por Ruas 

(2008), os resultados aqui obtidos foram bas-

tante satisfatórios, isso porque o autor testou 

diferentes concentrações de H
2
O

2
 (50, 100, 250 

e 500 mg.L-1) em 60 minutos de irradiação com 

lâmpada de 15 W. Ao final do tempo de irradia-

ção, observou que o decréscimo das concentra-

ções de H2
O

2
 também foi diferente para cada 

concentração aplicada; com 50 mg.L-1 de H
2
O

2
, 

o residual foi de 12 mg.L-1, e com 100 mg.L-1 de 

H
2
O

2
, o residual foi de 39 mg.L-1. As concentra-

ções de 250 a 500 mg.L-1 de H
2
O

2
 conferiram às 

amostras um residual de 51 e 61,5 mg.L-1, res-

pectivamente. Cabe aqui ressaltar que a lâmpa-

da utilizada neste trabalho possui uma potência 

superior à lâmpada que Ruas (2008) utilizou, e 

consequentemente emitiu uma radiação maior. 

Dessa maneira, observa-se que a intensidade de 

radiação é um fator que interfere na decompo-

sição do H2
O

2
 e consequentemente na eficiência 

do processo.

Com a finalidade de verificar a velocidade média 

da decomposição do H
2
O

2
 para cada concentra-

ção aplicada, foram realizados cálculos determi-

nados pela razão entre a variação da concentra-

ção do H2
O

2
 e o intervalo de tempo de irradiação. 

A velocidade de uma reação nos diz quão rápido 

um número de mols de uma espécie química está 

sendo consumido para formar outra (FOGLER, 

2013). Para Nogueira (2010), as equações ou leis 

de velocidade determinadas por experimentos 

cinéticos apontam a variação da concentração 

de uma espécie molecular em relação ao tempo 

como uma função matemática da constante de 

velocidade e da concentração da espécie. Inicial-
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mente, a Eq. 3 foi usada para verificar a ordem da 

reação do H
2
O

2
.

 1  -   1   =  K x t (3)

Ca   Ca0

Onde:

Ca = concentração final do H
2
O

2
 (mg.L-1).

Ca0 = concentração inicial do H
2
O

2
 (mg.L-1).

K= constante de velocidade.

T = tempo da reação (s).

Os cálculos revelaram que a constante cinética 

da reação do H
2
O

2
 era de segunda ordem. A par-

tir dessa informação foram calculadas as cons-

tantes de velocidades, dadas pela Eq. 4.

- ra = k x Ca2 (4) 

Onde:

-ra = velocidade da reação (mg H
2
O

2
 h-1 L-1).

K = constante específica da reação.

Ca = concentração final do H
2
O

2
 (mg.L-1).

A Fig. 6  mostra a velocidade média de decom-

posição do H
2
O

2
 durante os 120 minutos de irra-

diação UV. 

Figura 6 - Velocidade média da decomposição do H
2
O

2
 ao longo do tempo de irradiação UV.

Os cálculos da constante específica de velocidade 

(K) mostraram que a velocidade da reação de de-

composição do H
2
O

2
 foi maior nos primeiros minu-

tos de tratamento, seguindo uma tendência de line-

aridade. Esses resultados eram esperados, uma vez 

que a velocidade das reações químicas é mais rápida 

quando se tem maior disponibilidade do oxidante.

3.4 Remoção da matéria orgânica 

A Fig. 7 apresenta os índices de remoção da DQO 

para cada concentração de H
2
O

2
 aplicada em 

função do tempo de irradiação UV. Os resultados 

apresentados correspondem aos valores reais da 

DQO, com as interferências do H
2
O

2
 devidamen-

te corrigidas pelo método de Adição-padrão.
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A aplicação somente da radiação UV apresentou 

limitações no processo de remoção da DQO. O 

valor máximo foi de 27,6% aos 120 minutos de 

tratamento. A adição de H
2
O

2
 promoveu maior 

remoção de DQO. Com 15 mg.L-1  a remoção foi 

de 43% aos 120 minutos de irradiação. Nesse 

mesmo tempo, a aplicação 30 mg.L-1 resultou em 

58,3% de remoção da DQO. 

Os melhores resultados foram obtidos a partir da 

aplicação das concentrações mais altas de H
2
O

2
. 

Com 45 e 100 mg.L-1 obteve-se 73% de remoção 

da DQO.  Com 150 e 200 mg.L-1 de H
2
O

2
 valores 

ficaram na ordem de 76 e 84%. 

Remoção de até 60% de DQO com aplicação de 

500 mg.L-1 de H
2
O

2
 em 140 minutos de irradiação 

é reportada por Silva (2007). Ahmed et al., (2009) 

relatam valores de  até 90% de remoção de DQO 

em efluente de papel e celulose, após 300 minu-

tos de irradiação UV com 2100 mg.L-1 de H
2
O

2
. 

Tarek et al. (2011) obtiveram remoções na ordem 

de 55,6% da DQO em 75 minutos de irradiação 

com 5 g.L-1 de H
2
O

2
.

Os resultados obtidos no presente estudo apontam 

que as dosagens de H
2
O

2
 não foram excessivas, uma 

vez que a oxidação de substâncias orgânicas foi mais 

efetiva com aplicação das maiores concentrações do 

oxidante.  Quando há excesso de H
2
O

2
 no processo, o 

oxidante reage como agente inibidor da produção de 

radicais •OH comprometendo a taxa de remoção de 

compostos orgânicos (BADAWY et al., 2012). 

O forte poder de oxidação dos radicais •OH e de 

outros oxidantes produzidos na foto decomposi-

ção do H
2
O

2
 é um fator responsável pela boa efe-

tividade do processo UV/H
2
O

2
, (MAMANE et al., 

2007; PEREIRA, 2007; RUAS et al., 2012).

Para a DBO
5
, os resultados da caracterização do 

efluente  apontaram uma limitação do processo 

de tratamento aplicado pela indústria, com re-

moção de 58% da DBO
5
. A Resolução Conama  

nº 430/2011 estabelece um valor mínimo de 

60% de remoção de DBO
5
. Portanto, um pós-tra-

tamento seria indicado para melhorar a qualida-

de final do efluente. A Fig. 8 mostra a redução da 

DBO
5
 após o tratamento foto-oxidativo.

Figura 7 - Eficiência da remoção da DQO obtida a partir das diferentes concentrações de H
2
O

2
  

nos 120 minutos de tratamento.
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O emprego somente da radiação UV não fa-

voreceu o processo de remoção da DBO
5
; aos  

120 minutos de irradiação, a remoção limitou-se 

a 14%. Entretanto, todas as concentrações de 

H
2
O

2
 foram capazes de reduzir as concentrações 

de DBO
5
. 

Com 15 mg.L-1 a remoção média foi de 26% aos 

120 minutos de irradiação UV. Nesse mesmo 

tempo, as aplicações de 30 e 45 mg.L-1 reduzi-

ram 85% da DBO
5
. Com 100, 150 e 200 mg.L-1 

obteve-se uma remoção em torno de 92%. O 

processo foto-oxidativo alterou a biodegrada-

bilidade das amostras. O efluente tratado biolo-

gicamente apresentou uma relação DBO
5
/DQO 

de 0,4. Após o tratamento foto-oxidativo com a 

aplicação das cinco maiores concentrações de 

H
2
O

2
, essa relação decaiu para 0,21 ocasionando 

a perda da biodegradabilidade. Comportamento 

oposto foi observado com a aplicação da menor 

concentração de H
2
O

2
 testada; com 15 mg.L-1 

ocorreu um aumento da biodegradabilidade das 

amostras em 5%. Esses resultados divergentes 

são justificados pela ocorrência da desproporção 

dos índices de remoção da DBO
5
 e da DQO pelas 

diferentes concentrações de H
2
O

2
 aplicadas no 

processo. A concentração de 15 mg.L-1 de H
2
O

2
 

foi efetiva na remoção de espécies recalcitrantes, 

aumentando a biodegradabilidade do efluente. 

Mounteer et al. (2007) reportam a perda da bio-

degradabilidade ao tratarem efluentes  oriundos 

de indústrias de papel e celulose com processo 

UV/H
2
O

2
 com lâmpada de 125 W e concentrações 

de H
2
O

2
 que variaram entre 68 e 340 mg.L-1. Ruas 

et al. (2012) relatam um significativo aumento 

da biodegradabilidade do efluente de 0,05 para 

0,2 após a aplicação de 250 mg.L-1de H
2
O

2
 em 

apenas 15 minutos de irradiação UV. 

O estudo também monitorou o comportamento 

dos ST e SST. A concentração média de ST en-

contrado no efluente pós-tratamento biológico 

foi de 1330 mg.L-1. A Fig. 9 apresenta as  concen-

trações de ST obtidas a partir da aplicação do 

processo foto-oxidativo.   

Figura 8 - Remoção de DBO
5
 para as diferentes concentrações de H

2
O

2
 aplicadas em função do tempo de irradiação.
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Todas as concentrações de H
2
O

2
 aliadas à radia-

ção UV foram capazes de reduzir a carga de ST do 

efluente. Uma condição restritiva de remoção foi 

observada quando as amostras foram expostas à 

radiação UV sem adição de H
2
O

2
, e houve somen-

te remoção de 11%. Essa restrição na remoção 

dos ST está associada ao menor potencial de for-

mação de radicais •OH gerados no processo. 

Obtiveram-se melhores resultados quando se 

adicionaram as concentrações de H
2
O

2
 no pro-

cesso. Com 15 mg.L-1 obteve-se uma remo-

ção média de 16%; 30 mg.L-1 removeu 27%, e  

45 mg.L-1 atingiu 36% de remoção dos ST aos 

120 minutos de irradiação UV. As concentrações 

de 100, 150 e 200 mg.L-1 H
2
O

2
 removeram 44%, 

48% e 50% dos sólidos presentes no efluente.  

Para os SST, a concentração média pós- trata-

mento biológico foi de 30 mg.L-1. Tipicamente, 

os efluentes de indústria de papel e celulose tra-

tados por processos biológicos apresentam con-

centrações de SST entre 10 e 100 mg.L-1 (AMA-

RAL, 2008). A Fig. 10 apresenta concentrações 

de SST após o tratamento foto-oxidativo.

A concentração de 200 mg.L-1 de H
2
O

2
 removeu 

totalmente os SST a partir dos 60 minutos de ir-

radiação UV, e alcançou uma média geral de re-

moção de 83% durante os 120 minutos de tra-

tamento. As concentrações de 150 e 100 mg.L-1 

de H
2
O

2
 removeram em média 76 e 83% dos SST, 

com remoção total a partir dos 90 minutos de ir-

radiação UV. As três menores concentrações de 

H
2
O

2
 testadas, 45, 30 e 15 mg.L-1, apresentaram 

remoção média de 52, 45, e 42%, respectiva-

mente, e remoção máxima de 85, 81 e 78% dos 

SST ao final dos 120 minutos de irradiação UV.

A carga de SST também foi reduzida quando o 

efluente recebeu somente a radiação UV. Con-

tudo, os resultados foram inferiores: a remoção 

média foi de somente 31,7%.

A  Fig. 11 apresenta os resultados da cromato-

grafia iônica. 

Figura 9 - Evolução dos ST em função do tempo de irradiação e da concentração de H
2
O

2
.
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Figura 10 - Evolução dos SST em função do tempo de irradiação e da concentração de H
2
O

2
. 

Figura 11 - Quantificação iônica de cloreto, sulfato e acetato no efluente, durante 120 minutos de tratamento foto-
oxidativo em função da concentração de H

2
O

2
. 

Após 120 minutos de tratamento foto-oxidativo, 

todas as concentrações de H
2
O

2
 testadas remo-

veram 97% do sulfato presente nas amostras. 

Em relação aos cloretos, os melhores resultados 

foram alcançados após a aplicação de 200, 150 e 

100 mg.L-1 de H
2
O

2
, onde foram obtidos índices 

de remoção de  64, 53 e 32%, respectivamente. 

Com a aplicação das menores concentrações de 

H2
O

2
, o processo não foi efetivo. Nas concentra-

ções  de 15, 30, e 45 mg.L-1 de H
2
O

2
,  a remoção 

média foi de somente 8%. Para o acetato, foi 

registrado um aumento das concentrações de 

forma progressiva em função das maiores con-

centrações de H2
O

2
. Esse comportamento indica 
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que o processo apresentou boa oxidação. O apa-

recimento do acetato ocorre quando há ruptura 

das duplas ligações carbono-carbono presentes 

nos compostos e a subsequente oxidação dos 

carbonos terminais, e consequentemente ocorre 

o surgimento de compostos carboxílicos (GUISE, 

2003; MALIK et al., 2004).

4 CONCLUSÕES
O processo UV/H2

O
2
 demonstrou ser promissor 

para o pós-tratamento de efluentes da indústria 

de papel e celulose. Sua efetividade esteve dire-

tamente relacionada à concentração de H
2
O

2
.

A oxidação de substâncias orgânicas foi compro-

vada. Aos 120 minutos de tratamento, houve re-

moção da DQO em 84% com a aplicação de 100, 

150 e 200 mg.L-1 de H
2
O

2
, e remoção da DBO

5
 em 

91% com a aplicação das concentrações de 150 

e 200 mg.L-1 de H
2
O

2
.

Na remoção dos ST e SST, todas as concentrações 

de H
2
O

2
 testadas foram efetivas. Foram alcança-

das remoções na ordem de 16 a 50% para os ST e 

de 80 a 100% para os SST. 

A fotólise direta sem adição de H2
O

2
 apresentou 

limitações na remoção da DQO, e o índice de re-

moção obtido ao final do tratamento foto-oxi-

dativo foi de 27,6%, para  DBO
5
 14% e sólidos 

totais somente 11%. Para os sólidos suspensos 

totais, os resultados foram melhores, com re-

moção de  67%.

Em relação à velocidade da reação de decompo-

sição do H2
O

2
, a mesma  foi maior nos primeiros 

minutos de tratamento, sendo reduzida na medi-

da em que a concentração do oxidante era menor.
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Resumo
O presente trabalho teve como objetivo utilizar um Sistema de Informação Geográfica (SIG) para organizar e 

analisar dados sobre a infraestrutura de um campus universitário, com ênfase nos sistemas de água e esgoto, 

visando subsidiar a tomada de decisão para o uso mais racional desses sistemas. O trabalho foi desenvolvido 

em duas etapas, utilizando software gratuitos: elaboração de um banco de dados com resultados de traba-

lhos constituintes de um projeto mais abrangente e criação de um SIG com os dados previamente organiza-

dos. Confeccionou-se um SIG baseado em um banco de dados com informações sobre características gerais 

de edificações ou setores, intermitência no fornecimento de água, destinação dos esgotos, componentes de 

utilização de água e reservatórios de água na instituição. Espera-se que o banco de dados continue sendo 

alimentado e que esse sistema seja uma ferramenta útil para subsidiar ações para promover melhorias nos 

sistemas de água e esgoto da instituição.

Palavras-chave: Informação espacial. Base de dados. Planejamento. Uso racional de água. UFERSA.

Abstract
This work aimed to use a Geographic Information System (GIS) to organize and visualize data of the infrastructure 

of a college campus, with emphasis on water and wastewater systems, aiming to help decision making for a more 

rational use of these systems. The work was developed in two stages, using free software: the elaboration of a 

database with previous works that are part of a broader project and the creation of a GIS with the previously or-

ganized data. A GIS was obtained based on a database with information about general characteristics of buildings 

or sectors, intermittence of the water supply, wastewater disposal, water use components and water reservoirs in 

the institution. It is hoped that the database will receive more information and that this system will be a useful tool 

to help the planning of actions to promote improvements in the water and wastewater systems of the institution.
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1 INTRODUÇÃO
Num cenário de disponibilidade limitada e de-

manda crescente de água, a gestão adequada do 

recurso água mostra-se cada vez mais relevante 

em muitos locais do mundo, inclusive no Brasil.

No Brasil, apesar da grande disponibilidade bru-

ta de recursos hídricos, muitas regiões se encon-

tram atualmente sob estresse hídrico. A origem 

da escassez pode ser quantitativa, decorrente de 

períodos de maior escassez hídrica, ou qualitati-

va, resultante, por exemplo, de modificações da 

qualidade da água pela poluição (GONÇALVES; 

JORDÃO; JANUZZI, 2009).

Ações que visam conservar os mananciais de 

água podem fazer parte de programas estabe-

lecidos em diferentes sistemas de água, como 

sistema de abastecimento público, sistema in-

dustrial, de irrigação, predial e outros. Sistemas 

prediais podem se referir a edificações residen-

ciais, comerciais ou públicas.

Em determinados locais, o consumo de água 

em edificações pode ser responsável pela maior 

parcela de consumo de água em áreas urbanas. 

Segundo Rodrigues (2005 apud GONÇALVES; 

JORDÃO; JANUZZI, 2009), na região metropolita-

na de São Paulo, o consumo de água residencial 

correspondeu a 84,4% do consumo total urbano 

(incluindo o consumo de pequenas indústrias). 

Ainda de acordo com os autores, estudos de ca-

racterização do consumo de água em edificações 

são relativamente escassos no Brasil, ressaltan-

do que os padrões de consumo se modificam ao 

longo dos anos.

Para que dados possam subsidiar tomada de de-

cisão, eles devem ser organizados e analisados. 

Usar grandes quantidades de informação, po-

rém, pode ser um desafio. Representações visu-

ais e ferramentas computacionais são valiosas 

para essas tarefas. Em vista disso, os Sistemas 

de Informação Geográfica (SIG) apresentam bom 

potencial para tais tarefas. Essas tecnologias 

possibilitam a organização dos dados em uma 

plataforma que possa ser atualizada e facilite o 

uso desses dados.

Este trabalho teve por objetivo desenvolver um 

SIG para organizar e visualizar dados sobre a in-

fraestrutura da UFERSA, campus Mossoró, com 

ênfase nos sistemas de água e esgoto, visando 

subsidiar a tomada de decisão para o uso mais 

racional desses sistemas.

1.1  Sistema de Informação Geográfica (SIG)

De acordo com Augusto Filho (2013), Sistema de 

Informação Geográfica (SIG) ou, em inglês, Geo-

graphic Information System (GIS), é uma tecnologia 

nova, de rápido desenvolvimento teórico e tec-

nológico, associada ao progresso da engenharia 

da computação. A variedade de aplicações leva a 

diferentes perspectivas sobre o conceito de SIG. 

Esse autor se reporta ao ESRI (Environmental Sys-

tems Research Institute) para descrever o SIG como 

um “conjunto composto de computador, progra-

mas, dados geográficos e pessoal com capacidade 

de capturar, armazenar, atualizar, analisar e apre-

sentar todas as formas de informações geogra-

ficamente referenciadas”. O autor descreve SIG 

como “uma ferramenta tecnológica para o desen-

volvimento de abordagens críticas para compre-

ender, representar, gerenciar e comunicar os vá-

rios aspectos das paisagens naturais e humanas”, 

e afirma que “constituem poderosas ferramentas 

para o gerenciamento e a análise de informações 

de qualquer natureza que sejam dependentes da 

sua localização”.

Para Ferreira (2006), essas ações podem ser rea-

lizadas manualmente, porém esta opção tende a 

ser mais demorada, fatigante, com padronização 

mais difícil e com maior probabilidade de ocor-

rência de erros. Ademais, mapas físicos são mais 

difíceis de manejar, armazenar, enviar, receber e 

copiar. Dessa forma, a utilização de computado-
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res dotados de programas de SIG facilita e otimi-

za essas operações.

O campo de aplicações e análises realizáveis com 

SIG é tão grande quanto o de conjuntos de dados 

geográficos disponíveis na região em estudo. O 

autor também diz que a potencialidade do SIG é 

mais visível quando a quantidade de dados en-

volvida é muito grande para a manipulação ma-

nual (CALIJURI, s.d.).

Entre as vantagens da utilização de SIG citadas 

por Shamsi (2005) estão o fato de seus usos se-

rem diversos, desde zoneamento de áreas até ge-

renciamento de infraestrutura e rotas de trans-

portes; de serem uma ótima forma de agregar 

e exibir informação; por oferecer uma estrutura 

para a tomada de decisão; e promover economia 

de tempo e dinheiro. Já entre as desvantagens 

estão o alto custo para obtenção de algumas 

soluções de SIG no mercado e a necessidade de 

pessoal com conhecimento técnico no assunto. 

Ainda de acordo com Shamsi (2005), existem 

quatro tipos principais de aplicações de SIG 

para sistemas de água, esgoto e águas pluviais, 

que o autor denomina “4M”: mapping, monito-

ring, modeling, and maintenance (em tradução li-

vre: mapeamento, monitoramento, modelagem 

e manutenção).

Uma parte importante desses sistemas é o apli-

cativo de SIG (SUTTON; DASSAU; SUTTON, 2009). 

Com eles, mapas digitais podem ser exibidos, 

informação pode ser adicionada e análises po-

dem ser feitas. Os elementos mais comuns de 

um aplicativo SIG são barras de menu e barras de 

ferramentas, que servem para realizar operações 

com a aplicação; uma área onde o mapa é exibi-

do; e uma legenda do mapa. Existe uma grande 

variedade de aplicativos de SIG disponíveis, sen-

do alguns pagos e caros e algumas opções gra-

tuitas, como o QGIS.

2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Área de estudo

O estudo foi desenvolvido no âmbito da Univer-

sidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), no 

município de Mossoró, Rio Grande do Norte. A 

população do município em 2010 era de 259.815 

habitantes, sendo estimada para 2020 uma po-

pulação de 300.618 habitantes (IBGE, 2020).

O clima de Mossoró é classificado como semiári-

do e muito quente. Com período chuvoso de fe-

vereiro a abril, a temperatura média é de 27,4 °C, 

variando entre 21,0 e 36,0 °C (IDEMA, 2008). A 

umidade relativa do ar é de 70% em média (ibid).

De 2012 a 2017, a quase totalidade dos municí-

pios do Rio Grande do Norte, inclusive Mossoró, 

apresentou situação de emergência decretada 

por causa de estiagens consecutivas, com gran-

de parte deles tendo precipitação inferior a 500 

mm por ano naquele período. As reservas hídri-

cas foram reduzidas, a distribuição de água em 

certos locais foi interrompida e os prejuízos aos 

produtores rurais chegaram a cerca de R$ 4 bi-

lhões por ano (RIO GRANDE DO NORTE, 2017).

Com relação à UFERSA, esta foi criada como Es-

cola Superior de Agricultura de Mossoró (ESAM) 

pela Prefeitura Municipal de Mossoró, por meio 

do decreto número 03/67, de 18 de abril de 1967 

(ROSADO, 2005). Tornou-se Universidade Fe-

deral Rural do Semi-Árido (UFERSA) pela lei nº 

11.155, de 29 de julho de 2005 (BRASIL, 2005). 

Atualmente o campus sede possui 21 cursos de 

graduação (UFERSA, 2014) e 32 de pós-gradua-

ção (UFERSA, 2019).

No âmbito da gestão de água e esgoto na UFER-

SA-Mossoró, segundo o Plano de Gestão de Lo-

gística Sustentável (PLS) da UFERSA (LUNARDI et 

al., 2013, p. 8), o abastecimento de água no cam-

pus Mossoró é regido pelo termo de cooperação 

nº 2/2009, firmado entre a UFERSA e a Compa-

nhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte 
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(CAERN), que garante o abastecimento de água, 

vinda do sistema público, com vazão contínua de 

30 m³/hora para a UFERSA durante um período 

de 20 anos, a partir de 3 de agosto de 2009. Em 

troca, a universidade contratou e pagou as des-

pesas com a perfuração de um poço tubular pro-

fundo, de propriedade da UFERSA, e passou sua 

gestão à CAERN, pelo período do acordo (ibid).

Ainda de acordo com o PLS da UFERSA, para que 

a sustentabilidade da gestão dos recursos hídri-

cos seja garantida, é necessário aplicar ações 

conservacionistas para o uso racional de água e 

utilizar fontes alternativas. Para isso, deve-se es-

tabelecer um programa de uso racional da água. 

O conhecimento do consumo de água é primor-

dial para tal, porém ainda não há medição total 

ou individualizada de consumo de água no cam-

pus, que precisa ser implantada.

Com relação ao destino final dos esgotos da 

UFERSA-Mossoró, Oliveira (2015) relatou que, 

de 97 edificações ou setores investigados, 33% 

estavam conectados ao sistema público, 27% à 

fossa séptica com sumidouro, 34% à fossa ru-

dimentar e 6% com outras soluções. Segundo o 

autor, 60% dos locais analisados possuíam como 

destinação dos esgotos a coleta seguida de tra-

tamento e a fossa séptica, sendo estas conside-

radas adequadas de acordo com a classificação 

do Plano Nacional de Saneamento Básico (MC, 

2013 apud OLIVEIRA, 2015), e o restante classi-

ficado como impróprio. Tal valor (60%) era su-

perior à estimativa para o Brasil de 37,9% de es-

gotamento adequado, segundo MC (2013 apud 

OLIVEIRA, 2015), utilizando dados de 2010. Se-

gundo os dados do Atlas Esgotos, 55% da popu-

lação do Brasil contava com esgotamento sani-

tário adequado (ANA, 2017).

2.2 Software utilizados

Foram utilizados três software, sendo executados 

em um computador portátil com o sistema ope-

racional Windows 10, da Microsoft Corporation. 

O principal software utilizado foi o aplicativo de 

Sistema de Informação Geográfica (SIG), QGIS 

2.14. O QGIS 2.14 é um software livre da Open 

Source Geospatial Foundation (OSGeo) de código 

aberto e gratuito construído por voluntários. O 

aplicativo permite a instalação de plug-ins, que 

são extensões para o aplicativo que podem ser 

baixados da internet para incluir novas funções 

ao programa (QGIS, 2020).

Para organizar, editar e visualizar os dados a 

serem inseridos no SIG, utilizou-se o editor de 

planilhas LibreOffice Calc. Ele faz parte da ver-

são 5.1 do pacote de software de produtividade 

LibreOffice. Para a criadora, The Document Fou-

ndation (2020), o LibreOffice é um software livre, 

de código aberto e gratuito, projeto desta orga-

nização sem fins lucrativos.

Para digitalizar os dados vetoriais da UFERSA- 

Mossoró, foi utilizado o Google Earth Pro 7.1, 

que, conforme a desenvolvedora Google Inc. 

(2020), é um software gratuito que permite visu-

alizar imagens de satélite, digitalizar e capturar 

dados georreferenciados, entre outras funções.

2.3 Etapas do trabalho

2.3.1 Elaboração do banco de dados

Foram selecionados cinco trabalhos cujos da-

dos foram inseridos no SIG, sendo eles: Batista 

(2015), Oliveira (2015), Santos et al. (2016), Me-

deiros et al. (2015) e Santos (2015). Esses dados 

estavam em planilhas eletrônicas de Microsoft 

Excel, tendo sidos levantados entre 2013 e 2015.

Nos trabalhos mencionados, os dados foram atri-

buídos a uma lista de prédios ou setores do cam-

pus, desenvolvida inicialmente por Lira (2013). 

As edificações ou setores dessa lista receberam 

códigos que os identificam e foram classificados 

de acordo com o consumo de água, baseando-se 

no trabalho de Nakagawa (2009). A classificação 
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das edificações/setores da instituição adotada 

no projeto inclui: classe A (Unidades de ensino e/

ou pesquisa com consumo de água superior ao 

típico doméstico), classe B (Unidades de ensino 

e/ou pesquisa com consumo de água similar ao 

típico doméstico), classe C (Unidades de ensino 

e/ou pesquisa com consumo de água similar ao 

típico doméstico), classe D (Unidades médico-

-hospitalares), classe E (Unidades residenciais 

universitárias) e classe F (Outras).

Os dados sobre os prédios e setores da institui-

ção foram organizados em uma tabela, com o 

formato em que os dados não-geográficos são 

armazenados no SIG.

Em relação aos componentes de utilização e eco-

nomia de água por ambiente interno de prédios, 

dentre os dados de 89 edificações, o banco de 

dados foi organizado para duas edificações, o 

Departamento de Ciências Exatas e da Natureza 

(DCEN) e a Central de Aulas V, como um teste pi-

loto devido à grande quantidade de dados.

2.3.2 Criação do Sistema de Informação 
Geográfica

Inicialmente fez-se a digitalização dos dados ge-

ográficos que representam os setores ou prédios 

da UFERSA-Mossoró, e os ambientes internos de 

dois prédios: o Departamento de Ciências Exa-

tas e Naturais (DCEN) e a Central de Aulas V. Fo-

ram utilizados dados do tipo vetorial por serem 

adequados para a representação de elementos 

individuais do mundo real em um SIG. O tipo de 

geometria foi poligonal, que proporciona uma 

melhor representação dos locais de interesse nos 

mapas. Essa tarefa foi realizada com a aplicação 

Google Earth Pro 7.1, e os dados vetoriais foram 

salvos em arquivos Keyhole Markup Language 

(KML), que armazenam os dados geográficos ge-

orreferenciados e os nomes dos polígonos.

Para digitalizar os edifícios e setores do campus, 

utilizaram-se imagens de satélite da UFERSA-

-Mossoró de 14 de outubro de 2014, fornecidas 

pela Digital Globe. As imagens foram usadas 

como referência para digitalizar polígonos sobre 

os locais identificáveis, no formato de suas áreas 

cobertas ou cercadas.

No processo de identificação dos prédios e seto-

res da instituição, foi necessário atualizar a lista 

de prédios/setores (com base em LIRA, 2013) uti-

lizada nas planilhas. Vale salientar que algumas 

edificações/setores da lista de Lira (2013) não 

apareceram em imagens de satélite recentes, por 

terem sido demolidos ou ainda não terem sido 

construídos, portanto, não aparecem no SIG. 

Novos prédios foram identificados, seus nomes 

foram investigados com visitas aos locais e adi-

cionados na listagem de prédios/setores do pro-

jeto. A lista atualizada de prédios, com códigos 

e classificações, encontra-se no apêndice B de 

Batista (2017). Esses novos prédios, por não es-

tarem anteriormente no projeto de pesquisa do 

qual este trabalho fez parte, não possuíam dados 

referentes aos mesmos para serem adicionados 

no SIG. Posteriormente, pretende-se fazer essa 

complementação ao SIG.

Para a visualização das áreas dos campi Leste e 

Oeste nos mapas, a delimitação da propriedade 

da UFERSA-Mossoró também foi digitalizada. 

Baseados nas mesmas imagens de satélite usa-

das na digitalização dos prédios e setores, po-

lígonos para ambos os lados da instituição foram 

desenhados observando-se os limites dos muros 

e cercas, sendo o arquivo também em KML.

Os ambientes internos com componentes de uti-

lização e economizadores de água do DCEN e da 

central de aulas V foram digitalizados a partir das 

plantas baixas apresentadas por Virginio (2013) 

e desenhadas em suas posições dentro de seus 

respectivos prédios.
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Utilizando o QGIS 2.14, os arquivos KML foram 

convertidos em arquivos Shapefile, que são de-

finidos por QGIS PROJECT (2017) como um gru-

po de arquivos associados de diferentes tipos e 

com o mesmo nome, que armazenam os dados 

de uma camada. São arquivos fáceis de serem 

compartilhados pois a maioria dos software SIG 

pode lê-los.

Os arquivos Shapefiles dos prédios/setores da 

instituição, da área do campus e dos ambientes 

internos foram importados para o QGIS, e as ta-

belas de atributos armazenadas para sua respec-

tiva camada.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
No SIG deste trabalho foram elaborados três 

Shapefiles, sendo um para a área do campus, um 

para os prédios ou setores da instituição e um 

para os ambientes internos de prédios.

É possível realizar consultas às informações que 

fazem parte de seu banco de dados acessando a 

tabela de atributos da camada selecionada ou 

individualmente, de forma interativa, escolhen-

do a camada a ser exibida e selecionando um 

prédio ou setor. A Fig. 1 apresenta uma imagem 

gerada a partir de uma consulta aos atributos do 

Hospital Veterinário (HOVET), na camada “Pré-

dios_setores_UFERSA” do SIG obtido neste tra-

balho. No centro desta figura, observa-se parte 

do mapa de edificações da UFERSA-Mossoró, 

com destaque para o HOVET. Além disso, à es-

querda vê-se a lista de camadas, sendo que uma 

delas (“Prédios_setores_UFERSA”) foi seleciona-

da (termo sublinhado). À direita da Fig. 1 é pos-

sível observar os atributos referentes ao edifício 

selecionado, entre eles, nome, código, classe, 

dados relacionados à intermitência no forneci-

mento de água para o prédio em questão, núme-

ro de pavimentos etc.

Figura 1 - Captura de tela da aplicação QGIS 2.14 com o SIG obtido neste estudo , a partir de consulta  
à edificação do Hospital Veterinário

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 2 - Captura de tela da aplicação QGIS 2.14 com o SIG obtido neste estudo , a partir de consulta  
à edificação da Central de Aulas V

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Fig. 2 também mostra uma consulta de atributos, 

desta vez do ambiente “Banheiro feminino para 

portadoras de necessidades especiais (PNE)” da 

edificação Central de Aulas V da UFERSA-Mossoró. 

Ao lado esquerdo percebe-se a lista de camadas do 

SIG deste trabalho, em que todas as três estão mar-

cadas como visíveis, e a camada “Ambientes_inter-

nos” está selecionada. No centro é exibida parte 

do mapa do campus, aproximado sobre a Central 

de Aulas V. Destacado em vermelho, o banheiro 

feminino está selecionado. À direita mostram-se 

os atributos do item selecionado, que são sobre os 

componentes de utilização e economizadores de 

água deste ambiente interno, por exemplo, VD_AU 

= 1, BACI_TOTAL = 1 (BACI_TOTAL: número total de 

bacias sanitárias) e outros. Conforme apresentado 

em outro trabalho (Apêndice A de Batista, 2017), 

VD_AU se refere à “bacia sanitária com válvula de 

descarga de acionamento único” e BACI_TOTAL 

significa “total de bacias sanitárias”.

No âmbito de manutenção do sistema dos sis-

temas prediais, assim como no dos sistemas de 

distribuição de água da instituição, entende-se 

que uma consulta prévia ao SIG quanto a certas 

informações pode otimizar distintas atividades 

a serem realizadas in loco, por exemplo, identifi-

cação de um vazamento de água em um deter-

minado prédio, já que o sistema está sendo de-

senvolvido de maneira a dispor de informações 

de todos os pontos de uso de água respectivos 

a cada ambiente, assim como a existência de 

reservatórios. Assim, é possível definir precisa-

mente os locais a serem visitados, além de rotas 

otimizadas a serem seguidas. Como já mencio-

nado anteriormente, essa parte do SIG (dados de 

componentes de utilização e economia de água 

por ambiente interno por prédio) foi executada 

para o DCEN e Central de aulas V. O mesmo de-

verá ser feito para outros prédios/setores.
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Mapa 1 - Intermitência no fornecimento de água por prédio ou setor da UFERSA-Mossoró
Fonte: Elaborada pelo autor.

De um modo geral, podem-se utilizar numerosas 

funções para pesquisa, cálculo, análise e visua-

lização de informações, disponíveis no QGIS e 

plug-ins instalados. Uma importante ferramen-

ta disponível é a capacidade de criar mapas que 

representam visualmente os dados, com uma 

grande possibilidade de customização na apa-

rência, seja em cores, contornos, rótulos, sím-

bolos etc. No Mapa 1, é mostrado um exemplo 

onde são exibidos dados sobre a intermitência 

no fornecimento de água por prédio ou setor da 

UFERSA-Mossoró.

No Mapa 1, confeccionado com o QGIS, as cores 

diferentes foram escolhidas para representar os 

cinco tipos de respostas armazenadas nas co-

lunas “INTERMITEN” da tabela de atributos da 

camada “Prédios_setores_UFERSA”. Após definir 

a posição e o tamanho do mapa, foram adicio-

nados rótulos para nomear os lados Leste e Oes-

te da UFERSA-Mossoró, uma seta para indicar o 

norte, uma legenda e uma barra de escala — es-

tas duas últimas preparadas automaticamente 

pelo aplicativo.

Para o uso por outras pessoas que precisem aces-

sar e analisar as informações da UFERSA-Mosso-

ró, os arquivos das camadas podem ser transfe-

ridos e importados não só para o aplicativo QGIS 

mas também para outras aplicações de SIG, gra-

ças ao uso dos populares arquivos Shapefile.

Com uma maior quantidade de dados e capa-

cidades técnicas para usar tecnologias de SIG, 

muitas outras atividades significativas para aju-

dar na tomada de decisão seriam possíveis. Uma 

informação bastante importante, e que é reque-

rida pelo Plano de Logística Sustentável (PLS) 

da UFERSA-Mossoró (LUNARDI et al., 2013), é o 

consumo de água de cada prédio ou setor, que é 

fundamental para uma melhor gestão da água e 

esgoto na instituição.

Por exemplo, informações sobre quais prédios ou 

setores possuem destinação inadequada de es-
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gotos, sua localização e sua quantidade de água 

utilizada, entre outras informações, poderiam 

contribuir para um planejamento quanto ao des-

tino desses esgotos para o sistema público, algo 

proposto pelo referido PLS.

O SIG também pode auxiliar na definição e na 

implantação de sistema de coleta de esgotos e 

de abastecimento de água, por exemplo, quan-

to à localização de tubulações, levando em con-

ta o consumo de água dos prédios e setores da 

UFERSA-Mossoró. Em geral, isso pode ajudar a 

planejar obras de forma que necessidades sejam 

atendidas e recursos sejam otimizados.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Confeccionou-se um SIG baseado em um banco 

de dados com informações relativas aos siste-

mas de água e esgotamento da UFERSA, campus 

Mossoró (características gerais de edificações 

ou setores, intermitência no fornecimento de 

água, destinação dos esgotos, componentes de 

utilização de água e reservatórios). A partir da 

integração desses dados em um único sistema 

interativo, com representações visuais e várias 

ferramentas disponíveis, observou-se maior fa-

cilidade para acesso e interpretação das infor-

mações. Entende-se que em um contexto de ne-

cessidade de uso racional da água e proteção de 

suas fontes, um SIG pode ser considerado uma 

tecnologia capaz de ajudar a implementar medi-

das para atender a essa demanda.

Um maior conjunto de dados geográficos dispo-

níveis em uma região aumenta o campo de apli-

cações e análises realizáveis com um SIG. Dessa 

forma, espera-se que o banco de dados continue 

sendo alimentado e que esse sistema se apre-

sente como uma ferramenta útil para subsidiar 

ações para promover melhorias nos sistemas de 

água e esgoto da UFERSA-Mossoró.
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Resumo
As estratégias de operação dos sistemas de abastecimento de água (SAA) objetivam o abastecimento público 

ininterrupto, muito embora comumente negligenciem a oscilação da tarifa energética diária. Isso proporcio-

na um acréscimo significativo no custo energético das bombas. Entretanto, além de utilizar eficientemente 

a tarifa, é necessário considerar também o vasto horizonte de combinações exequíveis de estratégias opera-

cionais, a demanda hídrica variante e a manutenção dos níveis de água nos reservatórios e das pressões nas 

extremidades dentro de intervalos preestabelecidos. Neste cenário, realizou-se este trabalho, cujo objetivo é 

determinar perfis diários de velocidade das bombas de um SAA, objetivando a minimização do custo energé-

tico diário. Para isso, desenvolveu-se um modelo computacional que opera acoplado ao simulador hidráulico 

EPANET. O modelo fundamenta-se na técnica meta-heurística PSO (Otimização por Enxame de Partículas), 

sendo a variável de decisão a velocidade das bombas. Essa técnica procura por estratégias com custo ener-

gético reduzido, enquanto o EPANET analisa o desempenho hidráulico. Os resultados evidenciaram a eficácia 

do PSO na determinação de uma quantidade satisfatória de estratégias de operação e na redução do tempo 

demandado nessa tarefa. Assim, considera-se que a metodologia desenvolvida pode auxiliar a operação de 

SAAs, visando à otimização energética. 

Palavras-chave: Bombas de rotação variável. Eficiência energética. Otimização. 

Abstract
The strategies of operation of the water supply systems (WSS) aim at the uninterrupted public supply, although they 

commonly neglect the oscillation of the daily energy tariff. This provides a significant increase in the energy cost 

of the pumps. However, in addition to efficiently using the tariff, it is also necessary to consider the broad horizon 

of feasible combinations of operational strategies, water varying demand and the maintenance of water levels in 

the reservoirs and the pressure in the extremities within pre-established intervals. In this scenario, this work was 

carried out, whose objective is to determine daily speed profiles of the pumps of an SAA, aiming at minimizing the 
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1 INTRODUÇÃO
A conservação de energia, especialmente a de 

natureza elétrica, é algo a que se dedica a aten-

ção do mundo moderno, em virtude da sua li-

gação peculiar com questões econômicas e 

ambientais. Diante do fato de que o setor que 

mais consome energia elétrica é o industrial e 

que uma parte significante dessa energia é de-

signada para a alimentação dos seus sistemas 

motrizes, esses sistemas têm sido considerados 

alvos principais das medidas que visam a garan-

tir a economia de energia elétrica (SCHMIDLIN JR.  

et al., 2006).

Em sistemas de abastecimento de água, os gas-

tos relacionados com a operação das bombas 

hidráulicas podem ser mitigados com a diminui-

ção do consumo de energia. Uma forma conve-

niente que pode ser adotada para o alcance des-

se intento é a utilização de bombas de rotação 

variável (BRV) no lugar daquelas que trabalham 

com velocidade constante (MARCHI; SIMPSON; 

ERTRUGUL, 2012). As bombas de rotação va-

riável são instrumentos acoplados a um motor 

que é regulado por um inversor de frequência, 

cujo propósito é oscilar a fonte de alimentação, 

provocando a variação da velocidade rotativa 

da bomba e, assim, induzi-la a trabalhar com a 

maior eficiência possível.

O inversor de frequência, por meio do controle da 

velocidade de rotação do motor, promove a alte-

ração da curva da bomba e mantém constante a 

curva do sistema (curva da instalação). Isso faz 

com que o consumo de energia seja proporcio-

nal à velocidade rotativa da bomba, ou seja, nem 

mais nem menos, apenas a quantidade necessá-

ria (RODRIGUES, 2007).

No presente contexto, as estratégias de otimi-

zação alcançam um significativo papel, pois são 

capazes de atuar melhorando o desempenho de 

vários processos, minimizando os custos e maxi-

mizando a produção, entre outras vantagens.  O 

processo de otimização consiste na busca pela 

melhor solução para um determinado problema 

e é composto por uma ou mais funções-objetivo 

e uma sequência de variáveis de decisão, cujos 

valores otimizados são o que se pretende deter-

minar, de tal modo que possam ser compatíveis 

com possíveis restrições pré-estabelecidas (KU-

RITZA et al., 2017).

O problema de otimizar o funcionamento das 

bombas de uma rede de distribuição de água 

implica em algumas questões relacionadas ao 

dimensionamento ótimo da rede e à escolha da 

configuração ideal do funcionamento das bom-

bas. Nesse sentido, a utilização de bombas de 

rotação variável torna-se uma técnica oportuna, 

pois proporciona a adequação entre a quantida-

de de água bombeada e a demandada pelos con-

sumidores finais.

Nesse cenário, realizou-se este trabalho, cujo 

objetivo é determinar perfis diários de velocida-

de das bombas de um SAA, objetivando a mini-

mização do custo energético diário.

Costa JNA, Castro MAH, Costa LHM, Barbosa JMC

daily energy cost. For this, a computational model was developed that operates in conjunction with the EPANET 

hydraulic simulator. The model is based on the meta-heuristic technique PSO (Particle Swarm Optimization), being 

the decision variable the speed of the pumps. This technique looks for strategies with reduced energy costs while 

EPANET analyzes hydraulic performance. The results evidenced the effectiveness of the PSO in determining a sat-

isfactory amount of operating strategies and reducing the time required in this task. Thus, it is considered that the 

methodology developed can help the operation of WSSs, aiming at energy optimization.

Keywords: Variable rotation pumps. Energy efficiency. Optimization.  
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Diante do exposto, o objetivo geral do presente 

trabalho é determinar configurações diárias de 

velocidade das bombas de um SAA, objetivando 

a minimização do custo energético diário. Para a 

realização deste trabalho, desenvolveu-se uma 

ferramenta computacional que atua de maneira 

acoplada ao simulador hidráulico EPANET, simu-

lando o comportamento de bombas de rotação 

variável. O modelo executa a rotina do algoritmo 

de otimização por enxame de partículas (PSO) 

para promover a alteração dos valores de veloci-

dade das bombas ao longo do dia, de modo a en-

contrar uma solução de custo energético ótimo.

2 SISTEMAS DE BOMBEAMENTO COM 
INVERSOR DE FREQUÊNCIA
Num sistema hidráulico, a transformação de 

energia é feita por meio de bombas e motores 

hidráulicos. A característica geral de operação é, 

na unidade de conversão primária, a transforma-

ção de energia mecânica em energia hidráulica, 

que é transmitida pelo fluido até a unidade de 

conversão secundária, onde é novamente trans-

formada em energia mecânica para a produção 

de trabalho útil (LINSINGEN, 2001).

Baptista e Coelho (2010) caracterizam as bom-

bas hidráulicas como máquinas que promovem 

a transformação da energia mecânica que rece-

bem dos motores em energia hidráulica, viabili-

zando o transporte de fluidos a grandes distân-

cias e elevadas alturas, que atendem desde as 

pequenas instalações hidráulicas prediais até os 

grandes sistemas de irrigação, abastecimento de 

água, entre outros complexos de grande porte.

De acordo com Kuritza (2017), para que as me-

didas de planejamento e gestão dos recursos 

hídricos e energéticos nos sistemas de bom-

beamento de água possam ser mais bem apli-

cadas, é importante que se tenha o prévio co-

nhecimento de alguns elementos, tais como 

a infraestrutura existente, os procedimentos 

operacionais, os cadastros comerciais e, ainda, 

que haja monitoramento dos parâmetros elétri-

cos, hidráulicos e mecânicos envolvidos. Avaliar 

a eficiência energética é fundamental para que 

sejam estabelecidas prioridades de intervenção 

e para que seja controlada a eficácia das medi-

das implementadas.

Entretanto, a aplicação das medidas cabíveis à 

gestão dos SAAs não configura uma atividade 

trivial. A elevada complexidade da gestão de 

sistemas de abastecimento torna necessária a 

introdução de equipamentos que possam im-

plicar em flexibilidade de operação, permitindo 

adequar o modo de funcionamento à disponibi-

lidade de recursos e às necessidades dos consu-

midores, com grande índice de eficiência (ALE-

GRE et al., 2005).

De acordo com Reis (2010), as bombas são equi-

pamentos aos quais está associada a mais signi-

ficativa parcela do consumo de energia elétrica 

na grande maioria das instalações industriais. 

Em muitas situações, tais instrumentos são co-

mumente ligados por meio de motores de indu-

ção trifásicos, que são máquinas potentes e de 

alta eficiência. A Fig. 1 apresenta o esquema de 

uma estação de elevatória composta por uma 

bomba que, funcionando acoplada a um inversor 

de freqüência, pode operar com velocidade de 

rotação variável.
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Figura 1 - Sistema de bombeamento com inversor de frequência.

Fonte: Borges (2011).

Conforme o exposto, a alteração na velocidade ro-

tativa implica no deslocamento do ponto de opera-

ção da bomba, acarretando mudanças nos valores 

de vazão, altura manométrica, potência e rendi-

mento. Assim, há uma necessidade de estimar, com 

a máxima acurácia possível, o rendimento da bom-

ba nas suas novas condições de funcionamento, 

uma vez que este está diretamente relacionado 

com o consumo de energia do sistema.

Para realizar o cálculo do rendimento final η2
 da 

bomba, comumente é necessário que se conhe-

çam as coordenadas do ponto de operação final 

e a equação da curva de rendimento para a rota-

ção nominal. No entanto, como muitas vezes não 

se dispõe de tais informações, pode-se fazer uma 

estimativa do rendimento final a partir da Eq. 1, 

proposta por Costa et al. (2018), em que η é o 

rendimento, R é a razão entre as velocidades de 

rotação (N2
/N

1
) e os subscritos 1 e 2 se referem às 

rotações inicial e final, respectivamente.

 ( )[ ]RR ln4,0
12 2. -=hh  (1)

Ressalta-se que a rotação inicial N
1
 é um valor 

de velocidade para o qual seja conhecido o ren-

dimento da bomba. Comumente, mas não neces-

sariamente, N
1
 é a rotação nominal da bomba. A 

rotação final N
2
 é o valor de velocidade com o qual 

se deseja que a bomba trabalhe. Na ocasião desta 

pesquisa, N
1
 é a rotação nominal de cada bomba e 

N
2
 é a rotação com a qual a bomba deve operar, a 

cada hora do dia, de modo que se tenha um custo 

energético mínimo ao final do ciclo diário.

3 OTIMIZAÇÃO DO CUSTO ENERGÉTICO
A otimização energética de um sistema de abas-

tecimento de água envolve muitas possibilida-

des, tais como o dimensionamento, a expansão, 

a reabilitação, a confiabilidade hídrica, a redu-

ção de perdas e a racionalização do consumo de 

energia elétrica. Este artigo tem como enfoque a 

minimização do custo de energia relativo ao fun-

cionamento das bombas num SAA.

Dentre as estratégias que podem ser adotadas para 

a redução do cus¬to energético, a alteração das re-

gras operacionais do sistema de bombagem mos-

tra-se muito eficiente, uma vez que não requer apli-

cação de recursos financeiros e, ainda, proporciona 

uma economia perceptível em curto prazo. Não obs-

tante, a determinação de regras que minimizam os 
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Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 235 / pp 31-46 | Ed. Esp. Mar. 2022



35

gastos com energia e preservam a qualidade do ser-

viço oferecido aos usuários é um trabalho compli-

cado. Essa atividade envolve diversos fatores, como 

a consideração do custo tarifário variável e o seu 

uso de forma eficiente e, ainda, a conservação das 

variáveis envolvidas dentro de intervalos determi-

nados. Comumente faz-se necessário o uso de mo-

delos que considerem a existência de todos esses 

fatores (COSTA; CASTRO; RAMOS, 2010).

Conforme estimativas contabilizadas por Bales-

tieri e Vilanova (2015), a adoção de estratégias de 

eficiência hidráulica e energética é capaz de gerar 

um potencial de economia de 25 a 50% no consu-

mo de energia elétrica nos sistemas de abasteci-

mento de água. Segundo Figueiredo (2016), essa 

consequente economia tem influência direta na 

redução de despesas operacionais das empresas 

de saneamento, tendo em vista a responsabilida-

de ambiental dessas empresas diante de um ce-

nário de escassez hídrica e energética que tem se 

agravado ao longo dos últimos anos.

No âmbito dos sistemas de abastecimento de 

água, o consumo de energia elétrica de suas 

estações elevatórias representa comumente o 

maior encargo financeiro das entidades gestoras 

dessas infraestruturas. Diante dessa realidade, 

muitos pesquisadores têm se dedicado à formu-

lação matemática do problema, objetivando en-

contrar o modelo ideal de operação dos aparatos 

elevatórios, ou seja, conseguir o atendimento das 

necessidades dos consumidores de água com o 

custo mínimo para a empresa (ALMEIDA, 2010).

Segundo Costa (2010), os problemas de otimi-

zação apresentam alguns conceitos largamente 

empregados e de conhecimento imprescindível. 

A formulação matemática clássica de um pro-

blema dessa natureza é descrita conforme o con-

junto de equações a seguir:

 ),...,,,( 321 nxxxxFFO =  (2)

 jij BxgA ££ )(  , com j = 1, 2, 3, ..., J (3)

 max_min_ iii xxx ££  (4)

Nas Eq. 2, 3 e 4 tem-se que:

• A variável de decisão xi é aquela que é modi-

ficada durante o procedimento de busca pela 

solução ótima. Neste trabalho, trata-se de uma 

variável real, que representa a velocidade de ro-

tação da bomba. Destaca-se, ainda, que xi assu-

me valores no intervalo [0,1], de modo que sig-

nifica o percentual da velocidade da bomba em 

relação à sua rotação nominal.

• As restrições g(x
i
) são funções que delimitam 

as soluções encontradas no sentido de avaliar as 

suas condições de exequibilidade. No presente 

trabalho, a restrição feita impõe que o nível do 

reservatório j mantenha-se sempre entre os va-

lores mínimo (A
j
) e máximo (B

j
).

• A função objetivo (FO) é a função a ser otimi-

zada, no caso, o custo energético durante um 

ciclo operacional diário é a função que se deseja 

minimizar.

O procedimento a ser realizado consiste na 

procura pela configuração ideal de funciona-

mento das bombas para que se obtenha um 

custo energético diário mínimo relativo a um 

SAA. Devido ao grande número de variáveis 

envolvidas e de restrições peculiares de cada 

sistema, a execução da referida tarefa pode 

muitas vezes ser considerada um problema de 

elevada complexidade.
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4 PARTICLE SWARM OPTIMIZATION
A técnica Particle Swarm Optimization (PSO), 

proposta em 1995 por Russell Eberhart e James 

Kennedy, tem raízes em duas metodologias de 

componentes principais. Seus laços mais eviden-

tes estão relacionados com a vida artificial em 

geral, com o voo dos pássaros, a educação dos 

peixes e a teoria de enxame em particular. Esse 

processo otimizador está também relacionado 

com a computação evolutiva, e tem ligações com 

algoritmos genéticos e estratégias de evolução.

Segundo Eberhart e Kennedy (1995), pode-se 

usar otimização por enxame de partículas para 

resolver muitos dos tipos de problemas que são 

resolvidos pelos algoritmos genéticos (AGs). Na 

otimização pelo PSO, os indivíduos que “voam” 

próximos a valores ótimos são atraídos por eles 

e o conhecimento de boas soluções é retido por 

todas as partículas.

Num enxame, as partículas simbolizam os pás-

saros, que representam possíveis soluções do 

problema. A topologia de vizinhança caracteriza 

o espaço de busca a ser percorrido pelas partícu-

las na busca de soluções ótimas, que equivalem 

comparativamente aos alimentos caçados pelos 

pássaros (MEDEIROS, 2005).

Conforme Carvalho (2013), a ideia do PSO é 

executar um conjunto de operadores com o ob-

jetivo de movimentar cada partícula do enxame, 

por meio de uma busca cooperativa, para a re-

gião promissora do espaço de busca. Após cada 

iteração realizada, é obtido um novo conjunto 

de soluções. A posição de cada partícula é ajus-

tada pela velocidade, que por sua vez é calcu-

lada com base na melhor posição encontrada 

por uma vizinhança da partícula (componente 

social) e da melhor posição encontrada pela 

própria partícula.

O princípio de operação do PSO consiste, ini-

cialmente, na geração aleatória de uma popula-

ção inicial (enxame de partículas) dentro de um 

conhecido espaço de busca. A posição de cada 

indivíduo dentro do espaço representa uma pos-

sível solução para o problema de otimização. As 

partículas se movimentam orientadas por um 

vetor velocidade associado a elas, que é resul-

tante da soma de três parcelas que o influenciam 

(SICILIANO, 2007):

• Inércia, que estimula o movimento da partícula 

no mesmo rumo que inicialmente se movia;

• Memória, que induz a partícula a se mover no 

sentido do pbest, ou seja, da melhor posição en-

contrada pela partícula desde o início de sua vida 

até o presente instante;

• Comparação, que leva a partícula a se movi-

mentar rumo ao gbest, ou seja, ao melhor lugar 

da região de busca já encontrado pelo enxame.

A Fig. 2 esboça o deslocamento de uma partícu-

la, que anteriormente localizava-se na posição x
i
, 

para a posição x
i+1

 por efeito do vetor velocidade 

composto por essas três parcelas.

 

 
Figura 2 - Movimento de uma partícula no  

espaço de busca.
Fonte: Adaptado de Siciliano (2007).

Após cada iteração, conhecendo-se os valores 

dos mencionados valores ótimos (pbest e gbest), 
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Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 235 / pp 31-46 | Ed. Esp. Mar. 2022



37

a posição e a velocidade das partículas são atua-

lizadas a partir das equações a seguir:

 ).(.).(.. 22111 iiii pgbestrcppbestrcvwv -+-+=+  (5)

 11 ++ += iii vxx  (6)

Nas Eq. 5 e 6, v e x são, respectivamente, a velo-

cidade e a posição de cada partícula, r
1
 e r

2
 são 

dois números aleatórios pertencentes ao inter-

valo real (0,1), w é conhecido por parâmetro de 

inércia e c
1
 e c

2
 são chamados coeficientes de 

aprendizagem, comumente ambos são iguais 

a 2. Souza (2006) interpreta que w, c
1
 e c

2
 (que 

representam papéis social/cognitivo) signifi-

cam, respectivamente, a confiança da partí-

cula em si mesma, a confiança da partícula na  

sua experiência e a confiança da partícula nas 

suas vizinhas.

De acordo com Siciliano (2007), na implementa-

ção do algoritmo, a primeira etapa é criar a po-

pulação inicial de partículas que comporão o en-

xame com as posições das mesmas. Em seguida, 

atribui-se a cada partícula um vetor correspon-

dente à sua velocidade inicial. O procedimento 

de busca do algoritmo permanece atuando, de 

forma que as velocidades e as posições são atu-

alizadas a cada iteração, até que se alcance um 

critério de parada (número máximo de gerações 

percorridas, achado de partícula com determina-

do grau de aptidão, etc.).

5 METODOLOGIA
Para tornar exequível a metodologia ora proposta, 

desenvolveu-se uma ferramenta computacional 

no IDE (Integrated Development Environment) Free 

Pascal Lazarus. A escolha desse ambiente de de-

senvolvimento e sua referida linguagem se deu 

devido à sua clareza e facilidade de compreensão, 

aos seus recursos de programação orientados a 

objetos e ao seu alto nível de compatibilidade com 

sistemas operacionais Microsoft Windows. Essa 

ferramenta encontra-se disponibilizada no ende-

reço https://github.com/jnac1982/UFC12. 

O modelo desenvolvido trabalha de maneira aco-

plada ao simulador hidráulico EPANET. A comu-

nicação entre o software e o EPANET é feita por 

meio do arquivo epanet2.dll, que é uma bibliote-

ca de vinculo dinâmico (dynamic link-library) per-

tencente ao kit de ferramentas (toolkit) do EPA-

NET. Essa biblioteca é composta por um conjunto 

de funções, destinado ao uso de programadores 

no ambiente Windows.

O modelo proposto atua com o objetivo de oti-

mizar o custo energético em estações elevatórias 

de SAAs. Para isso, o seu papel é executar o algo-

ritmo de enxame de partículas (PSO) e, por meio 

da sua rotina, encontrar soluções para o presen-

te problema de otimização. Essas soluções re-

presentam as combinações de valores de velo-

cidade de rotação das bombas nas 24 horas do 

ciclo diário, de modo que cabe ao EPANET avaliar 

a viabilidade dessas soluções e calcular o custo 

energético associado a elas. 

As etapas do procedimento de otimização são 

apresentadas na Fig. 3.
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Figura 3 - Fluxograma do processo de busca e otimização realizado pelo modelo proposto.

A execução do software requer o carregamento 

de um arquivo de entrada, com extensão .INP, 

contendo as informações da rede a ser analisa-

da. O software importa desse arquivo os dados de 

quantidade de bombas e reservatórios e de pas-

so de tempo de cálculo hidráulico. 

Após o carregamento da rede, pode-se impor 

uma condição, escolhendo-se um número máxi-

mo de acionamentos permitidos para uma mes-

ma bomba (1 a 5) ou optar por uma quantidade 

livre para esse número. Posteriormente à escolha 

dessa restrição, devem-se inserir os seguintes 

parâmetros relativos ao processo de otimização 

pelo PSO:

• O tempo de execução do programa (em minutos); 

• O tamanho da população, que é o número de 

soluções geradas em cada iteração;

• Os parâmetros w, c
1
 e c

2
 concernentes ao PSO;

• A redução máxima de velocidade de cada bom-

ba, que é o valor abaixo do qual a rotação será 

considerada nula.

Destaca-se que, para uma rede com n bombas, 

as soluções geradas são vetores de 24·n coor-

denadas, que assumem valores no intervalo real 

[0,1] e representam as velocidades de cada uma 

dessas bombas a cada hora do dia. O valor 0.85, 

por exemplo, corresponde a uma bomba operan-

do num certo momento com velocidade equiva-

lente a 85% da sua rotação nominal. No caso de 

uma rede com 3 bombas, cada vetor solução é, 

portanto, composto por 72 coordenadas, sendo 

as três primeiras dessas as velocidades das bom-

bas 1, 2 e 3, nessa ordem, na primeira hora do 

ciclo diário. As próximas três coordenadas são as 

velocidades das respectivas bombas na segunda 

hora e, assim por diante, até a 24ª hora.

Inicia-se, então, a execução do procedimento de 

busca e otimização, que consiste na procura por 

soluções viáveis (que atendem à restrição impos-

ta) e pela solução ótima (que tem custo energético 

mínimo). Conforme a Fig. 3, o início desse proces-

so se dá com a criação de uma população inicial 

de partículas. A cada vetor solução (posição de 

uma partícula), corresponde um vetor velocidade 

de mesmo tamanho. A cada iteração, essas velo-
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cidades são atualizadas pela Eq. 5 e, em seguida, 

as posições são atualizadas pela Eq. 6.

Em seguida, o custo energético associado a cada 

uma dessas soluções é calculado pelo EPANET e, 

a cada iteração, são armazenadas as informa-

ções referentes ao número de soluções viáveis 

contabilizadas e à melhor solução encontrada 

até o momento. O algoritmo PSO prevê a repeti-

ção desse processo até que seja atingido um cri-

tério de parada. No presente trabalho, escolheu- 

se para esse critério o tempo predefinido para a 

execução do programa. 

Finalmente, gera-se um arquivo em formato .TXT 

com o total de gerações percorridas e de solu-

ções viáveis registradas. Além disso, esse arquivo 

contém a solução ótima e o custo energético mí-

nimo ao longo das gerações percorridas. 

Salienta-se que na etapa do cálculo do custo 

energético, propôs-se uma correção do valor 

do rendimento final da bomba, calculado para 

quando a sua velocidade de rotação é variada. 

Marchi e Simpson (2013) afirmam que o simu-

lador hidráulico EPANET permanece a utilizar o 

rendimento da bomba relativo à sua rotação no-

minal mesmo quando há alteração na velocida-

de. Dessa forma, torna-se impreciso o cálculo da 

potência, da energia consumida e do custo ener-

gético. Essa correção do rendimento foi realizada 

com o auxílio da Eq. 1.

6 APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO
O modelo computacional ora proposto foi apli-

cado a um estudo de caso hipotético, cuja esco-

lha foi feita por se tratar de uma rede já utilizada 

em outros trabalhos de otimização. Em pesqui-

sas anteriores, o custo energético mínimo desse 

estudo de caso foi determinado por meio de ou-

tros algoritmos de otimização, como o algoritmo 

genético simples e um algoritmo genético hí-

brido no trabalho de Costa (2010), e ainda, o al-

goritmo genético AG
60

 e o enxame de partículas 

para uma variável binária no trabalho de Horte-

gal Filha (2017). Desse modo, pôde-se comparar 

o desempenho dos métodos aplicados. 

Salienta-se que no presente trabalho o algorit-

mo de otimização PSO é aplicado a uma variável 

de decisão contínua (velocidade relativa de ro-

tação das bombas), diferentemente das outras 

pesquisas, nas quais o estado das bombas (liga-

do/desligado) é uma variável de decisão binária. 

Desta forma, a função objetivo é o custo energé-

tico diário, expresso pela Eq. 7.

 åå
= =

=
BN

n t
ntnt ECCE

1

24

1
.   (7)

Na Eq. 7, destaca-se que NB é a quantidade de 

bombas, n é o número de uma bomba (1 ≤ n ≤ N
B
), 

t é a hora do dia (1 ≤ t ≤ 24), Cnt é o custo tarifá-

rio ($/kWh), Ent é a energia gasta na bomba n na 

hora t (kWh) e CE é o custo energético diário ($).

Convém ressaltar que, na presente pesquisa, o 

único custo considerado no problema de otimi-

zação foi o custo energético relativo ao funcio-

namento das bombas de um SAA. Desse modo, 

não se analisaram estratégias para a minimi-

zação de custos de outras naturezas, como por 

exemplo, instalação e manutenção das bombas. 

A rede escolhida é um sistema hipotético cria-

do por Walski et al. (1987) e atualizada por Rao 

e Salomons (2007). Conforme a  Fig. 4, a rede é 

composta por 3 reservatórios com níveis variá-

veis (cada um com 5 m de altura), 3 bombas, 41 

tubulações e 19 nós, sendo que três destes ad-

mitem valores críticos de pressão (nós 55, 90 e 

170). Destaca-se que para os três reservatórios 

a cota piezométrica mínima é igual a 66.53 m, 

enquanto  a máxima equivale a 71.53 m. Com re-

lação aos nós críticos, as pressões mínimas nos 

mesmos assumem os seguintes valores: 51 mca 

(nó 90), 42 mca (nó 55) e 30 mca (nó 170).
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Figura 4 - Topologia da rede estudo de caso.

Fonte: Rao e Salomons (2007).

Nesta pesquisa, adotou-se o mesmo custo tari-

fário energético horário utilizado por Rao e Salo-

mons (2007). No decorrer do ciclo diário, a tari-

fa assume três valores distintos (0.1814 $/kWh, 

0.3528 $/kWh e 0.8097 $/kWh), distribuídos em 

quatro intervalos. O horário de tarifa mais eleva-

da está compreendido entre a 18ª e a 21ª hora 

do dia. Esses valores de custo tarifário foram 

criados por esses autores para serem aplicados 

ao caso hipotético estudado por eles. Assim, os 

referidos autores escolheram não definir a moe-

da relativa a essa tarifa e, desse modo, neste tra-

balho manteve-se a opção de escolha por uma 

moeda indefinida.    

7 RESULTADOS
Relativamente à aplicação do modelo desenvol-

vido, salienta-se que sobre as restrições impostas 

no início da aplicação, foi pressuposto que a quan-

tidade máxima de acionamentos diários é livre e, 

ainda, considerou-se a hipótese que, para cada 

reservatório, o nível final deve ser igual ou superior 

ao nível inicial. Essa última restrição, relativa ao ní-

vel dos reservatórios, é utilizada por alguns autores 

(PEDROSA, 2006; CUNHA, 2009; COSTA, 2010) em 

seus trabalhos de otimização. O intuito da aplica-

ção dessa medida restritiva é que, ao final do ciclo 

operacional, o sistema possa garantir a continuida-

de da operação em períodos subsequentes.

Costa JNA, Castro MAH, Costa LHM, Barbosa JMC

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 235 / pp 31-46 | Ed. Esp. Mar. 2022



41

O procedimento de busca realizado teve tempo 

de execução igual a 1 hora. Com relação à esco-

lha dos parâmetros iniciais de busca pelo PSO, 

utilizaram-se os seguintes valores:

• Redução máxima de velocidade igual de 70%;

• Tamanho da população de cada geração igual a 

100 indivíduos;

• Parâmetro de inércia w igual a 1.4;

• Coeficientes c
1
 e c

2
 ambos iguais a 2.  

Após a conclusão desse primeiro procedimento, 

verificou-se que foram encontradas ao todo 11 

soluções viáveis inseridas num conjunto limitado 

de 3716 gerações criadas e vasculhadas. O va-

lor do custo energético mínimo diário, relativo à 

melhor solução, foi igual a $ 3735.55. Além dos 

valores do custo tarifário energético considera-

do, a Fig. 5 exprime as configurações de funcio-

namento diário de cada uma das bombas relati-

vas à solução ótima. 

 
Figura 5 - Solução ótima e tarifa energética.

Conforme pode se verificar na Fig. 5, os perfis 

de velocidade das bombas aparentam se ade-

quar ao valor da tarifa energética. Observa-se 

que a velocidade de qualquer uma das bombas, 

em qualquer instante, na configuração ótima 

de operação, assume um valor igual ou superior 

a 87% da sua rotação nominal ou é igual a zero 

(bomba desligada). 

No que se refere ao período em que a tarifa ener-

gética é menor, identifica-se que, com as exce-

ções da quinta e da vigésima terceira hora do dia, 

em todos os outros instantes há alguma bomba 

que se encontra em atividade. Sobre o ínterim 

em que a tarifa é mais elevada, constata-se que 

no segundo momento desse intervalo (19ª hora) 

duas bombas se mantêm desligadas e em dois 

momentos (20ª e 21ª horas), as três bombas per-

manecem inoperantes.

A matriz abaixo do gráfico da Fig. 5 representa a 

configuração diária de velocidades das bombas 

relativa ao consumo energético ótimo. A primei-

ra linha representa os valores de rotação ao lon-

go do dia para a bomba 1, a segunda refere-se 

à bomba 2 e a terceira, por sua vez, refere-se à 
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bomba 3. O acionamento de uma bomba durante 

o ciclo pode ser identificado a partir de uma hora 

em que ela estava desligada (velocidade nula) e 

na hora seguinte passou a operar com valor não 

nulo de velocidade. Assim, observa-se que a so-

lução ótima prevê as seguintes quantidades de 

acionamentos diários: 5 para a bomba 1 (2ª, 6ª, 

13ª, 17ª e 19ª horas), 4 para a bomba 2 (7ª, 11ª, 

14ª e 17ª horas) e 5 para a bomba 3 (6ª, 12ª, 15ª, 

22ª e 24ª horas).

A Fig. 6 exibe o padrão diário de variação dos ní-

veis dos três reservatórios que compõem o SAA 

em análise. Observa-se uma semelhança no 

comportamento da altura da superfície d’água 

nos mesmos. Desse modo, na quase totalidade 

do período de um dia, quando um reservatório se 

encontra em processo de enchimento, os outros 

dois também estão e, de maneira similar, aconte-

ce o esvaziamento deles.

O reservatório RNV 65, que se encontra mais 

próximo às bombas, possivelmente devido a esse 

fato, tem seu nível mais elevado que os demais 

ao longo do dia. Ademais, pode-se identificar 

que o seu nível cresce e decresce mais rapida-

mente quando em comparação aos outros dois 

reservatórios. Destaca-se, ainda, que conforme 

a restrição inicial, o nível final de cada um deles 

é superior ou igual ao inicial, não obstante essa 

diferença seja muito pequena nos casos dos re-

servatórios RNV 165 e RNV 265, situados mais 

distantes das bombas.

 
Figura 6 - Variação dos níveis dos reservatórios.

 

De maneira coerente com a configuração di-

ária de funcionamento das bombas do siste-

ma, há um decaimento mais acentuado nos 

níveis dos três reservatórios ao final da quarta 

hora do dia e no período compreendido entre  

a décima nona e a vigésima primeira hora. 

Tal fato ocorre nos momentos em que as  

três bombas mantêm-se desligadas, devido 

ao valor mais caro da tarifa no segundo inter-

valo mencionado.
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Figura 7 - Variação das pressões nos nós críticos.

A Fig. 7 expressa a oscilação diária das pressões 

nos nós críticos para a solução ótima encontra-

da. Conforme se pode observar, evidencia-se que 

em nenhum momento a pressão em qualquer um 

dos referidos nós assumiu um valor inferior ao li-

mitante mínimo indicado.

Pode-se observar que o instante em que a pressão 

mais se aproximou do seu valor mínimo foi o mes-

mo nos três nós críticos. Esse fato ocorreu no final 

da 23ª hora do dia, quando as pressões nos nós 

55, 90 e 170 apresentaram valores iguais a 42.39 

m, 51.48 m e 30.10 m, respectivamente. Desta-

ca-se que a ocorrência de mínima pressão nesses 

nós se deu no mesmo instante em que os níveis 

dos reservatórios foram os menores observados. 

Ambos os fatos se justificam pelo desligamento 

concomitante das três bombas na 23ª hora.

Finalmente, comparou-se o desempenho do al-

goritmo de otimização utilizado neste trabalho 

(PSO aplicado a uma variável real) com o desem-

penho de outras técnicas aplicadas à mesma 

rede de estudo em pesquisas predecessoras.

Nos experimentos realizados por Costa (2010) 

para o SAA em questão, o referido autor encon-

trou, por meio de dois algoritmos otimizadores 

distintos (AGS e AGH), uma mesma solução óti-

ma, cujo custo energético equivale a $ 3606.00. 

Os métodos de busca especificados divergiram 

apenas com relação ao tempo necessário para 

que a solução ótima fosse detectada. 

Hortegal Filha (2017), com o uso do algoritmo 

genético AG60
, encontrou uma solução de alto 

valor de custo energético ótimo equivalente  

a $ 3958.40. Entretanto, por meio do outro mé-

todo de busca empregado pela mencionada au-

tora, o processo de otimização foi mais bem-su-

cedido, uma vez que com o uso do PSO binário 

foi encontrada uma solução ótima de custo igual 

a $ 3601.05.
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Tabela 1- Custo ótimo conforme a técnica de otimização.

Algoritmo 
Otimizador

Custo diário da 
Solução Ótima ($)

Tempo de 
Processamento (min)

AGS 3606.00 141.77

AGH 3606.00 11.23

AG
60

3958.40 -

PSO Binário 3601.05 -

PSO Real 3735.55 14.65

Na presente investigação, o algoritmo PSO real 

apresentou uma vantagem considerável em rela-

ção ao método AG
60

, uma vez que encontrou uma 

solução ótima de custo energético mais barato. 

No entanto, se comparado aos algoritmos AGS, 

AGH e PSO binário, o PSO real não se mostrou 

mais vantajoso, pois a solução ótima encontrada 

por ele possui valor de custo energético superior 

aos demais. Não obstante, convém destacar uma 

característica favorável do PSO real em relação 

ao AGS no que se refere à rapidez na detecção 

da solução ótima. Nota-se que o AGS demorou 

141.77 minutos para chegar ao custo energético 

mínimo, enquanto o PSO real demandou apenas 

14.65 minutos para o mesmo propósito.

8 CONCLUSÕES
O presente trabalho teve por objetivo o desen-

volvimento de uma rotina computacional que 

pudesse simular o comportamento de bombas 

hidráulicas de velocidade de rotação variável e, 

ainda, de maneira acoplada ao EPANET, encon-

trar padrões diários de velocidade associados a 

um custo energético ótimo. A rotina proposta foi 

aplicada a um SAA hipotético, executando a bus-

ca por configurações diárias de funcionamento 

de suas bombas, de modo a se obter uma solução 

de custo energético mínimo. A proposição cen-

tral da pesquisa consistiu na aplicação do algo-

ritmo de enxame de partículas (PSO) à realização 

dessa tarefa. 

A aplicação da ferramenta computacional pro-

posta ao presente estudo de caso evidenciou o 

êxito do algoritmo PSO frente ao problema de 

otimização do custo energético de bombas de 

velocidade de rotação variável. A eficiência do 

modelo proposto pôde ser constatada diante do 

sucesso na busca por soluções viáveis (que aten-

dem às restrições preestabelecidas) e na deter-

minação da solução ótima (que implica em um 

custo energético mínimo). Diante de seu desem-

penho favorável, foi possível constatar a adequa-

bilidade do PSO a um problema de otimização 

com variável de decisão real. 

Convém ressaltar que a complexidade do proble-

ma ora abordado é consideravelmente superior 

à das situações que envolvem bombas de rota-

ção fixa, nas quais a variável de decisão é binária. 

Portanto, dada essa complexidade, que envolve 

o controle da velocidade das bombas e o conse-

quente ajuste de seu funcionamento à demanda 

sazonal diária de vazão e pressão, é incontestável 

a participação do algoritmo otimizador na solu-

ção desse problema.   

Enfim, a metodologia apresentada no presente 

trabalho contribui no fornecimento de suporte à 

determinação de estratégias operacionais ótimas 

de SAAs, visando sua eficiência energética. Desta 

forma, conclui-se que é plenamente concebível a 

adoção dos procedimentos ora apresentados, por 

parte das empresas de abastecimento de água, 

como ferramenta de auxílio à tarefa dos operado-

res de seus sistemas de bombeamento.
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Resumo
O manejo de lodo de ETE apresenta basicamente duas necessidades principais: remoção de água (extrema-

mente fluido) e aproveitamento, as quais foram trabalhadas neste estudo. Foram realizados experimentos de 

biossecagem durante aproximadamente 14 dias utilizando lodo misturado (originado de processo de trata-

mento anaeróbio e aeróbio) e cavaco de madeira como estruturante. Os resultados mostraram que o proces-

so de biossecagem promove a remoção de água ligada (intersticial, superficial e intracelular) do lodo (etapa 

de secagem) e que a realização de revolvimento é fundamental para retomar a atividade biológica, aumentar 

novamente a temperatura e obter amostra final com maior teor de ST. Ao final, o reator que resultou em pro-

duto biosseco com maior teor de ST (reator B2) alcançou 63,1% de ST, com PCS de 17.551,9kJ/kgST
, o que o 

torna passível de aproveitamento energético.
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Energético.

Abstract
The STP sludge management basically presents two main needs: water removal (extremely fluid) and utilization, 

which were discussed in this study. Biodrying assays were conducted lasting almost 14 days using mixed sludge 

(originated from anaerobic aerobic sewage treatment) and wood chips as bulking agent. The results showed that 

the biodrying process promotes the removal of bound water (interstitial, surface and intracellular) from sludge 

(drying step) and that the turning is fundamental to retake biological activity, increase the temperature again and 

obtain final sample with higher TS content. At the end, the reactor which resulted in biodried product with higher 

TS content (reactor B2) reached 63,1% of TS, with HHV of 17,551.9kJ/kgTS
, which makes it subject to energy use.
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1 INTRODUÇÃO
A biossecagem ou biodrying é uma tecnolo-

gia baseada em um processo semelhante ao da 

compostagem, mas com o objetivo de remover 

a água/umidade de material orgânico. A dife-

rença entre compostagem e biossecagem é que 

esta última não visa alcançar a mineralização 

completa dos resíduos, preservando a umidade 

para a atividade microbiana ideal. Em vez dis-

so, o calor metabólico é usado para remover a 

água da massa de resíduo no mais baixo tempo 

de residência possível e mínima biodegradação, 

preservando o poder calorífico do resíduo. Assim 

como na compostagem de alguns subprodutos, 

na biossecagem é necessária a utilização de ma-

terial estruturante a fim de aumentar os espaços 

livres na massa e favorecer a passagem e o con-

tato do oxigênio com os micro-organismos que, 

por processo de fermentação aeróbia, degradam 

a matéria orgânica, liberando calor para o meio 

externo (WINKLER et al., 2013).

Esse processo pode e tem sido aplicado também 

para a secagem do lodo de esgoto previamente 

desaguado, e deve ser conduzido de maneira a 

não permitir a perda de calor para a atmosfera, 

portanto, em reatores herméticos ou semi-her-

méticos. A biossecagem é ativada devido à ativi-

dade biológica, que degrada a matéria orgânica 

presente e libera calor, aumentando a tempera-

tura no interior da massa, o que resulta na que-

bra da partícula de lodo devido à energia libe-

rada e, consequentemente, na evaporação das 

frações de água que exigem um nível de energia 

mais elevado para serem removidas e que ain-

da estão presentes na massa (REIS et al., 2019). 

Para tanto, é necessário que haja espaços livres 

no interior da massa de lodo, que são promo-

vidos por meio da adição e mistura de material 

estruturante ao lodo desaguado. Com a injeção 

de ar, o contato com o oxigênio pelos micro-or-

ganismos aeróbios decompositores é favorecido, 

a atividade biológica é ativada e a água evapora-

da é removida por convecção, uma vez que o ar 

injetado possui canais de entrada e de saída do 

reator. Além disso, por apresentar relativamente 

baixa remoção de sólidos voláteis (SV) da massa 

ao final do processo, consiste em um método que 

tem sido considerado de relevante atratividade 

para a geração de energia, dado o poder calorífi-

co do resíduo biosseco (REIS et al., 2019).

Nesse sentido, este artigo teve como objetivo 

geral estudar o processo de biossecagem de lodo 

de esgoto misturado (sistema anaeróbio e aeró-

bio) e analisar a possibilidade de aproveitamento 

energético. Para tanto, ensaios de biossecagem 

baseados em metodologias da literatura com 

lodo previamente desaguado em centrífuga fo-

ram conduzidos, monitorados e comparados.

2 METODOLOGIA
Os materiais utilizados para os experimentos 

conduzidos foram:

• Três reatores semi-herméticos de 10 litros de 

capacidade volumétrica, devidamente equipa-

dos com sensores de temperatura (conectados a 

um computador), canal de entrada e saída de ar, 

e sistema de mangueiras e telas interno ao reator 

para melhor distribuição e direcionamento do ar 

do fundo para o topo do reator; 

• Sistema computacional com controle de vazão 

de ar de entrada nos reatores a partir da taxa de 

consumo de oxigênio (Oxigen Uptake Rate - OUR), 

e com registro da temperatura interna da massa 

dentro do reator;

• Dois rotâmetros manuais para controle e regu-

lagem da vazão de ar de entrada no reator;

• Lodo de esgoto misturado (originário de tratamen-

to anaeróbio e aeróbio), desaguado em centrífuga;
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• Pallets de madeira descartados para triturar e 

obter dimensão adequada para preparação da 

mistura lodo:estruturante;

• Triturador de madeira;

• Peneira utilizada para peneirar a madeira tritu-

rada, com abertura de 7,1mm;

• Equipamentos para análises de caracterização 

do lodo desaguado e para acompanhamento do 

experimento, em análises de sólidos totais - ST 

(estufa), sólidos voláteis - SV (mufla), e poder ca-

lorífico superior - PCS (bomba calorimétrica);

• Softwares para compilação dos resultados.

A Fig. 1 traz uma representação dos méto-

dos adotados para conduzir os experimentos  

deste estudo.

Biossecagem como alternativa de tratamento e aproveitamento energético de lodo de ETE

Figura 1 - Fluxograma representando os métodos adotados para os experimentos conduzidos.

 

Os experimentos realizados duraram aproxima-

damente 14 dias e foram conduzidos em três 

reatores com capacidade volumétrica de 10L. O 

lodo foi previamente desaguado em centrífuga 

(alcançando aproximadamente 30% de ST), co-

letado na ETE Bèsos da área metropolitana de 

Barcelona (Espanha), que além do lodo gerado 

no tratamento da estação, recebe também lodo 

de fontes externas. Em um primeiro momento, 

foi coletada amostra do lodo desaguado para 

caracterização. Na caracterização foram levan-

tados dados de potencial hidrogeniônico (pH), 

condutividade a 25ºC, relação carbono/nitrogê-

nio (C/N), nitrogênio amoniacal (Namoniacal
), nitro-

gênio total (N
total

), fósforo (P), potássio (K), ferro 

(Fe), cálcio (Ca), magnésio (Mg), mercúrio (Hg), 
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cádmio (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), níquel (Ni), 

chumbo (Pb), e zinco (Zn).

Antes de iniciar o experimento, foi realizada a 

preparação da mistura lodo:estruturante (L:E). 

O estruturante utilizado foi madeira de pal-

lets triturada e peneirada, obtendo-se cavacos 

de madeira com dimensão menor ou igual a 

7,1mm. A proporção de mistura L:E foi realiza-

da em termos volumétricos, sendo de 2:1 (v/v). 

O experimento se iniciou de maneira idêntica e 

simultânea nos três reatores com 4kg de amos-

tra em cada um, estando os três reatores fecha-

dos, com vazão de entrada de ar monitorada em 

algoritmo específico iniciando em 0,1L/min e 

controlada pela taxa de consumo de oxigênio 

(OUR), com o objetivo de, após atingir a máxima 

temperatura, alterar os parâmetros dos reato-

res Biossecagem I (B1) e Biossecagem II (B2), 

para comparar seus resultados com o reator 

Controle (C), mantido fechado e com vazão de 

ar controlada pela OUR durante todo o experi-

mento. A representação da configuração do ex-

perimento (considerando-se apenas um reator) 

encontra-se apresentada na Fig. 2.

Figura 2 - Representação da configuração do experimento conduzido.

 

Os três reatores foram colocados em operação e 

finalizados no mesmo momento. Os B1 e B2, após 

três dias, quando alcançaram a máxima tempera-

tura (aproximadamente 63ºC), foram abertos, re-

volvidos, retirou-se o controle de vazão de ar pela 

OUR, e aplicou-se vazão de ar fixa mais elevada 

(1,0L/min.kg(base úmida)). No décimo dia de ex-

perimento, um dos dois reatores de biossecagem 
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(B2) recebeu novo aumento na vazão de ar com 

o objetivo de  observar o comportamento dessa 

alteração (passando de 1,0 para 2,5L/min.kg
(b.u.)

). 

Os reatores B1 e B2, após abertos, receberam re-

volvimento de toda massa a cada dois dias, com o 

objetivo de aumentar a qualidade da aeração e de 

coletar amostras mais homogêneas para monito-

ramento de teor de ST. A Fig. 3 resume os métodos 

do experimento ao longo dos 14 dias e traz alguns 

parâmetros de entrada.

Nos reatores B1 e B2 foram monitorados ST, SV 

e perda de massa acumulada ao longo do expe-

rimento, permitindo-se obter curva represen-

tativa desses parâmetros. Antes e ao final dos 

experimentos, além dessas duas análises (ST e 

SV), nos três reatores foram realizadas também 

análises de PCS. A vazão de entrada de ar e a 

temperatura foram monitoradas a cada minuto, 

permitindo-se relacionar essas duas variáveis 

com as demais e controlar o experimento. Todas 

as análises foram realizadas em triplicata.

Figura 3 - Representação temporal do experimento conduzido.

3 RESULTADOS
Em resumo, os resultados obtidos tratam da ca-

racterização do lodo da ETE Bèsos desaguado em 

centrífuga e resultados referentes ao experimen-

to de biossecagem, no que se refere aos parâme-

tros de entrada da massa (lodo + estruturante), 

monitoramento de parâmetros ao longo do ex-

perimento e parâmetros de saída (lodo biosseco).

Os resultados da caracterização do lodo desa-

guado em centrífuga encontram-se apresenta-

dos na Tabela 1.
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Tabela 1 - Resultados das análises de caracterização 
do lodo desaguado em centrífuga, da ETE Bèsos, 

Barcelona, Espanha.

Parâmetro Unidades Resultado Método

pH unid. pH 6,1 PNT LAB 04*

Condutividade a 
25ºC µs/cm 3160 PNT LAB 5*

N amoniacal % 0,65 PNT LAB 30*

N total kjeldahl % 4,2 PNT LAB 77*

Relação C/N adimensional 9,6 PNT LAB 35*

P mg/kg 7210 PNT LAB 07*

K mg/kg 1180 PNT LAB 07*

Fe mg/kg 5750 PNT LAB 07*

Ca mg/kg 14000 PNT LAB 07*

Mg mg/kg 2240 PNT LAB 07*

Hg mg/kg 1,4 PNT LAB 07*

Cd mg/kg 0,56 PNT LAB RES 09*

Cu mg/kg 167 PNT LAB RES 09*

Cr mg/kg 28 PNT LAB RES 09*

Ni mg/kg 14 PNT LAB RES 09*

Pb mg/kg 34 PNT LAB RES 09*

Zn mg/kg 459 PNT LAB RES 09*

ST % 31,4 2540 G**

SV % 85,2 2540 E**

*Procedimento interno do laboratório (Tecno Ambiente, S.L.). Norma de 
referência: UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005, UNE-CEN/TS 15675 EX:2009.
**APHA, AWWA, WEF (2012).

Os resultados referentes aos parâmetros iniciais 

(antes do início do experimento) da mistura 2:1 

(v/v), sendo L:E, estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 - Resultados das análises de ST e SV da 
mistura 2:1 (v/v), sendo L:E, antes de iniciar os 

experimentos simultaneamente nos três reatores.

Parâmetro Unidades Resultado Método

ST % 40,9 2540 B*

SV % 88,8 2540 E*

*APHA, AWWA, WEF (2012).

Os resultados obtidos ao longo do experimento es-

tão apresentados em forma de gráficos para facili-

tar o entendimento. As Fig. 4, 5, 6, 7 e 8 relacionam 

o tempo do experimento (em horas na abscissa in-

ferior e em dias na abscissa superior) com o moni-

toramento dos seguintes parâmetros, respectiva-

mente: temperatura, vazão de ar injetado, perda de 

massa acumulada, teor de ST, e teor de SV.

Figura 4 - Temperatura (ºC) x tempo (horas) nos reatores C, B1 e B2.
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Figura 5 - Vazão de ar injetada (mL/min) x tempo (horas) nos reatores C, B1 e B2.

Figura 6 - Perda de massa acumulada (g) x tempo (horas) nos reatores C, B1 e B2.
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4 DISCUSSÃO
Os três reatores, até as proximidades do fim do 

3º dia de experimento, apresentaram comporta-

mentos muito semelhantes, obviamente por se-

rem submetidos a condições idênticas até a 69ª 

hora. Analisando-se a Fig. 4, nas primeiras 24 ho-

ras do início do experimento ocorreu o aumento 

mais significativo da temperatura, ultrapassan-

do condições mesofílicas (15 a 43º, segundo Fer-

nandes e Silva, 1999), e tendo comportamento 

semelhante ao relatado por Cai et al. (2016b) no 

que se refere à fase mesofílica da biossecagem, 

que configura a primeira fase do processo. Nes-

sas primeiras 24 horas, os reatores alcançaram 

aproximadamente 46ºC de temperatura, ficando 

a temperatura estagnada nesse valor até a 35ª 

hora, quando retomou o aumento, superando a 

fase de transição entre a faixa mesofílica e ter-

Figura 7 - Teor de ST (%) x tempo (horas) nos reatores C, B1 e B2.

Figura 8 - Teor de SV (%) x tempo (horas) nos reatores C, B1 e B2. 
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mofílica, e registrando comportamento do que 

foi denominado por Cai et al. (2016b) de pri-

meira fase termofílica (segunda fase do proces-

so). O valor máximo de temperatura registrado 

foi de 63,41ºC no reator B1, seguido de 62,07 e 

60,48ºC nos reatores B2 e C, respectivamente. 

A partir deste momento (69ª hora) foi realizado 

revolvimento da massa e aumento e fixação da 

vazão de ar para 1L/min.kg(b.u.) 
(Fig. 5) nos reato-

res B1 e B2, o que resultou em queda brusca de 

temperatura. Assim, por ser adotada a estratégia 

de manter os reatores B1 e B2 abertos até o fim 

do experimento, a temperatura sofreu pouca va-

riação a partir de então, mantendo-se abaixo de 

18ºC após o 4º dia. Por essa razão, considera-se 

que, uma vez abertos os dois reatores, a perda de 

água ocorreu por convecção da fração de água já 

“liberada” quando do aumento da temperatura 

em momento anterior, ou apenas devido à pas-

sagem de ar através da massa. Em contraparti-

da, o reator que não foi aberto, e sua massa não 

foi revolvida até o fim do experimento (reator C), 

iniciou uma queda na temperatura a partir do 3º 

dia, chegando a 45,73ºC no início do 6º dia (146ª 

hora), quando retomou novo aumento de tempe-

ratura e, mesmo sem a realização do revolvimen-

to sugerido e adotado por Cai et al. (2012, 2013, 

2016a e 2016b); Cai, Gao e Hong (2015); Villegas 

e Huiliñir (2014), Huiliñir e Villegas (2015); Yang, 

Zhang e Jahng (2014); e Zhao et al. (2010), regis-

trou comportamento semelhante ao que foi de-

nominado por Cai et al. (2016b) como segunda 

fase termofílica (terceira fase do processo), com 

registro máximo de 56,7ºC nas proximidades 

do início do 7º dia (166ª hora). Após esse novo 

pico de temperatura, esse parâmetro começou a 

declinar, perfazendo o que se denominou como 

fase de resfriamento (Cai et al., 2016b), até che-

gar à temperatura de 23,65ºC ao final (329ª hora 

ou proximidades do 14º dia). Em relação aos per-

fis de temperatura dos reatores B1 e B2, após  

abertos, estes registraram comportamentos 

muito semelhantes até o 10º dia, quando o  

reator B1 recebeu novo aumento na vazão de  

ar injetado (2,5L/min.kg(b.u.)
), conforme ilustra-

do na Fig. 5. Esse novo aumento na vazão de ar  

em B1 resultou em diminuição da temperatu-

ra deste reator, chegando aos seguintes regis-

tros finais de temperatura para B1 e B2: 8,41 e 

11,95ºC, respectivamente.

Quanto à Fig. 5, recorda-se que se trabalhou com 

4kg de amostra, em base úmida (b.u.), em cada 

reator. Portanto, os registros de vazão de ar, para 

que sejam considerados em função da massa em 

kg, devem ser divididos por quatro e, por existi-

rem registros no início do processo e ao longo 

dos registros do reator C inferiores a 1L/min, 

optou-se por adotar unidade volumétrica em 

mililitros (mL) na representação gráfica. Logo, 

exemplificando e facilitando a leitura da Fig. 5, 

nas proximidades do 3º dia, os reatores B1 e B2 

receberam um aumento na vazão de ar (4000mL/

min), que corresponde a 1L/min.kg
(b.u.)

. E, no  

10º dia de experimento, o reator B1 recebeu 

novo aumento (10.000mL/min), que correspon-

de a 2,5L/min.kg
(b.u.)

.

Em relação à Fig. 6, foi possível o monitoramento 

ao longo do experimento apenas para B1 e B2, 

já que eram realizados revolvimentos da massa 

a cada 2 dias e, portanto, era possível o registro 

da perda de massa acumulada. Assim, a partir da 

leitura do gráfico em referência, nota-se maior 

perda de massa em B2 (1.564,5g), seguido de B1 

(1.524,0g) e C (1.309,5g). Os reatores B1 e B2 re-

gistraram comportamento semelhante no que se 

refere à perda de massa acumulada. Dessa for-

ma, desta representação gráfica em discussão 

conclui-se que o aumento da vazão de ar injeta-

do nos reatores (B1 e B2) foi mais efetivo do que 

a manutenção de altas temperaturas (C) no que 

se refere à perda de massa ao longo do experi-

mento, supondo-se até que a não realização de 

revolvimento para este último reator possa ser 

a explicação deste resultado inferior. Ressalta- 

se também que, ainda que a diferença de perda 
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de massa seja pequena quando se comparam os 

reatores B1 e B2, o aumento da vazão de ar inje-

tado em B2 após o 10º dia (Fig. 5) não significou 

maior perda de massa nesse reator em relação 

ao B1. Logo, ainda que o aumento da vazão pos-

sa ter sido mais efetivo quando se comparam os 

reatores B1 e B2 com o C, é provável que exista 

um valor limitante no que se refere ao aumento 

da vazão de ar injetado para que ocorra maior 

perda de massa ao longo do experimento.

No que concerne à Fig. 7, esta pode ser conside-

rada como principal resultado deste experimen-

to, uma vez que representa o teor de ST ao longo 

do processo, ou seja, relata a quantidade de ma-

téria seca presente na massa, sendo maior quan-

to mais água for removida. Semelhantemente ao 

monitoramento da perda de massa acumulada, 

o monitoramento do teor de ST ao longo do ex-

perimento foi possível de ser analisado apenas 

para os reatores B1 e B2, quando da realização 

do revolvimento, permitindo-se obter amostra 

para tanto. Os três reatores foram submetidos 

ao experimento com a massa em mesmas con-

dições, com teor de ST de 40,9% (lodo + estru-

turante, 2:1 v/v). Ao final do experimento, obte-

ve-se os seguintes valores finais de ST: 63,1 para 

B2, 61 para B1, e 44,6% para C. Esses resultados, 

assim como aqueles referentes à Fig. 6, ilustram 

que o aumento da vazão de ar injetado resultou 

em amostra mais seca ao final do experimento 

do que a manutenção de temperatura mais ele-

vada. Contudo, assim como se afirmou para a 

situação da perda de massa acumulada, supõe- 

se que a inferioridade dos resultados do reator 

C se deu principalmente devido à não realização 

de revolvimento, que poderia ter sido feito no 6º 

dia, antes do início da segunda fase termofílica, 

e, quando do início da fase de resfriamento, em 

maior periodicidade. Complementarmente, res-

salta-se que, se realizados revolvimentos no rea-

tor C, este poderia ser denominado como Biosse-

cagem. Por fim, quando se comparam condições 

semelhantes (B1 e B2), com diferença apenas 

a partir do 10º dia de experimento, quando foi 

realizado novo aumento na vazão de ar do rea-

tor B1 (Fig. 5), o resultado foi diminuição da tem-

peratura (Fig. 4) e também maior dificuldade na 

perda de água (Fig. 6 e 7), permitindo-se concluir 

que para  obter maior taxa de remoção de água 

em processo de biossecagem, a manutenção de 

temperaturas mais altas possui maior contribui-

ção que o aumento significativo da vazão de ar, o 

que também é afirmado por Winkler et al. (2013) 

e Cai et al. (2012, 2013, 2016a e 2016b). Isso 

porque quando se possui temperaturas mais al-

tas facilita-se a quebra da partícula, favorecendo 

a remoção da água intersticial, superficial e in-

tracelular presente no lodo. Como comprovação, 

na Fig. 7 observa-se que no reator B2 obteve-se 

maior teor de ST final que no B1.

Sobre a Fig. 8, devido à presença de material es-

truturante (madeira triturada) na amostra cole-

tada para análise, os resultados podem ter sido 

disfarçados, uma vez que não foi possível, no mo-

mento da análise, eliminar a madeira, que certa-

mente interferiu no monitoramento dos resulta-

dos de SV, mesmo sendo realizadas análises em 

triplicata para todos os parâmetros. Assim, o que 

se infere desta representação (Fig. 8) é que, ainda 

que pequena, ocorreu remoção de SV ao longo do 

experimento, com mais significatividade para os 

reatores C e B1. Além disso, é importante destacar 

que alto teor de SV corresponde a maior quanti-

dade de matéria orgânica presente e, portanto, 

possivelmente maior poder calorífico do produto.

Em todos os reatores, após o período mantido fe-

chado, quando da realização da abertura, obser-

vou-se grande quantidade de água na parte inter-

na da tampa, o que denota que ocorreu dificuldade 

na saída da água evaporada do reator, situação re-

parada em estudos realizados por Almeida (2020).

Nas Fig. 9, 10, 11 e 12 são ilustrados aspectos 

de aparência visual referentes ao experimento 

conduzido.
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Figura 9 - Mistura 2:1 (v/v) do lodo com estruturante.

Figura 10 - Realização de revolvimento (reatores B1 e B2).

Figura 11 - Reatores ao final do experimento - B1, B2 e C (da esquerda para direita).
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Figura 12 - Estratificação de secagem no reator C 
(fundo do reator acima e topo abaixo).

 

No reator C foram realizadas análises de ST e SV 

apenas antes de iniciar o experimento e após fi-

nalizado. Nesse reator, a estratificação da seca-

gem foi muito aparente (Fig. 12), obtendo-se os 

respectivos teores de ST em amostras coletadas 

do fundo, do meio e da parte superior do reator: 

94,5; 80,4 e 26,3%. Portanto, obtendo-se massa 

mais seca no fundo (entrada de ar no reator) e 

mais úmida na parte superior (saída de ar do rea-

tor). É possível mencionar também que o teor de 

ST nesse reator aumentou ao se homogeneizar 

a massa e coletar amostra para análise (de 40,9 

para 44,6%) e comparar os valores antes e após 

o experimento (Fig. 7). No entanto, é possível 

afirmar que parte da umidade foi transferida da 

camada inferior para a superior, uma vez que a 

mistura L:E no início do experimento possuía teor 

de ST homogêneo de 40,9%, passando, ao final 

do experimento, a ter 26,3% de ST na camada 

superior, permitindo essa conclusão a respeito 

da transferência de umidade do fundo para a ca-

mada superior da massa no reator, que pode ser 

decorrente da ineficiência do sistema de saída de 

água evaporada do reator.

Em síntese, segue Tabela 3, que traz resumida-

mente os resultados dos principais parâmetros 

monitorados no experimento, incluindo resulta-

dos de análises de PCS de amostras antes e após 

o processo, para os três reatores.

Tabela 3 - Resumo dos resultados dos principais 
parâmetros analisados, antes e após o processo.

Parâmetro
C, B1, B2 C B1 B2

antes após após após

ST (%) 40,9 44,6 61 63,1

SV (%) 88,8 72,6 82,3 86,5

PCS (kJ/kgST)* 18.245,17 10.861,24 14.775,59 17.551,88

*Método: ASTM (American Society for Testing Materials), D 407-44, D 
271-58, D 240-57 T.

Analisando-se a Tabela 3, verifica-se que o me-

lhor resultado obtido em termos de secagem do 

lodo de esgoto foi referente a B2, seguido de 

B1 e C. Assim, pensando-se na utilização desse 

resíduo biosseco para geração de energia por 

meio de processo de combustão, os teores de 

ST de B1 (61%) e B2 (63,1%) superaram o parâ-

metro mínimo recomendado por Gyllenhammar 

(1998) e Zhao et al. (1999), que é 57% de ST. 

Os teores finais de ST de B1 e B2 superaram, 

inclusive, o teor mais elevado (60% de ST) do 

intervalo sugerido por Göttsching et al. (1996) 

para combustão autógena de lodo. Em relação 

ao reator C, este ficou muito perto de atender 

ao teor mínimo de 45% de ST recomendado por 

Kudra et al. (2002), para que seja incinerado 

produzindo ganho de energia.

No que se refere ao teor de SV, que represen-

ta quantidade de matéria orgânica presente na 

massa processada, observa-se que houve redu-

ção em todos os casos. No entanto, essa redu-

ção foi mais significativa no reator C, uma vez 

que devido à manutenção de maior temperatura 

da massa ao longo do experimento e passagem 
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pelas quatro fases do processo (mesofílica, 1ª 

termofílica, 2ª termofílica e resfriamento), o que 

se pode atribuir à maior ocorrência de atividade 

biológica, certamente esse resultado de menor 

teor de SV em relação aos outros dois reatores 

era esperado.

Por fim, quanto ao PCS, uma vez que este tende a 

ser maior quanto maior o teor de ST e SV, obteve- 

se o melhor resultado (17.551,88kJ/kgST) para 

o reator B2, com 61,3 e 86,5% de ST e SV, res-

pectivamente. Vale ressaltar que, como o valor do 

PCS é diretamente proporcional ao teor de SV, e 

é analisado em amostra seca (após ser submeti-

da à estufa por 24h, a 105ºC), esse parâmetro é 

maior na massa antes de ser processada (biosse-

cagem) do que após, já que ao longo do processo, 

devido à atividade biológica (matéria orgânica) e 

consequente aumento da temperatura, o teor de 

SV é reduzido, ou seja, consome-se parte dos só-

lidos voláteis presentes. Logo, o melhor resulta-

do em termos de secagem e aproveitamento de 

potencial energético do produto final pode ser 

atribuído ao reator B2, mesmo passando apenas 

por duas (mesofílica e primeira termofílica) das 

quatro fases do processo identificadas e descri-

tas por Cai et al. (2016b), devido à abertura do 

reator e consequente desfavorecimento de au-

mento da temperatura.

Como limitações desse experimento mencio-

na-se a possibilidade de estimar e comparar os 

custos de energia elétrica devido ao aumento na 

vazão de ar (realizada em B1 e B2), bem como a 

possibilidade de ter sido conduzido simultanea-

mente um reator extra em mesmas condições do 

reator C, mas com pelo menos um ou dois revol-

vimentos sendo realizados, com o primeiro no 

quinto ou sexto dia.

5 CONCLUSÕES
Ante o exposto, destaca-se a importância e a 

necessidade de tratamento e aproveitamento 

de resíduos como o lodo de ETE, conforme pre-

coniza a Lei 12.305/2010 (BRASIL, 2010). Além 

disso, menciona-se que o processo de biosseca-

gem com lodo de ETE é ainda recente, uma vez 

que os primeiros estudos relatados na literatura 

datam de 2010 (REIS et al., 2019). Em contrapon-

to, cita-se que na Europa já existem estações de 

biossecagem de lodo de ETE implantadas em es-

cala real (WINKLER et al., 2013), o que ainda não 

existe no Brasil, mesmo com o cenário promissor 

dessa tecnologia.

Em relação aos estudos conduzidos, enfati-

za-se que o processo, mesmo conduzido em  

escala laboratorial, apresentou comportamen-

to e resultados de acordo com o relatado na li-

teratura, além de trazer ganhos no que se refe-

re à condução do experimento comparando-se 

processo fechado com parcialmente fechado  

durante a duração, além da variação de vazão de 

ar injetada.

Por fim, ressalta-se a viabilidade da aplicação 

desse processo, uma vez que o teor de ST final, 

principalmente nos reatores B1 e B2, apresentou 

resultados (61 e 63,1%) viáveis para incineração 

e com PCS compatível (14.775,59 e 17.551,88kJ/

kgST) com o apresentado para estações de bios-

secagem e incineração em escala real.

6 AGRADECIMENTOS
Ao grupo de pesquisa GICOM, do Departamento 

de Engenharia Química, da Universitat Autòno-

ma de Barcelona; e à CAPES (Coordenadoria de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 

pela concessão da bolsa de doutorado sanduí-

che no exterior (PDSE).

7 FONTE DE FINANCIAMENTO
CAPES, Bolsa PDSE, processo nº 

99999.003698/2014-09.

Biossecagem como alternativa de tratamento e aproveitamento energético de lodo de ETE

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 235 / pp 47-60 | Ed. Esp. Mar. 2022



60

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

9 REFERÊNCIAS
ALMEIDA, M. C. R. Efeito da taxa de aeração, da proporção 

mássica e da umidade da matriz inicial no processo de 

biossecagem de lodo de ETE. 143 p. Dissertação (Mestrado). 

Universidade Federal de São Carlos/UFSCar, São Carlos, 2020.

APHA – American Public Health Association; AWWA – American 

Water Works Association; WEF – Water Environment Federation. 

Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater. 22 ed., 2012.

BRASIL. Presidência da República Federativa do Brasil. 

Legislação Federal Brasileira. Brasília. Lei 10.305 de 2010. 

Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br/legislacao/>. 

Acesso em: 20 jun. 2020.

CAI, L.; GAO, D.; CHEN, T-B.; LIU, H-T.; ZHENG, G-D.; YANG, Q-W. 

Moisture variation associated with water input and evaporation 

during sewage sludge bio-drying. Bioresource Technology, 117, 

2012. 13-19 p.

CAI, L.; CHEN, T-B.; GAO, D.; ZHENG, G-D.; LIU, H-T.; PAN, T-H. 

Influence of forced air volume on water evaporation during sewage 

sludge bio-drying. Water Research, 47, 2013. 4767-4773 p. http://

dx.doi.org/10.1016/j.watres.2013.03.048

CAI, L.; GAO, D.; HONG, N. The effects of different mechanical 

turning regimes on heat changes and evaporation during sewage 

sludge biodrying. Drying Technology, 33, 2015. 1151-1158 p. 

https://doi.org/10.1080/07373937.2015.1016574

CAI, L.; CHEN, T-B.; GAO, D.; YU, J. Bacterial communities and 

their association with the bio-drying of sewage sludge. Water 

Research, 90, 2016a. 44-51 p.  https://doi.org/10.1016/j.

watres.2015.12.026

CAI, L.; KRAFFT, T.; CHEN, T-B.; GAO, D.; WANG, L. Structure 

modification and extracellular polymeric substances conversion 

during sewage sludge biodrying process. Bioresoucse 

Technology, 157, 2016b. 414-421 p. https://doi.org/10.1016/j.

biortech.2016.05.102

FERNANDES, F.; SILVA, S. M. C. P. Manual prático para a 

compostagem de biossólidos. Universidade Estadual de Londrina 

(UEL). Rio de Janeiro: ABES. Projeto PROSAB, 1999.

GYLLENHAMMAR, M. Combustion of deinking sludge and 

fiber sludge in bark fired boilers. Varmeforsk report. S.E.P. 

Scandinavian Energy Project AB, 1998.

GÖTTSCHING, L.; HAMM, U; PLATZER, E.; PUTZ, H.J. Analysis of 

waste paper recycling and disposal options in Germany, IIED 

Report, 1996.

HUILINIR, C.; VILLEGAS, M. Simultaneous effect of initial moisture 

content and airflow rate on biodrying of sewage sludge. Water 

Research, 82, 2015. 118-128 p. https://doi.org/10.1016/j.

watres.2015.04.046

KUDRA, T., GAWRZYNSKI, Z., GLASER, R., STANISLAWSKI, J., 

POIRIER, M. Drying of pulp and paper sludge in a pulsed fluid 

bed dryer. Drying Technology, 20, 2002. 917-933 p. https://doi.

org/10.1081/DRT-120003769

REIS, R. F.; CORDEIRO, J. S.; FONT, X.; ACHON, C. L. The biodrying 

process of sewage sludge – a review. Drying Technology, 2019, 

1-14 p. https://doi.org/10.1080/07373937.2019.1629689

VILLEGAS, M; HUILINIR, C. Biodrying of sewage sludge: kinetics 

of volatile solids degradation under different initial moisture 

contents and air-flow rates. Bioresource Technology, 174, 2014. 

33-41 p. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2014.09.136

WINKLER, M. -K. H.; BENNEMBROEK, M. H.; HORSTINK, F. H.; VAN 

LOOSDRECHT, M. C. M.; VAN DE POL, G.-J. The biodrying concept: 

an innovative technology creating energy from sewage sludge. 

Bioresource Technology, 147, 2013. 124-129 p. https://doi.

org/10.1016/j.biortech.2013.07.138

YANG, B.; ZHANG, L.; JAHNG, D. Importance of initial moisture 

content and bulking agent for biodrying sewage sludge. Drying 

Technology, 32, 2014. 135-144 p. https://doi.org/10.1080/0737

3937.2013.795586

ZHAO, C.; CHEN, X.; HUANG, C.; LAN, J.; DUAN, Y.; CUI, G.; WANG, 

W. Fluidization and incineration of pulp and paper mill sludge 

in BFB. In: 15th International Conference on Fluidized Bed 

Combustion, Savannah, GA (US), 1999. Anais… Web

ZHAO, L.; GU, W.-M.; HE, P.-J.; SHAO, L.-M. Effect of air-flow rate 

and turning frequency on bio-drying of dewatered sludge. Water 

Research, 44, 2010. 6144-6152 p.

Reis RF, Gómez RB, Font X, Komillis D, Cordeiro JS

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 235 / pp 47-60 | Ed. Esp. Mar. 2022

http://www.presidencia.gov.br/legislacao/
http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2013.03.048
http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2013.03.048
https://doi.org/10.1080/07373937.2015.1016574
https://doi.org/10.1016/j.watres.2015.12.026
https://doi.org/10.1016/j.watres.2015.12.026
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.05.102
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.05.102
https://doi.org/10.1016/j.watres.2015.04.046
https://doi.org/10.1016/j.watres.2015.04.046
https://doi.org/10.1081/DRT-120003769
https://doi.org/10.1081/DRT-120003769
https://doi.org/10.1080/07373937.2019.1629689
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2014.09.136
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2013.07.138
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2013.07.138
https://doi.org/10.1080/07373937.2013.795586
https://doi.org/10.1080/07373937.2013.795586


61Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 235 / pp 61-76 | Ed. Esp. Mar. 2022

Ricardo Alves Maurício1* | Clédson Lucena de Aráujo1 | Solange Aparecida Goularte Dombroski 1 |  
Fiama Raissa Coelho Pereira1 | Genevile Carife Bergamo1 

Água residuária gerada em tratamento de 
água de piscina e possibilidade de reúso 
agrícola
Wastewater generated from swimming pool treatment and  
agricultural reuse possibility

DOI: https://doi.org/10.36659/dae.2022.020

 Data de entrada: 
10/08/2020 

 Data de aprovação: 
24/09/2020

1 Universidade Federal Rural do Semi-Árido - Mossoró - Rio Grande do Norte - Brasil.
* Autor correspondente: ricardoencivil@gmail.com.

ORCID ID
Maurício RA   https://orcid.org/0000-0002-4940-7149
Araújo CL   https://orcid.org/0000-0001-5516-8079

Dombroski SAG   https://orcid.org/0000-0002-9881-615X
Pereira FRC   https://orcid.org/0000-0002-4395-8054
Bergamo GC   https://orcid.org/0000-0002-8144-0010

Resumo
Este trabalho teve por objetivos caracterizar e discutir a possibilidade de reúso agrícola da água de lavagem 

de filtros (ALAF) da piscina de um campus universitário e avaliar sua clarificação com e sem condicionamento 

químico, utilizando sementes de Tamarindus indica e cal. A qualidade da ALAF foi verificada em termos de 

parâmetros físicos, químicos, microbiológicos e biológico. Foram realizados ensaios de clarificação por gravi-

dade com dosagens 0 e 15 g/kg SST para os dois coagulantes. O software R foi utilizado para a análise de va-

riância, com um nível de 5% de significância. Observou-se um potencial de reúso agrícola da ALAF após seu 

tratamento (para remoção de SST e alumínio total), desde que acompanhado de manejo da irrigação, para 

algumas culturas. Para as condições dos ensaios e requisitos da análise de variância, não houve diferença 

entre os coagulantes tamarindo e cal, bem como na interação destes com as dosagens, para turbidez e SST 

no sobrenadante e, SST e alumínio total do lodo.

Palavras-chave: Coagulantes naturais. Água de lavagem de filtro. Condicionamento químico. Tamarindus  

indica. Cal hidratada. Ensaios em escala de bancada.

Abstract
This essay’s objective was to characterize and discuss the possibility of agricultural reusing of filter backwash water 

(FBW) from a swimming pool university campus and evaluating its clarification with and without chemical condition-

ing, using Tamarindus indica seeds and lime. FBW quality was verified in terms of physical, chemical, microbiological 

and biological parameters. Gravity clarification experiments were performed with dosages of 0 and 15 g/kg TSS 

for both coagulants. An analysis of variance was carried out with the R software, with 5% confidence level. It was 

observed that the FBW had potential for agricultural reusing after treatment for TSS and total aluminum, provided it 

was accompanied with irrigation management for selected agricultural crops. For experiments conditions and vari-

ance analysis requirements, there was not any difference between lime and tamarind coagulants, nor on the interac-

tions between said coagulants and dosages, for supernatant turbidity and TSS, and sludge TSS and total aluminum.
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1 INTRODUÇÃO
No contexto de desenvolvimento sustentável, 

os recursos hídricos e os serviços providos pe-

los mesmos contribuem para a diminuição da 

pobreza, para o crescimento econômico e para 

a sustentabilidade ambiental (UN-Water, 2015). 

Desde a segurança alimentar e energética até 

a saúde humana e ambiental, a água contribui 

para o bem-estar social e crescimento inclusivo, 

sendo que os desafios na interface água e de-

senvolvimento sustentável variam de uma região 

para outra (UN-Water, 2015).

No âmbito de gestão de recursos hídricos, o reúso 

pode contribuir para a conservação daqueles. Reú-

so de água pode ser definido como o uso de esgo-

to tratado para fins benéficos como, por exemplo, 

irrigação agrícola ou ornamental, reúso potável 

direto ou indireto (METCALF & EDDY, 2016). Con-

siderando o aumento da geração de água residu-

ária em decorrência do aumento da sua demanda, 

UN-Water (2017) ressaltou a importância da pos-

sibilidade de alterar a gestão de águas residuárias 

de “tratamento e eliminação” para “reúso, recicla-

gem e recuperação de recursos”. 

Dentre os benefícios específicos ao reúso agrí-

cola a partir de sistemas adequadamente plane-

jados e administrados, citam-se a minimização 

das descargas de esgotos em corpos de água; a 

preservação dos recursos subterrâneos; a con-

servação do solo pela acumulação de húmus, au-

mentando a resistência à erosão; a contribuição 

ao aumento da produção de alimentos, elevan-

do, assim, os níveis de saúde, qualidade de vida e 

condições sociais de populações associadas aos 

esquemas de reúso (HESPANHOL, 2003, HESPA-

NHOL, 2008); a redução da utilização de fertili-

zantes artificiais na irrigação, proporcionando 

economia em relação a esses insumos (MOTA; 

VON SPERLING, 2009).

Como desvantagens do reúso de águas, é pos-

sível apontar a rejeição da população a essa 

prática; os riscos de contaminação ambiental; 

os riscos de transmissão de doenças aos tra-

balhadores, manipuladores e consumidores de 

produtos gerados a partir de águas de reúso; a 

possibilidade de alterações nas características 

do solo, como, por exemplo, salinização, como 

consequência do reúso em irrigação; os possíveis 

danos às culturas, devido à presença de alguns 

compostos nas águas de reúso aplicadas à irriga-

ção (MOTA; AQUINO; SANTOS, 2007).

A qualidade da água para reúso deve ser com-

patível com o uso a ser realizado. Pinto, Foresti 

e Marques Júnior (2006, p. 395) salientaram que 

“o mais importante fator para propor um sistema 

de reutilização de águas residuárias é que a qua-

lidade da água seja adequada aos usos preten-

didos”. “A qualidade da água utilizada e o objeto 

específico de reúso estabelecerão os níveis de 

tratamento recomendados, os critérios de segu-

rança a serem adotados, os custos de capital, de 

operação e de manutenção associados” (HESPA-

NHOL, 2003, p. 41).

No âmbito de melhoria de desempenho de esta-

ções de tratamento de esgotos, uma possibilida-

de é a precipitação química obtida pela adição 

de produtos químicos para modificar o estado 

físico de sólidos dissolvidos e sólidos em sus-

pensão, assim como para facilitar a remoção por 

sedimentação (METCALF & EDDY, 2016). Dentre 

os produtos precipitantes, esses autores citam o 

alúmen, cal hidratada (hidróxido de cálcio) e clo-

reto férrico. Quanto à utilização de cal hidratada 

isoladamente como precipitante, considerando 

as reações com ácido carbônico, uma quantida-

de suficiente deve ser adicionada para combinar 

com todo o ácido carbônico livre e com o ácido 

carbônico dos bicarbonatos para produzir carbo-

nato de sódio (Ibid.).

Quanto à demanda geral por água, entre os usos 

está a utilização e manutenção de piscinas. Nos 

termos da NBR 9816 (ABNT, 1987a, p. 3), piscina 
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é definida como “conjunto de instalações desti-

nadas às atividades aquáticas, compreendendo 

o tanque e demais componentes relacionados 

com o seu uso e funcionamento”. Quanto à qua-

lidade da água, a NBR 10818 (ABNT, 2016) esta-

belece critérios de qualidade microbiológica e 

físico-química. Ainda sobre a qualidade da água 

de piscinas, WHO (2006a) ressalta aspectos de 

saúde pública quanto a: controle da clarificação 

para minimizar perigos de ferimento, controle 

da qualidade da água para evitar transmissão de 

doenças infecciosas e controle de perigos poten-

ciais relacionados a subprodutos da desinfecção. 

Essas prioridades relacionadas à saúde pública 

podem ser obtidas por meio de uma combinação 

de ações, como tratamento da água, dentre ou-

tras (WHO, 2006a).

A utilização de produtos químicos necessários à 

floculação possibilita que os flocos sejam reti-

dos no meio filtrante do sistema de filtração da 

piscina (HESPANHOL, 1975). Filtros de areia, fil-

tros de diatomita e filtros diversos (meio filtran-

te diferente de areia ou diatomita) são mencio-

nados pela NBR 10339 (ABNT, 1988), dentre as 

prescrições indicadas para piscinas. Essa norma 

apresenta diversas especificações para os fil-

tros. A operação dos filtros de areia e diatomi-

ta requer a lavagem dos mesmos. Os filtros de 

areia, ainda de acordo com a NBR 10339, devem 

ser dotados de dispositivos indicando, confor-

me instruções do fabricante, a necessidade de 

limpeza do meio filtrante.

Dependendo da qualidade da água da piscina, o 

tratamento é executado com floculação, sedi-

mentação e aspiração do sedimento acumulado 

no fundo da piscina. Dessa forma, o tratamento 

da água de piscina pode gerar água residuária 

que, em geral, é descartada no sistema de coleta 

de esgotos.

O tratamento da água de piscina pode envolver 

etapas tipicamente aplicadas ao tratamento 

de água para consumo humano (por exemplo, 

coagulação, floculação, decantação, filtração, 

além de desinfecção). Assim, guardadas as de-

vidas proporções de concentrações, já que uma 

piscina é, em geral, abastecida com água trata-

da e, em uma estação de tratamento de água, o 

afluente se origina de um manancial, observa-se 

uma certa similaridade entre os resíduos gera-

dos nesses sistemas. Em uma piscina, pode ser 

gerada água residuária durante o tratamento de 

sua água como, por exemplo, a água aspirada do 

fundo e água de lavagem dos filtros. E, em uma 

estação de tratamento de água (ETA), dentre os 

resíduos gerados estão o lodo de decantadores 

e água de lavagem de filtros, os quais, segundo 

Achon, Barroso e Cordeiro (2013), são os prin-

cipais resíduos gerados nessas estações. Quan-

to aos lodos de ETA, as unidades mais comuns 

para seu espessamento/adensamento são os 

espessadores por gravidade (sedimentadores) 

e por flotação por ar dissolvido (REALI; PATRI-

ZZI, 1999). No âmbito de lodos de esgotos, os 

métodos de adensamento incluem: gravidade, 

flotação por ar dissolvido, decantador centrífu-

go, prensa desaguadora gravitacional e tambor 

rotativo (METCALF & EDYY, 2016). Para lodos de 

ETA que aplicam sais de ferro e de alumínio como 

coagulantes, é usual haver um condicionamento 

(físico ou químico) prévio para obtenção de um 

melhor desempenho das operações de redução 

da água presente nesses lodos (REALI, 1999). O 

condicionamento químico de lodo de ETA pode 

ser realizado pela adição de produtos químicos 

que favorecem a remoção de grande parte da 

água presente no lodo, como cal e polímeros, es-

tes também chamados de polieletrólitos (Ibid.). 

Os polieletrólitos podem ser divididos em natu-

rais e sintéticos (METCALF & EDDY, 2016). 

Com relação a coagulantes poliméricos naturais, 

Oladoja (2015) apresentou uma revisão sobre a 

aplicação para tratamento de água e água resi-

duária. Neste trabalho são apresentadas diversas 

informações (contexto, importância econômica, 
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base teórica para escolha do material, métodos 

de preparação do material, aplicações na purifi-

cação de água e água residuária e mecanismo de 

coagulação subjacente) para espécies de Planta-

go, Phaseolus vulgaris, Actinobacteria, derivados 

de amido, extratos polifenólicos naturais, extra-

tos de sementes de bolota e de castanha, espé-

cies de Opuntia, Chitosan, goma de sementes de 

Ipomoea, sementes de Moringa oleífera, sementes 

de Cassia obtusifolia, sementes de Ocimum basi-

licum, sementes de noz de Sterculia lychnopho-

ra, sementes de Annona diversifolia e de Annona 

muricata. O autor ressaltou a falta de evidência 

científica relacionada a tais coagulantes poli-

méricos naturais quanto às espécies coagulan-

tes ativas, mecanismos de coagulação, efeitos 

toxicológicos, assim como a pobre avaliação da 

qualidade da água tratada, dentre outros. Yin 

(2010) também havia ressaltado a importância 

de conhecer os mecanismos subjacentes de coa-

gulação associados com os coagulantes naturais 

para um completo entendimento de suas aplica-

ções. Esse autor apresentou um panorama geral 

sobre fontes, processos e mecanismos envolvi-

dos com alguns coagulantes naturais (sementes 

de Trychnos potatorum, Moringa oleífera, tanino 

e cacto). Dentre os agentes coagulantes ativos 

reconhecidos, em coagulantes naturais, está o 

ácido galacturônico presente em, por exemplo, 

cacto Opuntia (YIN, 2010).

No âmbito de potabilização de água em comu-

nidades rurais ou isoladas, as tecnologias de 

tratamento de água devem apresentar simplici-

dade operacional, dentre outras características, 

uma vez que, normalmente, o próprio usuário é 

o responsável pela implantação e pelo monitora-

mento do sistema (ARANTES et al., 2015). A uti-

lização de coagulantes naturais está entre os ti-

pos de tecnologias indicadas para tal população 

(Ibid.). Esses autores compararam a aplicação 

de sementes de Moringa oleifera nas formas de 

sachê (sementes descascadas, trituradas e con-

finadas em sachês) e suspensão aquosa. Ainda 

na área de potabilização de água, Carrasquero 

et al. (2019) investigaram a remoção de turbidez 

utilizando sementes de Tamarindus indica como 

coagulante natural.

Quanto ao tratamento de águas residuárias, Yin 

(2010) comentou que distintos estudos acadê-

micos indicaram bom potencial de utilização de 

coagulantes naturais para tratamento de água 

residuária industrial. O autor apresentou resul-

tados de vários estudos que sugeriram a possi-

bilidade de utilização efetiva de coagulante de 

origem vegetal para tratar determinados efluen-

tes contendo corantes. Além de efluentes com 

corantes, foram citados estudos com aplicação 

de coagulantes naturais para tratar efluente de 

curtume e esgotos com alta carga orgânica (YIN, 

2010). A remoção de cor e turbidez de um efluen-

te de abatedouro de aves foi avaliada em estudo 

de coagulação-floculação com aplicação de co-

agulantes naturais (LUCYK et al., 2015). Os me-

lhores resultados observados por esses autores 

foram para tanino SG e SL com remoção superior 

a 80 e 90% de cor e turbidez, respectivamente. 

A possibilidade de aplicação de floculantes na-

turais de origem animal e vegetal em sistemas 

de tratamento de águas residuárias que incluem 

etapas de coagulação-floculação foi abordada 

também por Zaman (2018). O autor examinou o 

potencial de alguns floculantes naturais de ori-

gem vegetal (amido de mandioca, sementes de 

Plantago ovata, de Moringa oleífera, de Tamarindus 

indica e de Durio zibethinus) para o tratamento de 

águas residuárias. Dentre outras conclusões, o 

autor mencionou distintos desempenhos por flo-

culantes naturais. Por exemplo, comparando pó 

de sementes de Moringa oleífera e de Tamarindus 

indica, observou-se melhor remoção de turbidez 

e sólidos totais pelo primeiro, enquanto o pó de 

sementes de Tamarindus indica apresentou maior 

remoção de metais pesados, de um efluente de 

indústria têxtil. 
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Este trabalho teve por objetivos caracterizar e 

discutir a possibilidade de reúso agrícola da água 

de lavagem de filtros (ALAF) da piscina da UFER-

SA - Mossoró e avaliar sua clarificação sem e com 

condicionamento químico, utilizando sementes 

de Tamarindus indica e cal.

2 METODOLOGIA 
2.1 Água estudada

O presente estudo foi realizado a partir de água 

residuária gerada no tratamento da piscina 

da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA), campus Mossoró. A piscina apresenta 

dimensões de 16 m de largura por 25 m de com-

primento e uma profundidade média de 1,55 m, 

tendo um volume estimado de 581 m³. O trata-

mento da água da piscina da UFERSA pode gerar 

água residuária a partir da aspiração de material 

sedimentado no fundo do tanque, assim como 

da água de lavagem de filtros (ALAF) componen-

tes do sistema de filtração da piscina em ques-

tão. Neste trabalho, a água estudada se referiu à 

ALAF da piscina da universidade.

Foram coletadas 3 amostras do tipo simples, em 

três semanas diferentes, com um volume esti-

mado de aproximadamente 80 L, por amostra. 

A coleta foi realizada nos primeiros instantes do 

funcionamento da operação, em um tempo de 

aproximadamente 40 s, considerando uma vazão 

de operação das bombas, segundo Moura (2017) 

de, aproximadamente, 2 L/s. Durante a coleta da 

amostra de ALAF foram feitas medições in loco 

de temperatura, pH e cloro residual e coletada 

amostra simples (em duplicata) para exame de 

coliformes totais e E. coli. Para as demais de-

terminações laboratoriais, porções de amostras 

foram separadas no laboratório (ver item 2.2). 

Após a coleta da ALAF, a amostra foi transpor-

tada para o Laboratório de Engenharia e Ciência 

Ambiental (LECA) da UFERSA-Mossoró e arma-

zenada em uma bombona de plástico de 200 L.

2.2 Parâmetros analisados

A qualidade da ALAF bruta foi verificada em ter-

mos de parâmetros físicos, químicos, microbio-

lógicos e biológicos, descritos a seguir. A ALAF 

clarificada foi analisada quanto a turbidez e SST. 

Para o lodo, fizeram-se determinações de alu-

mínio total e SST. Os métodos analíticos utiliza-

dos foram: Temperatura: eletrodo digital; Turbi-

dez: Nefelométrico; Condutividade elétrica (CE): 

Condutivímetro; Sólidos totais (ST) e Sólidos em 

suspensão total (SST): Gravimétrico; Potencial 

hidrogeniônico (pH): Eletrométrico; Alcalinidade 

a pH 4,5: Titulação potenciométrica; Nitrogênio 

total kjeldahl (NTK): Kjeldahl semi-micro; De-

manda bioquímica de oxigênio (DBO): DBO de 5 

dias; Demanda química de oxigênio (DQO): Re-

fluxo fechado, colorimético; Sódio (Na): Fotome-

tria de chama; Cálcio (Ca) e Magnésio (Mg): Mé-

todo complexométrico pelo EDTA; Cloretos (Cl-): 

Método de Mohr; Alumínio total: Espectrometria 

de absorção atômica de chama com digestão 

preliminar com ácido nítrico – ácido perclórico; 

Cloro residual livre (CRL): Colorimétrico do DPD; 

Coliformes totais e Escherichia coli: Teste de co-

liformes do substrato enzimático e Ovos de hel-

mintos: Bailenger modificado. Os métodos foram 

os especificados em: Almeida (2010) para Na,  

Ca, Mg e Cl-; Ayres e Mara (1996), usando 20 

litros de amostra para ovos de helmintos e  

Clesceri, Greenberg e Eaton (1998) para as de-

mais determinações.

2.3 Condicionamento químico

O condicionamento químico da ALAF da piscina 

da UFERSA foi realizado com cal hidratada (hi-

dróxido de cálcio, Ca(OH)2
) e coagulante natural 

à base de sementes de tamarindo (Tamarindos 

indica). A solução de cal foi preparada a 1%, em 

cada dia de ensaios. O método de preparação da 

suspensão de sementes de tamarindo foi adap-

tado de Hernandez et al. (2013), Suazo (2016) e 

Pereira (2018), sendo:
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- separar as sementes da casca e da polpa (Fig. 1);

- manter as sementes submersas em água por  

48 horas;

- colocar as sementes em um recipiente com 

água fervente por cerca de 40 minutos, a fim de 

remover a película;

- após a remoção da película, secar as semen-

tes em estufa de circulação forçada a uma tem-

peratura de 65°C até peso constante, no caso,  

48 horas;

- triturar e peneirar as sementes com o auxí-

lio de um moinho laboratorial (marca Marconi, 

modelo MA048, tela em aço inoxidável AISI 304, 

mesh=0,85 mm), obtendo-se um pó esbranqui-

çado. Manter o pó em dessecador e utilizá-lo 

dentro de um prazo máximo de 15 dias;

- pesar, em balança analítica, 0,1g do pó obtido 

e colocar em um béquer (previamente pesado) 

contendo 100 ml de água destilada;

- promover a mistura e aquecimento da suspen-

são até atingir uma temperatura de 65°C, utili-

zando uma placa de agitação magnética com 

aquecimento;

- após a suspensão atingir 65 ºC, cessar o aque-

cimento e agitação, deixar em repouso até al-

cançar a temperatura ambiente;

- pipetar aproximadamente 75% do sobrena-

dante da suspensão, sendo esta a suspensão de 

pó de sementes de tamarindo a ser utilizada para 

os ensaios de tratabilidade. Preparar a suspen-

são diariamente;

- pesar a massa de semente retida no sedimento 

colocando o béquer contendo o sedimento em 

estufa de esterilização e secagem a 100°C por 

24 horas. Esfriar o béquer com o sedimento em 

dessecador e pesar em balança analítica. Neste 

estudo, a massa do sedimento variou entre 79 

e 86% da massa total inicial de pó de sementes 

de tamarindo;

- considerando os valores da massa, de pó de 

semente, inicial e a massa retida no sedimento, 

calcular a massa do sobrenadante e, assim, esti-

mar a concentração da suspensão utilizada para 

dosagem de pó de sementes de tamarindo;

- aplicar a suspensão de pó de sementes de ta-

marindo em dosagens previamente definidas 

para os ensaios de clarificação.

(a) (b) (c) (d) (e)

Figura 1 - Vistas do fruto e de sementes de Tamarindus indica em diferentes estágios de processamento:  
fruto com casca (a); fruto parcialmente sem casca, com vista da polpa (b); sementes (c); sementes sem película,  

após secagem (d); pó peneirado de sementes sem película e secas (e).
 Fonte: Autores (2019).
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2.4 Ensaios de clarificação

Os ensaios de clarificação da ALAF da piscina 

da UFERSA-Mossoró foram realizados em duas 

etapas principais, mistura rápida e clarificação 

por gravidade, utilizando, respectivamente, um 

equipamento jartest (Fig. 2a) e provetas gradua-

das de vidro com capacidade de 2 litros cada 

(Fig. 2b).

(a) (b)

Figura 2 - Vista da instalação de bancada utilizada para os ensaios de clarificação por gravidade: equipamento  
jartest (a) e provetas graduadas (b)

Fonte: Autores (2019).

O procedimento utilizado para execução dos en-

saios de clarificação por gravidade foi adaptado 

a partir de outros estudos realizados com ALAF 

de estações de tratamento de água (SCALIZE, 

1997. REALI; PATRIZZI, 1999. BASTOS; FREITAS; 

OLIVEIRA, 2005), além de orientações sobre en-

saios de bancada (DI BERNARDO, 2003) sendo:

- homogeneizar a ALAF armazenada na bombo-

na plástica e coletar amostras para determina-

ções laboratoriais (20 litros para exame de ovos 

de helmintos e 1 litro para demais análises);

- determinar o mais breve possível a concentra-

ção de SST da ALAF para cálculo da dosagem do 

condicionante em g/kgSST;

- homogeneizar a ALAF armazenada na bombo-

na plástica e transferir em torno de 15 litros para 

um balde de plástico graduado;

- homogeneizar a ALAF contida no balde e trans-

ferir 2 L (volume medido em proveta graduada de 

2 L) para cada jarro do equipamento jartest;

- com o auxílio de pipeta, medir os volumes do 

condicionante (solução de cal hidratada ou sus-

pensão de pó de sementes de tamarindo) corres-

pondentes às dosagens previamente definidas (0 

e 15 g/kgSST), baseadas na concentração de SST 

da amostra de ALAF, transferindo os respectivos 

volumes para os frascos dosadores do equipa-

mento jartest;

- ligar o equipamento de agitação e acertar a 

rotação dos agitadores correspondente ao gra-

diente médio de velocidade da mistura (Gm) pré- 

estabelecido (300 s-1);

- adicionar os volumes de condicionante contidos 

nos frascos dosadores para os jarros, cronometran-

do, a partir desse momento, o tempo de mistura (Tm) 

pré-definido para todos os ensaios, de 3 minutos;

- após o término do Tm, desligar os agitadores do 

jartest e transferir o conteúdo de cada jarro (o mais 

rápido possível, mas com devido cuidado para  

evitar a quebra de flocos eventualmente forma-

dos) para provetas de 2 L e, concomitantemente 
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iniciar a cronometragem do tempo de sedimenta-

ção (Ts), correspondente a 60 minutos; 

- decorrido o Ts, proceder com o sifonamento do 

sobrenadante utilizando uma mangueira de silico-

ne com a extremidade no interior da proveta fixada 

na marca de 750 mL, a partir do fundo da proveta. 

Descartar os primeiros 20 mL e após, coletar uma 

amostra (em torno de 500 mL) do sobrenadante 

para análises (turbidez, SST, CE, sódio e RAS);

- após a coleta da amostra do sobrenadante, 

posicionar a ponta da mangueira no interior da 

proveta na altura da interface “camada de lodo/

água clarificada” e continuar o sifonamento do 

sobrenadante de modo a descartar o conteúdo 

acima desta altura. Se necessário, utilizar tam-

bém uma pipeta para retirada do sobrenadante;

- movimentar cada proveta para o desprendi-

mento do sedimento no seu interior, transferin-

do-o para um frasco de coleta para análises de 

SST e alumínio total;

2.5 Análise estatística

O planejamento experimental foi feito no deli-

neamento em blocos completamente aleatori-

zado, em esquema fatorial, com três repetições 

(coletas). Os tratamentos foram relativos às duas 

dosagens (0 e 15 g/kg SST), com dois coagu-

lantes (sementes de tamarindo e cal hidratada) 

aplicadas para clarificação da água estudada.  

O software R (R Core Team, 2016) foi utilizado 

para a análise de variância, com um nível de 5% 

de significância.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Caracterização da ALAF e possibilidade de 
reúso agrícola

A Tabela 1 apresenta os resultados observados 

dos parâmetros físico-químicos, microbiológi-

cos e biológico da água bruta (ALAF da piscina 

da UFERSA), sendo possível avaliar o potencial de 

reúso agrícola em termos de sua qualidade.

Tabela 1 - Resultados da caracterização qualitativa da ALAF da piscina da UFESA-Mossoró.

Parâmetro Unidade Coleta 1 Coleta 2 Coleta 3 Valores de 
referência Autor

SST mg/L 357 37 302 ≤30
USEPA e Crook 

(1999; 1993 apud 
BLUM, 2003)

pH 7,19 7,53 6,99 6,5 – 8,4 Ayers e Westcot 
(1991)

Temperatura ˚C 29,8 30,4 31,4 - -

Turbidez UNT 136,0 24,0 94,3 ≤100(1) Brasil (2005)

CRL mg/L 1,0 1,2 1,1
<1(2)

1-5(3)

>5(4)

Vários autores apud 
WHO (2006c)

Alcalinidade mg CaCO
3
/L 111,3 98,7 115,6 50 – 200(5) WHO (2006c)

ST mg/L 1228 812 1090 - -

DQO mg/L 69 18 23 - -

DBO mg/L 9 4 2 ≤100 Hespanhol (2003)

NTK mg/L 55,2 52,5 50,7
<5(2)

5-30(3)

>30(4)

WHO (2006c) Ayers 
e Westcot (1991)

Alumínio total mg/L 31,3 7,3 97,7 <5(6)

≤20(7)

USEPA e Crook 
(1999; 1993 apud 

BLUM, 2003)

CE dS/m 1,16 1,19 1,15
<0,7(2)

0,7-3,0(3)

>3,0(4)

Ayers e Westcot 
(1991)

Na mmolc/L 9,13 2,53 2,40
RAS: <3(2)

RAS: 3-9(3)

RAS: >9(4)

Ayers e Westcot 
(1991)

continua...
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Tabela 1 - Continuação...

Parâmetro Unidade Coleta 1 Coleta 2 Coleta 3 Valores de 
referência Autor

Ca mmolc/L 1,13 1,44 0,79 0-20(8) Ayers e Westcot 
(1991)

Mg mmolc/L 0,78 0,49 1,77 0-5(8) Ayers e Westcot 
(1991)

RAS (1/mmolc)1/2 9,34 2,58 2,12

0 -15 (8)

Ayers e Westcot 
(1991)

Relação entre RAS 
e CE

(9) (10) (11) (12) (13)

K mmolc/L 0,43 0,22 0,24 0-2(8) Ayers e Westcot 
(1991)

Cl- mmolc/L 9,00 6,60 6,80
<4(2)

4-10(3)

>10(4)

Ayers e Westcot 
(1991)

Coliformes totais NMP/100 mL 7,5x103 1,5x103 6,2x104 - -

E. coli NMP/100 mL 1,2x102 9,8x100 1,8x102 <1,0x10³ (14) WHO (2006b)

Ovos de Helmintos Ovo/L ND(15) ND ND <1ovo/L (14) WHO (2006b)

Notas: (1)Condição de qualidade para águas doces classe 2. (2)Sem restrição. (3)Restrição ligeira a moderada. (4)Severa restrição. (5)Sem efeitos registrados para solo 
e cultivos. (6)Limite para uso da água por longos períodos (acima de 20 anos). (7)Limite para uso da água por curtos períodos (até 20 anos). (8)Valores normais para 
irrigação. (9)RAS = 0 - 3 e CE: > 0,7 (sem restrição), 0,7 – 0,2 (restrição ligeira a moderada), < 0,2 (severa restrição). (10)RAS = 3 - 6 e CE: > 1,2 (sem restrição), 1,2 – 0,3 
(restrição ligeira a moderada), < 0,3 (severa restrição). (11)RAS = 6 - 12 e CE: > 1,9 (sem restrição), 1,9 – 0,5 (restrição ligeira a moderada), < 0,5 (severa restrição). 
(12)RAS = 12 - 20 e CE: > 2,9 (sem restrição), 2,9 – 1,3 (restrição ligeira a moderada), < 1,3 (severa restrição). (13)RAS = 20 - 40 e CE: > 5,0 (sem restrição), 5,0 – 2,9 
(restrição ligeira a moderada), < 2,9 (severa restrição). (14)Irrigação irrestrita. (15)Não detectado.

Com relação à concentração de SST, o risco as-

sociado mais importante é a obstrução dos ori-

fícios nos sistemas de irrigação (SANTOS; FRAN-

CA, 2007), além da possibilidade de danificar 

sistemas de bombeamento e provocar acúmulo 

de lodo em reservatórios, dentre outros (USEPA, 

1999, CROOK, 1993 apud BLUM, 2003). Para Al-

meida (2010), a restrição de uso em sistema de 

irrigação localizada pode ser considerada como: 

nenhuma (SS < 50 mg/L), moderada (SS: 50 a 100 

mg/L) e severa (SS > 100 mg/L).

Sobre os potenciais problemas de qualidade da 

água de irrigação quanto a salinidade, infiltra-

ção de água no solo, toxicidade de íons espe-

cíficos, além de outros problemas, foi possível 

observar: (a) restrição severa para: RAS e CE 

com avaliação simultânea (uma amostra), NTK e 

sódio (uma amostra); (b) restrição ligeira a mo-

derada para: CRL, CE, e Cl- e (c) sem restrição 

quanto a: pH, alcalinidade, RAS e CE (avaliação 

simultânea, duas amostras).

Quanto à qualidade microbiológica (E. coli) e 

biológica (Ovos de helmintos), não foram verifi-

cados valores acima das diretrizes da OMS para 

irrigação irrestrita.

Sobre a concentração de alumínio total, os re-

sultados observados indicaram a necessidade de 

remoção para que o uso da água ocorra por lon-

gos períodos (acima de 20 anos).

Assim, para um possível uso agrícola da ALAF em 

questão, observa-se a necessidade de tratamen-

to para remoção de SST e de alumínio total vi-

sando atender os limites recomendados.

Os resultados observados de alguns parâmetros 

(CE, RAS e CE, Na, Cl-, NTK, CRL) e respectivos 

possíveis problemas (salinidade, infiltração de 

água no solo, toxicidade de íons específicos, ex-

cesso de nitrogênio e CRL) da ALAF estudada não 

se apresentaram, em sua totalidade, com seve-

ra restrição para reúso agrícola. Em princípio, o 

manejo adequado em termos de técnicas de ir-

rigação e tipos de cultivos podem possibilitar o 

aproveitamento agrícola da ALAF.

Outro ponto a ressaltar se refere à importân-

cia de um melhor conhecimento da variação da 
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qualidade da água em estudo. Os resultados das 

amostras de ALAF (coletadas em 3 datas) indi-

caram variação relevante da concentração de 

alguns parâmetros (SST, turbidez, alumínio total, 

Na). Tais resultados podem estar relacionados ao 

número de usuários da piscina a cada semana, 

o que pode influenciar na qualidade e no trata-

mento da água da piscina e, consequentemente, 

na qualidade da ALAF. Além disso, o operador 

variava os tipos de produtos químicos utilizados 

para clarificar a água da piscina (sulfato de alu-

mínio ou clarificante a base de clorohidróxido de 

alumínio), dependendo de sua qualidade. Julga- 

se importante ampliar o estudo com essa água 

para conhecimento de uma faixa de variação da 

concentração dos constituintes da ALAF, mais 

representativa, o que facilitará um planejamento 

de tratabilidade dessa água.

3.2 Resultados obtidos em ensaios de 
clarificação, por gravidade, da ALAF

A partir da Fig. 3, verifica-se que, sem aplicação  

(0 g/KgSST) de tamarindo e de cal, a água clari-

ficada apresentou valores de turbidez de 12,7 a 

58,5 uT e 12,8 a 58,1 uT, respectivamente. Ainda 

com relação à dosagem de 0 g/kgSST, os maiores 

valores foram observados para a coleta 3. Para a 

dosagem de 15 g/KgSST, os resultados variaram de 

14,6 a 20,4 uT com o uso de tamarindo como coa-

gulante e de 15,1 a 68,2 uT com a cal, o que mos-

trou um desempenho mais uniforme obtido pela 

aplicação de tamarindo, considerando as 3 coletas.

Para a ALAF da coleta 1 (turbidez = 136 UNT), a 

eficiência de remoção de turbidez variou de 88,9 

a 90,7% em todos os ensaios (dosagem de 0 e 

15g/kgSST e ambos coagulantes). Para dosagem 

de 0 g/kgSST, de tamarindo e cal, a eficiência de 

remoção observada foi de 90,6 a 90,7%, relati-

vamente similar aos resultados observados com 

a aplicação de 15 g/kgSST de tamarindo e cal 

(89,3% e 88,9%, respectivamente). Os resultados 

de eficiência de remoção de turbidez encontra-

dos neste estudo com a utilização de tamarindo 

estão dentro da faixa observada por outros au-

tores para outros tipos de água. Carrasquero et 

al. (2019) utilizaram tamarindo como coagulante 

em água sintética (água potável com adição de 

caulim) com turbidez de 25 a 100 UNT. Esses au-

tores observaram eficiência da remoção da tur-

bidez de 34,4% a 96,9%, sendo esta última ob-

tida com a dosagem de 250 mg/L em uma água 

de 100 UNT. Hernández et al. (2013) estudaram 

a aplicação de sementes de tamarindo em águas 

sintéticas com turbidez de 100 a 350 UNT e al-

cançaram porcentagens de remoção para tur-

bidez entre 72,5 e 89,1% para dosagens ótimas. 

Para valores de turbidez de 100 a 200 UNT en-

controu-se a dosagem ótima de 61,83 ppm.

Utilizando polímero aniônico em um estudo de 

clarificação de ALAF de uma estação de trata-

mento de água (ETA) cujo coagulante primário 

era sulfato de alumínio, Di Bernardo, Scalize e 

Souza Filho (1999) obtiveram eficiência de re-

moção de turbidez de 94,5% com polímero e 

72,6% sem aplicação do coagulante, para uma 

água bruta com 149,0 UNT. 

Na coleta 2, cuja turbidez da água bruta era de 

24,0 uT, observaram-se valores de turbidez no 

sobrenadante de 15,4 a 20,4 uT entre os coagu-

lantes, com eficiência de remoção variando de 

15,0 a 35,8 %. 

Quanto à coleta 3, os ensaios de clarificação 

da ALAF (turbidez = 94,3 UNT), resultaram em 

sobrenadante com turbidez entre 18,1 e 68,2 

UNT, com eficiência de remoção de 27,7% a 

80,8%. Para dosagem de 0 g/KgSST, a eficiên-

cia de remoção foi de, aproximadamente, 38%. 

Quanto à dosagem de 15 g/kgSST, foram ob-

servados valores de eficiência de remoção de 

80,8 e de 27,7% para o uso de tamarindo e de 

cal, respectivamente.
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Figura 3 - Resultados de turbidez e SST da ALAF clarificada observados em ensaios com dosagens de 0 e 15 g/kgSST de 
tamarindo e cal

Considerando os ensaios realizados, o melhor 

resultado observado de remoção de turbidez 

(aproximadamente de 91%) foi para a amostra 

de ALAF da coleta 1 sem o condicionamento 

químico, ou seja, dosagem de 0 g/kgSST. Dis-

to, observa-se desempenho irrelevante de re-

moção de turbidez quanto ao condicionamen-

to químico para as condições dos ensaios e as 

amostras estudadas.

Com relação aos resultados de SST no sobrena-

dante (Fig. 3), observou-se comportamento re-

lativamente similar ao visto para turbidez. Para 

dosagem de 0 g/KgSST, os valores verificados de 

SST no sobrenadante variaram de 24,0 a 188,7 

mg/L, indicando indiretamente a variação da 

qualidade da ALAF bruta. Para a dosagem de 15 

g/KgSST de tamarindo, foram observadas con-

centrações entre 32 e 52 mg/L, enquanto para a 

cal obtiveram-se resultados entre 30 e 197 mg/L.

Quanto à eficiência da remoção de SST, obser-

vou-se uma variação de 89,7 a 91,4% para a 

ALAF respectiva à coleta 1 (SST =357 mg/L); de 

4,5 a 35,1% para a água bruta referente à coleta 

2 (SST = 37 mg/L) e de 34,9 a 82,8% para a ALAF 

obtida pela coleta 3 (SST = 302 mg/L.

De um modo geral, não houve influência da do-

sagem e do tipo de coagulante utilizado (tama-

rindo ou cal) nos valores de turbidez e SST no so-

brenadante. Ao final desse item, apresenta-se a 

análise estatística realizada.

Na Fig. 4, apresentam-se os resultados de SST e 

alumínio total no lodo gerado com os ensaios de 

clarificação.
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Considerando as três amostras de ALAF, as 

concentrações de SST no lodo variaram de 120 

a 3586 mg/L para a dosagem 0 g/Kg, de 180 a 

4840 mg/L para as amostras relativas aos en-

saios com tamarindo, e de 229 a 4057 mg/L 

para as amostras gerados nos ensaios com cal. A 

maior concentração de SST no lodo foi observada 

com a aplicação de tamarindo com dosagem de 

15 g/kgSST, indicando um melhor desempenho 

em comparação com a utilização de cal, para a 

coleta 3. Observou-se um aumento de SST no 

lodo, em relação à água bruta, 3,2 a 10,4 vezes 

para a dosagem 0 g/KgSST, de 4,9 a 16,0 vezes 

para o coagulante tamarindo, e entre 6,2 e 11,4 

vezes para as amostras resultantes dos ensaios 

com cal. Tais resultados indicaram menor con-

centração de SST do lodo em relação àqueles 

apresentados por Di Bernardo, Scalize e Souza 

Filho (1999), superior a 23 vezes. Esses autores 

avaliaram a clarificação por sedimentação de 

ALAF (SST = 58 a 248 mg/L) de uma ETA. Após a 

clarificação, as concentrações de SST do lodo ve-

rificadas pelos referidos autores, representaram 

um aumento proporcional de 23,9 a 89,7 vezes as 

concentrações de sólidos na água bruta, quando 

não foi feita a adição de polímeros aniônicos. Já 

para as amostras nas quais os polímeros foram 

acrescentados, esse intervalo variou de 51,1 a 

132,8 vezes.

Com relação ao teor de sólidos no lodo, no pre-

sente trabalho verificaram-se valores de 0,01 a 

0,4%, sendo estes relativamente baixos quando 

se comparam com lodo adensado de ALAF de 

ETAs. Menores valores de teor de sólidos eram 

esperados por se tratar de ALAF de piscina. 

Dentre resultados apresentados por Di Bernar-

do, Scalize e Souza Filho (1999), estão valores 

de teor de sólidos entre 0,5 e 0,9% e 0,8 a 1,2% 

nos lodos gerados em ensaios de clarificação por 

sedimentação de ALAF de ETA, sem e com polí-

mero, respectivamente. Em ensaios de bancada 

para clarificação por gravidade dos resíduos de 

filtros de uma ETA, com a aplicação de polímeros 

sintéticos, o maior valor obtido por Silveira et al. 

(2017) do teor de sólidos no lodo foi de 0,9%.

A concentração de alumínio total do lodo (Fig. 

4) variou entre 21,5 e 641,3 mg/L para as amos-

tras relativas à dosagem de 0 g/KgSST. Já, para 

as amostras obtidas em ensaios com aplicação 

de tamarindo, a variação foi de 25,4 a 1414,9 

mg/L e, para a cal, de 17,1 a 917,5 mg/L. Note-se 

que, considerando as três coletas, a água bruta 

apresentou concentração de alumínio total en-

tre 7,3 e 97,7 mg/L (Tabela 1). Comparando as 

concentrações de alumínio total das amostras 

de lodo com os valores para a água bruta, per-

cebe-se que: para o tratamento sem adição de 

coagulante a concentração aumentou entre 2,95 

e 19,48 vezes; para as amostras com tamarindo, 

o aumento esteve entre 3,5 e 27,3 vezes, e para 

as amostras com adição de cal, entre 2,4 e 29,3.

Um estudo de Di Bernardo, Scalize e Souza Filho 

(1999) aponta um comportamento semelhan-

te quanto à concentração de alumínio. A partir 

de ensaios com ALAF de uma ETA, os autores 

observaram valores entre 2,6 e 4,40 mg/L para 

a água bruta, de 126,93 a 218,01 mg/L para os 

tratamentos sem adição de polímero aniônico, e 

entre 137,80 e 247,45 para as amostras às quais 

adicionou-se polímero aniônico na proporção de 

5 g/Kg de SST. Fazendo uma comparação da con-

centração de alumínio no lodo em relação à água 

bruta, tem-se que, para as amostras às quais não 

foi adicionado polímero o aumento foi de 48,8 a 

53,7 vezes, e com a adição de polímero variou de 

53,0 a 58,5 vezes. Observa-se que as concentra-

ções proporcionais de alumínio do lodo no estu-

do de Di Bernardo, Scalize e Souza Filho (1999) 

foram bem mais acentuadas do que as obtidas 

neste trabalho.

No presente trabalho, a análise estatística pos-

sibilitou verificar que não houve diferença na 

interação entre coagulantes e dosagens, para 

turbidez (p = 0,2845) e SST (p = 0,3321) no so-
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brenadante e também para Alumínio total (p = 

0,2993) e SST (p = 0,2069) do lodo. Também não 

ocorreram diferenças entre os coagulantes Cal 

e Tamarindo na turbidez (p = 0,3693) e SST (p = 

0,4011) no sobrenadante e Alumínio total (p = 

0,5164) e SST (p = 0,7399) do lodo; bem como 

entre as dosagens 0 e 15 g/Kg SST para turbidez 

(p = 0,6520) e SST (p = 0,4296) no sobrenadante e 

também para o Alumínio total (p = 0,1226) e SST 

do lodo (p = 0,0883). 

Entende-se que outros ensaios de clarificação da 

ALAF, quanto a dosagens e tipos de coagulantes, 

serão de grande importância para maior conhe-

cimento sobre essa fonte alternativa de água.

Figura 4 - Resultados de SST e alumínio total do lodo observados em ensaios com dosagens de 0 e 15 g/kgSST de 
tamarindo e cal

4 CONCLUSÕES
Observou-se um potencial uso agrícola da ALAF 

da piscina da UFERSA após seu tratamento (para 

remoção de SST e alumínio total), assim como, 

manejo da irrigação e escolha das culturas. No-

tou-se a importância da ampliação de pesquisa 

com a água estudada para um melhor entendi-

mento da variação de sua qualidade ao longo dos 

períodos letivos e, consequentemente, da possi-

bilidade de reúso e de sua tratabilidade.

Para as condições dos ensaios executados e os 

requisitos da análise de variância, não houve di-

ferença entre os coagulantes tamarindo e cal, as 

dosagens 0 e 15 g/Kg SST, bem como na intera-

ção destes, em relação aos resultados obtidos de 
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turbidez e SST no sobrenadante e, SST e alumínio 

total do lodo.
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Resumo
Os resíduos sólidos se apresentam como uma grande problemática ambiental na atualidade, haja vista a 

grande quantidade gerada e a consequente destinação incorreta. A Lei nº 12.305/2010, que institui a Políti-

ca Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), é bastante atual e contém instrumentos importantes para permitir 

o avanço necessário ao país no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos 

decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Um dos princípios da PNRS é reconhecer o resíduo 

como sendo reutilizável e reciclável e a disposição em aterros sanitários para os rejeitos. Para tanto, é neces-

sário que os aterros tenham sistemas capazes de proteger e minimizar os impactos ambientais causados por 

essa disposição. Entre esses sistemas, destaca-se o de drenagem de lixiviado resultante da decomposição 

dos resíduos somado à precipitação pluviométrica. Nesse caso, a quantificação da vazão do percolado é um 

dos fatores principais na determinação do tratamento a ser dado para esse percolado. Portanto, esse estudo 

teve como objetivo avaliar a quantificação de lixiviado proveniente de um aterro na Região Metropolitana de 

Belém (RMB), a partir dos métodos empíricos de Balanço Hídrico e Suíço, comparando-os com a vazão real 

do percolado proveniente do aterro. Os dados da precipitação média anual utilizada foram de uma série de 

2006 a 2017. Os resultados apontaram que, das vazões estimadas, a que mais se aproximou da vazão real e 

que abrangeu as situações de mínima, média e máxima vazão foi a determinada pelo método Suíço, quando 

aplicado um coeficiente de compactação de resíduos (K) igual a 0,25.
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Abstract
Waste is a major environmental problem today, and there is a large amount generated and consequent incorrect 

destination. Law No. 12,305 / 2010, which establishes the National Solid Waste Policy (PNRS) is very current and 

contains important instruments to allow the necessary advance for the country in which there is no confrontation of 

environmental, social and economic problems. One of the principles of PNRS is the recognition or waste as reusable 

and recyclable and disposal in landfills for tailings. Therefore, landfills must have systems capable of protecting and 
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1 INTRODUÇÃO
O crescimento populacional e o desenvolvimen-

to urbano são duas variáveis importantes quan-

do se trata da problemática dos resíduos sólidos. 

Segundo HERNÁNDEZ-BERRIEL et al. (2017), a 

gestão integrada dos resíduos sólidos na Amé-

rica Latina continua sendo um tema não muito 

trabalhado, e ainda há tópicos que precisam ser 

discutidos, principalmente em países em desen-

volvimento, onde é comum a disposição final dos 

resíduos sólidos urbanos (RSU) em lixões, aterros 

controlados e aterros sanitários sem tratamento 

prévio (IDOWU et al., 2019). Um desses tópicos 

é a participação do setor privado na gestão dos 

resíduos e a inclusão dos catadores nesse pro-

cesso, influenciando diretamente na disposição 

final de rejeitos (SILVA e BOLSON, 2019; LEWIS e 

RAUTURIER, 2019).

No cenário atual nacional, a Associação Brasi-

leira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais (Abrelpe), em seu panorama de Resí-

duos Sólidos no Brasil, do ano de 2018, estimou 

uma geração anual de 79 milhões de toneladas 

de resíduos no país, apresentando um aumen-

to de aproximadamente 1% em relação ao ano 

anterior (ABRELPE 2018). Em vista dessa gran-

de produção, é colocada em pauta a destinação 

ambientalmente adequada, o tratamento dos 

resíduos e a disposição final adequada de rejei-

tos, conforme disposto na Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos (PNRS)-Lei nº 12.305/2010, 

Silva GRA, Braga RMQ, Fernandes LL, Silveira RNPO

a qual apresenta como solução para os rejeitos 

domiciliares a disposição em aterros sanitários 

(BRASIL, 2010).

Entretanto, o manejo e a disposição de resíduos, 

muitas vezes, não são condizentes com as nor-

mas e legislações, como é o caso dos países per-

tencentes ao BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), 

onde uma grande parte dos aterros não apresen-

ta um ou mais sistemas adequados de instalação 

(GONÇALVES et al., 2018). 

No Brasil, os aterros sanitários devem ser cons-

truídos tomando como normatização a  Associa-

ção Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):NBR 

8419/1992, que aponta como devem ser previs-

tos e executados os sistemas de drenagem su-

perficial, drenagem e remoção de percolado, tra-

tamento do lixiviado, impermeabilização inferior 

e/ou superior e drenagem de gás.

Segundo a Abrelpe, em 2018 foram coletados 

92% dos resíduos gerados no país, sendo que 

59,5% desses resíduos foram dispostos em ater-

ros sanitários, o que representa 43,3 milhões de 

toneladas (ABRELPE, 2018). O Sistema Nacio-

nal de Informações sobre o Saneamento (SNIS), 

também para o ano de 2018, apontou que cerca 

de 75,6% dos resíduos foram dispostos em 607 

aterros sanitários, 24,4 % dispostos em 1.037 li-

xões ou em 540 aterros controlados (SNIS, 2018). 

Ou seja, mais da metade de todos os resíduos 

coletados nos municípios brasileiros não são re-

reducing the environmental impacts caused by this type of disposal. Among these systems, the leaching drainag  

system of  system resulting from the decomposition of waste added to rainfall. In this case, the quantification of the 

outflow is one of the main determining factors for the treatment of the data. Therefore, this study aimed to evaluate 

the quantification of  leachate in the Belém Metropolitan Region (RMB) using empirical Swiss and Water Balance 

methods, comparing them with actual outflow of landfill. Data from the annual average use of a short-term histor-

ical series from 2006 to 2017. The results shows of which outflows estimate most closely resemble actual outflows 

and which include the mean, maximum and maximum outflows situations were determined by the Swiss method, 

when applied a residual compaction coefficient (K) is equal to 0.25.

Keywords: Sanitary Landfills. Swiss Method. Water Balance Method.
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ciclados e acabam sendo dispostos em aterros, 

afetando o volume e a vida útil do sistema.

Dentre as regiões brasileiras, a região Norte é 

uma das que menos apresenta destinação corre-

ta para seus resíduos e apresenta poucos aterros 

sanitários. Em 2018, o SNIS apontou a existência 

de 16 aterros sanitários, 39 aterros controlados e 

154 lixões, ou seja, é a região com menor número 

de aterros sanitários (2,64 % do total nacional), 

em relação às 5 regiões do país (SNIS, 2018).

Um dos pontos mais importantes quanto à ques-

tão dos impactos ambientais relacionados aos 

aterros sanitários é o lixiviado resultante da bio-

degradação dos resíduos sólidos (NAVES, 2019; 

VACCARI; TUDOR; VINTI, 2019). A inexistência 

de um tratamento adequado para esse lixiviado 

pode gerar graves danos ambientais, como a po-

luição das águas subterrâneas e proliferação de 

vetores, o que acarreta um alto risco de contágio 

de doenças (SILVA e LIPORONE, 2011; QUINTERO 

e GONZÁLEZ, 2017; COSTA, et al., 2018).

Depois de implementado, o aterro deve possuir 

um sistema de tratamento do lixiviado, para que 

posteriormente seja despejado em corpo recep-

tor. Brennan et al. (2017) relatam que o trata-

mento a ser realizado no lixiviado varia de acor-

do com a idade do líquido percolado; os mais 

jovens podem ser encaminhados ao tratamento 

junto aos residuários municipais, já os mais an-

tigos precisam ser misturados aos mais jovens 

ou devem sofrer pré-tratamento. Vaccari, Tudor 

e Vinti (2019) pesquisaram as características do 

lixiviado de aterros sanitários na Ásia, África e 

América Latina, inclusive no Brasil, e apontaram 

que a concentração de poluentes advindos do 

lixiviado está relacionada às condições regio-

nais (clima), aos padrões de consumo e hábitos 

quanto à gestão de resíduos no âmbito indivi-

dual de casas e pessoas.

Os métodos convencionais de tratamento dos li-

xiviados costumam ser: transferência (tratamen-

to do lixiviado junto ao esgoto doméstico), bio-

degradação (aeróbia e anaeróbia) e tratamentos 

físico/químicos (adsorção, coagulação, entre ou-

tros), sendo o tratamento biológico o mais utili-

zado, devido a sua confiabilidade e custo-bene-

fício como relatam Renou et al. (2008). Cheibub, 

Campos e Fonseca (2014) explanam que para 

aterros jovens os tratamentos biológicos do lixi-

viado são eficientes, pois o líquido percolado de 

aterros novos apresenta grande concentração de 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO). Já para 

lixiviados estabilizados, de aterros mais anti-

gos, os tratamentos biológicos não são eficazes 

(LIMA et al., 2017).  

  Para um correto manejo e posterior tratamento 

do líquido percolado gerado, é vital que ocorra a 

quantificação do volume produzido e a análise 

química, avaliando a vazão esperada de produ-

ção do lixiviado e a sua composição, dando as-

sim um embasamento para o tipo de tratamento 

mais adequado a ser utilizado e o correto dimen-

sionamento da camada drenante (NAVES, 2019). 

Nesse contexto, existem três diferentes métodos 

passíveis de utilização para a estimativa de vazão 

de líquido residual a ser gerado em um aterro sa-

nitário, denominados  Método do Balanço Hídri-

co local, Método Suíço e  Método Racional. 

Diante do exposto, o presente trabalho teve 

como objetivo quantificar a vazão do lixiviado 

proveniente de um aterro de resíduos sólidos, lo-

calizado na RMB. No estudo foram comparadas 

a vazão real do lixiviado com as vazões obtidas 

pelos métodos empíricos do Balanço Hídrico e 

o método Suíço, com a finalidade de proporcio-

nar embasamento teórico para futuros projetos 

de implementação de aterros no estado do Pará, 

tomando como fator principal a precipitação na 

área do aterro.
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2  METODOLOGIA
2.1 Área de estudo

O aterro está localizado no município de Marituba, 

RMB (Fig. 1). Segundo o Relatório de Impacto Am-

biental (RIMA), o empreendimento possui uma área 

total de 110 ha e vida útil estimada em 15 anos e 

5 meses, recebendo em média 1.200 toneladas/dia 

de resíduos classe II (Ampla Meio Ambiente, 2011).

Figura 1 -Localização do aterro de Marituba.

Oliveira e Braga (2017) listaram que os municípios 

de Ananindeua, Belém e Marituba destinam os 

seus RSU para esse aterro desde 2016. De acordo 

com o RIMA, esse aterro é composto pelos siste-

mas de impermeabilização de fundo, drenagem 

e tratamento do lixiviado, drenagem e queima de 

gases e sistema de drenagem de águas pluviais.

2.2 Procedimentos metodológicos

O estudo seguiu basicamente três etapas prin-

cipais: levantamento da série histórica dos da-

dos pluviométricos (sendo considerada a preci-

pitação acumulada anual no período de 2006 a 

2017); utilização dos métodos de Balanço Hídri-

co e o Suíço para quantificação de vazão produ-

zida, correlacionando os dados existentes entre 

a precipitação pluviométrica na região do aterro 

e a produção de lixiviados; e comparação dos re-

sultados obtidos com os dados reais de vazão, a 

fim de avaliar o método mais representativo na 

determinação da produção de lixiviado.

2.2.1  Aplicação dos Métodos do Balanço 
Hídrico e Suíço

Para a determinação a vazão do lixiviado pelo 

método do Balanço Hídrico foi utilizada a Eq. 1.

Silva GRA, Braga RMQ, Fernandes LL, Silveira RNPO
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𝑄𝑄 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝐴𝐴

𝑇𝑇  
 (1)

Onde:

Q - Vazão (L/s)

PER - Percolado (mm)

A -Área do aterro (m²)

T - Segundos de um ano

Onde o PER pode ser obtido pela Eq. 2

PER= P-ES-∆AS-ER       (2)

Onde: 

PER - Percolado (mm/ano)

P - Precipitação (mm)

ES - Escoamento superficial (Precipitação x Coe-

ficiente de runoff) (mm)

∆AS - Variação do armazenamento de água no 

solo (mm)

ER - Evapotranspiração real

Os valores de evapotranspiração real, evapo-

transpiração potencial e precipitação foram ob-

tidos por meio de dados do Instituto Nacional de 

Meteorologia (IMET). Os valores mensais foram 

acumulados para possibilitar a avalição da quan-

tificação de lixiviado anual.  

A precipitação pluviométrica acumulada anual 

no período de 2006 a 2017 foi considerada ava-

liando-se a vazão de lixiviado gerado por cada 

ano em questão. O coeficiente de runoff para a 

área do aterro foi adotado (0,20), característico 

para solos argilo-arenosos, seguindo o relatado 

por Costa (2001). O armazenamento anual de 

água no solo foi obtido por meio da média dos 

valores mensais fixos, considerando os meses de 

intensa e baixa precipitação, com um valor médio 

de 0,25 mm.

Para o método Suíço a vazão foi determinada de 

acordo com a Eq. 3.

𝑄𝑄 =
𝑃𝑃 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝐾𝐾

𝑡𝑡 			 
 (3)

Onde:

Q - Vazão média do percolado, lixiviado (L/s)

P - Precipitação média anual (mm)

A - Área total do aterro (m²)

T - Tempo (segundos)

K - Coeficiente que depende do grau de compac-

tação dos resíduos, variando entre 0,15 e 0,5.

 

Os dados referentes da área do aterro, 328.900 m², 

massa específica dos resíduos compactados nas cé-

lulas, de 1,10 t/m³, foram obtidos a partir da troca de 

informações, via correio eletrônico, com a gerência 

operante do aterro. O fator tempo foi empregado 

em segundos, referente a um ano.

Embora a massa específica dos resíduos esteja 

com valor superior a 0,7 t/m³, que é considerada 

um valor para aterro com resíduos bem compac-

tado, de acordo com Rocca (1993), no estudo foi 

verificada a aplicação de três valores de k, con-

siderando a compactação: baixa (0,50); média 

(0,25); e forte (0,15); o que possibilitou uma ava-

liação do grau de influência desse coeficiente na 

estimativa de vazão de lixiviado no aterro. 

Para o cálculo da precipitação média anual, 

maior precipitação, frequência e tempo de retor-

no de precipitações extremas, foram coletados 

os dados disponíveis de 1988 a 2017 na plata-

forma digital do INMET - estação pluviométrica 

de Belém nº 82.191, uma vez que o município de 

Marituba, onde está inserido o aterro, não possui 

estação cadastrada. A validação dos dados foi 

possível haja vista que a estação está situada a 

uma distância de 12 km da CPTR, estando assim 

em conformidade com o estabelecido e reco-

mendado pela Organização Meteorológica Mun-

dial (World Meteorological Organization - WMO) 

a qual apesenta, para estações pluviométricas, 

densidade máxima de cobertura de 10 a  20 km² 
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em zonas urbanas (WMO, 2008), que é o inter-

valo dentro da faixa de cobertura recomendada 

pelo Guia de Prática Hidrológicas da Organiza-

ção Mundial de Meteorologia.  A evapotranspi-

ração real foi obtida por meio da soma dos dados 

mensais, gerando valores acumulados anuais, 

possibilitando assim o cálculo do volume gerado 

de percolado anualmente.

O método aplicado para determinar do período 

de retorno foi o de Kimball (VILLELA e MATTOS, 

1975), e a frequência de ocorrência foi obtida por 

meio do método denominado Califórnia (VILLE-

LA e MATTOS, 1975; PINTO et al.,1976; CRUCIA-

NI, 1986), sendo adequado para aplicação onde 

o período de retorno não seja maior que os anos 

de observação. Neste caso, as aplicações de am-

bos os métodos isenta a utilização de distribui-

ção probabilística. Os dados pluviométricos diá-

rios coletados foram os dos últimos 12 anos para 

a estação, período compreendido de 1 janeiro 

de 2006 até o dia 31 de dezembro de 2017, para 

efeito comparativo das estimativas de vazões 

entre os métodos Suíço e Balanço Hídrico, uma 

vez que não existem dados de evapotranspira-

ção, passíveis de aplicação do método do Balan-

ço Hídrico anteriores a 2006, justificando assim a 

utilização da série. 

Não houve dados históricos de medição de vazão 

em campo. Os valores considerados reais de vazão 

correspondem a dois períodos no ano, fornecidos 

pela administração do aterro; são eles: valores de 

8,1 L/s (período chuvoso-vazão real máxima) e de 

2,08 L/s (período seco-vazão real mínima). Tam-

bém foi considerado um valor médio entre as duas 

vazões de 5,09 L/s (vazão real média).

3 RESULTADOS
3.1 Análise pluviométrica

Os valores das precipitações acumuladas anuais 

estão apresentados na Fig. 2. A média das pre-

cipitações acumuladas anuais para o período de 

1988 a 2017 resultou no valor de 3.321,9 mm. A 

maior precipitação acumulada foi observada no 

ano de 2013 com 3.775,60 mm.
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A partir desses dados foi possível organizar as 

precipitações e seus anos de ocorrência em or-

dem decrescente de grandeza (Tabela 1), con-

siderando a precipitação como referência. É 

possível constatar que a maior precipitação 

apresentada na série histórica tem um tempo 

de retorno de 31 anos e não se repetirá durante 

o tempo de vida útil do aterro (que é de 2012 a 

2027), conforme o RIMA (Ampla Meio Ambiente, 

2011). As maiores precipitações, de acordo com o 

tempo de retorno, ocorrerão em 2022 (3.607,00 

mm) e 2027 (3.663,80 mm e 3.601,20 mm).

Tabela 1- Ordem decrescente de precipitações anuais e os respectivos tempos de retorno.
Ano Precipitação (mm) Frequência Tempo de retorno (anos)

2013 3.775,60 0,03 31

2006 3.663,80 0,06 16

1988 3.607,00 0,10 10

2014 3.601,20 0,13 8

2011 3.593,10 0,16 6

2012 3.563,00 0,19 5

2017 3.560,90 0,23 4

2005 3.528,50 0,26 4

1996 3.464,60 0,29 3

2009 3.463,20 0,32 3

2015 3.445,20 0,35 3

2016 3.406,00 0,39 3

2000 3.352,10 0,42 2

2007 3.348,50 0,45 2

2008 3.339,60 0,48 2

2001 3.304,20 0,52 2

1995 3.290,30 0,55 2

1993 3.231,60 0,58 2

1994 3.226,70 0,61 2

2010 3.065,00 0,65 2

2004 2.940,20 0,68 1

1998 2.932,50 0,71 1

2002 2.856,00 0,74 1

1989 2.837,60 0,77 1

1992 2.810,50 0,81 1

2003 2.769,40 0,84 1

1999 2.677,30 0,87 1

1997 2.664,90 0,90 1

1990 2.561,30 0,94 1

1991 2.385,90 0,97 1

As precipitações entre os anos de 2006 e 2017, 

série utilizada para estimativa de vazões para os 

métodos Balanço Hídrico e Suíço, englobaram 

valores de precipitação variando de 3.065 mm 

a 3.775,6 mm, ou seja, dentro do intervalo de 

ocorrência das maiores precipitações e o final de 

vida útil do aterro e que, portanto, valida a série 

utilizada no estudo. 

3.2 Aplicação do Método do Balanço Hídrico

As estimadas de vazões do percolado em L/s 

obtidas pelo método do Balanço Hídrico es-

tão apresentadas na Tabela 2, onde se percebe 

que as maiores vazões ocorreriam em 2006 e 

2012, quando o aterro ainda não se encontrava  

em funcionamento.
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Tabela 2 - Estimativa de vazão pelo método do Balanço Hídrico.

Parâmetros
Período - Anos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PER (mm/ano) 1.841,4 1.228,7 1.277,8 1.165,5 771,1 1.261,1 1.451,7 1.336,7 1.225,6 1.162,9 968,3 1.367,9

Vazão estimada de 
percolado (l/s) 19,20 12,81 13,33 12,16 8,04 13,15 15,14 13,94 12,78 12,13 10,10 14,27

Nota-se que, por não ser um método que depen-

de tão somente de área e da precipitação, sua 

maior estimativa não coincide com a do ano de 

maior precipitação acumulada.

3.3 Aplicação do Método Suíço

A partir da aplicação do Método Suíço e da va-

riação do coeficiente K, foi possível constatar a 

grande influência do mesmo na determinação da 

vazão de lixiviado. Para o ano de 2013, ano com 

maior valor de precipitação, os valores variaram 

de 5,9 L/s até 19,7 L/s, ou seja, ao aplicar um K = 

0,50 o valor de vazão é o triplo do encontrado ao 

aplicar um K = 0,15 (situação de melhor eficiên-

cia de compactação), resultando em uma dife-

rença de 13,79 L/s. Na Fig. 3 é possível constatar 

as vazões estimadas em função da variação de 

valores de K.
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3.4 Comparativo entre as vazões estimadas  
e real

É possível notar, a partir da comparação entre os 

resultados obtidos, que existe uma diferença ex-

pressiva entre as vazões estimadas pelos diferen-

tes métodos, principalmente entre os valores para 

os aterros fortemente compactados (K=0,15). 

Para o ano de maior precipitação (2013), a quan-

tificação do percolado por meio do Método Suíço, 

utilizando K=0,15 foi de 5,9 L/s, enquanto pelo 

método do Balanço Hídrico a vazão estimada che-

gou a 13,94 L/s, ou seja, um valor de vazão perco-

lada de aproximadamente 2 vezes maior que pelo 

Suíço. Esse resultado pode ser explicado pelo fato 

de que no método do Balanço Hídrico o coeficien-

te de compactação não é considerado, sendo ele 

o principal interferente no transporte do lixiviado 

pela massa de resíduo compactado. 
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Observa-se também que as vazões estimadas 

pelo método do Balanço Hídrico se apresentam 

em valores intermediários em comparação aos 

valores obtidos pelo Método Suíço quando se 

utiliza os valores de K= 0,25 e K= 0,50. Entretan-

to, os valores obtidos com K= 0,50 não represen-

tam a realidade do aterro estudado, haja vista 

que pela massa específica dos resíduos obtida, 

após compactação dos resíduos (faixa de aterros 

fortemente compactados), o K se apresentou na 

faixa de 0,15 a 0,25. A maior proximidade entre 

os valores obtidos de vazões, a partir dos dois 

métodos, foi encontrada no ano de 2010, onde 

para um K=0,25 pelo Método Suíço e para o Mé-

todo do Balanço Hídrico as vazões obtidas foram 

de 8,0 L/s e 8,04 L/s, respectivamente. Os resul-

tados da comparação entre as vazões reais e as 

vazões estimadas pelos Métodos Suíço e de Ba-

lanço Hídrico estão apresentados na Fig. 4.
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É possível observar que os valores reais de vazão do 

percolado estão mais próximos dos valores estima-

dos pelo Método Suíço para um K=0,15. Já para o 

método de Balanço Hídrico as vazões reais são in-

feriores às estimadas, indicando uma superestima-

ção de vazão de percolado para esse método. 

4 DISCUSSÃO
Silva et al. (2016) relatam que ao estudar estima-

tivas de vazões pelos métodos Suíço, Balanço Hí-

drico e Racional para o lixiviado provenientes de 

um aterro da região de Lajes no Rio de Janeiro,  o 

método Suíço foi o único  a apresentar correlação 

linear com a precipitação para uma série curta 

(maio de 2004 e abril de 2005) e  também foi o 

que mais se  ajustou com erro percentual médio 

de 21% abaixo da vazão real.  

Considerando estimativa de vazões calculadas 

pelos métodos empírico Suíço e Balanço Hídrico, 

foi possível comparar, em percentual, a diferença 

entre os valores reais de vazões máximas, médias 

e mínimas, correlacionando com precipitações 

máximas, médias e mínimas (Tabela 3). 
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Ao comparar a vazão real média (5,09 L/s) com a 

vazão obtida pelo Método Suíço para um valor de 

K= 0,15, verifica-se um menor percentual de erro 

(7%) em relação às demais vazões. Para a vazão 

real máxima, o método que estimou valores mais 

aproximados foi o método Suíço, com K=0,25, 

apresentando uma diferença de apenas 18%. 

Para o método de estimativa de vazão por Balan-

ço Hídrico, o percentual mais próximo (58%) foi 

o da vazão real máxima de 8,1 L/s. Destaca-se 

que, para uma vazão real mínima (período seco), 

todos os métodos apresentaram percentuais de 

vazão estimada bem distantes dos reais.   

Na Tabela 4 estão apresentados os percentuais 

de erros encontrados entre as vazões estimadas 

pelos métodos de Balanço Hídrico e Suíço com as 

vazões reais em outros estudos de autores refe-

renciadas por Gomes (2005) e o presente estudo, 

considerando o método Suíço com K = 0,50 e a 

vazão média real como referência. 

Tabela 3 - Percentual de diferença entre as vazões estimadas pelos métodos Suíço e Balanço Hídrico com as vazões reais em L/s.

Valores 
estimados 
de vazão 

QMS 
QBH QR

QR - QMS
 QR - QBH

K-0,15 K-0,25 K-0,50 K-0,15 K-0,25 K-0,50

Mínima 4,8 8,0 16,0 8,04 2,08 57% 74% 87% 74%

Média 5,45 9,09 18,2 13,09 5,09 7% 44% 72% 61,12%

Máxima 5,9 9,8 19,7 13,09 8,1 -37% 18% 59% 57,81%

Onde: QMS = vazão obtida pelo método Suíço; QBH= vazão obtida pelo método Balanço Hídrico; QR= vazão real.

Tabela 4 – Erros encontrados em métodos empíricos de estima de vazão para diversos autores.

Autor/Método  Balanço Hídrico Suíço

Capelo Neto et al. (1999) 80 vezes maior que a vazão real 84 vezes maior que a vazão real

Castro (2001) 44% abaixo da vazão real 58 % acima da vazão real 

Jucá (2003) 58% 39%

Lins (2003) 25,91% abaixo da vazão real 64,14% abaixo da vazão real

Gomes (2005) 34% acima da vazão real 13% acima da vazão real

Estudo 61,12% acima da vazão real 72,02% acima da vazão real

Fonte: Adaptado de Gomes (2005)

Quando comparadas as vazões reais com os valo-

res obtidos por meio do Método Suíço por Gomes 

(2005), Jucá (2003), Castro (2001) e o presente 

trabalho, é possível observar que os resultados 

encontrados estão bem acima da faixa de por-

centagem apresentada pelos autores em ques-

tão (13%, 39% e 58%, respectivamente). Esse 

fato pode ser justificado pelo fato de a vazão real 

de lixiviado ser gerada em situação de forte com-

pactação, ou seja, para K na faixa de 0,15 a 0,25, 

e não para K= 0,50, que é o valor de coeficiente 

considerado por esses autores. 

O resultado que mais se aproximou dos resulta-

dos obtidos por Gomes (2005) foi o encontrado 

a partir do Método Suíço para K=0,25, com por-

centagem de diferença 18% com relação à vazão 

real máxima. 

A aplicação do método do Balanço Hídrico re-

sultou em vazões variando de 8,04 L/s a 19,20 

L/s, com um valor médio de 13,09 L/s. Aplicada a 

vazão máxima, apresentou porcentagens de di-

ferença (-37%), próximo aos resultados obtidos 

por Lins (2003) e Castro (2001), segundo o apre-

sentado na tabela de Gomes (2005).                                                                
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5 CONCLUSÃO
A partir dos dados pluviométricos, é possível 

concluir que durante o tempo de vida útil do 

aterro, 15 anos, definido no RIMA do aterro es-

tudado, a possibilidade de ocorrer precipitações 

acima de 3.663,80 mm é quase nula, haja vista 

que o tempo de retorno para um estudo de sé-

rie de precipitação longa (1988-2017) ocorreu 

em 2013, ou seja, o maior valor de precipitação 

considerado para a estimativa de vazão de per-

colado no aterro para o período estudado de 

2006 a 2017. Nesse período, a faixa pluviomé-

trica variou entre 2.385,90 mm e 3.775,60 mm, 

resultando em uma precipitação anual média de 

3.321,9 mm. 

Ao comparar as quantificações empíricas de 

vazões usando dois métodos (Suíço e Balanço 

Hídrico), verifica-se que o método que mais se 

aproximou dos valores reais de vazão na área 

do aterro foi o Método Suíço, quando utilizado 

um valor de  K= 0,15. Entretanto, os resultados 

para essa faixa da compactação não abrangem 

a vazão real máxima, ou seja, caso o projeto se 

baseie somente nessa quantificação, as canele-

tas podem não suportar a vazão de pico, o que 

acarretaria problemas futuros no tratamen-

to dos efluentes. Sendo assim, o método que 

abrange todas as faixas de vazão real é o Méto-

do Suíço para um coeficiente K=  0,25.

Assim, o estudo contempla que, para um futu-

ro projeto de aterro e sua implantação na RMB, 

indica-se a utilização do Método Suíço para as 

estimativas de vazão do percolado do aterro. 

Ressalta-se que previamente seja estabelecido 

o coeficiente de compactação, que será empre-

gado para compactação dos resíduos nas célu-

las, para que as caneletas de drenagem sejam 

dimensionadas de maneira correta sem um su-

perdimensionamento ou subdimensionamento, 

diminuindo assim o risco de problemas de col-

matação, extravasamentos e perdas econômi-

cas, relacionadas à drenagem de lixiviados.

É importante que se realize um estudo com uma 

medição de vazões em campo por um período 

maior, estabelecendo as diferenças mensais de 

precipitação, a fim de que sejam analisados os 

métodos com mais precisão. Deve-se também 

aplicar em estudos futuros uma análise mais rea-

lista dos dois métodos; um dos fatores a serem 

melhorados é a área a ser considerada do ater-

ro. Neste estudo foi considerada a área total do 

aterro, sem fazer distinção das células que esta-

vam em operação e suas áreas específicas. 

Por fim, o estudo apresenta como indicação de 

melhor método pera estudos de implementação 

de aterros no estado do Pará o Método Suíço com 

coeficiente K=0,25. Entretanto, para a aplicação 

desse coeficiente recomenda-se que os novos 

aterros sanitários sejam construídos em áreas 

que apresentem características físicas e climá-

ticas similares às da RMB; além de projetos com 

grau de compactação semelhante ao empregado 

no aterro CPTR Marituba.
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Resumo
Neste estudo, foram aplicados dois métodos analíticos de estimativa de transientes hidráulicos a 105 Siste-

mas de Bombeamento de Água (SBAs) fictícios. Esses métodos foram o de Mendiluce e o de Tassinari (2017). 

Também foram comparados dois métodos de verificação da necessidade de chaminé de equilíbrio, no caso, 

o adimensional L/Hm e o tempo de desaceleração do escoamento (th). O volume da chaminé foi calculado. 

As vazões de bombeamento (Qb) e volume do reservatório elevado (VRE) foram otimizados por algoritmo 

genético evolutivo. Nos resultados, o método de Mendiluce foi recomendado para SBAs com comprimento (L) 

de até 500 m. O de Tassinari (2017) pode ser utilizando com o primeiro método em SBAs de L entre 500 m e 

1000 m. O adimensional L/Hm foi o método com maior segurança na verificação de necessidade de chaminé. 

Foram ajustadas equações explícitas para que o projetista obtenha de forma prática Qb e VRE com menor 

custo global para o SBA.

Palavras-chave: Golpe de aríete. Algoritmo genético evolutivo. SCE-UA. 

Abstract
In this study, two analytical methods of estimating hydraulic transients, one proposed by Mendiluce (2017) and 

another by Tassinari (2017), were applied to 105 fictitious Water Pumping Systems (WPSs). Two methods of assess-

ing the need for an standpipe were also compared, namely the adimensional L/Hm and the flow deceleration time 

(th). The standpipe volume was calculated. The pumping flow rates (Qb) and the high reservoir volume (HRV) were 

optimized by evolutionary genetic algorithm. In the results, the Mendiluce method was recommended for WPSs 

with length (L) up to 500 m, while that of Tassinari (2017) can be used with the first method in WPSs of L between  
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1 INTRODUÇÃO
A operação de um Sistema de Bombeamento de 

Água (SBA), especialmente aquele comvelocidade 

rotacional constante, é caracterizada pela intensi-

dade das pressões extremas que ocorrem principal-

mente durante a interrupção do regime permanen-

te de bombeamento, isto é, durante o desligamento 

do Conjunto Motor e Bomba (CMB). Essas pressões 

extremas, denominadas de transientes hidráulicos, 

transitórios hidráulicos ou golpes de aríete, podem 

deformar (KERAMAT et al., 2012) e colapsar a linha 

de adução, causando prejuízos às concessionárias 

de abastecimento de água.

Apesar de não ser fácil estimar os transientes 

hidráulicos em um SBA, esse procedimento é es-

sencial aos engenheiros projetistas e construto-

res por garantir a eficiência econômica global e 

a segurança nas operações das concessionárias 

(TRIKI, 2016). Por isso, muitos pesquisadores es-

tudaram o fenômeno do golpe de aríete com di-

ferentes abordagens nas últimas décadas (GAD 

e MOHAMMED, 2014). A NBR 12215-1/2017, 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), recomenda que essa atividade seja rea-

lizada com software específico, cuja modelagem 

matemática se aproxime do sistema hidráulico 

em estudo e/ou projeto. Também é recomenda-

do que o software tenha métodos numéricos, 

como o método das características, métodos das 

ondas planas, método de diferenças finitas e o 

método de elementos finitos; e que resolvam as 

equações de derivadas parciais governantes dos 

fenômenos transitórios considerando as carac-

terísticas físicas da água e das tubulações e dos 

vínculos estruturais das tubulações com o meio 

externo (ABNT, 2017).

Mesmo com a complexidade do estudo dos tran-

sientes hidráulicos, o que só pode ser feito me-

diante a utilização de certa quantidade de dados 

de entrada, na NBR 12215-1/2017 da ABNT é 

enfatizado que a análise de transitórios deve ser 

efetuada em diferentes etapas do estudo e/ou 

projeto, como no estudo de concepção, no pro-

jeto básico e no projeto executivo.

Na etapa inicial de concepção do SBA, em que ainda 

são poucas as informações do sistema, os métodos 

simplificados de estimativa dos transientes são re-

curso conveniente e importante para o engenheiro 

projetista, pois são métodos que não necessitam 

de recurso computacional e podem ser calculados 

com mais facilidade, pois geram resultados explíci-

tos utilizando número menor de dados de entrada.

É importante destacar que os métodos simpli-

ficados não devem substituir os métodos nu-

méricos; no entanto, auxiliam o projetista nas 

previsões iniciais dos transientes no SBA, contri-

buindo com a tomada de decisão da melhor alte-

rativa de concepção técnica do sistema.

Tomando como base os conceitos de praticida-

de e objetividade que devem fazer parte do coti-

diano do engenheiro, a finalidade é o estudo das 

aplicações do método de estimativa de transien-

tes hidráulicos proposto por Tassinari (2017), em 

conjunto com o método clássico de Mendiluce, 

bem como o estudo de métodos de verificação 

da necessidade de dispositivo de proteção con-

tra transientes em um SBA. Também foi estudada 

a influência do diâmetro da linha de recalque do 

SBA na vazão de bombeamento (Qb), no volume 

do reservatório elevado (VRE) e no volume do dis-

positivo de proteção contra o transiente.  

Análise de transientes hidráulicos e de chaminés de equilíbrio em sistemas de bombeamento de água por meio de otimização das 
vazões e dos volumes de reservação 

500 m and 1000 m. The adimensional L/Hm was the safest method to check the need for a standpipe. Explicit 

equations were adjusted so that the designer obtains Qb and HRV in a practical manner with lower overall costs for 

the WPS.

Keywords: Water hammer. Evolutionary genetic algorithm. SCE-UA. 
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2  METODOLOGIA
Na realização do estudo foram selecionados e 

combinados diversos valores das variáveis que 

caracterizam um SBA, sendo elas a altura geo-

métrica (Hg), o comprimento (L), o diâmetro in-

terno (Di) e o material da linha de adução.

Na Tabela 1 são apresentadas as características 

selecionadas para a tubulação. O material ado-

tado foi o Ferro Fundido (FºFº), sendo analisadas 

105 configurações de SBAs (5 valores de Hg x 3 

valores de L x 7 valores de Di). Um exemplo de 

um dos 105 sistemas analisados é com Hg=10 m, 

L=500 m e Di=480 mm. 

Lopes RM, Marques MG, Prá MD, Pereira JAR

Tabela 1 - Valores de Hg e L e Di1 utilizados no estudo.

Hg(m) 10 25 50 75 100 - -

L(m) 100 500 1000 - - - -

Di (mm) 274 326 378 429 480 532 635

Nos 105 SBAs foram determinados regimes de 

escoamento por meio da otimização de Qb. Para 

a otimização, foi criada a função objetivo, a par-

tir de outras equações, como a equação da perda 

de carga hidráulica de Hazen-Williams, para de-

terminar a altura manométrica (Hm) do sistema, 

a equação da potência (P) requerida pelo sistema 

para recalcar Qb, as equações de custo do kWh 

bombeado, as equações de custo de implantação 

do SBA e o volume da chaminé de equilíbrio (Vc). 

Qb e VRE foram utilizados como variáveis de de-

cisão da função objetivo, que é a soma do custo 

de operação com o custo de implantação do sis-

tema. Para isso, foi utilizado o algoritmo de oti-

mização Shuffled Complex Evolution - University of 

Arizona (SCE-UA), com a finalidade de minimizar 

a função objetivo. Os intervalos de busca, isto é, 

os limites inferiores e superiores para Qb de cada 

um dos 105 sistemas, foram aqueles que resul-

taram em velocidade de 0,3 m/s e 3 m/s, respec-

tivamente, atendendo ao recomendado na NBR 

12215-1/2017 da ABNT para o bombeamento 

de água tratada. Os limites inferior e superior 

para VRE foram de 500 m³ e 1000 m³, respecti-

vamente. Assim, com o algoritmo SCE-UA busca-

ram-se, para cada SBA fictício, os valores de Qb e 

VRE otimizados, que são os valores para os quais 

o sistema terá menor custo de operação e menor 

custo de implantação.

Os regimes de escoamento para os valores de Qb 

otimizados em cada SBA foram utilizados para 

verificar a necessidade de chaminé de equilíbrio, 

calcular o seu volume e estimar os transientes 

hidráulicos. Os transientes foram determinados 

por dois métodos analíticos. O primeiro foi o mé-

todo de Mendiluce, que é clássico e está a favor 

da segurança (LOPES et al., 2018), como segun-

do método foi utilizado o proposto por Tassinari 

(2017), que necessita de mais aplicações.

Considerando a impossibilidade de exibir todas 

as equações em detalhes, a seguir são descritos 

a metodologia de cálculo dos transientes e o cál-

culo do volume da chaminé equilíbrio.

2.1 Métodos de Análise de Transientes 
Hidráulicos

O método de Mendiluce foi aplicado com a utili-

zação da Eq. de 1 a 6. Para o cálculo da celeridade 

a (em m/s) da onda foi utilizada a Eq 1.

1 Os valores de Di foram retirados de um catálogo de um conhecido fabricante de tubos para linhas de condução de água.
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𝑎𝑎 =
9900

%48,3 + k. Di𝑒𝑒

 
 (1)

Onde k (adimensional) é coeficiente que consi-

dera os módulos de elasticidade do tubo, Di (em 

mm) é o diâmetro interno do conduto e e é a es-

pessura (em mm) do tubo.

O cálculo do período τ (em s) da tubulação foi ob-

tido com a Eq. 2.

𝜏𝜏 =
2. L
𝑎𝑎   (2)

Onde L é o comprimento da tubulação (em m). 

Em seguida, com a Eq. 3 foi obtido o tempo de 

parada tp (em s).

𝑡𝑡𝑡𝑡 = C + 𝐾𝐾! . 𝑡𝑡ℎ  (3)

Onde C (adimensional) é coeficiente obtido por 

meio de experimentos, em função do parâmetro 

adimensional Hm/L, o coeficiente (adimensional) 

Ki representa o efeito da inercia das partes giran-

tes do CMB e th é o tempo de desaceleração do 

escoamento (em s), que foi obtido pela Eq.4.

th =
vL
gH!

  (4)

Onde v é a velocidade de escoamento (em m/s), g 

é a aceleração da gravidade (em m/s²)

Para o caso de tp < τ, a manobra é classificada 

rápida, e a equação a ser utilizada para o cálculo 

da sobre pressão (+∆H) e sub pressão (–∆H), em 

m.c.a, é a Eq. 5.

ΔH±=
a. v
g   (5)

Para o caso de tp ≥ τ, a manobra é classificada 

como lenta, e a Eq. 6. deve ser utilizada. 

ΔH±=
2. L. v
g. tp   (6)

No método proposto por Tassinari (2017) existe um 

conjunto de equações ajustadas a partir do softwa-

re Allievi2, que permite determinar envoltórias de 

máximos e mínimos em três pontos distintos da 

linha de adução. O primeiro ponto é próximo ao 

conjunto elevatório (a 0% de L), o segundo a 50% 

de L e o terceiro a 75% de L. A Eq. 7 e Eq. 8 são utili-

zadas para determinar as sobre pressões (H+) e sub 

pressões (H-), respectivamente, a 0% de L (junto ao 

CMB). Com a Eq. 9 e a Eq. 10 são determinados os 

transientes a 50% de L, enquanto com a Eq. 11 e a 

Eq. 12 são determinados a 75% de L:

H+=-0,0183.th2+0,1484.th+0,4261  (7)

H-=-0,0064.th3+0,0864.th2-0,3686.th-0,3473 (8)

H+=-0,0160.th2+0,1207.th+0,2886 (9)

H-=-0,0061.th3+0,0784.th2-0,3279.th-0,2066 (10)

H+=-0,0145.th2+0,1213.th+0,146  (11)

H-=-0,0037.th3+0,0494.th2-0,2283.th-0,1083 (12)

Onde th é o tempo de desaceleração do escoa-

mento (em s).

O método de Tassinari (2017) pode ser aplicado 

para tubos de FºFº, aço e PRFV (Poliéster Reforça-

2  Allievi é um software profissional para o cálculo e simulação de transitórios hidráulicos, e foi desenvolvido pelo Grupo de Engenharia e 
Tecnologia da Água da Universidade Politécnica de Valência. Utiliza como método de simulação o método das características.
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do com Fibra de Vidro), para as seguintes faixas: 

0,7 m/s≤ v ≤ 2,6m/s e 29 m.c.a ≤ Hm ≤ 95 m.c.a

2.2 Chaminé de Equilíbrio

As chaminés de equilíbrio são muito utilizadas 

em sistemas hidrelétricos, pois há no geral favo-

recimento da topografia do terreno. Já em linhas 

de adução de água é economicamente difícil im-

plantar a chaminé. Quando instalada adjacente 

às bombas, terá elevada eficácia, mas também 

elevada altura e volume, o que será oneroso e 

por muitas vezes inviável economicamente (Fig. 

1a). Por outro lado, se instalada próxima ao re-

servatório superior (Fig. 1b), terá menor custo de 

implantação, mas perderá eficácia.

Figura 1 - Limites inviáveis de posicionamentos da chaminé de equilíbrio por ineficácia ou elevado custo.

Assim, a desvantagem da chaminé de equilíbrio 

está no fato de que, como o seu nível de água 

atinge a cota piezométrica de regime perma-

nente no local, sua posição limita-se às cotas 

elevadas da linha de adução, para que seu volu-

me/custo não seja excessivo. Por outro lado, não 

pode estar demasiadamente próxima ao reserva-

tório superior, para que não perca sua eficácia. 

Neste estudo, foi adotada uma distância entre a 

chaminé e o reservatório de 4L/5.

De acordo com Eletrobras (1985), o primeiro 

procedimento é verificar a necessidade do uso de 

uma chaminé de equilíbrio no sistema hidráulico. 

O uso do dispositivo é necessário quando a Eq. 

13 não for atendida.

L
H!

≤ 5  (13)

Onde L é o comprimento total da linha de adução 

(em m) e Hm é a altura manométrica (em m.c.a.). 

Nos casos em que o comprimento da adutora so-

brepuser cinco vezes a Hm, haverá a necessidade 

de  prever uma chaminé de equilíbrio.

Eletrobras (1985) também cita o uso do critério 

da constante de desaceleração da água na tubu-

lação, determinado pela Eq. 4.

Caso o valor de th for inferior a 3 s, não haverá 

necessidade da chaminé de equilíbrio. Existem 

casos em que não se necessita de chaminé para 

valores até 6 s para th. Acima de 6 s, a instalação 

da chaminé é obrigatória.

Para os casos em que a chaminé for obrigatória, são 

estudados os diversos tipos de dispositivo para ser 

implantado. Neste estudo foi utilizada a chaminé de 

equilíbrio do tipo simples e de seção constante (Fig. 2). 

Lopes RM, Marques MG, Prá MD, Pereira JAR
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Para o cálculo desse tipo de chaminé, utiliza-se a 

Eq. 14, que permite determinar a área mínima da 

seção transversal desse dispositivo.

A! ≥
v"

2. g .
L!. A#

(Hg − J$#). J$#
  (14)

Onde A
C
 é a área interna mínima da seção trans-

versal da chaminé de equilíbrio (em m²), v é a ve-

locidade (em m/s) da água no interior da linha de 

adução, L
C
 é o comprimento (em m) da linha de 

adução entre a chaminé e o reservatório de che-

gada da água (foi adotado no estudo, L
c
=4L/5), 

At é a área interna da seção transversal da adu-

tora entre o reservatório de chegada da água e 

a chaminé (em m²), Hg é a altura geométrica do 

sistema (em m), J
ct

 é a perda de carga (em m) total 

(distribuída - Jd + localizada - Jl) na adutora entre 

o reservatório de chegada da água e a chaminé e 

g é a aceleração da gravidade (em m/s²).

A altura da chaminé de equilíbrio é determinada 

em função da oscilação do nível de água no seu 

interior. Tal oscilação pode ser calculada pela se-

quência a seguir.

Desprezando-se as perdas de carga Jct
 da linha 

de adução, pode-se determinar a elevação Ye ou 

depleção Yd do nível de água, em m, pela Eq. 15.
 

Y! = Y" = v.%
A#. L$
g. A$

  (15)

A elevação do nível de água da chaminé de equi-

líbrio é contada para cima do nível estático má-

ximo e a depleção, para baixo do nível estático 

mínimo (ELETROBRAS, 1985).

Sendo consideradas as perdas de carga na linha 

de adução, tem-se:

Y! = z". Y"  (16)

Em que:

z! = 1 −
2
3 . J" +

1
9 . J"

#  (17)

Figura 2 - Parâmetros utilizados do cálculo de uma chaminé de equilíbrio do tipo simples e seção constante. 
Fonte: adaptado de Eletrobras, 1985, p.215.
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Sendo:

J! =
J"#
Y$
=
J"#
Y%

  (18)

Onde Y
E
 é a elevação do nível de água, em m 

(considerando as perdas de carga), J
R
 é a perda 

de carga relativa e J
ct

 é a perda de carga total no 

sistema adutor entre a chaminé (em m) e o reser-

vatório de descarga da água, com a perda de car-

ga Jd (perda de carga distribuída), por atrito, na 

tubulação adutora. O cálculo da depleção Y
D
 (em 

m), foi o resultante do fechamento total (100%) 

do dispositivo de fechamento, sendo calculado 

pela Eq. 19.

Y! = z". Y"  (19)

O valor do coeficiente z
d
 pode ser determinado 

pela Eq. 20, obtida por meio de uma curva poli-

nomial ajustada a partir dos valores propostos 

por Eletrobras (1985, p.217).

z! = 0,6535. J"# − 1,3066. J" + 0,9625  (20)

Para a segunda verificação, o procedimento é 

análogo ao da primeira:

Y!" = z′#. Y#  (21)

O valor do coeficiente z’
d
 pode ser determinado 

pela Eq. 22, obtida, assim como a Eq. 20, por meio 

de uma curva polinomial ajustada a partir dos 

valores propostos por Eletrobras (1985, p.2193).

z′! = 0,1735. J"# − 0,3165. J" + 0,5044  (22)

A altura da chaminé de equilíbrio (Hc) pode ser 

determinada conforme a seguir:

H! = Y" + y" + (Y#	ou	Y#$ ) + y# + Y%  (23)

Onde y
E
 e y

D
 são os acréscimos (segurança) nas 

alturas de elevação e da depleção (usa-se 1 m), 

Y
R
 é a depleção máxima do N.A. do reservató-

rio de chegada de água, isto é, a diferença en-

tre o N.A. máximo Normal e o N.A. Mínimo, em 

m. Para o caso de SBAs em que o nível de água 

do reservatório de chegada não varie, adota-se  

YR
 ≈ 0, pois a variação do N.A. do reservatório é 

desprezível. Por fim, o volume da chaminé pode 

ser determinado por:

V! = A!. H!  (24)

Onde V
C
 é o volume da chaminé, em m³, A

C
 é a 

área da seção interna da chaminé, em m², e H
C
 é 

a altura da chaminé, em m.

3 METODOLOGIA
O método de Tassinari (2017) foi aplicado  

aos 105 SBAs, conforme pode ser observado na 

Tabela 2.

3  Os valores de J
R
 expostos nesta pesquisa estão representados em Eletrobras (1985) de duas formas: como J

R
 (para tubos lisos) e J

R
’(para 

tubos ásperos), pois o método de dimensionamento proposto é voltado para hidrelétricas. Nesta pesquisa foi realizada uma adaptação 
para sistemas de bombeamento, na qual as perdas de carga são calculadas pela fórmula de Hazen-Williams, embora também possam 
ser calculadas por Darcy-Weisbach. Assim, na adaptação deste dimensionamento de chaminé para sistemas de bombeamento, não foi 
estabelecida distinção entre tubos lisos e ásperos, logo, J

R
 = J

R
’.
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Tabela 2 - SBAs dentro e fora da faixa de aplicação do método de Tassinari (2017).

SBA. v
(m/s)

Hm
(m)

Está 
na

faixa?
SBA. v

(m/s)
Hm
(m)

Está 
na

faixa?
SBA. v

(m/s)
Hm
(m)

Está 
na

faixa?
SBA. v

(m/s)
Hm
(m)

Está 
na

faixa?

1 2,42 11,80 Não 29 2,13 32,50 Sim 50 2,37 58,83 Sim 78 2,08 89,10 Sim

2 1,67 10,74 Não 30 3,00 37,39 Não 51 2,16 56,34 Sim 79 2,02 86,47 Sim

3 2,21 11,06 Não 31 1,22 26,86 Não 52 1,41 52,50 Sim 80 1,42 80,02 Sim

4 1,26 10,35 Não 32 1,09 26,31 Não 53 1,04 51,14 Sim 81 2,58 87,74 Sim

5 1,03 10,20 Não 33 2,26 29,49 Sim 54 1,30 51,57 Sim 82 0,86 76,37 Sim

6 1,87 10,56 Não 34 2,53 29,86 Sim 55 2,93 56,18 Não 83 2,76 86,05 Não

7 1,38 10,26 Não 35 0,50 25,19 Não 56 3,00 55,36 Não 84 3,00 86,23 Não

8 2,06 16,59 Não 36 2,14 40,57 Sim 57 1,91 62,47 Sim 85 2,40 101,74 Não

9 1,69 13,98 Não 37 1,53 31,92 Sim 58 2,31 64,78 Sim 86 2,35 101,52 Não

10 1,19 11,78 Não 38 1,18 28,56 Não 59 2,49 62,93 Sim 87 1,88 100,80 Não

11 1,61 12,70 Não 39 1,21 27,91 Não 60 2,08 58,50 Sim 88 2,45 101,19 Não

12 2,80 16,62 Não 40 2,12 32,77 Sim 61 1,82 55,90 Sim 89 2,53 101,09 Não

13 1,01 10,85 Não 41 0,68 25,81 Não 62 2,62 60,43 Não 90 2,70 101,09 Não

14 0,54 10,23 Não 42 2,68 33,27 Não 63 2,18 56,06 Sim 91 1,21 100,20 Não

15 2,38 27,45 Não 36 2,14 40,57 Sim 64 2,12 76,54 Sim 92 2,63 111,16 Não

16 1,39 15,66 Não 37 1,53 31,92 Sim 65 2,31 76,32 Sim 93 2,11 106,25 Não

17 1,28 14,12 Não 38 1,18 28,56 Não 66 2,62 76,41 Não 94 3,00 110,30 Não

18 1,41 14,25 Não 39 1,21 27,91 Não 67 3,00 76,78 Não 95 2,78 107,51 Não

19 2,75 22,72 Não 40 2,12 32,77 Sim 68 2,45 75,93 Sim 96 2,72 106,09 Não

20 0,71 10,86 Não 41 0,68 25,81 Não 69 2,91 76,24 Não 97 2,49 104,44 Não

21 0,88 11,02 Não 42 2,68 33,27 Não 70 2,78 75,85 Não 98 3,00 105,62 Não

22 2,00 26,34 Não 43 1,97 51,33 Sim 71 2,47 84,92 Sim 99 2,09 114,83 Não

23 1,84 25,93 Não 44 2,28 51,42 Sim 72 2,53 83,38 Sim 100 2,55 116,91 Não

24 1,30 25,41 Não 45 1,90 50,81 Sim 73 1,11 76,58 Sim 101 1,52 105,31 Não

25 0,85 25,16 Não 46 2,03 50,78 Sim 74 0,98 76,10 Sim 102 0,94 101,91 Não

26 0,66 25,09 Não 47 1,15 50,26 Sim 75 3,00 83,19 Não 103 2,82 113,14 Não

27 0,63 25,07 Não 48 2,88 51,25 Não 76 2,99 81,41 Não 104 3,00 113,77 Não

28 1,42 25,26 Não 49 2,11 50,55 Sim 77 3,00 80,47 Não 105 2,46 107,56 Não

Os SBAs analisados que estiveram na faixa de 

aplicação do método de Tassinari (2017) foram 

poucos, já que representaram apenas 33,33% de 

todos os casos. No entanto, essa característica 

não é parâmetro relevante para a análise da efi-

cácia do método, dada a complexidade numéri-

ca transposta para criar o conjunto de equações 

analíticas que geram resultados explícitos.

Na Fig. 3 e na Fig. 4, são exibidas as envoltórias 

de pressões extremas geradas nos dois métodos 

discutidos nesta pesquisa. Para exemplificar isso, 

foram selecionados 12 SBAs que estão dentro da 

faixa de aplicação do método de Tassinari (2017). 

Esses SBAs têm Hg=50 m e Hg=75 m, todos os va-

lores de L (L=100 m, 500 m e 1000 m) e foram 

comparados por seu menor (Di=276 mm) e maior 

Di (635 mm). Em seguida foram plotadas as li-

nhas piezométricas de regime permanente e os 

perfis fictícios de linhas de adução, para servir de 

referência ao traçado das envoltórias.
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Figura 3 - Construção das envoltórias de pressões extremas pelo método de Mendiluce e método de Tassinari (2017) 
para SBAs com Hg=50 m.

Inicialmente pode ser observado que as pres-

sões extremas geradas pelo método de Tassinari 

(2017) são inferiores próximo à bomba, e que a 

elevação dos diâmetros não resultou em va-

riações significativas nos valores das pressões 

extremas em nenhum dos métodos analisados. 

Também não foram verificadas variações nos 

menores comprimentos.

Lopes RM, Marques MG, Prá MD, Pereira JAR

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 235 / pp 90-103 | Ed. Esp. Mar. 2022



99

Para os SBAs com L=100 m, as envoltórias de 

Tassinari (2017) não transpõem as envoltórias 

de Mendiluce em nenhum trecho das linhas de 

adução. Isso indica que o projetista do sistema 

de bombeamento deve optar pela segurança, 

empregando o método de Mendiluce para linhas 

de adução de até 100 m.

Para as linhas com 500 m e 1000 m de compri-

mento, as envoltórias de Tassinari transpuse-

Figura 4 - Construção das envoltórias de pressões extremas pelo método de Mendiluce e método de Tassinari (2017) 
para combinações com Hg=75 m.
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ram em alguma parte do trecho as envoltórias 

de Mendiluce, resultando em maiores pressões 

extremas. Como exemplo, observa-se que as en-

voltórias de mínimos dos dois métodos ficaram 

abaixo da linha de adução na Fig. 3 (d). Nesse 

caso, a diferença entre as pressões extremas má-

ximas e mínimas pelos dois métodos é da ordem 

de 10 m.c.a. nos 375 m (75% do comprimento da 

linha) de distância da origem, indicando pressões 

mais extremas nas proximidades do reservatório 

para o método de Tassinari. É importante ressal-

tar que, em geral, tubulações de FºFº apresentam 

boa resistência para pressões extremas máximas 

e mínimas, se comparadas, por exemplo, às tubu-

lações de aço. No entanto, caso as pressões míni-

mas caiam a ponto de igualar a pressão de vapor 

da água para aquela temperatura de escoamen-

to, pode ocorrer vaporização da água, formando 

cavidades de vapor que, devido ao gradiente de 

velocidade e inclinação do tubo, aderem à gera-

triz superior desse tubo. Esse fenômeno é deno-

minado  separação de coluna líquida (WANG et 

al., 2016), e é assim chamado devido ao fato de 

as cavidades atingirem dimensões equivalentes 

às da seção do escoamento pleno. Nesses casos, 

a força de inércia no fluxo transitório do tubo é a 

razão pela qual, após algum tempo, as cavidades 

de vapor colapsam, gerando picos repentinos de 

alta pressão. Geralmente essas cavidades cres-

cem e colapsam repetidamente. Adamkowski e 

Lewandowski (2012) comentam que essas con-

dições podem existir nas tubulações durante a 

rápida abertura / fechamento da válvula ou par-

tida / parada das máquinas hidráulicas e podem 

causar a quebra dos sistemas hidráulicos ou até 

mesmo a destruição completa. 

Assim, para linhas de adução entre aproxima-

damente 500 m e 1000 m, o método de Tassi-

nari está a favor da segurança, sendo útil para o 

projetista antever e analisar pressões extremas 

(principalmente mínimas) adjacentes ao reser-

vatório superior.

É importante lembrar que o modelo proposto por 

Tassinari (2017) foi elaborado com base nas inter-

rupções comuns da operação de um CMB. Segun-

do o autor, apesar de citado que o transiente em 

um sistema de bombeamento é decorrente da pa-

rada brusca do bombeamento, na realidade, essa 

parada não é instantânea, já que no momento da 

interrupção do fornecimento de energia ainda 

existe um período de tempo até que a bomba pare 

efetivamente. Esse período de tempo depende do 

momento de inércia do conjunto elevatório.

Como o método de Tassinari (2017) foi desenvol-

vido considerando o momento de inércia do CMB 

(parada lenta), os valores das pressões extremas 

de Mendiluce também deveriam apresentar as 

mesmas características. Portanto, o tempo de 

parada (tp) utilizado para a determinação das 

envoltórias de Mendiluce foi calculado por meio 

da Eq. 3, que considera o coeficiente Ki, que, por 

sua vez, representa o efeito da inércia das partes 

girantes do CMB. Por conta disso, todos os valo-

res de tp foram superiores ao período τ da tubu-

lação. Isso significa que todas as paradas tam-

bém são lentas no método de Mendiluce.

Como todo SBA é passível de transientes, foi pre-

ciso definir quais necessitam de chaminé de equi-

líbrio (ou outro dispositivo de proteção). Assim, foi 

realizada comparação entre o adimensional L/Hm 

(Eq. 13) e o th (Eq. 4) para os 105 SBAs.

Foi observado que o adimensional L/Hm é favo-

rável para a segurança do sistema, por indicar a 

necessidade de instalação de dispositivos de pro-

teção no maior número de SBAs. Ainda é oportu-

no observar que não foram verificados SBAs em 

que o th indicasse a necessidade de dispositivo e 

o adimensional L/Hm não indicasse. No entanto, 

o inverso ocorreu.

Como L/Hm está a favor da segurança, não há 

necessidade de o projetista utilizar o th para a ve-

rificação de necessidade de dispositivo, já que L/

Hm cobre as possibilidades de th, além de abran-
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ger mais casos (ver Fig. 5). Assim, o adimensional 

L/Hm pode ser utilizado como principal método 

para o projetista verificar a necessidade de dis-

positivos de proteção contra transientes.

 
 
 

 

18.10%

81.90%

th=v.L/g.Hm

Necessita de dispositivo Não necessita de dispositivo

66.67%

33.33%

L/Hm

Necessita de dispositivo Não necessita de dispositivo

Figura 5 - Percentual dos SBAs que necessitam de dispositivo de proteção pelo método do th e pelo adimensional L/Hm.

Após a determinação dos SBAs que requerem dispositivo de proteção, foi determinada a correlação entre 

Di e os parâmetros Qb, VRE e Vc (Fig. 6).
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Figura 6 - Curvas ajustadas para a correlação entre Di e Qb, entre Di e VRE e entre Di e Vc para Lc=4L/5.
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As Eq. 25, 26 e 27 são resultantes das regres-

sões da Fig. 6. Vale observar que houve elevado 

R² para o ajuste exponencial dos dados da Fig. 6a 

e da Fig. 6c; no entanto, no ajuste polinomial, o 

valor foi maior.

Q
b
=0,0083.Di2-2,1906.Di+420,57  (25)

VRE=0,6377.Di+393,15  (26)

Vc=2.10-5.Di2-0,0088.Di+1,2201  (27)

Onde Qb é a vazão de bombeamento otimizada 

(em m³/h), Di é o diâmetro interno da tubulação 

(em mm), VRE é o volume útil do reservatório 

elevado (em m³) e Vc é o volume da chaminé de 

equilíbrio (em m³).

4 CONCLUSÕES
Na comparação dos métodos que geraram resul-

tados para manobras lentas, foi observado que o 

método de Mendiluce está a favor da segurança 

nas proximidades do CMB, já que as pressões ex-

tremas são maiores nessa posição.

O método de Tassinari (2017) tem as envoltórias 

de máximos e mínimos mais bem construídas, 

de modo que, para linhas de adução com com-

primentos entre 500 m e 100 m, essas envoltó-

rias transpõem as envoltórias de Mendiluce em 

algum trecho da linha, chegando a ser 10 m.c.a. 

mais intensas nas proximidades do reservatório 

superior (75% de distância da origem). Com isso, 

o método de Tassinari está a favor da segurança 

nas adjacências do reservatório superior.

A recomendação destes autores é que, para estu-

dos de concepção de sistemas de bombeamento 

com linhas de recalque em FºFº de até 500 m, seja 

utilizado apenas o método de Mendiluce. Para li-

nhas de FºFº a partir dos 500 m de comprimen-

to, até 1000 m, o método de Mendiluce pode ser 

utilizando em conjunto com o de Tassinari (2017), 

pois o primeiro é a favor da segurança próximo ao 

CMB, enquanto o segundo é a favor da segurança 

nas proximidades do reservatório superior. O in-

tervalo de L entre 100 m e 500 m precisa ser estu-

dado para o método de Tassinari (2017).

Quanto aos métodos de verificação de disposi-

tivo de proteção, caso o projetista opte pela se-

gurança, recomenda-se usar diretamente o adi-

mensional L/Hm e estudar a posição eficaz mais 

econômica da chaminé de equilíbrio na linha, 

observando que o aumento do diâmetro da adu-

tora poderá elevar o volume do dispositivo.
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Resumo
O lixiviado de aterro sanitário possui uma elevada concentração de compostos orgânicos recalcitrantes, de nitro-

gênio amoniacal, de salinidade e uma baixa concentração de fósforo, um fator limitante para o crescimento de 

microalgas. A fim de aumentar a eficiência de remoção de nutrientes, a pesquisa realizou uma combinação do lixi-

viado com o esgoto doméstico por meio de 3 operações em bateladas, num período de 20 dias cada. Foram defini-

das três misturas de esgoto e lixiviado, de 50% / 50% (M1), 70% / 30% (M2) e 90% / 10% (M3), respectivamente. E, 

como inóculo, um cultivo de microalgas de um efluente de bovinocultura. Foram realizadas análises de nitrogênio 

amoniacal, fósforo solúvel, SSV, clorofila a e pH. Foi avaliado que M3 apresentou uma remoção de nitrogênio amo-

niacal e fósforo solúvel em um intervalo menor do que as demais, e ainda um maior crescimento de clorofila a, isso 

devido a sua menor limitação de fósforo, decorrente da alta concentração de esgoto e à ausência de inibidores.  

Palavras-chave: Biorremediação. Esgoto doméstico. Fator limitante. Fitorremediação. Limitação de fósforo. Lixiviado 

de aterro. Microalga.

Abstract
Landfill leachate has a high concentration of recalcitrant organic compounds, ammonia nitrogen, salinity and a low con-

centration of phosphorus, a limiting factor for the growth of microalgae. In order to increase the efficiency of nutrient 

removal, the research carried out a combination of leachate with domestic sewage through 3 batch operations, in a pe-

riod of 20 days each. Three mixtures of sewage and leachate were defined, 50% / 50% (M1), 70% / 30% (M2) and 90% / 

10% (M3), respectively. And as an inoculum a microalgae cultivation of a bovine culture effluent. Analysis of ammoniacal 

nitrogen, soluble phosphorus, VSS, chlorophyll a and pH were performed. It was evaluated that M3 showed a removal of 

ammoniacal nitrogen and soluble phosphorus in a shorter interval than the others and even greater growth of chlorophyll 

a, due to its lower phosphorus limitation, due to the high concentration of sewage and the absence of inhibitors.

Keywords: Bioremediation. Domestic sewage. Limiting factor. Phytoremediation. Phosphorus limitation. Leachate 

from landfill. Microalgae.
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1 INTRODUÇÃO
As atividades desenvolvidas pela humanidade e 

o seu modo de vida, decorrentes do rápido cres-

cimento populacional, têm agravado o aumen-

to da geração de efluentes. Os resíduos sólidos 

urbanos são enviados para a sua disposição fi-

nal em aterros sanitários dos municípios. Toda-

via, nesses locais ocorre a produção do lixiviado, 

popularmente conhecido por chorume, que se 

refere ao líquido oriundo dos processos de de-

composição microbiológica, química e física dos 

resíduos sólidos urbanos presentes nos aterros.

A composição química e microbiológica do lixi-

viado é complexa, pois as mesmas são totalmen-

te relacionadas às características dos resíduos 

que são dispostos nos aterros, além do tipo de 

operação e da condição ambiental local. Nor-

malmente o chorume possui altas concentrações 

de compostos orgânicos recalcitrantes, de nitro-

gênio amoniacal e salinidade, além de baixa pre-

sença de fósforo, o que dificulta seu tratamento 

(PASKULIAKOVA; TONRY; TOUZET, 2016).

Devido a sua composição, o lixiviado possui um ele-

vado potencial poluidor. Tal fato evidencia a neces-

sidade de seu tratamento, devido aos diversos pro-

blemas ambientais que o mesmo pode acarretar, 

como contaminação do solo, das águas superficiais 

e subterrâneas, além de poder se transformar em 

um vetor de doenças na saúde pública.

Assim como os resíduos sólidos, a geração do 

esgoto é uma das consequências do desenvol-

vimento populacional. Segundo Acién, Amaral e 

Serrano (2016), as águas residuais possuem em 

sua composição uma grande similaridade aos 

meios onde são cultivadas as microalgas, tendo 

em abundância nitrogênio, carbono, fósforo e 

outros compostos secundários, estas  essenciais 

para o desenvolvimento das microalgas. O que 

torna uma possibilidade o uso desse efluente 

como um meio para a produção de biomassa al-

gal além da remediação do mesmo.

A fitorremediação à base de microalgas tem se 

tornado uma alternativa no tratamento de efluen-

tes domésticos em todo o mundo (ACEVEDO, 

PINO, PEÑUELA, 2017; GANI et al., 2015; ÓRPEZ 

et al., 2009; RAWAT et al., 2010; SAHU, 2014), pois 

o mesmo pode oferecer um tratamento a partir 

da absorção de nutrientes como compostos ni-

trogenados do lixiviado de aterro sanitários, além 

da presença em grande quantidade de nutrientes 

enriquecidos, presentes na água residual domés-

tica. A assimilação desses nutrientes é distinta e 

varia quanto às características das espécies das 

microalgas em desenvolvimento, além da sua for-

ma de adaptação e competição, e às condições 

em que o meio se encontra.

Devido às características das microalgas e ao uso 

que fazem de nutrientes em excesso no efluen-

te, principalmente nitrogênio e fósforo, elas são 

vistas como uma alternativa nos avanços de tra-

tamentos de efluentes. Em razão das altas rela-

ções de nitrogênio e fósforo presentes em alguns 

efluentes, como é o caso do lixiviado de  aterro 

sanitário, a adição de fosfato pode garantir os nu-

trientes necessários para o cultivo das microalgas.

Diante do exposto, o presente estudo avaliou a 

produção de biomassa algal a partir do trata-

mento combinado de lixiviado de aterro sanitário 

e esgoto doméstico. O tratamento em conjunto 

tem por objetivo sanar a limitação de fósforo 

existente no lixiviado para o crescimento das mi-

croalgas. Além disso, essa combinação pode re-

presentar uma  eficiente alternativa para trata-

mento e recuperação dos nutrientes do lixiviado 

em diversas localidades.

 

2 OBJETIVOS
Esse trabalho tem como objetivo avaliar a  

eficiência das microalgas na remoção dos  

nutrientes em diferentes proporções de lixi-

viado de aterro sanitário e esgoto doméstico, 

quando combinados.
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3 METODOLOGIA 
O estudo foi realizado na cidade de Itabira, do 

estado de Minas Gerais, no Brasil. O experimen-

to e os ensaios laboratoriais foram realizados no 

laboratório de microbiologia e de saneamento 

ambiental, do Instituto de Ciências Puras e Apli-

cadas (ICPA) no campus avançado da Universida-

de Federal de Itajubá, em Itabira, Minas Gerais.

Foram definidos 3 tratamentos distintos com di-

ferentes proporções de lixiviado de aterro sani-

tário e esgoto doméstico secundário. O lixiviado 

foi coletado no aterro sanitário de Itabira. Já o 

esgoto doméstico, na saída do reator anaeróbio 

de fluxo ascendente (UASB) da Estação de Tra-

tamento de Esgoto (ETE) Laboreaux, operada 

pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), 

também em Itabira.

Para cada tratamento foram utilizados 5 erlen-

meyers, sendo cada um deles preenchidos com 

200 mL da mistura de efluente. Em que foi uti-

lizado um inóculo de cultivo de microalgas em 

efluente de bovinocultura (10% v.v-1) disponi-

bilizado pela Universidade Federal de Viçosa, em 

Viçosa, Minas Gerais.

As altas concentrações de nitrogênio amoniacal 

presentes no lixiviado de aterro expressam uma 

dificuldade em seu tratamento. Segundo Pasku-

liakova, Tonry e Touzet (2016), as concentrações 

podem apresentar variação de 30 a 3000 mg L-1. 

Soma-se a isso o fato de o nitrogênio amoniacal 

livre conferir toxicidade ao meio, interferindo 

negativamente na remediação a partir das mi-

croalgas, em comparação com demais efluentes 

(PASKULIAKOVA; TONRY; TOUZET, 2016). Tendo 

isso como base, o esgoto utilizado na pesquisa 

foi diluído 5 vezes antes da inoculação, a fim de 

atingir concentrações mais baixas de nitrogênio 

amoniacal e minimizar as chances de inibição do 

crescimento das  microalgas. As relações utiliza-

das estão expressas na Tabela 1.

Marinho BTS, Martins IGM

Tabela 1 - Concentrações utilizadas nas misturas.

Relação
Esgoto/Lixiviado

Esgoto doméstico
(saida do reator)

Lixiviado de aterro
(diluído) Inóculo

50% / 50% 90 mL 90 mL 20 mL

70% / 30% 126 mL 54 mL 20 mL

90% / 10% 162 mL 18 mL 20 mL

As misturas foram colocadas em uma mesa agi-

tadora sob agitação constante de 100 rpm du-

rante todo o período de operação, de modo a ga-

rantir a iluminação uniforme de todas as células 

em suspensão, pela luminosidade natural pre-

sente no local, como apresentada na Fig. 1. Cada 

mistura foi identificada segundo a sua relação, 

sendo elas: M1 (50% / 50%), M2 (70% / 30%) e 

M3 (90% / 10%).

 O estudo foi realizado durante os meses de mar-

ço a junho de 2019, com a realização de 3 bate-

ladas. Cada operação teve a duração de 20 dias. 

As coletas para monitoramento foram realizadas 

nos dias 0 (dia do preparo das amostras), 6, 9, 13, 

16 e 20.

Durante os 20 dias, as amostras de cada trata-

mento foram coletadas, como mostra a Fig. 2, 

para a realização das análises, onde para cada 

uma foi monitorada as variáveis de pH, Clorofila a 

(Chlo a), Sólidos Suspensos Voláteis (SSV) e Sólidos 

Suspensos Totais (SST), assim como Nitrogênio 

Amoniacal (N-NH4 +) e Fósforo Solúvel (P). Para a 

leitura do pH foi utilizada a sonda multiparâmetro 

Hach, modelo HQ40d. A determinação da Chlo a 
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foi realizada a partir da técnica de extração com 

etanol 80%, como descrito na norma holande-

sa (Nederlands Norm, 1981), com base em Nush 

(1980). Os demais parâmetros foram analisados 

segundo Standard Methods for the Examination 

of Water and Wastewater (APHA, 2012). 

Figura 1 - Erlenmeyers dispostos na mesa agitadora

A análise dos dados foi executada a partir da plota-

ção de gráficos para as diferentes bateladas, com 

os resultados das misturas de M1, M2 e M3. Com 

isso, foi possível analisar, individualmente e em 

conjunto, a taxa de crescimento das microalgas e 

a assimilação de nutrientes (N e P) pelas mesmas, 

além de serem levantados os fatores que dificulta-

ram o crescimento das microalgas no meio.

Figura 2 - Erlenmeyers com as Misturas na primeira coleta
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Lixiviado de Aterro Sanitário e Água 
Residual Doméstica

No que se refere ao lixiviado de aterro utiliza-

do para a realização do experimento, o mesmo 

apresentou as características expressas na Ta-

bela 2. Pela  caracterização, foi possível observar 

que o lixiviado apresentou os aspectos expressos 

por Paskuliakova, Tonry e Touzet (2016), possuin-

do altas concentrações de compostos orgânicos 

recalcitrantes, de nitrogênio amoniacal e salini-

dade, além de baixa presença de fósforo em sua 

concentração.

Zhao et al. (2014) trabalharam com lixiviado com 

características semelhantes ao do presente estu-

do. Em sua caracterização, o lixiviado apresentou 

uma condutividade de 14.390 (µS cm-1), nitrogê-

nio total de 1.786 (mg L-1), nitrogênio amoniacal 

de 1.381 (mg L-1) e fósforo total de 4,0 (mg L-1). 

Ou seja, uma relação N/P de 446,5/1, enquanto o 

lixiviado utilizado neste estudo apresentou uma 

relação N/P de 302,5/1. Ambos destacaram o 

fósforo como um nutriente limitante para o cres-

cimento das microalgas.

 

Tabela 2 - Características do lixiviado de aterro 
sanitário bruto.

Variáveis

pH 8,14

Condutividade (µS cm-1) 14.270

Clorofila a (mg L-1) 0

SSV (mg L-1) 35

SST (mg L-1) 76

Nitrogênio Total (mg L-1) 1.059

Nitrogênio Amoniacal (mg L-1) 548,50

Fósforo Total (mg L-1) 3,50

O inóculo utilizado foi obtido na Universidade 

Federal de Viçosa, em Viçosa, Minas Gerais, ori-

ginado do cultivo de microalgas a partir do  

tratamento de efluente da bovinocultura em 

lagoas de alta taxa. O mesmo foi caracterizado 

conforme apresenta a Tabela 3.

Tabela 3 - Características do inóculo.

Variáveis

pH 6,09

Condutividade (µS cm-1) 1,23

Clorofila a (mg L-1) 280

SSV (mg L-1) 310

SST (mg L-1) 18,13

Nitrogênio Total (mg L-1) 4,65

Nitrogênio Amoniacal (mg L-1) 1,99

Fósforo Total (mg L-1) 3,50

4.2 Análise do Crescimento Microalgal 

Para avaliar o crescimento microalgal foram reali-

zadas inicialmente análises de SSV, que represen-

ta a concentração de  biomassa total, e a clorofila 

a, sendo esta utilizada como indicadora do de-

senvolvimento das microalgas, como apresenta 

a Fig. 3.

Comparando o comportamento dos resultados 

obtidos de sólidos suspensos voláteis e de clo-

rofila a se observa que o aumento da biomassa 

implicou no aumento da clorofila. Isso sugere 

que a biomassa produzida é predominantemente 

composta por microalgas.

Sabe-se ainda que o esgoto apresenta caracte-

rísticas distintas do lixiviado de aterro, com me-

nores concentrações de substâncias que possam 

inibir o crescimento de microalgas, e por isso há 

uma tendência de apresentar uma melhor assi-

milação de nutrientes. Sendo assim, analisando 

a Fig. 3 é possível observar que houve o cresci-

mento inicialmente no M3, isso provavelmente 

devido à maior proporção de esgoto doméstico 

e à menor presença de inibidores que poderiam 

afetar o processo de crescimento microalgal pre-

sentes no lixiviado.

Marinho BTS, Martins IGM
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Figura 3 - Curvas de SSV e Chlo a.

García-Gozalbes, Arbib e Perales-Vargas-Ma-

chuca (2014) apresentam em sua pesquisa com 

crescimento de microalgas em esgoto domésti-

co uma média de 39 mg L-1 de SSV antes da re-

mediação e valores próximos de 1.400 mg L-1 ao 

final de sua pesquisa, para um efluente da saída 

do reator UASB. Essa taxa de crescimento pode 

ser devida às condições operacionais existen-

tes, em que houve o controle da luminosidade 

e um tempo de crescimento mais elevado, vis-

to que o estudo foi realizado em um total de 25 

dias. Comparada com o estudo em questão, a 

primeira batelada foi a que obteve maiores va-

lores de SSV, ultrapassando os 1.100 mg L-1, em 

M3. Por mais que os valores fossem distintos, 

o crescimento apresentou um comportamento 

semelhante aos resultados de García-Gozalbes, 

Arbib e Perales-Vargas-Machuca.

Zhao et al. (2014) utilizaram em seu estudo uma 

cultura mista de esgoto doméstico com diferen-

tes proporções (0%, 5%, 10%, 15% e 20%) de 

lixiviado de aterro sanitário. No 12º dia, a con-

centração máxima de clorofila a foi alcançada 

justamente com a mistura que apresentava 10% 

de lixiviado, um valor de 22 mg L-1.  

Comparando novamente com o estudo em ques-

tão, no 13º dia da batelada 1 foi  obtido o valor 

máximo de clorofila a de 10,78 mg L-1, na mistura 

que teve o maior crescimento microalgal (M3).
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Percebe-se ainda na Fig. 3 que a clorofila na terceira 

batelada foi menor do que nas demais, atingindo um 

valor máximo de 1,93 mg L-1, enquanto na primeira 

batelada foi de 10,78 mg L-1, ambos em M3. Um fator 

que pode ter interferido nessa variação é a tempera-

tura do ambiente, como mostrado na Tabela 4.

Condições ambientais que não são controladas, 

como a temperatura, podem modificar taxas de 

crescimento e, portanto, impactam a eficiência 

de uma unidade de produção. Meio de cresci-

mento em pistas rasas ou tubos estreitos, geral-

mente usados para produção de alta taxa, são 

susceptíveis a experimentar grandes e rápidas 

flutuações de temperatura, dependendo da re-

gião geográfica da localidade e das variações 

sazonais (RAS, STEYER e BERNARD, 2013). Sendo 

assim, uma explicação para o crescimento mais 

acelerado na batelada 1 é devido à temperatura 

mais elevada quando comparada com as demais 

bateladas em que a sucedem.

4.3 Análise da remoção de nutrientes 

Com o intuito de avaliar a remoção de nutrientes 

pelas diferentes misturas, foram  realizadas aná-

lises de N-NH4
+ e fósforo solúvel, com gráficos da 

remoção de nutrientes em cada batelada.

Comparando o comportamento da remoção de 

nutrientes das misturas, observa-se que M3 no 

dia 13 apresentava uma baixa concentração 

média de fósforo solúvel e praticamente uma 

inexistência de nitrogênio amoniacal em to-

das as bateladas. Comparando esse resultado 

com as outras misturas, M2 apresentava no dia 

uma concentração média de nitrogênio amo-

niacal de todas bateladas iguais a 58, 3 mg L-1 e  

1,27 mg L-1 de fósforo solúvel e M1 de 110,74 mg L-1 e  

1,9 mg L-1, respectivamente.

Zhao et al. (2014) realizaram um experimento 

similar, com  esgoto doméstico combinado com 

o lixiviado de aterro em proporções distintas em 

um intervalo de tempo de 12 dias, na proporção 

10% de lixiviado, igual ao M3 da pesquisa, e ob-

tiveram no 12º dia uma eficiência de remoção 

de nitrogênio amoniacal de 99%, valor próximo 

ao obtido no dia 13 da M3, sendo de aproxima-

damente 90,15%. No entanto, vale ressaltar que 

as outras misturas (M1 e M2) continuaram a re-

mover nutrientes, chegando às concentrações 

médias de  todas as bateladas de 17,73 mg  L-1 e  

3,1 mg L-1 de e N-NH
4

 + 1,21 e 0,72 mg L-1 d e fós-

foro solúvel, respectivamente, no 20º dia.

Constata-se que as misturas que apresentam 

maior concentração de lixiviado de aterro em sua 

composição  (M1 e M2) consequentemente pos-

suem uma maior presença de nitrogênio amo-

niacal e um maior desequilíbrio da relação N/P, 

ocasionando maior dificuldade no desenvolvi-

mento das microalgas nas respectivas misturas.

Com o intuito de entender como os mecanismos 

de remoção dos nutrientes pelas microalgas nas 

3 misturas se dão, foram realizadas análises de 

pH durante as bateladas. Na Tabela 5 são apre-

sentados os valores do pH da 3ª batelada.

Tabela 4 - Temperaturas mínimas, médias e máximas durante as operações.

Temperatura Batelada 1 Batelada 2 Batelada 3

Mínima (Cº) 12,3 13,1 13,5

Média (Cº) 22,3 20,8 19,5

Máxima (Cº) 28,9 27,3 25,1

Marinho BTS, Martins IGM
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Figura 4 - Curvas de remoção dos nutrientes.

Tabela 5 - Resultados do pH da 3ª batelada.

Dia pH M1 pH M2 pH M3

0 8,34 8,25 8,08

6 9,13 9,03 8,19

9 9,00 8,80 8,63

13 9,10 8,96 8,38

16 9,02 8,89 7,82

20 8,98 8,89 9,17

Observando a Tabela 5, nota-se uma elevação 

do pH em todas as misturas. Tal fato pode ser 

explicado devido ao consumo do carbono inor-

gânico pelas microalgas no processo de fotos-

síntese, ocasionando também a assimilação dos 

nutrientes. No entanto, esse aumento é tardio 

no tratamento com maior proporção de esgoto 

doméstico (M3), onde a presença de matéria or-

gânica biodegradável no esgoto pode ter propi-

ciado a geração de CO2
 via respiração no começo 

da operação, evitando a elevação rápida de pH. 

Essa observação é importante, pois interfere di-

retamente no mecanismo de remoção de nitro-

gênio amoniacal e fósforo solúvel. Em valores de 

pH mais elevados, a volatilização do nitrogênio 

amoniacal e a precipitação do fósforo solúvel 
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podem ocorrer, levando à perda de nitrogênio 

para a atmosfera e a deposição do fósforo no 

reator, não contribuindo para a recuperação via 

assimilação pela biomassa, como pode ser visto 

em M1 e M2 onde se obteve um grande aumento 

do pH em relação ao dia 0 para o dia 6.

5 CONCLUSÃO
Conclui-se que o tratamento em conjunto de li-

xiviado de aterro com esgoto doméstico a par-

tir da produção de microalgas pode representar 

uma alternativa para a depuração de efluentes e, 

sobretudo, para recuperação de nutrientes exis-

tentes nos mesmos. Também foi evidenciado que 

a M3 que possuía a  maior proporção de esgoto 

doméstico  teve uma remoção de nutrientes de 

forma mais acelerada do que as demais,  prova-

velmente com maior assimilação de nutrientes, 

favorecendo a recuperação dos mesmos.
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Resumo
O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), principal instrumento da política municipal de saneamen-

to, é normatizado pela Lei Federal 11.445/2007, que define os princípios do saneamento básico no Brasil, 

entre estes, o da universalização do acesso. No tocante ao planejamento, a Lei supracitada e seu Decreto Re-

gulamentador 7.217/2010 definem que o recorte territorial do PMSB deve abranger áreas urbanas e rurais. O 

presente artigo objetiva analisar a abordagem do rural em PMSBs. Para tanto, foi realizada uma amostragem 

estatística com 2738 municípios brasileiros que haviam concluído seus respectivos planos, resultando em 

amostra de 390 municípios: 90 da macrorregião Sul, 92 do Sudeste, 76 do Nordeste, 68 do Centro Oeste e 64 

do Norte. Verificou-se que apenas 44% dos planos estão disponíveis na Internet, em conformidade com a Lei 

11.445/07 acerca da transparência das ações. Destes, 27% não incluem o meio rural no processo de planeja-

mento, o que incita um cenário de injustiça ambiental.  
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Abstract
The Municipal Basic Sanitation Plan (PMSB), the main instrument of municipal sanitation policy, is standardized by 

Federal Law 11.445/2007, which defines the principles of basic sanitation in Brazil, including universalization of 

access. Regarding the planning, the aforementioned Law and its Regulatory Decree 7.217/2010 define that the 

territorial outline of the PMSB should cover urban and rural areas. This article aims to analyze the rural approach 

in PMSBs. Therefore, a statistical sampling was performed with 2738 Brazilian municipalities that had completed 

their respective plans, resulting in a sample of 390 municipalities: 90 from the South macroregion, 92 from the 

Southeast, 76 from the Northeast, 68 from the Midwest and 64 from the North. It was found that only 46% of the 

plans are available on the Internet, in accordance with Law 11.445/07 on the transparency of actions. Of these, 
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1 INTRODUÇÃO
Em 2010, o acesso ao abastecimento de água e ao 

esgotamento sanitário foi considerado um direi-

to humano pela Organização da Nações Unidas 

(ONU). Esse direito, todavia, tem sido recorrente-

mente violado, uma vez que existem 785 milhões 

de pessoas sem acesso à fonte de água melhora-

da ou com limitação de acesso. No que tange o 

esgotamento sanitário, a violação do direito ao 

acesso é ainda mais alarmante, totalizando 673 

milhões de pessoas de todo o mundo que ainda 

praticam defecação a céu aberto (WHO/UNICEF 

JMP, 2019). Em particular na América Latina e no 

Caribe, há 15,5 milhões de pessoas sem acesso 

a banheiros, sendo que pessoas com renda mais 

baixa, residentes em áreas rurais e indígenas, são 

as mais afetadas por essa condição (WHO/UNI-

CEF JMP, 2019).  

Embora tenham sido alcançados avanços no 

sentido da universalização dos serviços de sa-

neamento básico, ainda persistem grandes desi-

gualdades de acesso ao saneamento adequado. 

Mundialmente, entre os determinantes para a 

exclusão do acesso, destaca-se a localização da 

moradia, sendo observadas diferenças de aten-

dimento para as zonas urbanas e rurais. Neste 

sentido, segundo a Declaração da Rede Brasileira 

de Justiça Ambiental1-RBJA,  a injustiça ambien-

tal, decorrente do modelo desenvolvimentista 

dominante no Brasil, expressa-se na  exposição 

aos riscos ambientais provenientes das subs-

tâncias perigosas, na existência de moradias em 

encostas perigosas e em beiras de cursos d´água 

sujeitos a enchentes, nas moradias nas proximi-

dades de depósitos de lixo tóxico, ou nas pessoas 

vivendo sobre gasodutos ou sob linhas de trans-

missão de eletricidade e sem acesso ao sanea-

mento básico  (HERCULANO, 2002). A ausência 

de acesso ao saneamento, em particular, é colo-

cada na declaração como uma injustiça ambien-

tal, em razão das desigualdades sofridas por cer-

tos grupos populacionais. Em áreas de privação 

socioeconômica, ocupadas por grupos minoritá-

rios, sem acesso às esferas decisórias do Estado 

e do mercado, a população sofre as consequên-

cias da falta de infraestrutura de saneamento, 

ausência de controle ambiental, desertificação, 

dentre outros, más condições ambientais de vida 

e trabalho. Acselrad (2002) reforça essa ideia ao 

discorrer sobre a transferência do custo ambien-

tal aos mais vulneráveis, delegando a posse do 

território e das riquezas naturais às pessoas de 

classe econômica mais alta.  

No tocante às desigualdades de acesso ao sa-

neamento no Brasil, o Plano Nacional de Sanea-

mento (PLANSAB) identifica que esse déficit está 

especialmente concentrado em grupos compos-

tos por famílias de baixa renda, residentes nas 

favelas e áreas rurais, nas macrorregiões Norte e 

Nordeste (BRASIL, 2013; BRASIL, 2019a). A dis-

tribuição desigual do déficit de acesso ao sane-

amento é materializada pelos determinantes de 

acesso, sendo identificados, neste contexto,  cor 

da pele, etnia, escolaridade, ou se a chefia da fa-

mília é feminina ou masculina (FARIA, 2018; SA-

LES, 2018; LUZZA, 2019). 

Luzza (2019), por meio de análise de dados do 

CadÚnico, para o ano de 2017, verificou que a 

possibilidade de ausência de canalização inter-

na para abastecimento de água na região Nor-

te é de 30,1%; já para a região Sul é de 4,3%. A 

ausência de banheiro na região Nordeste é de 

13,4%, enquanto na região Sudeste é 1,7%. Para 

a ausência de coleta de resíduos sólidos domés-

ticos (RSD), na região Norte a porcentagem é 

Franco R, Barra BF, Gomes UAF

1  No Colóquio Internacional sobre Justiça Ambiental, realizado em Niterói, na Universidade Federal Fluminense, de 24 a 27 de setembro de 
2001, foi criada a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, a partir do conceito de Justiça Ambiental criado nos EUA. A declaração é transcrita no 
artigo Riscos e desigualdade social: a temática da Justiça Ambiental e sua construção no Brasil, publicado no 1 Encontro da ANPPAS, 2002. 
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de 37,3% e na região Centro-Oeste é de 15%, 

comprovando as desigualdades macrorregionais 

para o acesso aos serviços de saneamento. A res-

peito da determinante localização dos domicílios 

em áreas rurais ou urbanas, o estudo de Luzza 

(2019) indica que, na área rural, o índice é de 

76,5% de domicílios com canalização interna por 

poço, nascente ou rede geral, ao passo que, para 

a área urbana, essa porcentagem alcança 93,8% 

dos domicílios, com uso predominante por rede. 

Acrescenta-se que enquanto 11,5% dos domicí-

lios do meio urbano possuem déficit de atendi-

mento para serviços de esgotamento sanitário, 

esse valor aumenta para 60,3% nas áreas rurais, 

nas quais os esgotos são destinados para fossas 

rudimentares, ou valas, rios, mar ou outro desti-

no (BRASIL, 2019a). 

Além de um direito humano fundamental, a uni-

versalização do acesso ao saneamento básico é 

um dos princípios da Política Federal e Diretrizes 

Nacionais do Saneamento Básico, estabeleci-

das, no Brasil, pela Lei Federal 11.445/2007. A 

supracitada lei ainda define o Plano Municipal 

de Saneamento Básico (PMSB) como instrumen-

to da política municipal de saneamento básico 

(BRASIL, 2007). Nesse contexto, verifica-se que 

o PMSB é essencial na identificação das dis-

paridades, das potencialidades e dos locais de 

maior vulnerabilidade sanitária de cada municí-

pio, bem como, ao definir programas, projetos e 

ações para melhorias sanitárias no futuro, indica 

a equidade ou o acirramento de desigualdades.  

A abordagem do território rural nos PMSBs é uma 

obrigatoriedade segundo o marco regulatório da 

área de saneamento, de modo que a ausência 

da consideração do meio rural nos documentos 

evidencia uma exclusão de grupos das políticas 

públicas, bem como de projetos futuros que pre-

veem melhorias sanitárias. Esse quadro reforça 

e perpetua o cenário de injustiça ambiental ao 

qual a população rural está exposta. 

Diante da importância de conhecer a realida-

de rural, com todas suas especificidades, assim 

como de promover uma igualdade da situação 

ambiental na qual as populações se inserem, o 

presente artigo tem como finalidade analisar 

a abordagem territorial dos PMSBs no Brasil à 

luz do marco teórico da justiça ambiental. Nes-

se contexto, buscou-se uma análise dos planos 

como orientadores da política municipal do sa-

neamento no território municipal, de forma a 

promover a equidade, a inclusão e a justiça am-

biental. Neste sentido, não abordar o rural nos 

PMSBs reafirma a ausência de justiça ambiental, 

a qual se perpetuará por 20 anos, período de vi-

gência dos documentos. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
2.1 Justiça Ambiental 

A origem do termo Justiça Ambiental se ampara 

nos movimentos sociais que ocorreram nos Es-

tados Unidos a partir de 1960, em busca de di-

reitos dos afrodescendentes. Nessa época, essas 

comunidades e a população de baixa renda en-

contravam-se submetids a uma maior exposição 

aos riscos ambientais decorrentes da disposição 

de resíduos químicos e radioativos nas proximi-

dades dos locais onde essa parcela da população 

residia (ACSELRAD, HERCULANO e PÁDUA, 2004; 

RAMMÊ, 2012).  

Bullard expõe o conceito de justiça ambiental 

como a luta contra a desigualdade ambiental, a 

qual se apresenta sob duas maneiras: “proteção 

ambiental desigual” e/ou “acesso desigual aos 

recursos ambientais” (BULLARD, 2004). Assim, 

trata-se do acesso justo e equitativo aos recursos 

ambientais, além do acesso às informações rele-

vantes sobre os riscos ambientais, em processos 

democráticos e participativos, que assegurem 

que nenhum grupo sofra as consequências des-

proporcionais ambientais negativas, bem como 

seja excluído das políticas públicas (ACSELRAD, 

Universalização do saneamento básico: uma análise da abordagem de territórios rurais em Planos Municipais de Saneamento Básico do Brasil 
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MELLO e BEZERRA, 2009), não estando submeti-

dos a cenários de injustiça ambiental.  

Scott (2014) acrescenta a integração e a inclu-

são das comunidades afetadas de forma des-

proporcional pela degradação ambiental nas 

políticas ambientais e nas tomadas de decisão 

no movimento pela Justiça Ambiental. Para esse 

autor, essa luta amplia-se, também, para o pla-

nejamento urbano, os serviços de saneamento 

básico e aos trâmites de decisões apoiadas nas 

políticas públicas. No mesmo âmbito, Zhouri 

(2008, p. 104) apresenta o conceito de Justi-

ça Ambiental como um exercício da cidadania, 

sendo, assim, um princípio decorrente do res-

peito “à diversidade cultural, à democratização 

do acesso aos recursos naturais e à distribuição 

dos riscos da produção industrial”. Nesse senti-

do, a autora elucida que a continuidade da in-

justiça ambiental fomenta uma “crise da demo-

cracia” (ZHOURI 2008).   

Como contraponto ao movimento pela Justiça 

Ambiental, Giddens (1996) afirma que os im-

pactos negativos estão distribuídos e atingem 

a todos, sendo, com isso, um movimento global: 

“a ecotoxicidade afeta a todos, produzindo uma 

contaminação genérica, por substâncias quími-

cas que atingem indiretamente o meio ambiente 

por meio de áreas de despejo de detritos, esgotos 

e por outros canais” (GIDDENS, 1996, p. 256).  

Tendo como base de análise a interrelação do 

acesso ao saneamento básico e a promoção da 

justiça ambiental, Ataíde e Borja (2017) verifica-

ram a capacidade de um PMSB, principal instru-

mento da política de saneamento, em promover 

justiça. Para esse exercício, as autoras usam o 

conceito de justiça distributiva territorial, pro-

posto por Harvey (1980), baseado em três ca-

tegorias: necessidade, contribuição do bem co-

mum e mérito. Assim, a distribuição dos serviços 

públicos de saneamento básico deve considerar: 

a identificação e a satisfação das necessidades 

da população urbana e rural em cada território 

e as tecnologias empregadas em cada meio, res-

peitando as condições culturais, sociais e am-

bientais das populações residentes. Recursos 

extras devem ser alocados para resolução de 

dificuldades peculiares, de cunho social, natu-

ral e físico, e a alocação de recursos deve visar 

os efeitos multiplicadores interterritoriais. Igual-

mente, os territórios menos favorecidos devem 

ser priorizados por meio de mecanismos institu-

cionais, organizacionais, políticos e econômicos. 

Somados a isso, a participação social nas deci-

sões e o empoderamento das comunidades são 

essenciais para a aplicação da justiça ambiental 

e social nos PMSBs (ATAÍDE e BORJA, 2017). 

Sendo assim, ao avaliar em específico a aborda-

gem do rural nos PMSBs, o presente artigo bus-

ca ser instrumento de sensibilização em relação 

ao tema da justiça ambiental, contribuindo para 

que as políticas de saneamento básico possam 

ser interpretadas à luz de um arcabouço teórico 

mais amplo e inclusivo, fomentando o avanço 

efetivo de suas proposições.   

 

2.2 Políticas Públicas 

Após 100 anos da formação da Liga Pró-sane-

amento no Brasil, criada em 1918, movimento 

que visava a encampação pelo Estado das po-

líticas de saneamento e sua ampliação para as 

áreas rurais (HOCHMAN, 1998; REZENDE e HEL-

LER, 2008), foi publicado, em 2019, o Progra-

ma Nacional de Saneamento Rural (PNSR), atu-

almente denominado Programa Saneamento 

Brasil Rural (PSBR) (BRASIL, 2019). O PSBR apre-

senta três eixos: tecnologia, gestão e educação, 

sendo orientado pelos marcos referenciais da 

promoção da saúde, erradicação da extrema 

pobreza e desenvolvimento rural solidário sus-

tentável (BRASIL, 2019).  
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Segundo o PSBR, o descaso com o meio rural pre-

sente no senso comum é promotor de uma visão 

do rural como algo atrasado e arcaico e decorre 

do processo de ocupação do Brasil e da prevalên-

cia do modelo de concentração de terra. O rural 

se apresenta, por isso, como entrave ao desen-

volvimento urbano e industrial (BRASIL, 2019). 

Nesse contexto, Abramoway (2000) contesta a 

forma de definição do rural no Brasil, que contri-

bui para a visão rústica associada a esse espaço. 

A Lei Federal 5.172 de 1966 corrobora essa aná-

lise. Esse marco legal define como zona urbana 

aquela que acessa “melhoramentos” sanitários 

(BRASIL, 1966, art. 32), excluindo, com isso, a 

presença de serviços e infraestrutura no meio 

rural, conforme exposto no art. 32, parágrafo 1, 

da lei: 

§ 1º Para os efeitos deste imposto, enten-

de-se como zona urbana a definida em lei 

municipal; observado o requisito mínimo da 

existência de melhoramentos indicados em 

pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, 

construídos ou mantidos pelo Poder Público: 

I - meio-fio ou calçamento, com canaliza-

ção de águas pluviais; 

II - abastecimento de água; 

III - sistema de esgotos sanitários; 

IV - rede de iluminação pública, com ou 

sem posteamento para distribuição domi-

ciliar; 

V - escola primária ou posto de saúde a 

uma distância máxima de 3 (três) quilôme-

tros do imóvel considerado (BRASIL, 1966, 

art.32) 

Ressalta-se que a universalização do acesso aos 

serviços de saneamento básico é resguardada 

pela Lei n°11.445/07 e trata-se de um princípio 

que promove a justiça ambiental. O marco legal 

indica para a consideração das áreas urbanas e 

rurais nas políticas de saneamento no Brasil, que 

devem considerar as populações quilombolas, 

as áreas dispersas e indígenas do território, por 

meio de soluções compatíveis com as caracte-

rísticas econômicas, sociais e peculiares de cada 

localidade (BRASIL, 2007).  

É preciso reforçar que, embora esteja normatiza-

da sua universalização, o acesso ao saneamento 

tem reforçado desigualdades estruturais exis-

tentes na sociedade brasileira. O déficit sanitário 

foi construído, assim, mediante uma distribuição 

desproporcional da qualidade e do acesso entre 

as regiões brasileiras e dentro dos limites muni-

cipais, entre o meio rural e o urbano, reforçando 

cenários de injustiça ambiental. Nesse sentido, 

observa-se que as populações das regiões Su-

deste e Sul possuem um melhor padrão de aten-

dimento do que as regiões Norte e Nordeste. São 

nítidas, também, diferenças no atendimento en-

tre áreas urbanas e áreas rurais, assim como nas 

periferias (MORAES e BORJA, 2005).  

Tendo em vista que o Plano Municipal de Sane-

amento Básico é o principal instrumento da Po-

lítica Municipal de Saneamento Básico (BRASIL, 

2010), a não abordagem do meio rural em PMS-

Bs, além de violar a lei n° 11.445/07, reforça a 

exclusão do rural. Vale destacar que o PMSB tem 

como função organizar a gestão dos serviços, 

desde o planejamento até a execução, submetida 

à regulação, fiscalização e controle social. O De-

creto Federal nº 7.217/2010 determinou o prazo 

de apresentação dos planos para 31 de dezem-

bro de 2013, sendo esse prazo prorrogado pela 

quarta vez consecutiva para 31 de dezembro de 

2022 (BRASIL, 2020, 2017, 2015; 2014; 2010).  

A abordagem de todo o território municipal no 

PMSB tem fundamental papel na luta pela re-

dução das desigualdades sociais e injustiças 

ambientais, proporcionando a criação de uma 

agenda pública nesse sentido.  
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3 METODOLOGIA 
O presente estudo tem como objetivo a análise 

da abordagem do meio rural em Planos Munici-

pais de Saneamento Básico do Brasil como uma 

forma de promoção da justiça ambiental. Sua 

construção baseou-se em uma série de etapas. 

A priori, foi realizada uma amostragem represen-

tativa de municípios das cinco regiões brasilei-

ras, de modo a se criar um panorama nacional. 

Para a definição da amostra, utilizou-se a Eq. 1 

de Triola (1999) e Gomes (2012): 

 

(1) Cálculo da amostragem estatística 

𝑖𝑖𝑖𝑖2	𝑥𝑥		𝑝𝑝		𝑥𝑥		𝑞𝑞		𝑥𝑥		𝑁𝑁 
 

𝑛𝑛	=	𝑒𝑒2(𝑁𝑁	−	1)	+	𝑖𝑖𝑖𝑖2	𝑥𝑥		𝑝𝑝		𝑥𝑥		𝑞𝑞  
 

Em que: n: Tamanho da amostra; 

ic: Intervalo de confiança em desvios padrão; 

p: Proporção de municípios que pertencem à ca-

tegoria de interesse ao estudo; 

q:Proporção de municípios que não pertencem à 

categoria de interesse ao estudo; 

N: tamanho da população; 

E: erro máximo admitido. 

 

O tamanho da população considerada no cálcu-

lo da amostra foi de 2.738, o qual corresponde 

à totalidade de municípios que haviam concluí-

do seus respectivos planos até outubro de 2016, 

de acordo com estudo do Ministério das Cidades 

(BRASIL, 2017). Ademais, foi considerado um in-

tervalo de confiança em desvios padrão (ic) igual 

a 2, a fim de  alcançar um nível de confiança igual 

a 95%, e foi admitido um erro amostral de 10%. 

Uma vez que os valores de proporção dos muni-

cípios que pertencem à categoria de interesse do 

estudo (p) e que não pertencem à essa categoria 

(q) não são conhecidos, não tendo nenhuma in-

formação sobre o valor esperado, foi considera-

do o pior cenário, no qual a proporção se distribui 

em partes iguais, sendo p = 0,5 e q = 0,5.  

A partir disso, obteve-se como resultado uma 

amostra de 390 municípios, distribuídos ale-

atoriamente nas cinco regiões brasileiras e, a 

posteriori, foi realizada uma busca dos PMS-

Bs de todos os municípios selecionados pela 

amostragem. Essa busca foi realizada por meio 

de duas fases:  

i.  verificação da presença do plano no banco 

de dados já existente e criado pela equipe do 

projeto intitulado “SanBas: Capacitação e ela-

boração de planos municipais de saneamento 

básico (PMSB) em municípios com população 

de até 50.000 habitantes do estado de Minas 

Gerais: uma pesquisa-ação no campo tecnoló-

gico, do controle social, da comunicação e do 

empoderamento nas políticas públicas de sa-

neamento básico”, do Departamento de Enge-

nharia Sanitária e Ambiental da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), em parceria 

com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). 

O desenvolvimento desse banco iniciou-se em 

dezembro de 2016 e envolve a computação e 

atualização dos dados em uma planilha com 

planos de todos os municípios do Brasil.   

ii.  em caso da não presença do plano no banco 

de dados, a busca foi realizada via internet, em 

principal no site da Prefeitura Municipal, da 

Câmara Municipal, do Diário Oficial, dos comi-

tês de bacia hidrográficas e de órgãos finan-

ciadores do PMSB.  

O número de planos amostrados e localizados por 

região brasileira estão apresentados na Tabela 1.  
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Tabela 1- PMSBs amostrados e localizados.

Macrorregião do Brasil Amostragem PMSBs localizados 

Sul 90 48 

Sudeste 92 47 

Macrorregião do Brasil Amostragem PMSBs localizados 

Nordeste 76 24 

Centro Oeste 68 39 

Norte 64 15 

Somado a isso, os municípios brasileiros com 

PMSB já elaborados até outubro de 2016, bem 

como aqueles amostrados e os com seus res-

pectivos PMSBs localizados, podem ser visuali-

zados na Fig. 1. 

 

Figura 1 - Panorama de municípios com PMSB amostrados e com PMSB localizado 

Para a avaliação da abordagem do meio rural nos 

planos localizados, foi realizada uma análise de 

conteúdo do produto referente ao Diagnóstico 

Técnico-Participativo dos PMSBs. Para isso, foi 

realizada uma busca da palavra “rural” no produ-

to, verificando-se, com isso, a citação do rural na 

descrição dos sistemas de todos os eixos do sa-

neamento básico presentes no documento. Por 

fim, os dados obtidos foram analisados com base 

na estatística descritiva, via cálculos percentuais 

e a compilação dos dados em gráficos que per-

mitem a comparação dos resultados obtidos.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Além da obrigatoriedade da elaboração dos Pla-

nos Municipais de Saneamento Básico, a Lei n° 

11.445/07 impõe a “transparência das ações, 

baseada em sistemas de informações e processos 

decisórios institucionalizados” (BRASIL, 2007, 

p.1). Ademais, essa lei assegura, em seu art. 29, 

no 5° inciso, a “ampla divulgação das propostas 

dos planos de saneamento básico e dos estudos 

que as fundamentem, inclusive com a realização 

de audiências ou consultas públicas” (BRASIL, 

2007, p. 8) e, em seu art. 26, explana: 

[...] a publicidade aos relatórios, estudos, 

decisões e instrumentos equivalentes que 

se refiram à regulação ou à fiscalização dos 

serviços, bem como aos direitos e deveres 

dos usuários e prestadores, a eles podendo 

ter acesso qualquer do povo, independen-

temente da existência de interesse direto 

(BRASIL, 2007, p. 10).   

Tendo em vista a transparência e a divulgação 

dos PMSBs como princípios da Lei Nacional do 

Saneamento Básico, as cinco regiões brasileiras 

encontram-se, portanto, em desconformida-

de com a lei em questão. Isso é verificado, uma 

vez que em todas as regiões a porcentagem de 

planos municipais de saneamento básico não 

localizada por meio digital foi elevada, como 

exposto na Fig. 2. 
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Figura 2 - Percentual de PMSBs localizados por macrorregião do Brasil

Esse desacordo com a norma, contudo, foi maior 

para as regiões Norte (77%) e Nordeste (69%) e 

em menor grau para o Centro Oeste (43%), como 

apresentado na Fig. 2. No âmbito nacional, 56% 

dos PMSBs não foram localizados, ou seja, mais 

da metade dos documentos não estão disponí-

veis para consulta pública de forma imediata. 

Em pesquisa realizada por Ferreira et al. (2019), 

os autores também apontam dificuldades de 

acesso a PMSBs de municípios das bacias dos 

rios Paraíba do Sul, Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

em sua porção paulista, além da desinformação 

identificada dentro do órgão público em relação 

à existência do PMSB. Ferreira et al. (2019, p. 46) 

reforçam a importância da disponibilização dos 

planos municipais de saneamento básico como 

forma de controle social ao reconhecer a neces-

sidade de os atores sociais se fundamentarem 
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“por meio de informação, abertura à consulta, 

engajamento nas representações, responsabili-

dade compartilhada, poder e controle dos cida-

dãos nos processos decisórios”.  

Importante reafirmar a importância do controle 

social, um dos princípios da Lei Nacional do Sa-

neamento, para a promoção da justiça ambien-

tal. Piterman (2008) aponta o controle social 

como elemento fundamental para o gerencia-

mento e o monitoramento das políticas públicas, 

a fim de que essas políticas assistam às deman-

das e carências da sociedade como um todo. Essa 

autora ainda afirma a necessidade do controle 

social para a plena eficiência do arcabouço le-

gal associado ao saneamento básico e explana 

que a inexistência do controle social gera con-

sequências alarmantes por corroborar a inibi-

ção de diagnósticos eficientes da realidade de 

cada localidade e o protagonismo da sociedade 

como “coagente de mudanças que contemplem 

de fato suas demandas básicas para uma melhor 

qualidade de vida” (PITERMAN, 2008, p. 26). Na 

ausência de controle social, a busca por redução 

das desigualdades regionais e municipais, com a 

universalização dos serviços e justiça ambiental, 

torna-se um desafio ainda maior. 

Já em relação à abrangência territorial, entre os 

planos localizados, como pode ser observado na 

Fig. 3, o Nordeste apresentou o melhor cenário, 

com 95,83% dos planos abordando as áreas ru-

rais e urbanas, seguido do Centro-Oeste, com 

94,59%. Outrossim, a região de maior descon-

formidade é o Sudeste, com 40,43% dos planos 

abrangendo apenas o meio urbano. Algumas 

hipóteses podem ser mobilizadas para explicar 

o panorama observado, com destaque para a 

macrorregião Nordeste. Nesse sentido, ressalta- 

se a importância do rural para a região Nordes-

te, onde estão localizados 46,0% dos domicílios 

rurais brasileiros (IBGE, 2010), e seu histórico de 

associativismo rural (FURTADO, 1989; 1998). No 

entanto, são necessários estudos mais aprofun-

dados no sentido de revelar as razões das dife-

renças macrorregionais observadas.
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Figura 3 - Abrangência territorial dos PMSBs analisados por macrorregião do Brasil 
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Somado a isso, na Fig. 4 pode ser visualizado o 

panorama dos municípios cujos planos abor-

daram somente o meio urbano e aqueles que 

abrangeram ambos os meios, rural e urbano.  

Figura 4 - Panorama da abordagem territorial dos planos localizados 

Ao analisar a situação nacional, observa-se que 

há um total de 127 (73%) planos municipais en-

contrados em conformidade com a Lei 11.445/07, 

no que tange à presença do diagnóstico ambien-

tal das áreas rurais e urbanas do município. Por 

outro lado, há 46 planos com incoerência (27%). 

Nota-se, com esse resultado, uma predominân-

cia do nível de importância dada a algumas áre-

as do território de um município, em detrimento 

das demais, já que a zona urbana se torna algo 

inerente ao plano, isto é, já é pressuposta a pre-

sença do diagnóstico dos serviços de saneamen-

to básico desse território nos planos, enquanto 

as áreas rurais não são enquadradas no mesmo 

patamar. Isso ocorre ao se verificar que em 0% 

dos planos foram abordadas apenas as zonas ru-

rais. Ferreira et al. (2019) também identificaram 

o planejamento municipal em saneamento como 

uma construção de enfoque majoritário urbanís-

tico, não incluindo as áreas rurais nas políticas 

ambientais na mesma proporção que as urbanas.  

Ressalta-se que essa disparidade de relevância e 

abordagem desrespeita os princípios da univer-

salização do acesso aos serviços de saneamento 

básico, da equidade e do atendimento às deman-

das e condições específicas de cada localidade, 

os quais são normatizados pela Lei Nacional do 
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Saneamento Básico (BRASIL, 2007). Tendo em 

vista que “abordagens multidisciplinares, inter-

setoriais, multiculturais e participativas” devem 

pleitear o planejamento de soluções a fim de ob-

ter a universalização do saneamento rural (Sil-

va et al., 2019, p. 73), a abordagem do rural no 

plano constitui-se como etapa primária para a 

universalização do saneamento, de forma inte-

grada e equitativa. A negligência dada ao meio 

rural, em 27% dos municípios brasileiros, refor-

ça, assim, a exclusão dessa parcela da população 

frente às políticas públicas, a qual é evidenciada 

e reafirmada durante o período de vigência de 20 

anos no qual o PMSB está inserido.  

Sob a perspectiva da participação social, tam-

bém instituída pela Lei n° 11.445/07, observa-se 

que a não abordagem do rural nos PMSBs indi-

ca o não envolvimento das comunidades rurais 

em sua elaboração. Com isso, a não contempla-

ção das áreas rurais transforma a construção 

do PMSB em um processo não democrático e 

centralizado, isentando o rural das políticas pú-

blicas e das tomadas de decisão, o que salienta 

uma conjuntura pautada na injustiça ambiental, 

como demonstrado por Socott (2014) e por Ac-

serald et al. (2009).  

Silva et al. (2019, p.70) indicam que, no Brasil, 

não existe uma confrontação enfática às desi-

gualdades, de modo que “um panorama de exclu-

são sanitária generalizado impõe às populações 

rurais piores condições de saúde e qualidade de 

vida”, evidenciando a precária situação do setor 

de saneamento básico na qual o meio rural se 

insere. Constata-se, portanto, um elevado nível 

de demandas necessárias para que o cenário 

do saneamento rural no Brasil evolua e alcance 

sua universalização, de modo a garantir justiça 

ambiental aos moradores da zona rural, promo-

vendo acesso aos recursos e serviços, bem como 

reduzindo sua exposição ao custo ambiental, o 

qual se refere às consequências da ausência de 

saneamento básico, que restringem a salubrida-

de ambiental e o bem-estar social.  

No aspecto da qualidade da saúde da população, 

tem-se como exemplo de insalubridade a disse-

minação de enfermidades associadas à ausência 

ou à ineficiência de serviços de saneamento bási-

co, como diarreias e doenças parasitárias, dentre 

elas: as hepatites infecciosas, as gastroenterites, 

a esquistossomose, a poliomielite, a amebíase, a 

giardíase, a cólera, a febre tifoide, entre outras 

(MORAES e BORJA, 2005). Já a respeito do meio 

físico, tem-se os impactos negativos decorren-

tes da pressão antrópica sobre o meio ambiente, 

como a degradação e o uso irracional dos recur-

sos naturais, a contaminação do solo e as alte-

rações do uso e ocupação do solo, fatores que 

modificam a dinâmica do meio e devem ser devi-

damente regularizados e monitorados.  

Nesse âmbito, atesta-se que o meio rural ne-

cessita de maior enfoque para garantir saúde 

aos residentes e o atendimento aos seus direitos 

básicos como cidadãos. Para isso, requer-se a 

compreensão do meio rural como uma realidade 

diferente do urbano, assim como as divergências 

entre a dinâmica das próprias comunidades ru-

rais, de modo a formular propostas singulares 

para cada uma, levando em consideração suas 

limitações, mas sem a redução da qualidade e 

da eficiência dos serviços de saneamento básico. 

Nesse sentido, os PMSBs têm relevância indubi-

tável como instrumento de gestão, diagnóstico, 

promoção de metas, projetos e programas para 

os serviços de saneamento básico, tendo como 

base de elaboração a participação social. O PSBR 

se enquadra como uma importante referência 

para o exercício de compreensão do rural para 

elaboração de PMSBs integrados e equânimes, 

visando, assim, à inserção dessa parcela do terri-

tório municipal nos documentos (BRASIL, 2019). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
No Brasil, o atendimento universal da população 

e a qualidade dos serviços de saneamento básico 

permanecem como um desafio. Os dados apre-

sentados nesse estudo indicam que 56% dos 

municípios que declaram ter PMSB não disponi-

bilizam os mesmos por meio digital, de modo que 

os PMSBs não estão prontamente disponíveis 

para consulta pública. Isso constitui-se como in-

dicativo da ausência de transparência e, conse-

quentemente, do controle social. 

A respeito da abrangência territorial, em 27% 

dos PMSBs localizados as áreas rurais não foram 

compreendidas, contribuindo para a geração de 

injustiça ambiental, tendo em vista que a abor-

dagem total do território municipal no PMSB 

é fundamental para que toda a sociedade seja 

assistida pelas políticas públicas. Com isso, o 

país não garante direitos básicos dos cidadãos, 

o que corrobora a exclusão social de parcelas da 

sociedade, as quais são privadas das mesmas 

oportunidades de qualidade de vida daqueles 

com acesso aos serviços de saneamento bási-

co. Somado a isso, ao não incluir as áreas rurais 

no PMSB, cria-se um cenário de vazio de polí-

ticas públicas para o saneamento rural. Assim, 

o Estado, historicamente, atua de forma desar-

ticulada, fragmentada, pontual e desordenada, 

fazendo-se necessária a abordagem das áreas 

rurais no PMSB.

A inserção do rural e suas particularidades são 

essenciais para modificar o quadro atual de in-

justiça ambiental para as populações que ali 

residem. Reforça-se, nesse sentido, o papel do 

PSBR como norteador da elaboração dos PMS-

Bs e da incorporação do rural nos documentos. 

Destaca-se, também, a essencialidade da parti-

cipação popular e do controle social na constru-

ção da universalização do acesso ao saneamento 

com equidade e integralidade. Por fim, salien-

ta-se que o titular dos serviços de saneamento 

básico, responsável pela elaboração dos PMSBs 

sob os princípios da lei 11.445/2007 (BRASIL, 

2007, art.9) e de seu Decreto Regulamentador 

7.217/2010 (BRASIL, 2010), deve, portanto, ter 

maior atuação e acompanhamento do seu pro-

cesso de construção, a fim de assegurar a abor-

dagem do rural, cumprindo com o estabelecido 

no marco legal supracitado. 

6 AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem ao Departamento de Enge-

nharia Sanitária e Ambiental da UFMG e aos mem-

bros do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas e 

Gestão em Saneamento da UFMG, à Equipe UFMG 

Projeto SanBas e à Fundação Nacional de Saúde - 

Funasa pelo financiamento da pesquisa.  

7 CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES
Conceitualização: Barra BF, Franco R, Gomes 

UAF; Metodologia: Franco R, Gomes UAF; In-

vestigação: Franco, R, Barra BF, Gomes UAF; Re-

dação – Primeira versão: Franco R e Barra BF; 

Redação – Revisão & Edição: Franco, R, Barra 

BF, Gomes UAF; Aquisição de Financiamento:  

Gomes UAF; Recursos: Gomes UAF; Supervisão: 

Gomes UAF

8 REFERÊNCIAS
ABRAMOVAY, R. Funções e medidas da ruralidade no 

desenvolvimento contemporâneo. Texto para discussão nº 702. 

Brasília: IPEA, 2000.  

ACSELRAD, H. Justiça ambiental e Construção Social do risco. 

Abep - Associação brasileira de estudos populacionais. 2002. 

Disponível em: <http://www.abep.org.br/~abeporgb/publicacoes/

index.php/anais/article/view/1159>. Acesso em: 27 ago. 2019.  

ACSELRAD, H.; HERCULANO, S.; PÁDUA, J. A. A justiça ambiental e 

a dinâmica das lutas socioambientais no Brasil - uma introdução. 

In: ______. (Org.). Justiça Ambiental e Cidadania. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Relume Dumará; Fundação Ford, 2004. p. 9-20. 

ACSELRAD, H.; MELLO, C. C. A.; BEZERRA, G. N. O que é Justiça 

ambiental. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. 160p. 

Franco R, Barra BF, Gomes UAF

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 235 / pp 113-126 | Ed. Esp. Mar. 2022

http://www.abep.org.br/~abeporgb/publicacoes/index.php/anais/article/view/1159
http://www.abep.org.br/~abeporgb/publicacoes/index.php/anais/article/view/1159


125

ATAÍDE, G. V. T. L.; BORJA, P. C. Social and environmental justice in 

basic sanitation: a view on municipal planning experiences. Revista 

Ambiente e Sociedade. São Paulo, vol. XX, nº 2, p. 61-78, jul.-set. 

2017.  https://doi.org/10.1590/1809-4422ASOC74R1V2032017

BRASIL. Lei n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece 

diretrizes nacionais para o básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 

de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 

21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga 

a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. 

Disponível em: &lt;http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_

ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm&gt;. Acesso em: 17 fev. 

2019. 

BRASIL. Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o 

Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito 

tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Diário Oficial 

da União, Brasília, DF, 25 de outubro de 1966.  

BRASIL. Decreto nº 7217, de 21 de junho de 2010. Regulamenta 

a lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências. 

Brasília, 2010. 

BRASIL.  Decreto nº 8.211, de 21 de março 2014. Altera o 

Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a 

Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes 

nacionais para o saneamento básico. Brasília, 2014. 

BRASIL.  Decreto nº 8.629, de 30 de dezembro de 2015. Altera 

o Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a 

Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes 

nacionais para o saneamento básico. Brasília, 2015. 

BRASIL. Decreto Nº 10.203, de 22 de janeiro de 2020. Altera o 

Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a 

Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes 

nacionais para o saneamento básico. Brasília, 2017. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional da Saúde. 

Programa Nacional de Saneamento Rural: PNSR. Fundação 

Nacional de Saúde. Edição Interna. Novembro de 2019. 264 p. 

BRASIL. Ministério das Cidades. Panorama dos planos municipais 

de Saneamento básico no Brasil. Edição: Janeiro de 2017. 40p.  

BRASIL. Plano Nacional de Saneamento Básico. Brasília: 

Ministério do Desenvolvimento Regional. Secretária de 

Saneamento. 2019a.  

BRASIL. Plano Nacional de Saneamento Básico. Brasília: 

Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento. 

2013.

BULLARD, R. Enfrentando o racismo ambiental no século XXI. 

Tradução de C. M. de Freitas. In: ACSELRAD, H.; HERCULANO, S.; 

PÁDUA, J. A. (Org.). Justiça Ambiental e Cidadania. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Relume Dumará; Fundação Ford, 2004. p. 41-68. 

FARIA, M. T. S. Determinantes da presença de soluções 

sanitárias: um estudo sobre a população de baixa renda no 

Brasil. Dissertação (Mestrado em Saneamento, Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos). Escola de Engenharia. Universidade Federal de 

Minas Gerais. Belo Horizonte. 2018. 178p. 

FERREIRA, L. A. F.; RIBEIRO, P. S. C.; ANDRADE, I. C. M.; GUIDES, R. 

M.; SANTOS, L. O. L.; CRUZ, L. M. O.; SANTOS, M. R. R.; REZENDE, S. 

Saneamento rural no planejamento municipal: lições a partir do 

Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR). Revista DAE. 

São Paulo, v. 67, n. 220, p. 36-51, 2019.   https://doi.org/10.4322/

dae.2019.054

FURTADO, C. A fantasia desfeita. São Paulo: Paz e Terra, 1989.

FURTADO, C. Seca e poder: entrevista com Celso Furtado. São 

Paulo: Fundação Perseu Abramo, 1998.

GIDDENS, A. Para além da esquerda e da direita. São Paulo: 

Unesp, 1996. 256 p. 

GOMES, U. A. F. Água em situação de escassez: Água de 

chuva para quem?. 369f. Tese (Doutorado em Saneamento, 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos). Escola de Engenharia, 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012. 

HARVEY, D. A Justiça Social e a Cidade. São Paulo: Hucitec, 1980. 

HERCULANO, S. Riscos e desigualdade social: a temática da 

Justiça Ambiental e sua construção no Brasil. 2002. Disponível 

em: <http://www.anppas.org.br/>. Acesso em: 16 de novembro de 

2019. 

HOCHMAN, Gilberto. A era do saneamento: as bases da política 

de saúde pública no Brasil. São Paulo: Editora Hucitec Anpocs, 

1998. 

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 

Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. Censo 

Demográfico: 2010. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/

pesquisa/censo-demografico/demografico-2010/amostra-

familias-e-domicilios>. Acesso em: 28 out. 2020. 

LUZZA, M. O pobre saneamento ou o saneamento pobre? 

Uma análise da ausência de soluções sanitárias da população 

brasileira de baixa renda cadastrada no cadúnico. Dissertação 

(Mestrado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos). 

Escola de Engenharia. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo 

Horizonte. 2019. 139p.  

MORAES, L. R. S.; BORJA, P. C. Política e plano municipal de 

saneamento ambiental: experiências e recomendações. 2005. 

Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/

politica_plano_municipal_saneamento.pdf>. Acesso em: 10 out. 

2019. 

PITERMAN, A. O controle social e as políticas públicas de 

saneamento: uma avaliação em municípios pertencentes à 

Bacia do Rio das Velhas. 2008. 237 f. Dissertação (mestrado) 

– Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de 

Universalização do saneamento básico: uma análise da abordagem de territórios rurais em Planos Municipais de Saneamento Básico do Brasil 

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 235 / pp 113-126 | Ed. Esp. Mar. 2022

https://doi.org/10.1590/1809-4422ASOC74R1V2032017
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm&gt
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm&gt
https://doi.org/10.4322/dae.2019.054
https://doi.org/10.4322/dae.2019.054
http://www.anppas.org.br/
https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-demografico/demografico-2010/amostra-familias-e-domicilios
https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-demografico/demografico-2010/amostra-familias-e-domicilios
https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-demografico/demografico-2010/amostra-familias-e-domicilios
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_plano_municipal_saneamento.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_plano_municipal_saneamento.pdf


126

Engenharia Sanitária e Ambiental, 2008. Disponível em: 

<https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/ENGD7LTPBX/1/

anapiterman357.pdf>. Acesso em: 23 out. 2019. 

RAMMÊ, R. S. Da justiça ambiental aos direitos e deveres 

ecológicos: conjecturas políticos-filosóficas para uma nova 

ordem jurídico-ecológica. 2. ed. Caxias do Sul: Educs, 2012. 

203 p. Disponível em: <https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/

JUSTICA_AMBIENTAL_EDUCS_EBOOK.pdf >. Acesso em: 23 out. 

2019. 

REZENDE, S. C.; HELLER, L. O saneamento no Brasil: Políticas e 

Interfaces. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 387 p. 

SALES, B. M. Caracterização dos Determinantes da Exclusão 

Sanitária nos Domicílios Rurais Brasileiros. Dissertação 

(Mestrado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos). 

Escola de Engenharia. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo 

Horizonte. 2018. 170p. 

SCOTT, D. N. What is Environmental Justice? Osgoode 

Legal Studies Research Paper. Toronto, v.10, n.72, 2014.  

Disponível em: <https://digitalcommons.osgoode.yorku.

ca/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.c 

om/&httpsredir=1&article=1003&context=olsrps>. Acesso em: 

07 out. 2019.  https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2513834

SILVA, B. B.; NOGUEIRA, C. D.; ANDRADE, M.; SILVEIRA, R. B. S.; 

REZENDE, S. Evidenciando experiências positivas em saneamento 

básico: visões do Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR). 

Revista DAE. São Paulo, v. 67, n. 220, p. 69-86, 2019.  https://doi.

org/10.4322/dae.2019.056

TRIOLA, M. F. Introdução à estatística. 7 ed. Rio de Janeiro: LTC 

S.A., 1999. 412 p. 

ZHOURI, A. Justiça ambiental, diversidade cultural e accountability: 

Desafios para a governança ambiental. Revista Brasileira de 

Ciências Sociais. São Paulo, v. 23, n. 68, p. 97107, 2008. Disponível 

em: <https://www.redalyc.org/pdf/107/10713666011.pdf> 

Acesso em: 07 out. 2019.  https://doi.org/10.1590/S0102-

69092008000300007

[WHO] WORLD HEALTH  ORGANIZATION; [UNICEF] UNITED 

NATIONS CHILDREN'S FUND. Joint Monitoring Programme. 

For Water Supply and Sanitation. Data and estimates: tables. 

Disponível em: < https://washdata.org/data/>. Acesso em: 23 de 

novembro de 2019. 

Franco R, Barra BF, Gomes UAF

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 235 / pp 113-126 | Ed. Esp. Mar. 2022

https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/ENGD7LTPBX/1/anapiterman357.pdf
https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/ENGD7LTPBX/1/anapiterman357.pdf
https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/JUSTICA_AMBIENTAL_EDUCS_EBOOK.pdf
https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/JUSTICA_AMBIENTAL_EDUCS_EBOOK.pdf
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?referer=https
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?referer=https
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2513834
https://doi.org/10.4322/dae.2019.056
https://doi.org/10.4322/dae.2019.056
https://www.redalyc.org/pdf/107/10713666011.pdf
https://doi.org/10.1590/S0102-69092008000300007
https://doi.org/10.1590/S0102-69092008000300007
https://washdata.org/data/


127Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 235 / pp 127-141 | Ed. Esp. Mar. 2022

Maria Josicleide Felipe Guedes1* | Libânia da Silva Ribeiro2 | Francisco Gleson dos Santos  
Moreira3 | Naiara Ângelo Gomes2 | Rômulo de Medeiros Caribé2 | Kellianny Oliveira Aires4 |  
Márcio Camargo de Melo2 | Veruschka Escarião Dessoles Monteiro2 

Análise qualitativa do biogás e lixiviado em 
aterro sanitário brasileiro
Qualitative analysis of biogas and leachate in a Brazilian landfill

DOI: https://doi.org/10.36659/dae.2022.025

 Data de entrada: 
24/03/2020      

 Data de aprovação: 
27/10/2020

1 Universidade Federal Rural do Semi-Árido - Mossoró - Rio Grande do Norte - Brasil.
2 Universidade Federal de Campina Grande - Campina Grande - Paraíba - Brasil.
3 Universidade Federal do Ceará – Fortaleza - Ceará - Brasil.
4 Secretaria de Estado da Saúde (SES) - Blumenau - Santa Catarina - Brasil.
* Autora correspondente: mjosicleide@ufersa.edu.br.

ORCID ID
Guedes MJF   https://orcid.org/0000-0002-1028-1040
Ribeiro LS   https://orcid.org/0000-0002-0236-6386
Moreira FGS   https://orcid.org/0000-0003-2964-2552
Gomes NA   https://orcid.org/0000-0001-6277-2522

Caribé RM   https://orcid.org/0000-0002-2507-8475
Aires KO   https://orcid.org/0000-0003-0565-6132
Melo MC   https://orcid.org/0000-0001-6215-8100
Monteiro VED   https://orcid.org/0000-0002-7714-5692

Resumo
A qualidade do biogás está intrinsicamente associada ao processo biodegradativo e suas relações com o 

meio interno e externo à massa de resíduos sólidos urbanos (RSU). Assim, neste artigo foram analisadas a 

qualidade do biogás, quanto às concentrações de metano (CH4
), dióxido de carbono (CO

2
) e oxigênio (O

2
), e 

do lixiviado gerado em uma célula de RSU, com 62.359.400 kg de resíduos aterrados. A operação da célula 

durou 5 meses e o monitoramento se iniciou após seu fechamento. As concentrações dos gases e parâmetros 

analisados apresentaram valores típicos identificados em aterros brasileiros na fase metanogênica, porém 

com idades distintas. Concentrações de CH4
 e CO

2
 superiores a 50 e 40%, respectivamente, foram verificadas 

no início do monitoramento. A elevada qualidade do biogás, em um curto intervalo de tempo, sugere que 

as condições locais, bem como o ambiente interno à massa de RSU, favoreceram o equilíbrio microbiano e a 

estabilidade do processo biodegradativo.
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Abstract
The biogas quality is intrinsically associated with the biodegradative process and its relationship with the internal 

and external environment to the mass of municipal solid waste (MSW). Thus, in this article the biogas quality was 

analyzed, in terms of the methane (CH4
), carbon dioxide (CO

2
) and oxygen (O

2
) concentrations, and the leachate 

generated in a MSW cell, with 62,359,400 kg of landfilled waste. The operation of the cell lasted 5 months and the 

monitoring started after its closure. The gas concentrations and parameters analyzed showed typical values iden-

tified in Brazilian landfills in the methanogenic phase, but with different ages. CH4
 and CO

2
 concentrations above 

50 and 40% were verified at the beginning of the monitoring, respectively. The high biogas quality, in a short period 

of time, suggests that local conditions, as well as the internal environment of the MSW mass, favored the microbial 

balance and the stability of the biodegradative process.

Keywords: Biodegradation of municipal solid waste. Liquid by-products. Landfill gas.

ARTIGO ORIGINAL

https://doi.org/10.36659/dae.2022.010
https://orcid.org/0000-0001-8332-0015
https://orcid.org/0000-0002-8297-5068
https://orcid.org/0000-0002-5950-5316
https://orcid.org/0000-0001-8945-1606
https://orcid.org/0000-0001-8332-0015
https://orcid.org/0000-0002-8297-5068
https://orcid.org/0000-0002-5950-5316
https://orcid.org/0000-0001-8945-1606


128

1 INTRODUÇÃO
Nos aterros sanitários, o processo de decomposi-

ção da fração biodegradável dos resíduos sólidos 

urbanos (RSU), sob condições anaeróbias, resulta 

na geração de biogás e líquidos lixiviados, os quais 

apresentam elevado potencial poluidor e tóxico 

(TCHOBANOGLOUS; THEISEN; VINIL, 1993; CHY-

NOWETH, 1996).

No caso específico do biogás gerado em aterros 

sanitários, quando na fase metanogênica, apre-

senta uma composição típica de 45-65% corres-

pondente a metano (CH
4
) e 34-45% de dióxido de 

carbono (CO
2
), além de outros gases em traços, a 

exemplo do gás sulfídrico (H
2
S) e monóxido de car-

bono (CO) (MEYNELL, 1983). Dentre esses gases, o 

CH
4
 apresenta um elevado potencial energético, 

em virtude das ligações químicas existentes en-

tre os átomos de hidrogênio e carbono. Quando 

reage com o oxigênio, o metano libera uma gran-

de quantidade de calor, na forma de energia tér-

mica, cujo potencial calorífico situa-se em torno 

de 35.600 KJ.m-3 (GANDOLLA; ACAIA; FISCHER, 

1997), o que permite o seu aproveitamento, a 

exemplo de motores de combustão interna e da 

produção de eletricidade (GEWALD et al., 2012; 

SCHNEIDER; KIRAC; HUBLIN, 2012).

O aproveitamento do potencial energético do bio-

gás gerado nos aterros sanitários é importante, 

uma vez que se configura como fonte de energia 

renovável. Além disso, as emissões de CH
4
 e CO

2
 

devem ser controladas, visto que esses gases são 

considerados poluentes e apontados entre os prin-

cipais gases do efeito estufa (ICLEI, 2009). Cabe res-

saltar que o biogás apresenta ainda outras caracte-

rísticas bastante perigosas, uma vez que o metano 

é inflamável em atmosfera aberta e explosivo em 

atmosfera fechada, além de ser um gás asfixiante, 

sozinho ou quando misturado com o ar (MURPHY et 

al., 2012; LASKRI; HAMDAOUI; NEDJAH, 2015).

Em relação ao lixiviado, esse é um efluente aquoso 

gerado em consequência da percolação das águas 

pluviais através dos resíduos, dos processos bioquí-

micos no maciço sanitário e da umidade dos próprios 

resíduos (BAUN; CHRISTENSEN, 2004; RENOU et al., 

2008; FOUL et al., 2009; NASCENTES et al., 2015). 

Sua composição é bastante variável, complexa e 

sempre difere de um aterro para outro, apresentan-

do, na maioria das vezes, compostos tóxicos como: 

ácidos graxos voláteis, nitrogênio amoniacal e me-

tais pesados dissolvidos em elevadas concentrações 

(OLLER; MALATO; SÁNCHEZ-PÉREZ, 2011), além de 

compostos orgânicos xenobióticos e uma diversida-

de de microrganismos (CHRISTENSEN et al., 1994).

Os aterros sanitários são obras de engenharia 

complexas. Dessa maneira, entender os processos 

físico-químicos e biológicos que ocorrem na mas-

sa de resíduos resulta em métodos mais eficien-

tes, podendo redirecionar projetos de execução 

e operação dessas obras. A qualidade do biogás 

está intrinsicamente associada ao processo bio-

degradativo e suas relações com o meio interno 

e externo à massa de resíduos. Nesse contexto, 

analisou-se a qualidade do biogás, em termos das 

concentrações de CH
4
, CO

2
 e O

2
, e do lixiviado ge-

rado a partir da biodegradação dos resíduos sóli-

dos urbanos em aterro sanitário brasileiro.

2 METODOLOGIA
2.1 Área de estudo

O município de Campina Grande, no estado da Pa-

raíba, região Nordeste do Brasil (Fig. 1), possui uma 

população estimada de 407.472 habitantes (IBGE, 

2018) e uma geração de resíduos em torno de 

500.000 kg.dia-1 de RSU (ECOSOLO, 2016). Esse mu-

nicípio está inserido no semiárido brasileiro, região 

caracterizada por precipitação pluviométrica mé-

dia anual inferior a 800 mm; índice de aridez de até 

0,5 e risco de seca, de um ano para o outro, maior 

que 60%. Já em Campina Grande-PB, a precipitação 

média é de 748 mm.ano-1 e a evaporação é de 1.417 

mm.ano-1 (PARAÍBA, 2001), o que favorece um défi-

cit hídrico ao longo de vários meses do ano.
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Figura 1 - Localização geográfica do município de Campina Grande

Fonte: adaptado do IBGE (2018)

O município é considerado um dos principais po-

los industriais da região Nordeste e um dos maio-

res polos tecnológicos da América Latina, além de 

se destacar como centro universitário. Em contra-

ponto a essa realidade, Campina Grande-PB, ao 

longo de sua história, apresentou um cenário des-

favorável em relação à disposição final ambien-

talmente adequada dos RSU, sendo utilizados va-

zadouros a céu aberto ou lixões. Somente em julho 

de 2015 os resíduos passaram a ser destinados no 

Aterro Sanitário em Campina Grande (ASCG).

O Aterro Sanitário em Campina Grande (ASCG) 

está localizado a 10 km da área urbana des-

se município, sob coordenadas geográficas 

7o16’38’’ latitude Sul e 36o00’51’’ a oeste de  

Greenwich. A operação do aterro foi iniciada no 

mês de julho do ano de 2015, sendo de responsa-

bilidade de uma empresa privada. O ASCG ocupa 

uma área total de 640.000 m², sendo 400.000 m² 

destinados à disposição de RSU. Foi dimensio-

nado para uma capacidade inicial de 350.000 

kg.dia-1, resultando em uma vida útil projetada 

de 25 anos (ECOTERRA, 2010). Contudo, atual-

mente o aterro recebe cerca de 700.000 kg.dia-1 

de RSU provenientes de quinze municípios parai-

banos: Campina Grande, Lagoa Seca, Puxinanã, 

Montadas, Itatuba, Santa Cecília, Boa Vista, Bar-

ra de Santana, Gado Bravo, Areia, Riachão do Ba-

camarte, Cubati, Esperança, Prata e Queimadas.

Nos 17 meses iniciais de operação do ASCG foi ater-

rada uma massa de resíduos de 259.754.000 kg, 

sendo 62.359.400 kg referentes à Célula 2, contem-

plada neste artigo (Fig. 2a e 2b). Do montante de 

RSU aterrados na Célula 2, mais de 95% dos resíduos 

foram provenientes do município de Campina Gran-

de-PB, correspondendo a uma massa em torno de 

60.000.000 kg, cujo percentual de material putres-

cível perfaz um total de 42,77% (ECOSAM, 2014).

  
 

(a) (b)

Figura 2 - Célula 2 do Aterro Sanitário em Campina Grande-PB: (a) início da operação, em dezembro de 2015 e (b) 
encerramento, em maio de 2016

Fonte: Acervo da pesquisa (2016)
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Vale ressaltar que o conhecimento da fração 

orgânica dos RSU consiste em um dos fatores 

que influenciam a geração de biogás e lixiviado 

(THANH; MATSUI; FUJIWARA, 2010; BARR et al., 

2013). Nesse contexto, o cenário apresentando 

se constitui em um indicativo favorável à gera-

ção desses subprodutos, devido ao elevado per-

centual de resíduos orgânicos.

Neste artigo foram utilizados os dados de mo-

nitoramento da Célula 2 do ASCG (Fig. 2a e 2b), 

com área de base de aproximadamente 106 x 117 

m e altura em torno de 17 m. A impermeabiliza-

ção da base é de solo compacto, de baixa perme-

abilidade à água, sem adição de manta geotêx-

til. A camada de cobertura de solo compactado 

apresenta espessura variada, com média de 1,2 

m no platô superior. A operação da Célula 2 teve 

início em dezembro de 2015 e término em maio 

de 2016.

2.2 Monitoramento do biogás e lixiviado no 
Aterro Sanitário em Campina Grande-PB

A análise da qualidade do biogás gerado no 

Aterro Sanitário em Campina Grande-PB foi re-

alizada por meio da aferição das concentrações 

de CH4
, CO

2
 e O

2
, em 9 (nove) drenos de gases 

localizados na Célula 2 do aterro. Já a qualidade 

do lixiviado foi determinada a partir da avaliação 

dos parâmetros físico-químicos: pH, alcalinida-

de total, nitrogênio amoniacal e metais, como 

indicativo do estágio de biodegradação dos re-

síduos e consequente influência na qualidade 

dos gases gerados.

2.2.1 Sistema de drenagem e monitoramento 
do biogás

O sistema de drenagem do biogás no ASCG é 

composto por 9 (nove) drenos verticais (DV), 

denominados de DV-01 a DV-09, distribuídos 

uniformemente ao longo da Célula 2. Esses dre-

nos são compostos por manilhas de concreto 

dotadas de orifícios, para possibilitar a entrada 

do biogás ao longo de seu comprimento, com 

diâmetro interno de 0,28 m e externo de 0,37 

m. Para proteger a tubulação de drenagem, 

as manilhas são revestidas por britas no 3 (38 

mm), amarradas por uma malha de ferro de 15 x  

15 cm, com diâmetro variando entre 0,90 e 0,92 

m. Cabe ressaltar que os drenos verticais de bio-

gás das células do ASCG encontram-se abertos à 

atmosfera, conforme observa-se na Fig. 3a e 3b.

  
 

(a) (b)

Figura 3 - Drenos verticais de gases no Aterro Sanitário em Campina Grande: (a) detalhe dos drenos e  
(b) medição de concentração dos gases

Fonte: Acervo da pesquisa (2016)

O monitoramento do biogás foi realizado men-

salmente nos DV de gases da Célula 2, entre os 

meses de maio de 2016 a fevereiro de 2017. A 

medição das concentrações de CH
4
, CO

2
 e O

2
 

foram realizadas com o aporte do equipamento 

portátil Dräger, modelo X-am 7000 (Fig. 3b). Sa-
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lienta-se que as medições foram realizadas com 

os drenos abertos à atmosfera, sendo utilizada 

uma mangueira flexível, adaptável ao Dräger, 

com comprimento suficiente para atingir pontos 

de profundidade intermediária dos drenos. Essa 

medida foi tomada a fim de monitorar o biogás 

com uma menor interferência do ar atmosférico.

2.2.2 Sistema de drenagem e monitoramento 
do lixiviado

Na Célula 2 do ASCG, a drenagem dos líquidos 

lixiviados é constituída de drenos principais, 

drenos coletores e drenos secundários, que 

em conjunto são denominados espinha de pei-

xe (Fig. 4a). A execução desse sistema consiste 

na abertura de valas, colocação de um selo de 

bentonita, revestimento das valas com material 

geotêxtil, tubulação para drenagem do lixiviado 

e, por fim, uma camada de brita no 1 (24 mm)  

(Fig. 4b). O lixiviado gerado na Célula 2 é enca-

minhado à Lagoa de Tratamento de Lixiviado 

(LTL) (Fig. 5a), projetada para receber uma vazão 

de 0,08 L.s-1.

  
 

(a) (b)

Figura 4 - Sistema de drenagem no Aterro Sanitário em Campina Grande: (a) disposição dos drenos, (b) abertura de 
valas com a adição de selo de bentonita, colocação de manta geotêxtil, tubulação e camada de brita

Fonte: Acervo da pesquisa (2016)

O monitoramento do lixiviado, na Célula 2 do 

ASCG, foi realizado por meio da coleta em um 

poço de visita localizado na saída dessa célula 

(Fig. 5b).

  
 

(a) (b)

Figura 5 - Disposição e coleta do lixiviado no Aterro Sanitário em Campina Grande: (a) Lagoa de Tratamento de 
Lixiviado (LTL) e (b) poço de visita na Célula 2

Fonte: Acervo da pesquisa (2016)
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Após a coleta no poço de visita da Célula 2, o li-

xiviado foi armazenado e preservado, segundo 

orientações da CETESB (2011) e encaminhado 

ao Laboratório de Geotecnia Ambiental (LGA), 

pertencente ao Departamento de Engenharia 

Civil da UFCG, para a realização de sua caracteri-

zação físico-química e de metais. As análises fí-

sico-químicas englobaram os parâmetros de pH, 

alcalinidade total, demanda química de oxigê-

nio (DQO), nitrogênio amoniacal (APHA; AWWA; 

WEF, 2012). Os metais incluídos neste estudo fo-

ram: ferro (Fe), zinco (Zn), manganês (Mn), chum-

bo (Pb), cromo (Cr), com a determinação realiza-

da por meio de espectrofotometria de absorção 

atômica (APHA; AWWA; WEF, 2012).

Inicialmente, a frequência do monitoramen-

to foi mensal, entre maio e setembro de 2016, 

compreendendo um período de 120 dias. Não 

havendo variações significativas dos parâme-

tros analisados, aumentou-se o intervalo de 

monitoramento, conforme apresentado no 

Quadro 1. Em relação às análises de metais, fo-

ram realizadas duas campanhas de monitora-

mento, nos meses de maio e setembro de 2016 

(0 e 120 dias, respectivamente).

Quadro 1 - Campanhas de monitoramento dos parâmetros físico-químicos e de metais no lixiviado coletado na  
Célula 2 do Aterro Sanitário em Campina Grande

Parâmetros Método
Campanhas de monitoramento (dias)*

0 30 60 90 120 210 270

pH

APHA; AWWA;WEF 
(2012)

X X X X X X X

Alcalinidade total X X X X X X X

Demanda química de oxigênio X X X X X X X

Nitrogênio amoniacal X X X X X X X

Metais X X

*Início do monitoramento após a execução da camada de cobertura final de solo compactado, em maio de 2016 (0 dia) e final em fevereiro de 2017 (270 dias).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Análise das concentrações de CH4, CO2 e O2 na 
Célula 2 do Aterro Sanitário em Campina Grande

Na Fig. 6 estão apresentadas as concentrações 

médias de CH
4
, CO

2
 e O

2
 referentes ao monito-

ramento dos 9 (nove) drenos da Célula 2, entre 

o período de maio de 2016 a fevereiro de 2017 

(período de 240 dias), com as respectivas pro-

fundidades dos drenos.

 
Figura 6 - Concentrações médias de CH

4
, CO

2
 e O

2
 nos drenos verticais da Célula 2 no Aterro Sanitário em Campina Grande

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Guedes MJF, Ribeiro LS, Moreira FGS, Gomes NA, Caribé RM, Aires KO, Melo MC, Monteiro VED 

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 235 / pp 127-141 | Ed. Esp. Mar. 2022



133

As concentrações de CH
4
 nos drenos verticais 

(DV), oscilaram de 48,8 a 57,9%, com média de 

54,4% e coeficiente de variação de 3,0%. Em 

relação ao CO
2
, as concentrações oscilaram de 

38,1 a 45,1%, com média de 41,2% e coeficien-

te de variação de 4,1% (Tabela 1). Por meio das 

concentrações médias, verifica-se uma baixa 

variabilidade nas concentrações monitoradas na 

Célula 2, indicando uma boa eficiência no siste-

ma de drenagem.

Tabela 1 - Dados qualitativos do biogás da Célula 2 no Aterro Sanitário em Campina Grande

Concentração (%) Metano (CH4) Dióxido de carbono (CO2) Oxigênio (O2)

Máxima 57,9 45,1 1,4

Mínima 48,8 38,1 0,6

Média 55,4 41,2 0,8

Desvio Padrão 1,6 1,7 0,2

Coeficiente de Variância 3,0 4,1 19,9

Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Em relação ao O
2
 nos DV, obteve-se uma média 

de 0,8%, indicando baixas concentrações desse 

gás, o que aponta para um ambiente favorável 

à anaerobiose (Tabela 1). Ressalta-se que a dis-

persão elevada nas concentrações de O2
, quando 

comparada ao CH
4
 e CO

2
,  deve-se aos baixos va-

lores monitorados nos drenos de gases.

Os valores médios obtidos para as concentrações 

de CH
4
, CO

2
 e O

2
 na Célula 2 são indicativos com 

a fase metanogênica de biodegradação dos re-

síduos. Em condições anaeróbias, o CH
4
 e o CO

2
 

são os principais gases gerados durante a biode-

gradação de RSU. Normalmente, a soma das con-

centrações desses gases, representa, em volume, 

mais de 95% do biogás. A geração de CO2
 e CH

4
 

e a proporção entre eles dependem do equilíbrio 

dinâmico entre os diversos grupos microbianos 

que atuam na degradação dos resíduos e de di-

versos parâmetros físicos e químicos. Além dis-

so, a formação de metano é considerada a etapa 

final do processo de bioconversão da matéria 

orgânica sob condições anaeróbias (MEYNELL, 

1983; TCHOBANOGLOUS; THEISEN; VINIL, 1993; 

CHYNOWETH, 1996).

A distribuição de percentuais típicos de gases de 

aterro sanitário localizado nos Estados Unidos, 

apresentadas por Merz e Stone (1970) indica que 

concentrações de CH4
 na ordem de 40% foram ve-

rificadas após 12 (doze) meses de monitoramen-

to. Concentrações superiores a 50% foram verifi-

cadas no ASCG desde o início do monitoramento, 

em maio de 2016, período no qual os resíduos 

mais antigos da Célula 2 tinham aproximadamen-

te 5 (cinco) meses de aterramento. Tal cenário 

pode ser considerado um indicativo favorável das 

condições hidrometeorológicas locais à biodegra-

dação dos resíduos sólidos urbanos.

Dentro desse contexto, as variações sofridas 

no interior do maciço sanitário, por influência 

do ambiente externo ao ASCG, são menos im-

pactantes do que em locais de clima tempera-

do, nos quais as variações de temperatura são 

significativamente maiores em relação às veri-

ficadas no município de Campina Grande-PB, 

situada no semiárido nordestino. Por não haver 

grandes oscilações de temperatura, as bacté-

rias ficam menos vulneráveis, o que torna o am-

biente interno mais estável e não inibe a biode-

gradação dos resíduos.

Vale salientar que nos resultados obtidos em 

monitoramento de aterros sanitários no Bra-

sil, a exemplo do Aterro Sanitário de Içara - SC, 
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que iniciou sua operação em 2005 com previ-

são de fechamento no ano de 2025, foram ve-

rificados valores médios de concentração de 

CH
4
 na ordem de 46,9%, CO

2
 de 37,8% e O

2
 

de 4,1%, todas medidas em drenos verticais 

centrais deste aterro (DIAS, 2009). Já nos re-

sultados apresentados em Maciel (2009), re-

ferentes a uma célula experimental no Ater-

ro Controlado da Muribeca – PE, instalado em 

1985 e encerramento das atividades no ano de 

2009, constataram-se concentrações médias 

de CH
4
 de 54,4%, CO

2
 de 40,7% e O

2
 de 1,2%, 

medidas na rede de drenagem de biogás. A 

contribuição diária de resíduos nos aterros ci-

tados compreende aproximadamente 233.000 

e 133.000 kg.dia-1, com frações de material  

biodegradável de 66,3 e 58,4%, respectivamen-

te. Na célula experimental no Aterro da Muribe-

ca-PE, a concentração de CH
4
 atingiu concen-

tração na ordem de 50% logo após a conclusão 

da célula experimental, que recebeu resíduos 

durantes 105 dias (3,5 meses).

3.2 Análises físico-químicas e de metais no 
lixiviado gerado na Célula 2 do Aterro Sanitário 
em Campina Grande

A avaliação do processo biodegradativo dos RSU 

foi realizada a partir de parâmetros físico-quími-

cos (pH, alcalinidade total, nitrogênio amoniacal) 

e de metais no lixiviado gerado na Célula 2. Tal 

avaliação apresenta-se como indicativo do está-

gio de biodegradação dos resíduos e sua conse-

quente influência na qualidade dos gases gerados.

pH

Segundo Tchobanoglous, Theisen e Vinil (1993), 

o pH é importante para avaliar o estágio de bio-

degradação dos RSU, uma vez que suas variações 

podem acelerar ou inibir o processo degradativo 

nos resíduos. Esse parâmetro pode ser influen-

ciado diretamente por meio dos produtos forma-

dos nas diferentes etapas da geração de gases de 

aterros. Na Fig. 7 encontra-se ilustrada a evolu-

ção temporal do pH do lixiviado gerado na Célula 

2 do aterro. No período analisado, os valores de 

pH se mantiveram entre 7,6 e 7,9.

 
Figura 7 - Evolução temporal do pH na Célula 2 do Aterro Sanitário em Campina Grande

Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Valores de pH na faixa de 6,8 a 8,0 são típicos da 

fase metanogênica de biodegradação, na qual um 

grupo de microrganismos anaeróbios, denomina-

do de arqueas metanogênicas, atua na conversão 

do ácido acético (CH
3
COOH) e gás hidrogênio (H

2
), 

formados na fase ácida, em CH
4
 e CO

2
, implicando 

em um aumento do pH, dentro do aterro (TCHO-

BANOGLOUS; THEISEN; VINIL, 1993). O pH duran-
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te o monitoramento esteve dentro da faixa con-

siderada adequada para o desenvolvimento das 

arqueas metanogênicas, criando, nesse período, 

condições favoráveis para a geração de biogás. 

De acordo com Chernicharo (2000), valores de pH 

abaixo de 6,0 e acima de 8,3 devem ser evitados, 

uma vez que podem inibir a atividade das arqueas 

metanogênicas. No estudo desenvolvido por Al-

cântara (2007) com células experimentais foram 

identificados valores de pH em torno de 6,0, para 

as fases aeróbia e anóxica; entre 6,0 e 7,0 para a 

fase ácida; e uma faixa de variação entre 7,0 e 8,0 

na fase metanogênica.

Os resultados obtidos neste monitoramento 

condizem com estudos em aterros sanitários 

apresentados por Tchobanoglous, Theisen e Vi-

nil (1993). Cabe ressaltar que essa faixa de pH foi 

verificada após 5 (cinco) meses de aterramento 

dos resíduos, que correspondeu a concentrações 

médias de 55,4% de CH4
 (Tabela 1), constituin-

do-se num indicativo positivo da taxa de geração 

de gases nessa localidade, inserida no semiárido 

paraibano. Salienta-se que essas concentrações 

significativas de CH
4
, podem ser aproveitadas 

como fonte de energia renovável.

Alcalinidade total

O parâmetro alcalinidade, segundo Chernicha-

ro (1997), é responsável pela neutralização dos 

ácidos formados durante o processo biodegra-

dativo e pelo efeito tampão no pH. O monito-

ramento da alcalinidade em aterros sanitários 

deve-se à necessidade do sistema de manter o 

pH dentro da faixa requerida pela biota meta-

nogênica, uma vez que a digestão de substratos 

complexos resulta na produção de ácidos orgâ-

nicos que precisam ser tamponados (VEEKEN et 

al., 2000). Os valores obtidos para esse parâme-

tro no monitoramento da Célula 2 do ASCG es-

tão ilustrados na Fig. 8.

De acordo com a Fig. 8, a alcalinidade total do li-

xiviado variou entre 7.200 e 16.000 mgCaCO3
.L-1, 

o que justifica os altos valores de pH. Por meio de 

estudos realizados em reatores anaeróbios para 

tratamento de lixiviado, provenientes de um 

aterro sanitário localizado na Ásia, Inanc, Calli e 

Saatci (2000) observaram-se elevados níveis de 

alcalinidade, os quais situaram-se em uma faixa 

de 6.900 a 11.750 mgCaCO3
.L-1, para resíduos 

com idade de 42 meses. Esses valores são com-

patíveis com os obtidos neste artigo, para resí-

duos com idade entre 5 e 14 meses.

 
Figura 8 - Concentrações de alcalinidade total na Célula 2 do Aterro Sanitário em Campina Grande

Fonte: Dados da pesquisa (2017)
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Souto (2009) cita que concentrações de alcali-

nidade total em lixiviados variando entre 125 a 

20.200 mgCaCO
3
.L-1 são típicas de aterros sani-

tários com RSU na fase metanogênica de degra-

dação, o que corrobora  os valores identificados 

no ASCG.

As altas concentrações de alcalinidade total, 

obtidas neste estudo, são propícias a um incre-

mento nos valores de pH, favorecendo a neutra-

lidade do meio bem como o desenvolvimento 

das arqueas metanogênicas, as quais neces-

sitam de tais condições para a realização da 

síntese de subprodutos oriundos das fases an-

teriores da biodegradação, resultando, assim, 

na geração de biogás. Neste sentido, os aterros 

sanitários funcionam como grandes biorrea-

tores, que biodegradam os RSU, sem, contudo, 

serem afetados pelos subprodutos oriundos do 

processo degradativo, isso porque o seu funcio-

namento é autorregulado.

Nitrogênio amoniacal total

Quimicamente o nitrogênio amoniacal total 

(NAT) é composto por duas formas de amônia: a 

ionizada e não tóxica, denominada de íon amô-

nio (NH4
+), e a não ionizada e muito tóxica, co-

nhecida por amônia gasosa ou livre (NH
3
) (VON 

SPERLING, 2005). As concentrações de nitrogê-

nio amoniacal total são importantes indicado-

res da toxicidade do meio e, consequentemente, 

estão associadas à inibição ou não do processo 

biodegradativo e consequente geração de gás. 

Na Fig. 9 é apresentada a evolução temporal do 

comportamento do nitrogênio amoniacal total 

obtido para o lixiviado gerado na Célula 2.

 
Figura 9 - Comportamento do nitrogênio amoniacal total do lixiviado na Célula 2 do Aterro Sanitário em Campina Grande. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017)

Verifica-se que as concentrações de nitro-

gênio amoniacal total variaram entre 733 e  

1.317 mgN.L-1. Esses teores estão acima do es-

perado para aterros sanitários com uma vida útil 

inferior a dois anos (TCHOBANOGLOUS; THEI-

SEN; VINIL, 1993), como é o caso do ASCG. No 

entanto, resultados semelhantes aos obtidos 

foram encontrados por Souto e Povinelli (2007) 

ao analisarem as concentrações de NAT em lixi-

viados de diferentes aterros sanitários brasilei-

ros, onde foram observados valores em uma fai-

xa máxima de 0,4 a 3.000 mgN.L-1, sendo a faixa 

mais provável entre 0,4 e 1.800 mgN.L-1.

As concentrações de nitrogênio amoniacal total 

consideradas tóxicas e inibitórias para a gera-

ção de biogás em aterros divergem na literatura 

científica. Tais divergências são atribuídas, prin-

cipalmente, às variações de parâmetros como 

pH e temperatura do processo de biodegradação 
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dos RSU (SILVA et al., 2015). Então, a uma tem-

peratura de 25ºC e um pH em torno da neutrali-

dade, praticamente todo o NAT apresenta-se na 

forma ionizada; já quando o pH se encontra em 

torno de 9,2, cerca de 50% do NAT está na forma 

de amônia livre e 50% na forma de íon amônio. 

Em pH superior a 11, há uma predominância do 

NAT na forma livre ou gasosa (VON SPERLING, 

2005; CAMPOS et al., 2010).

A amônia livre e o íon amônio são os compostos 

mais importantes na inibição do processo de di-

gestão anaeróbia, visto que, dependendo de suas 

concentrações, principalmente da amônia livre, 

podem apresentar toxicidade às populações mi-

crobianas, em especial, as arqueas metanogêni-

cas (YENIGÜN; DEMIREL, 2013; EL-SALAM; ABU-

-ZUID, 2015).

Sendo assim, conforme os valores de pH (Fig. 7), 

constata-se que no lixiviado analisado prevale-

ceu o NAT na forma ionizada (NH
4

+), ou seja, a 

sua forma não tóxica. Portanto, apesar dos ele-

vados teores de nitrogênio amoniacal total ob-

tidos, pode-se inferir que estes não interferiram 

na geração de CH
4
 na Célula 2 (Fig. 9),  porque 

suas concentrações foram inferiores àquelas 

consideradas inibitórias para a geração de bio-

gás no processo de digestão anaeróbia de RSU, 

segundo Westerholm et al. (2011). As concentra-

ções de NAT no efluente durante todo o período 

de monitoramento, porém, foram tóxicas para 

o meio ambiente, visto que encontraram-se em 

desacordo com o valor máximo permitido, que 

é 20 mgN.L-1, estabelecido na Resolução n° 430 

(CONAMA, 2011).

As altas concentrações de alcalinidade total no 

lixiviado da Célula 2, atingindo um máximo de 

16.000 mgCaCO
3
.L-1 são justificadas não apenas 

pela neutralidade do pH, como também pelos 

elevados valores de NAT, uma vez que, nesses re-

síduos líquidos, há um incremento de nitrogênio, 

na forma de bicarbonato de amônio (CONTRERA, 

2008), corroborando, desta forma, as elevadas 

concentrações de biogás observadas na Célula 2.

Metais

Os metais pesados apresentam-se como tóxi-

cos ao processo de digestão anaeróbia dos RSU, 

mesmo em baixas concentrações, constituin-

do-se, portanto, como agentes inibidores de tal 

processo (LAWRENCE; MCCARTY, 1965). Entre-

tanto, Maciel (2003) indica que esses elementos 

apresentam baixo potencial de inibição na gera-

ção de gases em aterros sanitários.

Visando analisar tal influência, foram realizadas 

campanhas de monitoramento das concentra-

ções de 5 (cinco) metais, sendo estes: ferro (Fe), 

zinco (Zn), manganês (Mn), chumbo (Pb) e cromo 

(Cr), no lixiviado gerado na Célula 2, conforme 

Tabela 2.

De uma maneira geral, foram verificados baixos 

teores dos metais analisados no lixiviado da Cé-

lula 2, conforme apresentado na Tabela 2. Com-

parando os valores de metais obtidos para o li-

xiviado nos meses de maio e setembro de 2016, 

percebe-se que houve uma redução nas concen-

trações desses metais, exceto para o manganês. 

Essas reduções podem estar associadas, dentre 

outros aspectos: i) à evolução do pH no interior 

da Célula 2; ii) às características meteorológicas 

da região de Campina Grande-PB; e iii) à idade 

de disposição dos RSU, a qual foi entre 5 e 9 me-

ses (correspondente a 0 e 120 dias do monitora-

mento), quando das duas campanhas de monito-

ramento dos metais, respectivamente (GHOSH; 

GUPTA; THAKUR, 2015).
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Assim, com base no exposto, as concentrações 

de metais em lixiviado de aterros sanitários po-

dem variar de acordo com a fase de decompo-

sição dos RSU, sendo maiores durante a fase de 

fermentação ácida, quando o pH é ácido e esses 

elementos estão mais solúveis; e menores nas 

últimas fases de estabilização, quando o pH do 

meio tende à basicidade e favorece a precipi-

tação e a complexação dos metais na massa de 

resíduos (ERSES; ONAY, 2003; RIGUETTI et al., 

2015). Dessa maneira, os baixos teores dos me-

tais Fe, Zn, Mn, Pb e Cr verificados no lixiviado são 

típicos da evolução do processo biodegradativo 

dos RSU aterrados na Célula 2, no qual a basici-

dade do meio (Fig. 7) contribuiu para a precipi-

tação e consequente redução das concentrações 

dos metais avaliados, como observado na Tabe-

la 2 (TCHOBANOGLOUS; THEISEN; VINIL, 1993; 

LINS et al., 2011).

Além disso, observa-se também na Tabela 2 que 

os elementos Fe, Zn, Mn, Pb e Cr, durante o pe-

ríodo avaliado, não apresentaram teores em de-

sacordo com o padrão legal de lançamento de 

efluente no meio ambiente, explícito na Reso-

lução nº 430 (CONAMA, 2011) e, ainda, encon-

traram-se dentro das faixas de concentrações 

frequentemente determinadas em aterros sani-

tários, segundo Kjeldsen et al. (2002) e Baun e 

Christensen (2004).

Os metais pesados, para os grupos microbianos, 

podem afetar  sua biodegradação, mas quando o 

pH está na fase básica, a disponibilidade desses 

metais para bactérias metanogênicas, principal-

mente, é menor, resultando em menor toxicida-

de. Assim, pode-se dizer que os metais para o 

grupo arquea apresentam pouca toxicidade em 

meios básicos e, por isso, não influenciaram na 

geração do biogás na fase metanogênica.

Com base nas características do lixiviado gerado 

no processo de biodegradação da Célula 2, no-

ta-se que alguns parâmetros, a exemplo do NAT, 

apresentaram teores elevados, porém outros, 

como os metais (Fe, Zn, Mn, Pb e Cr), denotaram 

baixas concentrações, devido à evolução do pro-

cesso de biodegradação dos RSU, que natural-

mente eleva o pH do meio. Contudo, destaca-se 

que esse lixiviado está na sua forma in natura e 

não será lançado em corpos hídricos da região. 

Ressalta-se que o tratamento do lixiviado no 

ASCG é feito por meio do emprego de evapora-

ção, em função das condições meteorológicas 

favoráveis da região, associado ao fato do baixo 

volume de lixiviado gerado.

 

4 CONCLUSÕES 
A qualidade do biogás e do lixiviado gerado no 

Aterro Sanitário de Campina Grande-PB, para o 

período monitorado, é indicativa da fase meta-

nogênica de biodegradação dos resíduos sólidos 

urbanos. Os resultados obtidos para as concen-

trações de metano, dióxido de carbono e oxigê-

nio, bem como para os parâmetros físico-quí-

micos analisados para o lixiviado, apresentaram 

valores típicos encontrados tanto em aterros 

Tabela 2 - Caracterização das concentrações de metais no lixiviado da Célula 2 do Aterro Sanitário em Campina Grande

Indicadores Método utilizado
Resultados (mg.L-1)

VMP1 Valores típicos em 
aterros (mg.L-1)2mai/16 set/16

Ferro

Absorção Atômica

3,52 1,81 15,0 0,08 – 5.500

Zinco 0,17 0,079 N.R 0,03 – 150

Manganês 0,11 0,19 1,0 0,01 – 1.400

Chumbo 0,16 0,12 0,5 0,0005 – 2

Cromo <0,10 0,046 N.R 0,005 – 1,5
1VMP – Valores Máximos Permissíveis, de acordo com a Resolução CONAMA no 430/2011; N.R – Não Referenciado; 2Kjeldsen et al. (2002) e Baun e Christensen 
(2004). Fonte: Dados da pesquisa (2017)
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brasileiros como em outras localidades para a 

referida fase, porém com idades distintas.

As condições meteorológicas locais permitem uma 

estabilidade no processo biodegradativo, e con-

sequentemente no que se refere à caracterização 

qualitativa do biogás e dos lixiviados gerados.
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Resumo
A manutenção da qualidade da água em reservatórios é imprescindível para garantir o atendimento às de-

mandas para o abastecimento da população. A modelagem da concentração de fósforo é necessária como 

auxílio à execução de medidas para prevenção de efeitos maléficos a qualidade da água, como a eutrofização. 

Neste trabalho foi realizada a calibração do coeficiente de decaimento de fósforo do reservatório Banabuiú-CE, 

que foi utilizado para modelar o Índice de Estado Trófico (IET) deste a partir da concentração de fósforo total e 

clorofila a. Os valores encontrados utilizando o coeficiente de decaimento do fósforo k calibrado por meio da 

metodologia exposta neste trabalho foram mais representativos do que as equações presentes na literatura 

para estimar o k por meio do tempo de residência da água em reservatórios. O IET encontrado para o reserva-

tório Banabuiú-CE durante o período analisado foi predominantemente o hipereutrófico. 

Palavras-chave: Reservatório. Concentração de fósforo. Clorofila a. Modelagem da qualidade.

Abstract
Maintaining water quality in reservoirs is essential to ensure that demands are met to supply the population. Mod-

eling the concentration of phosphorus is necessary to assist in the implementation of measures to prevent harmful 

effects on water quality, such as eutrophication. In this work, the phosphorus decay coefficient of the Banabuiú-CE 

reservoir was calibrated, which was used to model the Trophic State Index (TSI) from the concentration of total 

phosphorus and chlorophyll a. The values found using the decay coefficient of phosphorus k calibrated through the 

methodology exposed in this work were more representative than the equations present in the literature to estimate 

k through the residence time of water in reservoirs. The TSI found for the Banabuiú-CE reservoir during the analyzed 

period was predominantly hypereutrophic.
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1 INTRODUÇÃO
A qualidade da água pode ser definida como a 

medida do estado dos recursos hídricos necessá-

ria para subsistência das espécies bióticas e sa-

tisfação das necessidades humanas (NDUNGU, 

2014). Além do aspecto quantitativo, requisitos 

qualitativos estão atrelados aos vários usos da 

água que, quando não observados, limitam seu 

aproveitamento (ANA, 2012).

A eutrofização é o processo em que os corpos 

hídricos recebem excesso de nutrientes, resul-

tando na subsequente deterioração de suas 

águas devido ao crescimento excessivo de or-

ganismos fototróficos (VOLLENWEIDER, 1968; 

THOMANN & MUELLER, 1987; ESTEVES, 1998; 

MEDIONDO, 2016; ZHANG, 2013). Em ecossis-

temas aquáticos, o aumento no grau de trofia 

é um processo que pode ocorrer naturalmente. 

Porém, nos últimos anos, as atividades huma-

nas têm contribuído para o aumento das con-

centrações de nutrientes, principalmente fós-

foro e nitrogênio, resultando no processo de 

eutrofização (ARAÚJO, 2018).

O fósforo (P) é um dos nutrientes vitais para o 

crescimento de algas e é um componente essen-

cial na conversão da luz solar em formas de ener-

gia utilizáveis. No entanto, quantidades elevadas 

de fósforo em um corpo de água podem causar 

crescimento excessivo de algas e levar a proble-

mas de eutrofização. O fósforo é o nutriente limi-

tante em muitos sistemas de água doce, ou seja, 

o nutriente com menor concentração em relação 

à razão estequiométrica necessária para o cres-

cimento de plantas aquáticas. Portanto, a con-

centração de fósforo pode ser muito influente no 

crescimento destas (JI, 2017).

Volleweider (1968) propôs o primeiro modelo de 

modelagem matemática da qualidade da água 

para previsão da concentração de fósforo em 

lagos e reservatórios, o de mistura completa ou 

zero dimensional, responsável pela previsão da 

concentração de fósforo nesses corpos hídri-

cos. Chapra (1997) desenvolveu vários estudos 

de simulação matemática em lagos de regiões 

temperadas. Outros trabalhos foram realiza-

dos visando à adaptação a corpos hídricos em 

regiões tropicais (CASTAGNINO, 1982; SALAS E 

MARTINO, 1991). No Brasil, o modelo de Salas e 

Martino (1991) tem sido amplamente utilizado 

para avaliação da dinâmica do fósforo em lagos 

e reservatórios (VON SPERLING, 1996), inclusive 

em regiões semiáridas (COGERH, 2011).

O Índice de estado trófico (IET) classifica corpos 

d’água em diferentes graus de trofia, ou seja, 

avalia a qualidade da água quanto ao enriqueci-

mento por nutrientes e seu efeito relacionado ao 

crescimento excessivo das algas (CETESB, 2009). 

O IET de Carlson (1977) abrange apenas três pa-

râmetros: a transparência da água, a clorofila a e 

a concentração do fósforo total. 

Moss (2010) explica que, com base nos dados de 

vários lagos, a concentração de fósforo em corpos 

hídricos lênticos pode ser facilmente correlacio-

nada seja com a média, seja com o valor máximo, 

da concentração de clorofila a em suas águas. 

Grande parte dos açudes localizados no semi-

árido sofre com a eutrofização, que pode ser 

agravada com a incapacidade do açude de re-

novar a sua massa de água. A eutrofização está 

diretamente associada à ocupação da área de 

drenagem da bacia do açude, seja por desmata-

mento, urbanização, agropecuária ou indústria 

(COGERH, 2011).

O coeficiente de decaimento de fósfoto k pode 

ser utilizado para determinar a concentração de 

fósforo total (VOLLEWEIDER, 1968). Por meio de 

equações de correlação presentes da literatura, é 

possível determinar a concentração de clorofila a 

a partir da concentração de fósforo total (DILLON 

& RIGLER, 1974A; RAST & LEE, 1978; SALAS & 

MARTINO, 2001). Logo, o objetivo deste estudo 

consiste em calibrar o coeficiente k de decai-
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mento de fósforo para calcular a concentração 

de fósforo total, clorofila a e o Índice de Estado 

Trófico (IET) do reservatório Banabuiú-CE, a fim 

de controlar os parâmetros de eutrofização.

2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Área de estudo

A área avaliada neste estudo compreendeu 

o reservatório Banabuiú (S 5°19'59.99", W 

39°0'0.00"), construído no leito do rio Banabuiú. 

A barragem Arrojado Lisboa, do Açude Banabuiú, 

está localizada no município de Banabuiú, esta-

do do Ceará, a cerca de 230 km de Fortaleza. Bar-

ra o rio Banabuiú, pertencente ao sistema do rio 

Jaguaribe.   A  sua  bacia  hidrográfica  cobre uma 

área de 13.500 km2 (DNOCS, 2020). As maiores 

contribuições de nutrientes ao açude Banabuiú 

são oriundas dos solos e da agricultura. Entre os 

usos, tem-se o consumo humano, para o qual o 

nível trófico tolerável é o mesotrófico, podendo 

então considerar como permitida a concentra-

ção de fósforo total igual a 0,05 mg.L-1, segundo 

a classificação de CALRSON Modificado (CO-

GERH, 2011). 

2.2 Coleta de dados

Os dados de concentração de fósforo total (PT) e 

clorofila a (Cla), assim como o volume diário do 

açude Banabuiú, foram obtidos no Portal Hidro-

lógico do Ceará, que pode ser acessado no en-

dereço eletrônico da Companhia de Gestão dos 

Recursos Hídricos (COGERH). Os dados foram 

obtidos para os anos de 2015, 2016, 2017, 2018 

e 2019, pois foram os únicos anos que apresen-

taram regularidade na quantidade de dados ob-

servados de concentração (PT) de fósforo e clo-

rofila a (Cla).

A carga afluente média de fósforo (W) no açude 

Banabuiú foi determinada a partir do inventário 

ambiental de 2011 elaborado pela COGERH para 

este açude. Este contém as tabelas com a esti-

mativa das cargas do fósforo e nitrogênio prove-

nientes dos solos, esgotos, pecuária e agricultu-

ra, sendo a carga total a soma de todas elas.

2.3 Determinação do nutriente limitante

Toné (2016) define nutriente limitante como 

aquele essencial ao crescimento de uma deter-

minada população, de tal modo que, caso sua 

concentração seja diminuta, também diminuta 

será a taxa de crescimento desta população em 

determinado corpo hídrico, ao passo que, caso 

sua concentração aumente, a taxa decrescimen-

to referida também sofrerá aumento.

 O fósforo é frequentemente o nutriente limitan-

te do total de biomassa em lagos e reservatórios 

(RECKHOW, 1980; TUNDISI & MATSUMURATUN-

DISI, 2008). Thomann & Mueller (1987) e Vol-

lenweider (1983 apud SALAS & MARTINO, 2001) 

propuseram em seus trabalhos que o fósforo 

será o nutriente limitante caso a relação entre 

a concentração de nitrogênio e ele seja superior 

a 10 e 9; caso contrário, o nitrogênio será o nu-

triente limitante.

2.4 Coeficiente de decaimento do fósforo k

Para a aplicação do coeficiente de decaimento 

do fósforo k em um modelo de primeira ordem, 

a Eq. 1 deve ser integrada. Se c=c
0
 em t=0, a Eq. 

1 pode ser integrada por separação de variáveis, 

resultando na Eq. 2, que pode ser representada 

pela Equação 3 (CHAPRA, 1997).

dc
dt = −kc  (1)

ln c − ln c! = −kt  (2)

c = c!e"#$  (3)
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Em que: 

c: concentração do reagente [M.L-3]

t: tempo [T]

k: constante de decaimento [T-1]

2.5 Modelagem do fósforo no reservatório

Para prosseguir com a modelagem de fósforo, fo-

ram levantados os seguintes dados referentes ao 

reservatório estudado: 

i. V: volume do reservatório [L³];

ii. Qs: vazão de saída [L³.T-1]; 

iii. W: carga de fósforo afluente [M.T-1];

iv. PT: concentração de fósforo na água [M.L-3]; 

De posse dos dados de V, Q
s
, W e PT, pôde-se uti-

lizar o modelo proposto por Vollenweider (1968), 

que descreve um balanço de massa em regime 

de mistura completa, em que a concentração de 

fósforo ao longo do tempo é dada pela Eq. 4 e a 

sua respectiva solução analítica (Eq. 5).

V
dPT
dt = W− QPT − kVPT  (4)

PT = PT!e
"#$!% &'() +

W

'Q*V + k+V
,1 − e"#

$!
% &'()/  (5)

Em que:

k: coeficiente de decaimento do fósforo [T-1]

PT: concentração de fósforo total ao longo do 

tempo [M.L-3]

PT
o
: concentração de fósforo total no instante 

inicial [M.L-3]

t: tempo [T]

V: volume do reservatório [L³]

W: carga de fósforo afluente [M.T-1]

Q
s
: vazão de saída do reservatório [L³.T-1] 

2.6 Calibração do coeficiente de decaimento do 
fósforo k

Para calibrar o coeficiente de decaimento do fós-

foro serão utilizadas as equações propostas por 

Vollenweider (1968) para calcular a concentra-

ção de fósforo total em conjunto com a função 

objetivo representada pela Eq. 6. Essa função 

consiste na minimização das diferenças entre 

as concentrações totais de fósforo calculadas e 

concentrações de fósforo observadas.

f!"# = (PT$%&' − PT("))*  (6)

Em que:

PT
Calc

: concentração de fósforo total calculada 

[M.L-3]

PT
Obs

: concentração de fósforo total observada 

[M.L-3]

O processo de calibração de k consistiu em calcu-

lar a concentração de fósforo total (PT) pela  Eq. 

5, utilizando, inicialmente, um k arbitrário. O cál-

culo foi realizado para todos os dias, de 27 de Ja-

neiro de 2015 até 10 de Junho de 2020. Utilizou- 

se o aplicativo de otimização não linear "Solver.

xla" do Microsoft Excel 2010, empregando a fun-

ção objetivo representada pela Eq. 6. O processo 

foi configurado para retornar como resultado fi-

nal a iteração em que a função objetivo atingiu 

o menor valor, encontrando como produto final 

do processo iterativo o k otimizado. A calibração 

foi realizada para toda a série histórica de dados, 

assim como para cada ano individualmente.

2.7 Estimação do k para regiões semiáridas

Vollenweider (1976) estima, por meio de uma re-

lação empírica, que k correlaciona-se com tempo 

de residência hidráulica (TR) para lagos tempe-

rados por meio da Eq. 7. Salas & Martino (1991), 

após analises em 27 reservatórios tropicais, es-
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timam que a relação entre k e o TR no reserva-

tório é o dobro daquela para lagos temperados 

de Vollenweider (1976) (Eq. 8), visto que as maio-

res temperaturas na região tropical estimulam a 

taxa de produção de biomassa. 

Toné (2018) afirma em seu trabalho que os va-

lores de k obtidos para a região Nordeste são 

consistentemente superiores aos estimados pela 

Eq. 8 de Salas e Martino (1991), sendo estes mais 

bem descritos por meio da Eq. 9.

k = 	1
√TR(   (7)

k = 	2
√TR(   (8)

k = 	4
√TR(   (9)

Considerando que o reservatório Banabuiú loca-

liza-se na região Nordeste do país, utilizou-se a 

Eq. 9 para estimar o valor de k.

2.8 Determinação da concentração de clorofila 
a (Cla)

A partir da concentração de fósforo total, é pos-

sível indicar o estado trófico do corpo hídrico 

(VOLLENWEIDER, 1968), obtendo correlações 

com a concentração de clorofila-a (DILLON & RI-

GLER, 1974A; RAST & LEE, 1978; SALAS & MAR-

TINO, 2001). 

Chapra (1997) mostrou algumas das tentativas 

de modelagem do nível de clorofila a como fun-

ção da concentração de fósforo total, entre elas 

as de Dillon & Rigler (1974a) e Rast & Lee (1978), 

representadas pelas Eq. 10 e 11. Salas & Martino 

(2001), por sua vez, também expõem uma corre-

lação entre tais nutrientes analisando vinte re-

servatórios tropicais (Eq. 12). 

Para determinar a concentração de clorofila a 

(Cla) utilizando a concentração de fósforo total 

(PT) no reservatório estudado, aplicaram-se as 

equações citadas acima.

log(Cla) = 1,583 log(PT) − 1,134  (10)

log(Cla) = 0,76 log(PT) − 0,259  (11)

Cla = 332PT!,#!  (12)

2.9 Cálculo do índice do estado trófico (IET)

Toledo et al. (1983) e Lamparelli (2004) propu-

seram modificações no cálculo do IET de Carl-

son (1977). No trabalho de Lamparelli (2004), 

das três variáveis citadas para o cálculo do IET 

de Carlson (1977), foram aplicadas a clorofila a e 

fósforo total, uma vez que os valores de transpa-

rência muitas vezes não são representativos do 

estado de trofia. 

IET(Cla) = 10 ,6 − /0,92 − 0,34 5
ln Cla
ln 2 789  (13)

IET(PT) = 10 *6 − -1,77 − 0,42 2
ln PT
ln 2 567  (14)

IET = %
IET(Cla) + IET(PT)

2 .  (15)

Em que:

Cla: concentração de clorofila a (µg.L-1)

PT: concentração de fósforo total (µg.L-1)

O cálculo do IET para o reservatório foi realiza-

do utilizando as equações de Lamparelli (2004) e 

Cunha (2012).  Na Tabela 1 encontra-se a Classi-

ficação segundo Índice de Estado Trófico propos-

to por Lamparreli (2004).

Araujo RBA, Sousa DL, Lima Neto IE, Castro MAH
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Tabela 1 - Classificação segundo Índice de Estado 
Trófico proposto Lamparelli (2004).

Estado trófico IET

Ultraoligotrófico IET ≤ 47

Oligotrófico 47 ≤ IET < 52

Mesotrófico 52 < IET ≤ 59

Eutrófico 59 < IET < 63

Supereutrófico 63 < IET < 67

Hipereutrófico IET ≥ 67

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Calibração do k de decaimento do fósforo 
utilizando toda a série histórica

As cargas de nutrientes pontuais e difusas foram 

retiradas do inventário ambiental do açude Ba-

nabuiú elaborado pela COGERH. Apesar das in-

certezas associadas à quantificação das cargas 

difusas, as estimativas das contribuições dos usos 

verificados na bacia são apresentadas na Tabela 2. 

A vazão de saída (Qs
), obtida na página eletrônica 

do portal hidrológico da COGERH, foi a vazão de 

regularização do açude, ou seja, 11,61 m³.s-1.

O k de caimento do fósforo para o açude Ba-

nabuiú foi calibrado por meio da metodologia 

descrita neste trabalho. A calibração realizada 

para toda a série histórica de dados analisados 

considerou a concentração inicial de fósforo 

(PT
o
), igual ao valor do primeiro dado de con-

centração total de fósforo (PT
Obs

) de toda a série 

histórica, ou seja 0.062 mg.L-1. Os outros valo-

res de PT foram calculados por meio do modelo 

proposto por Vollenweider (1968), utilizando a  

Eq. 5 e arbitrando-se, inicialmente, um valor 

para o k. O valor calibrado de k no final do pro-

cesso foi de 39,93 ano-1. As curvas com os valo-

res de concentração de fósforo total e o volume 

diário observado estão representados nas Fig. 1 

e 2, respectivamente. 

Tabela 2 - Estimativa das emissões de nutrientes da 
bacia do açude Banabuiú

Fontes antrópicas 
contribuintes

Carga P
(ton.ano-1)

Difusa

Pecuária 6,20

Agricultura 28,54

Solos 42,48

Pontual
Esgotos 8,61

Outros 8,59

Total 94,42
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Figura 1 - Curva da concentração média de fósforo calculada a partir do k calibrado para toda a série histórica de 
dados observados.
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Figura 2 - Curva do volume diário observado para toda a série histórica.

3.2 Calibração do k de decaimento do fósforo 
para cada ano da série histórica

Toné (2016) listou em seu trabalho os valores 

com as vazões de entrada médias (Q
e
) e o volume 

diário médio (V) para o açude Banabuiú entre os 

anos de 2010 e 2015 (Tabela 3). Ele ainda calcu-

lou o k médio para esses anos em 3,855 ano-1, 

sendo um valor bastante destoante do encontra-

do na calibração realizada utilizando toda a série 

histórica com dados de PT de 2015 a 2019. A fim 

de entender melhor quais fatores podem ter oca-

sionado essa diferença, realizou-se a calibração 

do k para cada ano da série histórica estudada 

(Tabela 4). O valor de PTo
 adotado para cada ano 

foi o primeiro valor de PT
Obs

 do respectivo ano.

Tabela 3 - Vazão de entrada e volume médio entre 
2010 e 2015

Período t (anos) V (hm³) Qe (hm³.ano-1)

14/fev/10 -  
14/fev/12 2 1200,76 647,58

16/jan/13 -  
07/mai/14 1,33 52,64 294,74

7/mai/14 -  
04/ago/15 1,25 115,69 64,99

Qe: vazão de entrada média.

Tabela 4 - k calibrado por ano

Ano(s) Vm (hm³) Vm (%) kc (ano-1)

2015 18,16 1,13% 39,49

2016 9,72 0,61% 68,37

2017 9,97 0,62% 46,40

2018 74,14 4,63% 7,44

2019/2020 117,55 7,34% 4,34

Os resultados apresentados após a calibração 

do k para cada ano foram bem mais promisso-

res. Observou-se que o k apresenta valores con-

sideravelmente maiores quando o percentual do 

volume no reservatório encontra-se em níveis 

extremamente baixos. Logo, o valor do k na ca-

libração que utilizou toda a série histórica de 

dados foi influenciado pelos anos em que o nível 

de água do reservatório esteve muito abaixo dos 

outros anos.

O impacto da profundidade nas condições lim-

nológicas dos reservatórios é visto no fato de 

que, em lagos rasos, pelo fato da região hipolim-

nética ser menor que a de lagos profundos, com 

consequente maior região epilimnética, os efei-

tos do aporte de cargas de nutrientes aos lagos 
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rasos à deterioração da qualidade de suas águas 

são muito mais impactantes. Para o caso de lagos 

com profundidade média inferior a 20 metros, a 

biomassa oriunda do epilímnio só é completa-

mente degradada no hipolímnio, desoxigenan-

do-o, com a subsequente produção de nutrientes 

que, com a ação do vento e os efeitos da mistura, 

ascende-os às camadas superiores aumentando 

a produção de biomassa no corpo hídrico (BER-

NHARDT, 1995 apud AMORIM, 2001).

Observou-se que os valores de Qe
 e V mostrados 

na Tabela 3 apresentaram um índice de correla-

ção de 0.998; logo, admitiu-se que os valores de 

Qe
 podem ser estimados pela proporção linear 

para os anos de 2015 a 2020, resultando em um 

TR médio de 1.78 anos. Um novo k de 3 ano-1 foi 

estimado (ke) utilizando a Eq. 9, a fim de com-

parar os valores de PT em uma nova simulação 

com o a simulação que utilizou o k calibrado (kc) 

para cada ano. Os erros obtidos encontram-se 

representados na Tabela 5. Os valores calculados 

encontram-se na Fig. 3.

Tabela 5 - Erro relativo (%) de PT utlizando os 
kcalibrado e k estimado

Ano PTCalc (kc) PTCalc (ke)

2015 19,94% 99,22%

2016 4,44% 186,68%

2017 12,63% 93,61%

2018 23,51% 90,17%

2019 28,86% 109,30%
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Figura 3 - Valores de PT observados e calculados.

3.3 Cálculo da concentração de clorofila a 

Os valores de Cla foram determinados a partir 

dos valores de PT calibrados para todos os dias 

dos anos analisados utilizando as Eq. 10, 11 e 12. 

Os erros relativos foram calculados e estão con-

tidos na Tabela 6.

Tabela 6 - Erro relativo (%) de Cla para as equações de 
correlação com PT

Ano
Equação de correlação com PT

DR RL SM 

2015 100,41% 64,93% 62,39%

2016 94,77% 56,29% 54,54%

2017 81,73% 121,48% 186,42%

2018 48,52% 376,37% 393,32%

2019 63,09% 345,34% 354,06%
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3.4 Determinação do estado trófico do 
reservatório

Para determinar o estado trófico do reservatório, 

utilizaram-se os dados de PT e Cla calculados 

para todo os dias. Para os anos de 2015 e 2016, 

os valores de Cla foram calculados por meio da 

equação de Salas & Martino (2001), pois nesses o 

erro relativo foi menor. Para os outros anos utili-

zou-se a equação de Dillon & Rigler (1974a).

Na Tabela 7 encontra-se a classificação trófica 

do reservatório estudado em relação aos graus 

de trofia para diversos autores em função de PT. 

Os valores médios de PT para cada ano estão re-

presentados na Tabela 8. 

O cálculo do IET(Cla), IET(PT) e IET de Lamparelli 

(2004) estão contidos na Tabela 9.

Tabela 7 - Classificação trófica do reservatório Banabuiú em função de PT para diversos autores

Autor 2015 2016 2017 2018 2019/2020

Vollenweider (1968) M M H H H

Thomann & Muller (1987) E E E E E

Von Sperlling (1994) E E H H H

Numberg (1996) E E H H H

Salas & Martino (2001) E E H H H

M: mesoeutrófico; E: eutrófico; H: hipereutrófico

Tabela 8 - PT médio por ano para o reservatório Banabuiú

Ano PTmed (mg.L-1)

2015 0,0923

2016 0,0964

2017 0,1152

2018 0,1294

2019/2020 0,1050

Tabela 9 - Parâmetros do IET de Lamparelli (2004) 
calculados para o reservatório Banabuiú

Ano IET(PT) IET(Cla) IET Estado trófico

2015 69,54 64,96 67,25 Hipereutrófico

2016 69,89 65,30 67,59 Hipereutrófico

2017 71,01 74,78 72,89 Hipereutrófico

2018 71,27 75,12 73,19 Hipereutrófico

2019/2020 70,44 74,06 72,25 Hipereutrófico

4 CONCLUSÕES
A calibração utilizando toda a série histórica de 

dados retornou um valor de k muito destoante da 

média dos reservatórios do Nordeste brasileiro. 

Depois de realizada a calibração do k para cada 

ano da série histórica, pôde-se notar que os anos 

em que os níveis de água do reservatório esta-

vam abaixo de 1.13 % apresentaram valores de 

k muito maiores. Logo, conclui-se que os anos 

com volumes menores impactaram diretamente 

na magnitude do k calibrado, sendo, neste caso, 

mais indicada a calibração do k para cada ano da 

série histórica individualmente, para que os anos 

com níveis muito baixos de água não interfiram 

na calibração do k.

A simulação utilizando o k calibrado para cada 

ano analisado, por meio do método descrito 

neste trabalho, retornou resultados de PT mais 

próximos dos dados de PT
Obs

 disponibilizados 

pela COGERH para o reservatório Banabuiú. Já a 

simulação realizada estimando o k partir da Eq. 9 

retornou valores de PT com erros muito maiores. 

Logo, a metodologia de calibração do k apresen-

tada neste trabalho retornou resultados consi-

deravelmente melhores do que a Eq. 9.

O cálculo de Cla utilizando a equação proposta 

por Salas & Martino (2001) resultou em erros re-

lativos menores para os anos de 2015 e 2016. Já 
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para os anos de 2017, 2018 e 2019 a equação de 

Dillon & Rigler (1974a) foi a que apresentou os 

menores erros relativos.

O IET calculado por meio das equações propos-

tas por Lamparelli (2004) retornou como estado 

trófico do reservatório Banabuiú o hipereutrófi-

co para todos os anos. A classificação trófica em 

função de PT mostrou que o estado trófico pode 

variar entre o eutrófico e hipereutrófico. Salas & 

Martino (2001) Dillon & Rigler (1974a).
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Resumo
As estações de tratamento de esgoto são exemplos de estruturas submetidas a ambientes industriais al-

tamente agressivos. Deste modo, o objetivo do estudo foi avaliar o efeito de cristalizantes comerciais e do 

silicato de sódio (Na2
SiO

3
) no aumento da durabilidade do concreto armado submetido ao ataque sulfúrico 

de origem biogênica em uma ETE e de origem química em laboratório. Para atingir esse objetivo, foram reali-

zados diversos ensaios, como velocidade de degradação, variação de massa, profundidade de neutralização, 

velocidade de pulso ultrassônico, resistência à tração na flexão e à compressão. Ao final, pôde-se concluir 

que a velocidade de degradação e a perda de massa são menores nos concretos com cristalizantes e cinza 

volante e que esses dois ensaios são os mais confiáveis para  avaliar a durabilidade em longo prazo de estru-

turas de concreto exposto ao ácido sulfúrico.
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Abstract
Sewage treatment plants are examples of structures subjected to highly aggressive industrial environments. Thus, 

the aim of the study was to evaluate the effect of commercial crystallizers and sodium silicate (Na2
SiO

3
) in increas-

ing the durability of reinforced concrete subjected to sulfuric attacks of biogenic origin in a TEE and of chemical 

origin in the laboratory. To achieve this objective, several tests were performed, such as degradation speed, mass 

variation, neutralization depth, ultrasonic pulse speed, flexural and compression tensile strength. In the end, we 

conclude that the speed of degradation and the loss of mass is lower in concretes with additions and that these 

two tests are the most reliable to evaluate the long-term durability of concrete structures exposed to sulfuric acid.

Keywords: Concrete. Durability. Biogenic Sulfuric Acid. Sewage Treatment Plant.

ARTIGO ORIGINAL

https://doi.org/10.36659/dae.2022.012
https://orcid.org/0000-0003-1539-843X
https://orcid.org/0000-0001-5042-4352


154

1 INTRODUÇÃO
Nas tubulações e estações de tratamento de es-

goto sanitário (ETE), o líquido transportado pos-

sui vários compostos dissolvidos que são agres-

sivos ao concreto das estruturas. Dentre eles, 

estão os compostos de enxofre que são facil-

mente oxidados por bactérias do gênero Thioba-

cillus e transformam esses compostos em ácido 

sulfúrico biogênico (PINTO; TAKAGI, 2007).

O ácido sulfúrico biogênico, em contato com 

o concreto, reage com o hidróxido de cálcio do 

mesmo, formando gipsita. Mas essa espécie de-

sempenha somente papel secundário na degra-

dação do concreto, pois a gipsita formada pas-

sa a reagir com o aluminato tricálcio hidratado 

(C3A), formando a etringita, que é muito mais 

prejudicial, pois é associada a uma expansão em 

torno de 7 vezes, ao ponto que a gipsita possui 

somente uma expansão em torno de 2 vezes 

(MONTENY et al., 2000).

Além disso, essas expansões geram tensões in-

ternas e deterioração da matriz do concreto, 

ocasionando o aparecimento de microfissuras, 

que podem gerar vias de corrosão por outros 

agentes e até mesmo chegar na armadura. Além 

dessas expansões, ocorre a dissolução do C-S-H, 

influenciando na perda de resistência do concre-

to (HUSNI et al., 2012).

Em todo o mundo, os sistemas de tratamento 

de águas servidas municipais estão expostos à 

degradação do concreto por ácido sulfúrico bio-

gênico, que tende a comprometer a integridade 

das estruturas, necessitando de dispendiosos 

reparos provocados por falhas prematuras da in-

fraestrutura necessária ao tratamento de esgoto 

(MONTENY et al., 2000; DE BELIE et al., 2004). 

Desse modo, estudos focados em entender o 

mecanismo de deterioração que envolve este 

ambiente agressivo ao concreto são impor-

tantes para o avanço da fronteira do conheci-

mento, oferecendo mais subsídios para o meio 

técnico produzir especificações de materiais 

mais adequados e capazes de gerar estruturas  

com elevada durabilidade, apesar da alta 

agressividade que ocorre nas estações de tra-

tamento de esgoto.

Diante disso, o objetivo desse trabalho foi estu-

dar o efeito de cristalizantes comerciais, silicato 

de sódio (Na
2
SiO

3
) e cinza volante no aumento da 

durabilidade e elevação da vida útil do concre-

to armado submetido ao ataque por sulfúrico de 

origem biogênica em ETEs e de origem química 

em laboratório.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Materiais

O cimento utilizado foi o CP V-ARI com substi-

tuição de 35 % da massa total de cimento por 

cinza volante. A caracterização química dos 

aglomerantes está representada na Tabela 1. 

O agregado miúdo é uma areia natural, oriun-

da da região metropolitana de Curitiba. Esse 

agregado apresentou uma distribuição granu-

lométrica dentro da zona utilizável de acordo 

com a NBR 7211 (ABNT, 2009) e módulo de fi-

nura igual a 1,78 de acordo com a NBR NM 248 

(AMN, 2003). O agregado graúdo é proveniente 

da região metropolitana de Curitiba e tem ori-

gem basáltica. Ele pode ser classificado dentro 

da zona granulométrica 2,36 - 9,50 mm e possui 

diâmetro máximo característico (DMC) igual a 

9,50 mm. A massa específica do agregado miúdo 

foi de 2,30 g/cm³, e a do agregado graúdo foi de  

2,57 g/cm³. Os cristalizantes comerciais não ti-

veram suas características químicas e a compo-

sição disponibilizadas pelos fabricantes, mas a 

sua coloração é acinzentada e possue, uma tex-

tura em pó. O silicato de sódio neutro (Na
2
SiO

3
) 

tem uma densidade a 25 °C entre 1,39 e 1,42 g/

cm3, uma relação (SiO
2
)/(Na

2
O) entre 3,27 e 3,31 

e um teor de água entre 61,0 e 63,0%.
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2.2 Moldagem dos corpos de prova

O traço adotado foi 1: 1,9: 2,47 (cimento, areia, 

brita), e a relação água/aglomerante 0,45, com 

abatimento do tronco de cone de 8 ± 2 cm. Na 

proporção de mistura foi utilizado um aditivo 

superplastificante à base de policarboxilato. 

Esses parâmetros são semelhantes aos apli-

cados na construção de uma Estação de Tra-

tamento de Esgoto (ETE) na cidade de Ponta 

Grossa-PR. O adensamento foi realizado em 

mesa vibratória por 10 segundos, sendo o pre-

enchimento dos moldes feito em um camada 

de concreto de acordo com a NBR 5738 (ABNT, 

2016). Foram moldadas cinco formulações 

(com base no tipo de aglomerante e cristali-

zantes), sendo elas apresentadas na Tabela 2. 

A adição de 1% dos cristalizantes foi com base 

na massa do aglomerante.

Influência de cristalizantes e cinza volante na durabilidade de concreto exposto ao ataque externo por ácido sulfúrico  
biogênico em um reator UASB de uma ETE

Tabela 1 - Propriedades químicas do cimento CP V-ARI e da cinza volante.

Aglomerante
Composição química (%)

CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO SO3 K2O
Demais 
Óxidos

Perda ao 
Fogo (%)

Cimento 
CPV-ARI 62,75 19,2 4,19 2,85 2,54 3,04 1,68 0,25 3,5

Cinza Volante 0,29 54,84 19,88 5,37 0,59 0,30 3,00 1,78 1,26

Tabela 2 - Formulações dos cinco diferentes concretos.

Traço unitário: 1: 1,9: 2,47 (cimento, areia, brita) com relação água/aglomerante = 0,45

Teor de aditivo superplastificante adicionado à mistura para atingir o abatimento especificado (%)

V R M P S

Cimento CP V-ARI sem 
substituição por cinza volante

Cimentos CP V-ARI com 35 % de substituição de sua massa total por cinza volante

(Referência) Sem adição de 
cristalizantes

Adicionado 1 % de 
cristalizante comercial 1

Adicionado 1 % de 
cristalizante comercial 2

Adicionado 1 % de solução 
de silicato de sódio neutro 

(Na
2
SiO

3
)

0,12 % 0,13 % 0,18 % 0,15 % 0,20 %

2.3 Cura e ambientes de exposição

A desforma dos corpos de prova foi feita 24 h 

após a moldagem. Em seguida, todas as amos-

tras foram completamente imersas em um tan-

que com água saturada com cal à temperatura 

ambiente por 28 dias. Depois desse período, 

todos os corpos de prova passaram 90 dias por 

ciclos de molhagem e secagem semanal, sendo 

7 dias imersos em tanque e 7 dias fora do tan-

que, para proporcionar melhor cristalização e 

preenchimento dos poros do concreto com os 

produtos cristalizantes aplicados conforme re-

comendação dos fabricantes. Após os ciclos de 

molhagem e secagem, todos os corpos de prova 

foram mantidos por 232 dias em um tanque com 

água saturada com cal à temperatura ambiente.

Por fim, as amostras foram divididas em três 

condições de exposição: 1 - tanque com água sa-

turada com cal à temperatura ambiente do labo-

ratório (Fig. 1A); 2 – canaleta de distribuição do 

esgoto sanitário tratado de um reator UASB de 

uma ETE operada na cidade de Curitiba-PR (Fig. 

2); 3 - tanque em ambiente de laboratório com 

solução de ácido sulfúrico (Fig. 1B), com concen-

tração inicial de 0,5% e com manutenção do pH 

em um intervalo fixo, sendo que nesse ambiente 

os concretos ficaram parcialmente submersos, 

ficando seca apenas uma faixa de 10 mm do 

topo, como pode ser visto também na Fig. 3.
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O pH da solução contendo 0,5% de H
2
SO

4
 foi 

aferido quinzenalmente e mantido sempre 

em um intervalo de 2,00 < pH < 3,50, confor-

me recomendado por Eštokova et al., (2012) 

e Monteny; De Belie; Taerwe, (2003) de modo 

que houvesse uma faixa constante de agressi-

vidade do ataque por H2
SO

4
. O pH do ambien-

te contendo água saturada com cal também  

foi quinzenalmente aferido e mantido entre 

11,00 < pH < 12,00.

(a) (b)

Figura 1 - Ambientes de exposição dos corpos de prova. a - Tanque com água saturada com cal; b - Tanque com 
solução de ácido sulfúrico.

(a) (b)

Figura 2 - Ambiente de exposição na canaleta de distribuição do esgoto sanitário tratado de um reator UASB de uma 
ETE operada na cidade de Curitiba-PR. a - vista frontal; b - vista superior.
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2.4 Velocidade de degradação e  
variação de massa

A velocidade de degradação (VD) dos corpos de 

prova de dimensões 17 x 17 x 11 cm foi medida 

com um paquímetro nas regiões de contato com 

o líquido (Fig. 3) e calculado com base na Eq. 1.

𝑉𝑉𝑉𝑉 =
(dimensão	inicial − dimensão	final)/2

número	de	meses   (1)

Figura 3 - Locais das medições da velocidade de degradação dos corpos de prova de concreto, indicados pelos círculos 
pequenos de borda vermelha e interior amarelo.

A variação da massa foi registrada com uma ba-

lança analítica de precisão (± 0,01 g). O cálculo 

da variação foi feito conforme a Eq. 2.

∆M = 
M - Minicial

Minicial
 × 100  (2)

Onde: ∆M - variação de massa individual das bar-

ras, em porcentagem; M - massa na idade conside-

rada, em gramas; M
inicial

 - massa inicial após 28 dias 

de cura em água saturada com cal, em gramas.

2.5 Profundidade de neutralização

Logo após as rupturas por tração na flexão dos 

corpos de prova prismáticos de concreto de di-

mensões 4 cm x 4 cm x 16 cm, foi aspergida uma 

solução contendo 1% de fenolftaleína, 70% de 

álcool etílico e 30% de água destilada em quatro 

testemunhos de concreto. Esse procedimento é 

regido pelas normas BS EN 14630 (BSI, 2006) e RI-

LEM CPC-18 (RILEM, 1994) e permite determinar 

a profundidade de neutralização com o auxílio de 

um paquímetro. Essa profundidade de neutraliza-

ção representa a redução do pH de aproximada-

mente 12, do concreto são, para abaixo da faixa 

de viragem da solução marcadora de fenolftaleína 

que é de aproximadamente 8,2 ≤ pH ≤ 10,0.

2.6 Velocidade de pulso ultrassônico (VPU) 

Foram moldados corpos de prova de dimensões  

4 cm x 4 cm x 16 cm, para cada uma das cinco for-

mulações de concreto, sendo ensaiados conforme 

preconiza a norma NBR 8802 (ABNT, 2019). Para 

tal, foram utilizados um aparelho digital de ultras-

som da marca Proceq, modelo Pundit Lab, e gel de 

ultrassonografia para o contato dos transdutores 

(frequência de 250 kHz e 28 mm de diâmetro) com 

a superfície do concreto, em consonância com o 

trabalho de Godinho et al. (2020). 

Influência de cristalizantes e cinza volante na durabilidade de concreto exposto ao ataque externo por ácido sulfúrico  
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2.7 Resistência à tração na flexão e à 
compressão uniaxial

De modo a caracterizar a resistência mecânica à 

tração na flexão dos corpos de prova prismáticos 

de concreto de dimensões 4 cm x 4 cm x 16 cm, 

foi utilizada uma prensa da marca Emic, modelo 

DL30000N, operada com taxa de carregamento de 

1 ± 0,15 MPa/min. O ensaio foi adaptado das nor-

mas NBR 13279 (ABNT, 2005) e ASTM C293 (ASTM, 

2016). Nesse procedimento, as amostras de con-

creto ficam biapoiadas e recebem um carregamen-

to central, no meio do vão, até a sua ruptura.

Tendo em vista que o rompimento das amostras 

no ensaio de resistência à tração na flexão dá 

origem a dois corpos de prova (aproximadamen-

te 4 cm x 4 cm x 8 cm cada), utilizou-se um de-

les para determinar a resistência à compressão 

uniaxial. Para tal, fez-se uso adaptado do proce-

dimento descrito nas normas NBR 13279 (ABNT, 

2005) e ASTM C349 (ASTM, 2014), empregando 

uma prensa da marca Emic, modelo DL30000N, 

operando a uma taxa de carregamento de  

0,45 ± 0,15 MPa/s.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Caracterização do concreto antes da 
exposição aos ambientes agressivos

Na Fig. 4 são apresentadas a evolução das resis-

tências mecânicas e da velocidade de pulso ul-

trassônico (VPU) ao longo de 350 dias de idade 

do concreto.

 

 
 

(a) (b)

(c)

Figura 4 - Ensaios de caracterização nas idades iniciais de hidratação dos cinco diferentes concretos imersos em 
tanque com água saturada com cal à temperatura ambiente. 

Legenda: CP V - somente cimento CP V sem adição; R - Referência; M e P - produtos comerciais; S - Solução de silicato de sódio neutro.
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Como já era esperado, o concreto CP V foi o que 

teve as maiores resistências mecânicas aos 28 dias, 

pois de acordo com Mehta e Monteiro (2014) os 

concretos sem adições minerais no cimento e com 

níveis de clínquer superiores a 90% (CP V) ganham 

aproximadamente 90% da resistência aos 28 dias 

de cura úmida. Por outro lado, os concretos com 

adições pozolânicas reagem mais lentamente e por 

isso somente atingem cerca de 90% da sua resis-

tência mecânica após os 91 dias de cura. Também 

vale ressaltar que o CP V se caracteriza pela expres-

siva finura do aglomerante, o que acelera as reações 

iniciais do cimento principalmente nos primeiros 7 

dias, sendo natural que o concreto com somente CP 

V apresente valores iniciais mais altos também para 

a VPU em relação a todos os outros concretos.

Pode-se observar também que a adição de crista-

lizantes foi benéfica às características mecânicas 

do concreto, pela densificação da matriz cimen-

tícia causada pela possível formação de produtos 

de cristalização no interior dos poros. Tal consta-

tação é corroborada pela Fig. 4A e Fig. 4C, onde 

todos os espécimes com adição de cristalizante 

apresentaram maior resistência à compressão e 

velocidade de pulso ultrassônico ao longo do tem-

po se comparados com a série de referência (R).

3.2 Degradação do concreto atacado por ácido 
sulfúrico

Após 300 dias de exposição dos cinco diferen-

tes concretos aos dois ambientes agressivos, era 

nítido o processo de desagregação superficial, 

apresentando-se como uma espécie de desca-

mação, sendo possível sua remoção com as mãos 

(Fig. 5). Essa forma de deterioração por desca-

mação também foi registrada como presente nos 

trabalhos de Hoppe Filho et al. (2014); Capraro 

et al. (2019) e Godinho e Medeiros (2021), onde 

os autores avaliaram a exposição do concreto 

em condições reais em Estações de Tratamento 

de Esgoto. Pode-se notar a presença de uma su-

perfície branco-acinzentada, que também foi re-

portada por Taheri et al. (2020) em testemunhos 

de concretos extraídos de tubos de esgoto como 

sendo sinais de corrosão do concreto por ataque 

ácido. Além disso, também pode-se verificar a 

rápida alteração na porosidade e mudança na 

coloração da superfície do concreto, que tam-

bém foi reportado por Silva et al. (2018) em cor-

pos de prova de argamassa submersos em solu-

ção de ácido sulfúrico preparada em laboratório.

 
 

 
 Figura 5 - Corpos de prova dos cinco diferentes concretos após 300 dias de exposição à solução de ácido. 

Legenda: CP V - somente cimento CP V sem adição; R - Referência; M e P - produtos comerciais; S - Solução de silicato de sódio neutro. 
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Essa descamação superficial visualizada na Fig. 

5 resultou em uma perda de massa contínua de 

todos os concretos (Fig. 6). Também foi possível 

calcular a velocidade com que essa degradação 

ocorria (Tabela 3) em virtude da diminuição das 

dimensões dos corpos de prova de concreto.

 
 

(a) (b)

Figura 6 - Variação de massa dos cinco diferentes concretos nos dois ambientes agressivos. a - Tanque com solução de 
ácido sulfúrico; b - Canaleta da ETE.

 Legenda: CP V - somente cimento CP V sem adição; R - Referência; M e P - produtos comerciais; S - Solução de silicato de sódio neutro.

Tabela 3 - Velocidade de degradação dos cinco diferentes concretos nos dois ambientes agressivos. 

Local da leitura

Tanque com solução de ácido

Velocidade de degradação (mm/mês)

CP V R M P S

Topo 0,90 0,55 0,30 0,65 0,55

Base 1,05 0,60 0,35 0,75 0,60

Canaleta da ETE

Zona de molhagem e 
secagem 0,55 0,45 0,25 0,55 0,50

Zona submersa 0,25 0,15 0,10 0,15 0,15

Legenda: CP V - somente cimento CP V sem adição; R - Referência; M e P - produtos comerciais; S - Solução de silicato de sódio neutro.

Em relação aos concretos do tanque com solu-

ção de ácido, a perda de massa e velocidade de 

degradação estão diretamente relacionadas e 

foi clara a influência da adição de cinza volante 

na redução desses dois parâmetros. Os concre-

tos com cinza volante tiveram até 33% menos de 

perda da massa e também perderam em média 

aproximadamente 4,5 mm a menos da camada 

de concreto superficial na base do corpo de pro-

va, ao final dos 300 dias de exposição, quando 

comparados ao concreto CP V.

Pesquisas de outros autores indicaram valores 

inferiores de velocidade de degradação, pois, de 

acordo com Monteny et al. (2000), a corrosão por 

ácido sulfúrico de origem biogênica fica dentro 

de uma faixa em torno de 0,08 mm/mês a 0,42 

mm/mês. Gu et al. (2018), realizando testes com 

várias metodologias de degradação e utilizando 

um concreto com cimento comum (OPC), que é 

similar ao CP V, com relação água/aglomerante 

de 0,7 e resistência à compressão de 36,4 MPa 

aos 28 dias de cura, observaram aproximada-
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mente 1,26 mm e 3 mm de profundidade de cor-

rosão após 112 dias de exposição a uma solução 

de 1% de ácido sulfúrico. Convertendo esses 

valores para a velocidade de corrosão em mm/

mês, obtêm-se aproximadamente 0,31 mm/mês 

e 0,75 mm/mês, respectivamente. De Belie et 

al. (2002) também utilizaram um concreto com  

cimento OPC e relação água/aglomerante de  

0,4, e após 2 meses de experimento exposto a 

uma solução de 0,5% de ácido sulfúrico, obser-

varam uma profundidade máxima de corrosão de 

0,4 mm, equivalente a 0,2 mm/mês de velocida-

de de degradação. 

Pode-se notar, nos concretos dentro do tan-

que com solução de ácido, que a velocidade de 

degradação é maior na base do que nos topos, 

o que pode indicar mais concentração de ácido 

e/ou acúmulo de enxofre no fundo do tanque e 

pouca influência da concentração de oxigênio 

nesse tipo de processo, pois a concentração de 

O2
 é maior na interface ar/líquido, do que no fun-

do do tanque.

Em relação aos concretos da ETE, pode-se notar 

que a zona de molhagem e secagem possui uma 

maior degradação, justamente pela influência 

significativa da concentração de oxigênio nesse 

processo de deterioração biológica. As oscila-

ções horárias do nível do esgoto da ETE criam 

uma região úmida, mas não saturada, que, aliada 

com a temperatura adequada e outros fatores, 

fazem com que as bactérias do gênero Thioba-

cillus sp. se proliferem. Neste processo, elas con-

vertem o enxofre elementar a ácido sulfúrico de 

maneira mais eficiente, fazendo com que essa 

região tenha uma concentração maior do agen-

te agressivo (EŠTOKOVA et al., 2012; GUTIERRE-

Z-PADILLA et al., 2010; MONTENY et al., 2000). 

Portanto, a deterioração do concreto na zona de 

molhagem e secagem é mais agressiva do que 

nas demais regiões.

Na Fig. 7 é apresentada a avaliação visual, e na 

Tabela 4, os valores médios do ensaio de pro-

fundidade de neutralização dos cinco diferentes 

concretos nos dois ambientes agressivos.

 
 

Figura 7 - Profundidade de neutralização dos cinco diferentes concretos nos dois ambientes  
agressivos após 300 dias de exposição. 

Legenda: CP V - somente cimento CP V sem adição; R - Referência; M e P - produtos comerciais; S - Solução de silicato de sódio neutro.
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Observando a Tabela 4 e avaliando principal-

mente os valores finais após 300 dias de exposi-

ção, ocorreu um falso negativo com este ensaio, 

pois o concreto CP V apresentou os menores 

valores. Porém, isso correu em virtude da desca-

mação superficial elevada e maior velocidade de 

degradação que o CP V teve em relação a todos 

os outros concretos, fazendo com que a camada 

neutralizada desagregue, não sendo contabiliza-

da no ensaio com a aspersão de fenolftaleína e 

medição com o paquímetro.

Vale ressaltar também que a velocidade com 

que o ácido penetra no interior do concreto é 

influenciada principalmente por essa “barreira 

de concreto deteriorado” que, de acordo com 

Monteny et al. (2000), é composta em grande 

parte por gipsita. 

Deste modo, esse ensaio não pode ser utilizado 

de forma individual para a avaliação da deterio-

ração do concreto submetido ao ataque por áci-

do sulfúrico por longos períodos, pois pode gerar 

interpretações equivocadas. 

Como pode ser observado na Fig. 8, as amos-

tras expostas ao ácido sulfúrico químico tiveram 

uma redução ligeiramente maior na resistência 

à compressão, o que, de acordo com Erbektas et 

al. (2020), pode ser explicado pelo fato de a de-

sestabilização e a descalcificação das fases en-

durecidas das amostras serem mais prejudiciais 

do que a formação de gipsita e etringita devido a 

reações químicas.

Ao final dos 300 dias de exposição, o concreto 

CP V apresentou a maior resistência à compres-

são em relação a todos os outros com adições, e 

isso se justifica pelo fato de a região interna do 

concreto estar intacta e sofrer pouca influência 

do processo de deterioração. Avaliar somente as 

resistências mecânicas também poderia gerar 

interpretações equivocadas, pois, como foi mos-

trado nos ensaios de velocidade de degradação e 

variação de massa, o concreto CP V foi o que mais 

sofreu com o ataque ácido e apresentou menor 

durabilidade frente a esses ensaios. Pode-se 

constatar que os 300 dias de exposição foram 

insuficientes para que a perda de massa tives-

se maior influência nos ensaios mecânicos. Isso 

porque se a exposição fosse por um período mais 

longo, em um determinado tempo o corpo de 

prova teria perdido massa suficiente para que os 

valores de resistência mecânica diminuíssem de 

forma significativa, fazendo com que o concreto 

CP V tivesse as menores resistências se compara-

do com os demais concretos.

Tabela 4 - Profundidade de neutralização dos cinco diferentes concretos nos dois ambientes após 300 dias de exposição. 

Tanque com solução de ácido

Local da leitura
Profundidade de neutralização (mm)

28 dias 80 dias 130 dias 300 dias

CP V 0,5 1 1,5 2,5

R 0,5 0,8 2,6 3,6

M 0,5 0,7 2,5 3,5

P 0,5 0,8 2,6 3,6

S 0,5 0,7 2,5 3,5

Canaleta da ETE

CP V 0,0 0,2 0,7 1,8

R 0,0 0,3 0,8 2,6

M 0,0 0,4 0,9 2,5

P 0,0 0,3 0,8 2,6

S 0,0 0,2 0,7 2,5

Legenda: CP V – somente cimento CP V sem adição; R – Referência; M e P – produtos comerciais; S – Solução de silicato de sódio neutro.
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(a)

(c)

(e)

(b)

(d)

(f)

Figura 8 - Ensaios mecânicos dos cinco diferentes concretos ao longo do tempo. Resistência à compressão uniaxial: 
a - Tanque com solução de ácido sulfúrico; b - Canaleta da ETE; c - Tanque com água com cal. Resistência à tração na 

flexão: d - Tanque com solução de ácido sulfúrico; e - Canaleta da ETE; f - Tanque com água com cal. 
Legenda: CP V - somente cimento CP V sem adição; R - Referência; M e P - produtos comerciais; S - Solução de silicato de sódio neutro.

Na Fig. 9 é apresentada a velocidade de pulso ultrassônico dos corpos de prova submetidos aos três dife-

rentes ambientes de exposição.
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O ensaio de VPU foi eficaz para medir a deteriora-

ção dos concretos submetidos ao ataque ácido, por 

mais que esse ataque tenha ocorrido em uma fina 

camada de no máximo 2 cm, como observado no 

ensaio de velocidade de deterioração, que mediu 

a diminuição das dimensões dos corpos de prova. 

Essa diminuição da VPU dos concretos expostos 

aos ambientes agressivos se deu principalmente 

pela perda do contato homogêneo e retilíneo entre 

a superfície dos eletrodos e a superfície do concre-

to deteriorado, o que acaba dificultando a passa-

gem do pulso através do interior do concreto.

4 CONCLUSÕES
Diante de todos os resultados observados,  

pode-se concluir que:

• De modo geral, a degradação dos concretos no 

tanque com ácido foi maior do que na canaleta 

da ETE, pois no ambiente de laboratório a maio-

ria das condições que tiveram grande influência 

na degradação foram controladas e mantidas 

constantes, como a concentração do agente 

agressivo e o nível do líquido dentro do tanque;

  
 

 
 

(a) (b)

(c)

Figura 9 - Velocidade de Pulso Ultrassônico dos corpos de prova submetidos aos três diferentes ambientes de 
exposição. a - Tanque com solução de ácido sulfúrico; b - Canaleta da ETE; c - Tanque com água com cal. 

Legenda: CP V - somente cimento CP V sem adição; R - Referência; M e P - produtos comerciais; S - Solução de silicato de sódio neutro.
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• Para os concretos em ambiente de laboratório, 

dentro do tanque com solução de ácido sulfúrico, 

a velocidade de deterioração é maior na base do 

que no topo;

• Em relação aos concretos expostos na ETE, a 

zona de molhagem e secagem possui uma maior 

degradação, pela influência significativa da con-

centração de oxigênio nesse processo de dete-

rioração biológica;

• A velocidade de deterioração e a perda de mas-

sa são os meios de avaliação mais confiáveis para 

avaliar a durabilidade a longo prazo de estrutu-

ras de concreto exposto ao ácido sulfúrico;

• A velocidade de deterioração e a perda de mas-

sa são menores nos concretos com adições de 

cinza volante, cristalizantes comerciais e solução 

de silicato de sódio;

• O ensaio de profundidade de neutralização, 

quando realizado em concretos submetidos a 

longo prazo de exposição a ambientes agressi-

vos, pode gerar falsos positivos e/ou negativos, 

o que em consequência ocasiona interpreta-

ções equivocadas; 

• Os ensaios mecânicos também podem gerar 

interpretações equivocadas na avaliação dos 

concretos, pois necessitam de um maior tempo 

para que a deterioração seja efetiva, significativa 

e gere valores de resistências condizentes com a 

durabilidade dos concretos testados.

• O ensaio de VPU foi eficaz para medir a  

deterioração dos concretos submetidos ao ata-

que ácido.
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Resumo
As enchentes, inundações e erosões urbanas são problemas advindos do impacto da antropização, que po-

dem resultar de ocupações irregulares e ausência planejamento territorial, prejudicando a comunidade, em 

especial nas áreas com topografia acidentada e várzeas com jusante de aluvião. Nessas regiões, as inunda-

ções prejudicam a mobilidade dos moradores e colocam em risco sua integridade física. O principal objetivo 

deste estudo foi elaborar um mapa de risco à inundação na Unidade de Negócio Oeste (MO) da Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), pelo uso do software livre QGIS. A metodologia utilizou 

a técnica Analitycal Hiearchy Process (AHP), baseando-se nos seguintes critérios: pedologia, geologia, uso e 

ocupação da terra, altimetria e declividade do terreno. Foram elaborados mapas para cada critério, respei-

tando-se as notas de influência dos intervalos e os pesos estatísticos a partir da análise hierárquica. A partir 

da álgebra de mapas no Sistema de Informações Geográficas (SIG), obteve-se como resultado o mapa final 

de riscos a áreas de alague. A MO obteve a predominância de risco regular com 52,5% referente a uma área 

de 53 mil hectares, sendo que o risco de maior valor observado teve um percentual de 13,6%. A disposição 

geométrica das zonas de risco ficou condizente com as áreas da realidade, como por exemplo o bairro do 

Rochdale, em Osasco, e os vetores dos córregos inundáveis. A metodologia proposta pode ser utilizada como 

instrumento de suporte para elaboração de projetos ambientais e planeamento urbano que objetivem con-

trolar as inundações e alertar aos moradores que residem nessas áreas.

Palavras-chave: Enchente. Risco. Geotecnologias. AHP.

Abstract
Inundations, floods and urban erosions are problems arising from the impact of anthropization, which can result 

from irregular occupations and absence of territorial planning, damaging the community, especially in areas with 

rugged topography and floodplains downstream. In these regions, flooding impairs the mobility of residents and 

puts their physical integrity at risk. This paper aims to map the areas susceptible to flooding in the Basic Sanitation 
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1 INTRODUÇÃO
Ao longo da história, o início da ocupação das 

cidades às margens dos córregos e rios ocorreu 

pela facilidade de transporte do esgoto sanitário 

e lançamento de resíduos sólidos e pela neces-

sidade de solo fértil para subsidiar a agricultura, 

pecuária e edificações em geral. Esse cenário 

favoreceu a consolidação das primeiras metró-

poles de maneira imprópria, as quais, em alguns 

casos, apresentam habitações em áreas ribeiri-

nhas. (SILVA & MACHADO, 2014).

Essa forma de ocupação é prejudicial à proteção 

do meio ambiente, por conta dos impactos cau-

sados pelas ações antrópicas, os quais refletem 

diretamente na qualidade e na quantidade de 

água disponível. Desta forma, em 1965, foi ins-

tituída a Lei Federal nº 4.771 (Brasil, 1965), que 

estabelece as Áreas de Preservação Permanente 

(APPs) para garantir a conservação das margens 

dos recursos hídricos. Entretanto, as APPs são 

pouco respeitadas e há monitoramento insu-

ficiente sobre essas regiões, o que interfere na 

qualidade hídrica, no contexto urbano (SILVA  

et al., 2017).

Além disso, o crescimento descomedido da rede 

urbana aumentou a impermeabilização do solo, 

a supressão da vegetação e o assoreamento de 

rios, bem como gerou o aumento do volume e da 

vazão do escoamento superficial, facilitando a 

ocorrência das inundações e alagamentos (CÔR-

REA et al, 2015).

As enchentes ocorrem quando uma precipita-

ção intensa acontece e o total de água que che-

ga, concomitantemente, ao rio é maior do que 

sua capacidade de drenagem, resultando em 

inundações das áreas de várzea. A execução de 

infraestrutura para contenção ou minimização 

de enchentes passou por revisão de projetos ur-

banos e, ao longo da história, foram adotadas 

medidas não estruturantes, em conjunto com 

a realização de obras e o incentivo ao planeja-

mento urbano integrado às demandas sociais, 

para minimizar os riscos inerentes ao processo 

(VAZ FILHO et al., 2018).

A falta de inundações facilita a ocupação das 

áreas de risco pela população, e o mapeamento 

digital é uma das técnicas que podem auxiliar na 

prevenção de desastres ambientais, ajudando na 

tomada de decisão do gestor público (BROLLO 

et al., 2013). Quanto maior a  altimetria, menor 

a chance de alagamento na região por causa da 

ação da lei da gravidade, que encaminha a água 

do escoamento superficial para regiões mais bai-

xas (SIMAS, 2017).

O geoprocessamento ajuda no planejamento 

ambiental, fornecendo importantes informações 

Toniolo BP, Silva DCC, Ventura KS, Lourenço RW

Company of the State of São Paulo (Sabesp), in the Western Business Unit (MO) for the use of the free software QGIS. 

The methodology used the Analitycal Hiearchy Process (AHP), based on the following criteria: pedology, geology, 

land use and occupation, altimetry and slope of the terrain. A map was created for each criterion, respecting the 

influence notes of the intervals and statistical weights from the hierarchical analysis. From the band algebra in the 

Geographic Information System (GIS), the final map of risks to flood areas was obtained. MO had a predominance 

of regular risk with 52.5% referring to an area of 53 thousand hectares, and the highest risk was 13.6%. The geo-

metric arrangement of risk areas was consistent with areas of reality such as the Rochdale neighborhood in Osasco 

and the vectors of flooded streams. It is hoped that this methodology will be a requirement for the elaboration of 

environmental projects and urban planning that aim to control the floods and alert the residents of the area of risk.

Keywords: Flood. Risk. Geotechnologies. AHP.
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sobre o meio físico, biótico e antrópico, além de 

proporcionar auxílio na elaboração de modelos 

de gestão, cuja finalidade é o monitoramento e 

mitigação de impactos ambientais (SIMONETTI 

et al., 2019).

O Sistema de Informações Geográficas (SIG) au-

xilia no planejamento de áreas ao gerar mapas 

com dados espaciais, como relevo, cobertura 

verde, uso e ocupação da terra, área de risco etc., 

proporcionando grande potencial para tomadas 

de decisões por parte do gestor ambiental, já que 

sua finalidade é monitorar e diminuir os impac-

tos do meio ambiente.

Vários estudos utilizaram o SIG para mapear áre-

as susceptíveis a inundações como os de Maga-

lhães et al. (2012) que compararam dois méto-

dos distintos no município de Guaçuí (ES) – um 

por coleta de dados em campo e outro por apli-

cação do método Analitycal Hiearchy Process 

(AHP) usando as variáveis de tipo de solo, uso da 

terra, altitude e declividade; ZANIN et al. (2016), 

que identificaram áreas de risco de alagamento 

numa sub-bacia hidrográfica do Rio Jaguari (RS) 

propondo ações mitigadoras conforme o mapa 

gerado; e Simas (2017), que fez um estudo das 

ocorrências históricas de inundações na bacia 

hidrográfica do córrego Aricanduva no municí-

pio de São Paulo (SP).

Ventura (2009) esclarece que, entre os métodos 

multicriteriais, está o método AHP, que exige 

avaliação subjetiva e experiência profissional do 

gestor para que a tomada de decisão seja asser-

tiva. Além disso, a autora comenta que diferen-

tes pesos para os critérios considerados podem 

contribuir para distintos resultados.

O método AHP baseia-se em criar uma escala de 

prioridade entre os fatores analisados e depois 

colocá-los numa matriz de relacionamento para  

fazer uma comparação pareada, havendo então 

uma interpretação de que existe uma ordem de 

importância entre os agentes de influência. O 

método AHP determina, por meio da ponderação 

dos valores desses fatores, uma mensuração glo-

bal para cada alternativa que será priorizada em 

forma de matriz de decisão (SAATY, 1991).

Diante do exposto, o objetivo principal desta 

pesquisa foi elaborar um mapa de risco à inun-

dação com o auxílio de técnicas de geoprocessa-

mento em conjunto com o método multicriterial 

AHP, aplicados na MO da Sabesp.

  

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
2.1 Área de estudo 

A área de estudo corresponde à MO e está loca-

lizada na zona oeste da Região Metropolitana de 

São Paulo (RMSP) (Fig. 1). Trata-se de uma das 

16 Unidades de Negócio da Sabesp que integra a 

Diretoria Metropolitana, respondendo pela ope-

ração dos serviços de saneamento básico dos 

municípios de Barueri, Santana de Parnaíba, Pira-

pora do Bom Jesus, Cotia, Vargem Grande Paulista, 

Itapevi, Carapicuíba, Jandira, Osasco, Taboão da 

Serra e parte de São Paulo (bairros do Morumbi, 

Jaguaré, Campo Limpo, Pirajussara e Butantã). 

Essa unidade foi criada em 1996 e possui uma 

área de 1035,84 km². Atualmente  atende a uma 

população de 3,5 milhões de clientes na distribui-

ção de água e na coleta de esgotos, caracterizada 

por um sistema composto por 11,7 mil km de re-

des de distribuição e ramais de água, 7,1 mil km 

de rede de coleta e ramais de esgoto, cerca de 916 

mil ligações de água e 611 mil ligações de esgotos 

(SABESP, 2020).

Identificação de áreas suscetíveis a inundação com o auxílio de geotecnologias na Unidade de Negócio Oeste - Sabesp
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2.2 Material 

Foram usados para a realização do estudo o sof-

tware QGIS 2.18 Las Palmas; o modelo digital de 

elevação (MDE) TopoData do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE) com resolução espacial 

de 30m; imagem raster LandSat 8, órbita 219/076 

de 27 de Agosto de 2017, horário central 13:04h 

(UTC); arquivos vetorais (shapefile) de a) pedolo-

gia (tipo de solo) e b) textura do solo obtidas do 

Serviço Geológico do Brasil (CPRM, 2018), e c) cór-

regos inundáveis (BROLLO et al., 2013). O sistema 

de coordenadas aplicado foi o SIRGAS 2000 com a 

projeção cartográfica Universal Transversa Merca-

tor (UTM) no fuso 23S.

2.3 Métodos

O método AHP, proposto por Saaty (1991), foi 

utilizado para a classificação e a comparação 

pareada objetivando representar de forma mais 

real as condições geomorfológicas da MO, consi-

derando a declividade, a altitude, o uso da terra, 

a pedologia e a textura do solo como fatores de 

influência das condições geomorfológicas. Para 

criar a matriz de decisão, usa-se a escala funda-

mental de Saaty (1991), conforme apresentado 

na Tabela 1, a qual é linearmente hiearárquica de 

importância entre os cinco fatores.

Figura 1 - Localização da Unidade de Negócio Oeste MO da Sabesp (a), situada no Estado de São Paulo (b), Brasil (c).
Fonte: Autoria própria

Toniolo BP, Silva DCC, Ventura KS, Lourenço RW
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Tabela 1 - Escala de comparadores AHP.

Valores Definição Explicação

1 Mesma importância As duas atividades contribuem igualmente para o 
objetivo.

3 Importância pequena de uma sobre a outra A experiência e o julgamento favorecem levemente 
uma atividade em relação à outra.

5 Importância grande ou essencial A experiência e o julgamento favorecem fortemente 
uma atividade em relação à outra.

7 Importância muito grande ou demonstrada
Uma atividade é muito fortemente favorecida em 
relação à outra; sua dominação de importância é 

demonstrada na prática.

9 Importância absoluta A evidência favorece uma atividade em relação à outra 
com o mais alto grau de certeza.

2, 4, 6, 8 e 10 Valores intermediários entre os valores adjacentes Quando se procura uma condição de compromisso 
entre duas definições.

Racionais Razões resultantes da escala Se a consistência tiver de ser forçada para obter valores 
numéricos n, somente para completar a matriz.

Fonte: Saaty (1991).

Para a elaboração da base cartográfica que re-

presenta os cinco fatores que afetam as condi-

ções geomorfológicas, foi necessário classificar 

em subfatores (intervalos) as variáveis por meio 

do comando GRASS R.RECODE do QGis 2.18 Las 

Palmas, sobre as quais foram aplicados valo-

res de acordo com o nível de vulnerabilidade à 

inundação variando de 0 a 10. Ressalta-se que a 

atribuição das notas aos intervalos das variáveis 

foi obtida a partir da média aritmética da análise 

de quatro especialistas, funcionários da Sabesp, 

com formações distintas (engenheiro civil, geó-

grafo, geólogo e biólogo).

Para obter as atitudes de cada ponto, o MDE To-

podata foi recortado pelo limite da MO e poste-

riormente foi convertido para MDE-Fill para eli-

minar as depressões espúrias do relevo. O mapa 

de Hipsometria foi reclassificado em seis níveis, 

baseado numa proporção numérica adaptada de 

MAGALHÃES et al. (2012).

Tabela 2 - Atribuição de notas ao critério de altitude.

Hipsometria (m) Nota

643-736 10

736-829 9

829-922 8

922-1015 7

1015-1108 4

1108-1201 2

Fonte: Adaptado de Magalhães et al. (2012).

A inclinação do terreno influencia de forma dire-

ta o depósito de água superficial. Áreas planas e 

de várzea mostram maiores possibilidades de so-

frerem inundação do que áreas mais íngrimes. O 

mapa de declividade é derivado do MDE-Fill, sen-

do gerado a partir do comando GRASS R.SLOPE. O 

mesmo foi classificado conforme a Tabela 3 refe-

renciado a partir dos níveis da Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 1979).

Tabela 3 - Atribuição de notas ao critério de 
declividade.

Declividade (%) Nota

0 a 3 - Plano 10

3 a 8 - Suavemente ondulado 9

8 a 20 - Ondulado 5

20 a 45 - Fortemente Ondulado 3

45 a 75 –- Montanhoso 2

Maior que 75 - Escarpado 1

Fonte: Embrapa (1979).

O tipo de solo na região reflete também na habilida-

de de infitração e escoamento superficial da água. 

No entanto, para a MO, a divisão é pequena, conten-

do apenas dois tipos, conforme visto na Tabela 4.

Tabela 4 - Atribuição de notas ao critério de tipo de solo.

Pedologia Nota

Argissolo Vermelho-Amarelo 5

Cambissolo Háplico 3

Fonte: Embrapa (2001).
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A forma da ocupação do solo influencia na in-

tensidade de escoamento e morosidade da infil-

tração da água. Quanto mais impermeabilizado 

o solo, mais a água tende a se acumular, aumen-

tando o fluxo da velocidade em comparação 

com solos revestidos de cobertura vegetal. O 

mapa de uso e ocupação da terra foi desenvol-

vido a partir da classificação supervisonada da 

imagem Landsat 8, usando composição falsa cor 

RGB765 e o plugin do SCP do QGIS, com resolu-

ção espacial de 30 metros. As imagens sofreram 

correção atmosférica DOS1 e fusão com a ban-

da pancromática para melhorar a resolução es-

pacial (15 metros), sendo reclassificadas em 5, 

conforme a Tabela 5.

Tabela 5 - Atribuição de notas ao critério de ocupação 
da terra.

Uso e Ocupação do Solo Nota

Hidrografia 10

Área Urbana / Industrial 8

Solo Exposto / Campo 7

Vegetação Arbustiva 5

Vegetação Arbórea 3

Fonte: Autoria própria.

Embora se refira ao estudo das rochas e minérios 

compostos no solo, neste estudo foi considerada 

a textura do terreno natural, baseando-se na per-

meabilidade do terreno natural como argila, silte, 

areia e suas combinações, sendo reclassificado 

em cinco classes, conforme a Tabela 6.

Tabela 6 - Atribuição de notas ao critério de textura 
do solo.

Textura do solo Nota

Predominantemente Argiloso 9

Predominantemente Argiloso-Siltoso 7

Predominantemente Argiloso-Síltico-Arenoso 5

Variável de arenoso a Argilo-Siltoso 3

Não se aplica 1

Fonte: CPRM (2019).

Após selecionada cada nota para cada fator foi 

utilizada a matriz de comparação par a par para 

determinação dos pesos. Após a determinação 

dos pesos, cada camada matricial foi cruzada por 

álgebra de mapa, por meio da Calculadora Raster 

do QGIS, usando seu respectivo peso estatístico 

para obter o Mapa de Risco à Inundação. Poste-

riormente, foram calculadas as áreas de cada re-

gião suscetível a inundação por meio do coman-

do GRASS R.REPORT.

Depois foi computado o Índice de Consistência 

(IC), por meio do auto valor máximo (λ
max

) e do nú-

mero de variáveis analisadas, aqui n = 5, pela Eq. 

1. Conforme Saaty (1991), o IC precisa ser menor 

que 10% (0,1); do contrário, precisa-se refazer as 

ponderações de pesos até que se atinja esse valor.

IC = (λ
max

 – 1) / (n – 1) (1)

Conforme Saaty (1991), o auto valor máximo 

(λ
max

) pode ser calculado pela multiplicação da 

matriz de comparação (A) pela matriz de pesos 

normalizados (p), dividindo-se o resultado ad-

quirido (Ap) pelo vetor de pesos normalizados, 

como é mostrado na Eq.2. O autor supracitado 

também recomenda o cálculo da Razão de Con-

sistência (RC), que é a divisão do IC pelo Índice 

Randômico (IR) tabulado (Tabela 7) para a quan-

tidade de variáveis usadas (n), sendo que o RC 

também deve ser menor que 0,1. Assim, o IC e o 

RC foram aplicados na modelagem.

λ
max

 = média dos valores da matriz resultante de 

Ap / p  (2)

Tabela 7 - Índice Randômico em função das variáveis 
usadas (n).

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

IC 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,41 1,49 1,51

Fonte: Autoria própria.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Fig. 2 apresenta os mapas das variáveis utilizadas para a elaboração do mapa de risco à inundação.

    

 

a b 

c 
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Figura 2 - Mapas dos cinco fatores utilizados na elaboração para análise do risco à inundação: hipsometria (a), 
declividade (b), pedologia (c), uso da terra (d) e textura do solo (e).

Fonte: Autoria própria.

Referente à inclinação do terreno (Fig. 2b), a MO 

possui uma declividade média de 16,17%, mínima 

de 0% e máxima de 110%, caracterizada pelas áre-

as com os seguintes relevos: plano com 5.949,12 

ha (5,8%); suave ondulado com 20.495,36 ha 

(20%); ondulado com 52.003,32 ha (50,7%); for-

te ondulado com 22.884,09 ha (22,3%) e monta-

nhoso com apenas 1.159,18 ha (1,13%). As mar-

gens dos rios possuem relevo suave geralmente, e 

em direção às laterais das sub-bacias a declivida-

de aumenta (vertentes), sendo que as regiões com 

relevo plano facilitam a infiltração da água no solo 

e dificultam o escoamento superficial gerando 

baixa carga de erosão laminar; porém, quando o 

relevo é inclinado, ocorre o efeito contrário, pro-

movendo o processo erosivo como sulcos, ravinas 

e voçorocas no solo.

O atual uso e ocupação do solo da MO (Fig. 2d) 

é diversificado, mostrando regiões naturais e 

antrópicas, sendo identificados os seguintes 

usos principais: espelhos de água e hidrogra-

fia com 1.556,55 ha (1,51% em relação à area 

da MO); vegetação arbórea, remanescente de 

Mata Atlântica dos tipos Floresta Ombrófila 

Densa Montana e Vegetação Secundária Inicial, 

com 36.126,63 ha (34,88%);  vegetação arbus-

tiva, pastagem e campos com 26.432,12 ha 

(25,52%);  solo exposto e regiões degradadas 

com 9.654,19 ha (9,32%) e área urbanizada de 

29.795,78 ha (28,77%). 

As áreas de vegetação arbórea possuem alta 

densidade, que protege o solo contra os efeitos 

da água pluvial, diminuindo a velocidade do es-

coamento superficial. As pastagens possuem co-

bertura vegetal mais rala, a predominar gramí-

neas e arbustos, tendo risco de erosão maior que 

as matas. As regiões com solo exposto e áreas 

edificadas são as mais vulneráveis aos processos 
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erosivos devido à impermeabilização e compac-

tação do solo (SILVA; MACHADO, 2014).

As classes de solo (Fig. 2e) ficaram divididas 

em Cambissolo Háplico, abrangendo 95.143,00 

ha (91,87% da MO), e em Latossolo Vermelho 

Amarelo, com 8.417,00 ha (8,13%), correspon-

dentes respectivamente às fragilidades mode-

rada e forte. Segundo CPRM (2018), o fator K 

do primeiro solo é 0,093756 t.h/MJ.mm, e o do 

segundo é de 0,006372 t.h/MJ.mm, delinean-

do que quanto maior o valor da erodibilidade, 

maior a vulnerabilidade a processos erosivos, 

conforme trabalho semelhante de Magalhães 

et al. (2012) sobre estimativa de perda de solo 

na Bacia Hidrográfica do Rio Vieira em Montes 

Claros, Minas Gerais.

A MO possui um histórico de ocorrências de 

inundações em que alguns fatores influenciaram 

nas mesmas, tais como: assentamentos latifun-

diários irregulares, poluição de corpos hídricos, 

entupimento de dispositivos de drenagem como 

bocas de lobo, poços de visita e até mesmo gale-

rias pluviais, além do principal, que é imperme-

abilização do solo e expansão da malha urbana 

(TONIOLO et al., 2020).

A Tabela 8 mostra a matriz de comparação pare-

ada das variáveis utilizadas para elaboração do 

mapa de risco a inundação.

Tabela 8 - Matriz de comparação pareada.

Fatores Textura Pedologia Uso do Solo Hipsometria Declividade

Textura 1 1/2 1/4 1/5 1/7

Pedologia 2 1 1/2 1/4 1/5

Uso do Solo 4 2 1 1/2 1/4

Hipsometria 5 4 2 1 1/2

Declividade 7 5 4 2 1

Soma 19 12,50 7,75 3,95 2,09

Fonte: Autoria própria.

Na Tabela 9 é apresentado o peso de cada varável obtida por meio da comparação pareada pelo método da AHP.

Tabela 9 - Determinação de pesos.

Fatores Textura Pedologia Uso do Solo Hipsometria Declividade

Textura 1/19 0,5/12,5 0,25/7,75 0,2/3,95 0,14/2,09

Pedologia 2/19 1/12,5 0,5/7,75 0,25/3,95 0,2/2,09

Uso do Solo 4/19 2/12,5 1/7,75 0,5/3,95 0,25/2,09

Hipsometria 5/19 4/12,5 2/7,75 1/3,95 0,5/2,09

Declividade 7/19 5/19 4/7,75 2/3,95 1/2,09

Soma 19 12,50 7,75 3,95 2,09

Fonte: Autoria própria.

A partir da Tabela 9 obteve-se como resultado a Eq. 3, da qual foi gerado o Mapa de Risco à Inundação (Fig. 3).

RI = (0,0488 x T) + (0,0817 x P) + (0,1491 x UCS) + (0,2667 x H) + (0,4537 x D)          (3)

Sendo: RI é o risco à inundação; T é o valor do pi-

xel para o mapa de textura do solo; P é o valor do 

pixel para o mapa de pedologia; UCS é o valor do 

pixel para o mapa de uso e ocupação do solo; H é 

o valor do pixel para o mapa de hipsometria;  D é 

o valor do pixel par ao mapa de declividade.
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O valor do IC calculado para determinar a integri-

dade dos pesos atribuídos às variáveis do RI pelo 

método AHP foi de 2,4%, ou seja, abaixo de 10%, 

logo há consistência nos resultados adquiridos. 

Em relação ao RC, o valor obtido foi de 1,6%, 

também menor que 10%, apontando que os pe-

sos atribuídos apresentam também consistência.

De acordo com Santos el al. (2010), a fase de atri-

bução dos valores, com base na escala de com-

paradores, é considerada um momento essencial 

durante o processo de mapeamento de inunda-

ção, pois, embora haja certa subjetividade por 

causa da experiência do analista na escolha das 

notas, os valores impostos a um fator interferem 

de forma direta no resultado obtido.

A Fig. 3 apresenta o mapa de risco à inundação 

com destaque para os rios mais sujeitos a en-

chentes, conforme a Agência Nacional das Águas 

(ANA, 2014). 

Figura 3 - Mapa de risco à inundação na MO.
Fonte: Autoria própria.

Analisando a Fig. 3, observa-se que as áreas ur-

banas são as que apresentam risco entre alto e 

altíssimo, especialmente nos municípios de Ba-

rueri, Carapicuíba, Osasco e São Paulo. A man-

cha vermelha sobreposta com o vetor do córrego 

inundável do rio Tietê (verde escuro) corrobora 
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o fato de que a impermeabilização próxima das 

áreas ribeirinhas, geralmente planas e de baixa 

atitude, contribui para o aumento da vulnerabili-

dade às inundações. 

Nota-se que a mancha de risco altíssimo esta-

ciona no distrito de Alphaville em Barueri, na 

confluência de outros dois córregos, que é jus-

tamente o término da aglomeração urbana: dali 

pra frente, o espaçamento demográfico é me-

nor ao longo do Rio Tietê e Estrada dos Romei-

ros, com predominância de áreas verdes e solos 

expostos (empreendimentos imobiliários ainda 

em implantação).

As áreas com risco de muito alto ao longo do Rio 

Tietê, localizadas entre os municípios de Osasco 

e Barueri, possuem altitude de até 735 metros 

aproximadamente e com declividade menor que 

3%. Observa-se que essa classe está situada ma-

joritariamente nas várzeas deste rio, o qual é o 

principal córrego da MO, recebendo fluxo dos 

demais córregos.

Nessas áreas se encontram grandes edificações, 

que bloqueiam a infiltração da água pluvial no 

solo, assim toda enxurrada vai direto para o Rio 

Tietê. Embora as várzeas deste rio estejam situ-

adas em argissolo vermelho amarelo, estipulado 

como moderadamente drenado, nota-se que a 

impermeabilização do solo aumenta a probabi-

lidade de inundação.

A incidência de áreas de baíxissimo risco foram 

praticamente desprezíveis com alguns pontos 

espaçados em Cotia na Reserva do Morro Gran-

de e entre Pirapora do Bom Jesus e Santana do 

Parnaíba no bairro do Suru, o qual possui relevo 

montanhoso e uma das maiores altitudes da MO.

Observa-se que muitas áreas de risco entre  

baíxissimo e regular encontram-se afastadas dos 

rios inundáveis, corroborando que a distância de 

um pixel da imagem matricial a um curso d’gua 

é inversamente proporcional ao risco de inun-

dação, isto é, quanto mais próxima uma região 

está de uma rede de drenagem, maior é a proba-

bilidade de ser inundável. Áreas com risco acima 

de moderado eventualmente afastadas de rios 

principais, como por exemplo, a face norte do 

município de Santana de Parnaíba em relação ao 

rio Tietê (espaço em branco na Fig. 3), podem ser 

locais com alta declividade, solo impermeabili-

zado, rede de drenagem entupida ou deficiência 

de saneamento.

Com exceção de alguns bairros planejados e de 

alto padrão, como Alphaville em Santana de 

Parnaíba e Morumbi em São Paulo, a maioria 

dos distritos dos municípios contidos na MO se 

desenvolveram de forma desordenada. Esses 

distritos são caracterizados pela alta densidade 

demográfica e pelo descarte indevido de resídu-

os sólidos, os quais contribuem no obstrução do 

sistema de drenagem de águas pluviais e asso-

reamento dos rios, intensificando alagamentos e 

inundações, respectivamente (SABESP, 2018).

O risco médio à inundação da MO é classificado 

como regular ao valor de 6,53, com desvio pa-

drão de ±1,106. O município com maior risco é 

Osasco, classificado como alto, ao valor de 7,11 

com desvio padrão de ± 1,197. Já o menor risco 

é atribuído a Pirapora do Bom Jesus, do tipo re-

gular, ao valor de 5,66 e com desvio padrão de 

± 1,038.

O município de Osasco possui esse risco por cau-

sa do seu bairro Jardim Rochdale, muito conhe-

cido por sofrer inundações nas épocas de chuva, 

sendo até mesmo televisionado nos programas 

locais de jornalismo devido à sua constância de 

alagamentos. O Rochdale está situado no Braço 

Morto do Rio Tietê que é um lago pluvial em for-

mado de “U” sendo um meandro de baixa vazão, 

caracterizado pela existência de assentamentos 

irregulares (favela), resíduos sólidos e palafitas 

ao longo de sua margens, além de seu leito es-

tar assoreado em determinados pontos. Há um 
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projeto de drenagem por parte da Prefeitura de 

Osasco que consiste na execução de obras de 

macrodrenagem, limpeza, desobstrução, e retifi-

cação do córrego, além da realocação das famí-

lias situadas em área de risco (PMO, 2015).

A Tabela 10 apresenta de forma quantificada as 

áreas identificadas para cada zona de risco em 

hectares e também em porcentagem.

Tabela 10 - Áreas em hectares e porcentagem por 
zona de risco.

Zona de Risco Área (ha) %

Baixíssimo (2,17 a 3,63) 233,28 0,23

Baixo (3,63 a 5,01) 16.443,86 16,26

Regular (5,01 a 6,54) 53.066,30 52,48

Alto (6,54 a 8,00) 17.649,32 17,45

Altíssimo (8,00 a 9,45) 13.723,71 13,57

Total 101.116,47 100

Fonte: Autoria própria (2019)

Observa-se que o mapeamento das regiões mais 

vulneráveis à inundação é mais útil para o plane-

jamento de medidas mitigadoras não estruturais 

do que a implantação de medidas mitigadoras 

estruturais, uma vez que enquanto estas com-

preendem as obras de engenharia (bacias de 

retenções, retificação e canalização de córregos 

etc.), as medidas não estruturais priorizam ações 

que ordenem o território e disciplinem a socie-

dade e a economia, como por exemplo: atualiza-

ção/regulamentação de plano diretor, educação 

ambiental sobre poluição difusa e corpos hídri-

cos, seguro-enchente e sistema de alertas de 

inundações (SIMAS, 2017).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O modelo AHP mostrou um mapeamento acei-

tável para a determinação de vulnerabilidade de 

inundação, tendo grande versatilidade, a oferecer 

resultados que seriam inviáveis de outras formas, 

como visitas de campo a locais remotos de acesso 

difícil. Assim, o método facilita a estruturação dos 

problemas e ajuda na tomada de decisões.

Os problemas decorrentes da precipitação urba-

na podem ser mitigados com obras de drenagem 

urbana, mas é obrigatório o estudo da área usan-

do técnicas de geoprocessamento, a visar a deli-

mitação da área de risco. Esse procedimento re-

sulta na criação de um artifício fundamental na 

ajuda à gestão pública para depois adotar medi-

das precisas no controle dos riscos existentes de 

inundações e solapamentos.

A espacialização dos planos de informação em 

SIG facilita a intepretação dos resultados, em 

especial a sobreposição de mapas como auxílio 

na tomada de decisões ambientais. Contudo res-

salta-se que as técnicas de geoprocessamento 

possuem limitações e devem ser escolhidas com 

cautela para cada finalidade.

Recomenda-se que as informações obtidas nes-

te estudo sirvam como orientadores pelos ges-

tores públicos na elaboração de projetos de sa-

neamento, projetos ambientais e planejamento 

territorial, melhorando a qualidade documental 

e a análise de medidas mitigadoras ambientais. 

Também se recomenda que sejam feitos novos 

mapeamentos de áreas vulneráveis a inundações 

em parceria com a prefeitura dos municípios 

como forma de sinalizar e alertar as comunida-

des situadas em áreas de riscos.
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Resumo
A utilização de diferentes materiais filtrantes tem sido alvo de pesquisas no emprego da ecotecnologia tipo 

wetland construído no tratamento de águas residuárias a fim de melhorar a eficiência de remoção de poluen-

tes. Neste sentido, o presente estudo objetivou a identificação das potencialidades da utilização do biocar-

vão como meio filtrante em um wetland construído de escoamento vertical tipo sistema francês (WV-SF), em-

pregado no tratamento de esgoto bruto. O módulo estudado (3,10 m² de área superficial) operou ao longo de 

7 meses com uma carga hidráulica média de 0,37 m.d-1, com alternância de 3,5 dias de alimentação e 3,5 dias 

em repouso. As eficiências globais de remoção de poluentes promovidas pelo WV-SF foram de 73%, 85%, 

56%, 78% e 87% para DQO, DBO₅,₂₀ Ptotal, NTK e SST, respectivamente. A condição em que foi operado o 

WV-SF representa uma redução em 60% do requerimento de área superficial de um clássico wetland Sistema 

Francês de dois estágios. Desta forma, o biocarvão utilizado como material filtrante neste estudo se mostrou 

bastante eficaz e promissor para a remoção de contaminantes de águas residuárias por meio dos sistemas 

wetlands construídos; além de ser um material originário de um resíduo de usina termelétrica.  

Palavras-chave: Tratamento de esgoto bruto. Wetland construído. Biocarvão. Reaproveitamento de resíduos.

Abstract
The use of different types of filter material in constructed wetlands ecotechnology applied to wastewater treat-

ment has been the research subject to improve the efficiency of removing some pollutants. In this sense, this 

study aimed to identify the potential of biochar (industrial waste) as a filter material in a French vertical flow 

constructed wetland modified fed with raw domestic wastewater. The studied module (3.10 m² of surface area) 

operated for 7 months with an average hydraulic load rate of 0.37 m.d-1, with an alternation cycle with 3.5 days 

of feeding and 3.5 days of rest. The overall pollutant removal efficiencies by the WV-SF were 73%, 85%, 56%, 

78%, and 87% for COD, BOD, total phosphorus, NTK, and SST, respectively. The operational strategy used on WV-

SF evaluated in this study represented a reduction of 60% of the superficial area than the classic French vertical 
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1 INTRODUÇÃO
Wetlands construídos (WCs) têm sido uma eco-

tecnologia amplamente utilizada como alterna-

tiva para o tratamento de esgotos em pequenas 

comunidades (< 5.000 equivalente populacio-

nal), devido a sua simplicidade operacional, bai-

xo custo comparado a outros sistemas comu-

mente empregados, resistência às variações de 

cargas hidráulicas e orgânicas afluentes e boa 

eficiência de remoção de poluentes (KADLEC; 

WALLACE, 2009; STEFANAKIS; TSIHRINTZIS, 

2012; MORVANNOU et al., 2015; SEZERINO et al., 

2015). Dentre as variantes dos WCs, destaca-se o 

conjunto de módulos de escoamento vertical de-

nominado sistema francês (WV-SF). Essa moda-

lidade de wetlands é composta por dois estágios, 

sendo três módulos em paralelo no primeiro e 

dois em paralelo no segundo. No primeiro está-

gio, o esgoto bruto é alimentado de forma inter-

mitente durante um período de 3,5 dias em cada 

módulo, retomando a alimentação após 7 dias de 

descanso. Já no segundo estágio, a alternância é 

de 7 dias de alimentação e 7 dias de descanso 

(MOLLE et al., 2005). Essa alternância no regime 

de alimentação tem a função de garantir uma 

adequada transferência de oxigênio para dentro 

do leito, estabilizar o depósito de lodo na camada 

superficial do leito durante o período de repou-

so e garantir um adequado desenvolvimento das 

plantas ( KADLEC; WALLACE, 2009; MORVANNOU 

et al., 2015). Um dos fatores de maior relevância 

na eficiência do tratamento do esgoto afluente é 

o depósito de lodo formado no primeiro estágio 

(em média de 2,5 cm/ano) (KANIA et al., 2019; 

MOLLE, 2014; BARCA et al., 2013), que tem como 

principais funções a melhoria na distribuição do 

esgoto na superfície do filtro, adsorção de amô-

nia na matéria orgânica do lodo e aumento da 

atividade biológica (MOLLE, 2014). 

O dimensionamento do sistema francês é  

baseado em cargas de poluentes e hidráuli-

ca aplicadas em unidade de área superficial, a 

fim de garantir as eficiências e condições hi-

dráulicas adequadas. Os valores recomenda-

dos são de 300gDQO.m².d-1, 150gSST.m².d-1, 

25-30gNTK.m².d-1 e 0,37m.d-1 (MOLLE et al., 

2005). Mas informações sobre parâmetros de 

projeto e dimensionamento desta modalidade 

empregada no Brasil podem  ser encontradas 

no documento “Dimensionamento de wetland 

no Brasil”, elaborado por von Sperling e Seze-

rino (2018).

Morvannou et al. (2015) conduziram uma pes-

quisa que abrangeu diversos WV-SF localizados 

na Europa, operando em escala real e atenden-

do pequenas comunidades (< 5.000 habitan-

tes). Todos os sistemas avaliados demonstraram 

boas eficiências já no primeiro estágio, atingin-

do eficiências médias de remoção e concentra-

ção de efluentes de 83% e 38 mg.L-1, 77% e 126 

mg.L-1, 59% e 27 mg.L-1 para SST, DQO e NTK, 

respectivamente. Nesse sentido, estudos obje-

tivando a redução da área requerida pelo siste-

ma francês, utilizando então apenas o primeiro 

estágio, foram conduzidos. Silveira et al. (2015) 

aplicaram fundo saturado no primeiro estágio 

do sistema francês a fim de promover a nitri-

ficação e a desnitrificação simultânea em um 

único estágio, eliminando assim o segundo e, 

consequentemente, a área. 

Utilização do biocarvão como meio filtrante de wetland construído vertical empregado no tratamento de esgoto bruto

flow constructed wetland with two stages. Thus, the biochar, residue from thermoelectric, used in this study as 

a filter material showed to be quite effective and promising for the pollutants removal from wastewater in con-

structed wetlands.

Keywords: Raw wastewater treatment. Constructed wetland. Biochar. Waste reuse.
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Com relação à transformação do nitrogênio em 

WV-SF, este tende a sofrer maiores variações pois 

depende restritamente das condições operacio-

nais e de projeto, tais como características do es-

goto afluente, tipo de material filtrante, regimes 

de batelada, além de fatores climáticos (MILLOT 

et al., 2016). Além disso, a nitrificação é o primei-

ro processo afetado pela depleção de oxigênio, 

sendo um indicador relevante para determinar 

condições favoráveis e que evitem as disfunções 

de desempenho. Portanto, o desenvolvimento de 

projetos que promovam melhores condições para 

o sistema irá influenciar diretamente na remoção 

dos poluentes, como o nitrogênio, por exemplo. 

Embora o sistema francês seja bem consolidado, 

ainda existe um grande campo de investigação 

no que se refere às melhores adaptações desses 

sistemas em condições climáticas específicas, 

materiais filtrantes alternativos e demais as-

pectos sociais de aceitação da comunidade local 

(GARCÍA ZUMALACARREGUI, 2018; PAING et al., 

2015; KANTAWANICHKUL; KLADPRASERT; BRIX, 

2009). Pesquisas desenvolvidas na avaliação de 

WV-SF submetidos a condições de clima tropi-

cal têm demonstrado resultados satisfatórios 

com apenas o primeiro estágio, atendendo a pa-

drões de lançamento para diferentes localidades 

(KANTAWANICHKUL; KLADPRASERT; BRIX, 2009; 

CASELLES-OSORIO et al., 2011; SILVEIRA et al., 

2015; LOMBARD LATUNE et al., 2017; GARCÍA 

ZUMALACARREGUI, 2018; LOMBARD-LATUNE et 

al., 2018). No Brasil, pesquisas têm sido realiza-

das a fim de reduzir o requisito de área, utilizan-

do apenas dois módulos do primeiro estágio, o 

que possibilitaria uma redução em 60% da área 

do sistema convencional com dois estágios. As 

condições operacionais e a qualidade do efluen-

te tratado tem demonstrado que essa tecnologia 

pode ser uma solução atrativa para pequenas 

comunidades no país (COTA, 2011; LANA et al., 

2013; GARCÍA ZUMALACARREGUI, 2018; DE AN-

DRADE MORAES et al., 2019).   

Por fim, é importante destacar a escolha do mate-

rial filtrante a ser utilizado em sistemas wetlands 

construídos. O material filtrante representa um 

elemento importante no processo de remoção 

de poluentes por meio da filtração física, reações 

químicas e biodegradação (KIM; FORQUET, 2016; 

PUCHER; LANGERGRABER, 2018). Sendo assim, 

a escolha do material a ser utilizado deve levar 

em consideração o custo de aquisição, a capa-

cidade de remoção de poluentes, o suporte para 

crescimento das macrófitas e a fixação de mi-

crorganismos, segurança (produção de resíduos 

secundários), condutividade hidráulica (caracte-

rísticas granulométricas) e vida útil do material 

(SHIWEI et al., 2019; WANG et al., 2020). Substra-

tos utilizados em sistemas WCs que possibilitam 

o reúso de resíduos resultantes de processos de 

produção e que contribuam para maiores efici-

ências na remoção de poluentes, principalmente 

nitrogênio e fósforo, vêm ganhando espaço na 

comunidade científica devido aos ganhos am-

bientais e econômicos (YANG et al., 2018). Dotro 

et al. (2017) afirmam que para o primeiro estágio 

do sistema francês a escolha do tipo do material 

filtrante e suas características são primordiais na 

manutenção das condições aeróbias do leito as-

sim como na formação e manutenção da camada 

de lodo superficial. 

Diversos substratos alternativos ao uso de pe-

drisco e areia têm sido propostos como material 

filtrante a fim de potencializar a eficiência de 

remoção de alguns poluentes, principalmente 

no processo de adsorção de nitrogênio e fósfo-

ro (PROCHASKA; ZOUBOULIS; ESKRIDGE, 2007; 

VOHLA et al., 2011; SAEED et al., 2012; SHIWEI 

et al., 2019; JIA et al., 2020). Dentre eles, é pos-

sível citar o biocarvão, um sólido rico em carbo-

no produzido após a pirólise de plantas orgânicas 

e materiais animais em alta temperatura em um 

ambiente de baixo ou nenhum oxigênio (SUN et 

al., 2018; XIONG et al., 2019). Devido as suas par-

ticularidades, tais como grande área superficial 

e volume de microporos, maior retenção de nu-

Rodrigues EB, Sezerino PH, Silveira DD, Skoronski E, Lapolli FR
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trientes e fornecimento de carbono, o biocarvão 

vem ganhando destaque nos últimos anos com 

resultados satisfatórios no processo de adsorção 

de poluentes específicos em WCs de fluxo vertical 

em diferentes configurações (DE ROZARI; GRE-

ENWAY; EL HANANDEH, 2016; KIZITO et al., 2017; 

BOLTON et al., 2019; LI et al., 2019; SAEED et al., 

2019; SUDARSAN; SRIHARI, 2019; ZHOU et al., 

2019a, 2019b). Jia et al. (2020) apontam alguns 

estudos da capacidade do biocarvão em realizar a 

desnitrificação e reduzir as emissões de N
2
O.

Kizito et al. (2017) avaliaram o desempenho de 

WCs de escoamento vertical aplicando dejeto de 

suíno pós reator anaeróbio. O biocarvão utilizado 

nesse estudo foi derivado de biomassa de madei-

ra em comparação ao sistema convencional utili-

zando o pedrisco como meio filtrante, ambos em 

escala de bancada. Após 300 dias de operação os 

resultados obtidos para a unidade de biocarvão 

e de pedrisco foram de 72% e 52%, 83% e 62%, 

85% e 59% para DQO, NH
4

+-N e PO
4

3--P respec-

tivamente. Os principais fatores atribuídos às 

eficiências do biocarvão na remoção de poluen-

tes referiram-se principalmente à grande área 

superficial, alta porosidade e alta capacidade de 

troca catiônica, possibilitando maior capacidade 

de adsorção e maior colonização de microrga-

nismo e, consequentemente maior degradação 

biológica dos poluentes (DALAHMEH et al., 2011; 

KIZITO et al., 2017; MOHAN et al., 2014)

Embora haja uma quantidade significativa de 

trabalhos reportando uso do biocarvão como 

meio filtrante na remoção de poluentes, traba-

lhos em escala real ainda são escassos.  Resul-

tados obtidos em condições de bancada muitas 

vezes divergem dos sistemas em escala real, 

principalmente em relação à dinâmica de remo-

ção de fósforo (ARIAS; DEL BUBBA, 2001; ÁDÁM; 

KRISTINE SØVIK; KROGSTAD, 2006).

Nesse contexto, o presente estudo teve como 

objetivo identificar as potencialidades da utiliza-

ção do biocarvão como meio filtrante em um sis-

tema wetland construído de fluxo vertical no tra-

tamento de esgoto bruto. As correlações entre o 

conjunto de dados – utilização do biocarvão, um 

resíduo potencialmente reaproveitável e, aplica-

ção do sistema francês modificado— deverá for-

necer informações para ajudar a melhorar as efi-

ciências de remoção dos poluentes, a adaptação 

do projeto e operação desses sistemas no futuro 

em locais de clima subtropical. 

 

2 METODOLOGIA
2.1 Características construtivas e operacionais

O módulo wetland de escoamento vertical, do 

tipo francês, foi construído em escala experi-

mental de campo e implantado junto a uma Es-

tação de Tratamento de Esgotos localizado na 

cidade de Lages/SC (latitude 27°50`47”S; longi-

tude 50°20`30”W), clima temperado subtropical.

O módulo WV-SF possui 3.10 m² de área superficial 

e foi preenchido com biocarvão como material fil-

trante, sendo transplantado com Eucalipto benthamii 

sob uma densidade de 5 mudas por m². Durante os 

7 meses de monitoramento foram realizadas duas 

podas, mantendo-se sempre uma altura mínima de 

80 cm. Devido ao foco deste estudo não estar direta-

mente correlacionado às plantas, uma relação entre 

o Eucalipto e as eficiências hidrodinâmicas e na re-

moção de poluentes não será abordada. 

A Fig. 1 apresenta um esquema representativo 

(corte transversal do WV-SF) e imagens da insta-

lação experimental. As condições operacionais e 

as cargas aplicadas são apresentadas na Tabela 

1. Resumidamente, o sistema o WV-SF foi opera-

do com 12 bateladas por dia sob uma vazão de 

1,5 m³.h-1, com duração de 3 min e 40 segundos 

cada batelada. O sistema avaliado neste estudo 

foi projetado de acordo com os padrões de proje-

to para o sistema clássico francês   (MOLLE et al., 

2005; MORVANNOU et al., 2015).
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Tabela 1 - Condições operacionais da unidade 
monitorada

Parâmetro WV-SF 

Número de unidade 1

Área superficial (m²) 3,10

Profundidade do leito filtrante (m) 0,40

Vazão (m³.dia-1) 1,14

Ciclo alimentação/repouso (dias) 3,5:3,5

Número de pulsos por dia 12

Volume de cada pulso (L) 94,3

Carga hidráulica superficial (m³.m-2.dia-1) 0,37

Carga hidráulica instantânea (m³.m-2.hora-1) 0,5

2.2 Material filtrante utilizado no WV-SF

O biocarvão utilizado como material filtrante é 

proveniente de uma usina geradora de energia 

elétrica, com capacidade de 28 MW, a partir da 

combustão de biomassa florestal a uma tempera-

tura entre 900°C a 1000°C. Atualmente são gera-

das aproximadamente três toneladas desse mate-

rial por dia, que são descartados como resíduos.  

Henne (2018) realizou um estudo de caracteriza-

ção química do biocarvão (Tabela 2) utilizado nes-

te estudo. Ensaios granulométricos do biocarvão 

resultaram em um diâmetro específico (d₁₀) de 1,3 

mm e coeficiente de uniformidade igual a 2.

Tabela 2 - Composição química orgânica média do 
biocarvão empregado como material filtrante do WV-SF.

Parâmetro Média (%)

Teor de umidade 88,4

Carbono 76,4

Hidrogênio 2,38

Enxofre 0,22

Nitrogênio 0,16

Fonte: Adaptado de Henne (2018).

 
 Figura 1 - a) esquema representativo do corte transversal; b) fotos do módulo wetland construído de escoamento vertical.
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2.3 Monitoramento hidrodinâmico e da 
qualidade do efluente tratado no WV-SF

O monitoramento da qualidade de tratamento 

de esgoto sanitário no seu estado bruto reali-

zado pelo módulo WV-SF, iniciou-se em setem-

bro/2019, três dias após seu start up. As amos-

tras afluente e efluente do wetland, coletadas 

sempre no segundo dia do regime de alimen-

tação, foram monitoradas a cada três semanas 

durante um período de 7 meses (setembro/2019 

a março/2020), por meio dos seguintes parâme-

tros: demanda bioquímica de oxigênio (DBO₅,₂₀) 

(método 5210 B), demanda química de oxigênio 

(DQO) (método 5220 D), sólidos suspensos totais 

(SST) (método 2540 D) nitrogênio total Kjeldahl 

(NTK) (método 1687), nitrato (N-NO-₃) (méto-

do 4500) e fósforo total (PT) (método 4500-P E) 

seguindo recomendações do Standard Methods 

(AWWA/APHA/WEF, 2012). 

A caracterização hidrodinâmica do sistema foi 

realizada medindo-se a vazão efluente em inter-

valos de tempos iguais a um minuto. Essa vazão 

foi comparada com o volume adicionado ao sis-

tema, equivalente a um pulso de alimentação. O 

tempo médio de percolação do esgoto dentro da 

unidade, τ (dia), foi obtido a partir da Eq. 1. Esse 

cálculo foi adaptado a partir da determinação da 

distribuição do tempo de detenção hidráulico 

para sistemas operando em fluxo contínuo (KA-

DLEC; WALLACE, 2009) .

τ = ∫
0

∞ tE(t)dt (1)

Em que:

t = instante de tempo de medição (d);

E(t)= função distribuição do tempo de percola-

ção (d-1)

A função distribuição do tempo de percolação foi 

calculada pela Eq. 2.

𝐸𝐸(𝑡𝑡) =
𝑄𝑄(𝑡𝑡)

∫ 𝑄𝑄(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡!
"

  (2)

Em que:

Q(t) = vazão no tempo t (m³.d-1)

A vazão de alimentação do pulso foi de 25,8 L/

min e ocorreu por 3 minutos e 42 segundos, to-

talizando 94,3 litros. Esse valor foi utilizado para 

o cálculo da recuperação do volume alimentado 

no sistema (volume efluente/volume afluente). O 

volume de água que sai do sistema (efluente) foi 

calculado multiplicando-se a vazão efluente pelo 

intervalo de tempo relativo.

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Desempenho do módulo WV-SF na remoção 
de poluentes

A carga orgânica superficial média aplicada no 

WV-SF foi de 115 gDQO.m-2.dia-1, estando abaixo 

do valor limite de 300 gDQO.m-2.dia-1 recomen-

dado pelas diretrizes francesas (MOLLE et al., 

2005). O fato de a carga orgânica ter sido baixa 

decorre da baixa concentração média de DQO 

do esgoto bruto (310,8 mg.L-1), em relação à  

média para esgoto doméstico no Brasil  

(600 mg.L-1) (VON SPERLING, 2007). Isso de-

monstra que o esgoto se apresentou bastante 

diluído, indicando contribuições na rede coleto-

ra que não sejam estritamente esgoto sanitário. 

Contudo, em relação à carga hidráulica, esta foi 

mantida em 0,37 m-3.m-2.dia-1, corroborando  as 

recomendações do sistema clássico Francês para 

os módulos de primeiro estágio, ou seja, aque-

las unidades que recebem aplicação direta do 

esgoto bruto afluente, sendo na maioria das ve-

zes preenchidas com material filtrante composto 

por brita (variação dos diâmetros dos grãos de  

2 a 6 mm) (MOLLE et al., 2005). 
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O desempenho de tratamento promovido pelo 

WV-SF ao longo dos primeiros 7 meses de ope-

ração (Tabela 3) demonstra a potencialidade 

da ecotecnologia em produzir um efluente com 

qualidade compatível com os sistemas clássi-

cos. Como mencionado anteriormente, o módulo 

operou como sendo o equivalente ao primeiro 

estágio do Sistema Francês, porém com apenas 

dois módulos, alternando-se entre 3,5 dias de 

alimentação e 3,5 dias de repouso, o que pro-

porciona uma redução em torno de 60% da área 

do clássico Sistema Francês com dois estágios 

(MOLLE et al., 2005).

Tabela 3 - Valores de concentração média afluente e efluente ao longo do período da pesquisa e estatística 
descritiva dos dados.

Número amostral

DQO (mg.L-1) DBO (mg.L-1) NTK (mg.L-1) N-NO3
- (mg.L-1) PT SST (mg.L-1)

10 9 5 9 9 10

Afl. Efl. Afl. Efl. Afl. Efl. Afl. Efl. Afl. Efl. Afl. Efl.

Média 350,0 73,8 171,1 20,6 52,5 6,7 0,6 14,7 3,8 1,5 346,5 12,9

Desvio padrão 241,3 56,9 84,6 9,7 10,2 3,5 0,2 8,5 1,4 0,5 575,5 18,5

Máximo 936,2 232,6 310,0 40,0 68,2 11,4 1,1 25,0 6,1 2,2 1937,0 64,0

Mínimo 124,8 42,9 40,0 5,0 43,0 2,2 0,4 0,5 1,3 0,8 12,0 3,0

Coef. de variação 0,7 0,8 0,5 0,5 0,2 0,5 0,4 0,6 0,4 0,3 1,7 1,4

As eficiências de remoção de matéria orgânica 

promovido pelo módulo WV-SF em termos de 

DBO e DQO podem ser considerada satisfató-

rias, com eficiências de remoção de 85% e 73% 

e concentrações médias no efluente de 20,5 e  

73,7 mg.L-1 respectivamente. Apesar de as con-

centrações afluentes de DBO e DQO apresenta-

rem uma variação considerável, conforme mostra 

a Fig. 3, as concentrações efluentes mantiveram- 

se constantes, reforçando o bom desempenho 

do sistema em absorver sobrecargas orgânicas 

(MOLLE et al., 2005; PAING et al., 2015). Garcia 

Zumalacarregui e Von Sperling (2018) monito-

raram durante 51 meses um Sistema Francês re-

presentando o primeiro estágio com apenas dois 

módulos, em clima tropical, e obtiveram as con-

centrações efluentes médias e eficiências de re-

moção de 87 mg.L-1 e 69%  para DQO e 49 mg.L-1 

e 79 % para DBO.  Morvannou et al. (2015) reali-

zaram levantamento de dados de 415 WV-SF na 

França com tempo de operação variando entre 2 

e 31 anos e obtiveram concentrações médias e 

eficiências de remoção, no primeiro estágio, de 

74 mg.L-1 e 77% para DQO. 

No primeiro estágio de um Sistema Francês clás-

sico, as condições para oxidação do nitrogênio 

amoniacal são pouco favoráveis, devido à com-

petição do oxigênio disponível pelas bactérias 

heterotróficas para oxidação da matéria orgânica 

presente em grande quantidade no esgoto bruto. 

A remoção do nitrogênio amoniacal no primeiro 

estágio ocorre principalmente pela adsorção no 

período de alimentação e posterior oxidação du-

rante o período de descanso (MOLLE et al., 2006). 

As eficiências de remoções de NTK tendem a ser 

menores nos seis primeiros meses de operação 

em sistemas WV-SF devido ao fato de as bacté-

rias nitrificantes autotróficas apresentarem uma 

cinética de crescimento mais lenta, aumentando 

gradativamente até atingir uma estabilidade, 

geralmente após 2-3 anos (PAING et al., 2015). 

No entanto, após a microbiota atingir a estabili-

dade, em conjunto com o bom funcionamento do 

sistema, a eficiência de remoção do nitrogênio é 

considerada satisfatória e se mantém estável, 

sendo pouco afetada até mesmo sob baixas tem-

peraturas (SILVEIRA et al., 2020). 

Rodrigues EB, Sezerino PH, Silveira DD, Skoronski E, Lapolli FR
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O módulo WV-SF estudado apresentou um de-

sempenho bastante satisfatório no processo de 

remoção de NTK, atingindo eficiência e concen-

tração média de 87% e 6,7 mg.L-1 respectiva-

mente.  A transformação biológica do amônio 

pelo processo de nitrificação pode ser inferida 

pelo considerável aumento da concentração de 

nitrato no efluente tratado, com concentrações 

médias de 14,7 mgNO3
--N.L-1. Esses valores indi-

cam que o biocarvão utilizado no módulo WV-SF 

estudado apresenta um potencial de adsorção 

e condições favoráveis para o crescimento de 

bactérias aeróbias autotróficas. Os resultados 

obtidos por  Morvannou al. (2015) em unida-

des WV-SF, com tempo de operação maiores 

que 2 anos, obtiveram concentração afluente 

e eficiência média para o primeiro estágio de  

27 mg.L⁻¹ e 59% respectivamente. FU et al. (2017) 

realizaram estudos em filtro de escoamento ver-

tical com carvão ativado granular biologicamen-

te ativo e obtiveram remoções médias de 60%  

para NH4
+-N.

 

  

  

Figura 2.  Variações nas concentrações afluente e efluente ao módulo WV-SF 
Figura 2 -  Variações nas concentrações afluente e efluente ao módulo WV-SF
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Em relação ao fósforo, as formas de remoção  em 

WCs ocorrem predominantemente pelos pro-

cessos de adsorção e precipitação no material 

filtrante, estando, dessa forma, intimamente 

associadas às suas propriedades físico-químicas 

(BRIX; ARIAS; DEL BUBBA, 2001). O módulo WV-SF 

estudado apresentou eficiência média de remo-

ção de fósforo total de 56% e com concentração 

média de 1,5 mgPT.L-1 no efluente, durante os 

sete meses de operação. Valores obtidos por Ya-

dav, Chazarenc e Mutnuri (2018) atingiram efici-

ência média de 34% na remoção de fósforo total 

no primeiro estágio do Sistema Francês, durante 

os dez primeiros meses de operação. Apesar de o 

sistema ter atingido boas eficiências nesse curto 

espaço de tempo, esses valores tendem a sofrer 

um decréscimo devido à saturação do fósforo 

no leito filtrante, que geralmente ocorre próxi-

mo ao quinto ano de operação (VOHLA, 2011). 

Paing et al. (2015) realizaram um amplo estudo 

em unidades WV-SF e obtiveram eficiências mé-

dia de remoção de fósforo total em diferentes 

períodos de operação, resultando em 47% nos 

primeiros dois anos, 30% do segundo ao sexto 

ano e de 9% do sexto ao décimo segundo ano de 

operação. A recuperação do fósforo como fonte 

de nutriente tem sido uma necessidade iminente 

nos sistemas de tratamento de esgoto. Molle et 

al. (2011) obtiveram parâmetros operacionais e 

de projeto para remoção de fósforo em sistemas 

WCs utilizando a apatita como material filtrante 

e adsorvente, com vistas ao reaproveitamento do 

fósforo como fertilizante na agricultura. 

A remoção de SST em WV-SF ocorre principal-

mente pela retenção na superfície do filtro no 

primeiro estágio, contribuindo para formação 

da camada de lodo (MOLLE et al., 2005). Em re-

lação às frações de sólidos presentes no esgo-

to submetido ao tratamento, o módulo WV-SF 

apresentou eficiência média de remoção de SST 

de 90,2%, com concentração média no efluente 

tratado de 13 mgSST.L-1. Resultados obtidos por 

Morvannou et al. (2015) em WV-SF encontraram 

eficiência e concentração média no primeiro es-

tágio de 83% e 38 mg.L-1, indicando que o bio-

carvão apresenta boa capacidade de retenção de 

sólidos nos primeiros meses de operação.

3.2 Perfil hidrodinâmico

Na Fig. 3 apresenta-se o perfil hidrodinâmico da 

variação da vazão efluente e percentual do volu-

me acumulado no sistema, sob intervalo de cinco 

meses entre os dois ensaios, sendo que ambos 

foram realizados no segundo dia de alimentação 

e sob uma condição de sete dias sem precipita-

ção anterior a realização. 

No mês de outubro de 2019, após um mês do 

início da operação do WV-SF, a curva apresen-

tou um pico maior de vazão, atingindo 9,7 L/min 

após 5,35 minutos da alimentação do sistema. 

O ensaio realizado após cinco meses mostrou 

uma curva com o pico de vazão menos acentu-

ado, atingindo 3,7 L/min, e uma maior unifor-

midade na distribuição da vazão efluente. Esse 

comportamento pode estar associado à maior 

condutividade hidráulica do sistema, na pri-

meira medição, devido à ausência da camada 

de lodo formada na superfície do leito, fazendo 

que o esgoto afluente fosse infiltrado próximo 

ao ponto de alimentação. Após 5 meses, o perfil 

da curva sugere que o acúmulo de lodo durante 

esses meses foi responsável por um alagamen-

to na superfície do leito, contribuindo para uma 

infiltração mais uniforme. 

Rodrigues EB, Sezerino PH, Silveira DD, Skoronski E, Lapolli FR
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O tempo de percolação médio calculado para 

cada ensaio foi de 9,9 min após o primeiro mês 

de operação e 11,6 após o sexto mês de opera-

ção do WV-SF. Em filtros verticais, com curtos 

tempo de percolação (inferior a 10 min) a trans-

ferência de oxigênio para o leito, principalmente 

pelo processo de convecção,  torna-se bastante 

significativa, fazendo com que o volume de oxi-

gênio inserido no leito fique próximo ao volume 

de esgoto afluente aplicado (PLATZER, 1999). 

O volume recuperado do esgoto efluente ao  

WV-SF no início da operação do sistema (outubro 

2019) foi significativamente maior em relação ao 

sexto mês de operação (março de 2020), atingin-

do valores respectivamente de 87% e 48% em 

aproximadamente 30 minutos. Vários fatores 

podem estar associados às diferenças nos perfis 

hidrodinâmicos nesse intervalo de cinco meses, 

como: (1) desenvolvimento das plantas (MOLLE 

et al., 2006); efeitos sazonais do clima (ARIAS; 

BERTRAND-KRAJEWSKI; MOLLE, 2014) e acúmu-

lo de lodo na superfície do leito filtrante (GARCÍA 

ZUMALACARREGUI, 2018; DE ANDRADE MORA-

ES et al., 2019).

4  CONCLUSÕES
O módulo WV-SF estudado apresentou boa per-

formance hidrodinâmica e na remoção de po-

luentes para as condições operacionais aplica-

das, dada a eficiência de remoção média de 85% 

para DBO₅,₂₀ e 73% para DQO e de 87% para 

NTK, produzindo ainda um efluente tratado com 

concentração média de 14,7 mgNO₃⁻N.L⁻¹.

O módulo WV-SF atingiu boas eficiências desde 

o início de sua operação, mesmo não havendo a 

camada biológica de lodo formada. Isso demons-

tra que o biocarvão desempenha boas condições 

de adsorção e retenção de poluentes.

A forma como foi operado o WV-SF represen-

ta uma redução em 60% do requerimento de 

área superficial de um clássico wetland Siste-

ma Francês de dois estágios, além de utilizar 

um material filtrante originário de um resíduo 

de uma usina termelétrica, sem custo de aqui-

sição. Esses fatores podem representar uma 

redução significativa de custos, viabilizando o 

tratamento de esgotos em distintas realidades 

dos municípios brasileiros. 
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Figura 3 - Perfil hidrodinâmico no início e final do monitoramento
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Mesmo o módulo WV-SF tendo apresentado 

boas eficiências na remoção de poluentes, um 

maior período de operação permitirá uma me-

lhor avaliação do sistema quanto a possíveis 

agravos associados ao processo de colmatação 

e, também, quanto à dinâmica da remoção de 

nitrogênio e fósforo. 
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Resumo
Diante da importância das estimativas de custo nas etapas iniciais de planejamento de um projeto, este tra-

balho tem como objetivo realizar uma análise estatística de dados orçamentários a fim de auxiliar na for-

mulação de estimativas paramétricas para a construção de reservatórios de água. Para tal, utilizou-se um 

banco de dados composto por orçamentos de obras da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). Após 

a definição dos grupos de serviço a serem analisados e dos direcionadores de custos (variáveis indepen-

dentes), sendo estes a área interna do reservatório e seu volume de armazenamento, dividiu-se as obras 

em dois tipos: reservatórios elevados e reservatórios apoiados. Foram realizadas, então, regressões lineares 

para determinação do nível de correlação entre as variáveis analisadas. A partir destas, foram observados 

resultados semelhantes para ambos os tipos de obra, sendo evidente a tendência de aumento da correlação 

entre as variáveis independentes e o custo de um grupo de serviço quanto maior seu peso no custo global. 

Encontradas as melhores relações paramétricas de custos torna-se possível, então, a elaboração de modelos 

de estimativa paramétrica de custos.

Palavras-chave: Estimativa de custos. Orçamento. Reservatório de água. Análise paramétrica.

Abstract
In the face of the relevance of cost estimates in early stages of project planning, this paper has the objective to 

perform a statistical analysis of budgetary data in order to assist in the formulation of parametric estimates for 

the construction of water tanks. To do so, a database of detailed budgets of constructions from Companhia de San-

eamento do Pará (Cosanpa) was used. Following the definition of the service to be analysed and of the cost drivers 

(independent variables), being these the inside area of the tank and is storage volume, the constructs were divided 

into two types: supported tanks and elevated tanks.  Then, linear regressions were carried out to determine the level 

of correlation between the analyzed variables. From these, similar results were observed for both types of tanks, it 

being apparent the tendency of raise in the correlation between the independent variable and the cost of a service 

group the bigger its weight in the global cost. In possession of the best  parametric relationships, the formulation of 

a parametric estimating model becomes possible.
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1 INTRODUÇÃO
Para Andrade e Souza (2003, p.2), “a atividade de 

estimar custos é bastante antiga e sua importân-

cia inquestionável, na medida em que o custo de 

um empreendimento é fator limitante para sua 

concepção e implementação”. 

Segundo o PMBOK (2013) e Dias (2011), estimar 

custos e determinar um orçamento são duas das 

mais importantes etapas dentro da gestão de 

custos de uma obra, sendo diretamente interli-

gadas, porém diferentes da seguinte forma:

•  Estimar custos: é um processo preliminar de rá-

pida execução para definição de um valor apro-

ximado necessário para a realização do projeto. 

Não deve ser utilizado como base para fecha-

mento de contratos.

•  Determinar o Orçamento: é o processo mais 

avançado de associação das estimativas de 

custos de atividades individuais ou grupos de 

serviços que, por apresentar um menor erro, 

pode servir como base para o fechamento de 

contratos e como ferramenta de auxílio na exe-

cução da obra.

Entretanto, na grande maioria das situações da 

construção civil, geralmente é inviável fazer es-

timativa de custos para obras com grau de com-

plexidade de médio e grande porte, sendo so-

mente possível gerar um orçamento detalhado 

com todos os projetos desenvolvidos. Enquanto 

isso, devido à necessidade de uma definição de 

preços para o lançamento dos projetos (e tam-

bém no caso de disputas licitatórias), nascem ex-

pectativas de custos a partir de bases precárias 

de informações (GONÇALVES, 2011).

É justamente desta necessidade de encontrar um 

valor representativo, porém não determinístico, 

ainda em fase inicial de planejamento do empre-

endimento, que se justifica a utilização de esti-

mativas de custos (LOSSO, 1995).

As estimativas de custos, referidas como mé-

todos expeditos por Otero (2000) e Dias (2011), 

são caracterizadas pela velocidade de aquisição 

de resultados e por graus de precisão mais baixos 

do que os orçamentos detalhados, porém com-

patíveis com o exigido na situação.

Dentre os métodos mais difundidos está o Cus-

to Unitário Básico, conhecido como CUB. Auto-

res como Isaton (2016), Losso (1995), Parisotto 

(2006), Otero (2000) e Valle (2003) frisam que 

essa é a técnica mais utilizada no Brasil. Porém, 

por se basear apenas em uma relação entre o 

custo e a área construída para uma determinada 

tipologia de projeto, apresenta um grau de preci-

são relativamente baixo.

O objetivo geral artigo é realizar uma análise 

paramétrica de dados orçamentários de obras 

da Companhia de Saneamento do Pará, a fim de 

auxiliar em estimativas de custos paramétricos 

para a construção de reservatórios de água.

2 ESTIMATIVAS DE CUSTO
De acordo com Losso (1995), é óbvia a necessi-

dade de  estimar o custo de um empreendimen-

to antes mesmo da elaboração dos projetos de-

talhados. Tal urgência se deve à clara influência 

do fator custo na limitação do porte da obra, do 

seu escopo e até mesmo de sua realização ou 

não de fato.

Andrade e Souza (2003) definem o conceito cus-

tos na construção civil como “o montante finan-

ceiro, proveniente de gastos com bens, serviços e 

transações financeiras, necessário à execução de 

um empreendimento, desde a etapa de estudo 

de viabilização até a sua utilização, durante um 

prazo pré-estabelecido.”

Segundo Vergara e Boyer (1974 apud Otero, 

2000, p. 2), fatores como variações econômi-

cas, condições climáticas, diferentes métodos de 
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construção, disponibilidade de equipamentos e 

materiais, variações na produtividade da mão de 

obra e atrasos no andamento da construção, são 

determinantes na variabilidade dos custos na 

construção. Sendo assim, a incerteza é intrínseca 

ao processo de construção, havendo um limite 

de exatidão compatível que pode ser alcançado 

pelos métodos de estimativas de custo (BENETT; 

BARNES, 1979; LICHTENBERG, 1980 apud OTE-

RO, 2000, p. 2).

Qualquer que seja o método utilizado para a 

estimativa, o custo real de uma obra é um só 

(HEINECK, 1986 apud PARISOTTO, 2003, p. 4). 

Portanto, segundo Losso (1995), deve ficar claro 

que não é o objetivo de uma estimativa precisar 

o valor de um empreendimento, e sim identifi-

car um intervalo aproximado, no qual o custo da 

obra esteja compreendido.

2.1 Orçamento Detalhado

Também referido como orçamento discriminado, 

analítico ou convencional, o orçamento detalha-

do é o método de verificação de custos e de enu-

meração dos serviços a serem realizados mais 

popular entre as empresas de Construção Civil 

(BAZANELLI; DEMARZO; CONTE, 2003).

Assim como Parisotto (2003), Andrade e Souza 

(2003) afirmam que o fundamento da elabora-

ção de um Orçamento Detalhado são os serviços 

nos quais se dividem o projeto. Estes, por sua vez, 

são quantificados e têm seu custo calculado a 

partir de composições de custo unitários.

Quando produzido com base em todos os pro-

jetos e especificações ditos finais, esse tipo de 

orçamento tende a ser o que apresenta menor 

margem de erro dentre todos os métodos co-

mumente utilizados (BRESSIANI; HEINECK; RO-

MAN, 2010).

Goldman (1999, 2004) corrobora a assertiva aci-

ma, afirmando que o Orçamento Detalhado é o 

recurso mais importante para o planejamento 

e acompanhamento da Obra. Afirma ainda que, 

com acesso aos principais projetos do empre-

endimento (projeto estrutural, arquitetônico, de 

instalações, memorial descritivo, entre outros) 

na sua elaboração, a margem de erro do orça-

mento pode ficar abaixo de 10%.

Neste sentido, recomenda-se que o orçamento 

seja atualizado frequentemente, com base no 

planejamento físico da obra. O orçamento forne-

ce, aos olhos do investidor, todas as informações 

necessárias para uma análise clara do projeto, 

por isso é importante um acompanhamento dos 

custos de forma mensal (COÊLHO, 2006).

Por outro lado, Lichtenberg (1980 apud Otero, 

2000, p. 4) atenta para as possíveis inconveniên-

cias causadas pela necessidade de um nível cada 

vez mais aprofundado de detalhamento deste 

tipo de estimativa. Dentre elas estão: maior de-

manda de recursos para a elaboração do orça-

mento; possível aumento gradativo de erros não 

detectados e outras mais.

Contudo, apesar das dificuldades originadas 

em análises embasadas em estimativas mui-

to detalhadas terem a tendência de continuar 

existindo e se agravando com o aumento da 

necessidade de maior precisão e detalhes nos 

orçamentos, as desvantagens causadas relacio-

nadas a tarefas manuais vão na contramão do 

avanço tecnológico, tendendo a diminuir com o 

tempo (OTERO, 2000).

2.2 Análises e Estimativas Paramétricas

Marques de Jesus (2008) define como um requi-

sito mínimo para a constatação da viabilidade 

de um empreendimento a apresentação de uma 

estimativa de custos de produção que atenda às 

expectativas do gestor quanto à sua precisão.

Estudo de dados paramétricos para a estimativa de custos de construção de reservatórios de água

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 235 / pp 193-202 | Ed. Esp. Mar. 2022



196

No entanto, por se tratar de uma análise prelimi-

nar, os estudos de viabilidade (essenciais para a 

comercialização do empreendimento) normal-

mente são realizados antes da elaboração dos 

principais projetos complementares, impossibi-

litando a elaboração de um orçamento detalha-

do com boa precisão (CANTANHEDE; SCHMITT, 

2003 apud COIMBRA, 2010).

Nasce então, dessa necessidade de uma estima-

tiva de custos com bom nível de precisão, porém 

sem muitas informações detalhadas sobre o pro-

jeto, o método de estimativa de custos a partir de 

análises paramétricas.

A análise paramétrica de custos parte do pres-

suposto de que fatores que influenciaram os 

valores de um produto de uma certa tipologia 

no passado, tendem a agir da mesma forma em 

novos projetos. Logo, a estimativa se baseia em 

relações entre certas características do projeto 

e seu custo, por meio de uma análise estatística 

desta relação (NASA, 2015).

Seguindo essa lógica, é possível perceber que 

tipos de distintas informações sobre um proje-

to afetam a precisão das estimativas de forma 

díspar. Quanto mais abrangente é o caráter dos 

dados conhecidos, maior sua relevância dentro 

da estimativa de custos (ASHWORTH; SKITMORE, 

1983 apud OTERO, 2000).

É dessa forma que são definidos, então, os di-

recionadores de custo:  variáveis independentes 

com uma forte influência sobre uma variável de-

pendente (geralmente é o custo). A estimativa 

funciona, por sua vez, combinando os valores 

históricos das variáveis em um plano cartesia-

no e, por meio da análise estatística dos pontos, 

encontrando uma equação matemática que des-

creva a relação (NASA, 2015).

Otero (2000) se refere a essas relações entre 

variáveis como “Relações Paramétricas de Cus-

to”, uma tradução livre do termo original “Cost  

Estimating Relationship”, citado na publicação 

UNITED STATES OF AMERICA (1995), a qual o 

autor utiliza como referência. Essas relações, 

quando estatisticamente representadas por 

equações matemáticas, podem ser combinadas 

formando os algoritmos que definem o modelo 

de estimativa paramétrica em si.

Com o objetivo de facilitar o entendimento do 

processo de estimativa paramétrica, Parisotto 

(2003) considerou que a sistemática para a uti-

lização do método é composta pelas seguintes 

três etapas:

•  Levantamento e análise de dados: consiste na 

aquisição dos dados históricos para a monta-

gem de um banco de dados para a análise esta-

tística, bem como a análise crítica da funciona-

lidade dos dados.

•  Análise dos direcionadores de custo e das re-

lações paramétricas: consiste na análise das 

variáveis independentes do projeto para a defi-

nição daquelas que apresentam maior influên-

cia sobre o custo, com o objetivo de definir as 

relações matemáticas entre elas.

•  Validação do método paramétrico: consiste na 

aplicação do modelo com o objetivo de testar 

sua precisão em relação ao custo real, sendo 

validado ao atingir um mínimo de precisão.

3 METODOLOGIA DO TRABALHO 
Os dados utilizados neste trabalho foram obtidos 

a partir de 15 obras de reservatórios apoiados 

(RAP) e elevados (REL) sendo desse total, 7 RAP’s 

e 8 REL’s – entende-se como reservatório apoia-

do aquele que teve a base construída ao nível do 

solo, enquanto  reservatório elevado é aquele 

que possui uma estrutura de elevação servindo 

como apoio para a base do mesmo. 

Trata-se de obras não convencionais, e por esse 

motivo há um número pequeno de amostragem 
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de orçamentos, visto que são dados difíceis de se 

obter e a falta de padronização nos mesmos faz 

com que nem todos sejam viáveis de trabalhar. 

As obras estão distribuídas por diferentes regi-

ões do estado do Pará e produzidas por diferen-

tes empresas. Seus volumes contemplam a faixa 

de 300 a 4200 m³, sendo que essa distribuição 

de volume não é uniforme. A Tabela 1 apresenta 

alguns dados gerais das amostras utilizadas nes-

se trabalho.

Tabela 1 - Informações gerais sobre a Amostra.

Obra Volume (m3) Custo Global (R$) Tipo de Reservatório Cidade

1 300 1125147,24 RAP Ananindeua

2 300 728546,84 REL Alter do Chão

3 300 737725,18 REL Salinópolis

4 400 771325,13 RAP Alter do Chão

5 500 1033816,20 RAP Oriximiná

6 500 945458,36 REL Belém

7 500 1003462,44 REL Santarém

8 1000 781062,29 RAP Salinópolis

9 1000 1853528,91 REL Belém

10 1000 1786928,67 REL Belém

11 1000 1853528,91 REL Belém

12 1200 1430814,58 REL Santarém

13 2500 2086347,51 RAP Belém

14 4200 2879498,41 RAP Belém

15 4200 2855282,68 RAP Belém

Fonte: Autores.

Os orçamentos e projetos utilizados para a com-

posição do banco de dados tiveram como dia suas 

datas de aprovação, contemplando o período de 

dez/2010 a dez/2017. Além disso, tiveram suas 

correções de valores com base no índice de pre-

ços “Índice Geral de Preços do Mercado” (IGP-M), 

produzido pela Fundação Getúlio Vargas, utili-

zando como data-base de correção o orçamen-

to mais recente (dez/2017) e adotando o Real  

como unidade monetária padrão, visto que 

não foram observadas alterações da moeda no  

período observado.

Devido à grande variabilidade de dados na in-

dústria da construção civil gerada por diversos 

fatores, tais como métodos construtivos, regio-

nalidade e características de projetos, e se base-

ando em autores como Otero (2000), Valle (2003) 

e o “Cost Estimating Handbook”, da NASA (2015), 

consideraremos para este trabalho um coefi-

ciente de determinação de valor igual ou supe-

rior a 80%, o apropriado para uma boa confiabi-

lidade no ajustamento da equação de regressão.

Para a análise da relação entre os custos dos gru-

pos de serviços e os direcionadores, dividiu-se a 

amostra em duas, de acordo com sua classifica-

ção: Reservatórios Apoiados (RAP) e Reservató-

rios Elevados (REL).

A análise foi feita de forma separada para REL e 

REP. Para utilização dos dados, desconsiderou- 

se a utilização de equipamentos hidráulicos e 

elétricos, tais como bombas, tubulações, qua-

dros de controle, como um grupo de serviço a 

ser analisado de forma distinta, levando-se em 

consideração apenas parâmetros relacionados 

diretamente à construção civil propriamente 

dita, como concretagem, armação, forma e des-

forma, impermeabilização, revestimentos pin-

tura, movimentação de terra e afins. Os dados 

desconsiderados acima entraram em um grupo 

nomeado “Outros”, ao qual se enquadram tam-
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bém edificações complementares, como casa do 

operador e estação elevatória de água. Dessa 

forma, os grupos de serviços ficaram agrupados 

da seguinte maneira: “Serviços gerais”; “Movi-

mentação de terra”; “Fundação”; “Estrutura”; 

“Impermeabilização” e “Pintura e revestimento”. 

A Tabela 2 apresenta a relação desses grupos de 

serviços com suas respectivas composições.

Tabela  2 - Composição dos Grupos de Serviço

Grupos de Serviços Composição

Serviços Iniciais Limpeza inicial do terreno e 
locação da obra

Movimentação de Terra
Escavação mecanizada e manual, 

aterramento, compactação do 
solo e transporte de material

Fundação Sondagem, fôrma, armação, 
concretagem e pré-moldados

Estrutura Fôrmas, desformas, armação, 
concretagem e cimbramentos

Impermeabilização Preparo e aplicação de 
impermeabilizantes

Pintura e Revestimento Chapisco, emboço, reboco, 
limpeza e pintura de superfícies

Fonte: Autores.

O grupo denominado “Outros”, entretanto, foi 

mantido apenas para ser utilizado na análise do 

Custo global da obra, servindo assim como um 

parâmetro para o preço da obra como um todo. 

Tendo os grupos de serviços definidos, foram 

feitos os levantamentos de valores para cus-

tos de cada grupo de serviço dos reservatórios, 

assim como valores para as principais caracte-

rísticas físicas dos mesmos. Para a regressão, 

foram utilizados os direcionadores de custo que 

presumidamente possuem relações paramé-

tricas com os grupos de serviços, sendo essas 

características gerais da obra, que são: volume 

do reservatório, área interna do reservatório e 

altura útil do reservatório. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Como definido no item anterior, os direcionadores 

de custo são variáveis independentes de grande 

relevância no projeto. Trata-se, geralmente, de 

características físicas, geométricas ou técnicas do 

projeto. A escolha dos direcionadores de custos a 

serem utilizados para essa análise se deu a partir 

da disponibilidade de informações presentes na 

base de dados utilizada, ou seja, a partir dos orça-

mentos detalhados. Por se tratar de um parâmetro 

disponível desde as fases iniciais de idealização 

do projeto e, indiscutivelmente, ser a caracterís-

tica mais importante de um reservatório de água, 

o seu Volume, ou seja, sua capacidade de armaze-

namento, este foi definido como o principal dire-

cionador de custo nesta análise.

É possível observar que o nível de correlação en-

tre a área interna do reservatório e o seu volume 

é muito alto, alcançando um coeficiente de de-

terminação ajustado de 94,75%. Por outro lado, 

A correlação entre a altura útil e o volume é pe-

quena, sendo o R² obtido negativo, como obser-

vado na Fig. 1.

Tal diferença pode ser explicada pela tendência 

de os projetistas, na necessidade de construção 

de reservatórios de maior capacidade, prioriza-

rem o  aumento das dimensões horizontais, já 

que o aumento da altura útil de um reservatório 

significa um aumento de coluna d’água, conse-

quentemente um aumento de pressão nos pon-

tos mais baixos, o que pode exigir ainda mais da 

estrutura do reservatório.

Diante do baixo nível de correlação entre o porte 

da obra em si e os valores de altura útil dos reser-

vatórios, decidiu-se por não utilizar esses valores 

como direcionadores de custo nas análises com os 

grupos de serviço.
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ALT = 7,922 - 0,0005 * VOL 
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Figura 1 - Regressão Linear entre Altura Útil e Volume do Reservatório.
Fonte: Autores.

4.1 Relações para Reservatórios Apoiados

Para uma análise preliminar, foram realizadas re-

gressões entre o valor global das obras e os direcio-

nadores de custo. Para ambos os direcionadores de 

custo, neste caso,  observa-se uma boa correlação 

com os valores de custo Global. Para a relação Custo 

Global x Volume, foi obtido um coeficiente de deter-

minação ajustado de 93,4%, como mostra a Fig. 2. 

CRA = 670680 + 521,96 * VOL
R 0,9722
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Figura 2 - Regressão Linear entre Custo Global de RAP’s e Volume do Reservatório
Fonte: Autores.
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No caso dos Reservatórios Apoiados, os grupos 

de serviço que obtiveram os melhores resultados 

de correlação com os direcionadores de custo 

foram Fundação, Estrutura e Impermeabilização. 

Juntos, esses grupos somam, em média, cerca de 

80% do valor total da obra. É importante, tam-

bém, lembrar que os custos que foram deixados 

de fora da análise somam, em média, cerca de 

16,8% do custo total da obra.

Tabela 3 - Informações gerais de resultados em Reservatórios Apoiados.

Grupo Equação % Custo Global Médio R2 ajustado

Serviços iniciais SRA = 3055,8 + 0,2032 * VOL 0,26 0,039

Movimentação de Terra MRA = 12791 + 10,971 * VOL 1,84 0,514

Fundação FRA = 53112 + 205,46 * VOL 22,97 0,926

Estrutura ERA = 437108 + 130,53 * VOL 47,15 0,908

Impermeabilização IRA = 66688 + 53,884 * VOL 9,82 0,805

Pintura e Revestimento PRA = 7839,9 + 35,312 * AREA 1,11 0,771

Outros - 16,85 -

Fonte: Autores.

4.2 Relações para Reservatórios Elevados

Assim como nos reservatórios apoiados, foi re-

alizada a regressão para o grupo de dados de 

reservatório elevados, conforme Fig.3. Neste foi 

identificada uma correlação muito boa entre o 

volume e o custo global. 

CRE = 398087 + 1233,7 * VOL
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Erro padrão 234632,3028
Observações 8

0
200000
400000
600000
800000

1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000

0 300 600 900 1200 1500

Cu
st

o 
Gl

ob
al

 (
R$

)

Volume (m³)

Figura 3 - Regressão Linear entre Custo Global de REL’s e Volume do Reservatório.
Fonte: Autores.
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Para Reservatórios Elevados, os melhores coefi-

cientes de determinação foram alcançados pelos 

seguintes grupos: Fundação, Estrutura e Pintura 

e Revestimento. Quando somados, representam, 

em média, 77,2% do valor total da obra. Neste 

caso, os valores que foram excluídos da análise 

representam cerca de 17,6% do valor total da 

obra, em média.

Tabela 4 - Informações gerais de resultados em Reservatórios Elevados

Grupo Equação % Custo Global Médio R2 ajustado

Serviços iniciais SRE = 4120,8 - 19,658 * AREA 0,22 -0,089

Movimentação de Terra MRE = 6095,5 + 8,1038 * VOL 0,98 -0,105

Fundação FRe = 83718 + 2642,6 + AREA 11,59 0,804

Estrutura ERE = 198711 + 850,61 * VOL 62,92 0,893

Impermeabilização IRE = 11040 + 54,66 * VOL 3,96 0,712

Pintura e Revestimento PRE = 10712,9 + 61,956 * AREA 2,67 0,866

Outros - 17,66 -

Fonte: Autores.

A partir destes dados, é possível trabalhar para o 

desenvolvimento de modelos de estimativas pa-

ramétricas para ambos os tipos de reservatórios. 

A semelhança dos resultados obtidos para os dois 

tipos de reservatórios indica que é possível obter 

precisões equivalentes em suas estimativas. 

Alimentando o banco de dados para uma amos-

tra mais significativa, poder-se-á estimar custos 

desse tipo de obra, seja para elaboração de estu-

dos de viabilidades econômica, seja para o pla-

nejamento da administração pública para suas 

futuras licitações. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível afirmar que este trabalho foi capaz de 

atingir seus objetivos gerais e específicos ao re-

alizar a análise estatística dos dados disponíveis 

acerca da tipologia de obra definida, podendo 

ser utilizado como suporte para a montagem de 

um modelo de estimativa paramétrica de custos.

Após a definição inicial dos direcionadores de 

custo, sendo estes o volume de armazenamento 

do reservatório e sua área interna, foi possível a 

realização do procedimento de análise por meio 

de regressões. Este, por sua vez, identificou uma 

tendência, presente nos dois tipos de reserva-

tório, de aumento de correlação entre os dire-

cionadores e os custos nos grupos de serviço de 

maior representatividade no custo global, sendo 

os mais relevantes dentre estes, os grupos de 

Fundações e Estruturas.

Apesar do número relativamente pequeno de 

amostras, os resultados obtidos são conside-

rados bons para um trabalho inicial nessa área, 

visto que quando se orçam obras de reservató-

rios não há nenhuma outra base de referência 

além da comparação com outros orçamentos 

analíticos. Esse número pequeno de amostras, 

como dito anteriormente, deve-se à natureza 

das obras, pois trata-se de construções não con-

vencionais, o que gera um número pequeno de 

orçamentos disponíveis. Além disso, a falta de 

padronização nos mesmos faz com que nem to-

dos sejam viáveis para se trabalhar.

6 CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES
Todos os autores contribuíram de forma igualitária.
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Resumo
A Lei 12334/2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens, exige a elaboração dos 

Planos de Segurança de Barragem. A exigência desses planos fez surgir a necessidade de avaliação do pos-

sível rompimento de barragens em nível nacional. Para a modelagem de ruptura no estado do Ceará, é im-

portante considerar a densa rede de reservatórios existente. Assim, o objetivo deste trabalho é contribuir 

para a elaboração de estudos preliminares de ruptura de barragens em cascata, notadamente em regiões 

semiáridas, que possam subsidiar a elaboração de planos de contingência e estudos de mitigação de riscos. 

Utilizou-se o software HEC-RAS a partir da topografia extraída de um MDE com imagens SRTM para gerar os 

mapas de inundação. A comparação entre a área inundada obtida com o HEC-RAS e com o método simplifi-

cado MS-20S mostrou que, ao contrário do esperado, o resultado obtido pelo HEC-RAS forneceu valores mais 

elevados em virtude do efeito cumulativo do rompimento das barragens.

Palavras-chave: Ruptura de barragem. Simulação. Efeito cascata.

Abstract
Law 12334/2010, which establishes the National Dam Safety Policy, requires the development of Dam Safety Plans. 

The demand for these plans has given rise, all over the country, to the need to assess the possible rupture of dams. 

For dam break modelling in the state of Ceará, it is important to consider the existing dense network of reservoirs. In 

this way, the objective of this work is to contribute to the elaboration of preliminary studies of cascade dam break, 

especially in semiarid regions, which can contribute to the development of contingency plans and risk mitigation 

studies later on. The flood map was generated by the software HEC-RAS from the topography extracted of a digital 

elevation model with SRTM images. The comparison between the flooded area obtained with HEC-RAS and the 

simplified method MS-20S showed that, contrary to expectations, the result obtained by HEC-RAS provided higher 

values due to the cumulative effect of the cascade dam break.
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1 INTRODUÇÃO
Historicamente, a região Nordeste apresenta ex-

tremos climáticos, sendo os primeiros relatos de 

secas datados do século XVII (MARENGO, 2007). 

Tal fato se deve à grande variabilidade climáti-

ca da região semiárida, que abrange cerca de 

90% da área total dos estados nordestinos (IBGE, 

2018). As principais características climáticas da 

região são o baixo índice pluviométrico, a gran-

de variabilidade espaço-temporal das precipita-

ções, as altas temperaturas e a predominância 

de um déficit hídrico (TEIXEIRA, 2003; ARAÚJO, 

2011; TROLEIS E SANTOS, 2011; CAMPOS et al., 

2020; COSTA et al., 2021).

Essa variabilidade climática, principalmente nas 

épocas de seca, sempre se apresentou como um 

grande desafio, em especial, para a população 

rural (MARENGO, 2007). A busca por meios de 

como enfrentar essa situação tem sido objeto de 

preocupação da sociedade e de organismos go-

vernamentais ao longo dos anos (RABELO E LIMA 

NETO, 2018). 

Uma das soluções mais adotadas no Estado do 

Ceará foi a construção de reservatórios superfi-

ciais, iniciada ainda no século XIX. Com o passar 

do tempo, a política de açudagem no estado se 

intensificou, de forma a tentar garantir o abaste-

cimento das populações (TEIXEIRA, 2003). Dessa 

forma, o número de açudes construídos no esta-

do se elevou de forma significativa, criando uma 

densa rede de reservatórios. De acordo com um 

levantamento realizado pela Fundação Cearense 

de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), 

em 2008, foram registrados um total de 4.922 

espelhos d’água artificiais no estado, conside-

rando apenas os que possuem uma área a partir 

de 5 hectares. Contudo, estima-se que o estado 

tenha em torno de 25 mil barragens construídas, 

considerando os pequenos açudes (LIMA NETO; 

WIEGAND; ARAÚJO, 2011; CAMPOS et al., 2016; 

RABELO et al., 2021).

Em nível nacional, com a crescente quantida-

de de barragens distribuídas por todo o país, 

surgiu também a crescente preocupação com 

a segurança desses empreendimentos (SOUZA 

et al., 2017). Essa preocupação, aliada ao im-

pacto causado pelo rompimento de barragens 

no Brasil, fomentou o desenvolvimento da Lei 

nº12334/2010, que estabelece a Política Nacio-

nal de Segurança de Barragens (PNSB) e exige 

a elaboração dos Planos de Segurança de Bar-

ragens (PSB) e Planos de Ação de Emergência 

(PAE) (BRASIL, 2010). A exigência desses planos 

fez surgir a necessidade de avaliação do possível 

rompimento das barragens, de forma a determi-

nar a área de inundação e basear o estudo para 

desenvolvimento e elaboração destes.

No contexto do Estado do Ceará, essa lei surge 

com grande relevância, haja vista que, além das 

barragens administradas por órgãos governa-

mentais, tem-se uma grande quantidade de bar-

ragens cujos empreendedores são particulares, 

os quais apresentam capacidade técnica e finan-

ceira muito diferenciadas (AGÊNCIA NACIONAL 

DE ÁGUAS, 2016a), o que leva alguns deles a não 

tomar os devidos cuidados em relação à manu-

tenção da segurança das barragens.

Vale salientar também que, para a avaliação do 

possível rompimento de barragens no Estado 

do Ceará, é importante considerar a densa rede 

de reservatórios existente; dessa forma, deve- 

se atentar para a possibilidade de ocorrência de 

rompimentos em cascata. Tal possibilidade for-

talece a necessidade do desenvolvimento dos 

estudos de ruptura, visto que sua ocorrência 

pode potencializar todos os impactos catastró-

ficos gerados pela falha de uma barragem (CAO  

et al., 2014; COLLISCHONN; TUCCI, 1997).

Para determinar a mancha de inundação, faz-se 

necessário simular a ruptura da barragem por 

meio de modelos hidráulicos (VERÓL, 2010). No 

meio científico, já foram desenvolvidos diversos 
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modelos para realizar a simulação do fenômeno 

de ruptura de barragens, sendo estes de diferen-

tes complexidades (LAURIANO, 2009). Um dos 

dados de entrada a serem inseridos nos mode-

los para a simulação são referentes à topografia 

da região, descrevendo a geometria do sistema 

de cursos d’água. Tais dados são de grande rele-

vância à modelagem, pois, caso sejam mal inse-

ridos, a precisão do modelo pode ser reduzida de 

forma significativa. Isto posto, um dos maiores 

obstáculos para a realização da modelagem é a 

dificuldade da obtenção de dados topográficos, 

tendo em vista os altos custos envolvidos em le-

vantamentos de campo (LAURIANO, 2009). Fica 

evidente, portanto, a dificuldade dos empreen-

dedores em desenvolver tais planos, devido à 

elevada quantidade destes e à complexidade de 

obtenção dos dados que possibilitem a modela-

gem para geração das manchas de inundação. 

Nesse contexto, surgem ferramentas que podem 

ter destaque possibilitando a realização de estu-

dos preliminares, modelando de forma mais prá-

tica e menos onerosa, como os modelos digitais 

de elevação (MDE) com imagens SRTM (Shuttle 

Radar Topography Mission) (PEREIRA et al., 2017).

Com isso, o objetivo do trabalho é contribuir para 

a elaboração de estudos preliminares de ruptu-

ra no Estado do Ceará, considerando o efeito de 

açudes de montante, que possam servir de base, 

fornecendo uma ideia inicial para uma modela-

gem posterior, mais precisa, a ser usada nos pla-

nos de contingência e estudos de mitigação de 

riscos. Para tanto, realizou-se uma simulação de 

ruptura em cascata utilizando um MDE com ima-

gens SRTM a partir do software de modelagem 

HEC-RAS. Além disso, compararam-se os resul-

tados obtidos com os resultados da metodologia 

simplificada MS-20S. Ressalta-se que o método 

MS-20S não considera o efeito da ruptura em 

cascata (MELO, 2015; PEREIRA, et al., 2017).

2 METODOLOGIA
2.1 Área de estudo

A Bacia Hidrográfica do Banabuiú apresenta-se 

como uma sub-bacia da Bacia Hidrográfica do 

Jaguaribe. Localiza-se na região central do es-

tado do Ceará, incluindo doze municípios e tem 

uma área de drenagem de 19.810km², o que cor-

responde a pouco mais de 13% do território do 

estado. O clima da região é do tipo tropical quen-

te semiárido, caracterizado por altas temperatu-

ras e baixas precipitações, sendo a média plu-

viométrica anual de aproximadamente 725mm 

(IPECE, 2016). A vegetação é predominantemen-

te caatinga degradada (arbustiva densa ou aber-

ta). Com relação ao relevo, a Bacia do Banabuiú 

apresenta vales abertos, com pequenas ampli-

tudes entre os fundos dos vales e os interflúvios. 

Outro aspecto são as declividades dos talvegues 

dos rios, que são, em média, 0,095m/m (SANTA-

NA, 2009).

Para a realização do presente trabalho, selecio-

nou-se, como reservatório principal a ser mode-

lado, o Banabuiú, devido ao seu papel estratégi-

co no abastecimento dos municípios localizados 

dentro da bacia hidrográfica e também em outras 

regiões do estado, sendo este o terceiro maior 

do Ceará em capacidade de acumulação. A Bar-

ragem do Banabuiú possui dois afluentes prin-

cipais, o Rio Banabuiú e o Rio Quixeramobim. 

Dessa forma, para a realização da modelagem 

de ruptura em cascata, selecionou-se o Rio Qui-

xeramobim, visto que nesse rio encontra-se o 

Reservatório Fogareiro, o maior a montante do 

Banabuiú. Além disso, entre as duas barragens 

citadas, encontra-se também a Barragem Qui-

xeramobim. A Fig. 1 apresenta o detalhamento 

das três barragens dentro da bacia hidrográfica. 

Além disso, a escolha foi baseada também na 

disponibilidade de dados de projeto para utiliza-

ção nos processos da modelagem.
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A Barragem Banabuiú se apresenta como um 

maciço de terra zoneada, com capacidade de 

acumulação de 1.601,00hm³, altura máxi-

ma de 57,70m e extensão pelo coroamento de 

824,00m. A Barragem Quixeramobim é uma es-

trutura de concreto do tipo gravidade, com ca-

pacidade de acumulação reduzida de maneira 

significativa pelo assoreamento, passando de 

54,00hm³ (dado de projeto, década de 1960) 

para 7,89hm³ (batimetria realizada em 2008). 

Sua altura máxima é de 16,89m, e a extensão 

pelo coroamento é de 180,00m. A Barragem 

Fogareiro é uma estrutura de terra homogê-

nea, com capacidade de aproximadamente 

119,00hm³, altura máxima de 29,80m e exten-

são de 560,00m (SECRETARIA DE RECURSOS HÍ-

DRICOS DO ESTADO DO CEARÁ, 2015).

As barragens selecionadas encontram-se bem 

próximas umas das outras, o que reforça a ideia 

da densa rede de reservatórios existente e dá su-

porte à hipótese do rompimento em cascata. A 

Tabela 1 mostra a distância entre as barragens, 

medidas em linha reta, de maciço a maciço.

Figura 1 - Localização dos reservatórios selecionados para modelagem.
Fonte: Elaborado pela autora.

Tabela 1 - Distância entre as barragens a serem 
modeladas 

Trecho Distância (km)

Fogareiro - Quixeramobim 19,90

Quixeramobim - Banabuiú 45,70

2.2 Modelagem de ruptura

As simulações desenvolvidas foram realizadas 

utilizado o software HEC-RAS (River Analysis 

System) na versão 5.0.3, que utiliza as equações 

de Saint-Venant para cálculo do escoamento 

(BRUNNER, 2016). Esse programa foi escolhido 

por se tratar de um software livre e por ser um 

dos mais populares para realização de modela-

gens hidráulicas. 

Assim, de acordo com o Boletim 111 do Comitê 

Internacional de Grandes Barragens, os estu-

dos de rompimentos hipotéticos de barragens 

devem seguir as etapas de desenvolvimento 

descritas: elaboração do hidrograma de ruptu-
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ra, propagação da onda de cheia, geração dos 

mapas de inundação e elaboração de planos 

de contingência (ICOLD, 1998). O presente tra-

balho será desenvolvido somente até a etapa 

de geração de mapas de inundação; contudo, 

ressalta-se a importância da elaboração de pla-

nos de contingência para os Planos de Ação de 

Emergência (PAE) exigidos pela lei nacional de 

segurança de barragens.

A elaboração do hidrograma de ruptura, primei-

ra etapa do processo, deu-se com a aquisição do 

valor de vazão de pico a partir do estudo realiza-

do pela Secretaria de Recursos Hídricos do Esta-

do do Ceará (SRH-CE), desenvolvido contempo-

raneamente a este trabalho, a pedido do Banco 

Mundial para análise da segurança da Barragem 

Banabuiú e posterior implantação do projeto 

Malha D’Água na área Banabuiú–Sertão Central. 

Tal estudo realizou a modelagem hidrológica no 

software HEC-HMS (Hydrologic Modeling System) 

versão 4.2.1. A vazão de pico utilizada é referente 

a um cenário de ruptura no qual não há um even-

to de precipitação associado, ou seja, considera 

somente o volume acumulado nos reservatórios.

Dando sequência ao método, realizou-se a pro-

pagação da onda de ruptura no vale a jusante. É 

importante ressaltar que a Barragem Banabuiú 

não rompe por galgamento, tendo em vista o ce-

nário de vazão estudado, ou seja, o vertedouro 

da barragem é capaz de verter a vazão advinda 

da ruptura em cascata a montante (SECRETARIA 

DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ, 

2018; FUSARO, 2011).

Um dos dados de entrada de maior importân-

cia para a modelagem de ruptura são os dados 

referentes à topografia da região a jusante. Em 

primeiro lugar, é preciso esclarecer que a mode-

lagem a ser realizada, caso se tenha como ob-

jetivo o desenvolvimento de Planos de Ação de 

Emergência (PAEs) para as barragens, deve uti-

lizar dados topográficos bastante precisos para 

que a área de inundação determinada seja a 

mais próxima da realidade na ocorrência de um 

acidente, ou seja, seria necessária a realização 

de um levantamento topobatimétrico nas se-

ções transversais ao longo do rio (SALGADO, et 

al., 2017). Contudo, devido aos custos elevados 

desse tipo de levantamento, à extensão con-

siderável da região estudada, e por se tratar de 

um estudo preliminar de ruptura, foi utilizado, 

neste trabalho, um modelo digital de elevação 

(MDE) a partir de imagens SRTM 30 m (Shuttle 

Radar Topography Mission), que apresentam pre-

cisão estimada das altitudes na ordem de 2 a 5 

metros de erro absoluto e valores inferiores para 

diferenças de altitude. Outros tipos de estudos 

que também necessitam de uma boa precisão de 

dados topográficos, como a elaboração de pro-

jetos de adutoras, por exemplo, também estão 

utilizando os dados da SRTM para a elaboração 

dos estudos preliminares (MOLINAS, 2018). Além 

disso, buscou-se utilizar condições de topografia 

semelhantes à utilizada no desenvolvimento do 

método MS-20S. Dessa forma, com a utilização 

do software Global Mapper foi possível extrair, a 

partir do MDE com imagens SRTM, para a região 

de abrangência do rio, curvas de nível principais 

de 5 em 5 metros e secundárias de 1 em 1 metro.

Em relação à fronteira de jusante para o compri-

mento do rio (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 

2016b), o critério utilizado para as Barragens 

Fogareiro e Quixeramobim foi um reservatório a 

jusante. Já para a Barragem Banabuiú, o critério 

selecionado foi a confluência com outro rio, no 

caso, o rio Sitiá. Já acerca do espaçamento entre 

as seções transversais de interesse, este deve se 

dar de forma a contemplar as contrações, ex-

pansões, modificações bruscas do leito do rio e 

devem representar da melhor forma o rio ana-

lisado, buscando evitar erros físicos elevados 

no resultado final das simulações (BRUNNER, 

2014; SOUZA; MARTINS; FADIGA JUNIOR, 1991). 

Assim, foram desenhadas 139 seções, sendo a 

largura adotada de 800m, pois observou-se que 
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esta abrangia a calha do rio. A Fig. 2, a seguir, 

apresenta um pequeno trecho a jusante da Bar-

ragem Fogareiro, como exemplificação das se-

ções transversais.

Figura 2 - Detalhe das seções transversais a jusante da barragem Fogareiro.
Fonte: Elaborado pela autora.

As dimensões da brecha, em formato trapezoi-

dal, e o tempo de desenvolvimento desta para 

as Barragens Fogareiro e Banabuiú foram calcu-

ladas a partir das equações de Froehlich (2008) 

(BRUNNER, 2014), apresentadas na Tabela 2, 

sendo Bméd
 a largura média da brecha, h

b
 a altura 

da brecha, V
w
 o volume do reservatório no mo-

mento da ruptura, K
0
 uma constante que varia 

com o tipo de rompimento, e g a aceleração da 

gravidade. Já para a brecha da Barragem Quixe-

ramobim foram utilizados os critérios do estudo 

desenvolvido por Viseu (2008), apresentados na 

Tabela 3. Para todas as barragens assumiu-se 

que a altura da brecha abrange toda a altura do 

barramento. A Tabela 4 a seguir apresenta os va-

lores utilizados para as dimensões da brecha e do 

tempo de abertura.

Tabela 2 - Equações empíricas para cálculo dos parâmetros da brecha de ruptura

Referência Brecha Tempo de formação Observações

Froehlich (2008)
𝐵𝐵!é# = 0,27 × 𝐾𝐾$ 

× 𝑉𝑉!
",$% × ℎ&

","' 
𝑡𝑡 = 63,2 × (

𝑉𝑉!
𝑔𝑔ℎ"#

 

• K
0
 (1,3 para galgamento; 1,0 para 

piping)
• t em segundos
• H:V (1:1 para galgamento; 0,7:1 
para piping)

Fonte: Adaptado de Brunner (2014).

Tabela 3 - Critérios para parâmetros da brecha de ruptura em barragens de concreto

Tipo de barragem
Características da brecha

Dimensão Tempo de ruptura

Gravidade Brecha retangular correspondente a 50% da estrutura total ou 3 dos blocos maiores 30 min

Fonte: Adaptado de Viseu (2008).
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Por fim, a geração dos mapas de inundação foi 

realizada a partir dos resultados obtidos com a 

propagação da onda de cheia pelo HEC-RAS. 

Consideraram-se os três reservatórios com sua 

capacidade máxima no momento do rompimen-

to e o tipo de rompimento como galgamento 

(ENGECORPS, 2012). Assim, com os resultados 

gerados pelo HEC-RAS para a cota máxima atin-

gida pelo nível d’água para cada seção transver-

sal, foi possível desenhar os mapas de inundação 

a partir do traçado das curvas de nível extraídas 

do MDE no software AutoCAD Civil 3D. Para uma 

melhor visualização das áreas atingidas pela 

inundação, exportou-se o traçado do mapa para 

o Google Earth.

Com as simulações realizadas, foram obtidos os 

resultados que serão apresentados, iniciando 

pela análise do perfil longitudinal do rio e das se-

ções transversais e, em seguida, pela apresenta-

ção do mapa de inundação. Além disso, serão re-

alizadas análises comparativas entre o mapa de 

inundação gerado e o mapa de inundação obtido 

pela metodologia simplificada MS-20S, utilizada 

para classificação das barragens quanto à cate-

goria de dano potencial associado.

Tabela 4 - Parâmetros calculados para as brechas das barragens em estudo

Barragem Largura média (m) Tempo de abertura (h) Inclinação lateral

Fogareiro 182,29 2,66 1

Quixeramobim 90,00 0,5 0

Banabuiú 387,89 4,29 1

Fonte: Elaborado pela autora.

2.2.1 Metodologia simplificada MS-20S

Esse método foi desenvolvido no Laboratório Na-

cional de Engenharia Civil (LNEC), em Portugal, 

com o objetivo de efetuar análises rápidas e orde-

nar, em termos de risco, conjuntos com um núme-

ro considerável de barragens, utilizando formula-

ções simplificadas e programas mais acessíveis.

É baseado em equações empíricas que permi-

tem estimar a vazão de pico gerada em função 

da altura da barragem, do volume do reserva-

tório ou da combinação de ambos e utiliza ima-

gens satélite dos vales a jusante para definir os 

mapas de inundação (MELO, 2015; PEREIRA,  

et al., 2017). Esse método tem sua aplicação li-

mitada a barragens com capacidade de acumu-

lação menor que 1000hm³.

Além disso, é importante ressaltar que o modelo 

MS-20S deve ser utilizado somente como uma 

referência nos processos de segurança de barra-

gens, auxiliando na priorização de atuação de ór-

gãos fiscalizadores, por exemplo, tendo em vista 

que a área de inundação gerada não pode ser 

utilizada nos PAEs devido à precisão insuficiente 

dos dados de relevo – no caso, as imagens SRTM 

30m (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2016c).

Nesse contexto, a comparação realizada no pre-

sente trabalho se justifica pelas entradas seme-

lhantes em ambos, a citar: topografia extraída 

das imagens SRTM 30m e a onda de cheia simu-

lada com a vazão de pico. No modelo MS-20S 

também não é considerado um evento de chuva 

simultâneo ao rompimento das barragens, con-

dição também considerada nas simulações com 

o HEC-RAS.

As manchas de inundação da metodologia sim-

plificada foram geradas pela Companhia de 

Gestão de Recursos Hídricos do Estado do Ceará 

(COGERH, 2018).

Simulação do rompimento de barragens em cascata em uma bacia hidrográfica semiárida
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A simulação realizada apresentou os perfis longi-

tudinais para os três trechos do rio indicados na 

Fig.3. Ressalta-se que o trecho 1 é referente ao 

vale de jusante da Barragem Fogareiro, o trecho 

2 ao vale de jusante da Barragem Quixeramobim 

e o trecho 3 se refere à região a jusante da Barra-

gem Banabuiú. Os trechos possuem, respectiva-

mente: 25 km, 60 km e 43 km aproximadamente.

Fazendo a diferença média entre a cota alcan-

çada pela água em seu nível máximo e a cota do 

terreno, temos o nível d’água máximo médio em 

cada trecho do rio (Fig. 4). Observa-se que, mes-

mo com o amortecimento da onda de cheia, os 

níveis d’água atingidos são bastante elevados, 

podendo causar danos bastante expressivos. É 

importante salientar, porém, que a modelagem 

realizada não considerou aportes intermediários 

entre as barragens, já que se admitiu a não ocor-

rência de precipitação durante o processo do 

rompimento. Ou seja, em um cenário de ruptura 

com ocorrência simultânea de precipitações, os 

resultados seriam ainda mais críticos.

Cao et al. (2014), a partir de uma modelagem 

de ruptura em cascata de barragens, e Xue et al. 

(2011), a partir de um experimento em calha de vi-

dro retangular para simular o rompimento em cas-

cata, concluíram que as características hidráulicas 

do fluxo de água devido a uma ruptura de barra-

gens em sequência serão influenciadas pelo nível 

inicial de água e pela distância entre as barragens. 

Assim, entende-se que, apesar da ocorrência do 

rompimento em cascata da barragem Quixeramo-

bim, o nível d’água máximo médio não aumenta no 

trecho 2, visto que tal barragem possui uma capa-

cidade de acumulação muito baixa, se comparada 

com a barragem rompida a montante. 

Outro aspecto observado foi que, na última se-

ção do trecho 3, o nível d’água máximo foi de 

aproximadamente três metros, portanto a onda 

de cheia continuará sua propagação para além 

do limite estabelecido.

Figura 3 - Perfil longitudinal dos trechos do rio apresentando o nível máximo d’água atingido.
Fonte: Elaborado pela autora.
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O Estado do Ceará, culturalmente, vivencia um 

assentamento da população em áreas próximas 

aos corpos d’água, o que leva a uma grande ocu-

pação das regiões a jusante das barragens. As-

sim, a grande maioria das barragens do estado 

é classificada com dano potencial associado 

alto (DPA), devido, principalmente, ao potencial 

de perdas de vidas humanas no caso de rompi-

mento, e necessitarão de um PAE (OLIVEIRA, et 

al., 2018). Ao longo do vale de jusante das barra-

gens analisadas, apesar de existirem habitações 

mais isoladas, o maior aglomerado de habitações 

existente é o Município de Quixeramobim-CE, lo-

calizado no Trecho 2 do projeto. Com isso, devi-

do à grande quantidade de seções transversais 

no presente estudo, optou-se por dar destaque 

à seção transversal do Trecho 2 mais próxima à 

região central do Município de Quixeramobim 

(Seção 35) (Fig. 5). A seção selecionada já abran-

ge as primeiras habitações mais próximas à calha 

do Rio. Dessa forma, conclui-se que essas resi-

dências serão fortemente atingidas. Além disso, 

considerando que o rio em questão é um rio in-

termitente e que, mesmo com a regularização, 

sua profundidade é da ordem de centímetros, 

tem-se que o nível d’água aumenta de forma 

considerável, sendo mais de seis metros no pon-

to mais profundo.

Figura 4 - Nível d’água médio por trecho calculado a partir das lâminas máximas atingidas. 
Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 5 - Seção transversal representativa do município de Quixeramobim: (a) HEC-RAS e (b) imagem de satélite. 
Fonte: Elaborado pela autora.
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Os resultados obtidos pela verificação das se-

ções transversais mostraram que algumas se-

ções apresentaram transbordamento, o que sig-

nifica que a largura de 800 metros, adotada para 

as seções, não foi suficiente em alguns locais ao 

longo do rio. A Seção 35 é uma das que apresen-

tam transbordamento; logo, a água entrará mais 

adiante dentro da cidade, potencializando ainda 

mais os danos. Destaca-se ainda o fato de que 

o município em questão é pequeno, não sendo, 

portanto, muito verticalizado em suas constru-

ções. Dessa forma, uma lâmina de três metros, 

por exemplo, já submergiria a maior parte das 

residências.

Com relação às velocidades máximas atingidas 

pela onda de cheia gerada pelo rompimento das 

barragens, tem-se que a média destas por trecho 

apresenta valores decrescentes na sequência do 

rio, o que ocorre, dentre outros motivos, devido 

às características geomorfológicas da área em 

estudo, como baixas declividades e relevo mais 

aplainado (Fig. 6). Oliveira (2016), a partir de uma 

modelagem de rompimento de barragem no se-

miárido do Estado da Bahia – região com carac-

terísticas bastante similares à região de estudo 

do presente trabalho –, concluiu que os valores 

de declividade influenciam diretamente a veloci-

dade da correnteza e obteve, em sua simulação, 

uma redução da aceleração da onda de cheia e 

da energia do escoamento, o que corrobora os 

resultados obtidos neste trabalho.

Figura 6 - Velocidade média por trecho calculada a partir das velocidades máximas atingidas. 
Fonte: Elaborado pela autora.

A partir dos dados de cota máxima atingida pelo 

nível d’água, obteve-se o mapa de inundação 

para o rompimento hipotético das barragens, 

apresentado na Fig. 7.

Comparando o mapa de inundação obtido e o 

mapa de inundação gerado pela metodologia 

simplificada MS-20S, observa-se que a largu-

ra média da área inundada foi maior para a si-

mulação de rompimento hipotético realizada 

pelo HEC-RAS (Fig. 8). Não foi possível realizar a 

comparação para a área inundada a jusante da 

Barragem Banabuiú, visto que esta não rompe 

no cenário simulado nesse trabalho e sua área 

inundada a jusante é decorrente somente da 

vazão vertida pelo sangradouro, e também por-

que a metodologia simplificada não se aplica 

para barragens com capacidade de acumulação 

maiores que 1.000 hm³ (AGÊNCIA NACIONAL DE 

ÁGUAS, 2016c).
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Pereira et al. (2017) realizaram tal comparação 

em simulações para três barragens isoladas e 

obtiveram resultados diferentes, sendo a área 

inundada obtida pela metodologia simplificada 

maior. Dessa forma, tendo em vista que a meto-

dologia simplificada não considera a ocorrência 

do efeito de ruptura em cascata, caso do presen-

te trabalho, sua aplicação para classificar o dano 

potencial associado em situações desse tipo 

pode levar a resultados subdimensionados, não 

sendo a favor da segurança.

Salienta-se que os mapas de inundação gerados 

pelo método MS-20S não podem servir como 

base para o desenvolvimento dos Planos de Ação 

de Emergência (PAE) das barragens, devido às 

grandes simplificações envolvidas no processo 

(AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2016c).

Figura 7 - Mapa de inundação resultante da simulação pelo HEC-RAS.
Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 8 - Comparação entre o mapa de inundação gerado pelo HEC-RAS e pelo MS-20S.
Fonte: Elaborado pela autora.
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4 CONCLUSÕES
No presente trabalho, apresentou-se um estudo 

preliminar de ruptura de barragens, consideran-

do a possibilidade do efeito em cascata em três 

reservatórios sequenciados – Fogareiro, Quixera-

mobim e Banabuiú. O mapa de inundação gera-

do pelo software HEC-RAS a partir da topografia 

extraída de um modelo digital de elevação (MDE) 

com imagens SRTM, pode fornecer uma ideia ini-

cial das áreas inundadas, de forma a auxiliar no 

desenvolvimento de modelagens posteriores exi-

gidas para a elaboração dos PAEs das barragens, 

de acordo com a Lei nº 12.334/2010. As larguras 

adotadas para as seções transversais e o limite 

estabelecido para extensão do rio, por exemplo, 

devem ser maiores, visto que os resultados de ní-

vel d’água se apresentaram elevados em alguns 

pontos limites. De forma geral, porém, os resulta-

dos obtidos foram satisfatórios, apresentando um 

comportamento conforme o esperado em relação 

ao nível d’água máximo, velocidades máximas 

atingidas pela onda de ruptura e áreas inundadas.

A comparação realizada entre o cenário modela-

do e os resultados da metodologia simplificada 

MS-20S mostrou que, ao contrário do esperado 

em um primeiro momento, em que a metodolo-

gia simplificada aumentaria a área inundada, o 

valor obtido pelo HEC-RAS foi maior. Entretan-

to, tendo em vista que a metodologia simplifi-

cada não é capaz de considerar os reservatórios 

interligados, ou seja, não é possível simular um 

evento de ruptura em cascata com esse método, 

entende-se que a área alagada maior obtida pe-

los resultados do HEC-RAS esteja coerente para a 

simulação desejada.

Como sugestão para trabalhos futuros, podem ser 

feitas análises de sensibilidade dos parâmetros 

adotados no processo de modelagem, como as 

dimensões da brecha de ruptura, de forma a ve-

rificar o impacto da variação destes no mapa de 

inundação gerado. Além disso, outros cenários 

de ruptura podem ser incluídos, considerando 

um evento de chuva com diferentes períodos de 

retorno. Sugere-se também a realização de simu-

lações hidrossedimentológicas e de qualidade da 

água, que podem contribuir com novos aspectos 

ainda não abordados em estudos de rompimentos 

no Estado do Ceará e reconhecer a importância 

da modelagem de ruptura em diferentes esferas, 

como aspectos ambientais e de bem-estar huma-

no. Para a abordagem de outros pontos de estudo 

preliminar, sugere-se a realização das simulações 

com a inserções dos próprios hidrogramas de rup-

tura, ao invés dos valores de vazão de pico, con-

tribuindo para as análises relacionadas ao tempo 

de chegada da onda de cheia e determinação das 

zonas de auto salvamento preliminares.

Por fim, é importante ressaltar as limitações do 

presente trabalho para aplicação em casos prá-

ticos, sendo necessários ainda maiores refina-

mentos na modelagem. As curvas de nível ge-

radas pelo MDE com imagens SRTM podem ser 

validadas a partir de algumas seções transver-

sais levantadas.
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