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 APRESENTAÇÃO

Charles Carneiro
Bruna Rangel

A política de pesquisa adotada pela SANEPAR desde os anos 70 contribuiu de 
forma decisiva como um dos mais importantes diferenciais competitivos que levaram a 
empresa a uma posição de destaque no cenário nacional. O desenvolvimento de soluções 
tecnológicas adaptadas a realidade do Estado, com menores custos, facilidade operacional, 
e aprimorando a sustentabilidade dos processos, contribuem decisivamente para a oferta 
de serviços de qualidade a preços justos. Contudo, o processo científico adotado para o 
alcance deste resultado, trás benefícios intangíveis estratégicos à empresa, como a forma-
ção acadêmica, o aperfeiçoamento técnico, a aproximação com a academia, a constante 
atualização sobre as principais inovações do setor, a prospecção tecnológica, o intercâmbio 
com outras instituições nacionais e internacionais. Estes são alguns bons exemplos de con-
tribuições que tem como origem a atividade de P&D&I no dia a dia da empresa.

A Sanepar tem larga experiência em P&D, com mais de 300 contribuições cientí-
ficas, vários livros, diversos prêmios a nível nacional e, possivelmente o mais importante 
aspecto nesse contexto, inúmeras soluções tecnológicas aplicadas no âmbito da empresa, 
nos processos água e esgoto.

O envolvimento de vários profissionais da empresa com atividades de pesquisa 
e a qualificação profissional, ampliando o quadro de especialistas, mestres e doutores 
na empresa, contribuiu decisivamente para a melhoria de todos os processos técnicos e 
operacionais. Muitos destes técnicos passaram a utilizar o método científico para a reso-
lução de problemas, conferindo maior credibilidade ao processo decisório e facilitando 
a tomada de decisão. 

A Sanepar conta hoje com uma moderna estrutura de P&D. A empresa é uma das 
únicas companhias de saneamento do país a ter uma unidade exclusiva de P&D -  Asses-
soria de Pesquisa e Desenvolvimento (APD). Em 2014 a Sanepar criou o CETS - Centro 
de Tecnologias Sustentáveis Sanepar, que é coordenado pela APD. O foco principal da 
política interna da Sanepar é a Inovação Tecnológica, portanto o processo acadêmico 
não se encerra com publicações, que embora sejam imprescindíveis para compartilhar o 
conhecimento gerado e ampliar a crítica às soluções desenvolvidas, refletem apenas uma 
parte do processo. O nosso objetivo é a aplicação prática dos conhecimentos desenvolvi-
dos, de forma a solucionar os problemas identificados e demandados.

A APD realiza periodicamente levantamentos de demanda tecnológica junto às 
diversas áreas da empresa para definir prioridades nas atividades de P&D. Com base 
nestes levantamentos são definidos os programas estratégicos de pesquisa, que utiliza de 



forma complementar 4 estratégias: i) a prospecção tecnológica, ii) a execução direta de 
pesquisas pela APD, iii) o estímulo à atividades de investigação por toda a estrutura da 
empresa e, iv) o estabelecimento de parcerias interinstitucionais para o desenvolvimento 
de redes de pesquisa. 

O Paraná dispõe de uma sólida rede de Instituições de Ensino Superior e de Pes-
quisa, formada por diversas universidades estaduais, distribuídas por todo o território. 
Além disso conta com instituições de pesquisa consolidadas, que representa um patri-
mônio do Estado. Para aproveitar este potencial, a política de pesquisa da Sanepar busca 
integrar as atividades de P&D internas com a imensa estrutura de pesquisa disponível. 
Esta aproximação trás grandes benefícios à empresa, por possibilitar a aproximação com 
pesquisadores de referência, permitindo o acesso à informação sistematizada e estado 
da arte, bem como oferece aos pesquisadores a experiência prática da implantação e 
execução de serviços de saneamento, aproximando as pesquisas a realidade do Estado. 

Assim, para dar suporte a este procedimento foi criado o Programa Paranaense 
de Pesquisa em Saneamento Ambiental - PPPSA, que prevê o lançamento de chamadas 
públicas de projetos de pesquisa, definidos pelas prioridades práticas do saneamento do 
estado, que são financiadas por um fundo patrocinado pela Sanepar e pela Fundação 
Araucária. 

Este livro sintetiza as pesquisas realizadas na primeira fase do Programa Parana-
ense de Pesquisa em Saneamento (PPPSA), o qual envolveu as seguintes instituições: 
Universidade Estadual de Maringá (UEM) com a pesquisa “Processo de adsorção com 
diferentes agentes adsorventes para desfluoretação de águas subterrâneas”; a Universida-
de Estadual de Londrina (UEL) com a pesquisa “Processos específicos de pós-tratamento 
físico-químico de lixiviado de aterro sanitário e avaliação ecotoxicológica”;  a Univer-
sidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) com o projeto “Remoção de nitrogênio por 
processos biológicos”;  a Universidade Federal do Paraná (UFPR do Litoral do Paraná e 
Centro Politécnico ) com dois projetos de pesquisa: “Intercomparação entre indicadores 
geoquímicos e microbiológicos como ferramentas complementares para diagnóstico da 
introdução de esgotos urbanos no litoral paranaense” e “Critérios de Escolha para Lo-
calização de Captação Subsuperficial em Rios”; e a Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná (UTFPR – Campus de Medianeira e Campus de Curitiba) com as pesquisas 
“Síntese e utilização de nanopartículas e filmes poliméricos com nanopartículas incorpo-
radas para remoção seletiva de poluentes contidos em águas superficiais e subterrâneas” 
e “ Remoção de Nitrogênio e Fósforo do Esgoto Sanitário por reator anaeróbio e reator 
aeróbio de Leito Fixo”. 

As atividades que são financiadas com recurso públicos tem a obrigação de pro-
curar a forma mais eficaz para direcionar os investimentos, que são pagos com um gran-
de esforço da população e também de demonstrar de forma transparente, a legalidade e 
a conformidade com as normas estabelecidas. Há grandes dificuldades administrativas 
originadas da extrema complexidade dos processos, que em alguns casos são excessiva-



mente burocráticos, que exigem um grande número de profissionais de apoio e de um 
profundo envolvimento dos coordenadores das pesquisas. Em alguns casos a complexi-
dade é tamanha, que mesmo profissionais com larga experiência tem diferentes interpre-
tações sobre as exigências, gerando incertezas aos pesquisadores, que são obrigados a 
dispender muito tempo ao controle destas atividades, e com insegurança jurídica quanto 
aos procedimentos. Nas bastasse, a demora na aquisição de materiais e equipamentos 
traz uma dificuldade adicional à observação dos cronogramas de pesquisa. 

Uma das exigências burocráticas que necessariamente aprendemos a trabalhar foi 
a inclusão de cada projeto em um sistema de controle físico-financeiro do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná denominado SIT – Sistema Integrado de Transferências, que 
requer alimentação bimestral. Inicialmente o sistema nos trouxe grandes dificuldades. 
Entretanto, a medida em que obtivemos familiaridade com o software, percebemos que 
ele é uma importante ferramenta e facilitadora para a gestão dos projetos, permitindo rea-
lizar o controle, lançamento e adequações de dados de forma rápida e coesa. Obviamente 
que um projeto desta envergadura, de caráter multi-institucional e interdisciplinar, e com 
vários pesquisadores, também enfrenta problemas de ordem técnica e científica. 

Contudo, mesmo com as dificuldades apresentadas, todas as equipes de proje-
tos tiveram um excelente desempenho. Com esforço, dedicação e trabalho em equipe 
conseguiram superar os obstáculos e agora apresentam suas contribuições a sociedade. 
Este livro que apresentamos à crítica dos profissionais do Saneamento e da comunidade 
científica, retrata os primeiros produtos gerados pelo programa PPPSA. A próxima etapa 
do trabalho é a implementação de projetos em escala piloto para adotar as soluções en-
contradas, que representa um grande desafio, que vai exigir a continuidade deste esforço 
coletivo entre técnicos e cientistas.



SUMÁRIO

CAPÍTULO 1
A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS PELOS INVESTIMENTOS EM PESQUISA. A EXPERIÊNCIA DO 
PROGRAMA PARANAENSE DE PESQUISA EM SANEAMENTO AMBIENTAL - PPPSA ..................................... 25

1. A IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA ........................................................................... 25
2. AS PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA SANEPAR ............................. 26
3. O PROGRAMA PARANAENSE DE PESQUISA EM SANEAMENTO AMBIENTAL ............................... 29

CAPÍTULO 2
CRITÉRIOS DE ESCOLHA PARA LOCALIZAÇÃO DE CAPTAÇÃO SUBSUPERFICIAL EM RIOS .............................. 33

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................................ 33
2. REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................................................................. 35

2.1 TRANSPORTE DE SEDIMENTO ............................................................................................... 35
2.2 MODELO HIDRODINÂMICO UNIDIMENSIONAL .................................................................... 37
 2.2.1 Equações do Modelo Hidrod. Unidimensional .................................................... 37
2.3 MODELO UNIDIMENSIONAL EM LINGUAGEM FORTRAN ...................................................... 39
2.4 O MODELO HFC-RAS ............................................................................................................. 40

3. METODOLOGIA ............................................................................................................................. 43
3.1 TRANSPORTE DE SEDIMENTO ............................................................................................... 43
3.2 CÁLCULO DO TRANSPORTE DE SEDIMENTO ......................................................................... 47
3.3 DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES CARACTERÍSTICAS USANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 
NA BACIA DO RIO VERDE ........................................................................................................... 49
3.4 COMPARAÇÃO ENTRE MODELO HEC-HAS E O MODELO DE ESCOAMENTO UNIDIMENSIONAL 
EM LINGUAGEM FORTRAN .......................................................................................................... 53
3.5 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO – BACIA DO VERDE ................................................ 65

3.5.1. Uso e ocupação do solo ............................................................................................. 68
3.6 COBERTURA VEGETAL ........................................................................................................... 68
3.7  TIPO DE SOLO ....................................................................................................................... 68

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................................................... 69
4.1  RESULTADO DAS VAZÕES CARACTERÍSTICAS USANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS NA 
BACIA DO RIO VERDE ................................................................................................................. 69
4.2 DEFINIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E SEDIMENTOLÓGICAS NA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE .................................................................................................. 71
4.2.1 Dados Geométricos ........................................................................................................... 71
4.2.2 Dados Sedimentológicos ................................................................................................... 73
4.3  APLICAÇÃO DO MODELO HIDRODINÂMICO UNIDIMENSIONAL NA BACIA HIDROGRÁFICA 
DO RIO VERDE ............................................................................................................................ 75
4.4  DETERMINAÇÃO DA DESCARGA SÓLIDA POR ARRASTE ........................................................78
4.5 POTENCIAL DE APLICABILIDADE PRÁTICA - METODOLOGIA PARA DEFINIÇÃO DO MELHOR 
LOCAL PARA INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO SUBSUPERFICIAL ................................................ 83

5. CONCLUSÕES ................................................................................................................................ 85
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................................... 86



CAPÍTULO 3
PROCESSOS DE ADSORÇÃO COM DIFERENTES AGENTES ADSORVENTES PARA DESFLUORETAÇÃO DE 
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS ................................................................................................................................. 87

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................................ 87
2. REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................................................................. 88
3. METODOLOGIA ............................................................................................................................. 90

3.1 SOLUÇÕES DE FLÚOR ............................................................................................................ 90
3.2 REAGENTES .......................................................................................................................... 90
3.3 AGENTES ADSORVENTES ...................................................................................................... 91

3.3.1 Alumina ativada .......................................................................................................... 91
3.3.2 Carvão ativado de origem animal ............................................................................... 92
3.3.3 Resina Dowex TM Marathon A ...................................................................................... 94

3.4 DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE E VISCOSIDADE DAS SOLUÇÕES DE FLÚOR ....................... 95
3.5 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE FLÚOR NA SOLUÇÃO ........................................... 96
3.6 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ADSORÇÃO DOS ADSORVENTES ........................................ 97
3.7 DETERMINAÇÃO DO PONTO DE DESCARGA ZERO DOS ADSORVENTES ................................ 97
3.8 OBTENÇÃO DE DADOS EXPERIMENTAIS EM SISTEMA DE BATELADA .................................... 98

3.8.1 Cinética de Adsorção .................................................................................................. 98
3.8.2 Avaliação do efeito do pH na solução ......................................................................... 98
3.8.3 Avaliação do efeito da temperatura ............................................................................ 98
3.8.4 Avaliação do efeito da agitação .................................................................................. 99

3.9 OBTENÇÃO DE DADOS EXPERIMENTAIS EM COLUNAS DE LEITO FIXO .................................. 99
3.9.1 Determinação da porosidade e densidade do leito ................................................... 100
3.9.2 Efeito da concentração da solução na curva de ruptura ............................................ 100

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO ......................................................................................................... 100
4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE FLÚOR E DOS ADSORVENTES .................................. 101

4.1.1 Determinação da densidade e viscosidade das soluções de flúor ............................. 101
4.1.2 Determinação da concentração de flúor na solução ................................................. 101
4.1.3 Avaliação da capacidade de adsorção dos adsorventes ............................................ 102
4.1.4 Determinação do ponto de descarga zero dos adsorventes ......................................103

4.2 OBTENÇÃO DE DADOS EXPERIMENTAIS EM SISTEMA FECHADO E BATELADA .................... 105
4.2.1 Cinética de adsorção ................................................................................................. 105
4.2.2 Avaliação do efeito do pH na solução ........................................................................ 106
4.2.3 Avaliação do efeito da temperatura .......................................................................... 107
4.2.4 Avaliação do efeito da agitação ................................................................................. 108

4.3 OBTENÇÃO DE DADOS EXPERIMENTAIS EM COLUNAS DE LEITO FIXO ................................ 109
4.3.1 Determinação da densidade e porosidade do leito ................................................... 110
4.3.2 Efeito da concentração da solução na água de ruptura ............................................. 110
4.3.3 Tratamento dos dados de equilíbrio ......................................................................... 112

4.4 APLICABILIDADE E NECESSIDADE DE ADAPTAÇÕES - ESTIMATIVA DE CUSTO MENSAL 
PARA UTILIZAÇÃO DOS ADSORVENTES ALUMINA, RESINA, MARATHON A E CARVÃO 
DE ORIGEM ANIMAL NA REMOÇÃO DE FLÚOR EM COLUNA DE EIXO FIXO ............................. 112

4.4.1 Estimativa de custo mensal para utilização do adsorvente alumina em 
escala laboratorial ................................................................................................. 113
4.4.2 Estimativa de custo mensal para utilização do adsorvente Resina Marathon A 
em escala laboratorial ........................................................................................... 113



4.4.3 Estimativa de custo mensal para utilização do adsorvente carvão 
ativado em escala laboratorial .............................................................................. 114

4.5 POTENCIAL DE APLICAÇÃO PRÁTICA: VANTAGENS E DESVANTAGENS 
(EFICIÊNCIAS, CUSTOS, FACILIDADE OPERACIONAL, REAGENTES UTILIZADOS, ETC) E 
NECESSIDADE DE ADAPTAÇÕES ............................................................................................... 115

5. CONCLUSÕES .............................................................................................................................. 116
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................................. 117

CAPÍTULO 4
INTERCOMPARAÇÃO ENTRE INDICADORES GEOQUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS COMO FERRAMENTAS 
COMPLEMENTARES PARA DIAGNÓSTICO DA INTRODUÇÃO DE ESGOTOS URBANOS NO LITORAL 
PARANAENSE ................................................................................................................................................ 121

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 121
2. REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................................... 123

2.1 INDICADORES QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE CONTAMINAÇÃO FECAL ..................... 123
2.2 MATERIAL PARTICULADO EM SUSPENSÃO (MPS) ............................................................... 125
2.3 TRABALHOS ENVOLVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE MARCADORES QUÍMICOS E INDICADORES 
MICROBIOLÓGICOS NA COSTA BRASILEIRA .......................................................................................... 126

3. METODOLOGIA ........................................................................................................................... 127
3.1 ÁREA DE ESTUDO ................................................................................................................ 127
3.2 AMOSTRAGEM ................................................................................................................... 130
3.3 PROCEDIMENTO ANALÍTICO MICROBIOLÓGICO ................................................................. 130
3.4 DETERMINAÇÃO DE MARCADORES ORGÂNICOS GEOQUÍMICOS ....................................... 131

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO ......................................................................................................... 133
4.1 INDICADORES QUÍMICOS DA INTRODUÇÃO DE ESGOTO .................................................... 133
4.2 INDICADORES MICROBIOLÓGICOS NA INTRODUÇÃO DE ESGOTO ...................................... 136
4.3 COMPARAÇÃO ENTRE INDICADORES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS ......................................... 138
4.4 POTENCIAL DE APLICABILIDADE PRÁTICA DOS MÉTODOS TESTADOS ................................. 143

5. CONCLUSÃO ................................................................................................................................ 144
AGRADECIMENTOS ......................................................................................................................... 145
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................................. 146

CAPÍTULO 5
PROCESSOS ESPECÍFICOS DE PÓS-TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO DE LIXIVIADO DE ATERRO 
SANITÁRIO E AVALIAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA ........................................................................................ 151

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 151
2. REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................................... 152
3. METODOLOGIA ........................................................................................................................... 155

3.1 OBTENÇÃO E ACONDICIONAMENTO DO LIXIVIADO DE ESTUDO ........................................ 155
3.2 MÉTODOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS PARA CARACTERIZAÇÃO DOS LIXIVIADOS ....... 156
3.3 PÓS-TRATAMENTO DO LIXIVIADO DE ESTUDO POR COAGULAÇÃO - FLOCULAÇÃO 
- SEDIMENTAÇÃO EM SISTEMA INTERMITENTE E ESCALA DE BANCADA ................................ 157



3.4 PÓS-TRATAMENTO DO LIXIVIADO DE ESTUDO EM SISTEMA DE ESCOAMENTO 
CONTÍNUO E ESCALA DE PILOTO - ENSAIOS A1, A2 E A3 ......................................................... 159
3.5 ENSAIOS DE ECOTOXICIDADE .............................................................................................. 163

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO ......................................................................................................... 163
4.1 CARACTERIZAÇÃO DO LIXIVIADO BRUTO E DE ESTUDO ...................................................... 163
4.2 PÓS-TRATAMENTO DO LIXIVIADO DE ESTUDO POR COAGULAÇÃO - FLOCULAÇÃO 
- SEDIMENTAÇÃO E ADSORÇÃO EM SISTEMA INTERMITENTE E ESCALA DE BANCADA .......... 165
4.3 PÓS-TRATAMENTO DO LIXIVIADO DE ESTUDO EM SISTEMA DE ESCOAMENTO CONTÍNUO 
E ESCALA PILOTO - ENSAIOS A1, A2 E A3 ................................................................................. 166
4.4 ENSAIOS DE ECOTOXICIDADE .............................................................................................. 170
4.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE O POTENCIAL DE APLICABILIDADE PRÁTICA DO PROJETO ........... 172

5. CONCLUSÕES .............................................................................................................................. 175
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................................. 176

CAPÍTULO 6
UTILIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS PARA REMOÇÃO SELETIVA DE POLUENTES 
CONTIDOS E ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS ...............................................................................  179

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 179
2. REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................................... 180
3. METODOLOGIA ........................................................................................................................... 183

3.1 SÍNTESE DAS NANOPARTÍCULAS ......................................................................................... 184
3.1.1 Síntese das Nanopartículas de Fe3O4 ........................................................................ 184
3.1.2 Síntese da NP-Fe3O4@CTAB ...................................................................................... 184
3.1.3 Síntese da NP-Fe3O4@SiO2 ........................................................................................ 185
3.1.4 Síntese da NP-Fe3O4@SiO2/CTAB ............................................................................. 185
3.1.5 Síntese da NP-Fe3O4@HDL-Mg-Al ............................................................................. 185
3.1.6 Síntese da NP-Fe3O4@HDL-Li-Al ................................................................................ 186

3.2 ANÁLISE DOS CONTAMINANTES ......................................................................................... 187
3.2.1 Teste de adsorção de contaminantes em batelada ................................................... 187
3.2.2 Testes de Adsorção de Contaminantes em Coluna .................................................... 188
3.2.3 Procedimento para Determinação de Cloreto de Dodecilpiridínio (Dpc) .................. 188
3.2.4 Procedimento para determinação de íons fluoreto (F-) ............................................ 189
3.2.5 PROCEDIMENTO PARA DETERMINAÇÃO DE ÍONS ARSENIATO (AsO4

3-) ..................... 190
3.2.6 PROCEDIMENTO PARA DETERMINAÇÃO DE ÍONS SULFATO (SO4

2-) ........................... 191
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO ......................................................................................................... 192

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS ......................................................................... 192
4.1.1 NP-FE3O4@CTAB, NP-FE3O4@SiO2 E NP-FE3O4@SiO2/CTAB ........................................ 192
4.1.2 NP-FE3O4@HDL-Mg-Al .............................................................................................. 194
4.1.3 NP-FE3O4@HDL-Li-Al ................................................................................................. 195

4.2 Adsorção de DPC NA NP-Fe3O4@SiO2/CTAB ........................................................................ 197
4.3 ADSORÇÃO DE ÍONS FLUORETO (F-) COM NP-Fe3O4@HDL-Mg-Al-400 .......................................... 202
4.4 ADSORÇÃO DE ÍONS SULFATO (SO4

2-) EM NP-Fe3O4@HDL-Mg-Al-600 ........................................... 204
4.5 ADSORÇÃO DO ÍON ARSENIATO (AsO4

3-) EM NP-Fe3O
4@HDL-Li-Al ...................................... 206

4.6 QUADRO COMPARATIVO COM OS RESULTADOS GERAIS ..................................................... 208



4.7 ESTIMATIVA DE CUSTO MENSAL PARA UTILIZAÇÃO DOS ADSORVENTES MAGNÉTICOS 
EM ESCALA DE BANCADA ........................................................................................................ 210

4.7.1 Estimativa de custo para síntese das Nps de óxido de ferro magnético em 
escala de bancada  ............................................................................................................ 210
4.7.2 Estimativa de custo para o uso das Nps magnéticas no processo de adsorção 
de contaminantes ............................................................................................................. 212

4.8 APLICABILIDADE PRÁTICA ................................................................................................... 214
4.8.1 Sugestão de Protótipos ............................................................................................. 214
4.8.2 COMPARAÇÕES: VANTAGENS E DESVANTAGENS ...................................................... 215
4.8.3 Viabilidade ................................................................................................................ 217
4.8.4 Orientações Gerais ................................................................................................... 217

5. CONCLUSÕES .............................................................................................................................. 219
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................................. 220

CAPÍTULO 7
REMOÇÃO DO NITROGÊNIO E FÓSFORO DO ESGOTO SANITÁRIO POR REATOR ANAERÓBIO E 
REATOR AERÓBIO DE LEITO FIXO ................................................................................................................. 223

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 223
2. REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................................... 224

2.1 ESGOTO SINTÉTICO ............................................................................................................. 224
2.2 REMOÇÃO BIOLÓGICA DE NITROGÊNIO ............................................................................. 226

2.2.1 Nitrificação ................................................................................................................227
2.2.2 Desnitrificação .......................................................................................................... 229

2.3. SISTEMAS COMBINADOS ANAERÓBIO – AERÓBIO ............................................................ 230
3. METODOLOGIA ........................................................................................................................... 233

3.1 SISTEMA EXPERIMENTAL .................................................................................................... 233
3.1.1 Inóculo ..................................................................................................................... 235
3.1.2 Substrato .................................................................................................................. 236
3.1.3 Meio Suporte ............................................................................................................ 237
3.1.4 Sistema de Coleta de Biogás ..................................................................................... 237

3.2 OPERAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA COMBINADO ............................................. 238
3.2.1 Monitoramento do Sistema Combinado .................................................................. 238

3.3 ENSAIOS HIDRODINÂMICOS ............................................................................................... 239
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO ......................................................................................................... 241

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESGOTO SINTÉTICO ......................................................................... 241
4.2 OPERAÇÃO DOS REATORES ................................................................................................. 242

4.2.1 Condição Operacional 1 – TDH 8h e razão de recirculação de 50% ........................... 243
4.2.2 Condição Operacional 2 – Tdh 8H e Razão de Recirculação de 100%  ........................ 248
4.2.3 Condição Operacional 3 – Tdh 8H e Razão de Recirculação de 150% ........................ 251

5. POTENCIAL DE APLICABILIDADE PRÁTICA ................................................................................... 255
6. CONCLUSÃO ................................................................................................................................ 255
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................................. 256



CAPÍTULO 8
REMOÇÃO DE NITROGÊNIO DE ESGOTO DOMÉSTICO .................................................................................. 259

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 259
2. REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................................... 260
3. METODOLOGIA ........................................................................................................................... 262

3.1 INSTALAÇÃO EXPERIMENTAL .............................................................................................. 262
3.1.1 Reator 1 .................................................................................................................... 263
3.1.2 Reator 2 e Reator 3 ................................................................................................... 263

3.2 FASES EXPERIMENTAIS DOS REATORES ............................................................................... 265
3.3 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS ............................................................................................... 265

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO ......................................................................................................... 266
5. CONCLUSÃO ................................................................................................................................ 268

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................................. 269 



CAPÍTULO 1

A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS PELOS INVESTIMENTOS 
EM PESQUISA. A EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA PARANAENSE DE PES-

QUISA EM SANEAMENTO AMBIENTAL – PPPSA

Cleverson V. Andreoli
Bárbara Zanicotti Leite Ross

Ronald Gervasoni
Giancarlo Lupatini

1. A IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

A capacidade de inovar foi uma das principais características que criou as 
bases da evolução da humanidade. Desde os primórdios da nossa história, uma 
sequência de adaptações tais como o uso do fogo, a fabricação de ferramentas, 
a organização das regras sociais de convivência, a agricultura,  alteraram pro-
fundamente a forma de vida do ser humano, colocando-o em uma posição de 
destaque através do processo evolutivo.

Geralmente os animais têm seu sucesso genético determinado pelas carac-
terísticas do indivíduo, que quanto mais aptos, mais chances da espécie em so-
breviver e se reproduzir. O ser humano, em função de sua capacidade cognitiva, 
que permite um padrão extremamente complexo de comunicação, além das ca-
racterísticas que promovem a sua capacidade de competição pela sobrevivência 
individual, é também fortemente influenciado pelas características da organiza-
ção social, tão ou mais importante que a primeira, que determinam as condições 
que permitem e estimulam a ampliação da produtividade do grupo. Esta é uma 
das principais razões da existência de diferentes níveis de desenvolvimento entre 
sociedades humanas.

Até os anos 80, os países se dividiam entre os desenvolvidos, que produ-
ziam bens manufaturados e os subdesenvolvidos, que forneciam commodities. 
Com a globalização da economia, os países subdesenvolvidos se mantem produ-
zindo commodities, alguns emergentes assumiram grande parte da responsabili-
dade da produção industrial, enquanto que os países desenvolvidos passaram a 
produzir ideias. Um novo produto, tem um projeto sofisticado, que inclui o de-
sign, escolha de materiais, tecnologias embutidas e marketing, que representam 
o software do bem, e que determinam que os donos da ideia sejam os detentores 
de grande parte do valor agregado. Por outro lado a produção manufaturada, a 
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manipulação do hardware, foi delegada a países emergentes, que dispõem de 
mão de obra barata e abundante oferta de recursos naturais, mas que ficam ape-
nas com pequena parte do resultado financeiro. 

A inovação tecnológica sempre teve um papel relevante nas grandes re-
voluções humanas, e agora mais do que nunca determina o patamar de uma 
nação. Não basta, contudo investir em pesquisa, pois embora a ampliação do 
conhecimento seja uma atividade de extrema importância para a humanidade, o 
verdadeiro diferencial é produzido quando as novas ideias se transformam em 
benefícios para a sociedade: a aplicação dos novos conhecimentos é definida por 
inovação tecnológica. 

 Para o alcance da inovação tecnológica é preciso que haja uma integra-
ção entre o meio acadêmico, composto de pesquisadores, professores e cientistas, 
com o setor produtivo, que é capaz de aplicar na prática as descobertas, gerando 
diferenciais competitivos, de forma a oferecer melhores produtos à sociedade. 
Da mesma forma, o Estado deve se apropriar do conhecimento, para melhorar 
a qualidade das regulamentações, oferecer serviços melhores por menor preço, 
orientar e estimular a adoção de práticas sustentáveis. 

Embora haja uma clara evolução, ainda convivemos no Brasil com um 
enorme preconceito da iniciativa privada em relação à academia e da academia 
em relação à iniciativa privada. A inovação tecnológica ainda não é vista como 
uma estratégia para a melhoria das condições de competitividade, o que nos con-
dena a uma grande dependência tecnológica dos países desenvolvidos, nem sem-
pre adaptados as condições sócio econômicas e ambientais de nosso País. Além 
disso, nos mantemos como fornecedores de matérias primas, como minerais e 
produtos agropecuários como a base de nossa economia, que a cada ano, tem o 
seu valor relativo mais reduzido. Exportamos ferro e importamos aço, exporta-
mos leite e importamos queijo, exportamos jogadores de futebol e importamos 
jogos pelas redes fechadas de TV.  

O País precisa urgentemente reavaliar as suas políticas de inovação tecno-
lógica, para que possamos contar com o apoio da estrutura pública e redirecionar 
os esforços em pesquisa, a fim de aumentar a sua efetividade. A sociedade, es-
pecialmente as empresas, não podem por seu lado, se acomodar na expectativa 
de que o governo assuma as responsabilidades internas e devem definir políticas 
próprias de inovação, que podem definir importantes diferenciais competitivos. 

2. AS PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA SANEPAR

Dentre as empresas de saneamento do Brasil a SANEPAR se destaca pela 
intensa atividade de inovação tecnológica desde os anos 70, quando foram ini-
ciadas as pesquisas em tratamento anaeróbio: as então chamadas Usinas Bioga-
seificadoras de Esgoto. O diferencial tecnológico do tratamento anaeróbio foi o 
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grande agente que impulsionou a ampliação do tratamento de esgoto no estado 
do Paraná, que tem um dos melhores índices de coleta e tratamento do Brasil. A 
tecnologia do tratamento anaeróbio não era predominante nos países desenvol-
vidos em função do clima, que não era próprio para esta tecnologia, e também 
pela menor eficiência de tratamento, quando comparado com os sistemas con-
vencionais. Com um quinto do investimento, os reatores UASB alcançavam 60 
a 70% de eficiência de remoção de carga orgânica, quando sistemas completos 
chegavam a 98% de eficiência. Optou-se por investir nos UASBs, que foram 
considerados uma etapa inicial da implantação dos sistemas de tratamento, para 
que no futuro, os projetos fossem complementados. Novamente a inovação tec-
nológica, fortemente estimulada pelo PROSAB – Programa Nacional de Pesqui-
sa em Saneamento Básico, apresentou as respostas tecnológicas endógenas com 
diversas alternativas de pós tratamento para os UASBs, que tem sido adotados 
em todo o País, especialmente no Paraná. Inexplicavelmente este programa de 
inovação tecnológica, um dos mais produtivos do País foi cancelado sem que 
nenhum outro estímulo a redes nacionais de pesquisa na área do Saneamento 
tenha sido implementado.  

O Programa Interdisciplinar de Pesquisas em Reciclagem de Lodo de Es-
goto, iniciado no Paraná no início dos anos 80, também foi responsável por dar 
a base científica e política da implantação do maior programa de uso agrícola 
de lodo de esgoto do Brasil. Tendo o envolvimento de pesquisadores de diver-
sas instituições como EMBRAPA, IAPAR, EMATER, Secretaria da Saúde, IAP, 
Sanepar, UFPR, e Instituições de Ensino superior e pesquisa de todo o Estado. 
Esta pesquisa foi ganhadora do Prêmio FINEP de Inovação Tecnológica, o mais 
importante do País na área de ciência e tecnologia, em 2007. O programa foi 
responsável pela criação de um consenso científico, base para a definição dos 
pilares tecnológicos da gestão do lodo de esgoto no Paraná, e também da re-
gulamentação que garante a segurança ambiental, sanitária e agronômica, além 
dos incrementos de produtividade e renda voltada prioritariamente a pequenos 
produtores rurais. Durante a fase de execução foram publicados mais de 200 
artigos científicos, 11 livros e foram realizados dezenas de seminários, onde as 
informações eram apresentadas e debatidas com os técnicos. O Paraná continua 
sendo o único estado do Brasil que adota a reciclagem de lodo como a principal 
alternativa de destinação, com cerca da metade do lodo reciclado no país. Vários 
estados estão trabalhando para implantar esta prática, sendo que alguns ainda en-
frentam problemas de aceitabilidade pública decorrente da falta de informações 
sobre a sustentabilidade desta atividade. 

A preocupação com a conservação dos mananciais de abastecimento pú-
blico determinou também a criação do Programa Interdisciplinar de Pesquisa em 
Mananciais de Abastecimento, que foi desenvolvido com a mesma metodologia 
de abordagem interdisciplinar, em um esforço multi-institucional iniciado no fi-
nal dos anos 80. O problema da eutrofização, que é um dos principais problemas 
mundiais em qualidade da água, causa desequilíbrio no ecossistema, podendo 
causar proliferação excessiva de macrófitas e algas tóxicas, afetando não só o 



28

usuário da água e biota aquática, como também todo o sistema de tratamento 
e distribuição. Também com grande produtividade acadêmica e envolvimento 
direto dos profissionais responsáveis pela gestão de reservatórios, este programa 
foi responsável pela publicação de 4 livros, um deles veiculado também pela 
IWA - International Water Association, além da publicação de inúmeros artigos 
científicos, teses e dissertações. Os resultados desta pesquisa também orientaram 
ações preventivas e mitigadoras de gestão nas bacias, nos reservatórios e junto 
à população. Estes estudos levaram a Sanepar a obter 5 premiações nacionais. 

Mais recentemente, a Sanepar vem se destacando em estudos nas áreas 
de bioenergia e eficiência energética. Na área de bioenergia a SANEPAR desen-
volve a vários anos projetos de P&D para aproveitamento energético do biogás, 
subproduto do tratamento de esgoto. Desde 2006 a SANEPAR estuda a geração 
de energia elétrica através da combustão do biogás e a integração da energia ge-
rada excedente para a concessionária de energia do Paraná. A SANEPAR atual-
mente integra o PROBIOGAS, programa do Ministério das Cidades em parceria 
com o governo da Alemanha, que desenvolveu em 2015 as primeiras normas 
brasileiras para o uso e aproveitamento energético do biogás em plantas de tra-
tamento de esgoto. Outra esfera tratada em relação ao biogás é o aproveitamento 
de energia térmica para a secagem e combustão de lodos e escumas gerados 
pelas estações de tratamento de esgoto.

Na área de eficiência energética a Companhia de Saneamento do Paraná 
vem desenvolvendo estudos e programas para a implantação de um plano de 
consumo racional de energia elétrica. A Sanepar demanda 692 gigawhatt hora/
ano para executar suas atividades. Esta energia está basicamente concentrada 
nos conjuntos moto-bomba, em mais de 5 mil motores espalhados pelo estado 
do Paraná. Atualmente (2015), o serviço de água representa para a Sanepar 91% 
do consumo de energia elétrica, enquanto que o tratamento de esgoto 8%, e as 
atividades administrativas 1%. A empresa atua em três linhas para reduzir o con-
sumo de energia: busca por maior eficiência operacional; busca por alternativas 
para a redução do consumo; e avanço tecnológico em bioenergias e energias 
alternativas. Um bom exemplo é a prática de controle de perdas: de 2001 a 2014 
a Sanepar registrou queda significativa no índice de perdas de água a partir de 
um amplo programa de controle, reduzindo as perdas de 296 para 226 litros/
ligação/dia.

Além dos programas de pesquisas coordenados pela Sanepar, com envol-
vimento de várias instituições, a empresa também conta com uma sólida estru-
tura interna de pesquisa, entre as melhores do Brasil no setor de saneamento. 
Atualmente a gestão da Inovação Tecnológica esta a cargo da Assessoria de Pes-
quisa e Desenvolvimento, que conta com a estrutura do Centro de Tecnologias 
Sustentáveis da Sanepar – CETS, que além de laboratórios de protótipos, de 
água e de esgoto conta com várias estruturas de pesquisas nas Estações de Tra-
tamento de Água e Esgoto e, conta com a Sala dos Continentes, preparada para 
receber pesquisadores de outros países, que mantem intercambio de pesquisa 
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com a Sanepar, como a UNAM do México, o IHE-UNESCO da Holanda e a 
UNI-STUTTGART da Alemanha.  Todas as pesquisas são desenvolvidas para 
atender às necessidades internas da empresa, definidas através de procedimentos 
de levantamento de demanda tecnológica, junto às áreas usuárias. As pesquisas 
são conduzidas sempre com participação direta de técnicos, e além dos produtos 
acadêmicos, como publicação de artigos, livros, entre outros, os resultados são 
implementados na Sanepar. Diversos procedimentos de divulgação, como infor-
mes técnicos, seminários de pesquisa e videoconferências são utilizados para 
apresentar os resultados das pesquisas e da sua aplicação prática para estimular 
a adoção em toda a empresa.

3. O PROGRAMA PARANAENSE DE PESQUISA EM SANEAMENTO AMBIENTAL

Dando seguimento a prática de investir em pesquisa buscando soluções 
tecnológicas para problemas concretos da Companhia, a SANEPAR desenvolve 
em conjunto com a Fundação Araucária, o Programa Paranaense de Pesquisa em 
Saneamento Ambiental - PPPSA. Trata-se se uma cooperação interinstitucional 
que tem como objetivo estimular a execução de pesquisas aplicadas, de interesse 
da Sanepar, executadas por instituições de pesquisa e de ensino superior do Es-
tado do Paraná, através do financiamento de projetos. Para tanto foi criado um 
fundo, em que a Sanepar e a Fundação Araucária participam em cotas iguais. 
Para o ano de 2013 a chamada tinha um valor total de R$300.000,00 e para 2014 
o valor definido foi de R$1.000.000,00.

  Para garantir a aderência dos projetos propostos às demandas tecnológi-
cas prioritárias, a SANEPAR define os temas de pesquisa e participa do proces-
so final de avaliação, selecionando as propostas de maior interesse da empresa. 
Durante o processo de avaliação das propostas da chamada de 2013, os grupos 
técnicos definidos pela Sanepar já apresentaram sugestões de temas prioritários. 
Posteriormente, a APD fez uma consulta interna a gerências estratégicas que 
permitiram a definição dos temas, que em seguida foram discutidos e aprovados 
por um grupo representativo de técnicos e gerentes da empresa.

Os temas são apresentados em chamadas públicas, que definem também 
o que pode ou não ser financiado, as orientações da forma de apresentação de 
projetos, os critérios e processo de seleção, prazos e os procedimentos para a 
condução das pesquisas. A sistemática prevê um seminário inicial, no qual os 
coordenadores apresentam seus projetos, para que o grupo tenha uma visão geral 
do escopo de todas as pesquisas. A cada seis meses é realizado um seminário 
onde são apresentados os resultados parciais e são eventualmente identificadas 
as interfaces entre os projetos, para a elaboração de pesquisas interdisciplinares, 
associando resultados de dois ou mais projetos. Nestes seminários há também 
a participação de técnicos da Sanepar, para promover a integração entre a aca-
demia e a empresa, estimulando o debate para que os resultados das pesquisas 
considerem a realidade da empresa, de forma a facilitar a sua implantação. 
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Os projetos são selecionados em três etapas: inicialmente é realizada uma 
análise preliminar para verificação ao atendimento das regras do edital. Em 
seguida é feita uma análise de mérito acadêmico, por pesquisadores que clas-
sificam os projetos por ordem de prioridade e desclassificam aqueles que não 
atendem as exigências acadêmicas. Finalmente, uma equipe técnica da Sanepar 
avalia a aplicabilidade prática e seleciona entre os projetos aprovados, aqueles 
que serão financiados pelo programa, com base na disponibilidade de recursos. 
Os projetos que compõe a chamada 2013, a primeira do PPPSA estão apresen-
tados na tabela 1.

Tabela 1 - Projetos aprovados na chamada 2013 do PPPSA,
com os respectivos coordenadores e instituições.

PROJETO COORDENADOR INSTITUIÇÃO
Processo de adsorção com diferentes agentes 
adsorventes para desfluoretação de águas sub-

terrâneas.
Rosângela Bergamasco UEM

Síntese e utilização de nanopartículas e filmes 
poliméricos com nanopartículas incorporadas 
para remoção seletiva de poluentes contidos 

em águas superficiais e subterrâneas.

Renata Mello Giona UTFPR

Remoção de nitrogênio por processos bioló-
gicos. Ana Claudia Barana UEPG

Critérios de escolha para localização de capta-
ção subsuperficial em rios.

Cynara de Lourdes da 
Nóbrega Cunha UFPR

Processos específicos de pós-tratamento físi-
co-químico de lixiviado de aterro sanitário e 

avaliação ecotoxicológica.
Emília Kiyomi Kuroda UEL

Remoção de nitrogênio e fósforo do esgoto 
sanitário por reator anaeróbio e reator aeróbio 

de leito fixo.
Fernando Hermes Passig UTFPR

Intercomparação entre indicadores geoquími-
cos e microbiológicos como ferramentas com-
plementares para diagnóstico da introdução de 

esgotos urbanos no litoral paranaense.

Cesar de Castro Martins UFPR

A demanda tecnológica é muito grande em relação aos recursos aloca-
dos, e, portanto, grande parte das demandas definidas não pode ser contemplada, 
contudo o PPPSA é de fundamental importância para ampliar a capacidade de 
resposta as necessidades tecnológicas da Companhia de forma bastante racional 
e econômica, com a grande vantagem de aproveitar a massa crítica e a estrutura 
já existente nas instituições de ensino superior e institutos de pesquisa. Por outro 
lado é uma grande oportunidade para a academia pesquisar assuntos de impor-
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tância direta da sociedade paranaense, com perspectiva de aplicação imediata 
dos resultados alcançados. Além disso a participação dos técnicos da Sanepar 
permite por um lado, a aproximação com pesquisadores de grande experiência e 
de outro que os pesquisadores busquem soluções viáveis, dentro da realidade do 
saneamento praticado no Estado. 

A seguir são apresentados os resultados finais das pesquisas integrantes 
da chamada 2013 do PPPSA. Espera-se que a divulgação destes resultados apre-
sente soluções tecnológicas consistentes que possam efetivamente ser aplicadas 
na prática, trazendo benefícios a comunidade paranaense. Há também a expec-
tativa de que a metodologia adotada pela Sanepar, para responder as demandas 
tecnológicas através da integração dos usuários com a academia, possa estimular 
iniciativas semelhantes em outros Estados e até mesmo em outras áreas do co-
nhecimento dentro do Paraná.  

 





CAPÍTULO 2

CRITÉRIOS DE ESCOLHA PARA LOCALIZAÇÃO DE CAPTAÇÃO 
SUBSUPERFICIAL EM RIOS

Cynara de Lourdes Nóbrega da Cunha
Ricardo Carvalho de Almeida

Amanda Domingues Schafhauser
Jessica Michalak

Matheus Vidal do Prado

1. INTRODUÇÃO

O principal objetivo deste projeto de pesquisa é o desenvolvimento de 
uma metodologia capaz de definir critérios para escolha de locais possíveis para 
pontos de captação subsuperficial em rios. Basicamente buscar definir uma me-
todologia em que, instrumentos simples, possam ser desenvolvidos com o obje-
tivo final de definir, para um determinado trecho de rio, qual o melhor local para 
a localização da estrutura de captação. 

Com a crescente demanda por água nos últimos anos, captar água de ma-
neiras alternativas tem sido essencial para a manutenção da qualidade de vida e 
dos ecossistemas. Com isso, é necessário encontrar novas fontes de captação, em 
outras áreas. Além disso, a ocupação indevida do solo impõe grande dificuldade 
em manter uma boa qualidade na água, pois pode gerar contaminação ao corpo 
hídrico. A escolha de locais para captação em determinados rios pode ser uma 
boa maneira de enfrentar problemas de abastecimento e de qualidade de água.

Captar água de rios tem sido a maneira mais usual de utilizar os manan-
ciais de abastecimento disponíveis. Frequentemente, a qualidade e a quantidade 
da água disponível não são adequadas, sendo necessário à complementação com 
outras fontes de recurso. A escolha dos locais, onde futuras captações podem ser 
instaladas, é fator importante e fundamental na eficiência do sistema como um 
todo. O levantamento e conhecimento geomorfológico da bacia, a caracterização 
do tipo de solo, do regime hidrológico e das possíveis fontes de contaminação 
são essências para a escolha dos locais de captação, com os menores custos pos-
síveis.

Neste sentido, o estudo da erosão hídrica é essencial para a correta defini-
ção desta metodologia. A erosão hídrica relaciona as mudanças provocadas pelo 
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acúmulo ou erosão do solo nos limites de uma bacia hidrográfica (GOERL et 
al., 2012). Este processo ocorre naturalmente, mas a ocupação e a mudança na 
cobertura vegetal das bacias hidrográficas podem acelerar este processo. Mesmo 
em condições naturais, a erosão pode provocar problemas nas condições de uso 
dos recursos hídricos. E ainda, a precipitação desagrega os sedimentos na cober-
tura da bacia e o escoamento superficial remove estas partículas, arrastando até 
o curso d´água, escoando para jusante.

Após chegar ao rio, o sedimento passa a ser transportado pela corrente hí-
drica. A capacidade de transporte nos rios varia com a inclinação do leito e, con-
sequentemente, a distribuição da velocidade observada nas seções transversais 
(SILVA et al., 2008). As partículas mais grossas são transportadas próximas ao 
fundo e possuam maior probabilidade de depositar, formando deltas e depósitos 
aluvionares. Os depósitos formados podem ser benéficos, ou podem provocar 
problemas de uso do recurso, com a diminuição da capacidade de armazena-
mento da calha do rio, além de problemas relacionadas à presença de estruturas 
hídricas nos cursos d´água. A quantificação e o entendimento da erosão hídrica 
em um curso d´água são indispensáveis para o planejamento e exploração dos re-
cursos hídricos. Em países em desenvolvimento, a erosão hídrica tem apresenta-
do um aumento significativo, provocada, em parte, pela expansão das fronteiras 
agrícolas e da expansão populacional.

A bacia hidrográfica deve ser considerada com a grande fonte de sedi-
mentos para os cursos d´água, e em estudos de causa-efeito, como unidades para 
aplicação de ferramentas de gestão. Os mecanismos de geração do sedimento na 
bacia são provocados pela ação da chuva sobre os solos. Em regiões com onde 
a cobertura vegetal foi retirada e com grandes declives, a geração de sedimentos 
será maior. As partículas erodidas na superfície da bacia irão para os sistemas 
de drenagem, contribuindo para o transporte de sedimento no curso d’água. De 
forma geral, o processo descrito pode ser resumido como: erosão superficial, 
que consiste na erosão das partículas de solo da superfície da bacia; erosão no 
sistema de drenagem temporário, que efetivamente transporta o sedimento até o 
curso d’água e ainda a movimentação de volumes consideráveis de solo, contri-
buindo também para o aporte de sedimento no curso d’água. 

Portanto, é de extrema importância desenvolver metodologias para definir 
critérios para a escolha de possíveis locais para captação de água subsuperficial 
em rios. Com isso, este projeto tem como objetivo criar uma metodologia, a 
partir de ferramentas simples, para determinar qual o melhor local para localizar 
a captação.

E para realizar esta pesquisa, a metodologia desenvolvida será aplicada no 
rio Verde, localizado no estado do Paraná, cuja bacia hidrográfica alimenta parte 
da região metropolitana de Curitiba e pertence à bacia do Alto Iguaçu. As metas 
descritas no plano de trabalho aprovado são:
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• Revisão bibliográfica e levantamento dos dados e quantificação da produção 
e transporte de sedimentos em rios;

• Estudo do transporte de sedimentos usando modelos computacionais e de-
senvolvimento de metodologia para critérios de escolha para localização de cap-
tação subsuperficial em rios;

• Aplicações da metodologia desenvolvida na Estação de Tratamento de Água 
(ETA) Cercadinho, localizada em Campo Largo, Região Metropolitana de Curi-
tiba e coleta de informações sobre os resultados propostos e a eficiência da me-
todologia.

E ainda, a partir das pesquisas desenvolvidas pelo grupo e, em especial, 
pelo pesquisador Ricardo Carvalho de Almeida, as seguintes metas foram desen-
volvidas:

• Verificação do mapa das estações pluviométricas e fluviométricas no entorno 
do rio Verde;

• Análise dos dados de precipitação e vazão, e baseando-se no período de 
atividade das estações, definição de quais são de interesse para a elaboração da 
metodologia;

• Cálculo da precipitação média na área de estudo utilizando as bacias de 
interesse;

• Uso do método das redes neurais artificiais para sintetizar uma série de va-
zões representativa da bacia.

Todo estudo foi realizado na bacia do rio Verde, considerando esta bacia 
como uma unidade piloto. No entanto, a metodologia desenvolvida pode ser re-
plicada em outros rios e bacias. Ao final deste relatório é feito um resumo dos da-
dos necessários para a aplicação da metodologia proposta e os resultados obtidos 
para o rio Verde. Neste sentido, a generalização desta metodologia foi buscada 
durante o desenvolvimento da pesquisa. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 TRANSPORTE DE SEDIMENTO

 Os termos erosão, deposição ou assoreamento envolvem os processos de 
erosão, transporte e deposição de partículas sólidas ao longo de um curso d’água. 
Esses processos são naturais e se dão de forma lenta e contínua. Os problemas 
surgem quando o homem acelera esses processos ao ocupar desordenadamente 
as áreas próximas aos rios (SCAPIN, 2005).

 O assoreamento em corpos d’água está intimamente relacionado aos proces-
sos erosivos, uma vez que estes processos fornecem os materiais que darão origem 
ao processo de deposição de sedimentos. Quando não há mais energia suficiente para 
transportar o material erodido, este material é depositado, ocasionando o acúmulo 
permanente de sedimentos no leito dos cursos d’água (GUERRA, 1995).
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 O conhecimento da quantidade de sedimentos transportada pelos rios 
e o local onde este sedimento tenderá a depositar são de fundamental impor-
tância para o planejamento e aproveitamento dos recursos hídricos. Dentre os 
problemas causados pela erosão e deposição dos sedimentos, pode-se destacar 
o assoreamento de rios e reservatórios e a inviabilidade, em alguns casos, do 
aproveitamento do rio para abastecimento (Scapin & Paiva, 2005). 

 A modelagem do transporte de sedimentos é complexa, uma vez que os 
dados utilizados para prever as mudanças no leito do rio são não permanentes e a 
teoria empregada é empírica e altamente sensível a uma ampla gama de variáveis 
físicas (USACE, 2010). De fato, de acordo com Dolvitsch, 2013, o transporte de 
sedimentos em rios depende de diversos parâmetros relacionados diretamente 
aos sedimentos, como o seu diâmetro, quanto às características físicas do rio 
estudado e a sua forma em planta.

 Em relação à forma, a presença de curvas determina como será a dis-
tribuição de sedimentos ao longo da seção transversal. A figura 1 mostra a dis-
tribuição de velocidades ao longo da seção transversal na presença de curvas e 
a formação de bancos de sedimentos. Em relação ao perfil longitudinal do rio, 
de maneira geral, no curso alto, próximo a nascente, os sedimentos possuem 
dimensões maiores (areias grossas), no curso intermediário ocorre à presença de 
sedimentos mais finos, como o silte e finalmente no baixo curso, a predominân-
cia de sedimentos finos, com a argila. 

 É possível ainda determinar as alterações na superfície do fundo, ou 
seja, considerar o fundo móvel e assim, fazer uma avaliação da evolução morfo-
lógica de trecho de rio. Considerando SF a posição do fundo, teremos: SF≡ z + h 
( x, y, t), onde h ( x, y, t) é a posição do fundo. Alterando a batimetria, as demais 
caraterísticas hidráulicas do trecho serão modificadas. 

Figura 1 – Distribuição de velocidades ao longo da seção transversal

Fonte: Caputo (2015)
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2.2 MODELO HIDRODINÂMICO UNIDIMENSIONAL

 Escoamentos em rios e canais, uma vez que as escalas longitudinais são 
muito maiores que as escalas transversais, determinando-se apenas característi-
cas médias do escoamento nas seções transversais escolhidas ao longo do eixo 
longitudinal.

 O escoamento unidimensional é regido pelas equações de Saint-Venant, 
que foram deduzidas através da integração ao longo da seção transversal, das 
equações da continuidade e da quantidade de movimento. As equações de Sain-
t-Venant são comumente aceitas na modelação unidimensional de escoamentos 
com superfície livre em canais naturais com inclinação e geometria variável. 

2.2.1. Equações Do Modelo Hidrodinâmico Unidimensional

 Os modelos 1D podem ser desenvolvidos de duas formas: ou pela inte-
gração dos modelos 2DV ao longo da vertical ou pela integração dos modelos 
2DH ao longo da lateral. De qualquer modo, as equações resultantes serão as 
mesmas, e representarão variáveis médias na seção transversal. Supondo que o 
eixo x seja o longitudinal, seguindo o curso do estuário pelo meio da calha, como 
ilustra a , pode-se definir uma variável média na seção transversal, por exemplo, 
a velocidade U (x, t), através das seguintes promediações:
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Onde H é a profundidade e b a largura do rio. Na equação (1) estão indica-
das as duas formas alternativas de se obter a variável média na seção transversal.

Equação da continuidade ou condição de escoamento incompressível 1D 
é dada por:

0=
∂

∂
+

∂
∂

x
UA

t
A

(2)

sendo A(x, t) a área hidráulica função do nível d’água instantâneo ζ ( x, t) 
da seção transversal na posição x. Em rios é suficiente modelar-se a área hidráu-
lica como um trapézio, como indicado na , podendo-se escrever:
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Figura 2 – Esquema de modelagem da área hidráulica como um trapézio, definido pela largura e 
cota negativa da base, respectivamente b(x) e h(x), pela cota instantânea da superfície livre 

ζ( x, t) e pelos taludes das margens direita e esquerda md (x) e me (x)

 z = ζ(x, t) 

z = −h(x) 
md(x) 

1 
me(x) 

1 

b(x) 

Equação de quantidade de movimento 1D:
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que á a chamada forma conservativa da equação de quantidade de movimen-

to 1D, onde bζ é a largura da seção na linha d’água, e pH é o perímetro hidráulico da 
seção. A forma não conservativa resulta da aplicação da equação da continuidade 
1D na expansão das derivadas no lado esquerdo de (4), chegando-se a:
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Onde o termo τC é a tensão de atrito na calha (perímetro hidráulico), que 

resultam das condições de contorno dinâmicas na superfície livre e na superfície 
da calha, quando se integra os termos de tensão turbulenta. No modelo 1D, a 
tensão de atrito na calha é calculada como:
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sendo Cƒ o coeficiente de atrito, obtido via coeficiente de Chézy:
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onde RH = A/pH é o raio hidráulico da seção e ɛ é a amplitude da rugosida-

de equivalente do fundo.
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2.3 MODELO UNIDIMENSIONAL EM LINGUAGEM FORTRAN1

O modelo matemático que descreve o escoamento unidimensional é for-
mado por equações diferenciais parciais não lineares do tipo hiperbólicas que 
não possuem solução analítica, sendo necessárias algumas simplificações, o que 
acaba limitando a sua utilização. Para tanto, foi usado um modelo computacional 
em linguagem Fortran, capaz de avaliar o comportamento de um escoamento não 
permanente. 

As equações hidrodinâmicas completas são discretizadas no tempo pelo 
método do fatoramento implícito em associação ao método das substituições 
sucessivas, no qual é feito um desacoplamento do calculo das variáveis.

O esquema de desacoplamentos se baseia em explicitar velocidade no 
tempo t+∆t na equação da quantidade de movimento, podendo escrevê-la em 
função do nível d’agua (ξ). Para a determinação do nível d’água (ξ) utiliza-se a 
equação da continuidade, resolvendo um sistema de equações para o caso de um 
canal simples. Já para a discretização espacial é utilizado o método do elemento 
móvel que pode ser considerado como uma generalização do método das dife-
renças finitas. Neste método, o domínio do problema é discretizado em uma série 
de nós que não precisam estar igualmente espaçados. Cada nó possui seu próprio 
elemento, que é sempre definido por três nós. Para cada nó são definidas três 
funções de interpolações locais. Essas funções devem ser contínuas e possuírem 
derivadas contínuas ao longo do domínio do elemento, além de possuírem valor 
igual a 1,0 no nó correspondente e 0,0 nos demais nós.

As incógnitas do modelo são a elevação e a velocidade promediada nas 
seções de interesse. Para esse cálculo são necessários dados de geometria do 
canal e de escoamento. A geometria do canal é dada pelas seguintes variáveis 
numéricas:

• Comprimento do canal: comprimento (m) desde jusante até montante do 
canal em questão;

• Número de seções: quantas seções transversais devem ser consideradas, as 
quais são igualmente espaçadas;

• Largura, profundidade da base, taludes das margens direita e esquerda, altura 
da rugosidade do fundo e vazão lateral para cada seção;

• Perda de carga localizada na entrada e saída do fluxo: é a energia perdida 
pela unidade de peso do fluido quando ele escoa em algum tipo de canal.

Os dados de escoamento requeridos pelo modelo são os seguintes:
• Condições de contorno na última seção: há duas opções para as condições de 

contorno, podendo ser prescrições de vazões ou elevações;

1 Esta seção é baseada no trabalho de Reis Jr, 1997.
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• Prescrição de vazões na última seção: essa prescrição pode ser através de 
cálculos via área (m²) da bacia interior, ou por valores discretos lidos em arquivo;

• Prescrição da elevação do nível d’agua: prescrição pode ser por meio de cálcu-
los via componentes harmônicas ou através de valores discretos lidos em arquivos.

2.4 O MODELO HFC-RAS

O HEC-RAS é um modelo unidimensional de domínio público, desenvol-
vido pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos e largamente 
utilizado em modelagem hídrica. Trata-se de um modelo 1D que resolve as equa-
ções de Saint-Venant completas, por aplicação do método de diferenças finitas, 
permitindo simular o escoamento em superfície livre em regime permanente e 
em regime variável (Fernandez et al., 2013). O modelo contém quatro compo-
nentes unidimensionais de análise fluvial:

• Cálculo dos perfis da superfície livre em escoamento permanente;

• Simulação do escoamento transitório;

• Cálculo do transporte de sedimento com fronteira móvel;

• Análise da qualidade da água.

Um elemento chave do HEC-RAS é que a representação dos dados geo-
métricos e as rotinas de cálculo geométrico e hidráulico são comuns aos quatro 
componentes.

Cálculo do escoamento permanente

Este componente do HEC-RAS permite o cálculo dos perfis da superfície 
livre para escoamentos gradualmente variados. Os perfis podem ser simulados 
em regime de escoamento supercrítico e subcrítico. O procedimento básico de 
cálculo é baseado na solução da equação unidimensional da energia. O modelo 
considera em seus cálculos as perdas de energia por atrito, contração e expansão. 
Em situações onde o perfil da superfície livre é rapidamente variado, o modelo 
passa a utilizar a equação do momento.

Os perfis da superfície livre são calculados de uma seção transversal para 
a outra através da equação da energia por um procedimento iterativo conhecido 
como Método Passo Padrão. A Figura 3 apresenta um diagrama ilustrativo dos 
termos da equação da energia.
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Figura 3 – Representação dos termos da equação da energia

Fonte: Campos (2011)

O HEC-RAS assume que ocorre contração sempre que a altura da ve-
locidade a jusante é maior que a montante. Do mesmo modo, quando a altura 
cinética a montante é maior que a jusante, o modelo assume que está ocorrendo 
uma expansão do escoamento. 

Procedimento de cálculo

A elevação da superfície livre em uma seção transversal é determinada 
através de uma solução iterativa das equações da energia e da perda de carga. O 
procedimento computacional é o seguinte:

• Define-se uma elevação da superfície livre na seção transversal a jusante 
(caso o regime seja subcrítico) ou a montante (caso o regime seja supercrítico);

• Com base na elevação definida, a capacidade de transporte e a velocidade 
são determinadas;

• Com os valores determinados no passo anterior, é calculada a perda de ener-
gia unitária, Sƒ, e resolvida à equação da perda de carga, he;

• Com os valores dos passos 2 e 3, é resolvida a equação da energia para uma 
segunda elevação da superfície livre, WS2;

• Compara-se o valor calculado de WS2 com o valor definido no Passo 1. Re-
petem-se os passos 1 a 5 até o momento em que a diferença entre os valores fique 
de acordo com a tolerância definida pelo usuário (padrão de 0,003 m).
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Aplicação da equação do momento

Sempre que a superfície livre atinge uma profundidade crítica, a equação 
da energia não é aplicável. A equação da energia se aplica apenas em situações de 
escoamento gradualmente variado, portanto, não é aplicável quando há transição 
do regime subcrítico para supercrítico ou supercrítico para subcrítico. Há várias 
situações em que essa transição pode ocorrer entre as quais, mudanças na incli-
nação do canal, confluências, pontes e outras estruturas hidráulicas.

Requisitos básicos de dados

O objetivo principal da simulação do escoamento permanente no HEC-
-RAS é calcular a posição da superfície livre nos locais de interesse para um de-
terminado conjunto de dados de escoamento. Para isso, o HEC-RAS requer dois 
conjuntos de dados, chamados de dados geométricos e dados de escoamento.

Os dados geométricos estabelecem a conectividade do sistema fluvial (sis-
tema esquemático do rio), as seções transversais, o comprimento dos trechos, os 
coeficientes de perda de carga e as confluências. O sistema esquemático do rio 
define como os trechos do rio estão conectados. A conectividade dos trechos é 
importante para que o modelo entenda como os cálculos deverão proceder de 
um trecho a outro. O sistema é desenhado dentro do editor de dados geométricos 
antes de qualquer outro dado possa ser inserido.

O contorno geométrico para a análise do escoamento em canais naturais 
é especificado em termos dos perfis estabelecidos pelas seções transversais e 
as distâncias entre elas. As seções transversais são localizadas em intervalos ao 
longo do rio para caracterizar a capacidade de deslocamento da vazão do curso 
d’água e suas planícies adjacentes. São requeridas em locais representativos ou 
onde ocorrem alterações na descarga, inclinação, forma ou rugosidade do canal. 

As seções transversais são inseridas de montante para jusante. Para cada 
uma das seções são requeridos pontos de estação e elevação (dados x e y) para 
caracterização do perfil do canal naquele ponto. O modelo requer ainda a deter-
minação dos locais à esquerda e à direita que definem as margens do rio. Outros 
dados exigidos para cada seção transversal são o comprimento do trecho até a 
próxima seção a jusante e os coeficientes de rugosidade de Manning, contração 
e expansão.

As confluências são locais onde dois ou mais rios se unem ou se separam. 
Os dados requeridos para cada uma das confluências consistem no comprimento 
do trecho através da confluência e o ângulo dos tributários, caso a equação do 
momento seja selecionada.

Os dados de escoamento requeridos pelo modelo para a simulação em 
regime permanente consistem no regime de escoamento, condições de contorno 
e dados de vazão.

As condições de contorno são necessárias para estabelecer a superfície 
livre inicial nas extremidades do rio (montante e jusante). Uma superfície livre 
inicial é necessária para que o HEC-RAS possa iniciar os cálculos.
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Se o regime for subcrítico, são requeridas as condições de contorno apenas 
a jusante. Se o regime for supercrítico, são requeridas as condições de contorno 
apenas a montante. Se o regime for variado, então deverão ser especificadas as 
condições tanto a montante quanto a jusante. Há quatro tipos de condições de 
contorno disponíveis:

• Nível d’água conhecido: para essa condição, deve ser inserido um nível 
d’água conhecido para cada um dos perfis a serem simulados;

• Profundidade crítica: ao selecionar essa opção, nenhuma informação será 
requerida. O programa irá calcular a profundidade normal para cada um dos perfis 
e utilizá-las como condições de contorno;

• Profundidade normal: para essa condição, deve ser inserida uma inclinação 
da linha de energia que será utilizada no cálculo da profundidade normal nesse 
local;

• Curva-chave: essa condição requer a inserção de uma curva-chave de eleva-
ção versus vazão. Para cada perfil, a elevação é interpolada a partir da curva-cha-
ve de um dado escoamento.

Os dados de vazão são requeridos em cada seção transversal para calcular 
o perfil da superfície livre. Esses dados são inseridos de montante para jusante 
em cada trecho. Ao menos um valor de vazão deve ser inserido para cada trecho. 
Uma vez um valor é inserido, assume-se que o escoamento permanece constante 
até que outro valor seja encontrado no mesmo trecho.

3. METODOLOGIA

3.1 TRANSPORTE DE SEDIMENTO2  

Para uma determinada granulometria de sedimentos no leito, o processo 
de erosão e transporte, bem como de assoreamento, depende da tensão crítica de 
mobilidade, τC. Valores da tensão de arrasto no leito, τO, acima deste valor crí-
tico podem promover a erosão e transporte de grãos enquanto que, para valores 
inferiores a esta tensão, os grãos permanecem imóveis, ou, se em movimento, 
tenderão a depositar. 

As tensões críticas de mobilidade para diferentes granulometrias de sedi-
mentos não coesivos podem ser obtidas através do diagrama de Shields apresen-
tado na Figura 4. A curva no diagrama representa o valor crítico do parâmetro de 
Shields, ΨC, a partir do qual se calcula a tensão crítica no fundo, τC, para a qual o 
grão de sedimento passaria a ter mobilidade. 

2 Esta seção adapta e reproduz textos contidos na Referência Técnica do SisBaHiA®, que pode ser baixada de 
www.sisbahia.coppe.ufrj.br.
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Para o caso de sedimentos predominantemente arenosos, é possível esta-
belecer um critério de mobilidade. Usualmente este critério baseia-se no parâ-
metro de Shields, Ψ:
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Onde τO é a tensão de arrasto no leito, γs é o peso específico do grão, γa 
é o peso específico da água (gρo), g é a aceleração da gravidade, ρo é a massa 
específica da água, d é o diâmetro do grão, u* é a velocidade de atrito no leito 
e ν é viscosidade cinemática da água. O termo entre parêntesis, R*, é também 
conhecido como Número de Reynolds do grão; o Diagrama de Shields relaciona 
o parâmetro de Shields, Ψ, e o número de Reynolds do grão, R* (Figura 4). 

A aplicação do critério de transporte de sedimentos baseado no parâmetro 
de Shields consiste na comparação entre a tensão de arrasto no fundo, τO, cau-
sada pelos agentes hidrodinâmicos, em um dado local e a tensão crítica para os 
sedimentos no mesmo local, τC. Teoricamente, se τO for maior que τC admite-se 
que os sedimentos no local são mobilizados e transportados pelas correntes, caso 
contrário os sedimentos permanecem em repouso ou tendem a depositar se 
estiverem sendo transportados. 

Figura 4 - Diagrama de Shields tradicional

 

Como o emprego do tradicional Diagrama de Shields acarreta em um pro-
cesso iterativo, apresenta-se na um diagrama modificado, no qual a tensão crítica 
pode ser obtida diretamente a partir da caracterização do sedimento e da água. A 
Figura 5 apresenta um gráfico exemplificando de valores de τC calculados para 
água doce (ρ=998kg/m3) com sedimentos com diâmetros em unidades ɸ.
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As tensões críticas de mobilidade para diferentes granulometrias de sedi-
mentos não coesivos são obtidas através do diagrama de Shields apresentado na 
Figura 6. A curva no diagrama representa o valor crítico do parâmetro de Shields, 
ΨC, a partir do qual se calcula a tensão crítica no fundo, τC, para a qual o grão de 
sedimento passaria a ter mobilidade.

Figura 5 - Diagrama de Shields modificado, no qual a tensão crítica τC pode ser obtida diretamen-
te das características do sedimento e da água

Diagrama de Shields modificado
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Figura 6 - Tensão crítica para mobilidade, τC, calculada pelo diagrama de Shields modificado. No 
caso considerou-se água salgada com ρo = 1025 kg/m³, ν = 1.19E–6 m²/s e sedimentos com massa 

específica ρs = 2650 kg/m³. Unidades ɸ =– ln(d [mm])/ln(2).

 

Na natureza o limite para o movimento incipiente não é bem definido, pois 
os sedimentos apresentam diversas irregularidades de forma e tamanho. Assim, 
deve-se interpretar o valor de ΨC como um valor de probabilidade 50% de ocor-
rer movimento ou não, havendo uma faixa de incerteza com tolerância α. 
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Para incorporar este efeito probabilístico, define-se um fator de tolerância 
α de modo que, para um dado tamanho de grão em um dado tempo:

• Se a tensão no fundo exercida pelo escoamento, τO, for tal que Ψ/ΨC < (1 – α), 
o modelo considera que certamente não há condições de erosão ou transporte. No 
caso, se no local houver sedimentos em transporte, estes se depositariam, e os sedi-
mentos em repouso assim permaneceriam. 

• Contrariamente, se ocorrer τO de modo que Ψ/ΨC > (1 + α), o modelo consi-
dera que certamente o escoamento tem capacidade de erosão e transporte. 

Destaca-se que com a utilização do fator de tolerância α, incorpora-se 
também um efeito de continuidade entre diferentes faixas granulométricas. 
Como um exemplo, a Tabela  apresenta valores típicos para sedimentos em 
água doce a 20°C. 

Outra possibilidade de definir regiões de deposição e erosão é usar o dia-
grama de Hjulström (Figura 7), onde os processos de erosão e deposição estão 
relacionados aos limites superiores de velocidade de corrente necessários para 
colocar uma partícula em movimento e limites inferiores de velocidade da cor-
rente, para definir o processo de sedimentação, e ainda o diâmetro médio do 
sedimento. Este mostra curvas experimentais que relacionam a velocidade da 
corrente e o diâmetro do sedimento e sua relação com os fenômenos de erosão 
e sedimentação. É, portanto, uma ferramenta simples, que pode ser usada de 
forma alternativa. No entanto, as características morfológicas dos rios não são 
contempladas neste tipo de metodologia: se o trecho do rio apresenta curvas, 
o que pode modificar a presença e a formação de bancos, por exemplo, não é 
contemplado neste tipo de metodologia. 

Figura 7 - Diagrama de Hjülstrom

Fonte: Miedema (2010)
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Tabela 1 - Exemplo de valores de tensão crítica de mobilidade τOC para sedimentos com massa 
específica ρs = 2650 kg/m³, água com ρo = 998,1 kg/m³ e viscosidade cinemática ν = 1.05E-06 m²/s. 

A tabela inferior sugere valores típicos de τOC

Sedimentos d (mm) d(ɸ) S* Ψ τOC (N/m2)

Areia Muito 
Fina

0.062 4.01 0.47 0.152 0.152
0.083 3.59 0.73 0.115 0.154
0.104 3.27 1.02 0.093 0.156
0.125 3.00 1.34 0.078 0.185

Areia Fina

0.146 2.78 1.69 0.068 0.159
0.166 2.59 2.05 0.060 0.163
0.187 2.42 2.45 0.057 0.172
0.208 2.27 2.88 0.053 0.180
0.229 2.13 3.32 0.050 0.186

Areia Média

0.250 2.00 3.79 0.047 0.190
0.275 1.86 4.38 0.044 0.195
0.300 1.74 4.99 0.041 0.199
0.325 1.62 5.62 0.039 0.204
0.350 1.51 6.28 0.037 0.209
0.375 1.42 6.97 0.035 0.215
0.400 1.32 7.68 0.034 0.222
0.425 1.23 8.41 0.033 0.231
0.450 1.15 9.16 0.033 0.240
0.475 1.07 9.93 0.032 0.249
0.500 1.00 10.73 0.032 0.258

Areia 
Grossa

0.600 0.74 14.10 0.031 0.299
0.700 0.51 17.77 0.030 0.345
0.800 0.32 21.71 0.033 0.428
0.900 0.15 25.91 0.034 0.491

Areia Muito 
Grossa

1.000 0.00 30.34 0.034 0.558
2.000 -1.00 85.82 0.042 1.367

3.2 CÁLCULO DO TRANSPORTE DE SEDIMENTO

O transporte de sedimentos pode ocorrer em suspensão e por arrasto junto 
ao leito. A natureza do transporte depende do tamanho, formato e peso especí-
fico das partículas, e das condições hidrodinâmicas locais como velocidade e 
turbulência. Em condições naturais o limite entre transporte em suspensão e por 
arrasto, ou pelo leito, não é bem definido, porém é necessária uma definição de 
cada tipo para possibilitar a seleção de fórmula adequadamente:



48

Admite-se que transporte em suspensão ocorre quando a velocidade de se-
dimentação do grão é compensada por uma sucessão de impulsos verticais pro-
venientes de vórtices turbulentos (BAGNOLD, 1954). Em condições extremas 
de velocidade, e. g., rios com grande declividade e altas velocidades, até mesmo 
areias grossas e pedregulhos podem ser carreados em suspensão.

Admite-se que transporte por arrasto, ou transporte pelo leito, ocorre 
quando a velocidade de sedimentação do grão prevalece sobre a sucessão de im-
pulsos verticais provenientes de vórtices turbulentos. Os movimentos dos grãos 
junto ao leito podem ser por rolamento, deslizamento e saltação.

Mais de uma dezena de fórmulas para cálculo de vazão sólida potencial 
está disponível na literatura. Embora todas sejam fórmulas bem estabelecidas, 
com aplicações práticas em diversos outros modelos, a escolha demanda crité-
rio, já que foram definidas por métodos semi-empíricos, presumindo condições 
específicas. Como o resultado obtido por diferentes fórmulas pode variar signi-
ficativamente, a escolha da fórmula pode ter grande importância no resultado da 
modelagem. Neste trabalho é usada a formulação de Van Rijn. Vale lembrar que 
a formulação apresentada é para vazão sólida potencial, em função da capaci-
dade de transporte do escoamento. Isto é, presume-se que a disponibilidade de 
sedimentos seja ilimitada.

A formulação de Van Rijn é usada para o cálculo de transporte por arras-
to ou pelo leito. Desenvolvida originalmente para transporte em rios, tem sido 
aplicada também em corpos de água costeiros como estuários e canais de maré. 
É recomendável para sedimentos com granulometria na faixa de areias finas a 
muito grossas, indo de 0.2 a 2.0 mm.
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Onde q*s é a vazão sólida adimensionalizada, qs é a vazão sólida em m³/s/m, 
d50 é o diâmetro 50% na curva granulométrica; τO é a tensão de arrasto no leito 
exercida pelo escoamento, τOC é a tensão crítica de mobilidade do grão, ρs é a 
massa específica do sedimento do leito, ρα é a massa específica da água, ν é a 
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viscosidade cinemática, g é a gravidade. A Tabela 2 mostra os valores usados 
para o rio Verde. Pode-se calcular ainda:

2 2
* *

2
*

o c c

c c

u uT
u

τ − τ −
= =

τ

(11)

Onde u*c é a velocidade de atrito crítica, dado pelo diagrama de Shields, e 
u* é a velocidade de atrito relativa aos grãos, dada por:

* Hu U gC=

(12)

Onde U é a velocidade média do escoamento e CH é o coeficiente de Chezy 
relativo aos grãos:
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1218log
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d
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(13)

Onde Rb é o raio hidráulico relativo aos grãos.

Tabela 2 – Valores usados para o rio Verde

ρa Massa específica da água. 998 kg/m³.

ρs Massa específica do sedimento 
do leito. 2650 kg/m³.

ν Viscosidade cinemática 1.19E–6 m²/s

Em diversos experimentos realizados por Van Rijn, 2007, 77% resulta-
ram em valores calculados com desvio entre 0,5 e 2,0 em relação aos valores 
experimentais. No caso, o desvio é definido com a razão entre valores medidos e 
valores obtidos pela fórmula.

3.3 DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES CARACTERÍSTICAS USANDO REDES 
NEURAIS ARTIFICIAIS NA BACIA DO RIO VERDE

A metodologia descrita nesta seção será aplicada na bacia do rio Verde (Fi-
gura 8). O rio Verde possui sua nascente na cidade de Campo Largo, e em seu per-
curso situa-se seu Reservatório, sob responsabilidade da PETROBRAS, e abastece 
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a Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR) na porção centro-sudeste da bacia. 
O rio deságua no rio Iguaçu, sendo que o Verde está na área denominada de Alto 
Iguaçu. A Bacia do Rio Iguaçu é subsistema da Bacia do Rio Paraná.

Figura 8 - Localização da Bacia

Fonte: Caneparo (2012)

Sendo assim, necessitava-se definir as estações de interesse. Elas servirão 
para a elaboração de um modelo matemático que compare a precipitação e a va-
zão entre estações a montante e à jusante. Para esta escolha, é importante analisar 
uma região maior que a bacia hidrográfica propriamente dita. Para esta pesquisa 
foi utilizada a ferramenta online Hidroweb.

 Criado pela Agência Nacional das Águas (ANA), o portal Hidroweb 
oferece um banco de dados sobre informações hidrometeorológicas coletadas 
pela rede de entidades responsáveis pela geração destes dados. Dentre estas en-
tidades, no Paraná podemos citar a Águas Paraná, a Copel (Companhia Parana-
ense de Energia), o SIMEPAR (Sistema Meteorológico do Paraná), entre outras. 
É uma importante ferramenta, pois permite a visualização de forma ampla dos 
dados, que podem ser utilizados em pesquisas e estudos, na definição de polí-
ticas públicas e na avaliação da disponibilidade hídrica de determinada região. 
Por meio deste portal, a ANA controla eventos considerados crítico, identifica o 
potencial hídrico das regiões e levanta informações sobre os corpos d’água para 
a realização de projetos de irrigação ou de abastecimento público.

 A estação fluviométrica definida como exutória foi à estação Haras, de-
vido à qualidade dos dados e da posição em relação à bacia como um todo. 
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Contudo, não havia dentro da bacia nenhuma estação que possuísse dados do 
mesmo período que esta. Era necessário definir uma das estações próximas. Sen-
do assim, foi escolhida a estação Colônia Dom Pedro, que está a cerca de 3 km 
da bacia e possui dados que podem ser comparados aos da estação Haras. 

 Além de analisar o tamanho e a forma da bacia, era necessário identi-
ficar o perfil do rio e onde se localizava a nascente. Como as estações de inte-
resse que seriam utilizadas para a elaboração do modelo hidrológico já haviam 
sido definidas, estas já foram incluídas no mapa. A Figura 9 apresenta como 
é a distribuição destas sub-bacias e onde se localizam as estações usadas 
neste estudo. A Tabela 3 mostra a localização das estações de utilizadas 
neste estudo.

Figura 9 - Delimitação a bacia do rio Verde, com as sub-bacias e estações
fluviométricas/pluviométricas de interesse

Tabela 3 - Localização as estações fluviométricas/pluviométricas de utilizadas neste estudo

Nascente 25°21'53"S 49°28'3"W
Colônia Dom Pedro 25°25'5"S 49°23'13"W
Haras 25º27'23''S 49º27'43''W

Após a definição das bacias de contribuição e das estações pluviométricas 
que apresentaram os melhores dados, é necessário calcular as áreas de contri-
buição de cada estação e correlacioná-las com suas respectivas precipitações 
médias. Para realizar este procedimento, foi utilizado o método de Polígonos 
de Thiessen, indicado quando não há distribuição uniforme das estações pluvio-
métricas, ou seja, a área de contribuição de cada estação será dada baseando-se 
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nos polígonos formados. A Figura 10 mostra a área de influência das estações 
pluviométricas na bacia do rio Verde usando a poligonal de Thiessen.

Figura 10 – Área de influência das estações pluviométricas na bacia do rio Verde usando a 
poligonal de Thiessen

O período de dados disponível vai de 22/01/2009 a 04/08/2009. Como 
cada dado de precipitação e vazão é diário, tem-se 195 medidas, e a precipitação 
média diária foi calculada como uma média ponderada pela área de influência de 
cada estação. Os resultados podem ser observados na Tabela 4. A precipitação 
média diária para a bacia do rio Verde foi 3,21 mm e vazão média diária encon-
trada foi de 0,9348 m3/s.

Tabela 4 – Valores de precipitação e área de influência para cada estação

Estação Precipitação média diária 
(mm) Área (km²)

Haras 3,4215 55,968
Colônia D. Pedro 2,8543 33,260

Total 89,229

Contudo, o período de dados que se tem é bastante reduzido para caracteri-
zar um ano hidrológico. Sendo assim, utilizou-se o modelo conhecido com Redes 
Neurais Artificiais para a determinação de vazões durante um ano hidrológico.
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Também conhecidas como RNAs, redes neurais são um modelo matemático 
que procuram imitar o funcionamento do cérebro humano e que têm se mostrado 
muito eficiente como técnica de regressão, principalmente pela sua capacidade de 
generalização e aprendizado. É também apresentada como uma alternativa para 
previsão de séries temporais, como é o caso das vazões e precipitações. 

Para o período entre 22/01/2009 a 04/08/2009, quando os dados de vazão 
da estação Haras foi coletado, foram obtidos dados de precipitação do Climate 
Prediction Center (CPC). O CPC é uma base de dados de precipitações diárias 
analisados por interpolação, dispostos em uma malha regular, com espaçamento 
de 0,5° em latitude e longitude, sobre todas as áreas do continente, datadas des-
de 01/01/1979 até hoje. Foram obtidas as precipitações no ponto da malha mais 
próximo à estação Colônia Dom Pedro; a partir das vazões disponíveis na estação 
Haras, utilizaram-se os dados de precipitação disponíveis para o mesmo período 
definiram-se três conjuntos para o treinamento de uma rede neural artificial Multi-
layer Perceptron (MLP), com o emprego do algoritmo de retropropagação de erro.

3.4 COMPARAÇÃO ENTRE MODELO HEC-HAS E O MODELO DE ESCOA-
MENTO UNIDIMENSIONAL EM LINGUAGEM FORTRAN

Este item tem como objetivo comparar os resultados da aplicação dos dois 
modelos hidrodinâmicos: o modelo de escoamento unidimensional em linguagem 
Fortran para rede de canais, que será nomeado a partir deste ponto de M1DF, e 
outra aplicação desenvolvida pelo HEC-RAS, apenas para simular do escoamento 
em rios, que será nomeado de M1DH. Para a comparação entre os dois modelos 
foram estabelecidos quatro cenários. Os dados geométricos e de escoamento ado-
tados foram os mesmos para as duas aplicações.

 Com relação aos dados geométricos, para os quatro cenários a extensão do 
rio foi de 10286,17 m, dividida em 24 seções transversais, igualmente espaçadas 
no M1DF e com distâncias variáveis no M1DH. A Tabela 5 mostra as distâncias 
entre as seções transversais admitidas em cada modelo.

 O M1DH considera em seu modelo uma classificação das seções trans-
versais distinta. O modelo estabelece os maiores valores a montante e segue em 
ordem decrescente no sentido jusante. Assim, a seção transversal 24 no M1DH 
corresponde à seção 1 no M1DF, como pode ser verificado na Tabela 5. A profun-
didade do rio foi fixada em 3,0 metros nos quatro cenários. A largura do rio, bem 
como o formato da seção transversal, varia conforme o cenário. 

 Os coeficientes de perda de carga também não variam. Na simulação 
realizada no M1DH admitiu-se um coeficiente de rugosidade de Manning de 
0,034 e coeficientes de contração e expansão de 0,1 e 0,3, respectivamente. No 
M1DF, o coeficiente de rugosidade utilizado também foi 0,034, encontrando 
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como amplitude da rugosidade de fundo de 0,10 m, para o Cenário 2, e ampli-
tudes variáveis para os demais cenários, devido aos diferentes raios hidráulicos 
calculados com as variações de largura. Para valores de perda de carga foi ad-
mitido um coeficiente de 0,0001 para a perda de carga localizada na entrada do 
fluxo e 0,0005 para a perda de carga localizada na saída do fluxo. 

Para os dados do escoamento, em todos os cenários, foi considerada uma 
vazão de 38,28 m³/s. Nos cenários 01, 02 e 03, essa vazão permanece constante 
até a última seção a jusante. No cenário 04, que considera a contribuição de dois 
tributários, essa vazão é acrescida de 2,00 m³/s em cada uma das contribuições. 
Assim, a vazão na última seção a jusante é de 42,28 m³/s.

O nível d’água a jusante foi fixado como condição de contorno no M1DH. 
Em todos os cenários este nível foi fixado em 917,46 metros.

As condições de contorno adotadas no M1DF foram prescrição da vazão 
na última seção (seção 24) e a fixação do nível d’água na primeira seção (seção 
01). O nível d’água foi fixado em 941,78 metros para os cenários 2 e 3, e em 
948,86 metros para os cenários 1 e 4.

O primeiro cenário simulado considerou o rio com seção retangular e lar-
gura variável. A largura varia linearmente entre 2,0 m (na primeira seção trans-
versal a montante) e 6,6 metros (na última seção a jusante). O cenário 01 não 
considera a contribuição de tributários.

O cenário 02 também considerou o rio com seção retangular e sem tribu-
tários. No entanto, neste cenário foi admitida uma largura constante ao longo do 
rio, fixada em 6,6 metros.

No cenário 03, o rio possui seção trapezoidal e largura variável. Para a 
configuração da seção trapezoidal considerou-se a largura admitida no Cenário 
01 como largura de fundo e um ângulo de inclinação de 45º nas margens (Figura 
11). Dessa forma, a largura do topo ao longo do rio varia linearmente entre 8,0 
e 12,6 metros.

Figura 11 – Configuração da seção transversal no formato trapezoidal na última seção a jusante
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Tabela 5 – Distância entre as seções transversais usadas por cada modelo

Numeração das 
seções transversais 

o M1DH

Distância entre as 
seções transversais 

(m) no M1DH

Numeração das 
seções transversais 

no M1DF

Distância entre as 
seções transversais 

(m) no M1DF

24 371,46 1 447,2174

23 516,05 2 447,2174

22 481,83 3 447,2174

21 579,12 4 447,2174

20 461,43 5 447,2174

19 406,83 6 447,2174

18 438,09 7 447,2174

17 555,31 8 447,2174

16 427,82 9 447,2174

15 390,21 10 447,2174

14 473,92 11 447,2174

13 383,18 12 447,2174

12 303,47 13 447,2174

11 436,75 14 447,2174

10 344 15 447,2174

9 373,23 16 447,2174

8 649,59 17 447,2174

7 584,55 18 447,2174

6 433,98 19 447,2174

5 419,301 20 447,2174

4 405.489 21 447,2174

3 432,4 22 447,2174

2 418,16 23 447,2174

1 - 24 -

No cenário 04 admitiu-se o rio com seção retangular e largura variável, va-
riando linearmente conforme o cenário 01. Neste cenário foram admitidas contri-
buições de dois tributários. Essas contribuições foram inseridas nas seções trans-
versais 08 e 16, no M1DH, e 09 e 17 no M1DF.

No M1DH os cenários foram simulados no regime subcrítico, considerando 
o escoamento permanente. No M1DF, o modelo foi simulado para um regime de 
escoamento não permanente a para isso foi utilizado um passo de tempo de 5,0 
segundos, durante 86400 segundos; os resultados obtidos são apresentados a cada 
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360 passos de tempo. São comparados os resultados da velocidade média na seção 
transversal e a elevação da superfície livre. 

Tabela 6 – Comparação dos resultados da simulação da posição da superfície livre no Cenário 01

M1DH M1DF

Seção transversal Elevação da super-
fície livre (m) Seção transversal Elevação da super-

fície livre (m)
24 948,86 1 948,86
23 947,27 2 946,95
22 945,31 3 945,14
21 943,61 4 943,42
20 941,58 5 941,79
19 939,95 6 940,24
18 938,61 7 938,74
17 937,28 8 937,30
16 935,55 9 935,90
15 934,15 10 934,53
14 932,94 11 933,20
13 931,39 12 931,90
12 930,04 13 930,63
11 929,08 14 929,39
10 927,75 15 928,20
9 926,79 16 927,06
8 925,97 17 925,96
7 924,58 18 924,89
6 923,10 19 923,84
5 921,90 20 922,75
4 920,73 21 921,57
3 919,63 22 920,23
2 918,49 23 918,67
1 917,46 24 916,89

A Tabela 6 mostra os resultados obtidos para os dois modelos, M1DH e 
M1DF, considerando as condições impostas para o cenário 01. A 

Figura 12 mostra a comparação dos resultados da simulação da elevação da 
superfície livre neste cenário. A numeração das seções segue o padrão do M1DF, 
portanto, Seção 01 do M1DF corresponde à seção 24 do M1DH. Os dois modelos 
forneceram resultados para a posição da superfície livre bastante próximos; os va-
lores obtidos pelo M1DF são ligeiramente superiores.
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 A Tabela 7 mostra os resultados da simulação da velocidade média no 
cenário 01. A Figura 13 mostra a comparação dos resultados da simulação da ve-
locidade média no cenário 01. Com relação à velocidade média, os resultados do 
M1DF se mostraram superiores aos obtidos pelo M1DH e seguiram uma tendência 
linear com pequena variação ao longo do rio. Já o M1DH apresentou oscilações 
numéricas que, após várias tentativas de correção, não foram removidas. Estas 
oscilações comprometem em muito os resultados obtidos pelo M1DH. 

Figura 12 – Comparação dos resultados da simulação da posição da
superfície livre para o cenário 01

Figura 13 – Comparação dos resultados da velocidade média para o cenário 01

No cenário 02, os resultados pra a posição da superfície livre (Tabela 8 e 
Figura 14) obtidos pelos modelos são próximos, apresentando uma diferença ainda 
menor que aquela observada no cenário 01. Em relação à velocidade média (Ta-
bela  e Figura 15), os resultados pelo M1DF se mostraram ligeiramente superiores 
aos obtidos pelo M1DH e, assim como no cenário 01, seguiram uma tendência 
linear com pequena variação ao longo do rio. Já o M1DH apresentou novamente 
oscilações em toda a extensão do rio. 

 Comportamento semelhante aos cenários 01 e 02 foi obtido para o cenário 
03 (Tabela 10, Tabela 11, Figura 16 e Figura 17). Com relação à velocidade média, 
os resultados do M1DH se mostraram superiores aos obtidos pelo M1DF até a pe-
núltima seção transversal. Diferente do que ocorreu nos dois cenários anteriores, 
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os resultados do M1DF apresentaram uma tendência linear até a seção 14, apre-
sentando uma queda na velocidade na seção 15 e retornando à tendência linear a 
partir da seção 16. O M1DH apresentou novamente oscilações em toda a extensão 
do rio, sendo maiores que aquela observada nas duas simulações anteriores. O 
cenário 04 apresenta resultados semelhantes para a posição da superfície livre e as 
velocidades médias (Tabela 12, Tabela 13, Figura 18 e Figura 19).

 Observando os resultados mostrados para os quatro cenários, é possível 
afirmar que os valores da posição da superfície livre obtidos pelos dois modelos 
são semelhantes. No entanto, os valores de velocidade média obtidos pelo M1DH 
apresentaram oscilações em toda a extensão do rio, para os quatro cenários simula-
dos; o M1DF, não gerou tais oscilações. Sendo assim, o M1DF foi escolhido para 
simular o padrão de circulação hidrodinâmica do trecho do rio Verde estudado.

Tabela 7 – Comparação dos resultados da simulação da velocidade média no cenário 01

M1DH M1DF

Seção transversal Velocidade média 
(m/s) Seção transversal Velocidade média 

(m/s)
24 1,90 1 2,36
23 1,82 2 2,35
22 1,85 3 2,36
21 1,84 4 2,37
20 1,95 5 2,38
19 1,98 6 2,39
18 1,94 7 2,39
17 1,91 8 2,39
16 2,04 9 2,39
15 2,06 10 2,38
14 2,03 11 2,38
13 2,15 12 2,38
12 2,21 13 2,37
11 2,06 14 2,36
10 2,12 15 2,34
9 1,98 16 2,32
8 1,79 17 2,30
7 1,88 18 2,28
6 2,04 19 2,27
5 2,06 20 2,27
4 2,06 21 2,29
3 2,02 22 2,31
2 2,01 23 2,33
1 1,93 24 2,39
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Figura 14 – Comparação dos resultados da simulação da posição da
superfície livre para o cenário 02

Figura 15 – Comparação dos resultados da velocidade média para o cenário 02

Figura 16 – Comparação dos resultados da simulação da posição da
superfície livre para o cenário 03
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Figura 17 – Comparação dos resultados da simulação da velocidade média para o cenário 03

Figura 18 – Comparação dos resultados da simulação da posição da
superfície livre para o cenário 04

 

Figura 19 – Comparação dos resultados da simulação da velocidade média para o cenário 04
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Tabela 8 – Comparação dos resultados da simulação da posição da superfície livre no cenário 02

M1DH M1DF

Seção transversal Elevação da super-
fície livre (m)

Seção transver-
sal

Elevação da super-
fície livre (m)

24 941,71 1 941,79
23 940,89 2 940,73
22 939,81 3 939,68
21 938,83 4 938,62
20 937,57 5 937,56
19 936,44 6 936,51
18 935,49 7 935,44
17 934,55 8 934,38
16 933,27 9 933,32
15 932,17 10 932,25
14 931,21 11 931,18
13 929,96 12 930,12
12 928,80 13 929,06
11 927,98 14 928,01
10 926,80 15 926,99
9 925,95 16 925,98
8 925,24 17 924,99
7 924,02 18 924,01
6 922,71 19 923,03
5 921,62 20 922,02
4 920,55 21 920,95
3 919,54 22 919,77
2 918,47 23 918,46
1 917,46 24 917,00

Tabela 9 – Comparação dos resultados da simulação da velocidade média no cenário 02

M1DH M1DF

Seção transversal Velocidade média 
(m/s)

Seção transver-
sal

Velocidade média 
(m/s)

24 1,98 1 2,17
23 1,84 2 2,17
22 1,85 3 2,17
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21 1,80 4 2,17
20 1,93 5 2,17
19 1,97 6 2,17
18 1,91 7 2,17
17 1,83 8 2,17
16 1,97 9 2,17
15 2,00 10 2,17
14 1,93 11 2,17
13 2,07 12 2,17
12 2,15 13 2,17
11 1,97 14 2,16
10 2,06 15 2,16
9 1,91 16 2,15
8 1,72 17 2,14
7 1,80 18 2,14
6 1,96 19 2,14
5 1,98 20 2,15
4 1,99 21 2,16
3 1,96 22 2,17
2 1,97 23 2,20
1 1,93 24 2,21

Tabela 10 – Comparação dos resultados da simulação da posição da superfície livre para o 
cenário 03

M1DH M1DF

Seção transversal Elevação da super-
fície livre (m)

Seção transver-
sal

Elevação da super-
fície livre (m)

24 941,90 1 941,79
23 941,01 2 940,69
22 939,82 3 939,58
21 938,84 4 938,47
20 937,54 5 937,35
19 936,32 6 936,23
18 935,26 7 935,10
17 934,32 8 933,96
16 933,01 9 932,81



63

15 931,83 10 931,66
14 930,90 11 930,51
13 929,76 12 929,35
12 928,34 13 928,18
11 927,51 14 927,02
10 926,23 15 925,87
9 925,20 16 924,73
8 924,50 17 923,60
7 923,39 18 922,50
6 922,00 19 921,43
5 920,88 20 920,40
4 919,77 21 919,42
3 918,71 22 918,50
2 917,82 23 917,63
1 917,46 24 916,82

Tabela 11 – Comparação dos resultados da simulação da velocidade média para o cenário 03

M1DH M1DF

Seção transversal Velocidade média 
(m/s)

Seção transver-
sal

Velocidade média 
(m/s)

24 3,46 1 2,14
23 3,04 2 2,11
22 3,05 3 2,10
21 2,82 4 2,09
20 2,99 5 2,09
19 3,08 6 2,08
18 2,95 7 2,07
17 2,68 8 2,06
16 2,88 9 2,05
15 2,95 10 2,03
14 2,66 11 2,01
13 2,33 12 1,99
12 3,09 13 1,97
11 2,65 14 1,98
10 2,87 15 1,71
9 2,74 16 1,91
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8 2,23 17 1,85
7 1,98 18 1,82
6 2,53 19 1,81
5 2,53 20 1,81
4 2,54 21 1,83
3 2,47 22 1,85
2 2,21 23 1,85
1 1,58 24 1,81

Tabela 12 – Comparação dos resultados da simulação da posição da
superfície livre para o cenário 04

M1DH M1DF

Seção transversal Elevação da super-
fície livre (m)

Seção transver-
sal

Elevação da super-
fície livre (m)

24 948,86 1 948,86
23 947,28 2 946,95
22 945,32 3 945,14
21 943,63 4 943,42
20 941,62 5 941,79
19 940,02 6 940,24
18 938,71 7 938,74
17 937,46 8 937,30
16 935,76 9 935,90
15 934,35 10 934,53
14 933,12 11 933,20
13 931,56 12 931,90
12 930,22 13 930,63
11 929,27 14 929,39
10 927,97 15 928,20
9 927,08 16 927,06
8 926,27 17 925,96
7 924,85 18 924,89
6 923,36 19 923,84
5 922,15 20 922,75
4 920,96 21 921,57
3 919,85 22 920,24
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2 918,65 23 918,68
1 917,46 24 916,89

Tabela 13 – Comparação dos resultados da simulação da velocidade média para o cenário 04

M1DH M1DF

Seção transversal Velocidade média 
(m/s)

Seção transver-
sal

Velocidade média 
(m/s)

24 1,90 1 2,36
23 1,82 2 2,35
22 1,84 3 2,36
21 1,84 4 2,37
20 1,94 5 2,38
19 1,96 6 2,39
18 1,91 7 2,39
17 1,85 8 2,39
16 2,06 9 2,39
15 2,09 10 2,38
14 2,05 11 2,38
13 2,18 12 2,38
12 2,22 13 2,37
11 2,07 14 2,36
10 2,10 15 2,34
9 1,94 16 2,32
8 1,84 17 2,30
7 1,93 18 2,28
6 2,09 19 2,27
5 2,11 20 2,27
4 2,12 21 2,29
3 2,09 22 2,31
2 2,11 23 2,33
1 2,14 24 2,39

3.5 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO – BACIA DO VERDE

A bacia hidrográfica do rio Verde (25º 31’S; 49º 31’W), está situada no Esta-
do do Paraná, na Região Metropolitana de Curitiba, abrangendo os municípios de 
Campo Magro, Campo Largo e Araucária. Pertence a bacia do Alto Iguaçu e sua 
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área de drenagem é de aproximadamente 242 km². A bacia hidrográfica do rio Ver-
de esta inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) do rio Verde. A localização 
da bacia do Rio Verde é mostrada na Figura 20.

Figura 20 – Mapa da localização da bacia do rio Verde 

Fonte: Andreoli et al. (2011)

O rio Verde possui sua nascente no município de Campo Magro e, ao longo 
de seu curso, apresenta o Reservatório do rio Verde, construído com a finalidade 
de atender à refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR), responsabilidade da 
PETROBRAS. O reservatório localiza-se na porção centro-sudeste da bacia.

 O foco do presente estudo abrange cerca de 165 km² da bacia do rio Verde 
e compreende a região entre a nascente (coordenadas 25°21’55”S e 49º27’00”O) e 
a estação fluviométrica Haras rio Verde (coordenadas 25º27”23’S e 49º27”43’O), 
ou seja, a montante do reservatório e sem sua influência (ANDREOLI et al., 2011). 
O trecho estudado pode ser observado na Figura 21.
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Figura 21 – Área de estudo: bacia hidrográfica do rio Verde, Região Metropolitana de Curitiba

A escolha desta área de estudo deve-se principalmente a três fatores: i) a 
disponibilidade de dados de outros estudos já realizados na região (Andreoli et al., 
2011); ii) a possibilidade de confrontar os dados obtidos pelo modelo com a obser-
vação da situação atual; iii) a presença da Estação de Tratamento de Água (ETA) 
do Cercadinho. A ETA realiza a captação da água através de um sistema subsuper-
ficial, de modo que a turbidez, que pode estar relacionada à presença de sólidos em 
suspensão, e o transporte de sedimentos de fundo são fatores que podem causar o 
mau funcionamento desta Estação de Tratamento de Água.

 A bacia hidrográfica do rio Verde tem clima tipo Cfb segundo a classifica-
ção de KÖEPPEN. Ou seja, clima subtropical com verões frescos e úmidos e in-
vernos brandos com ocorrência de geada. A temperatura média anual é de 16,5ºC. 
Sendo que o mês mais frio (julho) tem temperatura média igual a 12,7ºC e o mês 
mais quente (fevereiro) igual a 20,3ºC. A umidade relativa do ar apresenta pouca 
variação anual, com valores médios de 80%. A precipitação média anual é de apro-
ximadamente 1468 mm. Os meses que possuem maior precipitação são os meses 
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de verão e os mais secos são os meses que correspondem ao inverno. A direção dos 
ventos predominante é de leste para oeste, com velocidade média aproximadamen-
te de 2,8 m/s e velocidade máxima de 10,3 m/s (ANDREOLI et al., 2011).

3.5.1. Uso e ocupação do solo

 A APA do rio Verde ocupa a área a montante do Reservatório do rio Verde, 
e abrange partes dos Municípios de Araucária e Campo Largo. Durante as três 
últimas décadas, a bacia do rio Verde sofreu modificações devido as mais variadas 
formas de atividades antrópicas, como exploração madeireira, aumento de ativida-
des agropecuárias e expansões urbana e industrial. No ano de 1976, as áreas com 
vegetação representavam 52% da bacia hidrográfica e as áreas edificadas corres-
pondiam a uma pequena porção na região leste da bacia. Segundo Andreoli et al., 
2011, tendo como base dados de 2009, 49% da bacia é ocupada por atividades 
agropecuárias, 41% por florestas (com predomínio de capoeirão); as áreas urbanas 
totalizam 7% e 3% correspondem aos corpos d’água.

3.6 COBERTURA VEGETAL

A superfície da região onde esta inserida a Bacia do rio Verde foi profunda-
mente modificada pelas mais variadas formas de intervenção antrópica, iniciando 
pela exploração madeireira, seguida pela troca das florestas para cultivo agrope-
cuário e nas últimas décadas, fortemente pressionada pelas expansões urbana e 
industrial, restando pouca composição vegetal original (Andreoli et al., 2011). 
Procurando contemplar os cenários mais característicos e expressivos da cobertura 
vegetal natural e as formas de uso do solo mais relevantes classificou-se a área da 
bacia em:

• Região da Floresta Ombrófila Mista – 37,32 %

• Áreas de Formações Pioneiras - 2,9 %

• Áreas de Antropismos - 59,78 %

3.7 TIPO DE SOLO

Na bacia do Rio Verde observa-se que predominam Gleissolos, Latossolos, 
Nitossolos, Cambissolos e Organossolos. As porções ocupadas por Gleissolos são 
planícies aluviais, merecendo um cuidado especial no que diz respeito a decisões 
de planejamento e gestão ambiental. Áreas ocupadas por Latossolos são as que 
detêm as menores restrições de utilização, enquanto que as partes do terreno ocu-
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padas por Nitossolos e Cambissolos são marcadas por serem pouco permeáveis e 
de alto potencial de erosão hídrica. Os solos argilosos, por fim, possuem grande 
quantidade de poros, possuindo grande capacidade hídrica e pouca permeabilida-
de. A montante do reservatório do rio Verde prevalece os solos do tipo Nitossolo e 
Cambissolo e, como já descrito anteriormente, a erosão é facilitada (ANDREOLI 
et al., 2011).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 RESULTADO DAS VAZÕES CARACTERÍSTICAS USANDO REDES NEURAIS 
ARTIFICIAIS NA BACIA DO RIO VERDE

Após diversas simulações, variando o número de neurônios, foi selecionada 
uma rede com nove neurônios na camada de entrada, que recebem os dados dos 
nove dias que antecedem o dia de interesse, treze neurônios na camada oculta, e 
um neurônio na camada de saída. Essa rede foi operada como um modelo chuva-
-vazão, para sintetizar uma série de vazões diárias com os dados de precipitação 
do CPC, abrangendo desde 1979 a 2013. As estatísticas para validar os resultados 
durante o período podem ser observadas na Tabela .

Portanto, apesar o índice N-S ser relativamente baixo, o resultado obtido 
foi satisfatório, levando em conta que a base de dados inicial tinha apenas 195 
registros, correspondendo a oito meses de dados, o que restringe significativamen-
te a capacidade de aprendizagem e generalização da rede, pois não abrange nem 
mesmo um ano hidrológico completo. Com isso, nota-se que os dados de vazão 
sintetizados apresentaram uma consistência estatística aceitável em relação às va-
zões observadas. A base foi desenvolvida a partir do emprego de uma rede neural 
artificial, que foi treinada como algoritmo de retropropagação do erro, com o uso 
de dados de vazão média diária observados e dados de precipitação diária obtidas 
na base Unified Gauge-Based Analysis of Global Daily Precipitation, do CPC. A 
rede neural obtida após o treinamento expressa que a vazão possui dependência da 
precipitação ocorrida até os nove dias anteriores. A Tabela 14 mostra as estatísticas 
dos resultados obtidos pela RNA na bacia do rio Verde.

Tabela 14 – Estatísticas dos resultados obtidos pela RNA na bacia do rio Verde

Correlação 0,7
Raiz do erro quadrático médio 0,35 m³/s

Erro médio 0,03 m³/s
Coeficiente de Nash-Sutcliffe (N-S) 0,48

Com as vazões geradas pela RNAs para o período de 1979 a 2013, é possí-
vel calcular as vazões médias mensais e Q95. A Figura 22 e a Tabela 15 mostram os 
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resultados obtidos de vazão sintética para a estação Haras da bacia do rio Verde. 
Ao final, 12775 dados de vazão diários foram produzidos. É possível observar que 
o regime hidrológico não apresenta de forma clara períodos de estiagem e cheia; 
sendo assim é possível usar a vazão média (1,00 m3/s) como representativa para 
este trecho de rio.

Figura 22 – Valores de vazões médias mensais e Q95 obtidos pelas RNAs na bacia do rio Verde

Tabela 15 – Vazões médias e Q95 para a bacia do rio Verde

MÊS VAZÃO MÉDIA (m³/s) Q95 (m³/s)
Janeiro 1,211 0,715

Fevereiro 1,189 0,686
Março 1,028 0,667
Abril 0,898 0,612
Maio 0,919 0,595
Junho 0,916 0,592
Julho 0,939 0,59

Agosto 0,829 0,589
Setembro 0,988 0,595
Outubro 1,056 0,645

Novembro 0,973 0,629
Dezembro 1,088 0,676
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4.2 DEFINIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E SEDIMENTOLÓ-
GICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE

Após a determinação da área de estudo, foi realizado a escolha de quais se-
riam as seções onde os dados sedimentológicos e geométricos seriam amostrados. 
Para esta escolha foi necessário conhecer o perfil longitudinal do rio, caracterizan-
do-o em trechos de 500 metros. 

Os perfis longitudinais demonstram uma relação entre a variação altimétrica 
e o comprimento do rio, sendo que são esperadas declividades maiores perto da 
nascente e declividades mais suaves em direção à foz do rio. Dessa forma, com 
base na declividade dos pontos em questão e as características da bacia, o rio foi 
dividido em três grandes trechos com características semelhantes. Dentro de cada 
trecho foi observado onde haveria maior probabilidade de depósito de sedimentos 
e, dessa forma, os pontos amostrais foram estabelecidos. O perfil longitudinal do 
trecho do rio Verde está representado pela Figura 23.

Figura 23 – Perfil longitudinal do trecho rio Verde, com a definição dos trechos característicos.

4.2.1. Dados Geométricos

 Os dados geométricos e sedimentológicos foram obtidos através de visi-
tas de campo, onde as características das seções transversais foram mensuradas. 
Considerou-se o rio com seção transversal trapezoidal. Para esta configuração, a 
largura de fundo varia linearmente entre 3,0 m (na primeira seção transversal a 
montante) e aproximadamente 5,0 metros (na última seção a jusante), com um 
ângulo de inclinação de 45º nas margens. Dessa forma, a largura do topo, ao e 
longo do rio, varia entre 5,0 e 6,0 m. Estes valores correspondem, aproximada-
mente, aos valores encontrados nas visitas de campo. A profundidade foi consi-
derada variável entre 1,0 m na primeira seção e 2,0 m na última seção. As vazões 
correspondem às contribuições de cada sub-bacia, mostrada em detalhes no item 
anterior. A Tabela 16 mostra um resumo dos dados, considerando as seções trans-
versais em relação à nascente. Com os dados geométricos definidos, foi possível 
calcular o coeficiente de Chezy. 
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Tabela 16 – Dados geométricos para os trechos do rio Verde.

Distâncias 
(m) em 

relação à 
nascente

z (m) ΔX So (m/m) So trecho 
(m/m)

24 0.0 941.02

23 371.5 938.13 371.46 0.0078 Trecho1 0.0052

22 887.5 932.71 516.05 0.0105 Trecho1 0.0052

21 1369.3 931.95 481.83 0.0016 Trecho1 0.0052

20 1948.5 928.60 579.12 0.0058 Trecho1 0.0052

19 2409.9 920.17 461.43 0.0183 Trecho1 0.0052

18 2816.7 917.11 406.83 0.0075 Trecho1 0.0052

17 3254.8 916.53 438.09 0.0013 Trecho1 0.0052

16 3810.1 921.05 555.31 -0.0081 Trecho1 0.0052

15 4237.9 918.64 427.82 0.0056 Trecho 2 0.0046

14 4628.2 912.58 390.21 0.0155 Trecho 2 0.0046

13 5102.1 915.00 473.92 -0.0051 Trecho 2 0.0046

12 5485.3 913.41 383.18 0.0041 Trecho 2 0.0046

11 5788.7 911.83 303.47 0.0052 Trecho 2 0.0046

10 6225.5 903.93 436.75 0.0181 Trecho 2 0.0046

9 6569.5 907.70 344 -0.0109 Trecho 2 0.0046

8 6942.7 908.25 373.23 -0.0015 Trecho 2 0.0046

7 7592.3 900.65 649.59 0.0117 Trecho 2 0.0046

6 8176.8 900.37 584.55 0.0005 Trecho 2 0.0046

5 8610.8 899.23 433.98 0.0026 Trecho 3 0.0045

4 9030.1 897.84 419.301 0.0033 Trecho 3 0.0045

3 9435.6 894.60 405.489 0.0080 Trecho 3 0.0045

2 9868.0 891.98 432.4 0.0061 Trecho 3 0.0045

1 10286.2 891.74 418.16 0.0006 Trecho 3 0.0045

Tabela 17 – Dados geométricos para os trechos do rio Verde

B0 (m) B (m) H(m) Q 
(m3/s)

Am 
(m) P(m) Rh 

(m) C (m1/2/s)

24
23 3.00 5.00 1.00 0.0155 4.00 5.83 0.69 34.48
22 3.08 5.04 1.04 0.0155 4.21 5.93 0.71 34.74
21 3.18 5.09 1.09 0.0155 4.51 6.08 0.74 35.09
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B0 (m) B (m) H(m) Q 
(m3/s)

Am 
(m) P(m) Rh 

(m) C (m1/2/s)

20 3.28 5.14 1.14 0.0155 4.79 6.22 0.77 35.39
19 3.39 5.20 1.20 0.1877 5.14 6.39 0.80 35.73
18 3.49 5.24 1.24 0.1877 5.43 6.53 0.83 35.98
17 3.57 5.29 1.29 0.1877 5.69 6.66 0.85 36.20
16 3.66 5.33 1.33 0.1877 5.98 6.80 0.88 36.42
15 3.77 5.39 1.39 0.2541 6.35 6.98 0.91 36.68
14 3.86 5.43 1.43 0.2541 6.64 7.12 0.93 36.88
13 3.94 5.47 1.47 0.4760 6.91 7.25 0.95 37.05
12 4.03 5.52 1.52 0.4760 7.24 7.41 0.98 37.25
11 4.11 5.56 1.56 0.4760 7.52 7.54 1.00 37.40
10 4.17 5.59 1.59 0.4760 7.74 7.65 1.01 37.52
9 4.26 5.63 1.63 0.4760 8.07 7.80 1.03 37.69
8 4.33 5.67 1.67 0.5346 8.33 7.92 1.05 37.82
7 4.41 5.70 1.70 0.8913 8.61 8.05 1.07 37.95
6 4.54 5.77 1.77 0.8913 9.12 8.29 1.10 38.18
5 4.66 5.83 1.83 0.9621 9.59 8.50 1.13 38.37
4 4.75 5.87 1.87 0.9621 9.94 8.66 1.15 38.51
3 4.83 5.92 1.92 0.9621 10.29 8.81 1.17 38.64
2 4.91 5.96 1.96 1.0021 10.63 8.96 1.19 38.76
1 5.00 6.00 2.00 1.0021 11.00 9.12 1.21 38.89

4.2.2. Dados Sedimentológicos

 Os pontos de coleta de amostras de sedimentos foram realizadas na seção 
mais a montante (seção 24, trecho 1), no meio do trecho (seção 11, trecho 2) e na 
seção próxima ao Haras (seção 2, trecho 3), que correspondem os pontos 1, 2 e 3, 
respectivamente. As amostras de sedimentos foram encaminhadas ao laboratório 
para análise granulométrica e volumétrica.

 Com as amostras analisadas, foram construídas curvas granulométricas 
para cada ponto de amostragem e identificados o tipo de sedimento predominante 
no rio Verde. As curvas granulométricas para o Ponto 1, Ponto 2 e Ponto 3 podem 
ser observadas nas Figura 24, Figura 25 e Figura 26, respectivamente. A Tabela  
mostra a porcentagem de sedimento presente em cada ponto amostral.
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Figura 24 – Curva granulométrica para a amostra coletada no ponto 1
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Figura 25 – Curva granulométrica para a amostra coletada no ponto 2
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Figura 26 – Curva granulométrica para a amostra coletada no ponto 3
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Tabela 18 – Porcentagem de sedimentos e d50 nos três pontos amostrais

Sedimento Ponto 1
Seção 24

Ponto 2
Seção 11

Ponto 3
Seção 2

Argila 0,00% 0,00% 0,00%
Silte 0,00% 0,00% 0,00%

Areia Fina 3,95% 6,48% 23,11%
Areia Média 19,94% 43,72% 36,53%
Areia Grossa 44,73% 49,58% 30,91%

Cascalho 30,32% 0,43% 0,72%
d50 (mm) 2,5 0,6 0,577

Como é possível observar na Tabela 18, para o ponto 1 e o ponto 2 preva-
lece a areia grossa (0,6< diâmetro ≤ 2 mm), e para o ponto 3 areia média (0,2 < 
diâmetro ≤ 0,6 mm) como sedimento predominante. Também foram obtidos dados 
de Concentração de Sólidos Suspensos Totais (SST) na coluna d’água para as três 
amostras levadas ao laboratório. O Ponto 1 possui a maior concentração de Sólidos 
Suspensos Totais (49,00 mg/L) e essa concentração diminui conforme o rio se de-
senvolve a jusante. Os resultados encontrados são mostrados na Tabela 19.

Tabela 19 – Concentração de Sólidos Suspensos Totais (SST) nos três pontos amostrais

Concentração de SST na amostra original 
(mg/L)

Ponto 1 - Seção 24 49,00
Ponto 2 - Seção 11 20,00
Ponto 3 - Seção 2 9,00

4.3 APLICAÇÃO DO MODELO HIDRODINÂMICO UNIDIMENSIONAL NA BA-
CIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE

 Primeiramente, a delimitação da bacia em que o trecho do rio Verde está 
inserido foi realizada. Em seguida, as sub-bacias de contribuição foram determina-
das, com base na hidrografia e no relevo da região. Finalmente foi definido a seção 
exútoria como sendo a Estação Haras. A divisão das sub-bacias pode ser observada 
na Figura 27. 
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Figura 27 – Localização das sub-bacias no trecho a montante da Estação Haras

As vazões específicas para cada uma das sub-bacias foram definidas através 
da divisão da vazão total pela área da bacia e depois multiplicada pela área de cada 
sub-bacia, encontrando vazões afluentes para cada sub-bacia. É importante desta-
car que as vazões da sub-bacia 1 e da sub-bacia 2 foram somadas e representam a 
condição de contorno da seção mais a montante. As demais vazões foram distribu-
ídas ao longo do rio, como pode ser observado no diagrama unifilar do rio Verde 
entre a nascente e a estação Haras, mostrado na Figura 28.

Figura 28 – Diagrama unifilar do trecho do rio Verde entre a nascente e a estação Haras
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Como condição de contorno, na seção transversal mais a jusante foram es-
tabelecidos uma série de cotas de nível d’água, a partir das vazões totais, ou seja, 
soma das vazões consideradas para as sete sub-bacias de contribuição e da vazão 
de entrada na seção mais a montante (Seção 24). A tabela 20 mostra a vazão média 
para cada sub-bacia de contribuição e a seção transversal correspondente.

Tabela 20 – Vazão média para cada sub-bacia de contribuição
e a seção transversal correspondente

Sub-bacia de contribuição Seção Transversal Vazão média (m³/s)
1 24 0,0155
2 19 0,1722
3 15 0,0664
4 13 0,2219
5 8 0,0586
6 7 0,3567
7 5 0,0708
8 2 0,0399

A extensão do trecho do rio Verde estudado é de 10286,56 m, e foi divi-
dido em 24 seções transversais. O espaçamento entre as seções transversais é 
variável, determinado a partir das distâncias entre uma seção característica e a 
próxima seção, a jusante. A Tabela 21 mostra os valores de velocidades calcula-
dos para cada trecho do rio. Foram usadas três metodologias: i) usando a equação 
da continuidade; ii) o modelo M1DF foi usado para estimar o valores e iii) a 
formulação de Chezy, desenvolvida para escoamento permanente, foi utilizada. 
É possível observar que os resultados foram bastante diferentes, a formulação de 
Chezy apresentou resultados muito elevados e usando a equação da continuida-
de, os resultados foram muito baixos. Sendo assim, os resultados obtidos pelo 
modelo M1DF é o que, possivelmente, representa melhor a hidrodinâmica deste 
sistema. Medições de velocidade em vários pontos do rio deveriam ser realizadas 
para calibrar o modelo. Sendo assim, as velocidades obtidas pelo modelo M1DF 
serão usadas para calcular da descarga sólida por arraste.
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Tabela 21 – Valores de velocidade calculados: U1, pela equação da continuidade,
U2, pelo M1DF e U3, usando a formulação de Chezy

Distâncias (m) 
em relação à 

nascente
U1 (m/s) U2 (m/s) U3 (m/s)

24 0.0 0.152
23 371.5 0.004 0.191 2.068
22 887.5 0.004 0.311 2.119
21 1369.3 0.003 0.301 2.187
20 1948.5 0.003 0.335 2.249
19 2409.9 0.036 0.461 2.320
18 2816.7 0.035 0.394 2.375
17 3254.8 0.033 0.315 2.422
16 3810.1 0.031 0.287 2.472
15 4237.9 0.040 0.419 2.382
14 4628.2 0.038 0.573 2.425
13 5102.1 0.069 0.469 2.463
12 5485.3 0.066 0.572 2.508
11 5788.7 0.063 0.740 2.544
10 6225.5 0.061 0.712 2.571
9 6569.5 0.059 0.669 2.610
8 6942.7 0.064 0.686 2.641
7 7592.3 0.103 0.709 2.673
6 8176.8 0.098 0.547 2.728
5 8610.8 0.100 0.539 2.726
4 9030.1 0.097 0.796 2.760
3 9435.6 0.094 0.804 2.792
2 9868.0 0.094 0.381 2.823
1 10286.2 0.091 0.086 2.856

4.4 DETERMINAÇÃO DA DESCARGA SÓLIDA POR ARRASTE

 Com base na metodologia mostrada no item 3, a descarga sólida por ar-
raste foi calculada para cada trecho do rio Verde. A Tabela 2, Figura 29 e Figura 30 
mostram os resultados obtidos.
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Tabela 22 – Descarga sólida de arraste calculada (Qs), em toneladas por dia, usando a 
formulação de Van Rijn

Tre-
chos

So
(m/m)

B0
(m)

Rh
(m)

U2
(m/s)

D50
(m) S* D*

U*
(m/s)

τo
(N/
m2)

τoc
(N/m2)

qs
(m3/
s.m)

Qs
(ton/
dia)

1 0.0052 3.00 0.69 0.191 2.50E-03 119.93 71.74 0.041 1.685 1.367 3.46E-07 2.36E-01

1 0.0052 3.00 0.71 0.311 2.50E-03 119.93 71.74 0.041 1.685 1.367 3.46E-07 2.37E-01

1 0.0052 3.00 0.74 0.301 2.50E-03 119.93 71.74 0.041 1.685 1.367 3.46E-07 2.37E-01

1 0.0052 3.00 0.77 0.335 2.50E-03 119.93 71.74 0.041 1.685 1.367 3.46E-07 2.37E-01

1 0.0052 3.00 0.80 0.461 2.50E-03 119.93 71.74 0.041 1.685 1.367 3.46E-07 2.37E-01

1 0.0052 3.00 0.83 0.394 2.50E-03 119.93 71.74 0.041 1.685 1.367 3.46E-07 2.37E-01

1 0.0052 3.00 0.85 0.315 2.50E-03 119.93 71.74 0.041 1.685 1.367 3.46E-07 2.37E-01

1 0.0052 3.00 0.88 0.287 2.50E-03 119.93 71.74 0.041 1.685 1.367 3.46E-07 2.37E-01

2 0.0046 3.00 0.91 0.419 6.00E-04 14.10 17.22 0.017 0.298 0.219 1.59E-07 1.09E-01

2 0.0046 3.00 0.93 0.573 6.00E-04 14.10 17.22 0.017 0.298 0.219 1.59E-07 1.09E-01

2 0.0046 3.00 0.95 0.469 6.00E-04 14.10 17.22 0.017 0.298 0.219 1.59E-07 1.09E-01

2 0.0046 3.00 0.98 0.572 6.00E-04 14.10 17.22 0.017 0.298 0.219 1.59E-07 1.09E-01

2 0.0046 3.00 1.00 0.740 6.00E-04 14.10 17.22 0.017 0.298 0.219 1.59E-07 1.09E-01

2 0.0046 3.00 1.01 0.712 6.00E-04 14.10 17.22 0.017 0.298 0.219 1.59E-07 1.09E-01

2 0.0046 3.00 1.03 0.669 6.00E-04 14.10 17.22 0.017 0.298 0.219 1.59E-07 1.09E-01

2 0.0046 3.00 1.05 0.686 6.00E-04 14.10 17.22 0.017 0.298 0.219 1.59E-07 1.09E-01

2 0.0046 3.00 1.07 0.709 6.00E-04 14.10 17.22 0.017 0.298 0.219 1.59E-07 1.09E-01

2 0.0046 3.00 1.10 0.547 6.00E-04 14.10 17.22 0.017 0.298 0.219 1.59E-07 1.09E-01

3 0.0045 3.00 1.13 0.539 5.00E-04 10.73 14.35 0.016 0.257 0.219 2.67E-08 1.83E-02

3 0.0045 3.00 1.15 0.796 5.00E-04 10.73 14.35 0.016 0.257 0.219 2.67E-08 1.83E-02

3 0.0045 3.00 1.17 0.804 5.00E-04 10.73 14.35 0.016 0.257 0.219 2.67E-08 1.83E-02

3 0.0045 3.00 1.19 0.381 5.00E-04 10.73 14.35 0.016 0.257 0.219 2.67E-08 1.83E-02

3 0.0045 3.00 1.21 0.086 5.00E-04 10.73 14.35 0.016 0.257 0.219 2.67E-08 1.83E-02
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Figura 29 – Valores da declividade do fundo (SO) e D50 para os três trechos do rio Verde
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Figura 30 – Descarga sólida de arraste calculada, em toneladas por dia, usando a formulação 
de Van Rijn com a velocidade de atrito calculada a partir do parâmetro de Shields para os três 
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Usando o d50, determinado para cada trecho, é possível, a partir do diagrama 
de Hjulström (Figura 7), definir os limites para sedimentação, erosão e a zona de 
transição a partir dos valores de velocidade para cada trecho. A Tabela 23  mostra 
os limites encontrados para cada trecho do rio Verde.
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Tabela 23 – Limites de velocidades estabelecidos a partir do diagrama de Hjulström para cada 
trecho do rio Verde

Trecho Erosão Zona de transição Sedimentação
1 V > 1,2 m/s 1,2 < V < 0,45 m/s V < 0,45 m/s

2 V > 0,66 m/s 0,66 < V < 0,28 
m/s V < 0,28 m/s

3 V > 0,64 m/s 0,64 < V < 0,20 
m/s V < 0,20 m/s

Na Tabela 24, são comparados os resultados obtidos pelo diagrama de 
Hjulström para as regiões onde devem ocorrer sedimentação, erosão e a zona de 
transição, com os resultados de descarga solida usando a formulação de Van Rijn. 
Com o limite de 0,45 m/s estabelecido para a sedimentação no trecho 1, é possível 
observar que todo o trecho tenderiam a sedimentar. No entanto, se observamos a 
comparação entre a tensão no fundo exercida pelo escoamento, τo, tensão crítica 
de mobilidade do sedimento, τoc, o sedimento de fundo tenderá ao movimento, 
considerando que no trecho τo >τoc. No trecho 2, com o limite para sedimentação de 
0,28 m/s, praticamente toda o trecho ou está na zona de transição (0,66 < V < 0,28 
m/s) ou na zona de erosão (V > 0,66 m/s); comparando as tensões, τo >τoc, ou seja, 
o trecho apresentará erosão. Como os valores de tensões são muito próximos, e as 
tensões crítica de mobilidade do sedimento foram definidas sem considerar o fator 
de tolerância, é provável que a possa existir alguma sedimentação neste trecho. 

 No trecho 3, com o limite para sedimentação de 0,20 m/s, terá zona de 
transição (0,64 < V < 0,20 m/s) e zona de erosão (V > 0,64 m/s); e ainda, com-
parando as tensões, τo é sempre maior que τoc, indicando a presença de processos 
erosivos. Como explicado anteriormente, os valores de tensão são muito próximos, 
é provável que a possa existir também alguma sedimentação, em taxas bastante 
reduzidas.

Tabela 24 – Definição de limites para sedimentação, erosão e a zona de transição a partir 
do diagrama de Hjulström, tensão no fundo exercida pelo escoamento, τo, tensão crítica de 
mobilidade do sedimento, τoc, e descarga sólida de arraste calculada, em toneladas por dia, 

usando a formulação de Van Rijn, para cada trecho do rio Verde.

Trechos Limites/ Diagrama de 
Hjulström

τo
(N/m2)

τoc
(N/m2)

Qs
(ton/dia)

1 Sedimentação 1.685 1.367 2.36E-01

1 Sedimentação 1.685 1.367 2.37E-01

1 Sedimentação 1.685 1.367 2.37E-01

1 Sedimentação 1.685 1.367 2.37E-01

1 Sedimentação 1.685 1.367 2.37E-01

1 Sedimentação 1.685 1.367 2.37E-01
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Trechos Limites/ Diagrama de 
Hjulström

τo
(N/m2)

τoc
(N/m2)

Qs
(ton/dia)

1 Sedimentação 1.685 1.367 2.37E-01

1 Sedimentação 1.685 1.367 2.37E-01

2 Transição 0.298 0.219 1.09E-01

2 Transição 0.298 0.219 1.09E-01

2 Transição 0.298 0.219 1.09E-01

2 Transição 0.298 0.219 1.09E-01

2 Erosão 0.298 0.219 1.09E-01

2 Erosão 0.298 0.219 1.09E-01

2 Erosão 0.298 0.219 1.09E-01

2 Erosão 0.298 0.219 1.09E-01

2 Erosão 0.298 0.219 1.09E-01

2 Transição 0.298 0.219 1.09E-01

3 Transição 0.257 0.219 1.83E-02

3 Erosão 0.257 0.219 1.83E-02

3 Erosão 0.257 0.219 1.83E-02

3 Transição 0.257 0.219 1.83E-02

3 Sedimentação 0.257 0.219 1.83E-02

Finalmente, para a definição do melhor local para instalar a captação sub-
superficial de água no trecho do rio Verde estudado, é necessário fazer uma com-
paração entre as duas metodologias desenvolvidas: i) a definição das regiões onde 
deve ocorrer sedimentação, erosão e a zona de transição usando o diagrama de 
Hjulström; ii) o cálculo da descarga sólida usando a formulação de Van Rijn. Ob-
servando os resultados, as duas formulações apresentam resultados discrepantes 
apenas no trecho 1: pelo diagrama de Hjulström ocorrerá sedimentação e a for-
mulação de Van Rijn apresenta uma descarga de fundo; neste trecho ocorrem as 
maiores descargas sólidas de arraste. Os trechos 2 e 3 temos erosão ou transição, 
considerando as duas metodologias. Como as regiões onde ocorre descarga sólida 
por arraste devem ser evitadas, os três trechos não são adequados para a instalação 
de captação subsuperficial. No entanto, considerando a necessidade de escolher 
uma seção para captação, a seção 11, que apresenta a maior velocidade média, 
poderá ser escolhida; nestas condições, esta seção deve garantir menor sedimenta-
ção devido aos valores elevados de velocidade. A Figura 31 mostra a localização 
da seção 11, o melhor ponto para a instalação da estação subsuperficial no trecho 
do rio Verde segundo a metodologia apresentada. É possível observar que seria a 
montante da estação hoje instalada, ao final de um trecho relativamente retilíneo. 

 Os resultados da modelagem da circulação hidrodinâmica no rio Verde e o 
cálculo da descarga sólida de arraste, apresentados nesta seção, devem ser conside-
rados qualitativamente, visto que não foi possível fazer a calibração e validação do 
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modelo dentro do intervalo de tempo simulado. No entanto, a definição de seções 
transversais onde os processos erosivos e/ou de deposição são dominantes, a partir 
do tipo de sedimento de fundo e da velocidade média, pode ser uma importante 
ferramenta na gestão hídrica. No entanto, é correto lembrar que outros fatores, 
como a presença de meandros e de outros obstáculos, podem alterar de forma sig-
nificativa a capacidade de erosão e/ou deposição de um trecho de rio, e não foram 
considerados na metodologia proposta.

Figura 31 – Localização do melhor ponto para a instalação da estação subsuperficial na bacia do 
rio Verde, segunda a metodologia desenvolvida

4.5 POTENCIAL DE APLICABILIDADE PRÁTICA – METODOLOGIA PARA DE-
FINIÇÃO DO MELHOR LOCAL PARA INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO SUB-
SUPERFICIAL 

 A metodologia para a definição do melhor local para instalar a captação 
subsuperficial de água deve seguir os seguintes passos:

• Definir a bacia hidrográfica de contribuição a montante dos possíveis pontos 
de interesse, com a definição do trecho do rio;

• Determinar o regime hidrológico, com o conhecimento das vazões médias 
durante um ano hidrológico. Esta etapa é importante para definir a vazão de pro-
jeto e assim, determinar se a vazão média é representativa;

• Construir o diagrama unifilar do trecho do rio, como mostrado na Figura 28;
• Definir as vazões afluentes do diagrama unifilar, conforme desenvolvido 

para o rio Verde e mostrado na Tabela 20;
• Caracterizar o regime hidráulico do rio, determinado as características geo-
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métricas e as velocidades para cada trecho, como mostrado na Tabela  para o rio 
Verde;

• Definir os dados sedimentológicos por trecho. As Figura 24, Figura 25 e 
Figura 26 mostram a definição desta etapa para o rio Verde;

• Calcular o S* a partir da definição do d50;

• Determinar o parâmetro de Shields, Ψ a partir do Diagrama de Shields mo-
dificado mostrado na Figura 5;

• Calcular a velocidade de atrito, U*, usando a equação (1);

• Determinar a tensão no fundo exercida pelo escoamento, τo, a partir da ve-
locidade de atrito calculada. 

• Determinar a tensão crítica de mobilidade do sedimento,τoc.

• Comparar a tensão no fundo exercida pelo escoamento, τo, e tensão crítica de 
mobilidade do sedimento, τoc, para cada trecho. Incorporando o efeito probabilístico 
e definindo um fator de tolerância α, para um dado tamanho de grão em um dado 
tempo, e se a tensão no fundo exercida pelo escoamento, τo, for tal que τo/τoc < 1, 
o modelo considera que certamente não há condições de erosão ou transporte. No 
caso, se no local houver sedimentos sendo transportados, estes se depositariam, e os 
sedimentos em repouso assim permaneceram. Se τo/τoc >1, o modelo considera que 
certamente o escoamento tem capacidade de erosão e transporte;

• Se τo/τoc > 1, é possível calcular a descarga sólida de arraste, em toneladas 
por dia, usando a formulação de Van Rijn, a partir da equação (3). A Tabela  mos-
tra os valores obtidos para os trechos do rio Verde;

• Usando os dados de velocidade para cada trecho e d50 é possível definir, de 
forma rápida, regiões de deposição, erosão ou transição, usando o diagrama de 
Hjulström (Figura 7). Estas curvas são experimentais e relacionam a velocidade 
da corrente e o diâmetro do sedimento e sua relação com os fenômenos de ero-
são e sedimentação. É, portanto, uma ferramenta simples, que pode ser usada de 
forma alternativa. No entanto, as características morfológicas dos rios não são 
contempladas neste tipo de metodologia: se o trecho do rio apresenta curvas, o 
que pode modificar a presença e a formação de bancos, por exemplo, não é con-
templado neste tipo de metodologia;

• Comparar a definição dos limites para sedimentação, erosão e a zona de 
transição, a partir do diagrama de Hjulström, com os resultados obtidos usando 
a formulação de Van Rijn. A Tabela  mostra os resultados para cada trecho do rio 
Verde. 

• Indicar, a parir desta comparação, quais os trechos mais adequados para 
instalar a captação subsuperficial de água. Os trechos escolhidos devem ter menor 
capacidade de erosão, ou seja, apresentar menor descarga sólida de arraste. De-
ve-se ainda evitar trechos com curvas ou que apresente obstáculos significativos 
na seção transversal.
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5. CONCLUSÕES

 O principal objetivo deste projeto de pesquisa é o desenvolvimento de 
uma metodologia capaz de definir critérios para escolha de locais possíveis para 
pontos de captação subsuperficial em rios, e, usando instrumentos simples, defi-
nir, para um determinado trecho de rio, qual o melhor local para a localização da 
estrutura de captação. A metodologia foi desenvolvida e aplicada no trecho do rio 
Verde; os resultados obtidos foram consistentes. Na determinação das vazões, um 
sistema usando redes neurais artificias foi aplicado, gerando as vazões de projeto. 
Na determinação das velocidades para cada do rio, dois modelos foram avaliados: 
o HEC-RAS e um modelo hidrodinâmico unidimensional. Após alguns testes, o 
modelo hidrodinâmico unidimensional desenvolvido em linguagem Fortran foi es-
colhido. O modelo utilizado foi capaz de avaliar as velocidades médias na seção 
transversal do rio Verde e, a partir destes resultados, é possível determinar trechos 
onde erosão ou deposição podem ocorrer. A partir das características hidrodinâ-
micas e sedimentológicos foi possível avaliar as seções onde pode ocorrer erosão 
ou sedimentação. Finalmente, a metodologia foi apresentada; a sua aplicação em 
trechos de rios é simples, necessitando de poucos dados hidrológicos, geométricos 
e sedimentológicos. A metodologia desenvolvida neste trabalho pode servir de fer-
ramenta para a escolha do melhor local para a captação subsuperficial em rios.
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CAPÍTULO 3

PROCESSOS DE ADSORÇÃO COM DIFERENTES AGENTES ADSORVENTES 
PARA DESFLUORETAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Rosângela Bergamasco
Pricila Marin
Letícia Nishi

1. INTRODUÇÃO

Em diversos lugares do mundo, a escassez de águas superficiais ou a falta 
de um sistema centralizado de abastecimento de água, faz com que a população 
se obrigue a procurar novas fontes de recursos hídricos, indispensáveis à sobrevi-
vência. Em consequência, a utilização de águas subterrâneas para o abastecimento 
público é cada vez mais frequente e, em alguns casos, é consumida sem qualquer 
controle da sua qualidade, podendo resultar no aparecimento de diversas doenças 
ou, ainda, no aumento do índice de mortalidade. 

Atualmente, uma das grandes preocupações relacionadas à qualidade dos 
recursos hídricos é a ocorrência de teores de flúor impróprios para o consumo 
humano. De acordo com o Anexo VII da Portaria n° 2914 de 12 de dezembro de 
2011 do Ministério da Saúde, a concentração máxima permitida para a presença 
de íons fluoreto em águas potáveis é de 1,5 mg L-1 (BRASIL, 2011). Contudo, este 
assunto tem causado intensa discussão, pois, de acordo com o Conselho Nacional 
de Pesquisa da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos (NRC), os 
efeitos tóxicos do flúor, mesmo em concentrações consideradas seguras para o 
consumo humano, podem provocar danos significativos aos dentes e colocar os 
consumidores em risco elevado de dano ósseo, incluindo fratura óssea e dores nas 
articulações (NRC, 2006). 

O aparecimento de teores anômalos de flúor em algumas regiões do mun-
do, inclusive no Brasil, vem causando sérios problemas de saúde na população e 
dispêndio de finanças públicas na busca de alternativas para o abastecimento das 
comunidades, sobretudo, rurais. 

A escolha de um método de tratamento que seja apropriado para a remoção 
de fluoretos em águas subterrâneas deve considerar alguns critérios básicos do 
processo, como eficiência, economia de implantação e operação, além da simpli-
cidade na operação. 
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Nesse contexto, a remoção de flúor de águas subterrâneas pelo método de 
filtração utilizando materiais adsorventes como meio filtrante desponta como uma 
alternativa bastante promissora, uma vez que, o meio filtrante, ao mesmo tempo 
que retém os sedimentos, materiais orgânicos e partículas de impurezas presentes 
na água, também atua como um leito adsorvente, retendo os íons fluoreto e garan-
tindo, assim, a potabilidade da água.

Objetivo Geral: Estudar o processo de adsorção com diferentes agentes 
adsorventes para a desfluoretação de águas subterrâneas.

Objetivos Específicos:
• Avaliar a eficiência de desfluoretação de águas subterrâneas utilizando diferen-

tes agentes adsorventes;
• Determinação do ponto de carga zero do adsorvente (pHPCZ);
• Avaliação do efeito do pH da solução, da temperatura do sistema, da veloci-

dade de rotação e da granulometria das partículas adsorvente no processo de adsorção;
• Determinação das isotermas de equilíbrio e da cinética do processo de adsor-

ção;
• Avaliação da vazão e da concentração de alimentação na dinâmica de adsorção 

fluoreto em coluna de leito fixo;
• Modelagem matemática do processo de adsorção em coluna de leito fixo.

 A tabela 1 mostra a equipe executora do projeto. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A crescente degradação dos corpos d’água superficiais desencadeada pela 
intensificação das atividades antrópicas tem ocasionado uma drástica redução na 
qualidade dessa águas elevando a captação de águas subterrâneas para o abas-
tecimento. Em geral as fontes de água subterrânea são mais protegidas, porém 
podem estar sujeitas as fontes de poluição/contaminação naturais, decorrentes 
das características do solo, como, por exemplo, a presença de ferro, manganês, 
arsênio e fluoretos. 

Existem vários estados brasileiros que apresentam águas subterrâneas 
com excesso de flúor, impedindo que as mesmas sejam utilizadas para consumo 
sem tratamento prévio. Especialmente no estado do Paraná, diversos estudos têm 
relatado ocorrência de elevadas concentrações de fluoretos presentes nas águas 
subterrâneas de alguns municípios paranaenses, como por exemplo, Irati, Uraí, 
Cornélio, Assai, Siqueira Campos, Jandaia do Sul, Tijuca do Sul, entre outros 
(ALVARINHO E MARTINELLI, 2000).

A contaminação por flúor em águas subterrâneas pode ocorrer por fatores 
naturais e também pode ser gerada pela atividade humana. Como é o caso das 
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indústrias de alumínio durante o processo de eletrólise ígnea da alumina, nas 
indústrias de fertilizantes, metalúrgicas e cerâmicas e, no setor nuclear, onde o 
ciclo de enriquecimento de urânio é efetuado através do uso de compostos fluo-
rados (ALVARINHO E MARTINELLI, 2000). 

O consumo de água com excesso de flúor pode resultar em fluorose dental 
ou esquelética, moléstia que promove mudanças nos ossos e/ou dentes, além de 
ossificação de tendões e ligamentos (SHULMAN e WELLS, 1997; AGRAWAL 
et al., 2013). De acordo com a Portaria 2914/2011, do Ministério da Saúde, a 
água pode conter um valor máximo permitido de 1,5 mg/L de flúor.

Neste contexto, a busca por alternativas de tratamento que visem remover 
e/ou reduzir o excesso de flúor em águas subterrâneas torna-se de fundamental 
importância. Entre tecnologias mais atuais empregadas na remoção de fluoretos 
de água, têm-se destacado a adsorção, a eletrocoagulação, a eletroflotação e os 
processos de separação por membranas (DENG et al., 2011; BEHBAHANI et 
al., 2011).

O processo de adsorção baseia-se na separação de componentes de uma 
mistura por meio da transferência de massa entre as fases sólida e fluida. O fe-
nômeno envolve a transferência de um componente presente na fase fluida, de-
nominado adsorvato, para a superfície de um sólido, denominado adsorvente. 
A eficiência do processo de adsorção está diretamente relacionada à seleção do 
material adsorvente. Dessa forma, para que se obtenha uma alta capacidade de 
remoção do soluto de interesse, a escolha do adsorvente é um ponto fundamen-
tal. Algumas características são desejáveis aos materiais adsorventes, tais como, 
possuir grande área superficial para que se obtenha uma elevada capacidade de 
adsorção, demonstrar alta seletividade que possibilite a adsorção de um compo-
nente específico mesmo quando se trabalha com uma mistura de componentes, 
apresentar cinética de adsorção favorável, ter baixa ou nenhuma solubilidade na 
fase fluida para que as características da adsorção e do adsorvente sejam preser-
vadas, demonstrar ser inerte e finalmente baixo custo.

O processo de adsorção com carvão ativado é reconhecido como uma efi-
ciente tecnologia de controle para o tratamento da água. Devido a sua estrutura 
porosa altamente desenvolvida, o carvão ativado possui uma grande capacidade 
adsorvente para remover o sabor e o odor da água, eliminar contaminantes orgâ-
nicos e inorgânicos.

Além do carvão, vários outros agentes adsorventes vêm sendo utilizados 
e avaliados, como alumina ativada, bauxita, óxido de zircônio, bem como adsor-
ventes de origem natural (bioadsorventes) como macrófitas Salvinia sp. e Egeria 
densa (MÓDENES et al., 2011), bagaços de laranja (FIORENTIN et al., 2010) e 
de cinzas volantes, cascas de amendoim (STEPHEN et al., 2005) e de sementes 
de Araucaria angustifolia, argila, palha de milho, pó de folhas de jaca (UDDIN 
et al., 2009), entre outros.
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O processo de adsorção de componentes de misturas fluidas por meio de 
colunas de leito fixo utilizando materiais adsorventes porosos é uma das várias 
aplicações da engenharia química (KACZMARSKI et al., 1997). Neste tipo de 
operação, o fluido a ser tratado é colocado em contato com o sólido adsorvente, 
já empacotado no leito, através de uma corrente em fluxo ascendente a uma taxa 
constante (GEANKOPLIS, 1993).

A partir desse contexto, serão avaliados diferentes tipos de agentes ad-
sorventes para remoção de flúor da água em sistema batelada, bem como em 
colunas de leito fixo com o material adsorvente.

3. METODOLOGIA

Na primeira etapa do projeto foi utilizada “água sintética” – água destilada 
artificialmente contaminada com fluoreto de sódio, em diferentes concentrações. 
Essa água será submetida ao processo de adsorção com diferentes agentes adsor-
ventes.

Nesta etapa foram determinadas as condições do processo de adsorção – 
tempo, temperatura, pH, granulometria, velocidade de rotação, massa do agente 
adsorvente e concentração inicial do flúor.

As melhores condições de operação, tais como tipo de carvão, granulome-
tria, pH, determinadas no processo batelada serão aplicadas no sistema de coluna.

3.1 SOLUÇÕES DE FLÚOR

As soluções de flúor utilizadas nos experimentos foram preparadas a partir 
da dissolução de fluoreto de sódio (NaF) em água ultrapura (Milli-Q, Millipore®), 
em diferentes concentrações, variando de acordo com o teste a ser realizado. Este 
procedimento seguiu o especificado pelo Standard Methods que estabelece que, 
para o preparo de uma solução com concentração de flúor de 1000 mg L-1, são 
necessário 2,21 g de NaF (P. A.) diluídos em 1000 mL de água ultrapura (APHA; 
AWWA; WEF, 2012).

3.2. REAGENTES

A quantificação do flúor foi feita pelo método colorimétrico. O emprego 
deste método só é possível por meio da utilização de alguns reagentes, previa-
mente preparados, conforme os procedimentos abaixo. A opção de executar este 
projeto por tal procedimento deu-se, principalmente, em função de esta ser o 
metodologia utilizada pela Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR). 
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O reagente combinado SPADNS utilizado neste trabalho foi cedido pela 
Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) da cidade de Maringá/PR. 
Este reagente é preparado por meio da mistura de volumes iguais das soluções A 
e B, abaixo relacionadas:

Solução A: Preparada a partir da dissolução de 0,958 g de sal trissódico do 
ácido 4,5-di-hidróxido-3-(para-sulfo-fenil-azo)-2,7-naftileno-dissulfônico em 
500 mL de água deionizada. Se protegida da luz direta, esta solução é estável 
por um ano.

Solução B: Preparada a partir da dissolução de 0,133 g deoxicloreto de 
zircônio em 150mL de água deionizada e 350 mL de ácido clorídrico. 

O reagente combinado SPADNS foi armazenado em frasco âmbar e prote-
gido da luz. Este reagente é estável por dois anos.

A solução utilizada para estabelecer o ponto de referência (zero) de ab-
sorbância do espectrofotômetro UV-VIS foi preparada pela mistura de 10 mL 
da solução combinada de SPADNS, 100 mL de água deionizada e 10 mL ácido 
clorídrico diluído (7 mL de ácido clorídrico concentrado mais 3 mL de água 
deionizada). Esta solução é estável por um ano.

Para eliminar uma possível interferência de cloro residual, caso a amostra 
o tenha, utilizou-se solução de arsenito de sódio, preparada pela dissolução de 5 
g de arsenito de sódio em 1000 mL de água deionizada.

3.3. AGENTES ADSORVENTES

Foram realizados testes com os seguintes materiais adsorventes: carvão 
ativado de origem animal, carvão ativado de origem vegetal (obtido a partir da 
casca do coco de dendê), alumina ativada defluorizadora, adsorvente polimérico 
Dowex™ Optipore™ SD-2 e resina Dowex™ Marathon A. Os dois primeiros 
foram cedidos pela empresa Purific do Brasil Ltda, localizada na cidade de Ma-
ringá/PR, e os demais cedidos, respectivamente, pelas empresas Celta Brasil, de 
Cotia/SP, Coremal Comércio e Representações Maia Ltda, também de Cotia/SP 
e Klabin S.A., de Telêmaco Borba/PR. 

Antes da utilização nos experimentos de adsorção, os adsorventes foram 
secos em estufa (Cienlab) à 50ºC por aproximadamente 6 h, até obtenção de 
massa constante.

3.3.1. Alumina ativada 

A alumina ativada (Figura 1) é um adsorvente esférico e bastante poroso, 
de cor branca, inodoro, insípido, não tóxico e insolúvel em água e álcool. É 
produzida a partir de alumina hidratada (Al2O3·3H2O) por desidratação térmi-
ca e recristalização a elevadas temperaturas (RUTHVEN, 1984). A alumina 
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hidratada é, normalmente, obtida durante o processo de industrialização do mi-
nério de bauxita, sendo um dos rejeitos da produção de alumínio. Algumas pro-
priedades químicas e físicas da alumina ativada são apresentadas na Tabela 1. 

Figura 1 - Alumina Ativada

Tabela 1 - Propriedades químicas e físicas da alumina ativada

Forma física Esferas porosas 

Coloração Branca 

Faixa de tamanho das partículas (mm) 0,4 a 1,2

Densidade das partículas (g mL-1) 0,75

Área superficial específica (m2 g-1) 250 a 350

Volume de poros (mL g-1) 0,40

Faixa de pH 2 a 12

Regenerante Solução de Al2(SO4)3 1 a 2%

Temperatura de regeneração (°C) 25 a 50

É importante ressaltar que este material pode ser regenerado para sua reu-
tilização, contudo, a capacidade de adsorção diminui com a regeneração do pro-
duto. Sua vida útil é de 1 a 2 anos fazendo regenerações. 

Por sua grande afinidade com a água, tem grande aplicação industrial na 
desidratação de ar comprimido e outros gases. É também utilizada no tratamento 
de água para remoção de componentes específicos como, por exemplo, o flúor 
e arsênio.

3.3.2. Carvão ativado de origem animal

O carvão ativado foi um dos primeiros adsorventes utilizados (COUL-
SON, 1982) e continua sendo um dos mais empregados devido ao seu grande 
volume de poros e, consequentemente, grande área superficial (RAMASWAMY; 
HUANG; RAMARAO, 2013). Apresenta-se como um sólido predominantemen-
te amorfo que foi processado para desenvolver porosidade interna, aumentando a 
área superficial e o volume de poros. 
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De acordo com sua forma física, os carvões ativados podem ser classifi-
cados como pulverizados ou granulados. Ambos encontram grande aplicação 
industrial e diferem em suas características físicas, dentre elas, volume dos po-
ros, área superficial e distribuição de tamanho de poros. Os carvões ativados 
pulverizados, comumente referidos apenas como CAP, possuem diâmetro menor 
ou igual a 0,18 mm (GUO; QIU; SONG, 2010) e são empregados no tratamento 
em meio líquido, para remoção de cor, cheiro, gosto e outras impurezas (WIG-
MANS, 1983). São mais utilizados em processos de adsorção em batelada, pois 
em coluna, podem causar o aumento na queda de pressão e a compactação do 
leito. Além disso, sua regeneração não é indicada (GOLIN, 2002). Os carvões 
ativados granulares (CAG), como o utilizado neste trabalho e mostrado na Figu-
ra 2, possuem diâmetro superior a 0,18 mm (GUO; QIU; SONG, 2010), apresen-
tando assim, menor perda de carga quando utilizados em colunas de leito fixo. 
São adequados para a adsorção tanto de correntes líquidas como gasosas e são 
geralmente regenerados e reutilizados (WIGMANS, 1983). 

Figura 2 - Carvão ativado granulado de origem animal

O carvão ativado pode ser fabricado a partir de diferentes materiais car-
bonáceos. A escolha deste material é um ponto fundamental, sendo que, para se 
obtenha elevada área superficial e bom rendimento, o ideal é que ele possua alto 
teor de carbono e baixo teor de cinzas. As matérias-primas comumente utilizadas 
são: casca de coco, carvão mineral (antracito, betuminoso e lignito), madeiras 
(de alta e baixa densidade), turfa, resíduos de petróleo, ossos de animais e resí-
duos agroindustriais (GONÇALVES et al., 2006). 

O processo de obtenção desse material consiste em duas etapas: carboni-
zação e ativação. A carbonização é feita pelo aquecimento do material em uma 
faixa de, normalmente, 400 a 500 ºC em uma atmosfera livre de oxigênio para 
remover a maior parte da matéria volátil. Em seguida é feita sua ativação, onde 
o material é exposto a um agente oxidante, normalmente vapor ou dióxido de 
carbono a altas temperatura (entre 700 e 1100°C). A etapa de ativação é muito 
importante, pois é ela que vai determinar o tamanho e distribuição dos poros e a 
área superficial específica, que pode ultrapassar valores de 4000 m2 g-1. Termina-
do o processo de ativação, o carvão ativado é lavado, seco e moído. 
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Devido as suas boas propriedades de adsorção, o carvão ativado é ampla-
mente usado como adsorvente em aplicações tanto em fase líquida como gasosa, 
sendo utilizado para purificar, filtrar, descolorir, desodorizar, declorificar e desin-
toxicar (RUTHVEN, 1984).

3.3.3. Resina Dowex TM  Marathon A

A DowexTM Marathon A, mostrada na Figura 3 e fabricada por The Dow 
Chemical Company, é uma resina aniônica de base forte. Este tipo de resina é 
capaz de remover todos os ânions presentes na solução, enquanto as aniônicas de 
base fraca removem somente ânions fortes, como sulfatos, cloretos e nitratos. É 
obtida a partir da reação de estireno-divinilbenzeno com aminas terciárias e seu 
grupo funcional é um sal de amônio quaternário. Por possuir três grupos metil, é 
enquadrada na classe de resinas do tipo 1. Nas de tipo 2, um grupo etanol subs-
titui um dos grupos metil. 

Figura 3 - Resina Dowex TM  Marathon A

Sua pequena e uniforme granulometria foi especificamente projetada para 
fornecer rendimento superior às resinas convencionais (polidispersas). De acor-
do com o fabricante, algumas vantagens da resina DowexTM Marathon A em 
relação às outras são: excelente capacidade operacional; grande resistência à 
contaminação de outros compostos como, por exemplo, compostos orgânicos; 
fornecimento de ciclos mais longos; boa eficiência de regeneração, resultando 
em menor consumo de regenerante; baixa queda de pressão; pode ser usado em 
leitos simples ou mistos (THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2014). 

Como principais aplicações citam-se a desmineralização de águas, desco-
loração de soluções orgânicas, remoção seletiva de flúor e polimento de conden-
sado. Pode ser usada para todos os tipos de água, mas especialmente recomen-
dada para águas que possuem uma porcentagem elevada de sílica e dióxido de 
carbono (THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2014). 

Suas propriedades química e físicas, bem como as condições operacionais 
sugeridas pelo fabricante, são apresentadas nasTabela 2 e Tabela 3, respectivamente. 
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Tabela 2 - Propriedades físicas e químicas da Resina Dowex TM  Marathon A

Grupo funcional Amina quaternária
Matriz Estireno Divinilbenzeno
Forma iônica original Cloreto (Cl-)
Forma física Esferas translúcidas
Coloração Branca a âmbar
Tamanho das partículas (mm) 0,575 ± 0,05
Coeficiente de uniformidade (máx) 1,1
Umidade (%) 60 - 72
Inchaço máximo (%) 20
Densidade das partículas (g mL-1) 1,08

Fonte: The Dow Chemical Company (2014)

Tabela 3 - Condições operacionais da Resina Dowex TM  Marathon A

Temperatura máxima de operação (°C) 100
Faixa de pH 0 a 14
Regenerante Solução de NaOH 2 a 5%
Temperatura de regeneração (°C) De 25 a 50

Fonte: The Dow Chemical Company (2014)

Baseando-se no grupo funcional, matriz e forma iônica original da resina 
DowexTM Marathon A, tem-se que a remoção do flúor acontece pela substituição 
dos íons fluoreto da solução pelos íons de cloro da resina, de acordo com a se-
guinte reação:

Este processo ocorre até que todos os sítios ativos da resina sejam ocupa-
dos e a força motriz para esta substituição é a maior eletronegatividade do flúor 
em relação ao cloro. 

3.4. DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE E VISCOSIDADE DAS SOLUÇÕES DE FLÚOR

As medidas de densidade e viscosidade foram realizadas em soluções de 
flúor com concentração de 5, 11 e 15 mg L-1 à temperatura ambiente (aproxima-
damente 30°C). 

A densidade das soluções de flúor foi determinada por picnometria. Para 
tanto, em uma balança analítica (Shimadzu - AY220), mediu-se a massa de um 
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picnômetro seco. Em seguida, completou-se o picnômetro com água destilada 
e mediu-se novamente a massa. A diferença entre os dois valores medidos cor-
responde à massa de água destilada contida no picnômetro. A partir deste valor 
e do conhecimento da densidade da água naquela temperatura, obteve-se o vo-
lume real do recipiente. Posteriormente, o picnômetro foi novamente seco e seu 
volume completado com a amostra da solução. Mediu-se novamente a massa. O 
volume de solução depositada no interior do picnômetro é igual ao volume do 
próprio picnômetro. Assim, pela razão entre a massa e volume da solução, obte-
ve-se sua densidade, de acordo com a Equação 1. 

  (1)

Sendo, msol a massa da solução (g) e Vsol o volume da solução (cm³). 

A viscosidade das soluções de flúor (µF) foi definida pelo Método de Stokes, 
determinando-se a velocidade terminal de um corpo esférico em queda livre no 
interior da solução. Para o cálculo da velocidade terminal, mediu-se o tempo que 
uma esfera de vidro ( Desf= 0,4 cm e  Pesf= 2,49 g cm-3) levou para percorrer uma 
distância pré-determinada na solução. O fluido estava contido em um tubo de 
vidro de comprimento suficiente para garantir que a esfera atingisse a velocidade 
terminal e largura suficiente para que a queda da esfera não fosse influenciada 
pelas paredes do tubo. A partir disso, a viscosidade da solução (g cm-1 s-1) foi de-
terminada pela Equação (2).

  (2)

Sendo   a aceleração da gravidade (981 cm s-2), Pesf e  Desf a densidade (g cm-³) 
e o diâmetro (cm) da esfera de vidro, respectivamente, e ut a velocidade terminal da 
esfera em queda livre na solução (cm s-1). 

3.5. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE FLÚOR NA SOLUÇÃO 

A determinação da concentração de flúor na solução foi realizada em um 
espectrofotômetro UV-VIS (Shimadzu UV-1800) utilizando-se comprimento de 
onda de 570 nm, de acordo com o indicado pelo Standard Methods (APHA; 
AWWA; WEF, 2012).

Para que a quantificação fosse possível, inicialmente, construiu-se uma cur-
va de calibração. Para tanto, foram preparadas soluções de flúor com concentrações 
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conhecidas, numa faixa que varia de 0 a 1,4 mg L-1. Utilizando o espectrofotômetro 
UV-VIS no comprimento de onda especificado, determinou-se as absorbâncias de 
tais soluções, que, relacionadas com a concentração, resultaram na curva de cali-
bração do equipamento para o flúor.

As amostras foram, então, preparadas para a leitura da seguinte maneira: 
50 mL da amostra de água a ser analisada foram misturados a 1mL da solução 
de arsenito de sódio. A mistura foi levemente agitada. Após aproximadamente 1 
minuto, adicionou-se a essa mistura 10 mL do reagente combinado SPADNS e 
analisou-se a concentração de flúor no espectrofotômetro UV-VIS.

3.6. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ADSORÇÃO DOS ADSORVENTES

Para a avaliação da capacidade de adsorção, 50 mL de solução de flúor 
com concentração inicial de 6 mg L-1 foram colocados em contato com 0,6 g de 
cada um dos adsorventes testados. No pH da solução (próximo a 5,5), as amos-
tras foram deixadas em incubadora refrigerada com agitação, também conhecida 
como shaker (Tecnal TE-424), sob agitação orbital de 130 rpm durante 8 h e 
temperatura de 30 °C. Após esse período, retirou-se uma alíquota e analisou-se a 
concentração final em espectrofotômetro UV-VIS. Para cada adsorvente, o teste 
foi realizado em duplicata e a quantidade de flúor adsorvido foi determinada a 
partir de um balanço de massa representado pela Equação 3.

 (3)

Sendo qeq a concentração de equilíbrio do flúor na fase sólida (mg g-1), Vsol 
o volume de solução (L); CA,i a concentração inicial de flúor na solução (mg L-1);  
Ceq a concentração de flúor no equilíbrio (mg L-1) e mads a massa de adsorvente 
em base seca (g).

3.7. DETERMINAÇÃO DO PONTO DE DESCARGA ZERO DOS ADSORVENTES

O ponto de carga zero foi determinado apenas para os adsorventes que 
apresentaram os resultados mais satisfatórios no teste da capacidade de remoção 
do flúor. 

Para a determinação do pHPCZ dos adsorventes, seguiu-se a metodologia 
proposta por Noh e Schwarz (1989). De acordo com este procedimento, 50 mg 
de cada adsorvente foram colocados em contato com 50 mL de solução aquosa 
de NaCl 0,01 mol L-1 sob 11 diferentes condições de pH inicial (2 a 12). O pH 
foi ajustado com o auxílio de um pHmetro (MPA - 210) utilizando-se soluções 
de NaOH 1 mol L-1 e HCl 1 mol L-1. Posteriormente, as amostras foram deixa-
das em incubadora refrigerada com agitação, também conhecida como shaker 
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(Tecnal TE-421), sob agitação orbital à temperatura e rotação fixas de 30ºC e 
180 rpm, respectivamente, por um período de 24 h. Após esse período, retirou-
-se uma alíquota do sobrenadante e analisou-se, novamente, o pH da solução.

Fazendo-se um gráfico da diferença entre os pHs final e inicial da solução 
em função do pH inicial, obtém-se o pH do ponto de carga zero (pHPCZ), corres-
pondente ao ponto onde a variação foi igual a zero.

3.8. OBTENÇÃO DE DADOS EXPERIMENTAIS EM SISTEMA DE BATELADA 

Os testes realizados em sistema fechado e batelada foram as avaliações da 
cinética de adsorção, do efeito do pH da solução, da temperatura de operação e da 
agitação do sistema. 

3.8.1. Cinética de Adsorção 

O estudo cinético teve como objetivo a determinação do tempo de equilíbrio 
do processo. Para tanto, foram colocados 0,6 mg de adsorvente em contato com 50 
mL de solução de flúor com concentração de 6 mg L-1. No pH da solução (próximo a 
5,5), as amostras foram deixadas sob agitação orbital à temperatura de 30ºC e rotação 
de 130 rpm. 

As soluções foram retiradas em intervalos de tempo pré-determinados e a con-
centração final analisada em espectrofotômetro UV-VIS. O teste foi realizado em du-
plicata e a quantidade de flúor adsorvido foi calculada pela Equação 3.

3.8.2. Avaliação do efeito do pH na solução 

Para avaliação do efeito do pH da solução, preparou-se, separadamente, solu-
ções de flúor com pH variando de 2 a 12 e concentração inicial de 6 mg L-1. O pH foi 
ajustado utilizando-se soluções de NaOH 1 mol L-1 e HCl 1 mol L-1. Posteriormente, 
adicionou-se 50 mL de cada uma destas soluções em erlenmeyers contendo 0,6 g de 
adsorvente. As amostras foram deixadas sob agitação orbital de 130 rpm e tempera-
tura de 30ºC, durante o tempo previamente fixado com base no estudo cinético (2 h 
para alumina ativada e 4 h para o carvão ativado animal). Após esse período, retirou-
-se uma alíquota e analisou-se a concentração final de flúor presente na solução em 
espectrofotômetro UV-VIS. O teste foi realizado em duplicata e a quantidade de flúor 
adsorvido foi calculada pela Equação 3.

3.8.3. Avaliação do efeito da temperatura

Para avaliar o efeito da temperatura no processo de adsorção foram misturados 
50 mL de solução de flúor, com concentração inicial de 6 mg L-1, e 0,6 g de adsorvente 
em erlenmeyers de 125mL. No pH da solução (próximo a 5,5), as amostras foram 
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deixadas em shaker sob agitação orbital de 130 rpm e temperaturas de 30, 40 e 50 °C, 
durante o tempo previamente fixado com base no estudo cinético (2 h para alumina 
ativada e 4 h para o carvão ativado animal). Após esse período, retirou-se uma alíquo-
ta do sobrenadante e analisou-se a concentração final em espectrofotômetro UV-VIS. 
Para cada temperatura, o teste foi realizado em duplicata e a quantidade de flúor ad-
sorvido foi calculada pela Equação 3.

3.8.4. Avaliação do efeito da agitação 

Para avaliar o efeito da agitação do sistema no processo de adsorção foram 
misturados 50 mL de solução de flúor, com concentração inicial de 6 mg L-1, e 0,6 
g de adsorvente em erlenmeyers de 125mL. No pH da solução (próximo a 5,5), as 
amostras foram deixadas em shaker com temperatura controlada em 30 °C e agitação 
orbital de 70, 100, 130 e 160 rpm, durante o tempo previamente fixado com base no 
estudo cinético (2 h para alumina ativada e 4 h para o carvão ativado animal). Após 
esse período, retirou-se uma alíquota do sobrenadante e analisou-se a concentração 
final em espectrofotômetro UV-VIS. Para cada velocidade de agitação, o teste foi 
realizado em duplicata e a quantidade de flúor adsorvido foi calculada pela Equação 3.

3.9. OBTENÇÃO DE DADOS EXPERIMENTAIS EM COLUNAS DE LEITO FIXO

Os ensaios em coluna de leito fixo foram realizados utilizando uma coluna 
de vidro encamisada, com 1 cm de diâmetro interno e 30 cm de altura, acoplada 
a um banho termostático (Cienlab) para controle de temperatura e uma bomba 
peristáltica (Watson Marlow - 323) para controle de vazão, conforme pode ser 
observado na Figura 4. 

Figura 4 - Módulo experimental de adsorção em coluna de leito fixo. (1) Tanque de alimentação; 
(2) Bomba peristáltica; (3) Coluna de adsorção; (4) Banho termostático; (5) Tanque coletor

Fonte: Adaptado de PIETROBELLI et al. (2009)

Antes do empacotamento da coluna, o adsorvente foi colocado em contato 
com água ultrapura e mantido sob agitação em shaker (120 rpm e temperatura 
ambiente) por um período de 6h. Após o empacotamento, o fluido a ser tratado 
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foi colocado em contato com o adsorvente através de uma corrente em fluxo 
ascendente a uma vazão constante. Em intervalos de tempo pré-determinados 
foram coletadas amostras da solução na saída da coluna e a concentração final 
do flúor foi analisada em espectrofotômetro UV-VIS.

3.9.1. Determinação da porosidade e densidade do leito 

A porosidade total do leito foi obtida pela razão entre o volume de espaços 
vazios (VV ) e volume total do leito (VL ).

O volume de espaços vazios no leito pode ser determinado pela medida 
do volume de água destilada necessário para preencher todo o leito. Para tanto, 
após o empacotamento da coluna e antes de cada experimento, utilizou-se uma 
bomba peristáltica para alimentar a coluna a partir de um recipiente contendo um 
volume conhecido de água destilada. O volume necessário para preencher o lei-
to, que corresponde ao volume de espaços vazios no leito, foi determinado pela 
diferença entre o volume inicialmente contido no recipiente e o volume restante 
após o preenchimento do leito. 

O volume total do leito foi calculado pela Equação 4.

  (4)

Sendo DC o diâmetro interno da coluna de vidro (cm) e HT a altura total do 
leito adsorvente (cm).

A densidade do leito (PL) é dada pela razão entre a massa de adsorvente 
empacotada (mads) e o volume total do leito (VL). 

3.9.2. Efeito da concentração da solução na curva de ruptura

Para a avaliação do efeito deste parâmetro foram obtidas curvas de ruptu-
ra nas seguintes condições de concentração da solução de alimentação: 5, 11 e 
15 mg L-1. Em todos os experimentos, a massa de adsorvente foi fixada em 10 
g, que resultou em uma altura de leito de 20 cm. Todos os experimentos foram 
conduzidos na temperatura de 30 °C, vazão de 2 mL min-1 e sem ajuste de pH. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados referentes a este trabalho estão divididos em três grupos e 
serão expostos de acordo com o que segue:
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1) Caracterização das soluções de flúor e dos adsorventes;
2) Obtenção de dados experimentais em sistema fechado e batelada;
3) Obtenção de dados experimentais em colunas de leito fixo.

4.1. CARACTERIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE FLÚOR E DOS ADSORVENTES

4.1.1. Determinação da densidade e viscosidade das soluções de flúor 

A densidade e viscosidade das soluções de flúor foram determinadas de 
acordo com os procedimentos descritos na seção 3.4 e os valores obtidos para 
tais parâmetros, na temperatura de 30°C, estão dispostos na Tabela 4.

Tabela 4- Densidade e viscosidade das soluções de flúor 30°C

(mg L-1) (g cm-3) (g cm-1 s-1)
0 (água) 0,997 ± 0,001 0,80 ± 0,01

5 0,997 ± 0,001 0,80 ± 0,01
10 0,998 ± 0,001 0,80 ± 0,01
15 0,998 ± 0,001 0,80 ± 0,01

Os valores obtidos para a densidade e a viscosidade das soluções de flúor 
foram iguais aos da água à temperatura de 30 °C ( PF = Pagua= 0,997 g cm-3 e µF=  = 
0,798 g cm-1 s-1). Portanto, estes foram os valores utilizados neste trabalho. 

4.1.2. Determinação da concentração de flúor na solução 

O comprimento de onda utilizado para a determinação da concentração de 
flúor na solução foi de 570 nm, de acordo com o indicado pelo Standard Methods 
(APHA; AWWA; WEF, 2012).

A curva de calibração do espectrofotômetro UV-VIS para o flúor é mos-
trada na Figura 5.

Figura 5 - Curva de calibração do espectrofotômetro UV-VIS para
o flúor no comprimento de onda de 570nm
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O reagente combinado SPADNS, que possibilita a leitura das amostras, 
possui coloração vermelho escuro e modifica a cor da solução, de forma que a 
concentração de flúor de 0 mg L-1 corresponde à coloração mais escura e, conse-
quentemente, possui maior absorbância. A medida que a concentração de flúor 
na solução aumenta, ocorre gradual descoloração. Devido à isso, a curva-padrão 
apresentou coeficiente angular negativo. 

O coeficiente de correlação obtido (r2 = 0,9995) indica boa linearidade 
entre a absorbância e a concentração de flúor na solução. 

4.1.3. Avaliação da capacidade de adsorção dos adsorventes

A avaliação da capacidade de adsorção de flúor (Figura 6) foi realizada para 
cinco materiais adsorventes: carvões ativados de origem animal e vegetal, alumina 
ativada, resina DowexTM OptiporeTM SD-2 e resina DowexTM Marathon A. 

Figura 6 - Capacidade de adsorção de flúor pelos diferentes materiais adsorventes

Os resultados mostram que, dentre os materiais avaliados, o carvão ativa-
do animal, a alumina ativada e a resina DowexTM Marathon A foram os que apre-
sentaram as mais altas remoções de flúor, com capacidades de adsorção equiva-
lentes a 1,44 mg g-1, 1,37 mg g-1 e 2,04 mg g-1, respectivamente. 

O carvão ativado vegetal e a resina DowexTM OptiporeTM SD-2 apresenta-
ram capacidades de adsorção inferiores aos demais adsorventes, com remoção 
de 0,27 mg g-1 e 0,63 mg g-1, respectivamente. Devido a isto, optou-se pela não 
utilização destes dois materiais nos demais testes. Selecionando-se, portanto, so-
mente os outros três adsorventes para as próximas avaliações. 
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4.1.4. Determinação do ponto de descarga zero dos adsorventes

Em processos de adsorção, um parâmetro importante a ser determinado é 
o pH do ponto de carga zero do adsorvente (pHPCZ), que indica o valor ou faixa de 
pH no qual a superfície de um sólido apresenta número de cargas positivas igual 
ao número de cargas negativas, resultando em carga superficial eletricamente 
nula (PARK; REGALBUTO, 1995). 

O estudo do ponto de carga zero permite prever a carga na superfície do 
adsorvente em função do pH e, desta forma, avaliar porque em alguns pHs a 
adsorção ocorre de maneira mais eficiente do que em outros. 

O valor do pHPCZ dos adsorventes carvão animal, alumina ativada e re-
sina DowexTM Marathon A foi obtido a partir da construção de um gráfico da 
diferença entre os pHs final e inicial da solução em função do pH inicial, como 
mostrado na Figura 7.

Figura 7 - Variação entre os pHs final e inicial da solução em função do pH inicial

De acordo com a metodologia proposta por Noh e Schwarz (1989), o 
pHPCZ corresponde ao ponto onde não se observa variação entre os pHs final e 
inicial. Assim, pela Figura 7, tem-se que o pHPCZ do carvão animal é 6,63, da 
alumina ativada é 7,04 e da resina DowexTMMarathon A é 6,24. 

Sabe-se que quando o pH da solução é menor que o pHPCZ do adsorvente, 
a superfície do material fica carregada positivamente e, neste caso, a adsorção 
de ânions é favorecida. Da mesma forma, se o pH da solução for maior do que o 
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pHPCZ, a superfície do material ficará carregada negativamente e este adsorverá, 
preferencialmente, cátions (TAGLIAFERRO et al., 2011).Este processo pode ser 
explicado pela atração eletrostática entre a carga gerada na superfície do material 
adsorvente e o caráter aniônico ou catiônico da solução.Baseado nisso, espera-se 
que a adsorção do ânion fluoreto seja favorecida em pHs ácidos, fato este que 
poderá ser confirmado pelo resultado do estudo do pH.

Na literatura, os valores de pHPCZ já registrados para a alumina ativada 
variam de 6,2 a 9,6 dependendo do tipo, tratamento e hidratação do adsorvente 
(VALDIVIESO et al., 2006; DEOLIN et al., 2013). Para o carvão ativado, alguns 
dos valores de pHPCZ já encontrados estão na faixa de 6,6 a 8,6 (BRUM et al., 
2010; DAIFULLAH; YAKOUT, ELREEFY, 2007; RIVERA-UTRILLA, et al., 
2001). Para a resina DowexTMMarathon A não foram encontrados estudos que re-
latem a determinação do ponto de carga zero. Contudo, Lira (2008) realizou um 
estudo de adsorção de glicomacropeptídeo pela resina aniônica Streamline Q XL 
da Amersham Pharmacia Biotech®, que possui o mesmo grupo funcional (amina 
quaternária) da DowexTM Marathon A e obteve que o pHPCZ do material é 7,4. 

4.2. OBTENÇÃO DE DADOS EXPERIMENTAIS EM SISTEMA FECHADO E BA-
TELADA

A seguir são apresentados os dados experimentais em sistema em batelada e 
fechado (em coluna).

4.2.1. Cinética de adsorção

A Figura 8 apresenta a cinética de adsorção de flúor pelos adsorventes carvão 
ativado animal e alumina ativada.

Figura 8 - Cinética de adsorção do flúor por diferentes materiais em sistema batelada
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Por meio da cinética de adsorção do flúor apresentada na Figura 8, obser-
va-se que a remoção ocorre mais rapidamente nos estágios iniciais do processo, 
ao passo que é mais lenta próxima ao equilíbrio, alcançado em, aproximadamen-
te, 4 horas para a alumina ativada e 6 horas para carvão ativado animal. Uma 
possível explicação para este comportamento é o fato de que, no início, há uma 
grande quantidade de sítios ativos disponíveis para a adsorção. Com o decorrer 
do tempo, o número de sítios vazios diminui e os íons fluoreto que já foram ad-
sorvidos dificultam a entrada de um novo íon no sítio. 

Desta forma, neste trabalho, os demais experimentos realizados em siste-
ma batelada foram conduzidos até o tempo de 4horas para a alumina ativada e 6 
horas para o carvão ativado animal. 

4.2.2. Avaliação do efeito do pH na solução

O conhecimento do efeito do pH da solução sobre a adsorção do flúor 
é de extrema importância, uma vez que tal parâmetro afeta o estado iônico e, 
consequentemente, a disponibilidade de ligação nos sítios ativos do adsorvente 
(SCHIEWER; VOLESKY, 1995), o que conduz a uma mudança na cinética da 
reação e nas características de equilíbrio do processo de adsorção. 

Nas águas subterrâneas, que são o foco deste trabalho, o valor do pH pode 
variar significativamente pela influência de diversos fatores, não sendo possível 
definir uma faixa comumente encontrada. Assim, é importante que a remoção do 
flúor pelos diferentes materiais adsorventes seja avaliada em uma ampla faixa de 
pH, como mostra a Figura 9.

Figura 9 - Capacidade de adsorção de diferentes materiais em função do pH da solução



106

Os resultados mostram que as maiores capacidades de adsorção foram 
alcançadas para as soluções com os menores pHs. O carvão ativado animal, a 
alumina ativada e a resina DowexTM Marathon A obtiveram máxima quantidade 
de flúor removido em pH 2, equivalentes a 1,86 mg g-1, 2,69 mg g-1 e 2,27 mg 
g-1, respectivamente.

Tal fato está de acordo com os resultados obtidos na análise do pHPCZ, que 
mostram que a superfície dos adsorventes é carregada positivamente em pHs 
menores que 7,04, 6,63 e 6,24, para a alumina ativada, o carvão animal e a resina 
DowexTM Marathon A, respectivamente. Sendo assim, segundo Park e Regalbuto 
(1995), abaixo desses valores, existe uma alta atração eletrostática entre a super-
fície positivamente carregada dos adsorventes e o caráter aniônico do fluoreto. 

Pelos resultados apresentados na Figura 9, em pH 2 é onde se obtém a 
maior eficiência de remoção. Dessa forma, se o pH das soluções de flúor em 
todos os testes fosse fixado neste valor, melhores resultados seriam alcançados. 
Contudo, um dos objetivos deste trabalho é avaliar a aplicabilidade do processo 
em um filtro gravitacional, onde o controle do pH não é viável. Dessa forma, 
para o que se pretende neste estudo, deve-se analisar a capacidade de adsorção 
sem o ajuste deste parâmetro, o que resulta em soluções com pH variando entre 
5 e 7. Sendo assim, os testes para avaliação do efeito dos demais parâmetros, 
como temperatura e agitação em sistema batelada, bem como, concentração em 
sistema de leito fixo, serão realizados sem o ajuste do pH. 

Os resultados de qeq dos adsorventes estudados para os pHs 5, 6 e 7 são 
apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 - Capacidade de adsorção dos diferentes adsorventes em pHs de 5, 6 e 7

qeq (mg g-1)
pH
Adsorvente 5,0 6,0 7,0

resina DowexTM 
Marathon A 2,04 1,86 1,58

Carvão ativado 
animal 1,42 1,20 1,23

Alumina ativada 1,32 1,16 0,85

O resultado condiz com o encontrado por Daifullah, Yakout, Elreefy 
(2007) quando pesquisaram a adsorção de fluoreto sobre carvão ativado e con-
cluíram que o processo é fortemente dependente do pH. Numa faixa de 2 a 11, a 
capacidade de remoção diminuiu com o aumento de pH, sendo máxima em pH 
2. Abe et al. (2004) também pesquisaram a adsorção de íons fluoreto sobre mate-
riais carbonáceos. Em uma comparação entre os carvões ativados de origem ani-
mal e vegetal, concluíram que o de origem animal é mais efetivo para a remoção 
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do flúor. A quantidade de flúor adsorvido pelo carvão de osso animal diminuiu 
com o aumento do pH, apresentando ótimos resultados em pHs menores que 7.

Srimurali e Karthikeyan (2008), estudaram a remoção de flúor por alu-
mina ativada em uma faixa de pH de 3 a 9 e também observaram que a máxima 
adsorção ocorreu para a solução com o menor pH. Aumentando-se o pH de 3 
até 7, a capacidade de adsorção sofreu leve redução, caindo de 94 para 92% de 
remoção. Em pHs acima de 7, a capacidade de adsorção caiu drasticamente, 
chegando a 35% em pH 9.

4.2.3. Avaliação do efeito da temperatura

Um dos parâmetros que mais influencia as relações de equilíbrio no proces-
so de adsorção é a temperatura, uma vez que afeta a agitação das moléculas do sis-
tema, interferindo na velocidade de difusão do adsorvato no filme líquido externo 
ao adsorvente e nos poros internos da partícula (ADAMSON; GAST, 1997). 

Normalmente, em estudos de adsorção de flúor, os experimentos em la-
boratório são conduzidos à temperatura ambiente. No entanto, muitos casos de 
fluorose são encontrados em regiões áridas onde as temperaturas são bem acima 
de 25°C (STEWART, 2009). Além disso, a temperatura das águas subterrâneas 
profundas sobe em média 1ºC a cada 30 m em relação à atmosférica. Assim, é 
importante compreender qual é o impacto que a variação da temperatura tem 
sobre o processo de adsorção. 

Os resultados obtidos para a capacidade de adsorção do flúor em função 
da temperatura são apresentados na Tabela 6.

Tabela 6 - Capacidade de adsorção de diferentes materiais em função da
temperatura (C_0 = 6 mg L-1; m_ads = 0,6 g; Agitação = 130 rpm pH = sem ajuste)

Temperatura (°C)
(mg g-1)

Alumina ativada Carvão ativado 
animal

30 1,30 ± 0,03 1,39 ± 0,04
40 1,29 ± 0,04 1,34 ± 0,03
50 1,25 ± 0,06 1,33 ± 0,03

Observa-se que a quantidade máxima removida pela alumina ativada e pelo 
carvão ativado animal foi, respectivamente, de 1,30 ± 0,03 mg g-1 e 1,39 ± 0,04 mg g-1 
em 30 °C. Para ambos os adsorventes, na faixa de temperatura e condições estudadas, 
um aumento neste parâmetro resultou em um pequeno decréscimo na quantidade de 
flúor adsorvido tanto pela alumina ativada como pelo carvão ativado animal. Contu-
do, pode-se dizer que a temperatura não apresentou influência no processo, uma vez 
que, dentro da margem de erros, não houve variação na capacidade de adsorção. 
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Diante do exposto, os demais testes em sistema batelada e em coluna de 
leito fixo serão realizados sem controle de temperatura. 

Daifullah, Yakout e Elreefy (2007) avaliaram a remoção de flúor em car-
vão ativado para as temperaturas de 25, 35 e 45 °C. Observaram que, à medida 
que a temperatura aumentou a remoção de flúor sofreu uma redução, sendo má-
xima em 25 °C. 

Valdivieso et al. (2006), observaram que o aumento da temperatura de 25 
para 40 °C diminui a remoção de flúor pela alumina ativada e concluíram tratar-
-se de um processo exotérmico. Sujana, Thakur e Rao (1998) também utilizaram 
alumina para remoção de flúor e observaram que, para um aumento na tempera-
tura 29 para 59 °C, a porcentagem de adsorção diminuiu de 85 para 72%. 

4.2.4. Avaliação do efeito da agitação 

A análise da velocidade de agitação pode fornecer dados importantes so-
bre a etapa controladora do processo de adsorção. Se a capacidade de remoção 
aumentar com o acréscimo da agitação do sistema, supõe-se que a difusão no 
filme externo à partícula pode ser a etapa controladora do processo, uma vez que, 
quanto maior a velocidade de agitação, menor será o filme liquido estagnado ao 
redor da partícula do adsorvente. Do contrário, se a agitação não influenciar na 
capacidade de adsorção, pode-se supor que a difusão interna é quem controla o 
processo (FOGLER, 1999).

O efeito da velocidade de agitação na adsorção dos íons fluoreto foi estu-
dado em diferentes velocidades: 70, 100, 130 e 160 rpm. Os resultados para este 
teste estão expostos na Figura 10.

Figura 10 - Capacidade de adsorção de diferentes materiais em função
da agitação do sistema (C_0 = 6 mg L-1; m_ads = 0,6 g; pH = sem ajuste; T = 30 °C)
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Para ambos os adsorventes, verificou-se que, quando agitação foi aumen-
tada de 70 para 100 rpm e de 130 para 160 rpm, as diferenças entre as capaci-
dades de adsorção não foram significativas dentro da margem de erros. Com o 
incremento da agitação de 70 e 100 para 130 rpm, a capacidade de adsorção da 
alumina ativada subiu de 0,78 mg g-1 e 0,90 mg g-1 para 1,19 mg g-1, respectiva-
mente. Para o carvão ativado animal, as mesmas variações na agitação resulta-
ram no aumento da capacidade de adsorção de 1,03 mg g-1 e 1,09 mg g-1 para 1,25 
mg g-1, respectivamente. 

Desta forma, neste trabalho, os demais experimentos em sistema fechado 
e batelada foram realizados à agitação de 130 rpm.

4.3. OBTENÇÃO DE DADOS EXPERIMENTAIS EM COLUNAS DE LEITO FIXO

Para os ensaios em colunas de leito fixo, foi utilizado o agente adsorvente 
alumina ativada, que foi um dos adsorventes que apresentou uma das melhores 
remoções de flúor nos testes em batelada e um dos custos mais acessíveis.

A resina Marathon A não apresentou uma grande diferença de remoção 
de flúor, quando comparado com a alumina ativada, mas apresentou um custo 
elevado para aquisição/manutenção de rotina em uma estação de tratamento de 
água.

O carvão apresentou a menor remoção de flúor da água. 

Por isso, os testes em coluna de leito fixo foram continuados com a alumina.

4.3.1. Determinação da densidade e porosidade do leito

Tendo em vista que a massa de alumina ativada utilizada nos experimen-
tos foi fixada em 10 g, resultando em uma altura de leito de 20 cm, a porosidade 
e densidade do leito mantiveram-se constantes e iguais a 0,848 e 0,637 gcm-3, 
respectivamente. 

4.3.2. Efeito da concentração da solução na água de ruptura

O efeito da concentração da solução de alimentação foi avaliado para a 
alumina ativada obtendo-se três curvas de ruptura, utilizando-se soluções com 
concentrações de 5, 11 e 15 mg L-1. Os demais parâmetros como massa de adsor-
vente, vazão de alimentação e altura do leito foram mantidos constantes ( mads= 
10 g, = 2 mL min-1 e HT= 20 cm). 

As curvas de ruptura para a remoção de flúor pela alumina ativada nas três 
concentrações avaliadas são apresentadas na Figura 11. As mesmas curvas são 
apresentadas na Figura 12, porém, somente até o ponto de ruptura, considerado, 
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neste trabalho, onde a concentração da solução de flúor na saída da coluna atinge 
o valor máximo estabelecido pela legislação para que a água seja considerada 
potável (Csaída= 1,5 mg L-1). Sendo assim, todos os dados de projeto da coluna 
de adsorção apresentados aqui foram calculados com base nesta consideração. 

Figura 11 - Influência da concentração de alimentação na adsorção de flúor
em coluna de leito fixo (m_ads=10 g, Q= 2 mL min-1 e H_T= 20 cm)

Figura 12 - Influência da concentração de alimentação da coluna na adsorção de flúor somente até 
o ponto onde CSaída = 1,5 mg L-1 ( m_ads= 10 g, Q= 2 mL min-1 e H_T= 20 cm)

Na Tabela 7 são apresentados os valores dos tempos equivalentes às capaci-
dades total (tt) e utilizável (tu) do leito, bem como as alturas útil (HU) e não utilizável 
(HUNS) do leito. Além disso, é apresentada também a concentração de equilíbrio na 
fase sólida (qA) para cada ensaio. 
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Tabela 7 - Dados de projeto da coluna e capacidade de adsorção do sistema na
 condições: m_ads= 10 g, Q= 2 mL min-1 e H_T= 20 cm

Observa-se que diminuindo a concentração da solução alimentada na co-
luna, a inclinação da curva de ruptura também diminui. Este comportamento 
implica em uma zona de transferência de massa maior, indicando que, quando 
se trabalha com concentrações maiores, uma maior altura útil é obtida e mais 
próximo da idealidade estará o sistema. 

O aumento dos tempos total de operação e de ruptura indicam que, em 
baixas concentrações, a saturação dos sítios do adsorvente ocorre de forma mais 
lenta e gradual, quando comparada à concentrações mais elevadas. Além disso, 
para uma mesma massa de adsorvente, as soluções mais concentradas possuem 
uma quantidade maior de íons fluoreto disponíveis no início do processo. Assim, 
a tendência é que uma quantidade maior de soluto seja adsorvida. 

A solução mais concentrada apresentou a maior capacidade de adsorção. 
Tal resultado deve-se ao fato de que quanto mais alta for a concentração inicial 
da solução, consequentemente, maior será o gradiente de concentração entre as 
fases sólida e líquida, aumentando, assim, a força motriz à transferência de mas-
sa. Além disso, em concentrações maiores, a resistência à transferência de massa 
na etapa de difusão intrapartícula diminui, favorecendo o processo. 

O mesmo resultado foi obtido por Daifullah; Yakout, Elreefy (2007) quan-
do pesquisaram a adsorção de fluoreto sobre carvão ativado e observaram que as 
maiores capacidades de adsorção foram obtidas para as soluções de flúor mais 
concentradas.

4.3.3. Tratamento dos dados de equilíbrio

Os dados experimentais utilizados para construção da isoterma foram ob-
tidos a partir de curvas de ruptura à temperatura de 30 °C. Os valores de   foram 
obtidos utilizando a Equação 5 e são apresentados na tabela 8. O ajuste da isoter-
ma aos dados experimentais é mostrado na Figura 13. Os parâmetros da isoterma 
de Langmuir, apresentados na tabela 9, foram obtidos a partir de um ajuste do 
modelo aos dados experimentais de equilíbrio. 
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  (5)

Tabela 8 - Dados experimentais utilizados para a construção da isoterma

  (mgL-1) 5 11 15
  (mg g-1) 0,92 1,75 2,02

Figura 13 - Isoterma de adsorção do sistema flúor/alumina ativada:
experimental e simulada pelo modelo de isoterma de Langmuir

Tabela 9 - Parâmetros ajustados pela isoterma de Langmuir

  (mg g-1)   (L mg-1) r2

4,85 0,0488 0,9970

Avaliando os resultados obtidos, pode-se concluir que a isoterma de Lang-
muir representou satisfatoriamente os dados experimentais de equilíbrio. Este 
fato é confirmado com o valor do coeficiente de correlação r2. Utilizando a Equa-
ção 3.16, obteve-se o valor do parâmetro RL, que variou entre 0,58 e 0,80, o que 
indica forte afinidade do soluto pelos sítios do material adsorvente, resultando 
em processo favorável à adsorção. 

4.4. APLICABILIDADE E NECESSIDADE DE ADAPTAÇÕES – ESTIMATIVA DE 
CUSTO MENSAL PARA UTILIZAÇÃO DOS ADSORVENTES ALUMINA, RESINA 
MARATHON A E CARVÃO DE ORIGEM ANIMAL NA REMOÇÃO DE FLÚOR 
EM COLUNA DE EIXO FIXO

A partir dos dados experimentais da alumina em sistema de coluna, foi 
realizado um cálculo de viabilidade econômica do uso da alumina para remoção 
do flúor da água, em escala laboratorial.
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Os dados experimentais da alumina também foram utilizados como base 
da cálculo de custos para o uso da resina Marathon A e do carvão ativado de ori-
gem animal para a remoção de flúor da água para escala laboratorial.

4.4.1. Estimativa de custo mensal para utilização do adsorvente alumina 
em escala laboratorial

A alumina ativada é vendida pela empresa Celta Brasil. Este material é 
vendido em unidade de massa, sendo que 1 kg de alumina custa R$ 20,00.

Em escala laboratorial, são utilizadas 3 g de alumina ativada em cada co-
luna. Para esta quantidade de material, considerando uma solução de flúor com 
concentração inicial de 15 mg L-1, o tempo estimado (tu) até a concentração na 
saída da coluna atingir o limite máximo permitido para que a água seja conside-
rada potável (Csaída =1,5 mg L-1) é de 1h15min (1,25 horas).

Se a coluna for operada 24 horas por dia, 30 dias por mês, totalizando 720 
horas de operação, será necessário trocar a alumina por 576 vezes. 

Lembrado que em cada coluna são utilizados 3 g, em um mês serão neces-
sários 1728 g de alumina. 

O valor de 1000 g de alumina ativada é R$ 20,00. Logo, para 1728 g, tem-
-se um custo de R$ 34,56 por mês.

A Tabela 10 apresenta uma estimativa de custo para utilização da alumina 
ativada considerando soluções de flúor com concentração inicial (CO) variando 
entre 6 a 15 mg L-1.

Tabela 10 - Estimativa de custo mensais para utilização da alumina ativada
na remoção de flúor em coluna de leito fixo – escala laboratorial

 CO(mgL-1) tu (h) *N° de trocas *Massa necessária (g) *Custo (R$)
15 0,50 1440,00 4320,00 86,40
10 0,75 960,00 2880,00 57,60
6 1,25 576,00 1728,00 34,56

* Valores referentes ao período de 1 mês, considerando 720 horas de operação.

Assim a partir dos dados acima, pode-se aplicar os cálculos para um filtro de 
dimensões maiores, até se chegar a escala industrial.

4.4.2. Estimativa de custo mensal para utilização do adsorvente Resina 
Marathon A em escala laboratorial

Considerando as condições de operação da coluna com alumina, em escala 
laboratorial, são utilizadas 3 g de alumina ativada em cada coluna, assim para a resina 
Marathon A será utilizada, como base de cálculo de custos, a mesma quantidade.
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Considerando novamente os dados da alumina: solução de flúor com con-
centração inicial de 15 mg L-1, o tempo estimado (tu) até a concentração na saída 
da coluna atingir o limite máximo permitido para que a água seja considerada 
potável (Csaída =1,5 mg L-1) é de 1h15min (1,25 horas).

Se a coluna for operada 24 horas por dia, 30 dias por mês, totalizando 720 
horas de operação, será necessário trocar o adsorvente por 576 vezes. Assim, 
seriam utilizados 1728 g de resina. 

O valor de 2160 g de resina é U$215,00 (duzentos e quinze dólares). Logo, 
para 1728 g, tem-se um custo de U$172,00 (cento e setenta e dois dólares) por 
mês.

A Tabela 11 apresenta uma estimativa de custo para utilização da resina consi-
derando soluções de flúor com concentração inicial (CO) variando entre 6 a 15 mg L-1.

Tabela 11 - Estimativa de custo mensais para utilização da resina na
remoção de flúor em coluna de leito fixo – escala laboratorial

  (mgL-1)   (h) *N° de trocas *Massa necessária (g) *Custo (U$)
15 0,50 1440,00 4320,00 430,00
10 0,75 960,00 2880,00 286,66
6 1,25 576,00 1728,00 172,00

* Valores referentes ao período de 1 mês, considerando 720 horas de operação

Assim a partir dos dados acima, pode-se aplicar os cálculos para um filtro 
de dimensões maiores, até se chegar a escala industrial. 

4.4.3. Estimativa de custo mensal para utilização do adsorvente carvão 
ativado em escala laboratorial

O quilo do carvão ativado de origem animal custa em torno de R$ 8,00 
(oito reais). Considerando as condições de operação da coluna com alumina, em 
escala laboratorial, seriam utilizadas 3 g de carvão em cada coluna, como base 
de cálculo de custos.

Considerando novamente os dados da alumina: solução de flúor com con-
centração inicial de 15 mg L-1, o tempo estimado (tu) até a concentração na saída 
da coluna atingir o limite máximo permitido para que a água seja considerada 
potável (Csaída =1,5 mg L-1) é de 1h15min (1,25 horas).

Se a coluna for operada 24 horas por dia, 30 dias por mês, totalizando 720 
horas de operação, será necessário trocar o adsorvente por 576 vezes. Assim, 
seriam utilizados 1728 g de carvão. 
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O valor de 1000 g de carvão sãoR$8,00 (duzentos e quinze dólares). Logo, para 
1728 g, tem-se um custo de R$13,83 (treze reais e oitenta e três centavos) por mês.

A Tabela 12 apresenta uma estimativa de custo para utilização da resina 
considerando soluções de flúor com concentração inicial (CO) variando entre 6 
a 15 mg L-1.

Tabela 12 - Estimativa de custo mensais para utilização do carvão
na remoção de flúor em coluna de leito fixo – escala laboratorial

CO(mgL-1) tu(h) *N° de trocas *Massa necessária (g) *Custo (R$)
15 0,50 1440,00 4320,00 34,58
10 0,75 960,00 2880,00 23,05
6 1,25 576,00 1728,00 13,83

* Valores referentes ao período de 1 mês, considerando 720 horas de operação. 

Assim a partir dos dados acima, pode-se aplicar os cálculos para um filtro de 
dimensões maiores, até se chegar a escala industrial. 

4.5. POTENCIAL DE APLICAÇÃO PRÁTICA: VANTAGENS E DESVANTAGENS 
(EFICIÊNCIAS, CUSTOS, FACILIDADE OPERACIONAL, REAGENTES UTILIZA-
DOS, ETC) E NECESSIDADE DE ADAPTAÇÕES 

A partir das estimativas de custos acima é possível verificar que a resina apre-
senta custos mais elevados de aquisição, seguido da alumina e do carvão. Como a alu-
mina apresentou a segunda melhor remoção de flúor e um custo de aquisição médio, 
entre os custos da resina e do carvão, seria um adsorvente adequado, considerando a 
questão de eficiência de remoção de flúor e custos de aquisição.

A alumina apresentou resultados satisfatórios de remoção de flúor, mesmo 
estando este em altas concentrações na água de estudo. E a alumina apresenta um 
custo relativamente baixo.

Uma possibilidade de sua utilização seria a inclusão da alumina no sistema 
de filtração em locais onde haja excesso de flúor na água, o que melhoraria a qua-
lidade da água em relação a esse parâmetro. 

Ressalta-se que os dados experimentais e estimativa de custos acima apre-
sentados são baseados em processos em escala laboratorial. Para a implementação 
de processos industriais adequados, são importantes os estudos em termos de esca-
la laboratorial para, após definição das melhores condições de processo, passarem 
à escala piloto e, posteriormente, escala industrial, visando então o aspecto econô-
mico do processo.

Assim, são necessários mais estudos da aplicação da alumina em escalas 
maiores, bem como a sua atuação em sistema de filtração multicomponente. 
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5. CONCLUSÕES

• Dentre os cinco materiais inicialmente avaliados, o carvão ativado animal, 
a alumina ativada e a resina DowexTM Marathon A apresentaram alta capacidade de 
adsorção quando comparados a outros tipos de adsorventes já estudados. Os resultados 
obtidos para o carvão ativado de origem vegetal e a resina DowexTM OptiporeTM SD-2 
não foram satisfatórios e, devido a isso, optou-se pela não utilização destes materiais 
nos demais testes;

• A cinética de adsorção mostrou que o sistema entra em equilíbrio em, aproxi-
madamente, 4 h para a alumina ativada e 6 h para carvão ativado animal;

• Analisando em conjunto os resultados obtidos no testes para determinação no 
pHPCZ do adsorvente e para a avaliação do efeito do pH da solução, conclui-se que a ad-
sorção do ânion fluoreto é favorecida em pHs ácidos. Neste contexto, o resultado mais 
satisfatório foi obtido pela resina DowexTM Marathon A, seguido do carvão ativado 
animal e, por fim, a alumina ativada;

• Na avaliação do efeito da temperatura, ainda queem 30°C tenha sido observa-
do um leve aumento na quantidade de flúor adsorvido, este parâmetro não influenciou 
o processo, pois, dentro da margem de erros, não houve variação na capacidade de 
adsorção para nenhum dos adsorventes. 

• O aumento da velocidade de agitação de 70 para 130 rpm ocasionou um acrés-
cimo da capacidade de adsorção, podendo-se supor que a difusão no filme externo à 
partícula pode ser a etapa controladora do processo. Acima de 130 rpm, não observou-
-se influência deste parâmetro na adsorção. 

• Pelas curvas de ruptura, amaior altura útil e a maior capacidade de adsorção 
foram obtidas para as soluções com maiores concentrações de flúor, evidenciando que, 
quanto maior for o gradiente de concentração entre as fases sólida e líquida, maior será 
a força motriz à transferência de massa e, consequentemente, mais favorecido será o 
processo de adsorção. 

• A isoterma de Langmuir representou satisfatoriamente os dados experimentais 
de equilíbrio de adsorção da alumina ativada, apresentando elevado coeficiente de cor-
relação. Os valores obtidos para a capacidade máxima de adsorção ( = 4,85 mg g-1) e o 
parâmetro , indicam que há forte afinidade do soluto pelos sítios do material adsorvente 
e o processo é favorável à adsorção.

• A alumina apresentou resultados satisfatórios de remoção de flúor em escala 
laboratorial em sistema de coluna e a viabilidade econômica do uso da alumina em 
coluna fechada, em escala laboratorial, apresentou um custo relativamente baixo.

• Para a aplicação da alumina em escala industrial são necessários mais estudos, 
quanto a sua viabilidade econômica e suas características em sistemas de filtração mul-
ticomponente.
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1. INTRODUÇÃO

Os ambientes costeiros do Brasil vêm sofrendo um considerável proces-
so de degradação ambiental, gerado pela crescente pressão sobre os recursos 
naturais e pela capacidade limitada dos ecossistemas em absorver os impactos 
resultantes. A introdução de nutrientes, alteração ou destruição de habitats, po-
luição industrial e a introdução de espécies exóticas constituem-se nos maiores 
impactos responsáveis por significativas mudanças ambientais na Zona Costeira 
Brasileira.

Dentre os principais tipos de contaminação que afetam o ambiente costei-
ro do Brasil, podemos citar as causadas por metais pesados, pesticidas organo-
clorados, hidrocarbonetos de petróleo e, principalmente, por esgotos industriais 
e urbanos.

O lançamento de esgoto no oceano é considerado, muitas vezes, uma al-
ternativa barata em relação a tratamentos específicos, por ser considerada infinita 
a capacidade de diluição dos oceanos (WEBER, 1991). Entretanto, a disposição 
de esgoto ou do lodo de esgoto no oceano pode causar impactos para a vida ma-
rinha, alterando a biodiversidade e o equilíbrio do ecossistema marinho devido à 
população microbiana exógena, a concentração alterada de nitrogênio e fósforo 
e a deposição de resíduos sólidos nos sedimentos marinhos (MARTINS, 2001).

De acordo com pesquisa do IBGE (2002), apresentada no Plano Nacional 
de Recursos Hídricos, 47,8% dos municípios não coletavam nem tratavam os 
esgotos, sendo que a maioria (84,6%) simplesmente despejava os esgotos urba-
nos em ambientes hídricos, sendo que boa parte alcança a região litorânea. Nas 
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regiões Norte e Nordeste, o número sobe para 93,8% e 92,3%, respectivamente. 
Dentre os municípios que têm o serviço de coleta (52,2%), pouco mais de 1/3 
tratam o esgoto (33,8%) (BRAUHN, 2006).

Na maioria das regiões litorâneas, o tratamento dos esgotos domésticos 
consiste em uma simples remoção de sólidos grosseiros e cloração dos efluen-
tes, ou mesmo lançamentos in natura. Como consequência, a contaminação por 
esgotos domésticos converte-se em um dos principais problemas brasileiros 
quanto à preservação e utilização dos recursos hídricos continentais e costeiros 
(Jardim, 1992).

No litoral paranaense, a situação não é diferente. Apesar da estreita faixa 
litorânea, os problemas se multiplicam devido à limitação no número de estações 
de tratamento em todas as cidades que recebem um fluxo turístico significativo 
nos meses de verão. Por enquanto, uma área pequena do litoral paranaense conta 
com rede disponível para tratamento de esgoto. Mesmo assim, há registros de 
fossas sépticas em alguns terrenos e/ou direcionamento de detritos diretamente 
para os rios.

Apesar do grande investimento voltado as políticas de saneamento básico 
e tratamento de esgoto feito no litoral paranaense nos últimos anos, a introdução 
de esgoto como agente de mudanças ambientais ainda é motivo de preocupação 
para pesquisadores do ambiente costeiro paranaense. Embora um número maior 
de cidades e pessoas tenha sido atendido por um saneamento básico mais ade-
quado nos últimos 20 anos, a evolução das condições sanitárias não tem acompa-
nhado o crescente aumento da disposição de resíduos nos corpos hídricos.

Desta maneira, ações objetivas que busquem avançar no conhecimento 
de técnicas de monitoramento e detecção da poluição por esgotos no ambiente 
marinho costeiro bem como a aplicação de abordagens mais atuais das princi-
pais técnicas analíticas disponíveis que ao serem integradas, resultariam em um 
diagnóstico de maior confiabilidade, são de fundamental importância no plane-
jamento da gestão sanitária da costa paranaense.

Estudos que enfoquem a determinação da qualidade ambiental dos siste-
mas costeiros, empregando técnicas de detecção difundidas em estudos realiza-
dos em regiões litorâneas de outros países e buscando uma caracterização mais 
ampla do estágio de degradação ambiental, são essenciais para o avanço técni-
co-científico e acadêmico nas questões relacionadas a preservação e recuperação 
dos ecossistemas.

Desta forma, o objetivo geral deste trabalho foi determinar a contribuição 
de esgotos presente no material particulado em suspensão do litoral do Paraná 
através da determinação e comparação de indicadores químicos e microbiológi-
cos de poluição fecal.

Os objetivos específicos deste trabalho foram:
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(i) Determinar a concentração de indicadores químicos (esteróis fecais) 
em amostras de material particulado em suspensão de diferentes pontos do litoral 
paranaense, a citar, Baía de Paranaguá e Baía de Guaratuba, especificamente, nos 
locais onde há utilização dos recursos marinhos para fins de recreação e obtenção 
de recursos vivos para comercialização.

(ii) Determinar a ocorrência de microorganismos indicadores da introdu-
ção de esgotos em amostras de água superficial da Baía de Paranaguá e Guara-
tuba, em dois períodos distintos (final do verão e final do inverno) em relação a 
diferenças significativas quanto à ocupação humana.

(iii) Comparar estatisticamente os resultados obtidos para os dois tipos de 
indicadores de poluição fecal a fim de verificar a aplicabilidade dos métodos na 
obtenção de um diagnóstico preciso da contribuição por esgotos, considerando 
as vantagens e limitações de cada uma das técnicas empregadas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. INDICADORES QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE CONTAMINAÇÃO 
FECAL

A detecção da poluição por esgotos no ambiente marinho é de conside-
rável importância por questões de saúde pública. A determinação deste tipo de 
poluição é relacionada à quantificação de indicadores microbiológicos como 
coliformes fecais. As principais razões que levam ao uso destas bactérias es-
tão associadas à especificidade com o material fecal e o tempo de análise até a 
obtenção do resultado final. Entretanto, é bastante conhecido que estas bactérias 
apresentam baixo tempo de vida em águas salinas e pouca resistência às varia-
ções de temperatura e aos processos de desinfecção adotados pelas estações de 
tratamentos de esgotos (MCCALLEY et al., 1981), além de exigirem uma de-
terminação logo após a coleta, o que por razões técnicas, nem sempre é viável. 
Estas razões, associadas ao fato de que outras bactérias entéricas, patogênicas 
e vírus podem permanecer no ambiente marinho por longos períodos, sugerem 
que a ausência de coliformes fecais não garante a ausência de organismos preju-
diciais ao ambiente.

Outros indicadores microbiológicos como Escherichia coli (DUFOUR, 
1977), Enterococcus spp. (MARTINS et al., 2005), indicadores químicos como 
os precursores de surfactantes de uso doméstico, alquilbenzenos lineares (LABs) 
(RAYMUNDO & PRESTON, 1992; MARTINS et al., 2008) e esteróis fecais 
(GRIMALTI et al., 1990; MARTINS et al., 2002; 2007; 2010a; 2011) também são 
citados como indicadores de poluição por esgoto. Os padrões microbiológicos são 
utilizados, geralmente, para avaliar a qualidade da água. Entretanto, a inserção de 
esgoto em regiões costeiras afeta o ambiente como um todo, já que estes acabam 
se tornando depósitos de microorganismos patogênicos e parasitas devido à longa 
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sobrevivência e afinidade destes organismos com o material particulado da coluna 
d’água, conteúdo este que tende a compor o sedimento de fundo. 

Os indicadores químicos de poluição fecal aparecem como alternativa 
complementar em relação as bactérias, pois são menos susceptíveis às condi-
ções ambientais (VENKATESAN & MIRSADEGHI, 1992). Os compostos das 
classes dos esteróis e os LABs são os indicadores químicos mais citados em 
trabalhos envolvendo a poluição fecal e por efluentes domésticos (MARTINS et 
al., 2010a; 2012).

Os esteróis são compostos químicos que apresentam um grupo hidroxila em 
sua estrutura, o que garante algumas propriedades químicas semelhantes aos alco-
óis. A maioria dos esteróis é pouco solúvel em água associando-se ao material par-
ticulado ou acumulando-se nos resíduos sólidos, como os sedimentos marinhos. 
A resistência à degradação anaeróbica possibilita o acúmulo e preservação de es-
teróis no ambiente, o que viabiliza sua determinação (NGUYEN et al., 1995). Am-
bientes não-contaminados por esgoto apresentam os seguintes esteróis naturais: 
dinosterol, colesterol, colestanol, campesterol, sitosterol e sitostanol. Os ambientes 
contaminados apresentam além desses, o epicoprostanol e o coprostanol, mas com 
a exceção do dinosterol (VENKATESAN & KAPLAN, 1990).

O coprostanol é um esterol fecal cuja presença em sedimentos marinhos de 
regiões costeiras do planeta está associada às fezes de animais superiores, em par-
ticular, ao homem, sendo citado como indicador químico de poluição fecal (GRI-
MALTI et al., 1990). O epicoprostanol é um epímero do coprostanol, mas não está 
presente em concentrações significativas nas fezes humanas (SHERWIN et al., 
1993). Pode ocorrer a partir de processos de digestão aeróbica de lodos de estações 
de tratamento de esgotos (MUDGE & LINTERN, 1999), e por esta razão, é um 
esterol fecal.

A utilização de índices específicos relacionando as concentrações de esteróis 
fecais permite avaliar o grau de contaminação por esgotos em uma determinada 
região. Estudos de integração entre dados microbiológicos e químicos em amos-
tras de sedimento têm mostrado a potencialidade destes parâmetros na avaliação 
da poluição por esgotos do ambiente marinho. Nichols et al. (1993) encontraram 
elevadas correlações entre coprostanol e diferentes bactérias fecais em sedimentos 
marinhos da Baia de Sidney, Austrália (coliformes fecais com R2 = 0,91, Entero-
coccus com R2 = 0,76, e Clostridium perfringens com R2 = 0,96).

Mais recentemente, Martins et al. (2005) e Costa & Carreira (2005) estudan-
do sedimentos da Baia do Almirantado, Antártica e Baia de Guanabara, RJ, respec-
tivamente, também obtiveram correlações qualitativas comparando-se indicadores 
microbiológicos com marcadores químicos de poluição fecal.

Assim, tanto as análises bacteriológicas quanto as de esteróis fecais for-
necem bons indicativos. Porém, as bactérias fecais refletem a contaminação por 
esgoto em escala de tempo menor enquanto os esteróis fecais são adequados para 
um estudo histórico da poluição fecal nos sedimentos e a indicação de regiões onde 
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ocorre um acúmulo de matéria orgânica de origem antrópica, reiterando assim a 
necessidade de utilização de ambos indicadores para uma avaliação precisa.

Os LABs também podem ser empregados como marcadores químicos da 
introdução de esgotos. São hidrocarbonetos presentes na matéria prima utilizada 
nos principais detergentes de uso doméstico e industrial, sendo bons indicadores 
da introdução de esgotos urbanos (Venkatesan et al., 2010; Martins et al., 2012) 
(Fig. 2). Durante a produção dos alquilbenzenos sulfonados (LAS), os LABs são 
convertidos em LAS através de reação de sulfonação da cadeia alifática. Visto que 
essa reação possui um rendimento médio de 95-99%, uma pequena fração dos 
LABs permanece na composição final dos detergentes, sendo assim introduzidos 
no ambiente, onde persistem devido à resistência ao ataque microbiano.

2.2. MATERIAL PARTICULADO EM SUSPENSÃO (MPS)

O MPS caracteriza-se pelo conjunto de partículas orgânicas e inorgânicas 
não dissolvidas na coluna de água com diâmetro maior que 0,45 μm (MANZOLLI 
et al., 2011). Este conjunto de partículas é capaz de adsorver grande variedade de 
compostos químicos, principalmente os de natureza apolar (Takada & Eganhouse, 
1998), por isso age como um importante elo entre compostos presentes na coluna 
de água, no sedimento de fundo e teia trófica (CLARK, 2001). A quantidade de 
MPS na coluna de água influencia diretamente na turbidez e, consequentemente, 
na transparência da água, sendo que em concentrações elevadas tende a diminuir a 
produtividade primária local, as taxas de respiração e alimentação da biota, espe-
cialmente de organismos filtradores e suspensívoros (CLARK, 2001; MANZOLLI 
et al., 2011). 

A disponibilização do MPS no meio aquático ocorre através de processos 
naturais e/ou antrópicos. Dentre os fatores naturais incluem-se produtos de intem-
perismo costeiro, matéria orgânica viva e em decomposição e ressuspensão de se-
dimento (SALOMONS & FORSTNER, 1984; CHESTER, 2000; ODRESKI et al., 
2003). Atividades decorrentes da densa ocupação humana na região costeira como 
desmatamento, processos de erosão, descarga de poluentes (principalmente esgo-
to) e dragagens também contribuem de forma significativa à quantidade e quali-
dade do MPS (SALOMONS & FORSTNER, 1984; CHESTER, 2000; ODRESKI 
et al., 2003). 

O MPS estuarino é composto de partículas de origem oceânica, fluvial, at-
mosférica e da produção biológica (SALOMONS & FORSTNER, 1984; CHES-
TER, 2000). A intensidade de contribuição desses fatores varia de acordo com 
o tipo de estuário e com alterações ambientais de grandes (p. ex. sazonalidade) 
e pequenas (p. ex. ciclos de marés) escalas temporais, que alteram o padrão de 
circulação da água e processos de ressuspensão (SALOMONS & FORSTNER, 
1984; JONES et al., 1998; PEREIRA et al., 2010). É comum, por exemplo, que a 
maior intensidade de transporte de MPS ocorra em períodos de sizígia, e este fator 
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associado com outras condições ambientais, como períodos de maior pluviosida-
de, por exemplo, pode caracterizar o estuário como exportador ou importador de 
MPS, com significativas variações na concentração, composição e origem de suas 
partículas constituintes (JONES et al., 1998; PEREIRA et al., 2010).

As partículas do MPS tendem a adsorver compostos químicos hidrofóbicos 
como esteróis, LABs, hidrocarbonetos alifáticos e hidrocarbonetos policíclicos 
aromáticos, entre outros, os quais são transportados pela coluna de água e deposi-
tados no sedimento de fundo (TAKADA & EGANHOUSE, 1998; DACHS et al., 
1999; CORDEIRO et al., 2008). Estes compostos, dependendo de sua especifici-
dade, podem ser utilizados como marcadores geoquímicos de diversos processos 
naturais e antrópicos (TAKADA & EGANHOUSE, 1998), o que torna o MPS uma 
importante matriz de estudos relacionados a fontes de matéria orgânica, nutrientes 
e contaminação, bem como acompanhar e prever processos ecológicos e geoló-
gicos (DACHS et al., 1999; MANTOVANELLI et al., 2004; CORDEIRO et al., 
2008, por exemplo).

2.3. TRABALHOS ENVOLVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE MARCADORES
QUÍMICOS E INDICADORES MICROBIOLÓGICOS NA COSTA BRASILEIRA

A caracterização da poluição por esgotos no litoral brasileiro tem sido 
estudada desde a década de 70, sendo uma das principais atribuições de órgãos 
ambientais estaduais preocupados principalmente com as condições de balnea-
bilidade das praias. Neste sentido, o principal enfoque destes estudos tem sido 
a análise pontual de indicadores microbiológicos em amostras de água devido à 
exposição direta aos banhistas.

Apesar da importância ecológica dos sedimentos para o ambiente ma-
rinho, poucos estudos focaram a determinação da poluição por esgotos neste 
compartimento, sendo que a maioria dos estudos está relacionada apenas a indi-
cadores químicos, como o coprostanol. Gonzalez-Oreja & Saiz-Salinas (1998) 
sugere um limite de 0,5 μg g-1 como valor indicador de contaminação fecal em 
sedimentos. Porém, valores de concentração de coprostanol para MPS ainda não 
foram estabelecidos.

Para o litoral paranaense há dois estudos publicados sobre a distribuição de 
indicadores geoquímicos de introdução por esgotos (coprostanol) com amostras 
de sedimento superficiais realizadas entre 2003 e 2009 (MARTINS et al., 2010a; 
ABREU-MOTA et al., 2014). Entretanto, há uma imensa lacuna no que diz respei-
to a estudos integrando marcadores geoquímicos e microbiológicos e sobre a de-
terminação de marcadores geoquímicos no MPS. Estes estudos são fundamentais 
para a contextualização da contaminação por esgotos no litoral paranaense, assim 
como estabelecer níveis regionais de concentração de marcadores geoquímicos 
capazes de indicar este tipo de contaminação e calibrar índices relacionados a estes 
compostos químicos para regiões tropicais e subtropicais. 
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Estudos integrando marcadores orgânicos e indicadores microbiológicos 
em sedimentos da costa brasileira resumem-se a dois trabalhos, desenvolvidos na 
Baia de Guanabara (COSTA & CARREIRA, 2005) e litoral de SP (KAWAKAMI, 
1999). Embora sejam trabalhos de grande relevância pelo ineditismo, estes estu-
dos utilizaram apenas as bactérias coliformes (fecais e totais), que conforme men-
cionados anteriormente tem alta especificidade com material fecal, porém, baixa 
resistência a variabilidade físico-química do ambiente.

Assim, informações sobre a distribuição de indicadores geoquímicos de in-
trodução de esgoto no MPS e sua correlação com indicadores microbiológicos 
comumente utilizados em análises de balneabilidade devem contribuir diretamente 
para embasar políticas públicas de monitoramento ambiental e qualidade da água, 
podendo afetar positivamente a saúde da população local. Ainda, destaca-se a efe-
tiva contribuição para a consolidação das diretrizes da política de saneamento e 
qualidade ambiental, através do estudo de novas abordagens voltadas a avaliação 
da introdução de esgotos domésticos no ambiente, podendo gerar subsídios para 
que tal técnica analítica de monitoramento, baseada em marcadores orgânicos, 
possa ser empregada futuramente como ferramenta complementar no diagnóstico 
ambiental.

3. METODOLOGIA 

3.1. ÁREA DE ESTUDO

O litoral do Paraná (Fig. 1) está situado entre a Serra do Mar e o Ocea-
no Atlântico e possui uma área total de 6.058 km² (IBGE, 2014) e 3.000 km² de 
ambiente marinho (incluídas as 12 milhas do mar territorial brasileiro) (Paraná, 
2006). Na orla litorânea são encontradas regiões de praias arenosas expostas que se 
estendem por 98 km, interrompidas pelas baías de Paranaguá e Guaratuba (BIGA-
RELLA, 2001), ambientes que contemplam um conjunto diverso de ecossistemas 
como manguezais restingas, costões rochosos, praias com recursos de interesse 
ecológico e econômico (PARANÁ, 2006).

O Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP) tem aproximadamente 612 km² 
de superfície hídrica, e é formado por dois principais corpos de água sendo eles 
as baías de Laranjeiras e Pinheiros e as baías de Antonina e Paranaguá (BIGA-
RELLA, 2001; LANA et al., 2001; MARONE et al., 2005). A Baía de Paranaguá, 
que compreende a maior parte do eixo leste oeste do CEP, apresenta um compri-
mento de aproximadamente 46 km (incluindo Antonina) e 10 km de largura máxi-
ma (BIGARELLA, 2001). 
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Figura 1 - Mapa da área de estudo e pontos de coleta nas Baías de Paranaguá e Guaratuba, PR

O regime de maré é semi diurno com irregularidades diurnas. As marés 
de quadratura e sizígia apresentam alturas médias de 1,3 e 1,7 m na entrada da 
baía e 2,0 e 2,7 m próximo a Antonina (LANA et al., 2001). O aporte de água 
doce na baía de Paranaguá tem como principais contribuintes os rios Cachoeira 
e Nhundiaquara, e apresenta acentuada variação sazonal, com cerca de cinco ve-
zes maior introdução de água doce no verão que no inverno (LANA et al., 2001; 
MANTOVANELLI et al., 2004). De acordo com o gradiente salino e energia de 
maré a baía pode ser dividida em três áreas i) setor mais externo de alta energia 
e salinidade (~30); ii) setor intermediário de média energia e salinidade (15 – 
30) e; iii) setor interno de baixa energia e salinidade (entre 0 e 15) (LANA et 
al., 2001). A distribuição dos sedimentos ao longo do eixo leste – oeste da Baía 
de Paranaguá é relacionado à energia ambiental gerada pela ação das marés e 
vazão dos rios, de forma que na região de Antonina predomina argila, na região 
intermediária areia fina ou muito fina e, na entrada da baía, sedimentos arenosos 
bem selecionados.

A Baía de Guaratuba estende-se 15 km para o interior do continente e possui 
uma largura máxima de 5 km (BIGARELLA, 2001). A margem norte é coberta por 
áreas de manguezais preservadas, enquanto a margem sul é ocupada por adensa-
mentos urbanos. Sua área superficial é de 50,2 km² dos quais 12,1 km² representam 
áreas rasas ou bancos de areia e lodo, sendo as maiores profundidades encontradas 
na entrada da baía (aproximadamente 27 m) e as menores, da região mediana para 
interior (BIGARELLA, 2001; MARONE et al., 2006). A região interna é caracteri-
zada pela influência de rios, principalmente os rios Cubatão e São João (MARONE 
et al., 2006; MIZERKOWSKI et al., 2012). A baía pode ser compartimentada em 
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três regiões a partir de características físico-químicas: i) seção interna, caracteri-
zada por influência de rios, baixas profundidades, salinidade, pH, concentrações 
de oxigênio dissolvido e clorifila-a e elevada saturação de CO2; ii) seção inter-
mediária, caracterizada por uma zona de mistura com maior turbidez e elevada 
concentração de clorofila-a, concentrações intermediárias de nitrogênio inorgânico 
e oxigênio dissolvidos e; iii) seção mais externa, com influência principalmente 
marinha, maiores profundidades e menores concentrações de nitrogênio inorgâ-
nico e CO2 dissolvidos (MIZERKOWSKI et al., 2012). O tempo de residência da 
água na baía é de aproximadamente 9,3 dias. O regime de maré é semi diurno com 
irregularidades diurnas. A amplitude de maré durante a maré de sizígia atinge até 
1,50 m e de quadratura até 0,65 m (MARONE et al., 2006). 

O clima do litoral paranaense é influenciado pela atuação conjunta das 
massas tropicais Atlântica e Continental e extratropicais Massa Polar Atlântica 
e Frente Polar Atlântica, maresia, relevo do entorno e vegetação. Este conjunto 
de fatores gera na região o clima do tipo temperado chuvoso e moderadamente 
quente (Cfa), com chuvas bem distribuídas ao longo do ano de menor intensi-
dade no inverno, mas que permanece úmido. As maiores temperaturas do ar são 
registradas nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro (média das temperaturas 
máximas entre 29 e 30°C) e as menores entre junho, julho e agosto (média das 
temperaturas mínimas entre 12 e 14°C) (VANHONI & MENDONÇA, 2008).

O litoral do Paraná possui remanescentes conservados do bioma Mata 
Atlântica além de amplas faixas de manguezais. As regiões estuarinas de Parana-
guá e Guaratuba contemplam o manguezal como principal tipo de vegetação, o 
qual se desenvolve por longas áreas, incluindo rios mais internos, desaparecendo 
com a diminuição da salinidade e aumento da correnteza, e restinga é encontrada 
em algumas ilhas arenosas. São identificadas no manguezal paranaense as espécies 
arbóreas Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa, Avicennia tomentosa e Hi-
biscus tiliaceus, essa última identificada como elemento de transição entre o man-
gue e demais ambientes da Mata Atlântica e restinga (BIGARELLA, 2001). Essas 
características configuram a região litorânea como uma área de grande heteroge-
neidade biológica e de importância para conservação, de forma que um mosaico 
de unidades de conservação cobre mais de 80% da área (DENARDIN et al., 2008).

Sete municípios compõem o litoral do Paraná, sendo eles Guaraqueçaba, 
Antonina, Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. Estes 
totalizam uma população estimada para 2014 de 283.981 habitantes residentes, 
sendo Paranaguá o mais populoso com a estimativa de 149.467 habitantes para 
2014 (IBGE, 2014). O litoral paranaense foi a primeira região do Estado a ser 
colonizada, no entanto o desenvolvimento socioeconômico é restrito e sistema 
sanitário é precário, sendo reconhecida como uma das regiões mais pobres do 
Paraná (ESTADES, 2003; DENARDIN et al., 2008).

As principais atividades humanas na região são as portuárias, rurais e 
turísticas, concentradas respectivamente nas cidades de Paranaguá e Antonina; 
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Morretes e Guaraqueçaba e; Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba (Denardin 
et al., 2008). Dentre essas atividades, a portuária é a de maior destaque, inclusive 
nacional, com o porto de Paranaguá sendo um dos maiores do Brasil e o maior 
exportador de grãos da América Latina (APPA, 2014).

Devido a estas atividades, o litoral do Paraná, especialmente as regiões 
estuarinas, está sujeito a variadas fontes de alteração antrópica como dragagens, 
ocupação irregular, sobrepesca, introdução de poluentes derivados do petróleo, 
agrotóxicos, esgoto, atividades industriais e outros derivados do escoamento ur-
bano (PARANÁ, 2006; MARTINS et al., 2010a; COMBI et al., 2013; ABREU-
-MOTA et al., 2014). Tanto para a Baía de Paranaguá como de Guaratuba a in-
trodução de esgoto é um dos principais problemas, considerando a precariedade 
de redes de esgoto e a presença de ligações clandestinas nas galerias pluviais 
(Paraná, 2006). No geral a Baía de Paranaguá apresenta pontos específicos e res-
tritos de baixa qualidade de água e / ou alto risco de contaminação por poluentes 
diversos, concentrados na borda sul da baía, especificamente em Antonina, foz 
do rio Sagrado (Paranaguá) e região de Encantadas (Ilha do Mel) (Paraná, 2006). 
Na baía de Guaratuba há também alto risco de contaminação por agrotóxicos 
além do esgoto, principalmente em áreas da região mediana a interna da baía, 
próximas ao centro urbano da cidade de Guaratuba (PARANÁ, 2006).

3.2. AMOSTRAGEM

Foram realizadas duas campanhas de coleta para cada baía com o intuito 
de abranger as duas principais condições climáticas anuais da região, uma no 
inverno (agosto/2014) e outra no verão (janeiro/2015).

As amostragens serão realizadas em 30 pontos, sendo 18 distribuídos no 
eixo leste – oeste da Baía de Paranaguá e 12 na Baía de Guaratuba (Fig. 1C e D). 
Em ambas as baías, os pontos de coleta foram selecionados de forma a se obter 
ampla abrangência espacial, mas privilegiando locais onde dados de indicadores 
microbiológicos e geoquímicos de introdução de esgoto já tenham sido docu-
mentados, considerando que há a necessidade de locais positivos e negativos 
para os dois tipos de indicadores na comparação metodológica.

Em cada ponto de coleta, durante a vazante de maré de sizígia, serão co-
letadas três amostras (réplicas) de água superficial de aproximadamente 300 mL 
cada para as análises microbiológicas e 4.0 L de água superficial em garrafas de 
vidro âmbar, previamente descontaminadas, para obtenção do MPS.

3.3. PROCEDIMENTO ANALÍTICO MICROBIOLÓGICO

As amostras de água serão analisadas quanto ao número mais provável de 
bactérias Escherichia coli, coliformes totais e Enterococcus spp. presentes em 
100 mL de água.
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Para a determinação do número de coliformes totais e E. coli, foram em-
pregadas as cartelas Quanti-Tray 2000 e o meio de cultura Colilert® (Iddexx La-
boratories), que utiliza substratos cromogênicos conforme descrito pelo “Stan-
dard Methods for the Examination of Water and Wastewater” (APHA, 1995). As 
cartelas com o material foram incubadas a 36 °C por 18 horas. A contagem de E. 
coli foi realizada sob luz ultravioleta (365 nm) e os coliformes totais sob luz na-
tural, conforme tabela de número mais provável (NMP) fornecida pela empresa 
fornecedora dos kits de análise.

Para a determinação de Enterococcus spp. também foram empregadas as 
cartelas Quanti-Tray 2000 mas com o meio de cultura Enterolert® (Iddexx Labo-
ratories) com substratos cromogênicos, conforme descrito pelo “Standard Me-
thods for the Examination of Water and Wastewater” (APHA, 2009). As cartelas 
com o material foram incubadas a 41 °C por 24 horas. A contagem de Entero-
coccus spp. foi realizada sob luz ultravioleta (365nm), conforme tabela NMP 
fornecida pela empresa fornecedora dos kits de análise.

3.4. DETERMINAÇÃO DE MARCADORES ORGÂNICOS GEOQUÍMICOS

Foram filtrados 3,5 L de água de cada amostra em filtros GF/F Whatman®, 
com diâmetro de poros de 0,45 μm. Os filtros foram previamente aquecidos a 
400°C por 4 horas e suas massas determinadas antes e após os processos de fil-
tração e liofilização para a análise do seston.

O método analítico utilizado na determinação dos marcadores orgânicos 
geoquímicos foi adaptado de Readman et al. (1986), UNEP (1992) e USEPA 
(1994, 1996). Os filtros contendo o MPS foram extraídos em Soxhlet durante 
8 horas, utilizando 90 mL de uma mistura de 50% em volume de n-hexano e 
diclorometano (DCM). Em cada frasco de extração foi adicionado 100 μL de 
uma solução de padrões sub-rogados, contendo eicoseno e hexadeceno (12,5 ng 
μL-1), HPAs deuterados (naftaleno-d8, acenafteno-d10, fenantreno-d10, criseno-d12 
e perileno-d12 – 1,25 ng μL-1), 1-C12LABs (1,25 ng μL-1) e 5α-androstanol (5,0 
ng μL-1) para avaliação do método analítico empregado e quantificação dos com-
postos determinados.

O extrato resultante foi concentrado em evaporador rotativo a vácuo até 
1 mL. Posteriormente, os extratos concentrados foram purificados e fracionados 
em coluna cromatográfica de sílica e alumina. Cada amostra foi eluída com 10 
mL de n-hexano para a obtenção da fração contendo LABs (F1), 15 mL de 30% 
n-hexano/DCM para a obtenção de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (F2 
- não foram analisados neste projeto) e 5 mL de etanol/DCM (1:9) seguido de 15 
mL de etanol para a obtenção da fração com os esteróis (F3). Os extratos orgâ-
nicos das frações 1 e 2 foram concentrados em nitrogênio gasoso a 250 µL, após 
concentração em evaporador rotativo a vácuo, e a fração 3 foi seca em nitrogênio 
gasoso, para em seguida ser derivatizada com 40 μL de BSTFA/TMCS (99:1) 
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durante 90 minutos em chapa de aquecimento a 70 °C. Após estes procedimentos 
as amostras foram adicionadas de padrões internos cromatográficos específicos 
para cada classe de compostos analisados. 

Os esteróis foram identificados e quantificados através da injeção de 2 μL 
do extrato final em um cromatógrafo a gás (Agilent GC 7890A), equipado com 
um detector de ionização de chama (GC-FID). A coluna cromatográfica utilizada 
para o método de esteróis foi a Agilent 19091J-015 de 50,0 m de comprimento, 
320 µm de espessura do filme e 0,17 µm de diâmetro interno. A quantificação 
foi realizada a partir da integração dos picos dos compostos através do programa 
HP Chemstation (G2070 BA), determinando o fator de resposta de cada com-
posto em relação aos padrões subrogados e os tempos de retenção dos padrões 
externos, gerando uma curva de calibração para cada composto analisado. Para a 
quantificação das amostras, considerou-se a área de cada composto multiplicada 
pelo fator de resposta do mesmo, presente na curva de calibração, em relação à 
razão massa/área do padrão subrogado adicionado em cada amostra no início de 
cada extração. Os tempos de retenção coincidentes com o verificado nas amos-
tras foram considerados como sendo dos mesmos compostos (Martins, 2001). A 
curva de calibração para cada composto foi obtida a partir de nove concentrações 
diferentes (0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 2,50; 5,00; 7,50 e 10,00 e 15,00 ng μL-1), in-
cluindo a origem do gráfico. O índice de correlação linear de Pearson foi igual ou 
superior a 99,5% (r2 = 0,995) para todos os compostos analisados.

Os LABs foram obtidos através da injeção de 2 μL da amostra em um 
cromatógrafo a gás (Agilent GC 7890) acoplado a um espectrômetro de massa 
(Agilent 5975C inert MSD with Triple-Axis Detector) no modo SIM (System 
Ion Monitoring), sendo registrados apenas os picos relacionados aos dois prin-
cipais fragmentos (m/z) característicos de cada um dos compostos analisados. A 
lista completa dos fragmentos característicos pode ser verificada em Martins et 
al. (2010b) para os LABs. A coluna capilar utilizada foi Agilent 19091J-433 de 
30,0 m de comprimento, 250 µm de espessura do filme e 0,25 µm de diâmetro 
interno. Os picos obtidos no GC/MS foram integrados por um sistema de proces-
samento de dados (HP Enhanced Chemstation G1701 CA). A quantificação dos 
LABs foi feita de forma semelhante àquela apresentada para os esteróis, porém 
considerando a área do fragmento principal de cada composto analisado (Mar-
tins, 2005). A curva de calibração para cada composto foi obtida a partir de seis 
concentrações diferentes (0,10; 0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; 1,50 e 2,00 ng μL-1, 
nos quais o índice de correlação linear de Pearson foi igual ou superior a 99,5% 
(r2 ≥ 0,995) para todos os compostos analisados. A identificação dos LABs foi 
baseada nos tempos de retenção dos padrões externos e nos fragmentos caracte-
rísticos de cada composto (Martins, 2005).

Para o controle analítico foi feito um branco de extração a cada 11 amos-
tras e avaliadas as taxas de recuperação através dos padrões sub-rogados. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. INDICADORES QUÍMICOS DA INTRODUÇÃO DE ESGOTO

Os marcadores orgânicos geoquímicos utilizados para a caracterização do 
aporte de esgoto e efluentes urbanos nas Baías de Paranaguá e Guaratuba foram os 
esteróis fecais (coprostanol e epicoprostanol) e os alquilbenzenos lineares (LABs).

Os gráficos abaixo mostram os resultados obtidos para os indicadores quí-
micos em todas as campanhas amostrais e nas duas áreas de estudo (Figs. 2 a 4).

De forma geral, as concentrações de coprostanol foram maiores nas amos-
tras coletadas na Baía de Paranaguá, variando de < LDM a 3,81 µg g-1 MPS (média 
= 0,66 ± 0,90) no inverno/2014 e de < LDM a 7,87 µg g-1 MPS (média = 1,16 ± 
1,84) no verão/2015. Na Baía de Guaratuba, as concentrações de coprostanol fo-
ram relativamente mais baixas que em Paranaguá, variando de < LDM a 0,40 µg 
g-1 MPS (média = 0,24 ± 0,08) no inverno/2014 e de < LDM a 0,68 µg g-1 MPS 
(média = 0,41 ± 0,20) no verão/2015, mostrando que a Baía de Guaratuba pode ser 
considerada menos sujeita a introdução de esgotos. 

Figura 2 - Concentrações de coprostanol (em µg g-1 MPS) no material particulado em suspensão 
obtidos de amostras de água superficial coletadas nas Baías de Paranaguá e Guaratuba, PR, em 

dois períodos distintos

Em termos da escala temporal avaliada, as concentrações de coprostanol 
foram maiores durante a amostragem de verão/2015 em ambas as Baías estu-
dadas, o que pode ser justificado em função da maior ocupação humana deste 
período graças às atividades turísticas e também a maior drenagem continental e 
aumento no fluxo de descarga de rios, em função das maiores taxas relativas de 
precipitação. Em termos da escala espacial, as maiores concentrações de copros-
tanol na Baía de Paranaguá ocorreram entre os pontos #07 e #10, no entorno da 
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cidade de Paranaguá, ambiente historicamente sujeito a introdução de esgotos. 
Em relação a Baía de Guaratuba, as maiores concentrações relativas foram ob-
tidas nos pontos #01, #03, #06, #07 e #08, localizadas nas desembocaduras dos 
principais rios que deságuam na área.

Em geral, as concentrações de coprostanol verificadas no presente estu-
do são inferiores àquelas reportadas em ambiente com forte impacto antrópico, 
como a Baía de Guanabara (< 0,01 a 0,16 µg L-1 H2O, equivalente a 0,48 – 6,40 
µg g-1 MPS; Kalas et al., 2009), sugerindo que as Baías de Paranaguá e Gua-
ratuba encontram-se pouco impactadas pelo aporte de matéria orgânica de ori-
gem fecal. Em relação à Baía de Paranaguá, um estudo realizado em fevereiro 
de 2012 mostrou concentrações de coprostanol variando entre < LDM a 2,67 
µg g-1 MPS (média = 1,75 ± 0,61), estando os valores no presente projeto mais 
baixos quando se comparam as médias de coprostanol, e mais altos quando se 
comparam os valores máximos obtidos.

Razões diagnósticas envolvendo a concentração de coprostanol e outros 
esteróis como colesterol, colestanol e dinosterol podem ser utilizadas para ava-
liação do quadro de contaminação por esgoto em ambientes estuarinos. A Fig. 
3 mostra os gráficos entre a razão I (coprostanol/coprostanol + colestanol) e a 
concentração de coprostanol. Os valores obtidos para a razão I foram inferiores 
a 0,50 para todos os pontos da Baía de Guaratuba e para a grande maioria dos 
pontos estudados na Baía de Paranaguá, com exceção para #08, #09 e #10. Até 
o momento, não existe na literatura recente, um valor limite estabelecido para 
concentrações de coprostanol no MPS que indique contaminação por esgoto. 
De acordo com González-Oreja & Saiz-Salinas (1998), valores de coprostanol 
acima de 0,50 μg g-1 em sedimentos marinhos estão associados à introdução de 
esgoto no ambiente. A utilização deste valor guia estabelecido para sedimento 
nas amostras de MPS deste estudo em conjunto com a razão I indica que ape-
nas os pontos #08, #09 e #10 estão sob influência do descarte de material fecal 
no ambiente estuarino.

Epicoprostanol, um epímero do coprostanol, foi detectado apenas na 
Baía de Paranaguá e nos pontos #07 a #10 no verão/2015 e no ponto #10 no 
inverno/2014, sempre em concentrações bem inferiores ao coprostanol. O cál-
culo da razão II (epicoprostanol/coprostanol) indica valores inferiores a 0,10, 
que caracterizam o aporte de esgoto não tratado ou primariamente tratado.

Os alquilbenzenos lineares (LABs) são utilizados como matéria prima 
básica dos alquilbenzenos lineares sulfonados (LAS) (principal princípio ativo 
das formulações atuais dos detergentes) ocorrendo como um componente traço 
presente nos detergentes. A introdução desse composto no ambiente ocorre 
devido fluxo de efluentes domésticos e industriais, portanto tem sido usado 
como um marcador do esgoto doméstico (Takada et al., 1990; Eganhouse et 
al., 2001).

As concentrações de LABs totais, que correspondem à soma de 15 isô-
meros com cadeia alquil linear variando de 11 a 13 átomos de carbonos, no 
MPS (Fig. 4), variaram entre 216 a 581 ng g-1 MPS (média = 408 ± 98) e entre 
444 a 2828 ng g-1 MPS (média = 1435 ± 666), respectivamente, para inver-
no/2014 e verão/2015 na Baía de Paranaguá. Para os pontos amostrados na 
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Baía de Guaratuba, as concentrações de LABs totais variaram de 493 a 1692 
ng g-1 MPS (média = 931 ± 317) e entre 777 a 2845 ng g-1 MPS (média = 1279 
± 558), respectivamente, para inverno/2014 e verão/2015.

Figura 3 - Gráficos de correlação linear entre a razão de avaliação de contaminação por esgoto 
coprostanol/(coprostanol +colestanol) e a concentração de coprostanol para o material particu-
lado em suspensão obtidos de amostras de água superficial coletadas nas Baías de Paranaguá e 

Guaratuba, PR, em dois períodos distintos. Dados do ponto #10 (Paranaguá) não foram plotados, 
por apresentarem concentrações muito elevadas de coprostanol

Figura 4 - Concentrações de LABs totais (em ng g-1 MPS) no material particulado em suspensão 
obtidos de amostras de água superficial coletadas nas Baías de Paranaguá e Guaratuba, PR, em 

dois períodos distintos
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No período de verão, houve as maiores concentrações de LABs totais e o 
maior desvio padrão em relação ao período de inverno, o que sugere uma menor 
introdução de compostos e de forma homogênea entre os pontos no inverno e 
uma maior introdução de LABs, mas de forma heterogênea entre os pontos no 
verão, como consequência de um aumento mais significativo na concentração 
dos LABs, nos locais onde há introdução crônica destes marcadores.

Em geral, as concentrações de LABs detectadas no presente estudo foram 
maiores que aquelas obtidas na Baía de Paranaguá, numa campanha amostral 
realizado no verão/2012, em que os níveis variaram entre 44 a 480 ng g-1 MPS 
(média = 235 ± 116). Por outro lado, as concentrações de LABs totais verificada 
neste projeto são bem inferiores àquelas reportadas em ambiente com alto im-
pacto antrópico como o delta do Rio Pearl, China (11 - 11.400 ng g-1 MPS; Ni et 
al., 2008) ou arredores de Jacarta, Indonésia (5.290 - 42.600 ng g-1 MPS; Isobe 
et al., 2004), indicando que as Baías de Paranaguá e Guaratuba encontram-se 
pouco impactadas pelas fontes de introdução destes marcadores orgânicos.

Assim, como verificado para o coprostanol, as menores concentrações em 
ambas as baías ocorreram no período de inverno/2014, onde a atividade antró-
pica é aparentemente menos intensa em relação ao verão, em função na menor 
ocupação humana da zona costeira. Diferente do que ocorreu para o coprostanol, 
onde maiores concentrações foram verificadas na Baía de Paranaguá, concen-
trações similares de LABs foram detectadas em ambas as baías no período de 
verão/2015 e relativamente maiores em Guaratuba no período do inverno/2014. 
Ainda, não houve uma relação espaço-temporal entre as maiores concentrações 
de LABs na Baía de Paranaguá, já que os pontos #14, #16 e #18 apresentaram 
maiores concentrações no inverno e os pontos #01, #02 e #08 se destacaram no 
período de verão. Na Baía de Guaratuba, os pontos #01 e #02 apresentaram as 
maiores concentrações de LABs.

Esta aparente discrepância entre os padrões de distribuição espaço-tem-
poral entre coprostanol e LABs pode ser comprovada pelo baixo coeficiente de 
correlação estatística entre os parâmetros (r = 0,06, n = 34), sugerindo que há ou-
tras fontes distintas para os LABs, não associada apenas ao descarte de efluentes 
urbanos, mas também introduções de origem petrogênica.

4.2. INDICADORES MICROBIOLÓGICOS NA INTRODUÇÃO DE ESGOTO

Os gráficos abaixo mostram os resultados obtidos para os indicadores mi-
crobiológicos em todas as campanhas amostrais e nas duas áreas de estudo (Fig. 5 
e 6). Cada ponto foi analisado em triplicata (A, B e C). Na campanha de inverno 
de 2014, foram analisados apenas seis pontos na Baía de Guaratuba para E. coli, 
devido a problemas laboratoriais.
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Figura 5 - Concentrações de E. coli (NMP 100 mL-1) em amostra de água superficial coletadas nas 
Baías de Paranaguá e Guaratuba, PR, em dois períodos distintos

As concentrações de E. coli na Baía de Paranaguá variaram de 21 a 
15.531 NMP 100 mL-1 no inverno/2014 e de 26 a 10.462 NMP 100 mL-1 no ve-
rão/2015. Na Baía de Guaratuba, as concentrações de E. coli foram mais baixas 
que em Paranaguá, variando de 36 a >4.839 NMP 100 mL-1 no inverno/2014 e 
de 51 a 1.120 NMP 100 mL-1 no verão/2015, mostrando que a Baía de Guara-
tuba pode ser considerada menos sujeita a introdução de esgotos em relação a 
Baía de Paranaguá para este parâmetro microbiológico, assim com verificado 
para coprostanol.

Comparando os valores obtidos com os níveis de qualidade de água es-
tabelecidos na resolução CONAMA 274/2000, onde são definidos os critérios 
de balneabilidade em águas brasileiras, verifica-se que entre 59 % e 94 % das 
amostras analisadas apresentam qualidade satisfatória para o indicador micro-
biológico E. coli (Tabela 1).

Tabela 1 - Numero de amostras classificadas quanto ao padrão de qualidade de águas salinas 
estabelecido na resolução CONAMA 274/2000, pelo indicador microbiológico E. coli nas Baías de 

Guaratuba e Paranaguá, PR

Padrão Cona-
ma 274/00
(NMP 100 

mL-1)

Paranaguá
(inverno/2014)

Paranaguá
(verão/2015)

Guaratuba
(inverno/2014)

Guaratuba
(verão/2015)

N 54 54 18 36
Excelente < 200 26 (48 %) 11 (20 %) 04 (22 %) 11 (31 %)
Muito Boa 201 - 400 08 (15 %) 09 (17 %) 04 (22 %) 19 (52 %)
Satisfatória 401 - 800 08 (15 %) 12 (22 %) 05 (28 %) 04 (11 %)
Aceitável 801 - 2000 05 (09 %) 09 (17 %) 03 (17 %) 02 (06 %)
Imprópria > 2000 07 (13 %) 13 (24 %) 02 (11 %) 00 (00 %)
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As concentrações de Enterococcus spp. na Baía de Paranaguá variaram de 
< 3 a 9.139 NMP 100 mL-1 no inverno/2014 e de 8 a 855 NMP 100 mL-1 no ve-
rão/2015. Na Baía de Guaratuba, as concentrações de Enterococcus spp. foram 
mais baixas que em Paranaguá, variando de 3 a 4.803 NMP 100 mL-1 no inver-
no/2014 e de 4 a 488 NMP 100 mL-1 no verão/2015, mostrando que a Baía de 
Guaratuba pode ser considerada menos sujeita a introdução de esgotos em relação 
a Baía de Paranaguá para este parâmetro microbiológico, assim com verificado 
para coprostanol. 

Comparando os valores obtidos com os níveis de qualidade de água estabe-
lecidos na resolução CONAMA 274/2000, onde são definidos os critérios de bal-
neabilidade em águas brasileiras, verifica-se que entre 28 % e 83 % das amostras 
analisadas apresentam qualidade imprópria pelo indicador microbiológico Entero-
coccus spp. (Tabela 2).

Embora a resolução CONAMA 274/2000 não estabeleça uma classificação 
específica para valores de E. coli entre 800 e 2000 e de 100 a 400 NMP 100 mL-1 
para Enterococcus spp., as amostras que apresentaram concentrações nestas faixas 
foram enquadradas como aceitáveis.

4.3. COMPARAÇÃO ENTRE INDICADORES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS

Para realizar a integração dos resultados envolvendo os indicadores quími-
cos e microbiológicos, optou-se por utilizar o marcador químico coprostanol e os 
microorganismos E. coli e Enterococcus spp., uma vez que os LABs não puderam 
ser relacionados diretamente com material de origem fecal.

Tabela 2 - Número de amostras classificadas quanto ao padrão de qualidade de águas salinas 
estabelecido na resolução CONAMA 274/2000, para o indicador microbiológico Enterococcus 

spp. nas Baías de Guaratuba e Paranaguá, PR

Padrão Cona-
ma 274/00
(NMP 100 

mL-1)

Paranaguá
(inverno/2014)

Paranaguá 
(verão/2015)

Guaratuba
(inverno/2014)

Guaratuba 
(verão/2015)

Amostras 54 54 36 36
Excelente < 25 10 (19 %) 07 (13 %) 02 (06 %) 12 (33 %)
Muito Boa 25 - 50 01 (02 %) 07 (13 %) 02 (06 %) 06 (17 %)
Satisfatória 51 -100 02 (04 %) 18 (33 %) 02 (06 %) 08 (22 %)
Aceitável 101 - 400 09 (17 %) 18 (33 %) 10 (27 %) 08 (22 %)
Imprópria > 400 32 (58 %) 04 (08 %) 20 (55 %) 02 (06 %)
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Figura 6 - Concentrações de Enterococcus spp. (NMP 100 mL-1) em amostra de água superficial 
coletadas nas Baías de Paranaguá e Guaratuba, PR, em dois períodos distintos

A Fig. 7 mostra o gráfico de correlação linear entre a concentração de 
coprostanol e logaritmo (base 10) das concentrações de E. coli e Enterococcus 
spp. para todas as amostras analisadas, sem distinção quanto a réplicas, região de 
estudo ou período de coleta. É possível notar que a variabilidade nos parâmetros 
microbiológicos é maior para uma faixa restrita de variação na concentração 
de coprostanol (< LDM a 1,0 µg g-1) o que dificulta o estabelecimento de uma 
relação direta entre os indicadores de características distintas (microbiológicas 
e químicas).

Figura 7 - Gráficos de correlação linear (R2) entre a concentração de coprostanol e indicadores 
microbiológicos, considerando todo o conjunto de amostras analisadas para E. coli e Enterococ-
cus spp., e apenas as amostras onde coprostanol apresentou níveis acima do limite de detecção

Os resultados obtidos para os parâmetros microbiológicos foram classifica-
dos em cinco categorias, e dentro de cada categoria, foi obtido o valor médio para 
coprostanol e cada indicador microbiológico (Tabela 3), reduzindo sensivelmente 
o número de dados a serem avaliados através de uma correlação linear.
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Tabela 3 - Concentrações médias de coprostanol e indicadores microbiológicos para o conjunto 
total de amostras analisadas dentro de cada classe de padrão de qualidade de águas salinas 

estabelecido na resolução CONAMA 274/2000

Coprostanol
(µg g-1 MPS)

E. coli
(NMP 100 mL-1)

Enterococcus spp.
(NMP 100 mL-1)

Excelente 0,36 ± 0,15 117 ± 48 (N = 26) 14 ± 6 (N = 15)

Muito Boa 0,52 ± 0,27 273 ± 49 (N = 31) 39 ± 7 (N = 7)

Satisfatória 0,53 ± 0,37 569 ± 101 (N = 25) 72 ± 14 (N = 25)

Aceitável 0,58 ± 0,85 1221 ± 297 (N = 16) 182 ± 62 (N = 35)

Imprópria 2,00 ± 2,52 5196 ± 3356 (N = 22) 2022 ± 1802 (N = 51)

Assim, a fim de minimizar o efeito da distribuição não-normal dos resul-
tados, um novo gráfico de correlação linear foi gerado, considerando apenas as 
médias obtidas para cada parâmetro dentro de cada categoria de classificação de 
qualidade de água. Desta maneira, foi possível obter uma equação linear que des-
creve uma relação entre indicadores de naturezas diferentes para dois estuários da 
costa paranaense.

Embora a utilização do marcador químico coprostanol seja bastante difun-
dida em estudos de avaliação da introdução de esgoto em ambientes estuarinos, 
a maioria deles foca na determinação deste indicador em amostras de sedimento 
marinho. Não há um consenso sobre qual a concentração de coprostanol seria indi-
cadora de contaminação do ambiente marinho por material de origem fecal. Neste 
sentido, tentar estabelecer uma correlação linear entre o coprostanol e indicadores 
microbiológicos possibilitaria estimar qual seria a concentração de coprostanol in-
dicadora de ambientes contaminados, com base nos valores já definidos para os 
indicadores microbiológicos.

Figura 8 - Gráficos de correlação linear (R2) entre a concentração de coprostanol e indicadores 
microbiológicos, considerando apenas a média obtida paras os indicadores analisados, dentro 
de faixa de qualidade ambiental para indicadores microbiológicos estabelecidas na resolução 

CONAMA 274/00
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As equações obtidas com base na avaliação da Fig. 7 foram:

(I) log10 (E. coli) = 0,80.[cop] + 2,17 (R² = 0,74)
(II) log10 (Enterococcus spp.) = 2,52.[cop] + 0,46 (R² = 0,51)

Utilizando as equações (I) e (II) e considerando que as águas salinas po-
dem ser consideradas impróprias, pela resolução CONAMA 274/2000, quando 
são encontrados E. coli acima de 2000 NMP 100 mL-1 e Enterococcus spp. 
acima de 400 NMP 100 mL-1, pode-se estimar que a concentração de copros-
tanol capaz de indicar contaminação por esgoto foi de 1,41 e 0,85 µg g-1 MPS, 
respectivamente.

Quando o conjunto de dados é separado por região de estudo, a avaliação 
através da correlação linear só foi possível (R² > 0.5) para a Baía de Paranaguá e 
o indicador microbiológico E. coli (Fig. 8), onde a equação obtida foi (III) log10 
(E. coli) = 0.78.[cop] + 2.12. Assim, a concentração estimada de coprostanol 
capaz de sugerir contaminação fecal foi igual a 1,51 µg g-1 MPS.

Figura 9 - Gráficos de correlação linear (R2) entre a concentração de coprostanol e E. coli para os 
dados obtidos na Baía de Paranaguá, nos dois períodos amostrais, considerando apenas a média 

obtida paras os indicadores analisados, dentro de faixa de qualidade

Por fim, quando o conjunto de dados é separado por período amostral 
(inverno/2014 e verão/2015), a avaliação através da correlação linear só foi pos-
sível (R² > 0.5) para E. coli nos dois períodos e para Enterococcus spp. apenas 
no período de verão/2015 (Fig. 9).
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As equações obtidas com base na avaliação da Fig. 7 foram:

(IV) log10 (E. coli) = 1,34.[cop] + 1,95 (R² = 0.88) – inverno/2014
(V) log10 (E. coli) = 0,57.[cop] + 2,30 (R² = 0.66) – verão/2015
(VI) log10 (Enterococcus spp.) = 0,88.[cop] + 1,14 (R² = 0.93) – verão/2015

Utilizando as equações (IV) a (VI) e considerando que as águas salinas 
podem ser consideradas impróprias, pela resolução CONAMA 274/2000, quan-
do são encontrados E. coli acima de 2000 NMP 100 mL-1 e Enterococcus spp. 
acima de 400 NMP 100 mL-1, pode-se estimar que a concentração de coprostanol 
capaz de indicar contaminação por esgoto no inverno/2014 foi de 1,01 µg g-1 
MPS, enquanto do verão/2015, deve ser variável entre 1,75 e 1,66 µg g-1 MPS, 
de acordo com o indicador microbiológico adotado na comparação.

Figura 10 - Gráficos de correlação linear (R2) entre a concentração de coprostanol e indicadores 
microbiológicos, considerando apenas a média obtida para os indicadores analisados em cada 
período amostral, para as duas regiões de estudo, dentro de faixa de qualidade ambiental para 

indicadores microbiológicos estabelecidas na resolução CONAMA 274/00

Comparando os diferentes valores obtidos para as várias avaliações, pode 
se dizer que a concentração de coprostanol no MPS capaz de indicar águas afe-
tadas por material fecal deve variar entre 1,01 e 1,75 µg g-1 MPS (N = 4) quando 
se compara coprostanol ao E. coli e entre 0,85 e 1,66 µg g-1 MPS (N = 2) quando 
se compara coprostanol com Enterococcus spp.
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Apesar do baixo número de valores considerados na avaliação com Ente-
rococcus spp., pode-se dizer que as faixas de valores de ambos indicadores mi-
crobiológicos são similares. Ainda, estes valores obtidos são de duas a três vezes 
maiores que aquele estabelecido por González-Oreja & Saiz-Salinas (1998) para 
sedimentos marinhos associados à introdução de esgoto (0,50 µg g-1). Vale res-
saltar que o valor indicado por estes autores foi obtido para uma região de clima 
temperado, no Hemisfério Norte, onde as condições ambientais são tipicamente 
diferentes daquelas observadas na região de estudo, considerada uma zona sub-
tropical do Hemisfério Sul. Este fato evidencia a necessidade de se estabelecer 
valores guias regionais a fim de atender as peculiaridades ambientais e climáti-
cas de cada região de estudo.

Assim, pode-se dizer que o objetivo geral do projeto foi alcançado, visto 
que a contribuição de esgotos para o litoral paranaense pode ser detectada nas 
amostras de material particulado em suspensão das Baías de Paranaguá e Guara-
tuba, graças a determinação e comparação de indicadores químicos e microbio-
lógicos de poluição fecal.

4.4. POTENCIAL DE APLICABILIDADE PRÁTICA DOS MÉTODOS TESTADOS

A principal contribuição deste trabalho quanto à aplicabilidade prática 
do uso integrado de indicadores microbiológicos e químicos como ferramentas 
complementares na detecção da introdução de esgoto em ambientes marinhos 
diz respeito ao estabelecimento de valores guia para a concentração de coprosta-
nol em amostras de MPS, como indicadores da contaminação por esgoto.

Embora empregados rotineiramente na avaliação da qualidade da água, 
os indicadores microbiológicos apresentam um tempo de vida restrito em águas 
salinas. Considerando a grande extensão das Baias de Paranaguá e Guaratuba e 
as fontes pontuais de introdução de esgoto, locais afastados das zonas principais 
de aportes podem apresentar traços da contaminação por esgoto, que podem não 
ser devidamente indicadas pelos indicadores microbiológicos. Desta maneira, a 
utilização dos indicadores químicos, em particular, os esteróis fecais, mostrou-se 
de grande valia podendo então ser adotado com indicador padrão para questões 
de monitoramento ambiental onde os indicadores microbiológicos apresentam 
limitações.

A determinação de marcadores orgânicos, como os esteróis fecais, envol-
ve custos elevados e um tempo superior de obtenção do resultado final em rela-
ção à determinação dos indicadores microbiológicos. Neste sentido, a viabilida-
de do uso dos indicadores químicos esta diretamente relacionada ao número de 
amostras a serem analisada e o tempo de resposta da técnica empregada. Assim, 
apesar dos resultados consistentes envolvendo os esteróis fecais, a adoção desta 
metodologia para fins de monitoramento ambiental deve ser avaliada dentro de 
uma perspectiva econômica e logística.



144

Vale destacar que a adoção dos indicadores químicos como ferramentas 
complementares ao monitoramento por indicadores microbiológicos, rotineira-
mente empregados, é importante para se excluir a possibilidade de um “falso 
negativo”, possível em função da baixa resistência de E. coli e Enterococcus spp. 
em ambientes oceânicos.

Em relação aos LABs, a aplicabilidade destes indicadores químicos deve 
ser avaliada com cautela, pois a possível contribuição antropogênica relacionada 
ao aporte de petróleo e derivados, oriundos do tráfego de embarcações náuticas 
e a atividade portuária, podem interferir no diagnóstico preciso das fontes de 
esgoto quando se utilizam os LABs.

5. CONCLUSÃO 

Indicadores químicos e microbiológicos da introdução de esgotos em am-
bientes aquáticos foram determinados em amostras de material particulado em 
suspensão dos dois maiores estuários da costa paranaense em dois períodos dis-
tintos, com significativa variabilidade climática e diferentes intensidades quanto 
a ocupação humana nas margens das Baias de Paranaguá e Guaratuba.

Coprostanol, um esterol fecal, apresentou maiores concentrações nas 
amostras coletadas na Baía de Paranaguá em relação a Baía de Guaratuba, po-
dendo esta última ser considerada menos sujeita a introdução de esgotos. Em 
termos da escala temporal avaliada, as concentrações de coprostanol, e também 
dos LABs, foram maiores durante o período de verão/2015 em ambas as Baías 
estudadas, justificado em função da maior ocupação humana deste período gra-
ças às atividades turísticas e a maior drenagem continental.

Uma aparente discrepância dos padrões de distribuição espaço-temporal 
entre coprostanol e LABs sugere fontes distintas para os LABs, não associada 
apenas ao descarte de efluentes urbanos, mas também introduções de origem 
petrogênica. Desta maneira, o coprostanol mostrou ser o marcador químico mais 
eficiente para indicar aporte de esgoto nos ambientes estudados.

Vale destacar que as concentrações de indicadores químicos nas amostras 
de MPS em ambos os estuários avaliados foram inferiores aquelas obtidas em 
regiões costeiras de intensa atividade humana, seja da costa brasileira ou do ex-
terior.

As concentrações de E. coli e Enterococcus spp.na Baía de Guaratuba 
foram mais baixas do que Paranaguá, confirmando que a Baía de Guaratuba 
pode ser considerada menos sujeita a introdução de esgotos em relação a Baía 
de Paranaguá para este parâmetro microbiológico, assim com verificado para co-
prostanol. Comparando os valores de indicadores microbiológicos obtidos com 
os níveis de qualidade de água estabelecidos na resolução CONAMA 274/2000, 
onde são definidos os critérios de balneabilidade em águas brasileiras, verificou-
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-se que mais de 60 % das amostras analisadas para E. coli apresentaram quali-
dade satisfatória para este indicador microbiológico enquanto mais 30 % das 
amostras analisadas para Enterococcus spp apresentaram qualidade imprópria.

A ampla faixa de variabilidade nos parâmetros microbiológicos, sem dis-
tinção quanto a réplicas, região de estudo ou período de coleta, e a faixa restrita 
de variação na concentração de coprostanol dificulta o estabelecimento de uma 
relação direta entre os indicadores de características distintas (microbiológicas 
e químicas). Desta maneira, as melhores correlações lineares entre as concen-
trações de coprostanol e indicadores microbiológicos foram obtidas quando os 
dados dos parâmetros microbiológicos foram classificados em cinco categorias 
de acordo com a resolução CONAMA 274/2000, e dentro de cada categoria, foi 
obtido o valor médio para coprostanol.

Assim, pode-se dizer que o objetivo geral do projeto foi alcançado, vis-
to que a contribuição de esgotos para o litoral paranaense pode ser detectada 
nas amostras de material particulado em suspensão das Baías de Paranaguá e 
Guaratuba, graças a determinação e comparação de indicadores químicos e mi-
crobiológicos de poluição fecal. Foi possível observar a variabilidade espacial 
e temporal do aporte de matéria orgânica de origem fecal em diferentes pontos 
sujeitos à contribuição de esgotos no litoral paranaense, o que poderá auxiliar 
na tomada de decisões de órgãos ambientais quanto ao monitoramento de áreas 
impactadas por esgotos.
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CAPÍTULO 5

PROCESSOS ESPECÍFICOS DE PÓS-TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO DE 
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1. INTRODUÇÃO

A produção e o gerenciamento dos lixiviados constitui um dos maiores 
problemas associados com a operação adequada de aterros sanitários pois apre-
sentam composição variada e complexa, com diversos poluentes que podem ge-
rar conseqüências devastadoras muitas vezes irreversíveis no solo e nos corpos 
hídricos subterrâneos/superficiais. 

Esse lixiviado apresenta, em geral, forte odor, coloração acentuada, eleva-
das concentrações de N-amoniacal, de matéria orgânica e de compostos orgâni-
cos recalcitrantes, como as substâncias húmicas e fúlvicas e toxicidade.

No Brasil, o número de estações de tratamento de lixiviados de aterro 
sanitário é bastante limitado e são na maioria, baseados no tratamento biológico 
devido basicamente à simplicidade e ao baixo custo do processo. No entanto, os 
processos biológicos não são efetivos na degradação de compostos orgânicos 
recalcitrantes de lixiviados estabilizados de aterros antigos. Assim, o tratamento 
efetivo requer muitas vezes a associação de processos físico-químicos aos bio-
lógicos. 

Assim, este projeto teve como objetivo geral, avaliar a aplicabilidade de 
processos específicos de pós-tratamento físico-químico de lixiviado de aterro sa-
nitário tratado previamente por stripping de amônia, seguido de tratamento bio-
lógico por lodos ativados em bateladas sequenciais em relação à remoção de cor 
verdadeira, DQO, COT e toxicidade. Como objetivos específicos, destacam-se:

• Avaliar a eficiência do pós-tratamento físico-químico por coagulação-flocu-
lação-sedimentação em sistema intermitente e escala de bancada;
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• Avaliar a eficiência do pós-tratamento físico-químico por filtração direta 
ascendente em pedregulho em sistema de escoamento contínuo e escala piloto em 
relação à remoção de cor verdadeira, DQO, COT e toxicidade;

• Avaliar a eficiência do pós-tratamento físico-químico por adsorção em car-
vão ativado granular – CAG em sistemas de escoamento contínuo e escalas de ban-
cada e piloto;

• Avaliar a eficiência do pós-tratamento físico-químico por adsorção em car-
vão ativado pulverizado – CAP em sistema intermitente e escala de bancada e em 
sistema de escoamento contínuo e escala piloto.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A crescente industrialização e urbanização do mundo moderno tem como 
consequência o incremento do consumo de produtos e materiais diversos, au-
mentando dessa forma, a geração de resíduos sólidos os quais são ainda, na 
maioria das vezes, dispostos em lixões ou aterros sanitários. De acordo com 
SNIS (2010), dos resíduos coletados no Brasil, 31% são depositados em lixões, 
32% em aterros controlados e 37% em aterros sanitários. Independentemente da 
forma de disposição final, a degradação dos resíduos aterrados gera subprodutos 
que podem ser nocivos ao meio ambiente, como por exemplo, o gás metano e o 
lixiviado, também denominado na literatura como percolado ou chorume. 

A produção e o gerenciamento dos lixiviados constitui um dos maiores 
problemas associados com a operação adequada de aterros sanitários, uma vez 
que é resultante da umidade natural e da decomposição biológica dos resíduos 
sólidos somada às águas pluviais precipitadas sobre o aterro e consequentemen-
te, apresentam composição variada e complexa, com a presença de diversos po-
luentes que podem gerar conseqüências devastadoras muitas vezes irreversíveis 
no solo e nos corpos hídricos subterrâneos e superficiais. 

Esse lixiviado apresenta, em geral, forte odor, coloração acentuada, eleva-
das concentrações de N-amoniacal, de matéria orgânica e de compostos orgâni-
cos de difícil degradação, como as substâncias húmicas e fúlvicas e é altamente 
agressivo por sua toxicidade. Eventualmente podem estar presentes compostos 
inorgânicos específicos como metais pesados.

Segundo Jucá et al. (2000), o lixiviado produzido por resíduos sólidos 
mais jovens apresenta maior potencial de poluição que o produzido por resíduos 
mais antigos, principalmente, devido ao elevado teor de material orgânico. 

Contudo é importante ressaltar que em aterros mais velhos o lixiviado já 
estabilizado possuirá concentração elevada de N-amoniacal, compostos orgâ-
nicos recalcitrantes além da presença de outros poluentes acumulados, que não 
foram eliminados ou reduzidos ao longo do tempo. A biodegradabilidade do lixi-
viado varia com o tempo e pode ser inferida pela relação DBO5/DQO. Relações 
DBO5/DQO entre 0,4 a 0,6 são indicativas de maior biodegradabilidade, ou seja, 
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são propensas ao tratamento biológico e são provenientes de aterros jovens, en-
quanto que em aterros antigos essa relação situa-se na faixa de 0,05 a 0,2.

No Brasil, o número de estações de tratamento de lixiviados de aterro 
sanitário é bastante limitado e são na maioria, baseados fundamentalmente no 
tratamento biológico devido basicamente à simplicidade e ao baixo custo do 
processo. No entanto, os processos biológicos não são efetivos na degradação de 
grande classe de poluentes, especialmente os compostos orgânicos recalcitran-
tes e ou os que conferem cor verdadeira aos lixiviados estabilizados de aterros 
antigos (KURNIAWAN et al., 2006; AMOKRANE et al., 1997; MARAÑÓN 
et al., 2007; RIVAS et al., 2004; WISZNIOWSKI et al., 2006). Assim, o trata-
mento efetivo requer muitas vezes a associação de processos físicos e químicos 
aos biológicos. KURNIAWAN et al. (2006) apresentaram uma ampla revisão 
da literatura, com base em 118 artigos, a respeito da aplicabilidade técnica e do 
desempenho de métodos de tratamento físico-químico para percolados de ater-
ros, onde os autores concluíram que nenhuma técnica físico-química individual 
é aplicável universalmente ou altamente eficiente. 

A técnica de tratamento físico-químico por coagulação – floculação – se-
dimentação, amplamente utilizada em sistemas de abastecimento de água e no 
tratamento de efluentes urbanos e industriais, também tem sido estudada como 
alternativa para o tratamento de lixiviado de aterros sanitários (CASTILHOS 
JR, 2006). O emprego adicional de processos / operações físicos e químicos a 
exemplo dos que compõe a técnica de tratamento por coagulação-floculação-se-
dimentação em lixiviados tratados previamente por stripping de amônia e lo-
dos ativados tem-se mostrado eficiente no tratamento de lixiviados, removendo 
matéria orgânica biodegradável, cor verdadeira e parte da DQO (WANG et al, 
2002; AZIZ et al., 2007; MARANÕN et al., 2008; CASTRILLÓN et al., 2010; 
FELICI, 2010; CASTRO, 2012). Entretanto há necessidade de realização de 
adequações técnicas visando a obtenção de parâmetros de projeto para aplicação 
em escalas real, especialmente em relação à baixa sedimentabilidade dos flocos 
formados após a etapa de floculação e quantidade de lodo produzido na etapa de 
sedimentação.

Em alternativa ao ciclo completo por bateladas ou sistema intermitente, 
a filtração direta ascendente em pedregulho tem sido aplicada ao tratamen-
to de águas podendo-se destacar algumas vantagens: redução do consumo de 
coagulante, menor área requerida, melhor aproveitamento da camada filtrante 
pois a filtração ocorre no sentido da camada de maior granulometria para a de 
menor, robustez à variação das características do afluente, facilidade de limpe-
za e carreiras de filtração mais longas. A robustez devido à granulometria do 
material (pedregulho) aliada à possibilidade de execução de descargas de fun-
do intermediárias, com prolongamento da duração das carreiras de filtração, 
podem viabilizar o tratamento de lixiviado estabilizado de aterros sanitários 
em sistemas de filtração direta ascendente em pedregulho de escoamento con-
tínuo, capaz de atender sistemas de médio e grande porte em contraposição 



154

aos sistemas intermitentes de ciclo completo. Kuroda (2002) ressaltou que os 
custos de operação e manutenção são significativamente menores quando com-
parados aos de uma instalação na qual são usados a coagulação, floculação, 
decantação e filtração, devido à redução do consumo de energia, do emprego 
de mão-de-obra, da quantidade de coagulante utilizado e menor produção de 
lodo. Além disso, o custo de uma construção de uma estação de tratamento de 
água utilizando a técnica de filtração direta ascendente, abastecendo 170.000 
habitantes, pode ser cerca de 2,5 vezes menor que a de uma estação de ciclo 
completo (DI BERNARDO e DANTAS, 2005).

Por outro lado, o carvão ativado é um tipo de material carbonáceo, ca-
racterizado por possuir área superficial interna elevada e porosidade altamente 
desenvolvida (COUTINHO et.al., 2000), de forma a possibilitar a adsorção de 
moléculas tanto em fase líquida como gasosa. A capacidade adsortiva do carvão 
ativado em relação a um contaminante específico depende de fatores intrínsecos 
do adsorvente, resultantes basicamente, da forma de ativação e do material de 
produção, tais como: volume e distribuição de poros, forma dos poros, existência 
de grupos funcionais de superfície, pH, teor de cinzas entre outros. No entanto, 
as condições experimentais como pH, temperatura, tempo de contato requeri-
do, agitação e presença de compostos que competem pelos mesmos sítios de 
adsorção, atuam diretamente na eficiência da adsorção, podendo favorecer ou 
dificultar o processo.

Considerando a dificuldade de tratamento de lixiviados estabilizados de 
aterro de resíduos sólidos domiciliares antigos, faz-se necessária a realização de 
estudos sobre a aplicabilidade de técnicas complementares como a de ciclo com-
pleto composto pela coagulação química, floculação e sedimentação ou ainda a 
de filtração direta ascendente em pedregulho bem como de processos específicos 
de tratamento, tais como adsorção em carvão ativado granular/pulverizado em 
escalas de bancada e piloto. Todos os equipamentos para realização dos expe-
rimentos propostos já foram adquiridos por projetos apoiados por órgãos de fo-
mento. A instalação piloto de filtração direta ascendente em pedregulho está em 
fase final de montagem e os resultados preliminares são bastante promissores.

Uma vez que as análises físicas e químicas (qualitativa e quantitativa) não 
são capazes de distinguir entre as substâncias que afetam os sistemas biológicos 
e as que são inertes no ambiente, essas análises não são suficientes para avaliar o 
potencial de risco ambiental dos contaminantes. Assim, a fim de que os prejuízos 
ao meio ambiente possam ser minimizados e ou controlados, é de fundamental 
importância também, que as pesquisas sejam desenvolvidas associando as análises 
físico-químicas e os testes de toxicidade, de forma a atender às legislações mu-
nicipais, estaduais: CEMA 70/2009 e CEMA 81/2010 e nacionais: CONAMA nº 
357 / 2005 e suas alterações 397 / 2008 e 430 / 2011, que estabelecem condições e 
padrões de lançamentos de efluentes em corpos hídricos cada vez mais restritivos 
visando o controle da poluição e garantia da preservação do ambiente aquático.
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3. METODOLOGIA 

Os experimentos e análises foram conduzidos nos Laboratórios de Hi-
dráulica e Saneamento do Centro de Tecnologia e Urbanismo – CTU da UEL.

Para a execução do projeto proposto foram desenvolvidas as seguintes 
atividades:

• Obtenção e acondicionamento do lixiviado de estudo;
• Implementação de métodos de análises físico-químicas para caracterização 

dos lixiviados antes e após tratamentos em relação aos parâmetros de desempenho;
• Pós-tratamento do lixiviado de estudo por coagulação-floculação-sedimen-

tação e adsorção em sistema intermitente e escala de bancada para obtenção dos 
parâmetros de controle operacional a serem aplicados em escala piloto;

• Pós-tratamento do lixiviado por coagulação - filtração ascendente em pedre-
gulho em sistema de escoamento contínuo e escala piloto – Ensaio A1;

• Pós-tratamento do lixiviado por coagulação - filtração ascendente em pe-
dregulho seguido de adsorção em carvão ativado granular – CAG em sistemas de 
escoamento contínuo e escalas de bancada e piloto – Ensaio por A2;

• Pós-tratamento do lixiviado por coagulação associada à adsorção em carvão 
ativado pulverizado – CAP - filtração ascendente em pedregulho em sistema inter-
mitente e escala de bancada e em sistema de escoamento contínuo e escala piloto 
– Ensaio A3;

• Realização dos ensaios de ecotoxicidade utilizando os organismos aquáticos 
padronizados: Pseudokirchneriella subcapitata, Ceriodaphnia dúbia, Daphnia mag-
na e Artemia salina.

3.1. OBTENÇÃO E ACONDICIONAMENTO DO LIXIVIADO DE ESTUDO

No projeto proposto, estava prevista a etapa de coleta de lixiviado do Ater-
ro Sanitário de Londrina-PR e produção do lixiviado de estudo após tratamento 
por processos biológicos de lodos ativados, visando a remoção da série nitroge-
nada. Este tratamento seria composto por nitrificação e desnitrificação por via 
curta com adição de etanol, precedido por stripping de amônia em escala piloto 
de 1 m3 de capacidade. 

No entanto, após a 1ª reunião técnica da rede de pesquisa realizada em 
Maio de 2014, por sugestão do corpo técnico da SANEPAR, essas metas foram 
adaptadas para coleta e utilização do lixiviado do aterro de Cianorte – PR, já 
tratado biologicamente por uma sequência de lagoas anaeróbia, facultativa e de 
maturação. 

Foram coletados aproximadamente 15 m3 do lixiviado após o tratamento 
biológico, na saída da lagoa de maturação, denominado lixiviado de estudo, em 
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caminhão tanque, previamente limpo, e armazenados em tanque de polietileno 
reforçado com fibra de vidro, localizado nas dependências do Laboratório de 
Saneamento da UEL.

3.2. MÉTODOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS PARA CARACTERIZAÇÃO 
DOS LIXIVIADOS

Em geral, as implementações de métodos e determinações dos parâmetros 
físicos e químicos de controle e de desempenho adotados para caracterização dos 
lixiviados e para avaliação de desempenho nos experimentos foram realizadas 
segundo as metodologias analíticas indicadas em APHA, AWWA, WEF (2012). 
Os principais parâmetros de controle e de desempenho utilizados são apresenta-
dos na tabela 1.

 
Tabela 1 - Métodos e equipamentos utilizados para caracterização física e química dos lixiviados

Parâmetro
Ref. APHA, 

AWWA, 
WEF (2012)

Método Equipamento
(modelo/marca)

pH 4500 Potenciométrico pHmetro: Digimed DM-2P
Agitador: FISATOM 761

Alcalinidade
(mg CaCO3 L

-1) 2320 B Titulométrico
pHmetro: Digimed DM-2P
Agitador: FISATOM 761
Titulador: METROHM 20 mL

Cor aparente 
(uH) 2120 C Espectrofotométrico Espectrofotômetro Agilent Tech-

nologies Cary 60 UV-Vis

Cor verdadeira
(uH) (*) 2120 C

Espectrofotométrico - 
filtração em membra-

na 0,45 µm

Espectrofotômetro Agilent Tech-
nologies Cary 60 UV-Vis

Série de sólidos
(mg L-1)

2540 
B, C,D e E Gravimétrico

Membranas 1,2 µm
Mufla 550º C: FORNITEC 1940
Estufa 103º C: LUFERCO

DQO
(mg L-1) (*)

5220 C 
e adição de 

padrão
Espectrofotométrico

Bloco digestor COD Reactor 
HACH
Espectrofotômetro Agilent Tech-
nologies Cary 60 UV-Vis

COD
(mg L-1) (*) 5310 B

Combustão à alta 
temperatura com fil-
tração em membrana 

0,45 µm

Analisador de COT e N: Vario 
TOC Select / Elementar

Cloreto
(mg L-1) 4500 – Cl- B Titulométrico Agitador: FISATOM 761

Bureta de 25 mL
Cone Imhmoff - Volumétrico Cone Ihmoff
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NKT
(mg L-1)

4500 - Norg 
B e C Titulométrico

pHmetro: Digimed DM-2P
Agitador: FISATOM 761
Titulador: METROHM 20 mL
Destilador: BUCHI K-355
Bloco Digestor BUCHI K-435
Lavador de gases BUCHI B-414

N-amoniacal
(mg L-1)

4500 – NH3
B e C Titulométrico

pHmetro: Digimed DM-2P
Agitador: FISATOM 761
Titulador: METROHM 20 mL
Destilador BUCHI K-355

Nitrito
(mg L-1)

4500 – NO2
B Espectrofotométrico Espectrofotômetro Agilent Tech-

nologies Cary 60 UV-Vis
Nitrato
(mg L-1)

Cataldo 
(1975) Espectrofotométrico Espectrofotômetro Agilent Tech-

nologies Cary 60 UV-Vis

(*): parâmetros de desempenho correlacionados à matéria orgânica recalcitrante

3.3. PÓS-TRATAMENTO DO LIXIVIADO DE ESTUDO POR COAGULAÇÃO – 
FLOCULAÇÃO – SEDIMENTAÇÃO EM SISTEMA INTERMITENTE E ESCALA DE 
BANCADA

Os ensaios para obtenção dos parâmetros de controle operacional e de 
projeto para a condição de maior eficiência a serem aplicados em escala pilo-
to, foram realizados em escala de bancada em jarteste composto de 6 reatores 
(jarros) de acrílico transparente de 2 L, tacômetro digital para visualização da 
rotação (até 600 rpm ± 2 %), o que confere gradiente de velocidade de até 1.200 
s-1, dispositivo para aplicação de produtos químicos e coleta de água nos 6 jarros 
simultaneamente.

Para realização desses ensaios foram utilizados os seguintes produtos químicos:

a) Alcalinizante e acidificante:
• Hidróxido de sódio (sólido) com massa específica = 1,013 kg/L;
• Solução comercial de ácido clorídrico com concentração de 37,23% (em 

massa) e massa específica = 1,19 kg/L.

b) Coagulante químico: 
• Solução comercial de cloreto férrico – CF líquido com 39,4 % de FeCl3, 

massa específica = 1,420 kg/L.

Os valores e parâmetros de controle operacional utilizados nos ensaios são 
apresentados na tabela 2.
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Tabela 2- Valores e parâmetros de controle operacional - Ensaios preliminares

Parâmetros de controle operacional Valor
Tempo médio de mistura rápida (Tmr) 1 min
Gradiente de velocidade médio de mistura rápida (Gmr) 600 s-1

Tempo médio de floculação (Tfloc) 20 min
Gradiente de velocidade médio de floculação (Gfloc) 20 s-1

Velocidade de sedimentação (Vsed) 0,23 cm min-1

Tempo de sedimentação (Tsed) 30 min

O carvão ativado granular - CAG utilizado nessa pesquisa possui origem 
vegetal (endocarpo do coco) e ativação física com Número de Iodo – NI, Índice 
de Fenol – IF e Índice de Azul de Metileno – IAM de 772,54 mg g-1, 4,13 g L-1, 
132 mg g-1, respectivamente. No estudo realizado por Kawahigashi et al (2014) 
esse CAG foi selecionado como sendo o de maior eficiência, dentre os carvões 
analisados. A tabela 3 apresenta as características do CAG selecionado quanto à 
área de superfície especifica e volume especifico em função do tamanho do poro.

Tabela 3 - Características do CAG selecionado

Área de superfície específica (BET) 
(m2 g-1)

Volume específico em função do tamanho do poro 
(cm3 g-1)

Microporo Mesoporo Total
Microporo 
Primário

 (<0,8 nm)

Microporo 
Primário

 (<0,8 nm)

Mesoporo
(2 - 50 nm) Total

813,5 (94,7%) 45,1 (5,3%) 858,6 0,013 
(3,1%)

0,355 
(84,9%) 0,05 (12%) 0,418

O carvão ativado pulverizado - CAP utilizado foi selecionado por Pozzetti 
(2014) como sendo o de maior eficiência dentre os produtos nacionais caracteri-
zados. Esse carvão possui origem vegetal (Pinus) e ativação física com Número 
de Iodo – NI, Índice de Fenol – IF e Índice de Azul de Metileno – IAM de 942 
mg g-1, 2,1 g L-1 e 134 mg g-1, respectivamente. As características quanto à área 
de superfície especifica e ao volume especifico em função do tamanho do poro 
do CAP utilizado estão descritas na tabela 4.
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Tabela 4 - Características do CAP selecionado

Área de superfície específica (BET)
(m2 g-1)

Volume específico em função do tamanho do poro
(cm3 g-1)

Microporo Mesoporo Total
Microporo 
Primário

(<0,8 nm)

Microporo 
secundário

(0,8 - 2 
nm)

Mesoporo 
(2 - 50 nm) Total

609,9 (70%) 267,8 (30%) 874,7 0,109 (20%) 0,141 
(26%) 0,297 (54%) 0,547

Os ensaios de adsorção foram realizados variando-se as dosagens de ferro 
de 100 e 200 mg L-1 em pH de 3,5 a 5,5 e dosagem de carvão ativado pulveri-
zado selecionado de 0,5 mg L-1. Essas condições foram definidas considerando 
os resultados obtidos em trabalhos anteriores por Kawahigashi (2014) e Pozzetti 
(2014). A adição de carvão ativado pulverizado – CAP foi realizada no início 
do tempo médio de mistura rápida e o tempo de contato total entre o adsorvente 
e o adsorvato, considerando a soma dos tempos de coagulação, floculação e de 
sedimentação foi de 51 min. 

3.4. PÓS-TRATAMENTO DO LIXIVIADO DE ESTUDO EM SISTEMA DE ESCOA-
MENTO CONTÍNUO E ESCALA PILOTO – ENSAIOS A1 A2 E A3

Os ensaios A1, A2 e A3 utilizaram a instalação piloto de Filtração Ascen-
dente em Pedregulho - FAP projetada e confeccionada por Fujii (2014), que se 
encontra instalada no Laboratório de Hidráulica e Saneamento da UEL. Detalhes 
técnicos de projeto e construção podem ser encontrados na referida citação de 
origem. A seguir é descrita sua composição básica.

A Instalação Piloto de FAP foi constituída por sistemas de alimentação de 
lixiviado de estudo, de coagulação química, de filtração ascendente em pedregu-
lho e de descarga e lavagem do filtro. A figura 1 apresenta um esquema detalhado 
da instalação, podendo-se observar os componentes de cada sistema. 
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Figura 1 Esquema da Instalação Piloto de FAP

Fonte: Fujii (2014)

O filtro ascendente operou com taxa de filtração de 15 m3 m-2 dia-1 e foi 
composto por pedregulho, areia média e areia grossa. A tabela 5 apresenta a com-
posição granulométrica utilizada.

Tabela 5 - Composição granulométrica do filtro ascendente em pedregulho

Composição granulométrica do FAP Espessura (cm)

Areia média (0,30 - 1,20 mm) 60

Areia grossa (0,6 - 2,4 mm) 30

Pedregulho fino (2,4 - 4,8 mm) 30

Pedregulho médio-fino (4,8 - 9,5 mm) 30

Pedregulho médio (9,5 - 19 mm) 30

Pedregulho grosso (19 - 25 mm) 30

Espessura total (cm) 210
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O controle operacional e monitoramento da eficiência do sistema, foram 
realizados a cada 15 mins na 1ª hora, a cada 30 mins nas 2ª e 3ª horas, e a cada 
60 mins a partir da 4a hora após a partida do sistema por meio de: 

• Tomadas de medidas de perda de carga e estimativas do caminhamento da 
frente de impurezas do filtro;

• Coletas das amostras do lixiviado coagulado e do efluente de saída do filtro 
para medidas de pH, turbidez e cor aparente.

Nos ensaios, todo o efluente tratado por FAP ao longo do tempo foi en-
caminhado continuamente para o reservatório de efluente do FAP e ao final de 
cada ciclo foram coletados 5 L de amostra, previamente homogeneizada. Ao tér-
mino da carreira de filtração foi preparada uma amostra representativa do ensaio 
constituída por alíquotas das amostras de cada ciclo, considerando o tempo de 
operação de cada ciclo em relação a duração total da carreira. 

As amostras representativas foram caracterizadas para os parâmetros rela-
cionados à matéria orgânica recalcitrante: cor verdadeira, DQO, COD e cloretos. 
Adicionalmente, essas amostras foram também avaliadas por meio de ensaios de 
ecotoxicidade para organismos aquáticos padronizados.

O filtro de CAG foi construído em acrílico com base quadrada de 40 mm 
de aresta e 1000 mm de altura com espessura da camada de CAG de 450 mm e 
foi adaptado após o sistema de FAP. O efluente pós-tratado por FAP seguia para 
uma caixa de passagem construída em acrílico com base quadrada de 40 mm de 
aresta, 1000 mm de altura, e capacidade volumétrica de 1,6 L, de onde era enca-
minhado para o filtro de CAG por uma bomba dosadora, a uma vazão constante 
de 2,0 L h-1, resultando em tempo de contato de 20 min.

A Figura 2 apresenta o esquema do sistema de FAP – CAG, onde pode-se 
observar a inclusão da caixa de passagem (17), bomba dosadora (18) e filtro de 
CAG (19).



162

Figura 2 - Esquema da Instalação Piloto de FAP – CAG

Fonte: Adaptado Fujii (2014)

O sistema de dosagem de CAP foi composto por: bomba dosadora (Pro-
Minent – Concept Plus); agitador magnético, para manutenção da homogeneida-
de da suspensão de CAP; e um recipiente para contenção da suspensão, abaste-
cido a cada duas horas, com capacidade volumétrica de 5L. As dosagens de CAP 
eram realizadas no compartimento logo após a câmara de mistura rápida – CMR, 
sem ajuste de pH. A suspensão de CAP foi preparada utilizando água potável 
desclorada com concentração de 3,0 g L-1, de forma que a concentração final 
após mistura resultasse em 0,5 g L-1. Assim, a mistura composta por lixiviado de 
estudo, ácido clorídrico, coagulante, e suspensão de CAP, era encaminhada para 
a parte inferior do filtro ascendente em pedregulho. 

A Figura 3 ilustra o esquema da instalação piloto de FAP adaptada à asso-
ciação com adsorção em carvão ativado pulverizado – CAP – FAP com destaque 
aos dispositivos agitador magnético (18), recipiente de suspensão de CAP (19) e 
bomba dosadora (20). 
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Figura 3 - Esquema da Instalação Piloto de CAP – FAP

Fonte: Adaptado Fujii (2014)

3.5. ENSAIOS DE ECOTOXICIDADE 

Os organismos-teste utilizados para os ensaios de ecotoxicidade foram: 
Artemia salina (Petrobrás N-2588/1996); Daphnia magna (ABNT, 2004); Ce-
riodaphnia dubia (ABNT, 2005) e Pseudokirchneriella subcapitata (Blaise et 
al. 2000). Os ensaios foram realizados para os lixiviados bruto, de estudo (após 
tratamento biológoco) e para as amostras representativas dos lixiviados pós-tra-
tados por FAP (Ensaio A1), FAP – CAG (Ensaio A2) e CAP – FAP (Ensaio A3).

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. CARACTERIZAÇÃO DO LIXIVIADO BRUTO E DE ESTUDO

Os resultados da caracterização dos lixiviados bruto e de estudo são apre-
sentados na tabela 6.
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Tabela 6 – Caracterização dos lixiviados bruto e de estudo

Parâmetros Unidades
Lixiviados Remoção 

(%)Bruto Estudo
pH - 8,7 8,1  

Cor verdadeira uH 2651 658 75
Cor Aparente uH 3742 1419 62

DQO mg O2 L
-1 2025 666 67

COD mg O2 L
-2 1598 409 74

NKT mg N-NH3 L
-1 829 156 81

N-amoniacal mg N-NH3 L
-1 671- 53 92

Nitrito mg N-NO2 L
-1 0,1 0 100

Nitrato mg N-NO2 L
-1 0,5 0- 100

Cloreto mg L-1 844 1012 -
ST (mg L-1) 7993 3230 -

SFT (mg L-1) 6330 2467 -
SVT (mg L-1) 1663 763 -
SST (mg L-1) 214 230 -
SSF (mg L-1) 60 34 -
SSV (mg L-1) 152 196 -
SDT (mg L-1) 7781 3000 -
SDF (mg L-1) 6270 2433 -
SDV (mg L-1) 1511 566 -

Para o lixiviado de estudo, as remoções de cor verdadeira, cor aparente 
e DQO foram superiores (75%, 62% e 67%, respectivamente). De acordo com 
os resultados obtidos (tabela 6) observa-se que grande parte do nitrogênio foi 
removido, evidenciado pelas remoções de NKT e N-amoniacal de 81 e 92% com 
valores residuais de 156 e 53 mg L-1, comprovando assim a eficiência do trata-
mento biológico em relação a estes parâmetros.

O anexo 7 da Resolução Nº 0070/2009 – CEMA estabelece condições e 
padrões de lançamento de efluentes líquidos industriais e limita o valor de DQO 
em 200 mg.L-1 para efluentes provenientes de outras atividades quando não en-
quadradas às especificadas na referida resolução. Por outro lado, a Resolução 
N° 086/2013 – CEMA que estabelece diretrizes e critérios orientadores relacio-
nados aos aterros sanitários, visando o controle da poluição, da contaminação e 
a minimização de seus impactos ambientais, também fixa uma redução de 80% 
do valor inicial de DBO e DQO para o lixiviado após tratamento. Considerando 
o valor de DQO do lixiviado bruto de 2025 mg L-1, este valor limite é menos 
restritivo e resulta em 405 mg L-1. 
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Embora o padrão de lançamento de efluentes da Resolução N° 357/2005 
– CONAMA não estabeleça nenhum valor limite para cor verdadeira, vale res-
saltar que as condições de enquadramento estabelecidos para águas doces classe 
2, classificação da maioria dos corpos hídricos receptores do Estado do, limita 
este valor em 75 uH. 

Apesar da relativa eficiência observada no tratamento biológico em re-
lação à matéria orgânica recalcitrante correlacionada à DQO e cor verdadeira, 
com remoções de 67 e 75% e valores residuais de 666 mg L-1 e 658 uH, respec-
tivamente, o tratamento biológico aplicado em escala real não foi suficiente para 
produzir efluente com qualidade compatível aos valores limites estabelecidos 
pelas referidas Legislações.

Assim, estes dados comprovam a necessidade de tratamento complemen-
tar ao biológico, com a finalidade de adequar a qualidade do lixiviado antes de 
sua disposição em corpos hídricos receptores.

4.2. PÓS-TRATAMENTO DO LIXIVIADO DE ESTUDO POR COAGULAÇÃO – 
FLOCULAÇÃO – SEDIMENTAÇÃO E ADSORÇÃO EM SISTEMA INTERMITEN-
TE E ESCALA DE BANCADA

Os Ensaios em escala de bancada foram realizados a fim de se obter os pa-
râmetros de controle operacional e de projeto para a condição de maior eficiência 
de coagulação e adsorção (dosagens de coagulante, de CAP e valor de pH) em 
relação à remoção de matéria orgânica, correlacionada à cor verdadeira. 

As condições de maior eficiência de coagulação química encontradas nos 
ensaios de bancada, para aplicação nos ensaios de FAP e FAP – CAG com o lixi-
viado de estudo, foram estabelecidas para dosagem de 100 mg L-1 de Fe em pH 
4,0, representadas pela condição J2, na figura 2, com porcentagem de remoção 
de cor verdadeira de 99%, visto que a diferença na cor verdadeira residual para 
o dobro da dosagem de Fe não foi significativa a ponto de justificar aumento do 
consumo de coagulante, de acordo com os resultados apresentados na figura 4

Para a condição da coagulação associada à adsorção em escala de banca-
da, para aplicação no ensaio de CAP – FAP, obteve-se como melhor resultado a 
dosagem de CAP de 0,5 g L-1 associada à dosagem de 100 mg L-1 de Fe em pH 
4,0, representadas pela condição J7, na figura 4 com porcentagem de remoção de 
cor verdadeira de 100%.
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Figura 4- Ensaio em escala de bancada - Jarteste com lixiviado de estudo

4.3. PÓS-TRATAMENTO DO LIXIVIADO DE ESTUDO EM SISTEMA DE ESCOA-
MENTO CONTÍNUO E ESCALA PILOTO – ENSAIOS A1, A2 E A3

Em relação ao Ensaio A1 (Figura 5), para o lixiviado de estudo, com cor 
aparente de 1419 uH e cor verdadeira de 658 uH, e condições operacionais apli-
cadas: taxa de filtração constante de 15 m3 m-2 dia-1, dosagem de 100 mg L-1 de 
Fe em pH 4,0, pode-se observar que:

• A eficiência de remoção de cor aparente variou de 94,6% a 100,0%, resultan-
do em valores absolutos residuais entre 76 e 0 uH, respectivamente;

• A eficiência de remoção de cor verdadeira variou entre 98,0 e 100,0% com 
valores absolutos residuais entre 13 e 0 uH, respectivamente;

• A carreira de filtração, operada em 4 ciclos e 3 DFIs, foi encerrada pelo cri-
tério de perda de carga limite e teve duração total de 40 h e 40 min (40,7 h).
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Figura 5 – Valores de cor aparente e verdadeira, turbidez, pH de coagulação, perda de carga e fren-
te de impurezas em função do tempo de operação da carreira de filtração por FAP / Ensaio A1

FAP: Filtro ascen-
dente em pedregulho

DFI: Descarga de 
fundo intermediária

DFF: Descarga de 
fundo final

TE: Tempo de en-
chimento do filtro

No Ensaio A2 (Figura 6), o lixiviado pós-tratado por FAP foi encaminha-
do continuamente para o filtro de carvão ativado granular - CAG. Sendo assim, 
o ensaio de adsorção em filtro de CAG foi executado acompanhando a operação 
do ensaio de FAP em relação ao monitoramento dos efluentes produzidos e ao 
critério de limpeza por meio das DFIs e de encerramento de carreira estabelecido 
(120 cm de perda de carga ou ocorrência de transpasse).

No ensaio de FAP – CAG (Ensaio A2), o filtro de CAG foi operado por 
38h e 35 min (38,06 h), correspondente ao tempo total da carreira do FAP menos 
o tempo de enchimento do filtro no primeiro ciclo. 

Na Figura 6, pode-se observar que os valores residuais de cor aparente e con-
sequentemente, de cor verdadeira de todas as amostras coletadas resultaram nulos. 
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Figura 6 – Valores de cor aparente e turbidez em função do tempo de operação
da carreira de filtração por FAP-CAG / Ensaio A2

No ensaio A3, de acordo com a Figura 7, para o lixiviado de estudo, com 
cor aparente de 1419 uH e cor verdadeira de 658 uH, e condições operacionais 
aplicadas: taxa de filtração constante de 15 m3 m-2 dia-1, dosagem de 100 mg L-1 
de Fe em pH 4,0 e dosagem de CAP de 0,5 g L-1:

• A eficiência de remoção de cor aparente variou de 99,7% a 100,0%, resultan-
do em valores absolutos residuais entre 3,0 e 0 uH, respectivamente;

• A eficiência de remoção de cor verdadeira foi de 100%;
• A carreira de filtração, operada em 4 ciclos e 3 DFIs, foi encerrada pelo crité-

rio de perda de carga limite de 120 cm e teve duração total de 45h e 9 min (45,02 h).

Figura 7 – Valores de cor aparente e verdadeira, turbidez, pH de coagulação e perda de carga em 
função do tempo de operação da carreira de filtração por CAP - FAP / Ensaio A3
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FAP: Filtro ascen-
dente em pedregulho

DFI: Descarga de 
fundo intermediária

DFF: Descarga de 
fundo final

TE: Tempo de en-
chimento do filtro

Na Figura 8 é apresentada uma compilação dos resultados obtidos incluin-
do os valores residuais e porcentagens de remoção de cor aparente e verdadeira, 
DQO, COD e cloretos dos lixiviados bruto, de estudo após tratamento biológico 
e das amostras representativas do ensaio A1 (FAP), do ensaio A2 (FAP-CAG) e 
do ensaio A3 (CAP-FAP).

De acordo com a Figura 8, pode-se constatar que:

•  A amostra representativa do ensaio de FAP (Ensaio A1) apresentou elevada 
remoção de matéria orgânica recalcitrante com valores de remoção de 100% de cor 
verdadeira, de 83,9% de DQO e de 90,9% de COD, com valores residuais de 0 uH, 
107 e 37 mg L-1, respectivamente;

•  A amostra representativa do ensaio de FAP-CAG (Ensaio A2) apresentou 
elevada remoção de matéria orgânica recalcitrante com valores de remoção de 100% 
de cor verdadeira, de 89,9% de DQO e de 97,7 de COD, com valores residuais de 0 
uH, 67 e 9 mg L-1, respectivamente;

•  A amostra representativa do ensaio de CAP-FAP (Ensaio A3) apresentou 
elevada remoção de matéria orgânica recalcitrante com valores de remoção de 100% 
de cor verdadeira, de 90,2% de DQO e de 96,3% de COD, com valores residuais de 
0 uH, 65 e 15 mg L-1, respectivamente;

Desta forma, pôde-se verificar, que considerando o parâmetro DQO, os 
efluentes produzidos pelas 3 alternativas técnicas de pós-tratamentos para o lixi-
viado de estudo atenderam aos valores limites estabelecidos pelas Resoluções n° 
0070/2009 e 086/2013 do CEMA de DQO de 200 e 405 mg L-1, respectivamente, 
tendo em vista que os valores residuais de DQO das amostras representativas 
foram de 107, 67 e 65 mg L-1 para os lixiviados pós-tratados por FAP, FAP-CAG 
e CAP-FAP, respectivamente. 
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De forma similar, os efluentes produzidos nos pós-tratamentos apresenta-
ram qualidade compatível aos padrões de enquadramento para águas doces clas-
ses 2 da Resolução N° 357/2005 – CONAMA em relação à cor verdadeira, cujo 
limite estabelecido é de 75 uH, uma vez que os valores residuais das amostras 
representativas foram nulos para as 3 alternativas técnicas. 

Figura 8 – Valores residuais e porcentagens de remoção de cor aparente e verdadeira, DQO, 
COD e cloretos dos lixiviados bruto (LIX), de estudo após tratamento biológico (BIO) e das 

amostras representativas do ensaio A1 (FAP), do ensaio A2 (FAP-CAG) e do ensaio A3

4.4. ENSAIOS DE ECOTOXICIDADE

Os ensaios de ecotoxicidade foram realizados para os lixiviados bruto 
(LIX), de estudo (BIO) e para as amostras representativas do ensaio A1 (FAP), 
do ensaio A2 (FAP-CAG) e do ensaio A3 (CAP-FAP).

Na Figura 9 são apresentados os resultados dos ensaios de: 

• Ecotoxicidade aguda em Artemia salina expressos em concentração letal 
mediana - CL5024h (% v/v);

• Ecotoxicidade crônica em P. subcaptata no qual foi avaliado o efeito de 
inibição após 72 horas de exposição expressos em concentração de inibição mediana 
- CI5072h (% v/v);

• Ecotoxicidade aguda em C. dúbia e D. magna nos quais foi avaliado o efeito 
de imobilidade ou mortalidade após 48 horas de exposição expressos em concentra-
ção efetiva mediana - CE5048h (% v/v);
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Figura 9 – Valores de CL5024h (% v/v) em A. salina, CI5072h (% v/v) em P. subcaptatata, CE5048h (% 
v/v) em C. dubia e D. magna para os lixiviados bruto (LIX), de estudo (BIO) e para as amostras 

representativas do ensaio A1 (FAP), do ensaio A2 (FAP-CAG) e do ensaio A3 (CAP-FAP)

As respostas de sensibilidade dos organismos-teste utilizados nos ensaios 
de ecotoxicidade foram diferenciadas em relação aos compostos presentes nos 
lixiviados devido as suas características morfológicas e também pelo habitat em 
que vivem. No entanto, em relação à magnitude das respostas obtidas, pôde-se 
constatar a seguinte ordem crescente de sensibilidade: C. dúbia, P. subcaptata, 
D. magna e A. salina.

De maneira geral, foi possível observar para cada organismo-teste uma 
significativa remoção de toxicidade após o tratamento biológico, fato que prova-
velmente está associado principalmente à remoção da amônia. O mesmo foi ob-
servado em seguida, com o pós-tratamento por FAP. Esta redução de toxicidade 
para o pós-tratamento por FAP não era esperada, uma vez que tanto Kawahigashi 
(2012) quanto Pozzetti (2014) retrataram, com exceção da D. magna, o aumento 
da toxicidade para todos os organismos-teste nas amostras resultantes do pós-
-tratamento físico-químico por Coagulação – Floculação e Sedimentação – CFS 
e a manutenção destes níveis mesmo após os processos adsortivos empregados. 
As autoras justificaram estes fatos às concentrações de metais e íons cloretos 
empregados na coagulação. Contrariando o esperado, a toxicidade foi aumentada 
nos ensaios de ecotoxicidade crônica em P. subcaptata e aguda em C. dúbia com 
o efluente produzido no pós-tratamento por FAP – CAG.

A Figura 10 apresenta os valores obtidos de fatores de toxicidade - FT, ou 
seja, a menor diluição da amostra na qual não se observa o efeito deletério agudo 
sobre os organismos-teste A. salina, C. dúbia e D. magna, para os lixiviados 
bruto, de estudo e pós-tratados.
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Figura 10 – Fator toxicidade para os organismos-teste A. salina, C. dúbia e D. magna para os 
lixiviados bruto, de estudo e pós-tratados 

A Resolução nº 081/2010 do CEMA dispõe critérios e padrões de toxici-
dade aguda para o controle de efluentes líquidos lançados em águas superficiais 
e estabelece em seu Artigo 3º o limite máximo de FT igual a 4, a partir do quarto 
ano de sua publicação e, igual a 2, a partir do oitavo ano para Daphnia magna e 
Vibrio fischeri em efluentes de despejo em corpos hídricos de água doce. 

Observa-se na  Figura 10 que os fatores de toxicidade em D. magna resul-
taram em 14, 7, 1, 1 e 2 para os lixiviados bruto (LIX), de estudo (BIO) e para 
as amostras representativas do ensaio A1 (FAP), do ensaio A2 (FAP-CAG) e do 
ensaio A3 (CAP-FAP), respectivamente. Assim, pode-se constatar que o trata-
mento biológico não foi capaz de produzir efluente com qualidade compatível 
também em relação à toxicidade e que o pós-tratamento por FAP associado ou 
não à adsorção foi eficiente no atendimento aos limites de ecotoxicidade estabe-
lecido pela referida legislação.

4.5. CONSIDERAÇÕES SOBRE O POTENCIAL DE APLICABILIDADE PRÁTICA 
DO PROJETO

No Brasil, o número de estações de tratamento de lixiviados de aterro 
sanitário é bastante limitado e são na maioria, baseados fundamentalmente no 
tratamento biológico devido basicamente à simplicidade e ao baixo custo do 
processo. No entanto, os processos biológicos não são efetivos na degradação 
de compostos orgânicos recalcitrantes e ou os que conferem toxicidade aos lixi-
viados, especialmente os estabilizados de aterros antigos (KURNIAWAN et al., 
2006; AMOKRANE et al., 1997; MARAÑÓN et al., 2007; RIVAS et al., 2004; 
WISZNIOWSKI et al., 2006). 
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Considerando controle da poluição e a garantia da preservação do am-
biente aquático e o fato de que as legislações estão cada vez mais restritivas em 
relação aos valores limites bem como à variedade de compostos a serem contro-
lados, o tratamento efetivo do lixiviado requer a associação de processos físicos 
e químicos aos biológicos.

O emprego de processos / operações físicos e químicos a exemplo dos 
que compõe a técnica de tratamento por coagulação-floculação-sedimentação – 
CFS em lixiviados tratados previamente por stripping de amônia e processos 
biológicos tem-se mostrado eficiente no pós-tratamento de lixiviados, removen-
do de forma eficiente a cor verdadeira e parte da matéria orgânica recalcitrante 
(WANG et al, 2002; AZIZ et al., 2007; MARANÕN et al., 2008; CASTRILLÓN 
et al., 2010; FELICI, 2010; CASTRO, 2012). Entretanto estes estudos foram re-
alizados em regime intermitente, e na maioria das vezes, em escala de bancada. 
Desta forma, há necessidade de se realizar estudos de scale-up visando adaptar 
a técnica ao tratamento de lixiviado e obtenção de parâmetros de projeto para 
aplicação em escala real, especialmente em relação à baixa sedimentabilidade 
dos flocos formados e à quantidade de lodo produzido na etapa de sedimentação, 
fatores que podem inviabilizar o pós-tratamento, principalmente em aterros de 
médio e grande porte.

Neste contexto, a filtração ascendente em pedregulho – FAP adaptada ao 
pós-tratamento de lixiviado apresenta como vantagens: menor área requerida, 
melhor aproveitamento da camada filtrante pois a filtração ocorre no sentido da 
camada de maior granulometria para a de menor, robustez à variação das carac-
terísticas do afluente, facilidade de limpeza e carreiras de filtração mais longas. A 
robustez devido à granulometria adaptada do material (pedregulho) aliada à pos-
sibilidade de execução de descargas de fundo intermediárias, com prolongamen-
to da duração das carreiras de filtração, podem viabilizar o pós-tratamento de 
lixiviado em escoamento contínuo, portanto, com capacidade de atender aterros 
de médio e grande porte em contraposição aos sistemas intermitentes de CFS.

Por outro lado, considerando a dificuldade do tratamento de lixiviado es-
tabilizado de aterro sanitário, faz-se necessária a realização de estudos sobre 
processos complementares ou de polimento, tais como a adsorção em carvão ati-
vado, filtração em membranas de micro, ultra, nano e osmose reversa, oxidação 
avançada, entre outros em escalas de bancada e piloto. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa permitiram concluir que o pós-trata-
mento por FAP foi suficiente para produzir efluente com qualidade compatível às 
legislações vigentes em relação à matéria orgânica recalcitrante correlacionada à 
DQO e cor verdadeira e à toxicidade. 

Além disso, o sistema adsortivo com carvão granular ou pulverizado associado 
à FAP contribuiu ainda mais para remoção da matéria orgânica recalcitrante, cons-
tituindo assim, como alternativa técnica de pós-tratamento adequada especialmente 
para lixiviados com características recalcitrantes superiores às desta pesquisa.
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A viabilidade de aplicação da técnica de FAP em escala real requer o de-
senvolvimento de pesquisas adicionais de scale-up considerando:

• A realização de ensaios em uma instalação piloto de maior proporção, o que 
possibilitará a adaptação dos parâmetros operacionais;

• A realização de ensaios in loco recebendo lixiviado produzido continuamen-
te no aterro, sujeito à alteração de sua qualidade em função de variações sazonais, 
climáticas, ocorrência de precipitação, tipo de resíduo depositado e outros fatores;

• Estudo técnico de propostas para aumentar o índice de produtividade efetiva 
de lixiviado tratado;

• A caracterização e tratamento dos resíduos gerados no sistema de pós-trata-
mento por FAP; 

• Estimativa dos custos de implantação e de operação do sistema de pós-tra-
tamento por FAP;

Avaliação complementar da toxicidade dos efluentes gerados.
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5. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos nesta pesquisa permitiram concluir que:
• As alternativas técnicas de pós-tratamento físico-químico aplicadas em es-

cala piloto foram eficientes na remoção de matéria orgânica recalcitrante e apresen-
taram nas amostras representativas: 

 Remoções de cor verdadeira, DQO e COD de 100%, 83,9% e 90,9% e 
valores residuais de 0 uH, 107 mg L-1 e 37 mg L-1 para o efluente produzido 
por FAP;

 Remoções de cor verdadeira, DQO e COD de 100%, 90% e 98% e valo-
res residuais de 0 uH, 67 mg L-1 e 9,2 mg L-1 para o efluente produzido por 
FAP - CAG.

 Remoções de cor verdadeira, DQO e COD de 100%, 91% e 96% e valo-
res residuais de 0 uH, 65 mg L-1 e 15 mg L-1 para o efluente produzido por 
CAP - FAP.

• O pós-tratamento por FAP foi suficiente para produzir efluente com quali-
dade compatível às legislações vigentes em relação à matéria orgânica recalcitrante 
correlacionada à DQO e cor verdadeira e à toxicidade;

• O sistema adsortivo com carvão granular ou pulverizado associado à FAP 
contribuiu para remoção da matéria orgânica recalcitrante, constituindo assim, como 
alternativa técnica de pós-tratamento adequada especialmente para lixiviados com 
características recalcitrantes superiores às desta pesquisa;

• Para cada organismo-teste houve remoção significativa de toxicidade com 
todas as alternativas técnicas de pós-tratamento físico-químico em relação ao trata-
mento biológico;

• Em relação à magnitude das respostas obtidas, pôde-se constatar a seguinte 
ordem crescente de sensibilidade: C. dúbia, P. subcaptata, D. magna e A. salina.
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CAPÍTULO 6

UTILIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS PARA REMOÇÃO 
SELETIVA DE POLUENTES CONTIDOS EM ÁGUAS

SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS

Renata Mello Giona
Alesandro Bail

1. INTRODUÇÃO

Apesar de cobrir mais de 70% da superfície terrestre, apenas uma porcen-
tagem relativamente pequena da água está envolvida nos processos terrestres, 
atmosféricos e biológicos, sendo a parcela utilizada pelos seres humanos aquela, 
sobretudo, correspondente a água doce superficial e a água subterrânea (MA-
NAHAN, 2013). São cada vez mais comuns e graves os problemas relativos 
à quantidade e à qualidade do abastecimento de água, sendo esses, em geral, 
relacionados à maior utilização da água diante do crescimento populacional, à 
destruição da vida selvagem pela poluição da água e à contaminação da água 
para consumo humano por resíduos descartados de modo inadequado (AHMED 
et al., 2013, MANAHAN, 2013).

Recentemente, a preparação de materiais adsorventes nanoparticulados 
para a remediação de íons poluentes tem atraído bastante interesse, uma vez 
que, esses materiais, podem ser usados de uma maneira relativamente simples, 
possuindo baixo custo e alta eficácia devido à sua alta área superficial (AHMED 
et al., 2013; QU et al., 2013; HEIZER et al., 1997). Uma desvantagem do uso 
dessas nanopartículas seria a dificuldade de separação, remoção e recuperação 
em algumas etapas do processo. Entretanto, o uso de nanopartículas (NPs) mag-
néticas torna-se uma solução interessante, uma vez que podem ser facilmente 
separadas por um campo magnético e, nesse contexto, as NPs de Fe3O4 têm sido 
cada vez mais utilizadas por apresentarem características favoráveis (AHMED et 
al., 2013; BRASIL, 2011; ONDER et al., 2007; WU et al., 2008). 

O objetivo do presente trabalho é preparar novos sistemas com nanopartí-
culas de óxido de ferro magnético (NPs-Fe3O4) recobertas com diferentes cama-
das e avaliar a sua capacidade em atuar como adsorventes seletivos, com baixo 
custo, na remoção dos contaminantes: surfactantes, íon fluoreto, íon sulfato e 
arsênio. 



180

Assim sendo, para atingir tal objetivo, as seguintes estratégias foram utilizadas:
• Síntese e caracterização das nanopartículas magnéticas de óxido de ferro 

recobertas com sílica mesoporosa, surfactantes e hidróxido duplo lamelar (HDL).
• Avaliação da capacidade adsorvente desses materiais na remoção seletiva 

dos contaminantes de interesse da Sanepar, através de experimentos em batelada e 
em coluna.

• Avaliação da capacidade de regeneração dos sólidos para aplicação em pro-
cesso de tratamento por batelada e em sistemas de fluxo contínuo.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Devido ao crescimento desordenado das cidades ocupando áreas de ma-
nancial, ao uso desmedido de agrotóxicos e pesticidas em áreas agrícolas, e def-
lúvios industriais tóxicos, a qualidade da água bruta tem apresentado, de maneira 
geral, um significativo aumento na concentração de espécies indesejadas, tais 
como contaminantes de natureza química (KIMA et al., 2013). Esses contami-
nantes podem ser carcinogênicos ou cumulativos, responsáveis pela proliferação 
de microorganismos patogênicos, algas ou pela destruição da vida selvagem e, 
desta forma, devem ser removidos ou terem seus níveis de concentração dimi-
nuídos abaixo dos limites permitidos. A Tabela 1 lista alguns desses poluentes 
encontrados em águas naturais em nível de ppm ou menos (BRASIL, 2011; HEI-
ZER et al., 1997; MANAHAN, 2013; ONDER et al., 2007; QU et al., 2013).

Tabela 1 - Alguns elementos-traço em águas naturais

Elemento Origem Efeitos e importância VPM
(mg L-1)*

Arsênio Subproduto da minera-
ção, resíduo químico.

Tóxico, possivelmente carci-
nogênico. 0,01

Chumbo Resíduo industrial, mine-
ração, combustível†.

Tóxico, prejudicial à vida 
selvagem. 0,01

Fluoreto
Fontes geológicas natu-
rais, resíduos, aditivo da 

água.

Previne a cárie quando e, 
concentrações perto de 1 

mgL-1, tóxico quando mais 
altas.

1,5

Selênio Fontes naturais, carvão. Essencial em níveis baixos, 
tóxico em níveis altos. 0,01

Sulfato
Fontes geológicas natu-

rais, resíduos, tratamento 
da água.

Problemas intestinais. 250

Surfactantes Detergentes‡
Prejudicial à vida selvagem. 

Destruição da clorofila protei-
ca e membrana celular.

0,5

*Valor máximo permitido de acordo com a Portaria Nº 2914 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011). †Embora 
em outros países ainda se encontre gasolina com chumbo, no Brasil, o chumbo foi banido dos combustíveis 
em 1992 (MANAHAN, 2013). ‡O uso de detergentes biodegradáveis diminui o impacto ao meio ambiente, 
entretanto são custosos para amplas aplicações (ONDER et al., 2007).
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Atualmente, a utilização de nanopartículas para adsorção de íons poluen-
tes tem sido cada vez mais frequente já que esses materiais, em geral, possuem 
baixo custo e elevada eficácia (AHMED et al., 2013; QU et al., 2013; WU et 
al., 2008). Dentre os materiais utilizados para a síntese desses nano materiais, 
destaca-se o Fe3O4, por dar origem à nanopartículas magnéticas, que podem ser 
facilmente separadas por um campo magnético (AHMED et al., 2013; GOON et 
al., 2010; ZHANG G et al., 2013; ZHANG Q et al., 2008). 

Uma importante característica das nanopartículas magnéticas que fre-
quentemente são utilizadas para a remediação de metais poluentes é o recobri-
mento da sua superfície com um polímero funcional. O uso de polímeros para 
a modificação da superfície é interessante uma vez que fornecem características 
especificas às nanopartículas, incluindo estabilidade contra agregação e carga 
superficial otimizada. Além disso, hidróxidos ou óxidos na forma “bulk” não 
podem ser usados em sistemas de fluxo pelo excesso de queda de pressão cau-
sada por suas partículas ultra-finas (ZHANG Q et al., 2008). Isso mostra que as 
NPs magnéticas são vantajosas no sentido de poderem ser controladas por um 
campo magnético externo, evitando problemas como a compactação no leito de 
filtração, por exemplo.

De fato, várias macromoléculas como polímeros e surfactantes, tem sido 
utilizados com essa finalidade, especialmente aqueles que contém grupos fun-
cionais –NH2, -COOH e –OH (GOON et al., 2010; ZENG et al., 2012). Zeng et 
al. (2012) investigaram a adsorção de zinco e chumbo utilizando um adsorvente 
nanométrico preparado pela adição de grupos imina na superfície de nanopartí-
culas magnéticas (Fe3O4 recobertas com polietilenoimina - PEI), enquanto Goon 
et al. (2010) estudaram a captura de íons Cu2+ em nanopartículas semelhantes e 
em ambos os estudos os materiais preparados mostraram-se promissores. Zhang 
et al. (2008) prepararam híbridos de óxido de ferro hidratado incorporado em 
D-201, um trocador de ânions polimérico macroporoso, e utilizaram na adsorção 
de arseniato a partir de soluções aquosas.

 Outras nanoestruturas que mostram multifuncionalidade espetacular são 
as chamadas hemimicelas a admicelas, embora a quantidade de estudos envol-
vendo-as ainda seja bem escassa (BIJI et al., 2010; CHAVEZ et al, 1996; LI et 
al., 2013). Elas são formadas pela adsorção de surfactantes iônicos em óxidos 
minerais tais como sílica, alumina, etc. As hemimicelas consistem em mono-
camadas de surfactantes adsorvidos pelo grupo cabeça na superfície do óxido 
de carga oposta enquanto a cauda de hidrocarboneto se projeta para a solução. 
Conforme mais surfactantes são adsorvidos na superfície da NP, ele atinge a 
saturação e as interações hidrofóbicas entre as caudas de hidrocarbonetos dos 
surfactantes resultam na formação de admicelas, com o grupo cabeça do sur-
factante projetado para a solução. O termo hemimicelas mistas é usado quando 
ambas, hemimicelas e admicelas, são formadas na superfície da NP, e a adsorção 
é dirigida tanto por interações hidrofóbicas quanto eletrostáticas (GRANT e DU-
CKER, 1997, ZHAO et al.,2008).

Essas nanoestruturas possuem alta versatilidade, pois, enquanto as hemi-
micelas possuem superfície hidrofóbica, as admicelas são iônicas, o que fornece 
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diferentes mecanismos para retenção, não só de íons, mas também de surfac-
tantes e outras moléculas orgânicas contaminantes de águas. Zhao et al. (2008) 
prepararam NPs magnéticas recobertas com brometo de cetiltrimetilamônio 
(CTAB), um surfactante catiônico, e avaliaram sua eficiência na pré-concentra-
ção de compostos fenólicos no tratamento de água.

No âmbito dos materiais adsorventes, os hidróxidos duplos lamelares 
(HDL) apresentam propriedades extremamente interessantes. Os HDL consis-
tem de lamelas de hidróxidos duplos de metais carregadas positivamente, empi-
lhadas ao longo da direção basal e separadas por ânions hidratados intercalados, 
Figura 1, (AISAWA et al., 2006; HALMA et al., 2006). Sua estrutura é derivada 
do mineral brucita - Mg(OH)2 - onde os íons magnésio são coordenados octae-
dricamente a grupos hidroxila. Esses octaedros estão ligados entre si através das 
arestas, obtendo-se lamelas “bidimensionais”, que são ligadas umas às outras 
através de forças de van der Waals. Quando um cátion trivalente substitui um 
cátion divalente, as lamelas passam a apresentar carga positiva, a qual é neu-
tralizada pela intercalação de ânions hidratados (CREPALDI e VALIM, 1998; 
PREVOT et al, 2001). Quando tratados termicamente, os HDL formam uma fase 
mista óxido-hidróxido que, ao entrar em contato com uma solução aquosa, sofre 
regeneração da fase hidróxido, capturando os íons em solução para reestabelecer 
a neutralização da estrutura lamelar (SONG et al, 2013). Esse “efeito memória” 
é interessante para a remoção dos ânions contaminantes de águas, tais como, 
fluoreto, sulfato e arseniato estudados nesse trabalho.       

Figura 1 - Representação esquemática da estrutura de um hidróxido duplo lamelar (HDL).
(a) visão lateral e (b) visão superior de uma lamela.
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Considerando esses materiais apresentados, é possível construir sistemas 
diferentes pela combinação de dois ou mais materiais. Um sistema bastante es-
tudado é formado por um núcleo (core) magnético, constituído de Fe3O4, e uma 
casca (shell), constituída de outro material de interesse. Dessa forma, esses siste-
mas core-shell podem ser modulados de acordo com as necessidades específicas 
do processo de adsorção. 

Shao et al. (2012) preparam microesferas magnéticas recobertas com sílica 
e HDL de níquel e alumínio. O uso dessa estrutura tridimensional formada por 
duas camadas recobridoras, permitiu excelentes resultados na separação de pro-
teínas. A camada mais interna de sílica contribui também para a proteção do core 
de Fe3O4, protegendo o Fe(II) de oxidação, o que pode levar à perda das proprie-
dades magnéticas, e prevenindo a agregação de partículas (YUAN et al., 2010).         

Nosso grupo de pesquisa sintetizou nanopartículas de óxido de ferro mag-
nético, recobriu sua superfície com diversos outros compostos no sentido de 
criar um ambiente amigável para a adsorção seletiva de vários contaminantes 
presentes na água de uso humano e avaliou seu desempenho em sistemas de 
batelada e coluna de fluxo contínuo.

3. METODOLOGIA 

Foram preparados oito tipos de nanopartículas (NPs) e para os casos em 
que foram sintetizadas nanopartículas do tipo core-shell, adotou-se a nomen-
clatura convencional de forma geral M@N, onde M é a espécie que constitui 
o núcleo (core) da nanopartícula e N é a espécie que forma a casca (shell). Os 
sólidos sintetizados foram os seguintes: (a) NPs de óxido de ferro (NP-Fe3O4), 
(b) NPs de óxido de ferro recobertas com o surfactante catiônico brometo de 
cetiltrimetilamônio, CTAB, (NP-Fe3O4@CTAB), (c) NPs de óxido de ferro re-
cobertas com sílica mesoporosa (NP-Fe3O4@SiO2), (d) NPs de óxido de ferro 
recobertas com sílica e CTAB (NP-Fe3O4@SiO2/CTAB), (e) NPs de óxido de 
ferro recobertas com hidróxido duplo lamelar de magnésio e alumínio tratadas a 
400oC (NP-Fe3O4@HDL-Mg-Al-400), (f) NPs de óxido de ferro recobertas com 
hidróxido duplo lamelar de magnésio e alumínio tratadas a 600°C (NP-Fe3O4@
HDL-Mg-Al-600), (g) NPs de óxido de ferro recobertas com hidróxido duplo 
lamelar de lítio e alumínio, (NP-Fe3O4@HDL-Li-Al) e (h) NPs de óxido de ferro 
recobertas com hidróxido duplo lamelar de lítio e alumínio tratadas a 400oC (NP-
-Fe3O4@HDL-Li-Al-400). As sínteses das NPs foram realizadas com algumas 
modificações de métodos previamente descritos (SHAO et al., 2012; SONG et 
al, 2013; YUAN et al., 2010; WANG et al, 2010; ZHAO A et al., 2008)  visando 
adequar as NPs às necessidades do projeto, as quais foram então testadas com os 
seguintes contaminantes: íons sulfato (SO42-), fluoreto (F-), cloreto (Cl-), chum-
bo (Pb2+), arseniato (AsO4

3-) e o surfactante catiônico cloreto de dodecilpiridínio 
(DPC). Na Tabela 2 são apresentados todos os tipos de nanopartículas que foram 
sintetizadas. 
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Tabela 2 - NPs sintetizadas e suas principais características

Nanopartícula Descrição

NP-Fe3O4 NPs de óxido de ferro magnético.

NP-Fe3O4@CTAB NPs de óxido de ferro recobertas com o surfactante catiô-
nico brometo de cetiltrimetilamônio, CTAB.

NP-Fe3O4@SiO2 NPs de óxido de ferro recobertas com sílica mesoporosa.
NP-Fe3O4@SiO2/CTAB NPs de óxido de ferro recobertas com sílica e CTAB.

NP-Fe3O4@HDL-Mg-Al-400 NPs de óxido de ferro recobertas com hidróxido duplo 
lamelar de magnésio e alumínio tratada a 400oC.

NP-Fe3O4@HDL-Mg-Al-600 NPs de óxido de ferro recobertas com hidróxido duplo 
lamelar de magnésio e alumínio tratada a 600oC.

NP-Fe3O4@HDL-Li-Al NPs de óxido de ferro recobertas com hidróxido duplo 
lamelar de lítio e alumínio seca a 70oC.

NP-Fe3O4@HDL-Li-Al-400 NPs de óxido de ferro recobertas com hidróxido duplo 
lamelar de lítio e alumínio tratada a 400oC.

3.1. SÍNTESE DAS NANOPARTÍCULAS

3.1.1. Síntese das Nanopartículas de Fe3O4

Todas as NPs foram preparadas a partir do recobrimento de Fe3O4 nanopar-
ticulado em suspensão com diferentes compostos. A síntese do Fe3O4 foi realiza-
da da seguinte maneira (WANG et al, 2010; ZHAO A et al., 2008): adicionou-se 
6,4 g de FeCl3 anidro em um balão de reação contendo 50 mL de solução aquosa 
de HCl 0,816 M. O sólido foi submetido ao banho ultrassônico por 5 minutos 
até sua completa dissolução. Em seguida, adicionou-se 4,0 g de FeCl2•4H2O ao 
balão de reação sob fluxo de N2 e agitou-se até total dissolução. A solução con-
tendo os íons ferro na proporção Fe3+:Fe2+ 2:1 (mol) foi transferida gota a gota, 
com o auxílio de uma seringa, para um balão de reação de três bocas contendo 
500 mL de solução de NaOH 1,5 M, mantido sob atmosfera de N2. A mistura de 
reação foi mantida sob vigorosa agitação magnética e temperatura ambiente por 
40 minutos. O sólido preto e magnético formado foi precipitado com a ajuda de 
um magneto e lavado exaustivamente com água ultrapura até pH neutro. Após a 
lavagem, o material foi novamente suspenso em água ultrapura, sob atmosfera 
de nitrogênio, e então determinou-se, gravimetricamente, a densidade média da 
suspensão. Em seguida, procedeu-se com a etapa dos diferentes recobrimentos.

3.1.2. Síntese da NP-Fe3O4@CTAB

Em um balão de reação de 1000 mL contendo 250 mL de solução aquosa 
de CTAB 1,0x10-4 M, sob vigorosa agitação magnética, adicionou-se o equiva-
lente a 0,5 g de Fe3O4 na forma de suspensão aquosa. O pH do meio foi ajustado 
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para 9,5 com a adição de solução de NaOH 1,0 M. O sistema foi mantido sob 
agitação durante 30 minutos. Em seguida, o material foi precipitado magnetica-
mente dentro do próprio balão de reação com o auxílio de um magneto, lavado 
com água ultrapura até pH neutro e seco na estufa a 70°C sob vácuo (ZHAO A 
et al, 2008; ZHAO X et al., 2008).

3.1.3. Síntese da NP-Fe3O4@SiO2

Em um balão de reação de 1000 mL contendo 400 mL de água ultrapura 
mantida sob fluxo contínuo de nitrogênio, adicionou-se o equivalente a 2,0 g de 
Fe3O4 na forma de suspensão aquosa. Em seguida, sob agitação magnética vigo-
rosa, adicionou-se, gota a gota, 40 mL de solução 1,0 M de silicato de sódio. O 
pH da solução foi ajustado lentamente para 6,0 com a adição de solução aquosa 
2,0 M de HCl. A mistura de reação foi mantida sob agitação e 80°C durante 3,0 
h. Em seguida, o sólido magnético formado por partículas de óxido de ferro reco-
berto com sílica, NP-Fe3O4@SiO2, foi lavado com água ultrapura até pH neutro 
e seco na estufa à 70°C sob vácuo (WANG et al, 2010; ZHAO A et al., 2008). 

3.1.4. Síntese da NP-Fe3O4@SiO2/CTAB

Em um balão de reação de 1000 mL contendo 250 mL de solução aquosa 
de CTAB, sob vigorosa agitação magnética, adicionou-se 0,5 g de NP-Fe3O4@
SiO2. O pH do meio foi ajustado para 9,5 com a adição de solução de NaOH 1,0 
M. O sistema foi mantido sob agitação durante 30 minutos. Em seguida, o ma-
terial foi precipitado magneticamente, lavado com água ultrapura até pH neutro 
e seco na estufa à 70°C sob vácuo. A solução de CTAB foi utilizada em duas 
concentrações diferentes, 1,0x10-4 M e 1,0x10-2 M (ZHAO X et al., 2008).

3.1.5. Síntese da NP-Fe3O4@HDL-Mg-Al

Síntese do hidróxido duplo lamelar HDL-Mg-Al

A partir dos sais AlCl3•9H2O e MgCl2•6H2O, preparou-se 100 mL de uma 
solução aquosa contendo os íons Mg2+ e Al3+ em concentração de 0,08 M e 0,04 
M, respectivamente, mantendo dessa forma a razão molar Mg2+:Al3+ em 2:1. Em 
seguida, preparou-se 140 mL de uma solução aquosa contendo NaOH e Na2CO3 
de concentrações 2,0 M e 1,0 M, respectivamente. Sob agitação vigorosa, adicio-
nou-se a solução de NaOH/Na2CO3 sobre a solução dos sais até pH=10. Foi ob-
servada a formação de um sólido branco, precipitado do hidróxido duplo lamelar 
(HDL) hidratado dos metais utilizados.
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O precipitado branco permaneceu no balão de reação por 48 h e, após esse 
período, fez-se a lavagem exaustiva do sólido com água ultrapura em centrífuga 
até pH=7 (NAKAGAKI et al., 2005). O HDL foi deixado em suspensão aquosa 
até a etapa de recobrimento das NPs de Fe3O4. Determinou-se a densidade média 
da suspensão, evaporando-se a água de três alíquotas em estufa a 120°C até peso 
constante. 

Recobrimento do Fe3O4 nanoparticulado com HDL-Mg-Al

Em um erlenmeyer contendo 85 mL de água ultrapura, adicionou-se o 
volume da suspensão contendo o equivalente a 1,9 g de HDL. A suspensão foi 
submetida ao banho ultrassônico por 20 minutos à temperatura ambiente. Em 
um balão de três bocas de 250 mL contendo 20 mL de água ultrapura, adicionou-
-se o volume da suspensão contendo o equivalente a 0,15 g do óxido de ferro. 
A suspensão foi deixada no banho ultrassônico por 20 minutos à temperatura 
ambiente.

Adicionou-se lentamente o conteúdo do erlenmeyer ao balão (30 minutos 
de adição), sob atmosfera de N2 e manteve-se vigorosa agitação magnética por 
aproximadamente 22 h à temperatura ambiente. Em seguida, o balão foi coloca-
do em banho de óleo a 65°C por 4 h. Retirado o banho, deixou-se o conteúdo do 
balão envelhecendo por 24 h (AY et al.; 2013; NAKAGAKI et al., 2005).

Fez-se a lavagem do sólido com 100 mL de água ultrapura por três vezes 
e, posteriormente, secou-se o material em placas de Petri a 60°C na estufa. Uma 
parte desse sólido foi tratada na mufla a 400°C e outra a 600oC por 2 h, apresen-
tando ao final do procedimento cor vermelho tijolo.

3.1.6 Síntese da NP-Fe3O4@HDL-Li-Al

Síntese do hidróxido duplo lamelar HDL-Li-Al

Para a síntese do HDL Li-Al (razão molar Al:Li 2:1), inicialmente, pre-
parou-se 100 mL de solução 3,0 molal de LiOH.H2O. A solução foi transferida 
para um frasco de polipropileno de 2000 mL e acomodado em um banho de 
gelo. Em seguida, pesou-se 16,188 g de alumínio metálico e transferiu-se em 
pequenas porções para o frasco sob vigorosa agitação magnética. A reação foi 
monitorada até o momento em que não se observou mais desprendimento de 
gás H2. O recipiente foi deixado em repouso por 7 dias, tempo suficiente para 
o pH atingir a neutralidade. O sólido foi lavado com água ultrapura e seco na 
estufa a 70°C sob vácuo. Uma parte dessas NPs foi tratada a 400oC por 2 horas 
(WANG et al., 2013).
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Recobrimento do Fe3O4 nanoparticulado com HDL-Li-Al

Para a síntese das NPs de Fe3O4 recobertas com HDL-Li-Al, realizou-se a 
reação para a formação do HDL sobre a suspensão de óxido de ferro previamente 
preparada. Em um béquer de polipropileno adicionou-se 6,51 mL da suspensão 
de Fe3O4 (0,217 g de Fe3O4) e, em seguida, uma solução formada por 6,0 mL de 
água ultrapura e 0,7542 g de LiOH.H2O. A mistura foi agitada vigorosamente por 
5 minutos e, em seguida, adicionou-se 1,0 g de alumínio metálico em pequenas 
porções devido à grande liberação de gás hidrogênio. Durante a adição do alu-
mínio metálico, o béquer foi mantido em banho de gelo. Após a adição de todo 
o alumínio metálico, deixou-se a reação sob agitação magnética por 15 minutos 
e, então, desligou-se a agitação e o produto da reação foi envelhecido por 5 dias, 
para a formação de um sólido. O sólido obtido foi lavado com água e seco na 
estufa sob vácuo a 70°C (AY et al.; 2013; NAKAGAKI et al., 2005).

3.2. ANÁLISE DOS CONTAMINANTES

3.2.1. Teste de adsorção de contaminantes em batelada

Para todos os testes de adsorção em batelada, a massa requerida da NP foi 
pesada em um frasco do tipo vial de 10 mL contendo uma pequena barra mag-
nética. Em seguida, adicionou-se o volume requerido da solução aquosa conten-
do concentração conhecida do contaminante. O meio foi vigorosamente agitado 
durante o tempo de contato necessário. Depois, um magneto foi aproximado do 
frasco para atrair o material magnético e o sobrenadante transferido para um 
segundo recipiente, onde, dependendo do tipo de contaminante, recebeu o tra-
tamento adequado para ser analisado. Várias massas e tempos de contato foram 
avaliados, de acordo com o comportamento de cada tipo de contaminante. 

Após o contato entre a NP e a solução contendo o contaminante, a eficiên-
cia da adsorção foi expressa através da concentração de equilíbrio do contami-
nante na fase sólida (qeq), que é dado em mg/g (massa do contaminante adsorvido 
por massa de nanopartícula), calculada através da Equação 1:

1

Em que V corresponde ao volume de solução (L); Ci é a concentração ini-
cial do contaminante na solução (mg L-1); Ceq é a concentração de contaminante 
no equilíbrio (mg L-1) e madsorvida a massa de adsorvente (g).
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3.2.2 Testes de Adsorção de Contaminantes em Coluna

Para os testes em coluna, preencheu-se uma coluna de vidro com a massa 
requerida do material adsorvente, conectou-se a extremidade da coluna em um 
compressor de ar de baixa pressão e transferiu-se, sob pressão, a solução do 
contaminante armazenada em um reservatório, instalado antes da coluna, para 
um frasco coletor, instalado após a coluna. As alíquotas coletadas foram tratadas, 
dependendo do tipo de contaminante, e posteriormente analisadas por espectros-
copia eletrônica na região do Uv-vis.

O modelo de Thomas foi usado neste trabalho para ajuste dos dados de 
colunas de adsorção (Equação 2):

2

Em que C0 é a concentração do adsorvato na solução de entrada (mg/L), 
C é a concentração do adsorvato na saída da coluna (mg/L), Q é a vazão volu-
métrica (mL/min), W é a massa adsorvente (g), Vel é o volume eluído (L), KTH é 
a constante de Thomas (mL(min.mg)-1) e qTH é a capacidade máxima de sorção 
do adsorvente (mg/g).

3.2.3 Procedimento para Determinação de Cloreto de Dodecilpiridínio (Dpc)

A eficiência das nanopartículas de óxido de ferro recobertas com sílica e 
CTAB (NP-Fe3O4@SiO2/CTAB) na remoção do surfactante catiônico cloreto de 
dodecilpiridínio (Esquema 1) foi avaliada utilizando a metodologia de batelada 
e coluna. 

Esquema 1

O gráfico da Figura 2 mostra a absorvância do DPC em 259 nm versus 
sua concentração molar, em que se observa uma faixa linear de 5x10-6 mol.L-1 – 
1x10-3 mol.L-1. A concentração de DPC em solução pode ser facilmente obtida 
pela leitura da absorvância da solução e com o auxílio do gráfico mostrado.
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Figura 2 - Curva de calibração das soluções de DPC em água (Uv-vis)

3.2.4 Procedimento para determinação de íons fluoreto (F-)

O método utilizado para a determinação da concentração de íons fluoreto foi o 
da modificação do reagente SPADNS (vermelho) para um complexo incolor (SANE-
PAR): foi transferido uma alíquota de 2 mL da amostra para um balão volumétrico de 
10 mL e adicionado 2 mL de reagente SPADNS. Em seguida, foi diluído com água 
ultrapura e, após 10 minutos, mediu-se a absorvância no espectrofotômetro de Uv-vis 
com uma cubeta de quartzo de caminho ótico de 1 cm em λ = 570 nm. A Figura 3 
mostra a curva de calibração, feita de acordo com a metodologia anterior, utilizando, 
porém, soluções de fluoreto de concentrações conhecidas.

Figura 3 - Curva de calibração do íon fluoreto (Uv-vis)
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3.2.5 PROCEDIMENTO PARA DETERMINAÇÃO DE ÍONS ARSENIATO (ASO4
3-)

A adsorção de arsênio foi monitorada na forma do íon arseniato, AsO4
3. 

Para os testes preparou-se uma solução padrão de As(V) 12 ppm a partir do 
Na2HAsO4

.7H2O em água ultrapura. O método utilizado foi baseado no apresen-
tado pela literatura, pela formação do heteropoliácido de arsenomolibdênio de 
cor azul (MARCZENKOAND e BALCERZAK). Um exemplo do procedimento 
é dado a seguir: primeiramente, armazenou-se um determinado volume da solu-
ção contendo o íon arseniato. Separadamente, preparou-se 50 mL de solução de 
molibdato de amônio (0,5 g) em ácido sulfúrico 2,0 M, chamada de solução “a”, 
e 50 mL de uma solução de sulfato de hidrazina (0,05 g) em água, chamada de 
solução “b”. Imediatamente antes da reação com a solução de arsênio, misturou-
-se 5mL das soluções “a” e “b” em um balão de 50 mL e completou-se o volume 
com água ultrapura. Em seguida, adicionou-se 25 mL dessa solução a um erlen-
meyer contendo 5 mL da solução aquosa do íon arseniato (Tabela 3). Deixou-se 
em aquecimento no banho maria à 60 °C por 10 minutos. Após isso, procedeu-se 
com a leitura no Uv-vis em 830 nm. Para fins de comparação, foram realizados 
experimentos com temperatura e tempo de aquecimento diferentes, em que não 
foram observadas mudanças significativas. O aumento na temperatura do banho-
-maria e a realização de um segundo e terceiro aquecimentos não apresentaram 
mudanças significativas no valor da absorvância da solução de arsênio.

Tabela 3 - Diluições da solução de arsênio na mistura das soluções de molibdato de amônio e 
sulfato de hidrazina para a construção da curva de calibração

Amostra
Volume de 

solução de As 
(V) 12 ppm

Mistura das solu-
ções de molibdato de 
amônio e sulfato de 

hidrazina

Massa de 
As (V)

Concentração 
após a diluição

I 5 mL 25 mL 60 µg 2 ppm
II 2,5 mL 25 mL 30 µg 1,1 ppm
III 1,0 mL 25 mL 12 µg 0,46 ppm
IV 0,5 mL 25 mL 6 µg 0,235 ppm
V 0,2 mL 25 mL 2,4 µg 0,095 ppm
VI 0,1 mL 25 mL 1,2 µg 0,0478 ppm

A solução de As(V) foi preparada a partir do composto Na2HAsO4•7H2O, desta maneira a espécie que contém 
As é o íon arseniato (AsO4

3-).

A curva de calibração para o íon AsO4
3- é apresentada na Figura 4. 
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Figura 4 - Curva de calibração para o arsênio na forma do íon arseniato

3.2.6 PROCEDIMENTO PARA DETERMINAÇÃO DE ÍONS SULFATO (SO4
2-)

A concentração de sulfato remanescente na solução depois do contato com 
a nanopartícula foi medida através de um cromatógrafo de íons, utilizando-se 
uma coluna Dionex IonPac AS23 de 2x250mm e como eluente Na2CO3/NaH-
CO3 com uma vazão de 0,25 mL/min. Nessas condições, o tempo de retenção 
do sulfato é aproximadamente 22 minutos (AGGRAWAL e ROHRER). A curva 
de calibração obtida é mostrada na Figura 5, em que se observa a faixa linear de 
trabalho entre 5 ppm e 100 ppm.

Figura 5 - Curva de calibração para o íon sulfato (cromatografia de íons)
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. CARACTERIZAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS

4.1.1 NP-Fe3O4@CTAB, NP-Fe3O4@SiO2 E NP-Fe3O4@SiO2/CTAB

A Figura 6 mostra os espectros vibracionais da análise de FTIR dos mate-
riais obtidos. O espectro (a) é referente ao CTAB puro, e está disposto para efeito 
de comparação. Em (b), tem-se a NP de óxido de ferro e em (c) a NP de óxido 
de ferro recoberta com CTAB. Os espectros (d) e (e) mostram a NP-Fe3O4@SiO2 
sem CTAB e a NP de óxido de ferro recoberta com sílica e CTAB (NP-Fe3O4@
SiO2/CTAB). Comparando-se os espectros (c) e (e), pode-se observar que as 
bandas referentes aos estiramentos C-H do CTAB são mais intensas no sólido 
(e), indicando que a NP-Fe3O4@SiO2/CTAB deve possuir mais surfactante reco-
brindo sua superfície do que a NP-Fe3O4/CTAB e, por essa razão, o primeiro foi 
utilizado nos testes.

Figura 6 - Espectros vibracionais de infravermelho de (a) CTAB, (b) NP-Fe3O4
sintetizado sem CTAB, (c) NP-Fe3O4@CTAB (sintetizada em solução de CTAB 1,0x10-2M),

(d) NP-Fe3O4@SiO2 e (e) NP-Fe3O4@SiO2/CTAB

Foi realizada análise por difratometria de raios X dos sólidos NP-Fe3O4 
e NP-Fe3O4@CTAB usando CTAB em diferentes concentrações na síntese do 
material. A Figura 7 mostra que não houve alteração significativa da estrutura 
cristalina dos sólidos e a largura dos picos indica que os materiais obtidos apre-
sentam dimensões manométricas (LEGODI, 2007).
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Figura 7 - Difratogramas do Fe3O4 sintetizado (a) sem CTAB, (b) na presença de solução de CTAB 
1,0x10-2 M e (c) na presença de solução de CTAB 1,0x10-4 M

A Figura 8 mostra análises termogravimétricas dos sólidos (a) NP-Fe3O4, 
(b) NP-Fe3O4@CTAB e (c) NP-Fe3O4@SiO2/CTAB e observa-se que houve 2,2% 
de perda de massa na amostra (a), que não contêm CTAB. Na amostra (b), houve 
5% de perda de massa, com 2,8% de CTAB e, por fim, a amostra (c) apresentou 8% 
de perda de massa, contendo 5,8% de CTAB. Esses resultados corroboram aqueles 
observados nas análises de FTIR e de fato mostram que o sólido contendo sílica 
possui mais CTAB em sua superfície do que o sólido NP-Fe3O4/CTAB. Além dis-
so, para essa classe de sólidos, o recobrimento com sílica é ainda mais interessante, 
pois ajuda a evitar oxidação dos íons Fe2+ das NPs de Fe3O4, o que deve colaborar 
com a manutenção das propriedades magnéticas da nanopartícula.

Figura 8 - Termogramas de (a) Fe3O4, (b) Fe3O4@CTAB e (c) Fe3O4@SiO2/CTAB
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As microscopias eletrônicas de transmissão dos sólidos Fe3O4, Fe3O4@
CTAB e Fe3O4@SiO2/CTAB estão apresentadas na Figura 9, e embora se ob-
serve uma relativa polidispersidade, verifica-se que as dimensões dos materiais 
preparados são da ordem de 10 nm e, mesmo com o recobrimento da NP com 
sílica e CTAB, os materiais mantém as dimensões nanométricas medidas.

Figura 9 - Imagens de MET de (a) Fe3O4, (b) Fe3O4@CTAB e (c) Fe3O4@SiO2/CTAB

4.1.2 NP-FE3O4@HDL-Mg-Al

Os sólidos HDL-Mg-Al (utilizado no recobrimento da NP de Fe3O4 em 
etapa subsequente) e NP-Fe3O4@HDL-Mg-Al-600 também foram caracteriza-
dos por espectroscopia de infravermelho visando verificar a remoção dos íons 
carbonato e cloreto remanescentes da síntese e a formação da fase óxido-hidróxi-
do após tratamento a 400°C ou 600oC e a Figura 10 mostra os espectros obtidos. 
A atribuição das bandas vibracionais do HDL está de acordo com a literatura 
(WYPYCH et al., 2005). É possível notar que no material tratado a 600°C as 
bandas vibracionais referentes aos íons Cl- ligados às lamelas (ν ~ 3000 cm-1) e 
CO3

2- (ν = 1375 cm-1) praticamente inexistem, indicando que o tratamento térmi-
co é eficiente para converter o HDL em sua fase mista óxido-hidróxido. A banda 
vibracional em 1645 cm-1 indica que há água intercalada remanescente.



195

Figura 10 – FTIR dos sólidos de (a) HDL-Mg-Al e (b) NP-Fe3O4@HDL-600

Os termogramas dos sólidos HDL-Mg-Al e NP-Fe3O4@HDL-Mg-Al estão 
apresentados na Figura 11 e pode-se observar que, com relação ao HDL-Mg-Al, 
há perda de massa referente à saída dos íons carbonato (na forma de CO2) e água 
intercalados, bem como devido à desidroxilação da superfície. Para a NP-Fe3O4@
HDL-Mg-Al, percebe-se estabilização da fase óxido-hidróxido, e menor perda de 
massa referente à desidroxilação superficial restante (CASTRO et al., 2010) e à 
menor quantidade relativa de HDL na estrutura. 

Figura 11 - Termogramas de (a) HDL-Mg-Al e (b) NP-Fe3O4@HDL-Mg-Al

4.1.3 NP-FE3O4@HDL-Li-Al

O sólido obtido da síntese do HDL-Li-Al seco à temperatura ambiente e o 
tratado a 400°C foram caracterizados por FTIR e por difratometria de raios X. A 
Figura 12 mostra a análise de FTIR desses materiais bem como dos sólidos pro-
venientes das reações de adsorção na presença de solução de As 12 ppm por 1h. 
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Figura 12 - Análise de FTIR de (a) HDL-Li-Al, (b) HDL-Li-Al tratado a 400°C, (c) HDL-Li-Al submetido à 
adsorção do íon arseniato e (d) HDL-Li-Al tratado a 400°C submetido a adsorção do íon arseniato

Para todas as amostras (Fig. 12a-d), podem ser observadas bandas tipica-
mente atribuídas aos modos vibracionais dos grupos O-H das camadas do HDL e 
de água adsorvida na faixa de 3200 a 3600 cm-1. Além disso, a banda na região de 
1645 cm-1 também pode ser atribuída ao modo vibracional de deformação angular 
de moléculas de água intercaladas. Outros modos vibracionais dos grupos -OH 
aparecem em 995 e 746 cm-1. O íon carbonato (CO3

2-) intercalado apresenta uma 
banda na região de 1376 cm-1. A presença do íon carbonato é esperada uma vez 
que a síntese do HDL não foi realizada na ausência de CO2. A banda na região de 
547 cm-1 pode ser atribuída ao modo vibracional de deformação angular do grupo 
O-Al-O das camadas do HDL. De acordo com a literatura (YANG et al., 2004), 
os modos vibracionais esperados para o íon AsO4

3- adsorvido devem sobrepor-se 
à maioria das bandas referentes aos grupos do HDL de partida, impedindo sua 
observação, o que prejudica sua correta atribuição. 

A Figura 13 mostra os difratogramas de raio X obtidos da análise de algu-
mas amostras. 

Figura 13 - Difratogramas de raios X de (a) HDL-Li-Al, (b) HDL-Li-Al-As e (c) HDL-Mg-Al (comparativo)
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Pode-se observar alguns picos de difração em posições diferentes quan-
do se compara o HDL-Li-Al (a) e o HDL-Mg-Al (c), indicando diferenças es-
truturais das lamelas causadas pela presença de Li+ ou Mg2+. Comparando os 
difratogramas (a) e (b), HDL-Li-Al e HDL-Li-Al (submetido ao contato com 
solução aquosa de AsO4

3- (contendo As a 12 ppm), respectivamente, percebem-
-se picos característicos de HDL-Li-Al (identificados por *), assim como picos 
que surgiram após ao contato com o íon de As (marcados com +), indicando que o 
íon arseniato (AsO4

3-) deve ser intercalado entre as camadas lamelares do HDL, 
causando a modificação da distância interlamelar, devido ao surgimento de dois 
novos picos de difração identificados por +.

4.2. Adsorção de DPC NA NP-Fe3O4@SiO2/CTAB

Os resultados obtidos através de experimentos de batelada para a verificação 
da influência do tempo de contato entre o sólido adsorvente e a solução contendo 
o contaminante DPC, mantendo-se a massa de NP-Fe3O4@SiO2/CTAB constante 
em 15 mg, são apresentados a seguir. A Figura 14 mostra os diferentes espectros 
eletrônicos obtidos quando se variou o tempo de contato e a Figura 15 mostra o 
gráfico de porcentagem de DPC removido em função do tempo de contato. 

Figura 14 - Espectros de Uv-vis da solução de DPC 1,0x10-4 M (curva superior) e das soluções 
obtidas depois de 30s, 15 min, 30 min e 60 min de tempo de contato com o adsorvente

Analisando-se a Figura 15, observa-se que o aumento no tempo de contato 
da solução contendo DPC e o material NP-Fe3O4@SiO2/CTAB não altera signi-
ficativamente a quantidade de DPC adsorvida, ficando o percentual de adsorção 
na faixa de 70 a 80%. A massa máxima de DPC adsorvido foi cerca de 7,7 mg 
por grama de nanopartícula.
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Figura 15 - Gráfico da (o) massa de DPC adsorvido por grama de NP- Fe3O4@SiO2/CTAB e ( ▪ ) porcentagem 
de DPC removido em função do tempo de contato. Massa de 15 mg de NP-Fe3O4@SiO2/CTAB

Foram realizados testes para avaliar a influência da quantidade de massa 
de NP-Fe3O4@SiO2/CTAB, mantendo-se a solução de DPC 1,0x10-4 M em con-
tato com as nanopartículas por 1 hora (Figura 16). Os resultados mostram que a 
quantidade de nanopartícula é proporcional à sua eficiência na remoção de DPC. 
Como pode ser observado, a NP foi capaz de adsorver cerca de 0,14 mg de DPC, 
ou seja, a adsorção chegou a aproximadamente 90% quando se utilizou 35 mg do 
sólido adsorvente para 5,0 mL da solução de DPC 1,0x10-4 M.

Figura 16 - Gráfico da porcentagem de DPC adsorvido por grama de NP- Fe3O4@SiO2/CTAB. O tempo de 
contato entre a NP e a solução contendo DPC nos experimentos foi de 1 minuto. Volume de solução de DPC 

1,0x10-4 M = 5,0 mL

Com o objetivo de avaliar a capacidade de reutilização das nanopartículas, 
foi realizada a lavagem do material já utilizado em um experimento de batelada. 
O sólido NP-Fe3O4@SiO2/CTAB foi lavado com 5 mL de água ultrapura por 5 
minutos e a concentração de DPC foi medida através de espectroscopia no Uv-vis. 
Esse procedimento foi repetido 4 vezes e os resultados mostram que a água ultra-
pura não consegue remover uma quantidade significativa do DPC adsorvido na 
nanopartícula (Figura 17).
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Figura 17 - Gráfico da porcentagem de DPC removido da NP- Fe3O4@SiO2/CTAB em função do 
volume de água de lavagem (esquerda) e concentração de DPC adsorvido na NP em função do 

volume de água de lavagem. Em cada lavagem foi utilizado 5mL de água ultrapura

Pode ser observado que após as quatro lavagens, o percentual de remoção 
de DPC é muito baixo, cerca de 3% em massa. Esses resultados indicam ainda 
que o DPC não possui tendência a ser dessorvido das NP-Fe3O4@SiO2/CTAB 
pela ação da água, o que ratifica o uso desse tipo de nanopartículas como adsor-
vente no tratamento de água. 

No sentido de verificar em quais condições o DPC adsorvido nas NPs se-
ria dessorvido e poderia possibilitar a reutilização do material adsorvente, foram 
realizadas lavagens com 5mL de solução de CTAB 0,01M por 5 minutos sob 
agitação magnética e o resultado pode ser observado na Figura 18.

Figura 18 - Gráfico da porcentagem de DPC removido da nanopartícula Fe3O4@SiO2/CTAB em função 
do volume de solução de CTAB. Em cada lavagem foi utilizado 5mL de solução de CTAB 0,01M
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A partir da Figura 18 é possível notar que quando se utilizou solução de 
CTAB 0,01M, a remoção do DPC adsorvido foi muito mais eficiente quando 
comparada a lavagem utilizando água. De fato, na primeira lavagem com 5,0 
mL de solução de CTAB 0,01M, aproximadamente 35% de DPC foi dessorvi-
do da nanopartícula. Nas lavagens seguintes, o DPC continuou a ser removido 
gradativamente, por exemplo, na segunda lavagem, removeu-se 20% do DPC 
remanescente após a primeira lavagem. 

A reutilização das nanopartículas na adsorção de DPC foi testada utilizan-
do-se os materiais lavados com água e com CTAB e os resultados estão dispostos 
na Tabela 4. Como esperado, o material lavado com CTAB possui uma capa-
cidade de adsorção maior do que o material lavado com apenas água. Quando 
comparado à nanopartícula sem uso prévio, a segunda utilização tem capacidade 
de adsorção de DPC diminuída. 

Tabela 4 - Comparação entre a capacidade de adsorção de DPC de uma NP nunca utilizada com 
NPs utilizadas e lavadas com água e solução de CTAB, com 30 mg de NP e 1 min de contato

Nanopartícula Remoção de 
DPC (%)

NP-Fe3O4@SiO2/CTAB nova 90,22

NP-Fe3O4@SiO2/CTAB usada e lavado com solução de CTAB 0,01M. 61,61

NP-Fe3O4@SiO2/CTAB usada e lavada com água ultrapura 47,60

Foram realizados também experimentos de fluxo contínuo em coluna, 
para avaliar a adsorção do surfactante DPC nas nanopartículas NP-Fe3O4@SiO2/
CTAB, com a solução do surfactante passando sob pressão pela coluna, com 
auxílio de um compressor. Na coluna, foram colocados 30 mg de sólido NP-
-Fe3O4@SiO2/CTAB com a solução de DPC 1,0x10-4 M passando continuamente 
através dessa em uma vazão de 3,7 mL/min, e alíquotas foram recolhidas e ana-
lisadas (Figura 19). 

Figura 19 - Gráfico da adsorção de DPC em 30 mg de NP- Fe3O4@SiO2/CTAB, sob pressão
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A NP-Fe3O4@SiO2/CTAB foi avaliada quanto à sua capacidade de ser 
reutilizada, em fluxo contínuo. Embora apresente uma capacidade diminuída, a 
NP-Fe3O4@SiO2/CTAB ainda é capaz de remover DPC da solução. De fato, a 
Tabela 5 mostra que até aproximadamente 17 mg de DPC é removido por grama 
de nanopartícula, ou seja, cerca de 58% da sua eficiência ainda é mantida. 

Tabela 5 - Parâmetros obtidos a partir do modelo de Thomas

KTH
(mL(mg.min)-1) qTH (mg/g) R2

NP-Fe3O4@SiO2/CTAB 8,753 ± 0,427 30,59 ± 0,602 0,9972

NP-Fe3O4@SiO2/CTAB re-utilizada 7,502 ± 0,546 17,65 ± 1,232 0,9943

Analisando os resultados, verifica-se que a NP-Fe3O4@SiO2/CTAB se 
mostrou eficiente na remoção de DPC e, embora a NP seja revestida por um 
surfactante catiônico, as interações ocorrem e provavelmente devido ao efeito 
hidrofóbico de interação entre as cadeias alquílicas dos surfactantes (Esquema 
2). Além de eficiente, a cinética de adsorção se mostrou rápida e com apenas 30 
segundos de contato, quase 80% de DPC foi removido. Os experimentos também 
mostraram que a lavagem do material para reaproveitamento é rápida e eficaz. 

Esquema 2
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4.3 ADSORÇÃO DE ÍONS FLUORETO (F-) COM NP-Fe3O4@HDL-Mg-Al-400

O método utilizado para a determinação da concentração de íons fluoreto 
foi o da modificação do reagente SPADNS (vermelho) para um complexo incolor. 
Foi avaliada a influência da quantidade de sólido na capacidade de adsorção do íon 
fluoreto. Analisando os resultados da Figura 20, verifica-se que a quantidade de 
nanopartícula utilizada influencia a adsorção de fluoreto até a massa de 20 mg de 
NP. Após esse valor, observa-se que a massa pouco afeta a capacidade de adsorção. 
Com 20 mg de NP, observou-se que a é possível adsorver 0,015 mg de fluoreto.

Figura 20 - Porcentagem de remoção de fluoreto em função da massa da NP- Fe3O4@HDL-Mg-
Al-400, com 60 minutos de contato

A influência do tempo de contato entre a NP e a solução de F- também foi 
avaliada e o resultado está na Figura 21. Como pode ser observado, o aumento 
do tempo de contato entre a solução contaminada e a nanopartícula influencia 
suavemente a adsorção de íons F-. Com 120 minutos de contato, a NP é capaz de 
adsorver 0,32 mg de fluoreto por grama de NP.

Figura 21 - Massa de fluoreto adsorvida por grama de NP e porcentagem de fluoreto removida em 
função do tempo de contato entre 50 mg de NP-Fe3O4@HDL-Mg-Al-400 e a solução de fluoreto



203

Utilizando as NPs em experimento de batelada conduzido por 60 minutos, 
foi possível adsorver 0,015 mg de fluoreto em 20 mg de NP, o que corresponde a 
0,75 mg de fluoreto por grama de NP. 

Ly et al. (2006) relataram o uso de HDL-Mg-Al calcinado a 500°C como 
adsorvente para fluoreto. A capacidade máxima de 213 mg de F- / g de HDL foi 
obtida após 6 h de contato em pH 6,0 e concentração inicial de fluoreto de 50 
mg/L em experimentos de batelada. Foi verificado que em pH ácido a velocida-
de de adsorção dos íons no HDL aumentou significativamente. A reciclagem do 
HDL foi feita pela lavagem do sólido utilizado com solução de Na2CO3 0,1M, 
seguida de calcinação a 500°C, de forma semelhante como propusemos nesse 
trabalho. 

A diferença significativa das capacidades de adsorção observadas pode 
ser atribuída a menor concentração de fase adsorvente, uma vez que as NPs são 
constituídas, na sua maioria, pelo núcleo de óxido de ferro magnético e uma fina 
camada de HDL. 

Reutilização do sólido

As NPs-Fe3O4@HDL-Mg-Al-400 foram reutilizadas depois de serem la-
vadas com solução aquosa de Na2CO3 2,0M e os resultados de porcentagem de 
remoção de fluoreto são mostradas na Tabela 6. Comparando esses resultados 
com os da Figura 21, observa-se que as NPs ainda são capazes de adsorver fluo-
reto, porém com eficiência reduzida. 

Tabela 6 - Re-utilização de NP- Fe3O4@HDL-Mg-Al-400 na remoção de fluoreto

Tempo de 
lavagem 

(min)

Massa 
recuperada 

(mg)

Volume de 
solução de 

F- (mL)
Abs. [F-]FINAL

(mg/L)
Remoção 

(%)

30 41,0 4,10 1,169 3,43 31,20

120 40,9 4,09 1,162 3,56 28,76

Solução de fluoreto 5,0 mg/L.

A reutilização das NPs utilizando apenas água na etapa de lavagem não 
apresentou resultados expressivos, pois não houve remoção significativa dos 
íons fluoreto intercalados, reforçando que esse tipo de material apresenta poten-
cial para ser aplicada em processo de tratamento de água. 
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4.4 ADSORÇÃO DE ÍONS SULFATO (SO4
2-) EM NP-Fe3O4@HDL-Mg-Al-600

O sólido NP-Fe3O4@HDL-Mg-Al-600 foi também avaliado na adsor-
ção de íons sulfato. Outros sólidos sintetizados neste trabalho foram avaliados 
anteriormente, porém, somente as nanopartículas magnéticas recobertas com 
hidróxido duplo lamelar de magnésio e alumínio, tratadas a 600 °C por 2 horas, 
foram capazes de adsorver os íons sulfato em quantidade significativa. Os ex-
perimentos em batelada foram realizados com o objetivo de avaliar a eficiência 
dos sólidos preparados na remoção dos íons sulfato.

A Tabela 7 mostra os resultados obtidos quando se variou a massa da NP, 
mantendo-se constantes o tempo de contato e a concentração inicial (100 ppm) 
da solução de sulfato. Houve um aumento na adsorção de íons sulfato com o 
aumento da massa de NP adsorvente utilizada no experimento.

Tabela 7 - Experimento de batelada para a remoção de íons sulfato

Experimento Massa de NP (mg) Remoção de SO4
2- (%)

1 10 59,1
2 30 91,0
3 50 96,6

Sólido utilizado NP-Fe3O4@HDL-Mg-Al-600; Concentração da solução de sulfato padrão = 100ppm; Volume 
da solução padrão de sulfato = 5,0 mL; Tempo de contato = 60 min.

A adsorção de íons sulfato foi avaliada em relação ao tempo de contato 
com as NP magnéticas em experimentos de batelada. A Figura 22 mostra que nas 
condições experimentais, houve mais de 90% de adsorção dos íons sulfato após 
60 minutos de contato, com cerca de 15 mg de sulfato adsorvido por grama de NP.

Figura 22 - Massa de sulfato adsorvida por grama de NP (o) e porcentagem de sulfato removida
( ▪ ) em função do tempo de contato entre a solução padrão 100 mg/L e 30 mg do sólido

NP-Fe3O4 @HDL-600
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O sólido NP-Fe3O4@HDL-Mg-Al-600 também foi avaliado através de 
experimentos de coluna realizados com uma mistura de soluções contendo íons 
sulfato e fluoreto, ambos na concentração de 100 ppm. Na Figura 23 é possível 
observar a elevada seletividade da NP para o íon sulfato divalente, quando com-
parado ao íon fluoreto monovalente. 

Figura 23 - Gráfico da remoção seletiva dos íons sulfato e fluoreto em coluna contendo 30 mg de 
sólido NP-Fe3O4@HDL-Mg-Al-600

A seletividade para os íons sulfato é esperada quando se utiliza nanopar-
tículas contendo HDL sintetizados a partir de sais de Mg2+e Al3+ em que a carga 
residual da estrutura do HDL favorece a estabilização de ânions de carga mais 
elevada na região interlamelar do HDL. 

Para a remoção mais eficaz de íons monovalentes, por exemplo, é interes-
sante o uso de HDL contendo a combinação de íons Li+ e Al3+. Uma vantagem do 
HDL-Li-Al é que as partículas são estabilizadas pela presença de íons hidróxido 
na região interlamelar, o que diminui o risco de contaminação da água tratada 
por lixiviação parcial do sólido. Mesmo que o HDL Mg-Al não tenha apresenta-
do elevada eficiência para a adsorção de íons fluoreto, sua aplicação poderia ser 
viabilizada em um sistema em que os íons fluoreto fossem removidos em uma 
etapa posterior a remoção dos íons sulfato (CREPALDI e VALIM, 1998).

O bom desempenho observado para esse tipo de nanopartícula está rela-
cionado à capacidade de reconstituição da estrutura do HDL tratado a elevada 
temperatura no momento do contato com uma solução contendo íons sulfato 
e fluoreto. Com o tratamento térmico, a fase óxido-hidróxido é formada pela 
eliminação da água e dos ânions intercalantes. A partir do chamado “efeito me-
mória”, comum a vários tipos de sólidos, a estrutura do HDL é regenerada, ad-
sorvendo os ânions presentes no meio para manter a neutralidade das lamelas 
(GOH et al., 2008).
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4.5 ADSORÇÃO DO ÍON ARSENIATO (AsO4
3-) EM NP-Fe3O4@HDL-Li-Al

A adsorção do contaminante arsênio (V), na forma do íon arseniato, foi 
avaliada na presença das nanopartículas NP-Fe3O4@HDL-Li-Al. As nanopar-
tículas NP-Fe3O4@HDL-Li-Al tratadas a 400oC não foram avaliadas. As nano-
partículas de óxido de ferro foram recobertas com HDL-Li-Al no sentido de 
melhorar a distribuição de carga na superfície das NPs, adequando o material à 
adsorção do íon arseniato, AsO4

3-, trivalente. 

A Figura 24 mostra os resultados dos testes em batelada realizados com 
a NP-Fe3O4@HDL-Li-Al. Manteve-se a massa de NPs constante em 50 mg e 
variou-se o tempo de contato e a concentração da solução de arseniato.

De acordo com esses resultados, é possível notar que, sob essas condições 
experimentais, não há diferença significativa na adsorção do íon arseniato em 
relação ao tempo de contato com a solução de As, pois a adsorção manteve-se 
elevada e praticamente constante na faixa de 1 a 60 minutos, indicando que a 
cinética de adsorção é extremamente rápida para esse sistema. A NP foi capaz de 
remover 1,2 mg por grama de NP do experimento utilizando a solução inicial de 
12 ppm de arseniato e 0,2 mg/g no experimento utilizando a solução de concen-
tração inicial de 2 ppm. 

Figura 24 - Massa de arseniato adsorvida por massa de NP- Fe3O4@HDL-Li-Al e porcentagem 
de remoção do íon arseniato pela NP-Fe3O4@HDL-Li-Al em função do tempo de contato e 

concentração da solução contendo o contaminante. Massa de NP = 50 mg

O fato dos resultados com a solução de 12 ppm de arsênio terem sido su-
periores aos obtidos com a solução de 2 ppm, deve estar associado à maior dispo-
nibilidade de íons arseniato quando se utilizou a solução de maior concentração. 
Embora muito próximos, os resultados podem ainda estar ligados à sensibilidade 
do HDL em relação a umidade presente no ar, uma vez que esse tipo de material 
lamelar apresenta alta capacidade de adsorção de moléculas de água na região 
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interlamelar, o que bloqueia os sítios de adsorção. Pequenas alterações no tempo 
de exposição do HDL à umidade do ar podem ter causado mudanças na sua su-
perfície e levado à inacessibilidade a alguns sítios de adsorção.

A Figura 25 apresenta os resultados da adsorção de arseniato variando-se 
a massa de NP-Fe3O4@HDL-Li-Al e a concentração da solução de As. O tempo 
de contato foi mantido constante em cinco minutos.

Figura 25 - Adsorção do íon arseniato em NP- Fe3O4@HDL-Li-Al em função da massa de NP 
utilizada e da concentração da solução contendo o contaminante. Tempo de contato = 5 min

Em relação à massa de NP utilizada, percebe-se que, novamente, os resul-
tados mostraram pouca variação. Entretanto, entre 5 e 15 mg de NP, a adsorção 
do íon arseniato foi aproximadamente 13% maior quando se utilizou solução de 
arseniato mais concentrada. Essa variação ficou próxima de 5% no caso em que 
se utilizou a solução de arseniato mais diluída. Para 15 e 50 mg de NP, os resul-
tados foram praticamente constantes para ambas as concentrações de arsênio, 
permitindo inferir que 15mg é a massa de NP suficiente para adsorver pratica-
mente todo o íon arseniato da solução, independente da concentração de arsênio 
empregada nesses experimentos.

Além dos testes em batelada, realizou-se também testes em coluna na ten-
tativa de avaliar o comportamento da NP-Fe3O4@HDL-Li-Al em fluxo contínuo 
de solução contendo o contaminante. A Figura 26 mostra a remoção de arseniato 
de uma solução aquosa de 12 ppm. Como esperado, no início do experimento, 
a remoção é elevada (aproximadamente 95%) e, conforme aumenta o volume 
de solução de arseniato eluída pela coluna, a capacidade de remoção decresce 
devido à ocupação dos sítios de adsorção. Ajustando os dados de acordo com o 
modelo de Thomas, obteve-se os seguintes parâmetros: KTH = 0,5815 mL(min.
mg)-1 e qTH = 15,60mg/g, com um coeficiente de correlação de 0,977.
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Figura 26 - Remoção do As em coluna contínua. Massa de NP = 50 mg. Vazão média = 0,19 mL/s. 
Concentração da solução de arseniato = 12 ppm de As

A literatura apresenta vários exemplos da investigação de HDLs como 
adsorventes do íon arseniato, a maioria sendo com HDL magnésio-alumínio. 
Nesses casos, a capacidade de adsorção variou de 100 a 200 mg/g, sendo que 
na maioria das vezes o HDL foi utilizado após tratamento a 500°C (GOH et al., 
2008). Liu et al. (2006), entretanto, investigaram a capacidade de adsorção de 
um HDL-Li-Al sintetizado de forma semelhante ao sintetizado pelo nosso grupo 
e obtiveram o resultado de 24,2 mg/g. Os nossos resultados de adsorção para ar-
sênio foram semelhantes aos da literatura, entretanto, é importante ressaltar dois 
aspectos: (a) o tempo de contato do contaminante com o sólido adsorvente nos 
experimentos de coluna com fluxo contínuo é consideravelmente menor que nos 
experimentos em batelada e (b) as nossas NPs possuem o núcleo de óxido de fer-
ro magnético, diminuindo a verdadeira massa de HDL atuando como adsorvente. 
Mesmo assim, os resultados de adsorção são equivalentes. 

4.6 QUADRO COMPARATIVO COM OS RESULTADOS GERAIS

A Tabela 8 a seguir mostra um resumo dos resultados obtidos, bem como 
dos contaminantes avaliados nesse projeto de pesquisa. 

Tabela 8 - Resumo dos resultados obtidos com os sólidos magnéticos sintetizados até o momento

Capacidade máxima de adsorção da NP (%)a

Nanopartícula DPC SO4
2- F- Asb

NP-Fe3O4

NP-Fe3O4@CTAB X X

NP-Fe3O4@SiO2 X X
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NP-Fe3O4@SiO2/CTAB 85,0

NP-Fe3O4@HDL-Mg-Al-600 90,0

NP-Fe3O4@HDL-Mg-Al-400 64,0

NP-Fe3O4@HDL-Li-Al 99,5

NP-Fe3O4@HDL-Li-Al-400 Y Y Y Y

X: Foi testado mas não se mostrou eficiente para o contaminante. Y: não foi avaliado. aCapacidade máxima de 
adsorção considerada para os experimentos deste trabalho, nas melhores condições de avaliação. bAs refere-se 
a arsênio, sendo que o arsênio foi avaliado na forma de íon arseniato.

A NP-Fe3O4@HDL-Li-Al-400 não foi avaliada na adsorção do íon arse-
niato devido ao fato da NP análoga, apenas seca a 70°C, ter apresentado ótimo 
desempenho nos testes e adsorção.

Os testes com a NP-Fe3O4@SiO2 na adsorção dos íons chumbo ainda estão 
em andamento, mas os resultados não serão relatados aqui uma vez que o método 
espectrofotométrico mostrou algum tipo de interferência analítica, diminuindo a pre-
cisão das medidas. O mesmo ocorre com o íon cloreto, a NP-Fe3O4@HDL-Mg-Al 
não mostrou resultados de adsorção confiáveis a partir da sua determinação utilizando 
o método cromatográfico. 

De acordo com os resultados da Tabela 8, pode ser observado que entre 
as oito nanopartículas sintetizadas, quatro delas resultaram em sistemas bastante 
promissores para a adsorção dos contaminantes avaliados nesse trabalho.

O óxido de ferro (NP-Fe3O4) não foi avaliado na adsorção dos contaminan-
tes, entretanto serviu como cerne magnético para revestimento posterior.

Os sólidos NP-Fe3O4@CTAB e NP-Fe3O4@SiO2 foram avaliados na ad-
sorção do surfactante DPC e do íon sulfato, mas não apresentaram adsorção sig-
nificativa. 

Os demais sólidos apresentaram-se como adsorventes interessantes para o 
tratamento de água com contaminantes DPC, íon sulfato, íon fluoreto e íon arse-
niato. A capacidade máxima de adsorção, obtida nas melhores condições experi-
mentais, variaram de 64 % a 99,5 %. Esses valores foram obtidos considerando 
a capacidade de uma determinada massa de NP em remover uma determinada 
quantidade de contaminante. 

O melhor desempenho foi obtido como a NP-Fe3O4@HDL-Li-Al avaliada 
na adsorção dos íons arseniato (99,5 % m/m). Essa elevada adsorção observada foi 
obtida em um experimento em batelada, em que a massa de NP foi de 15 mg e o 
tempo de contato com a solução 12 ppm de As (na forma do íon arseniato) foi de 5 
minutos. Como foi discutido anteriormente, a elevada carga do íon arseniato deve 
ser responsável pela forte atração das lamelas positivamente carregadas do HDL. 
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De forma semelhante, para o íon sulfato, divalente, a adsorção máxima 
chegou a 96% para a NP-Fe3O4@HDL-Mg-Al. Já para o íon fluoreto, monova-
lente, foi menos adsorvido por outro tipo de nanopartícula. Com a NP-Fe3O4@
HDL-Li-Al foi possível alcançar 64 % de adsorção para o experimento realizado 
nas melhores condições. 

Finalmente, com o DPC, surfactante catiônico, foi possível alcançar 85% 
de adsorção nas melhores condições e com o uso de uma NP revestida com outro 
tipo de surfactante, promovendo a interação entre moléculas de mesma polaridade. 

4.7. ESTIMATIVA DE CUSTO MENSAL PARA UTILIZAÇÃO DOS ADSORVENTES 
MAGNÉTICOS EM ESCALA DE BANCADA

As NPs magnéticas sintetizadas pelo nosso grupo de pesquisa possuem dife-
rentes propriedades, moduladas de acordo com as características de cada contami-
nante avaliado. A seguir é apresentada a avaliação simplificada dos custos envolvi-
dos na síntese de cada NP e depois os custos relacionados à capacidade adsortiva 
de cada uma delas aplicadas em um sistema de coluna em escala de bancada.

4.7.1. Estimativa de custo para a síntese das NPs de óxido de ferro magnéti-
co com diferentes recobrimentos

A Tabela 9 apresenta todos os reagentes utilizados na síntese das NPs de 
Fe3O4, as quantidades e os custos referentes aos reagentes com o grau de pureza 
utilizado na síntese.

Tabela 9 - Custos estimados para a síntese das NPs de óxido ferro

Reagente Massa/volume utilizada 
na síntese Preçoa Custo na síntese 

(R$)
FeCl3 anidro 6,4 g R$ 0,048 / g 0,307
FeCl2•4H2O 4,0 g R$ 0,71 / g 2,86

NaOH 30 g R$ 0,025 / g 0,750
HCl 1,49 g R$ 0,028 / g 0,042

Gás nitrogênio 6 L R$ 0,083 / L 0,498
Energia elétricab 0,63 R$ 0,63 / kWh 1,89

Custo Total da Síntese 6,35
Massa de NP sintetizada (g) 4,0

Custo da NP sintetizada (R$/g) 1,58
aPreços referentes aos orçamentos e consultas feitas até setembro de 2015. 
bTarifa industrial para energia elétrica, classe B3 (água, esgoto e saneamento).
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A Tabela 10 apresenta todos os reagentes utilizados na síntese core-shell 
para recobrimento das NPs de Fe3O4 com sílica mesoporosa, as quantidades e os 
custos referentes aos reagentes com o grau de pureza utilizado na síntese.

Tabela 10 - Custos estimados para o recobrimento das NPs de óxido ferro com sílica mesoporosa

Reagente Massa/volume utilizada 
na síntese Preçoa Custo na síntese 

(R$)
Na2SiO3•5H2O 8,48 g R$ 0,030 / g 0,254

HCl 0,73 g R$ 0,028 / g 0,020
Gás nitrogênio 8 L R$ 0,083 / L 0,664

Energia elétricab 2 kWh R$ 0,63 / kWh 1,26
Custo Total da Síntese 2,20

Massa de NP sintetizada (g) 2,5
Custo da NP sintetizada (R$/g) 0,88

aPreços referentes aos orçamentos e consultas feitas até setembro de 2015.
bTarifa industrial para energia elétrica, classe B3 (água, esgoto e saneamento).

A Tabela 11 apresenta todos os reagentes utilizados para o recobrimento 
da NP magnética core-shell com CTAB, as quantidades e os custos referentes aos 
reagentes com o grau de pureza utilizado na síntese.

Tabela 11 - Custos estimados para o recobrimento das NPs-Fe3O4@SiO2 com CTAB

Reagente Massa/volume utilizada 
na síntese Preçoa Custo na síntese (R$)

CTAB 8,1x10-3 g R$ 0,30 / g 0,0024
NaOH 0,40 g R$ 0,025 / g 0,332

Energia elétricab 0,5 kWh R$ 0,63 / kWh 0,315
Custo Total da Síntese 0,649

Massa de NP sintetizada (g) 0,5
Custo da NP sintetizada (R$/g) 1,29

aPreços referentes aos orçamentos e consultas feitas até setembro de 2015. 
bTarifa industrial para energia elétrica, classe B3 (água, esgoto e saneamento).

A Tabela 12 apresenta todos os reagentes utilizados para a síntese do 
HDL-Mg-Al e para o recobrimento das NPs de óxido de ferro, as quantidades 
e os custos referentes aos reagentes com o grau de pureza utilizado na síntese.
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Tabela 12 - Custos estimados para o recobrimento das NPs de Fe3O4 com HDL-Mg-Al

Reagente Massa/volume utilizada 
na síntese Preçoa Custo na síntese 

(R$)
MgCl2•6H2O 1,62 g R$ 0,010/ g 0,016
AlCl3•9H2O 1,18 g R$ 0,015/ g 0,018

NaOH 11,2 g R$ 0,025 / g 0,28
Na2CO3 14,84 g R$ 0,030 / g 0,445

Energia elétricab 1 kWh R$ 0,63 / kWh 0,315
Custo Total da Síntese 1,074

Massa de NP sintetizada (g) 8,0
Custo da NP sintetizada (R$/g) 0,134

aPreços referentes aos orçamentos e consultas feitas até setembro de 2015. 
bTarifa industrial para energia elétrica, classe B3 (água, esgoto e saneamento). 

A etapa de recobrimento das NPs de Fe3O4 com HDL-Mg-Al consome 
apenas energia elétrica, não há utilização de reagentes químicos. 

A Tabela 13 apresenta todos os reagentes utilizados para a síntese do 
HDL-Li-Al e para o recobrimento das NPs de óxido de ferro, as quantidades e os 
custos referentes aos reagentes com o grau de pureza utilizado na síntese.

Tabela 13 - Custos estimados para o recobrimento das NPs com HDL-Li-Al

Reagente Massa/volume utilizada 
na síntese Preçoa Custo na síntese 

(R$)
LiOH•H2O 12,6 g R$ 3,0 / g 37,8
Al metálico 16,2 g R$ 0,02/ g 0,324

Energia elétricab 1 kWh R$ 0,63 / kWh 0,63
Custo Total da Síntese 38,75

Massa de NP sintetizada (g) 12,0
Custo da NP sintetizada (R$/g) 3,23

aPreços referentes aos orçamentos e consultas feitas até setembro de 2015. 
bTarifa industrial para energia elétrica, classe B3 (água, esgoto e saneamento). 

4.7.2. Estimativa de custo para o uso das NPs magnéticas no processo de 
adsorção de contaminantes

A Tabela 14 apresenta o custo para o tratamento de 1 litro de água conten-
do 10 mg de determinado contaminante. No cálculo considerou-se a capacidade 
de remoção de cada NP magnética e o custo para a síntese de 1 g de cada NP. 
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Tabela 14 - Custo de tratamento de 1 L de água contendo inicialmente o contaminante com 
concentração de 10 ppm

NP Contami-
nante

Capacidade 
de adsorção 

(mg/g)

Remoção 
máxima 

(%)

Massa 
utilizada 

(g)

Custo 
da NP 
(R$/g)

Custo 
(R$/L)

Fe3O4@SiO2/CTAB DPC 28 85 0,36 3,75 1,35
Fe3O4@HDL-Mg-Al Sulfato 15 90 0,71 1,71 1,22
Fe3O4@HDL-Mg-Al Fluoreto 1 64 1 1,71 17,14
Fe3O4@HDL-Li-Al Arsênio 16 99 0,63 4,81 3,03

Para efeito de padronização, em todos os cálculos de custo apresentados 
na Tabela 14, considerou-se que a água conteria inicialmente 10 ppm de deter-
minado contaminante, o que pode ser um valor subsestimado no caso dos íons 
sulfato e superestimado no caso do arsênio. Em geral, o custo para o tratamento 
de 1 L de água utilizando as diferentes NPs sintetizadas neste trabalho variou de 
R$ 1,35 a R$ 17,14, considerando apenas o custo com a preparação das NPs. Os 
valores aceitos desta forma são elevados, principalmente no caso do tratamento 
do fluoreto. Para todas as NPs o principal motivo é o custo dos reagentes utili-
zados na síntese. 

Por se tratar de reagentes grau analítico (para uso em escala de bancada), 
comercializados geralmente em pequenas quantidades (de 25 g a 1 kg), o custo 
total das NPs é exacerbado se as quantidades utilizadas na síntese forem simples-
mente extrapoladas de acordo com a escala do processo. Desta forma, é necessá-
rio considerar a possibilidade da aquisição de reagentes químicos de qualidade 
inferior e em maior quantidade, o que deve diminuir significativamente o custo 
da síntese das NPs e, consequentemente, tratamento por litro de água, pois o uso 
de tais reagentes não interfere significativamente na qualidade da NP sintetizada. 
Sem essas considerações, o custo estimado ficaria demasiadamente elevado se 
comparado, por exemplo, a materiais com propriedades adsorventes já comer-
cializados. Esses materiais, em geral, apresentam custo bastante baixo, uma vez 
que são produzidos e comercializados em grande escala. 

Além disso, a capacidade de adsorção das nossas NPs magnéticas é compa-
rável a de outros materiais, contudo, em termos de massa de material adsorvente, 
somente um percentual das NPs preparadas neste projeto atua realmente nas rea-
ções de adsorção, sendo que a maior parte delas é constituída de um núcleo mag-
nético de Fe3O4, o qual não deve apresentar participação importante nos processos 
adsortivos. Com isso, a capacidade de adsorção das NPs pode ser melhorada se a 
camada adsorvente for ampliada através de modificações nas rotas sintéticas. 

Vale ressaltar que as técnicas de síntese utilizadas neste trabalho são consi-
deradas robustas, de baixo custo e podem ser otimizadas se realizadas em sistemas 
mais apropriados que mantenham a pressão de gás nitrogênio, necessário para evitar 
a presença de ar, sendo outra maneira de reduzir os custos com a síntese dessas NPs.
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Em toda a estimativa realizada, não se considerou a possibilidade de re-
ciclagem das NPs. Essa etapa é acompanhada de um custo extra, entretanto, o 
efeito de redução dos custos deve ser mais significativo pelo fato de se evitar 
todas as etapas da síntese citadas neste trabalho.

Nesse sentido, o custo de tratamento de água com as NPs magnéticas em 
escala maior que a de bancada, deve ser significativamente menor que a apre-
sentada, sugerindo que esses materiais possuem potencial para serem utilizados 
como adsorventes no processo de tratamento de água devido à capacidade de 
adsorção que apresentaram nos testes. 

4.8. APLICABILIDADE PRÁTICA

Os sólidos magnéticos sintetizados neste projeto foram avaliados e se mos-
traram eficientes na remoção de determinados contaminantes, de maneira espe-
cífica, tanto em testes de batelada quanto em testes de coluna contínua. A seguir 
são apresentados alguns aspectos importantes para a utilização dessa tecnologia.

4.8.1 Sugestões de Protótipos

Uma vez estabelecido quais contaminantes podem ser removidos de for-
ma eficaz, pretende-se, na próxima etapa, criar protótipos para mimetizar a uti-
lização desses materiais nas estações de tratamento, mais especificamente, na 
etapa de polimento, após o tratamento convencional ter sido realizado.

Entretanto, testes preliminares em escala de bancada foram realizados nes-
sa etapa, consistindo no uso de filtros contendo membranas de material inerte, 
com poros de 0,45 μm, impregnados com as nanopartículas sintetizadas. Os filtros 
foram conectados em série para aumentar a capacidade de adsorção total de um 
determinado contaminante. Esse sistema foi conectado a uma bomba de vácuo 
que transferiu, com o auxílio de um compressor de ar, a água contaminada contida 
em um reservatório para dentro do sistema de filtros conectados (Figura 27). Es-
pera-se que à medida que o sólido adsorvente de um determinado filtro é saturado, 
a próxima unidade filtrante comece a atuar no processo, sendo que a unidade satu-
rada pode ser substituída por uma nova unidade, mantendo o processo contínuo.

Figura 27 - Proposta do sistema de filtração adsortiva formado por n unidades filtrantes acopladas 
em série contendo o sólido adsorvente impregnado
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Uma alternativa para a escala de laboratório, aproveitando a característica 
magnética dos sólidos preparados, seria a utilização de uma coluna de vidro sela-
da, com placas de vidro poroso nas extremidades de entrada e saída de água, con-
tendo as NPs. Essa coluna também seria alimentada por água transferida de um 
reservatório com o auxílio de um compressor de ar. Diferentemente do sistema 
que envolve o uso de unidades filtrantes em série, onde as NPs ficam ancoradas 
nas paredes dos poros do material constituinte do filtro, nesse caso, podem ser 
posicionadas placas de alta magnetização feitas em neodímio ao redor da coluna 
de vidro, conectadas a um eixo de rotação de um motor elétrico de pequeno por-
te. A rotação das placas deve promover a agitação magnética das NPs, evitando 
seu empacotamento sobre a placa de vidro poroso na saída da coluna. Além dis-
so, a agitação magnética aumentaria e homogeneizaria o contato das NPs com o 
contaminante que flui pelo filtro. Um efeito interessante ainda é esperado se as 
placas magnéticas puderem ser movimentadas para cima e para baixo durante a 
rotação, o que promoveria um efeito de agitação combinada para as NPs, melho-
rando ainda mais o contato com as espécies contaminantes (Figura 28).

Figura 28 - Proposta de coluna contendo magnetos em pêndulo para a agitação
magnéticas das nanopartículas

4.8.2. COMPARAÇÕES: VANTAGENS E DESVANTAGENS

Os processos de tratamento de água convencionais podem ser divididos 
em quatro classes principais: precipitativos, adsortivos, de troca iônica e de 
membrana. Quando aplicados, os sólidos preparados pelo nosso grupo de pes-
quisa podem ser inseridos na classe dos processos adsortivos.

Os processos adsortivos podem apresentar algumas vantagens em relação 
aos demais tipos de processos. No caso específico dos sólidos sintetizados no 
pelo nosso grupo, algumas vantagens em relação aos demais tipos de processos 



216

são, (a) a possibilidade de reciclagem dos adsorventes por meio da dessorção 
dos contaminantes a partir de sucessivas lavagens, sem a necessidade do uso de 
pressões elevadas, o que diminui o custo com energia elétrica necessária, por 
exemplo, no processo que faz uso de membranas; (b) baixo risco de contamina-
ção da água tratada por lixiviação ou dissolução dos sólidos, uma vez que são 
materiais de extrema baixa solubilidade em água, o que não ocorre nos processos 
precipitativos nos quais são adicionados insumos químicos solúveis em água, 
ou em relação aos processos de troca iônica, os quais lançam uma elevada carga 
de íons para a água em troca da adsorção do contaminante desejado; (c) grande 
capacidade de remoção de determinado contaminante por unidade de massa de 
adsorvente utilizada, uma vez que são, em geral, materiais de elevada área super-
ficial; (d) seletividade em relação a um determinado contaminante dependendo 
das características composicionais da nanopartícula, como é o caso das nanopar-
tículas recobertas com surfactantes carregados que tendem a adsorver moléculas 
quimicamente semelhantes por atração eletrostática ou por polaridade, e também 
as nanopartículas recobertas com hidróxido duplo lamelar, as quais apresentam, 
em geral, elevada seletividade para íons de cargas mais elevadas.

Apesar de essas vantagens serem relevantes, possivelmente, a caracterís-
tica que pode ser apontada como diferencial nesses sólidos é o seu magnetismo. 
Essa propriedade deve ser vantajosa em, pelo menos, dois aspectos: na recupera-
ção das nanopartículas da água após saturação para eventual processo de regene-
ração e condução pelo sistema de tratamento e, na forma específica da aplicação 
como adsorvente no sistema de filtração.

Nesse sentido, em uma das sugestões de aplicação apresentadas anterior-
mente, considera-se que as nanopartículas magnéticas seriam agitadas magneti-
camente por um campo magnético não estático externo e, dificuldades associa-
das ao empacotamento excessivo das nanopartículas dentro do sistema filtrante 
e à formação de caminhos preferenciais, os quais diminuem a área de material 
adsorvente em contato com a solução do contaminante, devem ser drasticamente 
diminuídas ou eliminadas por completo.

Dentre as principais desvantagens observadas até o momento estão o con-
trole das propriedades texturais dos sólidos, tais como, área superficial e tama-
nho de poros, as quais dependem de cuidados extremos nas etapas de síntese. O 
controle dessas propriedades contribui diretamente para o desempenho dos sóli-
dos frente a adsorção dos contaminantes. Essas propriedades também interferem 
na seletividade dos sólidos.

Em termos de desvantagens, a aplicação desses sólidos adsorventes em 
um processo em grande escala deve enfrentar dificuldades relacionadas ao pro-
cesso de regeneração, pois apesar dos sólidos poderem ser submetidos à des-
sorção com soluções de fácil obtenção e de relativo baixo custo, as unidades 
filtrantes ou a carga de nanopartículas dispersas, da forma como foram propostas 
anteriormente, necessitarão ser substituídas ao longo do tratamento e isso deve 
ser analisado cuidadosamente. Um ponto que colabora com as desvantagens é no 
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caso das nanopartículas de HDL, os quais necessitam de tratamento térmico para 
sua reativação na forma mista óxido-hidróxido. Esse tratamento deve ser feito 
em torno de 400 °C e requer um forno para que seja efetivado.

De forma geral, as perspectivas são boas e encorajam a aplicação dessas 
nanopartículas no processo de tratamento de água, desde que sejam consideradas 
as limitações de cada material.

4.8.3. Viabilidade

Os sólidos produzidos e avaliados pelo nosso grupo de pesquisa formam 
uma parte do processo de tratamento de determinados contaminantes. A outra 
parte do processo é referente à maneira como eles seriam utilizados. O resultado 
será uma nova tecnologia para o tratamento de água, indicado para compor a 
etapa de polimento de um tratamento completo. 

A viabilidade técnica e econômica desse sistema proposto envolve uma 
visão bastante ampla, contendo aspectos relacionados à obtenção das nanopartí-
culas, da sua utilização em um sistema filtrante, da sua regeneração, do tratamen-
to dos resíduos gerados e da adaptação desse sistema ao processo de tratamento 
da Sanepar. 

Em termos de produção as nanopartículas, é possível antecipar que de-
vido à escala de uso em uma estação de tratamento de água, como a de Foz 
do Iguaçu, por exemplo, em que a produção mensal de água fica em torno de 
75.000 m3, a produção dos sólidos adsorventes teria que ser realizada em uma 
escala maior que a de laboratório para acompanhar o piloto instalado em uma 
ETA. Os reagentes químicos e demais materiais necessários para a síntese dessas 
nanopartículas são de relativo baixo custo. As rotas de síntese são relativamente 
simples e em alguns casos foram adaptadas considerando que para a produção 
em escala piloto alguns equipamentos e aparatos utilizados em laboratório não 
são acessíveis. 

No Segundo Projeto aprovado pelo nosso grupo de pesquisa pelo Edital 
09/2014, o qual está em andamento, alguns desses sólidos serão avaliados em 
alguns protótipos desenvolvidos especialmente para as necessidades da Sanepar. 
Com os resultados obtidos, espera-se sugerir com mais detalhes a forma de apli-
cação desses sistemas.

4.8.4. Orientações Gerais

Considerando que o nosso grupo de pesquisa ainda está desenvolvendo esse 
tipo de sistema e, atualmente, mais voltando à aplicação em uma unidade piloto 
dentro de uma ETA, é mais coerente elencar orientações gerais de implantação 
mais precisas do sistema a posteriori. Contudo, como o que se tem até o momento, 
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é possível sugerir alguns passos básicos, os quais devem servir de plataforma para 
novas etapas que serão vislumbradas com o andamento do segundo projeto.

Considerando os processos de tratamento de água atualmente utilizados, 
após o tratamento final da água, deve-se inserir o sistema de filtração com nano-
partículas magnéticas. Os principais requisitos são os seguintes:

1) A produção de nanopartículas deve alcançar a escala adequada para o pre-
enchimento dos sistemas propostos. Para isso é necessário investir em um reator de 
vidro borossilicato, com agitação mecânica e haste em teflon para não perder material 
sintetizado por atração magnética. O fornecimento de gás nitrogênio deve ser cons-
tante para que as nanopartículas não sejam oxidadas e seja formado efetivamente o 
óxido de ferro, Fe3O4, de alta magnetização, em pequena dimensão de partícula e com 
baixa dispersão de tamanho. Esses materiais devem ser constantemente caracteriza-
dos para que se conheça suas propriedades texturais.

2) As colunas de adsorção devem ser dimensionadas com base na massa de 
adsorvente dos filtros, a vazão de água e a pressão da bomba. A série de colunas deve 
ser dimensionada para que a substituição das partes filtrantes seja feita em tempo 
hábil e não interrompa o processo.

3) A regeneração do elemento filtrante deve ser feita na mesma unidade piloto 
com as soluções de lavagem sendo passadas pela coluna com o menor volume possí-
vel e em repetidas vezes para aumentar a dessorção dos contaminantes e diminuir o 
volume de resíduos gerados. Em alguns casos será necessário o uso de um forno para 
tratamento térmico dos sólidos imediatamente antes do uso nas colunas.

A partir dessas três orientações fundamentais e com o desenvolvimento 
dos testes em protótipos, a compreensão de como a implantação do sistema de-
verá ser feita certamente será melhorada e novas etapas para a implementação do 
sistema surgirão e serão consideradas.
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5. CONCLUSÕES 

Os resultados apresentados anteriormente mostram o conjunto de sólidos 
magnéticos sintetizados pelo nosso grupo de pesquisa e a avaliação na adsorção 
de contaminantes de interesse da Sanepar. De maneira geral, esses sólidos mag-
néticos apresentaram bons resultados, com eficiência específica na remoção de 
determinados contaminantes, indicando que podem contribuir para avanços no 
processo de tratamento de água da Sanepar. Especificamente:

• As nanopartículas magnéticas de óxido de ferro recobertas com sílica meso-
porosa, surfactantes e hidróxido duplo lamelar (HDL) foram sintetizadas e caracteri-
zadas. O processo de síntese se mostrou reprodutivo. 

• Dentre os materiais preparados, quatro desses demonstraram capacidade ad-
sorvente na remoção seletiva dos contaminantes: surfactante DPC, íon fluoreto, íon 
sulfato e arsênio, através de experimentos em batelada e em coluna. 

• A regeneração dos sólidos para aplicação em processo de tratamento por 
batelada e em sistemas de fluxo contínuo se mostrou viável e, embora menor depois 
do primeiro ciclo, os materiais ainda exibiram eficiência na adsorção.

• O custo de síntese das NPs é relativamente elevado para aplicação direta em 
um processo de tratamento de água em grande escala, porém, considerando reagentes 
de menor custo (grau técnico) e a possibilidade de regeneração dos materiais asso-
ciada às vantagens técnicas do seu uso, é possível que seja viável utilizar essas NPs 
para tratamento de água. 



220

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGGRAWAL, M.; ROHRER, J. Determination of Chloride and Sulfate in Water and Soil. Thermo 
Fisher Scientific Application Note 1113, Sunnyvale, CA, USA.

AHMED, M. A.; ALI, S. M.; EL-DEKA, S. I.; GALAL, A. (2013). Magnetite–hematite 
nanoparticles prepared by green methods for heavy metal ions removal from water 
Materials Science and Engineering B. Vol. 178, p. 744-751. 

AISAWA, S.; SASAKI, S.; TAKAHASHI, S.; HIRAHARA, H.; NAKAYAMA, H.; NARITA, 
E. (2006). Intercalation of amino acids and oligopeptides into Zn–Al layered double 
hydroxide by coprecipitation reaction. Journal of Physics and Chemistry of Solids. Vol. 
67, p. 920-925.

AY, A. N.; ABRAMOVA, N., V.; KONUK, D.; LEPENDINA, O. L.; SOKOLOV, V. I.; 
ZÜMREOGLU-KARAN, B. (2013). Magnetically-recoverable Pd-immobilized layered 
double hydroxide–iron oxide nanocomposite catalyst for carbon–carbon cross-coupling 
reactions. Inorganic Chemistry Communications. Vol. 27, p. 64–68. 

BIJI, P.; SARANGI, N. K.; PATNAIK, A. (2010). One Pot Hemimicellar Synthesis of Amphiphilic 
Janus Gold Nanoclusters for Novel Electronic Attributes. Langmuir. Vol. 26 (17), p. 
14047-14057.

BRASIL (2011). Ministério da Saúde. www.saude.gov.br. Acessado em 08 de outubro de 2015. 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html. 

CASTRO, K.A.D.F.; BAIL, A.; GROSZEWICZ, P. B.; MACHADO, G. S.; SCHREINER, 
W. H.; WYPYCH, F.; NAKAGAKI, S. (2010). New oxidation catalysts based on 
iron(III) porphyrins immobilized on Mg–Al layered double hydroxides modified with 
triethanolamine. Applied Catalysis A - General. Vol. 386, p. 51–59.

CHAVEZ, P.; DUCKER, W.; ISRAELACHVILI, J.; MAXWELL, K. (1996). Adsorption of 
Dipolar (Zwitterionic) Surfactants to Dipolar Surfaces. Langmuir. Vol. 12, p. 4111-411.

CREPALDI, E. L.; VALIM, J. B. (1998). Hidróxidos Duplos Lamelares: Síntese, Estrutura, 
Propriedades e Aplicações.  Quimica Nova. Vol. 21(3), p. 300-311.

GOH, K.; LIM, T.; DONG, Z. (2008). Application of layered double hydroxides for removal of 
oxyanions: A review. Water Research. Vol. 42, p. 1343-1368.

GOON, I. Y.; ZHANG, C.; LIM, M.; GOODING, J. J.; AMAL, R. (2010). Controlled Fabrication 
of Polyethylenimine-Functionalized Magnetic Nanoparticles for the Sequestration and 
Quantification of Free Cu2+. Langmuir, Vol. 26 (14), p. 12247-12252.

GRANT, L. M.; DUCKER, W. A. (1997). Effect of Substrate Hydrophobicity on Surface-Aggregate 
Geometry: Zwitterionic and Nonionic Surfactants. The Journal of Physical Chemistry B. 
Vol. 101, p. 5337-5345.

HALMA, M.; BAIL, A.; WYPYCH, F.; NAKAGAKI, S. (2006).  Catalytic activity of anionic 
iron(III) porphyrins immobilized on grafted disordered silica obtained from acidic leached 
chrysotile. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. Vol. 243, p. 44-51.

HEIZER, W. D.; SANDLER, R. S.; SEAL, E. JR; MURRAY, S. C.; BUSBY, M. G.; SCHLIEBE, 
B. G.; PUSEK, S. N. (1997). Intestinal Effects of Sulfate in Drinking Water on Normal 
Human Subjects. Digestive Diseases and Sciences, Vol. 42(5), p. 1055-1061. 

KIMA, K.-H.; KELLERB, A. A.; YANG, J.-K. (2013). Removal of heavy metals from aqueous 
solution using a novel composite of recycled materials. Colloids and Surfaces A: 
Physicochem. Eng. Aspects, Vol. 425, p. 6-14.

LEGODI, M.A.; DE WALL, D. (2007). The preparation of magnetite, goethite, hematite and 
maghemite of pigment quality from mill scale iron waste. Dyes and Pigments. Vol. 74, p. 
161-168.



221

LI, C.; CHEN, L.; LI, W. (2013). Magnetic titanium oxide nanoparticles for hemimicelle 
extraction and HPLC determination of organophosphorus pesticides in environmental 
water. Microchimica Acta. Vol. 180, p. 1109-1116.

LIU, Y. T.; WANG, M. K.; CHEN, T. Y.; CHIANG, P. N.; HUANG, P. M.; LEE, J. F. (2006). 
Arsenate Sorption on Lithium/Aluminum Layered Double Hydroxide Intercalated by 
Chloride and on Gibbsite:  Sorption Isotherms, Envelopes, and Spectroscopic Studies. 
Environmental Science and Technology. Vol. 40, p. 7784-7789. 

LV, L.; HE, JING.; WEI, M.; EVANS, D. G.; DUAN, X. (2006). Factors influencing the removal 
of fluoride from aqueous solution by calcined Mg–Al–CO3 layered double hydroxides. 
Journal of Hazardous Materials. Vol. B133, p. 119–128

MANAHAN, S. E. (2013). Química Ambiental. 9 ed. Editora Bookman, 912p., Porto Alegre.
MARCZENKOAND, Z.; BALCERZAK, M. Separation, preconcentration and spectrophotometry 

in inorganic analysis, Analytical Spectroscopy Library - Elsevier. 
NAKAGAKI, S.; HALMA, M.; BAIL, A.; ARÍZAGA, G. G. C. C.; WYPYCH, F. (2005). First 

Insight into catalytic activity of anionic iron porphyrins immobilized on exfoliated layered 
double hydroxides. Journal of Colloid and Interface Science. Vol. 281, p. 417-423.

ÖNDER, E.; KOPARAL, A. S.; ÖĞÜTVEREN. (2007). An alternative method for the removal 
of surfactants from water: Electrochemical coagulation. Separation and Purification 
Technology. Vol. 52, p. 527–532.

PREVOT, V.; FORANO, C.; BESSE, J. P. (2001). Hybrid derivatives of layered double hydroxides. 
Applied Clay Science. Vol. 18, p. 3-15.

QU, X.; ALVAREZ, P. J. J.; LI, Q. (2013). Applications of nanotechnology in water and wastewater 
treatment. Water Research, Vol. 47, p. 3931-3946.

SANEPAR. Companhia de Saneamento do Estado do Paraná. Procedimento para a determinação 
de íons fluoreto em amostras de água através do método colorimétrico SPADNS. Código/
Versão:IT/LAB/0013-025. 

SHAO, M.; NING, F.; ZHAO, J.; WEI, M.; EVANS, D. G.; DUAN, X. (2012). Preparation of 
Fe3O4@SiO2@Layered Double Hydroxide Core–Shell Microspheres for Magnetic 
Separation of Proteins. Journal of American Chemical Society. Vol. 134(2), p. 1071–1077.

SONG, H.; JIAO, F.; JIANG, X.; YU, J.; CHEN, X.; DU, S. (2013). Removal of vanadate anion 
by calcined Mg/Al-CO3 layered double hydroxide in aqueous solution Transactions of 
Nonferrous Metals Society of China. Vol. 23, p. 3337−3345.

WANG, J.; ZHENG, S.; SHAO, Y.; LIU, J.; XU, Z.; ZHU, D. J. (2010). Amino-functionalized 
Fe3O4@SiO2 core–shell magnetic nanomaterial as a novel adsorbent for aqueous heavy 
metals removal. Journal of Colloid and Interface Science. Vol. 349,  P. 293-299.

WANG, S.; LIN, C.; YAN, Y.; W., M. K. (2013). Synthesis of Li/Al LDH using aluminum and 
LiOH. Applied Clay Science. Vol. 72, p. 191–195.

WU, W.; HE, Q.; JIANG, C. (2008). Magnetic Iron Oxide Nanoparticles: Synthesis and Surface 
Functionalization Strategies. Nanoscale Research Letters. Vol. 3, p. 397-415.

WYPYCH, F.; BAIL, A.; HALMA, M.; NAKAGAKI, S. (2005). Immobilization of iron(III) 
porphyrins on exfoliated Mg- Al layered double hydroxide, grafted with (3-aminopropyl)
triethoxysilane. Journal of Catalysis. Vol. 234, p. 431–437.

YANG, D.; WANG, M.; WANG, S. (2004). Synthesis of Li/Al layered double hydroxide-guest 
composites under mild acid conditions. Clay Minerals. Vol.39, p. 115–121.

YUAN, M.; TAO, J.; YAN, G.; TAN, M.; QIU, G. (2010). Preparation and characterization of Fe/
SiO2 core/shell nanocomposites. Transactions of Nonferrous Metals Society of China. Vol. 
20, p. 632-636. 



222

ZENG, G.; PANG, Y.; ZENG, Z.; TANG, L.; ZHANG, Y.; LIU, Y.; ZHANG, J.; LEI, X.; LI, 
Z.; XIONG, Y.; XIE, G. (2012). Removal and Recovery of Zn2+ and Pb2+ by Imine-
Functionalized Magnetic Nanoparticles with Tunable Selectivity. Langmuir. Vol. 28, p. 
468-473.

ZHANG, G.; REN, Z.; ZHANG, X.; CHEN, J. (2013). Nanostructured iron(III)-copper(II) binary 
oxide: A novel adsorbent for enhanced arsenic removal from aqueous solutions. Water 
Research. Vol. 47, p. 4022-4031.

ZHANG, Q.; PAN, B.; ZHANG, W.; PAN, B.; ZHANG, Q.; REN, H. (2008). Arsenate Removal 
from Aqueous Media by Nanosized Hydrated Ferric Oxide (HFO)-Loaded Polymeric 
Sorbents: Effect of HFO Loadings. Industrial & Engineering Chemistry Research. Vol. 
47, p. 3957-3962.

ZHAO, A.; SHI, Y.; WANG, T.; CAI, Y.; JIANG, G. (2008). Preparation of silica-magnetite 
nanoparticle mixed hemimicelle sorbents for extraction of several typical phenolic 
compounds from environmental water samples. Journal of Chromatograph A. Vol. 1188, 
p. 140–147.

ZHAO, X.; SHI, Y.; CAI, Y.; MOU, S. (2008). Cetyltrimethylammonium Bromide-Coated Magnetic 
Nanoparticles for the Preconcentration of Phenolic Compounds from Environmental Water 
Samples. Environmental Science and Technology. Vol. 42, p.1201–1206.

ZHAO, X.; SHI, Y.; CAI, Y.; MOU, S. (2008). Cetyltrimethylammonium Bromide-Coated Magnetic 
Nanoparticles for the Preconcentration of Phenolic Compounds from Environmental Water 
Samples. Environmental Science & Technology. Vol. 42, p. 1201-1206.



CAPÍTULO 7

REMOÇÃO DO NITROGÊNIO E FÓSFORO DO ESGOTO SANITÁRIO 
POR REATOR ANAERÓBIO E REATOR AERÓBIO DE LEITO FIXO

Fernando Hermes Passig
Karina Querne de Carvalho

Thomas Aurélio Pagioro
Flavio Bentes Freire

André Nagalli
Aldria Diana Belini

Ana Roberta Soares da Silva

1. INTRODUÇÃO

Com o aumento da população em áreas urbanas de maneira concentrada 
os despejos de esgotos sanitários com elevadas cargas orgânicas e de forma pon-
tual agravam a qualidade dos corpos receptores ali existentes. O saneamento bá-
sico no Brasil está muito aquém do ideal, no estudo realizado em 2013 pelo SNIS 
(Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento), observa-se que 69,4% 
dos esgotos gerados são coletados, e destes apenas 39% são tratados.

Para o tratamento de esgoto sanitário existem inúmeras alternativas fun-
damentadas em processos biológicos, físico-químicos e em operações físicas; 
porém, a aplicação dos processos biológicos, quase sempre é a alternativa mais 
econômica. 

A degradação biológica estritamente aeróbia da matéria orgânica implica 
em limitação da transferência de oxigenação, elevados custos de aeração e ge-
renciamento do excesso de lodo produzido. Os sistemas anaeróbios apresentam 
algumas vantagens quando comparados aos sistemas aeróbios convencionais, 
tais como: baixo consumo de energia; menor taxa de produção de lodo; alto grau 
de estabilização do lodo e produção de biogás potencialmente utilizável para 
geração de energia. 

Entretanto, tais sistemas apresentam eficiência limitada na remoção de 
macronutrientes, como nitrogênio e fósforo, o que implica a necessidade de um 
pós-tratamento, uma vez que o despejo de efluentes com altos níveis de nutrien-
tes favorece o crescimento excessivo de algas e plantas aquáticas, gerando um 
desequilíbrio ecológico nos corpos d’água, fenômeno conhecido como eutrofiza-
ção (HAANDEL e LETTINGA 1994). 
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Os sistemas de tratamento devem ser projetados tendo em vista o atendi-
mento da legislação ambiental vigente a fim de reduzir custos com implementa-
ção, operação, manutenção e ao mesmo tempo melhorar a qualidade dos efluen-
tes gerados, sem ocasionar maiores danos aos corpos hídricos receptores.

Para que o tratamento de esgoto sanitário seja eficiente, uma das alter-
nativas é o emprego de técnicas que combinam sistemas anaeróbio e aeróbio. 
Segundo Domingues (2005) a grande vantagem desta combinação reside na ob-
tenção de melhores resultados na remoção de matéria carbonácea, nitrogenada e 
fosforada ao mesmo tempo em que também se minimizam deficiências individu-
ais, convertendo-se em maior facilidade operacional com menor necessidade de 
manutenção a custos mais baixos. 

Um dos problemas encontrados no sistema combinado anaeróbio-aeróbio 
é encontrar a condição ótima de funcionamento para cada sistema de forma in-
tegrada (BODIK et al., 2003). Desta forma, um estudo aprofundado sobre este 
tema é fundamental, a fim de compreender as reações químicas existentes, a 
velocidade de degradação, o tempo necessário para a sua ocorrência, bem como 
um melhor entendimento dos aspectos hidrodinâmicos do sistema combinado.

Logo, o projeto foi proposto para aprimorar um sistema combinado de 
tratamento em escala piloto composto por reator anaeróbio seguido de aeróbio 
operado em diferentes condições operacionais tais como, variação do tempo de 
detenção hidráulica (TDH), taxa de recirculação (R) da fase líquida da saída do 
reator aeróbio para a entrada do reator anaeróbio, bem como a taxa de aeração 
necessária para a remoção da matéria orgânica, nitrogenada e fosforada.

O principal objetivo deste trabalho foi de avaliar um sistema de tratamento 
composto de reator anaeróbio e reator aeróbio de leito fixo, com recirculação da 
fase liquida, na remoção de nitrogênio e fósforo em esgoto sintético.

Os objetivos específicos são descritos a seguir:

• Avaliação do comportamento do reator anaeróbio e reator aeróbio de leito 
fixo operando em diferentes tempos de detenção hidráulica;

• Avaliação do comportamento hidrodinâmico dos reatores anaeróbio e aeróbio;

• Avaliação da remoção de matéria orgânica, nitrogenada e fosforada em esgo-
to sintético no sistema combinado.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. ESGOTO SINTÉTICO

Em alguns casos conforme a dificuldade em conseguir esgoto sanitário 
para alimentação do sistema de tratamento em escala piloto ou de bancada, 
muitos autores utilizam esgoto produzido em laboratório mais conhecido como 
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esgoto sintético. Uma das vantagens é o maior controle das características do 
afluente e praticidade de operação.

O esgoto sintético é basicamente composto por uma mistura de vários 
ingredientes que tem por finalidade garantir as características como matéria or-
gânica, sólidos e nutrientes semelhantes ao do esgoto sanitário real. Na Tabela 1 
são apresentados alguns dos ingredientes utilizados para a preparação do esgoto 
sanitário sintético.

Tabela 1 - Principais ingredientes do esgoto sintético

Compostos Orgânicos Micronutrientes Macronutrientes

Extrato de Carne Cloreto de Sódio Carbonato de Sódio

Amido Molibdato de Sódio

Trigo Cloreto de Cálcio

Sacarose Cloreto de Magnésio

Celulose Cloreto de Cobalto Hexa-hidratado

Azeite Ácido Bórico

Óleo vegetal Cloreto de Níquel

Bicarbonato de Potássio

Fosfato de Potássio Mono

Fonte: Adaptado de Cybis e Pescador (2000)

De forma geral os valores obtidos das características do esgoto sanitário 
sintético variam conforme o foco do trabalho e o tipo de receita utilizada. Martín 
et al. (2010) priorizavam a remoção de matéria orgânica uma vez que seu traba-
lho foi sobre cinética da digestão anaeróbia com temperatura controlada na fai-
xa ótima das bactérias psicrofílicas, não sendo necessário análises de nutrientes 
como nitrogênio e fósforo.

Barbosa (2006) e Moura, Damianovic e Foresti (2012) trabalhavam com 
sistemas que priorizavam tanto a remoção de matéria carbonácea quanto nitro-
genada, ambos usavam extrato de carne para garantir que os valores da série 
nitrogenada ficassem próximos aos reportados para esgoto sanitário. Com exce-
ção do extrato de carne, Barbosa (2006) também adicionava cloreto de amônio, 
observa-se que o autor obteve os resultados da série nitrogenada mais próxima 
do ideal. 

Na Tabela 2 é possível visualizar um comparativo dos valores médios ob-
tidos da caracterização do esgoto sanitário sintético de diferentes trabalhos rea-
lizados junto com um comparativo a faixa de valores encontrados para o esgoto 
sanitário.
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Tabela 2  -  Características físico-químicas do esgoto sintético e do esgoto sanitário

Parâmetros

Esgoto 
sintético
Barbosa 
(2006)

Esgoto Sintético
Chowdhury, 

Nakhla e Zhu 
(2008)

Esgoto 
Sintético

Martín et al. 
(2010)

Esgoto Sintético
Moura, Damia-
novic e Foresti 

(2012)

Esgoto 
Sanitário
Sperling 
(1996)

pH 7,0 6,9 6,8 7,7 6,7 a 7,5
Alcalinidade 

Total 21 229 315 606 110 a 170

DQO 500 225 705 364 450 a 800
N-NTK 31,7 23,8 - 25 35 a 70

N-amoniacal 11,8 22,9 - 2,6 20 a 40
Nitrito 0,1 - - - 0
Nitrato 0,1 <0,2 - 4,4 0 a 2

Observação: Todos os valores são referentes à média em mg.L-1 com exceção do pH.

Chowdhury, Nakhla e Zhu (2008) tiveram como base as características 
típicas de uma estação de tratamento municipal da região em termos de matéria 
carbonácea, nitrogenada e fosforada além de outros nutrientes. Os autores utili-
zaram o esgoto sintético para o tratamento de uma nova configuração de sistema 
anaeróbio aeróbio que eles denominaram de “liquid–solid circulating fluidized 
bed bioreactor (LSCFB)”.

2.2. REMOÇÃO BIOLÓGICA DE NITROGÊNIO

Existem várias formas de o nitrogênio estar presente em águas residuárias 
bem como em meios aquáticos sendo elas: nitrogênio orgânico, nitrogênio amo-
niacal (N-NH3, N-NH4

+), nitrito (N-NO2
-) e nitrato (N-NO3

-). A quantidade de 
nitrogênio presente em corpos hídricos deve ser controlada devido ao mesmo ser 
um facilitador do processo de eutrofização. 

O processo de amonificação consiste na conversão biológica do nitrogênio 
orgânico, presente na matéria orgânica de águas residuárias, como proteínas, 
aminoácidos e uréia em nitrogênio amoniacal. A amônia (NH3), bem como o íon 
amônio (NH4

+), tem suas concentrações variadas de acordo com os valores de pH 
e temperatura do líquido.

Se a biomassa bacteriana for representada pela fórmula empírica C5H-
7NO2, estima-se que para cada 1 g de células formadas cerca de 0,12 g de N-NH4

+ 
(14 gN/113 gC5H7NO2) é assimilado. Embora uma parcela do nitrogênio amo-
niacal possa ser assimilada na síntese celular, sua importância é pequena sendo 
consideradas preponderantes as etapas de nitrificação e desnitrificação. (MET-
CALF; EDDY, 2005).
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Na Figura 1 pode-se observar um esquema do processo de remoção/con-
versão biológica do nitrogênio em quatro etapas básicas: amonificação, assimi-
lação, nitrificação e desnitrificação. 

Figura 1 - Etapas de transformações do nitrogênio

Fonte: Adaptado de ARAÚJO JR (2006, p. 31)

2.2.1. Nitrificação

A nitrificação é um processo microbiológico de oxidação do nitrogênio 
amoniacal (N-NH4

+) a nitrato (N-NO3
-), via nitrito (N-NO2

-), utilizando o oxi-
gênio molecular (O2) como aceptor final de elétrons. Por sua toxidade e reque-
rimento de oxigênio do meio, o nitrogênio amoniacal deve ser obrigatoriamente 
removido de águas residuárias (RITTMANN e McCARTY, 2001).

A primeira etapa da nitrificação, a oxidação de N-NH4
+ a N-NO2

-, é cha-
mada de nitritação e ocorre em duas fases. Primeiramente, a amônia é oxidada a 
hidroxilamina (NH2OH), por meio da ação da enzima amônia mono-oxigenase, 
na presença de oxigênio molecular e energia para promover a reação. A seguir, a 
hidroxilamina é convertida a nitrito, por meio da ação da enzima hidroxilamina 
oxidoredutase. A segunda etapa da nitrificação, a oxidação de N-NO2

- a N-NO3
-, 

é definida como nitratação e é realizada pela enzima nitrito oxidoredutase.
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Segundo Metcalf e Eddy (2005), a reação total de oxidação para converter 1 
mg de nitrogênio amoniacal a nitrato via nitrito são utilizados 4,57 mgO2 oxigênio 
dissolvido (OD) e 7,14 mg.CaCO3 de alcalinidade a bicarbonato (AB). Ao consi-
derar a síntese de biomassa os valores abaixam: 4,25 mgO2 OD são utilizados, 0,16 
mg de novas células são formadas, 7,07 mg.CaCO3 AB são consumidos, e 0,08 
mg de carbono inorgânico são utilizados para formação de novas células.

Na ocorrência do processo de nitrificação existem duas reações responsá-
veis pelo consumo de alcalinidade, a primeira seria o consumo de alcalinidade a 
bicarbonato como fonte de carbono para síntese celular e a segunda é a produção 
de acido nitroso (HNO2) (GERARDI, 2006).

Em sistemas convencionais de tratamento, bactérias aeróbias quimioau-
totróficas são responsáveis pelo processo de nitrificação utilizando, quase que 
exclusivamente, o gás carbônico como fonte de carbono. Bactérias do gênero Ni-
trossomonas, Nitrosococcus, Nitrosospira, Nitrosolobus e Nitrosorobio partici-
pam da etapa de nitritação (oxidação de N-NH4

+ a N-NO2
-). A etapa de nitratação 

(oxidação de N-NO2
- a N-NO3

-) envolve os gêneros Nitrobacter, Nitrococcus, 
Nitrospira, Nitrospina e Nitroeystis (METCALF e EDDY, 2005).

O processo de nitrificação pode ser afetado por uma série de fatores am-
bientais como pH, temperatura, OD, toxicidade e amônia não ionizada. Segundo 
Gerardi (2006), a temperatura pode ser um fator limitante no processo de nitrifi-
cação o ideal é manter entre 25 e 35°C, em que a temperatura ótima para o pleno 
desempenho das bactérias anaeróbias e aeróbias é entorno de 30ºC e crítico para 
temperaturas inferiores a 20 ºC.

A nitrificação também pode ser inibida por amônia não ionizada (NH3) 
e ácido nitroso não ionizado (HNO2), os efeitos inibidores são dependentes da 
temperatura, pH e concentrações totais dos tipos de nitrogênio presentes no es-
goto sanitário. A 20°C, pH 7,0 e concentração de nitrogênio amoniacal entre 20 
e 100 mg.L-1 pode iniciar inibição da oxidação de nitrogênio amoniacal a nitrito 
(METCALF e EDDY, 2005).

Segundo Biesterfeld et al. (2003) a taxa de nitrificação é dependente da 
concentração de carbono inorgânico, o que sugere que um mínimo de AB seja 
requerida em função da necessidade de carbono inorgânico para síntese celular. 
Os autores também relatam que embora a baixa concentração de AB é sugerida 
como uma variável que limita o processo, é mais comum relacionar os valores 
de pH como limitante uma vez que para valores de pH acima de 7 consequente-
mente AB também será.

Taxas de nitrificação ótimas ocorrem com valores de pH entre 7,5 e 8,0. 
Com pH entre 7,0 e 7,2 taxas razoáveis de nitrificação são atingidas e conforme a 
concentração de AB no esgoto sanitário pode ocorrer a necessidade de dosar algum 
tipo de fonte externa de carbono, para valores de pH abaixo de 6,8 as taxas de nitri-
ficação diminuem significativamente e pode ser de 10 a 20 % menor com valores 
de pH entre 5,8 e 6,0 quando comparado a pH 7,0 (METCALF e EDDY, 2005).
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A demanda necessária para a oxidação da amônia é de 4,6 mgO2 para 
cada mgN-NH4

+, afim de que não ocorra inibição do processo é preciso manter 
os valores de OD acima de 2,0 mgO2.L

-1 (GERARDI, 2006). Para concentra-
ções de OD entre 3 a 4 mgO2.L

-1 ocorre um aumento da taxa de nitrificação 
(METCALF e EDDY, 2005).

Sperling (2002) afirma que valores muito baixos de temperatura e OD po-
dem afetar a nitrificação, enquanto que, para concentrações mais altas de OD e 
temperatura pode ocorrer a introdução de oxigênio na zona anóxica, diminuindo a 
eficiência de desnitrificação e, ocorrendo à introdução de nitrato na zona anaeró-
bia, prejudicando o desempenho dos sistemas com remoção biológica de fósforo.

A competição entre as bactérias autótrofas e heterótrofas tem relação dire-
ta com a relação DQO/N-amoniacal e pode ser considerada um dos parâmetros 
mais críticos do processo de nitrificação. Polanco et al. (2000), trabalharam com 
um biofiltro aerado submerso para o tratamento de efluente industrial na inves-
tigação da influência dessa relação na competição entre bactérias autotróficas e 
heterótrofas. Os autores relataram que para relação DQO/N-amoniacal superio-
res a 4 a nitrificação foi inibida em virtude da competição, por espaço no biofil-
me, entre as bactérias autótrofas e heterótrofas.

2.2.2. Desnitrificação

A conversão biológica de compostos oxidados de nitrogênio como nitrito 
e nitrato em compostos mais reduzidos como óxido nítrico (NO), óxido nitroso 
(N2O) e nitrogênio gasoso (N2) é denominada desnitrificação.

Existe grande variedade de microrganismos capazes de realizar o proces-
so de desnitrificação destacando-se em sua maioria bactérias. Em processos con-
vencionais de tratamento de águas residuárias, a desnitrificação é processada por 
bactérias heterotróficas aeróbias facultativas, incluindo os gêneros Achromobacter, 
Acinetobacter, Agrobacterium, Alcaligenes, Artrobactéria, Bacillus, Chromobacte-
rium, Corynebacterium, Flavobacterium, Hypomicrobium, Moraxella, Neisseria, 
Paracoccus, Propionibacterium, Pseudomonas, Rhizobium, Rhodopseudomonas, 
Spirillum, Vibrio, Halobacterium e Methanomonas (METCALF e EDDY, 2005).

Durante o processo de desnitrificação um equivalente de alcalinidade a bi-
carbonato é produzido por equivalente de N-NO3

- reduzido, o que equivale a 3,57 
mg de produção de alcalinidade a bicarbonato por mg de nitrato reduzido (MET-
CALF e EDDY, 2005). Como discutido anteriormente para cada mg de N-NH4+ 
oxidada no processo de nitrificação 7,14 mgCaCO3 de AB são consumidos com o 
processo de desnitrificação grande parte dessa perda pode ser recuperada e atingir 
até 50 % de recuperação.

A velocidade de desnitrificação é dependente da natureza e concentração da 
fonte de carbono, sendo que os doadores de elétrons típicos são: 1) a matéria orgâ-
nica solúvel presente na água residuária; 2) a matéria orgânica solúvel produzida 
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durante o decaimento endógeno celular; e 3) uma fonte externa de carbono tal como 
metanol, etanol ou ácido acético. 

Entretanto existe a possibilidade de se utilizar doadores de elétrons alterna-
tivos, como os próprios produzidos durante a operação de reatores anaeróbios, tais 
como ácidos orgânicos, álcoois, metano, compostos reduzidos de enxofre, entre 
outros (FORESTI; ZAIAT; VALLERO, 2006).

Os microrganismos desnitrificantes também são capazes respirar utilizando 
oxigênio como aceptor final de elétrons, salvo algumas exceções. Para que esses 
microrganismos utilizem o nitrito e nitrato como aceptor final de elétrons é neces-
sário a ausência ou baixa concentração de oxigênio dissolvido (OD) no meio. 

Metcalf e Eddy (2005) recomendam concentrações de OD inferiores a 1 
mg.L-1 no qual, concentrações superiores podem inibir o processo. Para Ruiz et 
al. (2006) um dos parâmetros que mais interfere no processo de desnitrificação e 
acarreta no acúmulo de nitrito é a concentração de OD no meio. Os autores relatam 
que tal acúmulo ocorreu mesmo para valores menores que 1 mg.L-1.

A desnitrificação simultânea com a nitrificação (SND) é possível em nível 
de biofilme, Third et al. (2005) relatam que tal processo depende essencialmente 
de três fatores: fonte de carbono com biodisponibilidade, concentração de OD no 
substrato menor que 2 mg.L-1 e camadas mais espessas do biofilme.

No processo de desnitrificação a influência da temperatura e do pH são me-
nos significativas que no processo nitrificação, de forma que, a taxa de desnitrifi-
cação aumenta com a temperatura até um valor ótimo de 40 ºC e pH ótimo entre 
7 e 8,5 de forma geral uma vez que sejam favoráveis ao processo de nitrificação 
a desnitrificação também será possível (HAANDEL; KATO; SPERLING, 2009).

Outro fator a ser considerado é a quantidade de carbono presente para que 
ocorra o processo de desnitrificação e os tipos de bactérias envolvidas. A falta ou 
limitação de carbono pode ocasionar o acúmulo de subprodutos (N - NO2

- e N2O), 
enquanto que o excesso pode promover a redução desassimilatória de nitrato para 
amônia. Uma relação C/N em termos de DQO e N-NO3

- entre 2 e 5 permite a re-
dução completa (HAMLIN, 2008).

2.3. SISTEMAS COMBINADOS ANAERÓBIO – AERÓBIO

Pesquisas que focam a otimização de tecnologias para garantir o tratamen-
to eficiente das águas residuárias sejam elas de origem doméstica ou industrial são 
fundamentais para a melhoria do saneamento. Para que o tratamento de esgoto 
sanitário seja eficiente, uma das alternativas é o emprego de técnicas que combi-
nam sistemas anaeróbio e aeróbio que visam à redução dos custos, promovem a 
oxidação da matéria carbonácea, nitrificação e desnitrificação.
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A primeira configuração que objetivou a remoção de nitrogênio de esgo-
tos sanitários foi o processo proposto por Ludzak e Ettinger (Ludzack e Ettinger, 
1962). O processo consistiu de um tanque anóxico anterior ao tanque aeróbio onde 
ocorre a nitrificação. O nitrato produzido no tanque aeróbio é retornado ao tanque 
anóxico. Isso porque é no tanque anóxico que estão os compostos carbonáceos 
presentes no efluente que servirão de doadores de elétrons na redução do nitrato.

Tal combinação pode proporcionar a melhora do efluente gerado em ter-
mos de remoção de nutrientes como nitrogênio e fósforo, menor geração de lodo 
de descarte além do baixo custo com aeração, uma vez que, grande parte da ma-
téria orgânica será oxidada no reator anaeróbio evita-se assim o consumo de parte 
do oxigênio para esse fim no reator aeróbio.

MARTINS, CASTILHOS JÚNIOR e COSTA (2010) estudaram o desem-
penho de um sistema de tratamento de lixiviado de aterro sanitário, em escala 
piloto, formado por três lagoas em série (L1, L2 e L3) seguidas por um filtro de 
pedras (FP), com taxa de recirculação de 0, 50 e 100 % da vazão da L3 para a L1. 
O sistema absorveu bem as flutuações de cargas, apresentando remoções supe-
riores a 70% para DQO e 98% para nitrogênio amoniacal. Os autores concluíram 
que a melhor eficiência de remoção para as três condições operacionais estudadas 
foi obtida com 100% de recirculação.

Spagni e Marsili-Libelli (2008) estudaram a remoção de nitrogênio e ma-
téria orgânica de lixivados de aterro por meio de tratamento biológico composto 
por reator em batelada sequencial com volume total de 24 L, com concentrações 
iniciais de DQO e N-amonical de 2600 mg.L-1 e 1200 mg.L-1. Os autores obti-
veram eficiência de nitrificação e de remoção de N-amoniacal oxidado foram de 
98% e 95%, respectivamente, enquanto que a eficiência de remoção de DQO per-
maneceram entre 20 e 30%, em virtude da baixa biodegradabilidade do lixiviado.

GÁLVEZ et al. (2003) propuseram um biofiltro aeróbio submerso consti-
tuídos de 2 tubos interligados na base por válvula e argila expandida como meio 
suporte para o tratamento de esgoto sanitário, o efluente utilizado entrava no sis-
tema na parte superior da zona aeróbia e seguia em fluxo descendente até a base 
da zona anóxica. Os autores utilizaram metanol como fonte de carbono para a 
desnitrificação e relataram que a oxidação de N-amonical a nitrato foi de 100% 
para carga hidráulica igual a 0,354 m3.m-2.h-1 (TDH = 1,6 h) e vazão de ar igual a 
7,8 m3.m-2.h-1, na razão DQO/ N-NO3- igual a 2,37 com eficiência de desnitrifi-
cação igual a 95%.

Um dos problemas encontrados no sistema combinado anaeróbio-aeróbio 
é encontrar a condição ótima de funcionamento para cada sistema de forma 
integrada (BODIK et al., 2003). Na Tabela 3 são apresentados alguns trabalhos 
sobre sistemas de tratamento combinado anaeróbio aeróbio e suas diferentes 
configurações.
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Tabela 3 - Relação de trabalhos sobre sistemas de tratamento combinado anaeróbio aeróbio

Tipo do sistema Tipo de 
Efluente

Volume 
(L)

TDH 
(h)

T 
(ºC)

Eficiência de 
Remoção %

Referências
DQO N-NTK

UASB + BFAS Esgoto 
Sanitário 52,3 6 - 92 36

Gonçalves, 
Araújo e Cher-
nicharo (1998)

Reator de leito fixo 
anaeróbio + Lodos 

ativados
Sintético 4,8 16 35/19 98 - Kocadagistan 

et al (2005)

Reator de leito fixo 
Anaeróbio - Aeróbio

Esgoto 
Sanitário 6,4 12 20 64 57 Abreu e Zaiat 

(2008)
Reator Híbrido em 
Bateladas Sequen-

ciais
Sintético 1,8 8 30 89 80 Canto et al 

(2008)

Biorreator de Mem-
branas operado em 

bateladas

Esgoto 
Sanitário 630 3 19 96 49 Hocaoglu et al 

(2012)

Reator Híbrido em 
Batelada Sequenciais

Água 
Negra 1430

82 25 84 78
Lamego Neto 
e Costa (2011)82 25 80 74

82 25 80 85

Reator de leito estru-
turado

Aeração intermitente
Sintético 11,6

12
30

89 88 Moura, 
Damianovic e 
Foresti (2012)

10 88 42
8 85 54

Reator de Leito fixo 
R=1,5 Esgoto 

Sanitário

6,8 11,4 - 95 75
Netto e Zaiat 

(2012)2750 12 - 92 55Reator de leito fixo 
R=3,0

UASB + BFAS Sintético 14 6,4 26 77 25 Araújo e Frei-
tas (2014)

Reator de leito fixo 
Anaeróbio Aeróbico Sintético 7,6 7,3 25 97 63,8

Kordkandi e 
Khoshfetrat 

(2015)
Reator de leito estru-

turado
Aeração intermitente

Indústria 
Ração 

Animal
9 24 30 80 88 Wosiack et al. 

(2015)

No estudo realizado por Silva e Nour (2004) no tratamento de esgoto sani-
tário por reator compartimentado anaeróbio aeróbio, a eficiência de remoção de 
DQO e SST foram de 73,7 % e 78,8% respectivamente para o TDHtotal de 8 h (4 h 
fase anaeróbia + 4 h fase aeróbia). Ainda segundo os autores o sistema estudado 
poderia ser usado por 40 pessoas consumindo em média 150 L.hab-1 dia-1, com 
um TDHtotal = 10 h.
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Chowdhury et al. (2009) denominaram seu sistema de tratamento combi-
nado anaeróbio aeróbio de LSCFB no tratamento de esgoto sanitário proveniente 
de uma ETE municipal. Eles operaram o sistema em duas escalas: bancada (Q 
= 48 L.d-1) e piloto (Q = 5000 L.d-1). Os autores obtiveram eficiência média 
de DQO e nitrogênio total de 94% e 80% respectivamente no experimento de 
bancada e eficiência média de DQO e nitrogênio total de 92% e 89% respectiva-
mente para escala piloto.

Barana et al. (2013) utilizou com um reator de bancada de leito estruturado 
com aeração intermitente no tratamento do efluente proveniente do reator UASB 
de um abatedouro de aves. Os autores trabalharam com um TDH fixo de 24 h, 
temperatura controlada de 30 ºC e variação do intervalo de tempo de aeração em 
5 fases de operação, o melhor resultado obtido foi na fase 5 com eficiência de 
remoção de DQO e NTK de 95 e 62 % respectivamente. 

Foco, Lopes e Nour (2015) trabalharam com um sistema combinado na 
remoção de matéria orgânica e nitrogênio de esgoto sanitário, por meio da recir-
culação interna do efluente. Os autores utilizaram reatores em escala de banca-
da compostos por: filtro anóxico (32,6 L), biofiltro aerado submerso (17,6 L) e 
decantador secundário (7,2 L). Com razão de recirculação de 400 % e taxas de 
carregamento orgânico e de nitrogênio de 0,7±0,3 kgDQO.m-3.d-1 e 0,08±0,02 
kg N-NH4

+.m-3.d-1, atingiram remoções de DQO e nitrogênio total de 92±4% e 
83±8%, respectivamente.

De forma geral existem várias configurações de sistemas combinados 
anaeróbio aeróbio para o tratamento de esgoto sanitário e águas residuárias in-
dustriais cada qual com suas particularidades e diferentes formas de operação. 
Vale destacar que apesar dos inúmeros trabalhos reportados na literatura poucos 
conseguiram uma combinação próxima do ideal no quesito de eficiência de re-
moção da matéria carbonácea e nitrogenada acima de 85%, fica claro a necessi-
dade de novos trabalhos nesta área.

3. METODOLOGIA 

Este item descreve a estratégia metodológica adotada para o desenvolvi-
mento do projeto com vistas ao atendimento dos objetivos estabelecidos para 
esta pesquisa, incluídas a apresentação do sistema experimental, do planejamen-
to das ações investigativas e dos métodos utilizados.

3.1. SISTEMA EXPERIMENTAL

O sistema experimental foi montado e instalado no anexo do Laboratório 
de Saneamento do Departamento Acadêmico de Construção Civil da Universida-
de Tecnológica Federal do Paraná, câmpus Curitiba, Sede Ecoville e é composto 
de: um reservatório de alimentação, um reator anaeróbio de leito fixo seguido de 
um reator aeróbio de leito fixo e um sistema de separação sólido/líquido.
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Para o armazenamento temporário do efluente a ser tratado foi utilizado 
um reservatório com volume de 250 L. Foi utilizado uma bomba dosadora de 
diafragma a solenoide marca Prominent modelo Concept plus com vazão nomi-
nal de 8 L.h-1 para a alimentação do afluente do reator anaeróbio de leito fixo e 
para a recirculação do efluente aeróbio para o reator anaeróbio. 

O reator anaeróbio de leito fixo, com escoamento ascendente e fluxo con-
tinuo, foi construído em vidro temperado de 8 mm de espessura com base retan-
gular de dimensões internas de 11,0 cm x 20,4 cm e com 100 cm de altura e volu-
me útil de 19,8 L. O meio suporte para imobilização da biomassa era constituído 
anéis corrugados de Policloreto de Polivinila (PVC). Na parte superior do reator 
anaeróbio foi instalado um sistema de coleta e separação de gás, acoplado a um 
sistema de medição de vazão por deslocamento líquido. 

O reator aeróbio de leito fixo, com escoamento ascendente e fluxo contí-
nuo foi construído em vidro temperado de 8 mm de espessura com base retangu-
lar e dimensões internas de 11,0 cm x 20,4 cm e 100 cm de altura, com volume 
útil de 19,37 L. O seu interior foi preenchido com anéis corrugados de PVC 
como meio suporte para imobilização da biomassa. 

Na Figura 2 são apresentados os reatores anaeróbio aeróbio antes e depois 
da inoculação com lodo.

Figura 2 - Foto dos reatores anaeróbio aeróbio antes (A) e depois (B) da inoculação com Lodo

A aeração do reator aeróbio de leito fixo foi realizada por um compressor 
de ar de uso profissional de 2 estágios da marca MOTOMIL modelo MAV 15/200 
com um controlador de pressão que limita a 1 atm seguido de um fluxomêtro 
para controle da vazão de aeração. Para promover melhor difusão do ar no reator 

A B
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aeróbio foi construído um sistema de difusão com seis pedras porosas posiciona-
das na parte inferior do reator.

As principais características físicas dos reatores anaeróbio e aeróbio são 
reportadas na Tabela 4.

Tabela 4 - Características físicas dos reatores anaeróbio e aeróbio

Reator 
Anaeróbio

Reator 
Aeróbio

Base do Reator (cm2) 224,4 224,4
Altura útil do reator (cm) 95 95

Volume total (L) 21,32 21,32
Volume útil (L) 19,79 19,37

Volume do meio suporte (cm3) 1528 1948

Foi construído um sistema de separação sólido/líquido, em Politereftalato de 
Etila (PET) com diâmetro de 23 cm e altura de 31 cm, e volume útil de 9,8 L, após 
o reator aeróbio, com intuito de auxiliar na retenção da biomassa aeróbia residual. 

Após o término da montagem do aparato experimental, os reatores foram 
submetidos a testes de estanqueidade com água, bem como foi realizada a cali-
bração das bombas de alimentação e recirculação.

3.1.1. Inóculo

Após a montagem e instalação do aparato experimental, foi feita a inocu-
lação do reator anaeróbio com aproximadamente 8 L de lodo anaeróbio (40% 
do volume) proveniente de um reator Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado 
(RALF) da Estação de tratamento de Esgotos (ETE) Atuba Sul; e a inoculação 
do reator aeróbio com aproximadamente 8 L de lodo aeróbio (40% do volume) 
proveniente do tanque de aeração da ETE Belém, ambas da região metropolitana 
de Curitiba/PR.

Com intuito de se conhecer o lodo de inóculo foram realizadas as análises 
das concentrações sólidos totais (ST), sólidos totais voláteis (STV) e sólidos 
totais fixos (STF) em triplicata para cada tipo de lodo antes da inoculação de 
cada reator. 

O lodo anaeróbio do inóculo possuía concentração de STV de 60.137 mg.L-

1, no reator anaeróbio enquanto que o lodo aeróbio possuía concentração de STV 
de 4.458 mg.L-1. A vazão utilizada no inicio de operação foi de 1,63 L.h-1, o que 
resultou em 24 horas de tempo de detenção hidráulica.
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3.1.2 Substrato
O substrato sintético utilizado neste experimento é uma adaptação do 

substrato definido por Torres (1992) (Tabela 5).
Tabela 5 - Composição do esgoto sintético

Descrição Quantidade para 1 L

Extrato de Carne (g) 0,2
Amido Solúvel P.A. (C6H10O5)n (g) 0,01
Farinha de Trigo (g) 0,2
Sacarose (C12H22O11) (g) 0,0175
Cloreto de Amônio P.A – ACS (NH4Cl) (g) 0,051
Óleo Vegetal (mL) 0,0051
Detergente (gota) 2
Celulose Microcristalina U.S.P (g) 0,03
Cloreto de Sódio P.A. (NaCl) (g) 0,25
Cloreto de Magnésio P.A. (MgCl26H2O) (g) 0,007
Cloreto de Cálcio Anidro P.A. (CaCl2) (g) 0,0045
Fosfato de Potássio Mono. P.A – ACS (KH2PO4)( g) 0,0264
Bicarbonato de Sódio P.A – ACS (NaHCO3) (g) 0,2

Fonte: Adaptado de Torres (1992)

Devido à dificuldade de obter esgoto sanitário em função da distância 
entre a rede coletora de esgotos e o Laboratório de Saneamento, optou-se por 
utilizar substrato sintético, que reproduz as principais características dos esgo-
tos sanitários.

Na Tabela 6 pode-se observar uma comparação dos valores médios obti-
dos do esgoto sintético com os valores médios encontrados no esgoto sanitário.

Tabela 6 - Comparação das médias obtidas do esgoto sintético com o esgoto sanitário

Parâmetros Esgoto sintético Esgoto sanitário
SPERLING (1996)

X Méd DVP
DQO (mg. L-1)

108

697 130 450 a 800
Alcalinidade Total (mgCaCO3L

-1) 115 48 110 a 170
pH 6,6 0,3 6,7 a 7,5

N Amoniacal (mgN-NH4
+.L-1) 27 5,8 20 a 40

Nitrito (mgN-NO2
-.L-1) 0,018 0,016 0,0

Nitrato (mgN-NO3
-.L-1) 0,12 0,2 0,0 a 2,0

Fósforo total (mgPO4
3-.L-1) 12 3,4 5 a 25

Legenda: X = Número de amostras; Méd = Média; DVP = Desvio Padrão
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O esgoto sintético pode ser classificado de concentração média pelos re-
sultados obtidos ao longo deste trabalho. Segundo Metcalf e Eddy (2005), os 
valores típicos para concentração média do esgoto sanitário em DQO é de 720 
mg.L-1 e de 25 mgN-NH4

+.L-1 para nitrogênio amoniacal. 

3.1.3 Meio Suporte

Para formação do leito fixo e imobilização da biomassa foram utilizados 
anéis corrugados de PVC de diâmetro de 1,0 cm por 2,5 cm de comprimento e 
área superficial de 12 cm2 cada um.

No reator anaeróbio, o material suporte foi colocado entre a câmara de ali-
mentação do afluente até a calha de separação do coletor de gases com volume de 
1528 cm3 representando 7,7 % do volume útil do reator. Para o reator aeróbio, o 
material suporte foi colocado entre a câmara de alimentação do efluente anaeró-
bio até a saída de recirculação, com volume de 1948 cm3 representando 10,1 % 
do volume útil do reator.

3.1.4 Sistema de Coleta de Biogás

O sistema de coleta de biogás é composto por um separador trifásico con-
feccionado em vidro com 18 cm de largura, 9,8 cm de comprimento e 9,0 cm de al-
tura, sendo posicionada a altura de 81 cm da base do reator anaeróbio (Figura 3a.). 

Figura 3 - a) Separador trifásico para coleta do biogás produzido e,
b) Sistema de medição do volume de gás por deslocamento líquido

A B
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3.2. OPERAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA COMBINADO

3.2.1 Monitoramento do Sistema Combinado

As análises físico-químicas realizadas neste trabalho foram feitas no La-
boratório de Saneamento do Departamento Acadêmico de Construção Civil da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, câmpus Curitiba, Sede Ecoville.

O comportamento do sistema combinado foi avaliado por determinações 
dos parâmetros de controle em amostras do afluente (P1), efluente do reator 
anaeróbio (P2), efluente do sistema (P3).

Na Tabela são apresentados os parâmetros, métodos e metodologias uti-
lizados na avaliação do sistema combinado tais como: temperatura do líquido 
(TL), pH, alcalinidade total (AT), alcalinidade a bicarbonato (AB), ácidos volá-
teis (AV), oxigênio dissolvido (OD), DQO (amostras brutas e filtradas), sólidos 
suspensos totais (SST), nitrogênio total kjeldahl (NTK), nitrogênio amoniacal 
(N-amon), nitrito(N-NO2

-), nitrato (N-NO3
-) e fósforo total (P).

Tabela 7 - Parâmetros físico-químicos utilizados na avaliação do sistema combinado

Parâmetros Método de Análise N° do
Método Referência

TL (°C) Potenciométrico - -

pH Potenciométrico 4500_H+ Eaton et al. (2005)

AT (mgCaCO3∙L
-1) - Ripley et al. (1986)

AB (mgCaCO3∙L
-1) Titulométrico - Ripley et al. (1986)

AV (mgHAc∙L-1) Titulométrico - Dillalo e Albertson 
(1961)

OD (mg∙L-1) Polarográfico 4500_O Eaton et al. (2005)

DQO (bruta e filtrada) (mg∙L-1) Espectrofotométrico 5220_D Eaton et al. (2005)

NTK (mgN-NTK∙L-1) Titulométrico 4500_NTK Eaton et al. (2005)

N-amoniacal (mgN-NH4
+∙L-1) Titulométrico 4500_NH4

+ Eaton et al. (2005)

Nitrito (mgN-NO2
-∙L-1) Espectrofotométrico 4500_NO2 Eaton et al. (2005)

Nitrato (mgN-NO3-∙L
-1) Espectrofotométrico 4500_NO3 Eaton et al. (2005)

Fósforo Total (mgPO4
3-∙L-1) Espectrofotométrico 4500_P Eaton et al. (2005)

ST (mg∙L-1) Gravimétrico 2540_B Eaton et al. (2005)

SFT (mg∙L-1) Gravimétrico 2540_E Eaton et al. (2005)

SVT (mg∙L-1) Gravimétrico 2540_E Eaton et al. (2005)

SST (mg∙L-1) Gravimétrico 2540_G Eaton et al. (2005)



239

Em cada etapa de operação, após os reatores terem alcançado o Estado de 
equilíbrio Dinâmico Aparente (EEDA) foram realizados 3 perfis de amostragem 
temporal, com amostras coletadas em intervalos de 3 h em 3 h por período de 24 
h. O estabelecimento do EEDA foi verificado por meio dos seguintes parâme-
tros: pH, alcalinidade total, alcalinidade a bicarbonato, ácidos voláteis, oxigênio 
dissolvido, DQO de amostras brutas e nitrogênio amoniacal.

3.3 ENSAIOS HIDRODINÂMICOS

Para avaliação do comportamento hidrodinâmico dos reatores foram rea-
lizados 3 ensaios hidrodinâmicos do tipo estímulo-resposta tipo pulso, utilizou 
o corante eosina Y (C20H11Br4Na2O5) como traçador em cada etapa de operação, 
com solubilidade em água de 0,1 g.mL-1 e peso molecular de 691,88 g.

A escolha da eosina Y como traçador é justificada pela estabilidade e segu-
rança no manuseio, boa recuperação da massa injetada e fácil detecção de acordo 
com Carvalho et al. (2008). 

Foi utilizado um volume de injeção de 10 mL com concentração de 40 g.L-1 
e tempo de injeção de 5s para cada ensaio. Para determinação da concentração do 
traçador nas amostras do efluente do reator, foi utilizado o método colorimétrico 
de leitura de absorbância em espectrofotômetro Hach uv-vis, modelo DR/5000, 
com comprimento de onda de 516 nm. 

Na Tabela 8 são apresentadas as condições operacionais das etapas avaliadas.

Tabela 8 - Características operacionais dos ensaios de estímulo-resposta

Condição 
Operacional

TDH
Teórico (h)

Taxa de
Recirculação

(%)

Q de 
aeração 
(l.min-1)

Número 
de Ensaios

Mass de 
Eosina Y 
aplicada 

(mg)

Concentração 
do traçador 
(g.10mL-1)

1
16

50
10 3 400 402 100

3 150

* O TDH foi considerado utilizando a soma dos tempos nos dois reatores

O tempo total de duração dos ensaios foi de três vezes o tempo de detenção 
hidráulico teórico da soma de cada reator, com intervalos para coletas do efluen-
te de 30 min. As amostras coletadas foram centrifugadas em centrifuga clínica 
marca CentriBio e modelo 80-2B-15ML durante 2 min a 3500 rpm para evitar a 
interferência de sólidos na leitura das absorbâncias pelo método colorimétrico. 

As curvas experimentais da variação de concentração do traçador ao longo 
do tempo (C(t)), foram normalizadas de acordo com Levenspiel (2000), o que 
resulta em curvas de distribuição do tempo de residência hidráulica (Eθ) em fun-
ção do tempo adimensional (θ). A variância (σ2θ) de cada ensaio foi calculada 
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após a normalização. O ajuste das curvas experimentais foi realizado com base 
nos modelos teóricos uniparamétricos de dispersão de pequena intensidade (PD), 
grande intensidade (GD) e de tanques em série de mistura completa (N-CSTR), 
como pode ser visualizado na Tabela 9.

Tabela 9 - Modelos uniparamétricos de dispersão segundo Levenspiel (2000)

Modelo Parâmetro Equação
Dispersão de pequena 
intensidade σ2

θ = 2 ( D )u.L Eθ = 1 1 exp[-
(1-θ)2 ]4(D/ u.L)2√π(D/ u.L)

Dispersão de grande 
intensidade (tanque 
aberto)

σ2
θ = 2 ( D )+8( D )2

u.L u.L Eθ = 1 1 exp[-
(1-θ)2 ]4θ(D/ u.L)2√π(D/ u.L)

Tanques de mistura 
completa em série N =

1
=

θθ
2

σ2
θ σ2 Eθ =

N(N.θ)N-1

e-N.θ

(N-1)!

Fonte: Adaptado de Levenspiel (2000).

Na Tabela 10 são apresentadas as equações utilizadas para o cálculo das 
anomalias e da eficiência hidráulica.

Tabela 10 - Determinação de anomalias e eficiência hidráulica do sistema combinado

Anomalias Equação Significado Metodologia

Zonas
Mortas

ß = 
TDHr

ß = relação entre o TDH real (h) e o 
TDH teórico (h)

Peña (2006)
TDHt TDH teórico (h)

Va = volume ativo do reator (m3)Va = Vt x ß
Vt = volume total do reator (m3)

Vd = Vt x Va Vd = volume de zonas mortas (m3)

Curtoscircui-
tos hidráu-

licos
Ψ = τk

τr

Ψ = presença de curto-circuitos
Thackston (1987) e 

Sarathai et al. (2010)τk = tempo do pico de concentração (h)
τr = TDH real (h)

Eficiência 
hidráulica λ = Ve ( 1- 1 )N

λ = eficiência hidráulica Persson et al. (1999) 
e Sarathai et al. 

(2010)
Ve = volume efetivo (m3)

N = número de tanques CSTR em série

Para verificação das anomalias no comportamento hidrodinâmico foram 
investigadas a existência de zonas mortas (tendo como base os valores de TDH 
teórico e real, sendo que o TDH real será obtido a partir dos ensaios hidrodinâ-
micos e volume real dos reatores) e a presença de curtos-circuitos (em relação ao 
tempo do aparecimento do traçador no efluente do reator). A eficiência hidráulica 
considera a relação entre o volume efetivo e o número de reatores de mistura 
completa em série.
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O percentual de recuperação de massa do traçador foi calculado de acordo 
com Kellner, Moreira e Pires (2009).

Em que:
 Ci = concentração (mg.L-1) do traçador no tempo (h);
Qe - Y = vazão efluente (m3.L-1);
M0 - X = massa do traçador injetada nos reatores (mg.L-1); 
0,01 = fator percentual.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESGOTO SINTÉTICO

Os resultados da caracterização do esgoto sintético foram obtidos em 18 
campanhas de perfis temporal realizadas durante a operação do sistema com-
binado; as análises foram realizadas durante o período compreendido entre 
07/10/2014 e 15/05/2015. 

Na Tabela estão apresentados os resultados médios (Méd), desvio padrão 
(DVP), valor mínimo (Mín) e valor máximo (Máx) das características principais 
do esgoto sintético, afluente ao sistema experimental.

Tabela 11- Resumo estatístico da caracterização físico-química do esgoto sintético

Parâmetros X Méd DVP Mín Máx

TL (°C) 108 22 1,46 19 24
pH 108 6,5 0,29 5,98 7,41
OD (mg.L-1) 108 0,7 0,24 0,08 1,10
AB (mgCaCO3.L

-1) 108 100 34,96 29 230
AT (mgCaCO3.L

-1) 108 173 48,25 96 324
AV (mgHAc.L-1) 108 103 54,51 46 376
DQO (mg.L-1) 108 697 130 464 1.016
DQO filtradas (mg.L-1) 108 272 43 160 411
DBO 20 436 143 204 821
N-NTK (mgN.L-1) 108 45 9,27 21 71
N-Amonical (mgNH4

+.L-1) 108 27 5,83 13 40
N-NO2- (mgNO2

-.L-1) 108 0,018 0,016 - 0,053
N-NO3- (mgNO3

-.L-1) 108 0,12 0,21 - 0,82
P (mgPO4

3-.L-1) 108 12 3,36 7 25
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Pode-se observar na Tabela 11 que a temperatura média do esgoto sinté-
tico foi de 22 ºC, variando entre 19ºC e 24 ºC durante o experimento. Apesar 
dessas temperaturas não serem tão favoráveis para o processo biológico, o reator 
não apresentou queda de eficiência na remoção de matéria orgânica, nitrogenada 
e fosforada.

O pH do esgoto sintético variou de 5,9 a 7,4 com média de 6,7. Segundo 
LETTINGA (1996) o crescimento ótimo das bactérias produtoras de metano si-
tua-se na faixa de pH entre 6,6 e 7,4, e para as bactérias produtoras de ácidos a 
faixa de pH situa-se entre 5,0 e 6,0.

Ainda segundo a Tabela 11 a matéria orgânica foi determinada por meio 
da análise de DQO de amostras brutas e filtradas obtendo média de 697 mg.L-1 
e 272 mg.L-1 respectivamente, e por meio de análise de DBO com média de 
436 mg.L-1; a relação DBO/DQO teve média de 0,63, que segundo Metcalf e 
Eddy (2005) os esgotos sanitários com relação DBO/DQO ≤ 0,3 desfavorecem 
o processo biológico de tratamento, enquanto que se esta relação for ≥ 0,5 são 
consideradas de fácil biodegradação.

A concentração média de NTK no esgoto sintético foi de 45 mgN-NTK.L-1 
enquanto que para N-amoniacal foi de 27 mgNH4

+.L-1. Os parâmetros nitrito e 
nitrato mantiveram-se dentro da faixa reportada pela literatura.

Sperling (2015) durante a realização de seus experimentos trabalhou com 
esgoto doméstico oriundo da cidade de Belo Horizonte e obteve as seguintes 
características médias: DQO 373 mg.L-1; DBO 235 mg.L-1; N-amoniacal 23 mg-
NH4

+.L-1 e P 1,7 mgPO4
3-.L-1. Ao comparar com o esgoto sintético nota-se simi-

laridade apenas com as concentrações médias obtidas para N-amoniacal o que é 
normal uma vez que o esgoto sanitário do autor pode ser classificado como fraco 
enquanto o esgoto sanitário sintético tem classificação média.

Ao fazer uma comparação entre as médias dos resultados obtidos do es-
goto sintético com os do esgoto sanitário, nota-se que todos os parâmetros estão 
dentro das faixas reportadas por Sperling (1996). 

4.2 OPERAÇÃO DOS REATORES

Para se atingir os resultados previstos no projeto, foi realizado uma série 
de 3 perfis e amostragem temporal das análises físico-químicas por condição 
operacional.

Cada perfil de análise foi realizado coletando-se amostras de 3 em 3 horas 
durante 24horas dos seguintes pontos: ponto 1 – afluente do sistema, ponto 2 – 
Efluente do Sistema.
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4.2.1 Condição Operacional 1 – TDH 8h e razão de recirculação de 50%

Esta condição operacional teve início no 33º dia de operação do sistema e 
se estendeu até o dia 93º de operação. Durante este período foram realizados 3 
perfis de amostragem temporal e 3 ensaios hidrodinâmicos.

Na Tabela 12 estão reportadas a média, valores mínimos e máximos e 
desvio padrão dos resultados das análises físico-químicas do afluente e efluente 
final obtidos na primeira condição operacional.

Na Tabela 12 pode-se verificar que a temperatura média do afluente duran-
te o período de estudo foi de 23,3 ºC variando de 20,3ºC à 24,9 ºC essas tempera-
turas não são ideais para o processo biológico podendo ser um fator limitante no 
desempenho do sistema combinado, mas aparentemente não exerceu influência 
significativa no tratamento em função dos resultados obtidos. 

Tabela 12  - Resultados obtidos das análises físico-químicas do afluente e efluente final, para 
condição operacional de TDH de 8 h para cada reator com vazão de recirculação de 50%

Parâmetros N
Afluente Efluente

Méd Mín Máx DVP Méd Mín Máx DVP %

Temperatura (ºC)
1

23,3 20,3 24,9 1,0 22,4 20,4 23,7 0,78

pH
1

6,8 6,1 7,4 0,3 7,8 7,1 8,9 0,58

AB (mg.L-1) 1 115 29 230 46,6 53 28 91 16,58
AV (mg.L-1) 1 106 12 347 74,9 25 2 90 20,08

DQO (mg.L-1) 1 676 479 1015 141,0 4,8 0,0 18 5,2 98,18
ST (mg.L-1) 1 1.021 546 1620 296 574 358 816 119 51,38

NTK (mg.L-1) 1 49,3 34,9 70,9 8,9 2,5 0,1 4,3 1,4 95,38
N-Amon (mg.L-1) 1 27,5 13,2 38,5 5,9 0,01 0,01 0,01 0 99,98
Nitrito (mg.L-1) 1 0,035 0,008 0,053 0,013 0,320 0,246 0,538 0,0698
Nitrato (mg.L-1) 1 0,4 0,0 0,8 0,2 15,5 11,9 18,0 1,58

Fósf. Tot. (mg.L-1) 17,0 13,5 23,9 3,2 16,1 10,5 20,5 2,3 1,3

Biogás (L.d-1) 1 5,606 5,100 6,025 0,2848

Legenda: Méd: média; Mín: mínimo; Máx: máximo: DVP: Desvio Padrão; %: eficiência média, N: número 
amostral.

O pH do afluente variou de 6,8 a 7,4 ficando próximo ao ideal para o cres-
cimento bacteriano, e no efluente o valor foi um pouco maior variando de 7,1 a 
8,9, este aumento pode ser considerado pela geração de alcalinidade no sistema 
anaeróbio.
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Segundo Surampalli et al. (1997) a faixa ótima do pH para o processo de 
nitrificação é entre 7,5 e 8,0; a velocidade de nitrificação decresce significativa-
mente em pH inferiores a 6,8 e pode ser de 80 a 90 % menor na faixa de pH entre 
5,8 e 6,0 quando comparado a faixa de 7,0. Outro fator que deve ser considerado 
é que em reatores de leito fixo o pH do biofilme pode ser diferente do líquido.

Segundo os dados da Tabela 12, observa-se que houve consumo de alcali-
nidade bicarbonato com médias de 53,8 mg CaCO3.L

-1, no sistema de tratamen-
to, este consumo é provavelmente em função do processo de remoção da série 
nitrogenada.

Para Gujer e Boller (1984) valores de alcalinidade menores que 100 mg 
CaCO3.L

-1 são limitantes para o processo de nitrificação, já Biesterfeld et al. 
(2003) observaram que para alcalinidade menor que 45 mg CaCO3.L

-1 as taxas 
de produção de nitritos e nitratos são afetadas em biofilmes nitrificantes. Tal que-
da na concentração não resultou na acidificação do meio uma vez que ocorreu a 
diminuição de ácidos voláteis e um ligeiro aumento do pH com média de 7,8 no 
efluente final produzido.

Na Figura 4 estão apresentados os gráficos dos 3 perfis de amostragem 
temporal da primeira condição operacional para os parâmetros pH, sólidos totais, 
DQO, Fósforo, NTK, nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato. 

Figura 4 - Gráficos dos perfis de amostragem temporal da primeira condição operacional
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Pode-se observar que se obteve uma média de produção de biogás de 
aproximadamente 5,6 L/dia, o que comprova que o reator anaeróbio estava no 
estado de equilibro dinâmico aparente.

Com relação a remoção de matéria orgânica pode-se observar na Figura 4 
e na Tabela 12 que obteve-se uma remoção de 98% em termos de DQO. 

Segundo a Tabela 12, as concentrações médias de Nitrogênio Total Kje-
dhal e nitrogênio amoniacal para o afluente e efluente foram de 49,3 mg N-N-
TK.L-1, 27,5 mg N-NH4

+.L-1 e 2,5 mg N-NTK.L-1, 0,01 mg N-NH4
+.L-1 respec-

tivamente. Obtendo eficiências médias de remoção 95 % para NTK e 99% para 
nitrogênio amoniacal.

Com relação a Matéria Nitrogenada segundo a Tabela 12 e na Figura 4, 
nota-se que se obteve remoção superior a 95% em termos de Nitrogênio Total 
Kjedhal e de Nitrogênio Amoniacal, mas ocorreu uma produção de Nitratos atin-
gindo concentrações de 15,5 mg.L-1, o que pode ser explicado pela falta de ma-
téria orgânica ou fonte de carbono para que ocorra o processo de desnitrificação.

Com relação a matéria fosforada, pode-se observar na Tabela e Figura 4, 
que a concentração média afluente foi de 17mg.L-1 e no efluente foi 15,5 mg.L-1 

Ensaio Hidrodinâmico

Na Tabela 13 são apresentados os resultados dos ensaios hidrodinâmicos 
obtidos com o ajuste das curvas de distribuição do tempo de residência pelos 
modelos matemáticos teóricos propostos por Levenspiel (2000).
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Tabela 13 - Resultados dos parâmetros obtidos com o ajuste dos dados experimentais

Ensaio TDH Teóri-
co (h)

TDH Real 
(h)

N-CSTR 
(N)

Pequena 
Dispersão 

(D/ul)

Grande 
Dispersão 

(D/ul)
1

16
16,5 0,83 0,60 0,92

2 17,3 0,86 0,58 0,84
3 19,9 0,98 0,51 0,60

Na Tabela 14 são apresentados os resultados obtidos com o cálculo do 
volume de zonas mortas, eficiência hidráulica e presença de curto circuitos nos 
ensaios 1, 2 e 3.

Tabela 14 - Volume de zonas mortas, curtos circuitos e eficiência hidráulica

Ensaio
TDH 

Teórico 
(h)

TDH Real 
(h)

Pico 
(h)

Volume 
de Zonas 
Mortas

Eficiência 
Hidráulica 

(%)

Curtos - 
circuitos

1
16

16,5 5,5 -0,001 -20,5 0,33
2 17,3 6,5 -0,003 -16,3 0,37
3 19,9 8,5 -0,009 -2,1 0,42

Na Figura 5 são apresentadas as curvas experimentais de distribuição do 
tempo de residência (DTR) obtidas com o ajuste de modelos teóricos uniparamé-
tricos dos ensaios 1, 2 e 3 na condição operacional 1 com tempo de detenção hi-
dráulico de 16 horas (8 horas do reator anaeróbio mais 8 horas do reator aeróbio) 
com recirculação de 50 %.

Figura 5 - Curvas de distribuição do tempo de residência obtidas dos ensaios 1, 2 e 3, na condição 
operacional 1 com TDH 16h (8h reator anaeróbio e 8h reator aeróbio)

e 50% de taxa de recirculação
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Na Figura 5 é possível notar o efeito de cauda longa nas curvas experi-
mentais em todos os ensaios pode ser justificado pela recirculação da fase liquida 
da saída do reator aeróbio para a entrada do reator anaeróbio; necessário para o 
processo de desnitrificação; isto ocasiona o retorno do efluente com concentra-
ções superiores aos encontrados no reator anaeróbio.

Kreutz (2012) encontrou atraso médio de 18% na resposta do traçador 
em relação ao TDH teórico de 8 h de seu experimento, o que a autora atribuiu à 
difusão do traçador nas zonas mortas e, consequentemente, sua lenta liberação, 
causando este retardo.

Um atraso no TDH real também foi reportado por Calheiros et al. (2009), 
os autores observaram um atraso de aproximadamente 4%, revelando a existên-
cia de um curto-circuito, podendo este ter causado o fenômeno da cauda longa 
observado nas curvas experimentais.
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Ao comparar a Figura 5 com os dados da Tabela 14 é possível observar 
a formação de picos da concentração máxima de eosina Y ao longo do tempo, 
sendo eles 5,5 h, 6,5 h e 8,5 h para os ensaios 1, 2 e 3 respectivamente. Também 
pode ser verificado maior atraso do TDH real atingido no ensaio 3 com 3,9 h de 
diferença para o real. Por outro lado, o valor de TDH real obtido no ensaio 1 com 
16,5 h é muito próximo do teórico embora tenha ocorrido um leve atraso.

4.2.2 Condição Operacional 2 - Tdh 8H e Razão de Recirculação de 100%

Esta condição operacional teve início no 94º dia de Operação do sistema e 
se estendeu até o dia 124º de operação. Durante este período foram realizados 3 
perfis de amostragem temporal e 3 ensaios hidrodinâmicos.

Na Tabela 15 estão reportados os resultados das análises físico-químicas do afluente e efluente 
final obtidos na segunda condição operacional.

Parâmetros N
Afluente Efluente

Méd Mín Máx DVP Méd Mín Máx DVP %

Temperatura (ºC)
1

24,1 23,2 24,9 0,5 23,6 22,8 24,5 0,58

pH
1

6,7 6,1 7,4 0,3 7,8 7,2 8,2 0,38

AB (mg.L-1) 1 131 77 230 49,7 80 55 114 19,18
AV (mg.L-1) 1 116 64 176 33,1 25 7 44 10,88

DQO (mg.L-1) 1 615 523 704 55,3 10 1 38 9,8 98,78
ST (mg.L-1) 1 824 546 1422 246 365 160 598 119 59,28

NTK (mg.L-1) 1 42,7 34,9 60,7 5,7 1,2 0,01 3,8 9,8 97,38
N-Amon (mg.L-1) 1 25,2 13,2 37,2 5,7 0,01 0,01 0,01 0,0 99,98
Nitrito (mg.L-1) 1 0,038 0,028 0,052 0,01 0,819 0,681 1,068 0,108
Nitrato (mg.L-1) 1 0,3 0,1 0,5 0,1 11,1 6,0 13,8 1,98

Fósf. Tot. (mg.L-1) 16,0 9,2 20,5 3,0 15,2 7,6 17,5 1,8 3,7

Biogás (L.d-1) 1 4,50 4,05 5,75 0,498

Legenda: Méd: média; Mín: mínimo; Máx: máximo: DVP: Desvio Padrão; %: eficiência média, N: número 
amostral.

Como se pode observar na Tabela 15 , o sistema de tratamento composto 
pelo reator anaeróbio de leito fixo e pelo reator aeróbio de leito fixo se mantive-
ram dentro do estado de equilíbrio dinâmico aparente, que pode ser observado 
em função da manutenção do pH mais elevado do que o afluente e pela redução 
da concentração dos ácidos voláteis no efluente.
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O reator Anaeróbio produziu em média de 4,5 L.d-1 de biogás na segunda 
condição operacional e foi 19,6 % menor do que a primeira condição. Isto pode 
ter sido ocasionado pelo aumento da recirculação interna o que aumenta a velo-
cidade ascensional do fluxo.

O efluente final apresentou queda na concentração de alcalinidade a bi-
carbonato com médias de 80,2 mg CaCO3.L

-1, tais resultados indicam a prová-
vel utilização do carbono presente no processo de nitrificação e desnitrificação. 
A queda na concentração não resultou na acidificação do meio. 

Com relação a remoção de matéria orgânica pode-se observar na Tabe-
la  15 que as concentrações de DQO do afluente e efluente tiveram médias de 
615 mg.L-1 e 10 mg.L-1 respectivamente. Comparando com a condição anterior 
ocorreu um leve aumento na eficiência de remoção de matéria orgânica com 
média de 98,7 % para DQO.

Com relação a matéria nitrogenada segundo a Tabela 15, nota-se que se 
obteve remoção superior a 97% em termos de nitrogênio total Kjedhal e de 
nitrogênio amoniacal, mas ocorreu uma produção de nitratos atingindo concen-
trações médias de 11,1 mg.L-1, o que pode ser explicado pela falta de matéria 
orgânica ou fonte de carbono para que ocorra o processo de desnitrificação.

Com relação a matéria fosforada, pode-se observar na Tabela 15, que a 
concentração média afluente foi de 16 mg.L-1 e no efluente foi 15 mg.L-1 obten-
do eficiência média de remoção de 3%.

Ensaio Hidrodinâmico

Na Tabela 16 são apresentados os resultados obtidos com o ajuste das cur-
vas de distribuição do tempo de residência pelos modelos matemáticos teóricos 
propostos por Levenspiel (2000).

Tabela 16 - Resultados dos parâmetros obtidos com o ajuste dos dados experimentais

Ensaio TDH Teóri-
co (h)

TDH Real 
(h)

N-CSTR 
(N)

Pequena 
Dispersão 

(D/ul)

Grande 
Dispersão 

(D/ul)
1

16
16,5 1,91 0,26 1,06

2 17,6 2,23 0,22 0,84
3 17,2 2,06 0,24 0,95

Na Tabela 17 são apresentados os resultados obtidos com o cálculo do 
volume de zonas mortas, eficiência hidráulica e presença de curto circuitos nos 
ensaios 1, 2 e 3
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Tabela 17 - Volume de zonas mortas, curtos circuitos e eficiência hidráulica

Ensaio
TDH 

Teórico 
(h)

TDH Real 
(h)

Pico 
(h)

Volume 
de Zonas 
Mortas

Eficiência 
Hidráulica 

(%)

Curtos - 
circuitos

1
16

16,5 4,5 ≈ 0,001 47,9 0,27
2 17,6 5,5 ≈ 0,004 55,5 0,31
3 17,2 4,5 ≈ 0,003 51,6 0,26

As curvas experimentais de distribuição do tempo de residência (DTR) 
obtidas com o ajuste de modelos teóricos uniparamétricos dos ensaios 1, 2 e 3 
estão representadas na Figura 6.

Figura 6 - Curvas de distribuição do tempo de residência obtidas dos ensaios 1, 2 e 3

 

Ao comparar a Figura 6 com os dados das Tabelas 16 e 17 é possível obser-
var a formação de picos da concentração máxima de eosina Y ao longo do tempo, 
sendo eles 4,5 h para os ensaios 1 e 3, e 5,5 h para o ensaio 2. Também pode ser 
verificado maior atraso do TDH real atingido no ensaio 2 com 1,6 h de diferença 
para o real. Por outro lado, o valor de TDH real obtido no ensaio 1 com 16,5 h é 
muito próximo do teórico embora tenha ocorrido um leve atraso.
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O efeito de cauda longa nas curvas experimentais em todos os ensaios 
pode ser justificado pela recirculação da fase liquida da saída do reator aeróbio 
para a entrada do reator anaeróbio; necessário para o processo de desnitrificação.

As eficiências hidráulicas obtidas nos ensaios 2 e 3 foram satisfatórias 
com médias de 55,5 e 51,6% enquanto que o ensaio 1 apresentou média de 
47,9%, a presença de curtos-circuitos foi detectada em ambas todos os ensaios. A 
ocorrência de valores negativos no cálculo de zonas mortas em todos os ensaios 
demonstra a existência de caminhos preferenciais nos reatores, vale destacar que 
a própria recirculação do fluxo existente entre os reatores assim com a aeração 
pode ocasionar a existência dessas anomalias.

4.2.3 Condição Operacional 3 – Tdh 8H e Razão de Recirculação de 150%

Esta condição operacional teve início no 125º dia de Operação do sistema 
e se estendeu até o dia 160º de operação. Durante este período foram realizados 
3 perfis de amostragem temporal e 3 ensaios hidrodinâmicos.

Na Tabela 18 estão reportados os resultados das análises físico-químicas 
do afluente e efluente final obtidos na segunda condição operacional.

Tabela 18 - Resultados obtidos das análises físico-químicas do afluente e efluente final, para 
condição operacional de TDH de 8 h para cada reator com vazão de recirculação de 150%

Parâmetros N
Afluente Efluente

Méd Mín Máx DVP Méd Mín Máx DVP %

Temperatura (ºC)
1

23,6 22,1 24,9 0,9 23,3 21,9 24,4 0,78

pH
1

6,5 6,0 6,8 0,3 7,6 6,9 8,6 0,48

AB (mg.L-1) 1 91,6 58,9 135,0 21,0 81,8 59,4 105,2 10,48
AV (mg.L-1) 1 86,3 67,8 110,0 13,5 16,3 12,0 28,5 4,38

DQO (mg.L-1) 1 649 464 777 87 13 1 32 10 97,88
ST (mg.L-1) 1 1015 748 1416 188 336 54 588 156 60,38

NTK (mg.L-1) 1 38,9 21,0 51,0 8,8 1,1 0,01 3,9 0,9 96,78
N-Amon (mg.L-1) 1 25,0 14,0 38,2 7,2 0,01 0,01 0,01 0 99,98
Nitrito (mg.L-1) 1 0,014 0,004 0,028 0,01 0,361 0,293 0,424 0,048
Nitrato (mg.L-1) 1 - - - - 7,6 6,4 10,1 0,98

Fósf. Tot. (mg.L-1) 12,0 9,2 16,1 1,8 8,7 5,4 12,4 1,7 27,6

Biogás (L.d-1) 1
8

Legenda: Méd: média; Mín: mínimo; Máx: máximo: DVP: Desvio Padrão; %: eficiência média, N: número amostral.
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Como se pode observar na Tabela 18, o sistema de tratamento composto 
pelo reator anaeróbio de leito fixo e pelo reator aeróbio de leito fixo se mantive-
ram dentro do estado de equilíbrio dinâmico aparente, que pode ser observado 
em função da manutenção do pH mais elevado do que o afluente e pela redução 
da concentração dos ácidos voláteis no efluente.

Com média de 2,44 L.d-1 a produção de biogás na terceira condição ope-
racional foi 56,4 % menor do que a primeira condição e 45,6% menor que a 
segunda condição. Isto pode ter sido ocasionado pelo aumento da recirculação 
interna o que aumenta a velocidade ascensional do fluxo.

O efluente final apresentou queda na concentração de alcalinidade a bi-
carbonato com médias de 81,8 mg CaCO3.L

-1, tais resultados indicam a provável 
utilização do carbono presente no processo de nitrificação e desnitrificação. Tal 
queda na concentração não resultou na acidificação do meio uma vez que ocor-
reu a diminuição de ácidos voláteis de 86,3 mgHAc.L-1 no afluente para 16,3 
mgHAc.L-1 efluente.

As concentrações de DQO do afluente e efluente tiveram médias de 649 
mg.L-1 e 13 mg.L-1 respectivamente, com eficiência média de remoção de maté-
ria orgânica 97,8 % para DQO. 

As concentrações médias de NTK e nitrogênio amoniacal para o afluente e 
efluente foram de 38,9 mg N-NTK.L-1, 25,0 mg N-NH4

+.L-1 e 1,1 mg N-NTK.L-1, 
0,01 mg N-NH4

+.L-1 respectivamente. Com as seguintes eficiências de remoção 
96,7 % para NTK e 99,9% para nitrogênio amoniacal.

Na terceira condição operacional ocorre a diminuição das concentrações 
de nitrito e nitrato ao comparar com a segunda condição com concentrações mé-
dias no efluente de 0,361 mgNO2

-.L-1 para nitrito e 7,6 mgNO3
-.L-1 para nitrato. 

Se observarmos as eficiências de remoção obtidas do sistema combinado 
apenas para os parâmetros DQO, NTK e N-amoniacal de todas as condições 
operacionais não apresentaram diferenças significativas com o aumento da taxa 
de recirculação. 

Quanto a remoção de fósforo total pelo sistema combinado a terceira con-
dição operacional apresentou a melhor eficiência com média de 27,6%.

Ensaio Hidrodinâmico

As curvas experimentais de distribuição do tempo de residência (DTR) 
obtidas com o ajuste de modelos teóricos uniparamétricos dos ensaios 1, 2 e 3 
estão representadas na Figura 7.
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Figura 7 - Curvas de distribuição do tempo de residência obtidas dos ensaios 1, 2 e 3

Na Tabela 19 são apresentados os resultados obtidos com o ajuste das cur-
vas de distribuição do tempo de residência pelos modelos matemáticos teóricos 
propostos por Levenspiel (2000).
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Tabela 19 - Resultados dos parâmetros obtidos com o ajuste dos dados experimentais

Ensaio TDH Teóri-
co (h)

TDH Real 
(h)

N-CSTR 
(N)

Pequena 
Dispersão 

(D/ul)

Grande 
Dispersão 

(D/ul)
1

16
17,2 2,04 0,24 0,97

2 17,1 2,05 2,05 0,95
3 16,5 1,79 0,27 1,17

Na tabela 20 são apresentados os resultados obtidos com o cálculo do 
volume de zonas mortas, eficiência hidráulica e presença de curto circuitos nos 
ensaios 1, 2 e 3.

Tabela 20 - Volume de zonas mortas, curtos circuitos e eficiência hidráulica

Ensaio
TDH 

Teórico 
(h)

TDH Real 
(h)

Pico 
(h)

Volume 
de Zonas 
Mortas

Eficiência 
Hidráulica 

(%)

Curtos - 
circuitos

1
16

17,2 4,0 ≈ 0,003 51,2 0,23
2 17,1 5,0 ≈ 0,003 51,6 0,29
3 16,5 2,5 ≈ 0,001 44,4 0,15

Ao comparar a Figura 7 com os dados das tabelas 19 e 20 é possível obser-
var a formação de picos da concentração máxima de eosina Y ao longo do tempo, 
sendo eles de 4,0h (ensaio 1), 5,0h (ensaio 2) e 2,5h (ensaio 3). Também pode ser 
verificado maior atraso do TDH real atingido no ensaio 1 com 1,2 h de diferença 
para o real. Por outro lado, o valor de TDH real obtido no ensaio 3 com 16,5 h é 
muito próximo do teórico embora tenha ocorrido um leve atraso.

O efeito de cauda longa nas curvas experimentais em todos os ensaios 
pode ser justificado pela recirculação da fase liquida da saída do reator aeróbio 
para a entrada do reator anaeróbio; necessário para o processo de desnitrificação; 
isto ocasiona o retorno do efluente com concentrações superiores aos encontra-
dos no reator anaeróbio.

As eficiências hidráulicas obtidas nos ensaios 1 e 2 foram satisfatórias com 
médias de 51,2 e 51,6% enquanto que o ensaio 3 apresentou média de 44,4%, a 
presença de curtos-circuitos foi detectada em todos os ensaios. A ocorrência de 
valores negativos no cálculo de zonas mortas em todos os ensaios demonstra a 
existência de caminhos preferenciais nos reatores, vale destacar que a própria 
recirculação do fluxo existente entre os reatores assim com a aeração pode oca-
sionar a existência dessas anomalias.
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5. POTENCIAL DE APLICABILIDADE PRÁTICA

O sistema experimental proposto de um reator anaeróbio de leito fixo se-
guido de um reator aeróbio de leito fixo, com recirculação da fase líquida tra-
tando esgoto sintético e operado a temperatura ambiente apresentou boa estabi-
lidade durante os 160 dias de operação, com elevada eficiência de remoção de 
matéria orgânica (95%), e de matéria nitrogenada, principalmente na forma total 
(96%) e amoniacal (98%).

O sistema apresentou baixa remoção de fósforo (23%) em virtude do au-
mento da recirculação, mas são necessárias novas pesquisas para definir condi-
ções de operação que resultem em melhoria na remoção deste elemento.

O sistema teve uma geração de nitratos em função da nitratação que não 
foi removida no processo de desnitrificação, em virtude possivelmente da falta 
da fonte de carbono, o que pode inviabilizar uma rápida aplicação, necessitando 
de mais investigação a respeito.

Com o aumento da recirculação de lodo foi possível encontrar concentra-
ções de oxigênio em torno de 4 mg.L-1 no reator anaeróbio devido a alta recircu-
lação. Este fato necessita de atenção, pois é possível que o reator anaeróbio entre 
em colapso.

Seria muito interessante, avaliar este sistema de tratamento com tamanho 
piloto e utilizando esgoto sanitário, após alguns ajustes operacionais. 

6. CONCLUSÃO

• O sistema experimental composto de um reator anaeróbio de leito fixo e um 
reator aeróbio de leito fixo com recirculação da fase líquida, operado com TDH de 8 h 
em cada reator, por período de 160 dias, tratando esgoto sintético, obteve eficiência aci-
ma de 95% de remoção de matéria orgânica expressa em termos de DQO e nitrogenada 
expressa em nitrogênio total Kejdhal e amoniacal;

• No sistema proposto, houve formação de nitratos, em função da falta de carbo-
no para o processo completo da desnitrificação;

• Com relação a variação da taxa de recirculação interna nota-se que com o 
aumento de 50 % (condição 1) para 100 % (condição 2) e depois para 150 % (condição 
3); promoveu a redução da concentração de nitrato chegando a níveis aceitáveis para 
os padrões de lançamento segundo as resoluções do CONAMA 357/2005 e 430/2011;

• A melhor eficiência de remoção da matéria fosforada foi de 23 % para a 3º con-
dição, o que evidencia a necessidade de um pós-tratamento para atender as legislações 
vigentes de padrões de lançamento como as CONAMA 357/2005 e 430/2011;

• Destaca-se que a 3º condição operacional obteve os melhores resultados em 
termos de padrões de lançamento uma vez que seu efluente, com exceção a matéria fos-
forada, atende aos padrões de lançamento preconizados pelas resoluções do CONAMA 
357/2005 e 430/2011.



256

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO JUNIOR, MOACIR MESSIAS DE. Reator combinado anaeróbio-aeróbio de leito fixo 
para remoção de matéria orgânica e nitrogênio de água residuária de indústria produtora 
de lisina. 2006. 136 f. Tese (Doutorado) - Curso de Hidráulica e Saneamento, Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2006. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18138/tde-22092006-105702/pt-br.php>. 
Acesso em: 12 jul. 2015.

BARANA, ANA CLÁUDIA; LOPES, DEIZE DIAS; MARTINS, TIAGO HENRIQUE; POZZI, 
Eloísa; DAMIANOVIC,  MÁRCIA HELENA RISSATO ZAMARIOLLI; DEL NERY, 
VALÉRIA; FORESTI, EUGÊNIO. Nitrogen and organic matter removal in an intermit-
tently aerated fixed-bed reactor for post-treatment of anaerobic effluent from a slaugh-
terhouse wastewater treatment plant. Journal Of Environmental Chemical Engineering, 
[s.l.], v. 1, n. 3, p.453-459, set. 2013. Elsevier BV. DOI: 10.1016/j.jece.2013.06.015. Dis-
ponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343713000778>. 
Acesso em: 08 ago. 2015.

BODÍK, IGOR; KRATOCHVÍL, KAROL; GASPARIKOVA, EVA; MIROSLAV, HUTNAN. 
Nitrogen removal in an anaerobic baffled filter reactor with aerobic post-treatment. Bio-
resource Technology, [s.l.], v. 86, n. 1, p.79-84, jan. 2003. Elsevier BV. DOI: 10.1016/
s0960-8524(02)00109-8. Disponível em: <http://api.elsevier.com/content/article/PII-
:S0960-8524(02)00109-8?httpAccept=text/xml>. Acesso em: 08 ago. 2015.

CARVALHO, KARINA QUERNE DE; SALGADO, MONIQUE TOLEDO; PASSIG, FER-
NANDO HERMES; PIRES, EDUARDO CLETO. Avaliação hidrodinâmica de re-
ator UASB submetido à variação cíclica de vazão. Engenharia Sanitaria e Ambiental, 
[s.l.], v. 13, n. 2, p.226-235, jun. 2008. FapUNIFESP (SciELO). DOI: 10.1590/s1413-
41522008000200013. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/esa/v13n2/a13v13n2.
pdf>. Acesso em: 08 ago. 2015.

CASTRO, FABIO MOREIRA SPINOLA DE. Estudo do comportamento hidrodinâmico de uma 
nova proposta de configuração interna para reator UASB. 2010. 102 f. Dissertação (Mes-
trado) - Curso de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, Instituto de Pesquisas Hi-
dráulicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. Disponível 
em: <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/32393/000776553.pdf?sequen-
ce=1>. Acesso em: 08 ago. 08.

CYBIS, LUIZ F.; PESCADOR, FERNANDA S.. Tratamento de esgotos em reatores sequenciais 
em batelada anaeróbios. In: CHERNICHARO, Carlos Augusto Lemos (Org.). Tratamento 
de esgotos sanitários por processo anaeróbio e disposição controlada no solo - Coletânea 
de trabalhos técnicos. São Carlos: Abes, 2000. p. 144-161. Disponível em: <http://www.
finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/historico-de-programa/prosab/produtos>. 
Acesso em: 08 ago. 2015

DOMINGUES, LÍGIA MARIA. Sistema combinado filtro anaerobio-biofiltro aerado submerso: 
avaliação da partida e da nitrificação de esgoto sanitario. 2005. 155 f. Dissertação (Mes-
trado em Saneamento e Ambiente) - Curso de Programa de Pós-graduação em Engenharia 
Civil, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual 
de Campinas, Campinas, 2005. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.unicamp.
br/document/?code=vtls000394746&fd=y>. Acesso em: 08 ago. 2015.

EATON, ANDREW D.; CLESCERI, LENORE S.; RICE, EUGENE W.; GREENBERG, AR-
NOLD E.. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21. ed. Wa-
shington: American Public Health Association, 2005. 1600 p.



257

FORESTI, EUGÊNIO; ZAIAT, MARCELO; VALLERO, MARCUS. Anaerobic Processes as the 
Core Technology for Sustainable Domestic Wastewater Treatment: Consolidated Appli-
cations, New Trends, Perspectives, and Challenges. Reviews In Environmental Science 
And Bio/technology. São Carlos, p. 3-19. fev. 2006. Disponível em: <http://link.springer.
com/article/10.1007/s11157-005-4630-9#>. Acesso em: 12 jul. 2015.

GARBOSSA, LUIS HAMILTON POSPISSIL; LAPA, KATT REGINA; ZAIAT, MARCELO; 
FORESTI, EUGÊNIO. Development and evaluation of a radial anaerobic/aerobic reactor 
treating organic matter and nitrogen in sewage. Brazilian Journal Of Chemical Enginee-
ring, [s.l.], v. 22, n. 4, p.511-519, out. 2005. FapUNIFESP (SciELO). DOI: 10.1590/s0104-
66322005000400003. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/bjce/v22n4/26967.pdf>. 
Acesso em: 08 ago. 2015.

JORDÃO, EDUARDO P.; PESSÔA, CONSTANTINO A.. Tratamento de Esgotos Domésticos. 6. 
ed. Rio de Janeiro: Abes, 2011. 969 p.

METCALF, LEONARD; EDDY, HARRISON.. Wasterwater Engineering: Treatment and Reuse. 
4. ed. New York: Mcgraw-hill, 2005. 1819 p.

SPERLING, MARCOS. Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias: Introdução 
à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 2. ed. Belo Horizonte: UFMG, 1996. 
243 p.

 





CAPÍTULO 8
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1. INTRODUÇÃO

Grande quantidade de recursos financeiros tem sido investido no desen-
volvimento e construção de sistemas de tratamento biológico de efluentes, que 
visam à remoção de matéria orgânica e nutrientes, como o nitrogênio. Estes sis-
temas têm como objetivo diminuir a carga de poluentes lançados em corpos hí-
dricos. No Brasil, muitos dos sistemas utilizados, como reatores anaeróbios de 
manta de lodo (UASB), lagoas de estabilização, entre outros, são eficientes na 
remoção da matéria orgânica, porém, são insatisfatórios em termos de remoção 
de nitrogênio, sendo necessária a instalação de um sistema de pós tratamento 
para alcançar este objetivo. O lançamento de compostos nitrogenados em cor-
pos hídricos pode trazer diversos problemas como eutrofização, diminuição da 
concentração de oxigênio dissolvido no meio, mortalidade de peixes, além de 
problemas em relação saúde humana, como a metahemoglobinemia, conhecida 
como a síndrome do bebê azul, e câncer no estômago.

A necessidade de agregar a remoção de nutrientes aos sistemas de trata-
mento convencionais resulta em custos adicionais de implantação e operação, 
razão pela qual cada vez mais novas tecnologias vêm sendo desenvolvidas para 
diminuir este custo. Dentre as tecnologias pesquisadas pode-se destacar os siste-
mas compactos que podem promover a remoção simultânea de matéria orgânica 
e nitrogênio na mesma unidade.

Uma das opções estudadas nos últimos anos é a utilização de reatores de 
leito estruturado e fluxo contínuo, que agregam características positivas de sis-
temas com biomassa imobilizada e em suspensão, e são efetivos em termos de 
remoção de matéria orgânica e nitrogênio. 



260

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O processo convencional de remoção de nitrogênio é formado por duas 
etapas distintas, a nitrificação e a desntirificação. A nitrificação é realizada por 
bactérias aeróbias autotróficas, que convertem o nitrogênio amoniacal em nitrito, 
por bactérias nitritantes pertencentes aos gêmeros Nitrosomonas, Nitrosococcus, 
Nitrosospira, Nitrosolobus e Nitrosovibrio. Já a conversão do nitrito a nitrato é 
feita por bactérias nitratantes do gênero Nitrobacter, Nitrocococus, Nitrospira 
e Nitrospina, que também são aeróbias e quimioautótrofas. Durante o proces-
so de nitrificação há uma demanda por alcalinidade devido à liberação de íons 
hidrogênio ao meio e também para fornecimento de carbono para as bactérias 
nitrificantes (Equações I e II). A quantia estimada de alcalinidade é de 7,14 mg 
de CaCO3

- por mg de NH4
+. Uma vez que o processo é aeróbio, é necessária uma 

concentração 4,57 mg de oxigênio por mg de NH4
+ (ARAÚJO & ZAIAT, 2009; 

WHANG et al., 2009; SANT’ANNA JR., 2010; RODRÍGUES et al., 2011).

NH4
+ +1,5 O2 → 2H+ + H2O + NO2

- Equação I

NO2
- + 0,5 O2 → NO3

- Equação II

A desnitrificação é realizada por bactérias heterotróficas facultativas, que 
precisam de uma fonte de matéria orgânica para fornecimento de carbono. Além 
disso, para que a desnitrificação seja feita, o ambiente deve estar em condições 
anóxicas, ou seja, o nitrito e/ou nitrato deve ser o aceptor final de elétrons. Uma 
vez que as bactérias desnitrificantes são facultativas, caso haja presença de oxi-
gênio dissolvido no meio, haverá preferência por este último como aceptor final 
de elétrons e, neste caso, a desnitrificação não acontecerá.

Durante a desnitrificação nitrito e nitrato são convertidos a nitrogênio ga-
soso, que é liberado para a atmosfera (Equações III e IV). Algumas das bactérias 
responsáveis pela desnitrificação são Pseudomonas, Alcalígenes, Paracoccus e 
Thiobacillus. Estudos comprovam que a existência de oxigênio no meio na con-
centração de 1 mg.L-1 já provoca a inibição da desnitrificação (SEDLAK, 1992; 
EPA, 1993; HENZE et al, 1997; AHN, 2006; PAREDES et al.; 2007; CAMPOS 
et al., 2008; NOCKO, 2008; RODRÍGUES et al., 2011; MOURA et al., 2012).

2 NO2
- + 6H+ + 6e- → N2 + 2OH- + 2 H2O Equação III

2 NO3
- + 10 H+ + 10 e- → N2 + 2OH- + 4 H2O Equação IV

Frente ao exposto conclui-se que são necessárias duas condições para que o 
processo convencional de remoção biológica de nitrogênio ocorra, uma fase aeróbia 
para a nitrificação e outra anóxica para a desnitrificação. Uma das técnicas que vêm 
sendo empregada para que este processo ocorra no mesmo sistema é a utilização de 
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biomassa imobilizada, que possibilita a existência de diferentes ambientes ao longo 
do biofilme formado, favorecendo a coexistência de ambos os organismos no mesmo 
meio (Figura 1) (KOTLAR, et al., 1996; CAO, et al.; 2002; NOGUEIRA et al; 2002; 
DANIEL et al., 2009; FU et al.; 2010; MOCKAITIS et al., 2014) e a utilização de 
um sistema de aeração intermitente (AI) (VIRDIS et al., 2011; GUO et al., 2013; 
CAPODICI et al., 2015).

Figura 1 - Esquema ilustrativo do processo NDS em biofilme

Fonte: ONO (2007)

A Nitrificação e Desnitrificação Simultâneas (NDS) acontece com a oxidação 
do nitrogênio amoniacal em fase aeróbia e pela redução de compostos oxidados de 
nitrogênio em um mesmo reator que, apesar de estar sob condições de aeração, possi-
bilita a formação de regiões com pouco oxigênio dissolvido, ou seja, com condições 
anóxicas (BUENO, 2011). Assim, as bactérias nitrificantes vão se desenvolver nas 
regiões onde houver elevadas concentrações de oxigênio e as desnitrificantes onde 
houver condições de baixas concentrações de oxigênio (Figura 1). É possível observar 
na figura 1a as regiões do biofilme. Esse biofilme se forma com a adesão da biomassa 
ao suporte. Com a multiplicação da biomassa acontece aumento da sua espessura do 
biofilme, formando-se um gradiente de oxigênio dissolvido no mesmo (SANT’AN-
NA JUNIOR, 2010). Na figura 1b pode-se perceber a diferença da concentração de 
OD medido em um biofilme aderido sobre suporte de espuma de poliuretano e, como 
essa concentração cai a próximo de zero na metade da espessura (375 um), há a pos-
sibilidade de desenvolvimento de biofilme anaeróbio/anóxico.

O sistema de AI baseia-se em ciclos de aeração e não aeração e vem sendo 
pesquisado desde 1990. O emprego deste sistema viabiliza o processo conhecido 
como nitrificação e desnitrificação simultânea (NDS) em um mesmo reator, tendo 
como vantagens operacionais a diminuição na quantidade de energia gasta no sistema 
(COLLIVIGNARELLI e BERTANZA, 1999; MOURA et al.; 2012) e controle do 
pH, permanecendo este próximo à neutralidade, pois parte da alcalinidade consumida 
na nitrificação pode ser devolvida ao meio no processo de desnitrificação, resultando 
em menor demanda de alcalinidade externa (CHAN e TSENG, 1999).
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Devido às vantagens associadas ao sistema de AI e obtidas na operação do 
reator de leito estruturado com fluxo contínuo e recirculação, o presente trabalho 
objetivou o estudo deste tipo de sistema operado sob diferentes ciclos de AI, 
buscando avaliar a sua influência em termos de remoção de matéria orgânica e 
nitrogênio.

3. METODOLOGIA

3.2 INSTALAÇÃO EXPERIMENTAL

O experimento, conduzido em escala piloto, foi composto por três reatores 
iguais construídos em acrílico, mas operados em condições diferentes, conforme 
descrito a seguir.

Os três reatores tinham fluxo ascendente e contínuo. A alimentação era 
feita pela base com o auxílio de bombas peristálticas (bomba 2). O conteúdo do 
reator era recirculado também com o auxílio de bombas peristálticas (bomba 6). 
A recirculação era feita succionando-se o efluente na parte superior do reator e 
reintroduzindo-o pela base, onde o mesmo se misturava ao afluente bruto (Figu-
ra 2). A razão de recirculação, para todos os reatores, foi de 3 vezes a vazão de 
entrada. Todos possuíam em seu interior hastes de espumas dispostas perpendi-
cularmente, que serviram de suporte para crescimento da biomassa.

A oxigenação do meio foi feita utilizando-se 3 aeradores de aquário (Mar-
ca BIG ALFA A 230), que forneceram em conjunto, vazão de ar de aproxima-
damente 5 L/min. Para difusão de ar no meio líquido foram utilizadas pedras 
porosas. Após a fase de adaptação da biomassa, foi ligado ao sistema um timer 
analógico, para controlar os períodos de aeração e não aeração e proporcionar ao 
sistema uma aeração intermitente (AI).

Nos três reatores a alcalinidade do afluente foi corrigida, quando neces-
sário com bicarbonato de sódio, para que estivesse sempre na proporção de 
7,14mgCaCO3/1mgN-NH4 e, assim, a nitrificação não sofresse limitações em 
termos de necessidade de alcalinidade (SANT’ANNA JUNIOR, 2010).

Figura 2 - Representação esquemática do sistema de tratamento utilizado
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3.1.1. Reator 1

O reator 1 tinha volume total de 13 L e volume útil de 9,4 L. Possui diâme-
tro externo 22 cm, diâmetro interno de 16 cm e altura de 82 cm.

Como material suporte no reator foram utilizadas estruturas cilíndricas de 
poliuretano com cerca de 3 cm de diâmetro e 65 cm de altura. Foram utilizadas 
um total de 12 hastes, que juntas ocuparam um volume de 3,6 L, criando um leito 
com porosidade de 72%.

Inóculo do reator 1

Para dar partida no reator 1 foi utilizado um inóculo obtido através da 
aeração contínua de esgoto sanitário, em um reator em bateladas sequenciais, 
até ser constatada a atividade de organismos nitrificantes, confirmada através da 
detecção de nitrato no meio.

Após este período o lodo formado foi colocado em contato com as es-
truturas cilíndricas de poliuretano utilizadas como suporte por um período de 
24 h. Após este tempo estas foram instaladas no reator, que ficou operando sob 
aeração e fluxo contínuo com TDH de 58 h, para favorecer a adaptação e fixação 
da biomassa. Após 45 dias foi constatada remoção de 100% de N-amoniacal no 
efluente e deu-se início ao estudo do sistema efetivamente, com a ligação da 
aeração intermitente e alteração do TDH. 

Afluente do reator 1

O esgoto sanitário utilizado para alimentar este reator foi proveniente da 
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Norte da Companhia de Saneamento do 
Paraná – Sanepar, situada na cidade de Londrina – PR, sendo este coletado após 
o tratamento preliminar, grade e desarenador. O esgoto era coletado semanal-
mente e mantido congelado até a sua utilização. No momento da utilização o es-
goto era descongelado e, em seguida, colocava-se o mesmo em um reservatório 
de 20 L a temperatura ambiente. A alimentação do reator era feita com o auxílio 
de uma bomba peristáltica (ProMinent modelo GALA).

3.1.2. Reator 2 e reator 3

Os reatores 2 (Figura 3) e 3 tinham volume total de 8,4 L e volume útil de 5,7 
L. Possuíam diâmetro externo 14 cm, diâmetro interno de 12 cm e altura de 70 cm.
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Figura 3  - Foto do Reator 2

Obs.: os três reatores eram iguais.

Como material suporte nos reatores foram utilizadas estruturas cilíndricas 
de poliuretano com cerca de 2 cm de diâmetro e 65 cm de altura. Foram utiliza-
das um total de 13 hastes, que juntas ocuparam um volume de 1,7 L, criando um 
leito com porosidade de 92% e densidade de 22g.L-1.

Inóculo do reator 2 e do reator 3

Para dar partida nos reatores 2 e 3 foi utilizado como inóculo o lodo co-
letado no Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado (RALF) da ETE Verde, situada 
em Ponta Grossa, também operada pela Sanepar. O lodo foi disponibilizado em 
um tanque onde os cilindros de espuma foram mergulhados e pressionados para 
que pudessem absorver o lodo.

Os cilindros foram, então, colocados no reator que foi alimentado em ba-
telada com o afluente a ser tratado e mantido aerado continuamente para que 
houvesse o desenvolvimento de bactérias nitrificantes, ou seja, até que fosse de-
tectada a geração de nitrato.

Afluente do reator 2

Utilizou-se o esgoto bruto, coletado após as etapas de gradeamento e de-
sarenamento da ETE Verde. O esgoto foi coletado semanalmente e mantido re-
frigerado até a sua utilização. A alimentação do reator era feita com o auxílio de 
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uma bomba peristáltica (ProMinent modelo GALA).
Afluente do reator 3

O afluente deste reator era composto por 50% (v/v) de esgoto sanitário 
bruto gradeado e desarenado e 50% (v/v) de efluente do RALF. Ambas as frações 
eram provenientes ETE Verde. A alimentação do reator era feita com o auxílio de 
uma bomba peristáltica (ProMinent modelo GALA).

3.2. FASES EXPERIMENTAIS DOS REATORES

Para se avaliar a eficiência na remoção de nitrogênio, foram trabalhadas 
3 fases experimentais em cada reator. As diferenças entre as fases de cada reator 
estão detalhadas na Tabela 1.

Tabela 1 - Fases operacionais do sistema com seus respectivos TDH,
razão de recirculação e aeração intermitente

3.3. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

O monitoramento dos três reatores foi realizado através de análises fí-
sico químicas do afluente e efluente, seguindo os procedimentos descritos no 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012). Foram 
realizadas análises 3 vezes por semana para determinação: pH (4500-H B); Al-
calinidade total (2320 B); temperatura (2550 B); Demanda Química de Oxigênio 
(DQO - 5220 D); N-amoniacal (4500-NH3 B/C ); nitrito- N-NO2- ( 4500 B - 
FIA); nitrato- N-NO3- (4500 NO2 B ). Uma vez por semana foram realizadas 
análises para determinação da concentração de Sólidos em Suspensão Totais e 
Voláteis (SST e SSV) (2540 E) e Nitrogênio Kjeldhl Total- NKT(4500 – Norg/
4500-NH3 C – Kjeldhl).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 2 são apresentados os resultados da caracterização físico-quí-
mica do esgoto sanitário afluente e efluente aos reatores. Os resultados de pH, 
alcalinidade e DQO do esgoto sanitário afluente encontram-se dentro da faixa 
típica de valores observados no Brasil (VON SPERLING, 2005). 

Observa-se que em todos os reatores e fases estudadas, os valores médios 
de remoção de DQOT foram sempre superiores a 70%. O reator 1, que operou 
com TDH de 16 horas, maior que os demais que operaram com TDH de 12 
horas, foi o que apresentou as maiores porcentagens de remoção de DQO. Esta 
maior remoção de DQO do reator 1 deve-se ao maior tempo de contato entre 
substrato e microrganismos, possibilitando maior consumo da matéria orgânica 
e, portanto, maior remoção de DQO.

Tabela 2 - Média e desvio padrão dos parâmetros físico-químicos analisados
no esgoto sanitário afluente (af) e efluente (ef)

Barana et al. (2013) utilizando um reator de leito estruturado com aeração 
intermitente (1h aeração/2 h não aeração) e TDH de 24 h, para tratar um efluente 
com concentração de DQOT de 418 mg/L, obteve um percentual de remoção de 
matéria orgânica de 95%. Moura et al. (2012) tratando esgoto sanitário sintético 
com concentração de DQOT de 364 mg/L, também em um reator de leito estru-
turado com fluxo contínuo, aeração intermitente (2h aeração/1 h não aeração), 
com TDH de 12 h, obteve eficiência de remoção de matéria orgânica de 89%. 
Dos resultados apresentados, constata-se que o reator de leito estruturado com 
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aeração intermitente e fluxo contínuo, remove percentuais consideravelmente 
elevados de matéria orgânica, sendo estes próximos ao percentual de remoção 
obtida nesta pesquisa.

Na Tabela 3 são apresentados os resultados de NKT, N-amoniacal, N-NO2
-

, N-NO3
- e NT afluente e efluente, juntamente com as eficiências de remoção de 

N-NH4+ e nitrogênio total (NT) obtidas nas fases trabalhadas nos três reatores.

Tabela 3 - Média e desvio padrão de NKT, N-NH4
+, N-NO2

- e N-NO3
-

e percentual de remoção de N-NH4
+  e NT

Dos resultados apresentados na Tabela 3 nota-se que a Fase II foi a que 
apresentou a melhor eficiência em termos de remoção de N-NH4

+, de, no míni-
mo, 86% para todos os reatores. A remoção de NT em um único reator pode ser 
atribuída à distribuição espacial dos organismos responsáveis pela nitrificação 
e desnitrificação e ao gradiente de concentração de OD no biofilme formado no 
material suporte (DANIEL, 2005).

Santos (2014) realizando um estudo da concentração de OD no interior do 
biofilme formado em espuma de poliuretano, presente em reator de leito estru-
turado tratando esgoto sintético, em fluxo contínuo e aeração intermitente, cons-
tatou em um biofilme com espessura de aproximadamente 1570 µm, uma zona 
aeróbia de 670 µm e uma zona anóxica de 900 µm. Esta estratificação favorece 
o processo de remoção de NT, fazendo com que o nitrogênio oxidado, em zonas 
profundas possa ser consumido e transformado em nitrogênio gasoso, o que faz 
com que o reator não apresente picos de concentração de nitrogênio oxidado no 
efluente.

Comparando-se os três reatores verifica-se que o que apresentou as maio-
res eficiências de remoção de nitrogênio amoniacal foi o reator 3, que foi alimen-
tado com afluente contendo 50% de esgoto bruto e 50% de efluente do UASB.
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Porém de modo geral as três condições trabalhadas proporcionaram eleva-
das eficiências em termos de remoção de matéria orgânica e N-NH4

+. Os resulta-
dos indicam que o reator de leito estruturado, com material suporte pode ser uma 
configuração viável ao tratamento de esgoto sanitário, juntamente com o sistema 
de aeração intermitente.

5. CONCLUSÃO 

Dos resultados conclui-se que o reator de leito estruturado operado com 
aeração intermitente apresenta-se como uma alternativa ao tratamento de esgoto 
sanitário, possibilitando a remoção de DQO e nitrogênio simultaneamente, uma 
vez que o nitrogênio amonificado no reator é removido. Além disso tem-se a 
desnitrificação e, portanto, remoção de nitrito e nitrato.

No caso dos reatores 1 e 2, que foram alimentados com esgoto bruto, um 
único compartimento mostrou ser adequado para a remoção de DQO e nitrogênio.

No caso do reator 3, que foi alimentado com esgoto bruto e efluente de 
UASB, ainda seria necessária a presença de um reator anaeróbio antes do reator 
de leito estruturado para que se conseguisse a remoção de DQO e nitrogênio nas 
concentrações aqui mostradas. Porém, esta última configuração, caso utilizada, pos-
sibilitaria que as ETEs já existentes, se acrescidas de um reator de leito estruturado, 
pudessem dobrar sua capacidade de tratamento já que metade do esgoto bruto, ao 
invés de ser direcionado ao reator UASB, deverá ser enviado ao de leito estruturado.
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