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PREFÁCIO

 

  Fundada na década de 1960, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), 

sediada em Curitiba-PR, é uma referência nacional quanto à eficiência e qualidade 

dos serviços de saneamento prestados. A excelência dos serviços prestados e o 

comprometimento com a saúde pública fez da Sanepar uma companhia de 

vanguarda no setor de saneamento do Brasil, tornando, por exemplo, Curitiba a 

capital com o melhor saneamento do país, desde 2011, de acordo com informações 

do Instituto Trata Brasil.

   A Companhia atende a 346 municípios, com 3,1 milhões de ligações de água e 2,1 

milhões de esgoto, apresentando índices de desempenho superiores à média 

nacional: 100% para abastecimento de água nas áreas urbanas e 72,5% para a coleta 

de esgoto. Todo o volume de esgoto coletado pela Sanepar recebe tratamento, 

enquanto que no restante do País, a coleta do esgoto urbano chega, em média, a 

59,7% do total, sendo que 74,9% desse volume recebe tratamento, conforme o 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) de 2016. A Sanepar 

investiu mais de 6 bilhões de reais nos últimos 8 anos, chegando a mais de 54 mil km 

de rede de distribuição de água potável e mais de 35 mil km de rede coletora de 

esgoto. Em 7 municípios paranaenses a Sanepar também faz a gestão dos resíduos 

sólidos urbanos. Até 2023, a Companhia deve investir mais de 7,1 bilhões de reais 

para aprimorar e avançar com a prestação de seus serviços para a sociedade, tendo 

como uma de suas metas a universalização dos serviços de esgotamento sanitário 

nos municípios onde atua.

   Alinhada às diretrizes institucionais e aos seus valores, a inovação está inserida 

no planejamento estratégico da Sanepar, orientando as iniciativas para gerar 

resultados que atendam aos desafios atuais e futuros do negócio, proporcionem o 

melhor desempenho e satisfaçam os clientes e demais partes interessadas.

   Nas suas diversas frentes de atuação, a Companhia possui a sustentabilidade 

como norte, permeando todas as suas atividades, buscando sempre o equilíbrio entre 

os aspectos ambiental, social e financeiro com vistas a assegurar a perenidade de seu 

negócio, contribuir com o desenvolvimento do Estado do Paraná e promover a saúde 

da população.
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inovação a serviço da saúde dos paranaenses”

“Os investimentos da Sanepar em tecnologia significam

   A Sanepar entende que esses prêmios são importantes para o fortalecimento de 

seu ecossistema de inovação, incentivando cientistas e empregados na proposição 

de soluções que promovam o desenvolvimento sustentável e que façam a diferença 

na sociedade. 

 

   Este livro tem como objetivo disseminar ideias e experiências que abordam o 

tema “Inovação para a Sustentabilidade a Serviço do Saneamento Ambiental”. Nesse 

sentido, o documento reúne trabalhos elaborados por pesquisadores de 

universidades e centros de ciência e tecnologia, bem como por profissionais da 

Sanepar, os quais foram vencedores da segunda edição do Prêmio Sanepar de 

Tecnologias Sustentáveis e do Prêmio Inova Sanepar, lançados em 2018.

Claudio Stabile, Presidente da Sanepar 
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   A Sanepar é uma das maiores empresas de saneamento ambiental do Brasil, 

possui experiência em pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&D+i) e busca 

constantemente a melhoria de seus processos. Tendo a inovação como propulsora do 

negócio, a Companhia mantém a atenção voltada a alternativas economicamente 

viáveis e ambientalmente e socialmente adequadas. 

   Prestar serviços de saneamento ambiental de forma sustentável, contribuindo 

para a melhoria da qualidade de vida da população é a missão da Sanepar, é sua 

declaração estratégica. Assim, a Sanepar atua na perspectiva da “Inovação para a 

   A Política de Desenvolvimento e Inovação da Sanepar orienta a busca contínua 

pela excelência de seus processos, produtos e serviços, estabelecendo os seguintes 

compromissos: incentivar a pesquisa e o desenvolvimento aplicados; promover 

parcerias e intercâmbios; proporcionar o desenvolvimento de empregados e 

colaboradores; e, atuar de maneira sustentável.

2Ronald Gervasoni

2Mestre em Ciências, Pesquisador da Gerência de Pesquisa e Inovação da Sanepar.

5Julio Cesar Gonchoroski

CAPÍTULO 1 - Apresentação

INOVAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE NA SANEPAR

1Gustavo Rafael Collere Possetti

3Bárbara Zanicotti Leite Ross
4Fernanda Armelinda Cardoso

1Doutor em Ciências, Gerente de Pesquisa e Inovação da Sanepar.

3Doutora em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental,

Pesquisadora da Gerência de Pesquisa e Inovação da Sanepar.
4Mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental, Assistente da Diretoria

de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar.
5Mestre em Geologia Costeira, Diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar.
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   A GPIN administra o Centro de Tecnologias Sustentáveis Sanepar (CETS), um 

centro de excelência que é referência internacional na área de saneamento 

ambiental. O CETS possui espaços administrativos para o desenvolvimento de 

projetos, biblioteca, salas de reuniões e laboratórios especializados (“Laboratório de 

Protótipos”, “Laboratórios de Análises de Água e Esgoto” e “Laboratório de Tecnologia 

de Tratamento de Água”), além da “Sala dos Continentes”, local criado especialmente 

para acolher os pesquisadores-parceiros, e do “Laboratório de Criatividade”, um 

espaço de coworking para fomento do intraempreendedorismo e da inovação aberta. 

Unidades de demonstração e plantas piloto de diferentes tecnologias ligadas ao 

setor de saneamento ambiental ainda complementam a infraestrutura própria da 

Companhia destinada à inovação.

   A Sanepar está atenta à inovação colaborativa, cooperando com centros de 

pesquisa, universidades e empresas do Brasil e do exterior (Alemanha, Portugal, 

Holanda, Suécia, Inglaterra, Estados Unidos, México, Paraguai, Japão e Coreia do Sul). 

Dezenas de parcerias nacionais e internacionais estão sendo conduzidas, as quais 

possuem diferentes naturezas, contemplando desde a realização de pesquisas 

básicas até a implementação de novas soluções em escala.

Sustentabilidade”, reconhecendo que a inovação é uma ferramenta que gera valor ao 

seu negócio e, consequentemente, promove a saúde pública e o bem-estar social.

   Os investimentos permanentes em P&D+i garantem vantagens competitivas e 

estratégicas à Companhia, que se destaca dentre as empresas do setor por sua 

capacidade de inovar e, ao mesmo tempo, permitem responder com agilidade e 

habilidade às mudanças do mercado.

   Atualmente, estão em andamento mais de 100 iniciativas de P&D+i na Sanepar, 

as quais estão associadas com suas atividades fim (água, esgoto e resíduos sólidos) e 

vinculadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável chancelados pela 

Organização das Nações Unidas. Essas iniciativas vislumbram a prospecção 

tecnológica, a produção de novos conhecimentos, a realização de pesquisas 

aplicadas, o aprimoramento de tecnologias, a antecipação de tendências e a 

capacitação técnica especializada, contemplando, dentre outros, os seguintes temas: 

água bruta e mananciais, tratamento de água, tratamento de esgoto, valorização de 

   Como ponto focal do ecossistema de inovação da Sanepar, há a Gerência de 

Pesquisa e Inovação (GPIN), ligada à Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social. A 

GPIN é a área responsável pela coordenação das atividades relacionadas ao 

desenvolvimento técnico-científico e inovação na Companhia. Atualmente, a 

estrutura de recursos humanos contempla empregados próprios, incluindo 

profissionais com formação em nível de mestrado e doutorado, integralmente 

dedicados às atividades de P&D+i.
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   Comprometida com a eficiência energética e a redução dos impactos 

socioambientais, além da atenção permanente voltada para a inovação dos processos e 

a adoção de novas tecnologias e modelos de negócios, a usina de biodigestão de alta 

tecnologia instalada na ETE Belém (CS Bioenergia) produz energia renovável a partir 

do tratamento simultâneo de lodo de esgoto e de matéria orgânica proveniente de 

grandes geradores. A CS Bioenergia é uma sociedade de propósito específico que 

recebe lodo de esgoto, desde agosto de 2017, e materiais orgânicos do CEASA, desde 

março de 2018. A planta está em pré-operação e já iniciou o processo de geração de 

energia limpa a partir da transformação do biogás. A capacidade instalada para geração 

de energia elétrica é de 2,8 MW.

   Na área de energias renováveis e cidades inteligentes, a Sanepar ainda 

desenvolve projetos associados com geração hidroenergética em infraestruturas 

sanitárias, energia solar fotovoltaica, mobilidade urbana sustentável e Internet das 

Coisas (IoT). Um sistema piloto com potência média de 18 kW está instalado no 

Centro de Reservação Aeroporto, no município de São José dos Pinhais. Esse sistema 

gera energia elétrica a partir da energia hidráulica excedente disponível na adutora 

que leva a água até o reservatório, empregando para tal uma bomba que funciona 

como turbina, em substituição a uma válvula controladora de vazão que 

anteriormente apenas dissipava energia. Projetos para a implementação de novos 

sistemas dessa natureza estão em andamento. Uma usina solar fotovoltaica 

flutuante no reservatório Passaúna - Curitiba (130 kWp) foi inaugurada em dezembro 

de 2019, um projeto inédito no setor de saneamento brasileiro. Placas solares 

fotovoltaicas que totalizam uma potência de 75 kWp estão fixadas sobre a cobertura 

resíduos (lodo, escuma, biogás e materiais orgânicos), energia, automação e gestão 

sustentável. 

   Como exemplo de iniciativa inovadora, pode-se citar que após diversas pesquisas 

sobre medição e uso energético do biogás oriundo de reatores anaeróbios tratando 

esgoto doméstico, como o sistema pioneiro de microgeração distribuída de energia 

elétrica da ETE Ouro Verde - Foz do Iguaçu (25 kW), a Sanepar iniciou em 2018 as 

atividades do Programa Paraná Bem Tratado. Esse programa conta com o 

financiamento de 50 milhões de euros contratados junto ao banco alemão KfW, 

recurso que será aplicado em projetos e obras de melhoria, reabilitação, ampliação, 

redução das emissões de gases de efeito estufa, eficientização energética, 

recuperação de biogás e implantação de ETEs nos municípios de Curitiba, Londrina, 

Maringá, Umuarama, Toledo, Arapongas e Guarapuava. Essa iniciativa coloca em 

escala, portanto, todos os conhecimentos consolidados pela Companhia nos últimos 

anos na área de tratamento anaeróbio de esgoto e recuperação de biogás, 

representando um caso concreto de transformação de pesquisas básicas e aplicadas 

em soluções corporativas. 
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   A Sanepar também prioriza investigações e procura fortalecer redes de pesquisas 

relacionadas a mananciais, principalmente atuando em bacias hidrográficas à 

montante de reservatórios de abastecimento. Os temas estão relacionados à 

qualidade e à quantidade de água, buscando sempre atender as demandas das áreas 

operacionais da Companhia, como a de gestão de reservatórios e a de produção de 

água tratada. As abordagens estão relacionadas a eutrofização e ao assoreamento de 

corpos hídricos, processos agravados seriamente por atividades antrópicas. Nesse 

sentido, podem-se citar os projetos de produção de mudas e recuperação de áreas 

degradadas na envoltória de reservatórios. A Sanepar também está atuando na área 

de Revitalização de Rios Urbanos, fomentando a implementação de tecnologias 

como a fitorremediação em parceria com prefeituras, como a do município de 

Curitiba.

   Engajada com os princípios de produção mais limpa e de economia circular, a 

Sanepar promove o uso do lodo de esgoto na agricultura. Como resultado das 

pesquisas desenvolvidas pela Companhia desde a década de 90, em parceria com 

instituições do Brasil e do exterior, a Sanepar destinou apenas nos últimos três anos 

mais de 60 mil toneladas de lodo higienizado para a adubação de diferentes culturas 

agrícolas. O projeto foi reconhecido como boa prática de gestão sustentável dos 

recursos naturais por uma publicação especializada do Programa da Organização 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). Estudos sobre secagem e 

transformação térmica do lodo de esgoto também fazem parte do portfólio de 

atuação da Companhia, que já deu os primeiros passos para viabilizar a implantação 

de soluções em escala plena.

   Preocupada com a antecipação de tendências e prevenção de eventuais 

problemas causados por mudanças climáticas, a Sanepar conduz projetos de 

dessalinização de água salobra. Os resultados desse projeto inclusive nortearam a 

concepção e os estudos de viabilidade e de tecnologia para sistema de reúso de 

efluentes com capacidade de produção de água industrial, uma alternativa que a 

Sanepar pretende lançar no mercado no futuro próximo. Como se sabe, a água doce 

não é um bem infinito e antever desafios futuros faz parte das ações da Companhia.

do novo prédio administrativo da Sede da Sanepar. Essa iniciativa foi concebida 

dentro de uma estratégia de certificação para construções sustentáveis (certificação 

LEED Gold). A Sanepar também realizou estudos, em nível experimental, objetivando 

a utilização de veículos elétricos e movidos a gás natural na execução das atividades 

cotidianas de seus empregados. Um sistema de monitoramento e de atuação em 

tempo real foi implementado na rede de distribuição da água no município da Lapa, 

sendo que o acesso aos dados ocorre de forma remota e via nuvem. Projetos dessa 

natureza, porém com diferentes tecnologias de IoT, estão sendo replicados nos 

municípios de Curitiba, Ipiranga e Londrina.
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   Com o intuito de estimular o ecossistema de inovação dedicado ao setor de 

saneamento, a Companhia criou o Prêmio Sanepar de Tecnologias Sustentáveis 

(PSTS), aberto a pesquisadores de todo o Brasil, bem como do Prêmio Inova Sanepar 

(PIS), exclusivo aos seus empregados.

   O aprimoramento dos processos de tratamento de esgoto, bem como a busca de 

métodos alternativos e modulares que potencializem a universalização sustentável 

de seus serviços também são objetos de investigação da Sanepar. Algumas soluções 

modulares já estão implantadas na Sanepar e possibilitam o aprimoramento de sua 

eficiência operacional, demandando menores áreas para construção e reduzidos 

intervalos de tempo para obra. Reservatórios de água modulares também já são 

realidade na Companhia, auxiliando na segurança operacional das atividades 

associadas com a distribuição de água potável para a população.

   O PSTS tem como propósito reconhecer e premiar trabalhos acadêmicos que 

contribuam para o desenvolvimento científico e tecnológico do setor de saneamento, 

potencialmente aplicáveis na Sanepar, bem como incentivar a realização de pesquisa 

   Visando impulsionar a cultura da inovação no ambiente organizacional, a 

Sanepar criou a Estação de Tratamento da Inovação (ETI), um programa corporativo 

para identificação, sistematização e disseminação de práticas inovadoras. Neste 

momento, a Companhia está fortalecendo a ETI por meio da implementação de um 

framework de inovação customizado para empresas de água e esgoto, o qual foi 

desenvolvido pela Water Resourse Foundation (WRF), dos Estados Unidos, a partir da 

experiência de mais de 80 empresas do setor. Adicionalmente, a Sanepar propôs o 

conceito de “Saneamento 5.0”, aderindo às diretrizes do “Governo 5.0” adotadas no 

Estado do Paraná e reconhecendo que as tecnologias e a inovação estão a serviço da 

sociedade. 

   Embora a Sanepar empregue recursos próprios para a condução de seus projetos 

de P&D+i, a Companhia tem procurado ampliar o impacto de sua atuação por meio 

da prospecção de recursos externos e de mecanismos de incentivo à inovação. Como 

exemplo podem ser citados a utilização dos benefícios fiscais provenientes da Lei nº 

11.196/2005 (Lei do Bem), bem como os acessos a recursos oriundos da Empresa 

Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), da Agência de 

Desenvolvimento e Comércio dos Estados Unidos (USTDA), da agência de 

cooperação alemã Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH e da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA). A Sanepar ainda 

possui parceria com a Fundação Araucária, órgão de fomento à pesquisa e extensão 

do Estado do Paraná, somando esforços no âmbito do Programa Paranaense de 

Pesquisa em Saneamento Ambiental (PPPSA). Os projetos de pesquisa conduzidos no 

PPPSA são orientados para atender demandas da Companhia, sendo co-financiados 

em iguais proporções pela Sanepar e pela Fundação Araucária.
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   A primeira edição dos prêmios ocorreu em 2016 e teve como tema central 

“Eficiência Energética no Saneamento”. Na oportunidade, o PSTS recebeu a inscrição 

de 31 trabalhos técnicos, enquanto que o PIS teve 49 inscritos.

aplicada e a inovação. O PIS, por sua vez, tem como propósito reconhecer e premiar 

trabalhos técnicos sobre boas práticas que representem potencial contribuição para 

melhoria dos processos da Sanepar, bem como incentivar a realização de trabalhos 

técnicos e inovações na Companhia.

   Buscando compartilhar seus avanços nas áreas de P&D+i, a Companhia já 

recebeu em suas instalações diversas missões de benchmarking e possui centenas de 

trabalhos técnico-científicos publicados. A organização e realização de eventos 

relevantes para o setor de saneamento ambiental, tais como o 1º Seminário Nacional 

sobre Estações Sustentáveis de Tratamento de Esgoto, que ocorreu no final do ano de 

2018, em Curitiba, também podem ser citados como mecanismos de atuação da 

Sanepar junto ao ecossistema de inovação brasileiro.

   A Companhia, ainda, habitualmente participa dos principais eventos técnico-

científicos nacionais do setor, com destaque para aqueles promovidos pela 

   Já a segunda edição dos prêmios, lançada em 2018, abordou o tema “Inovação 

para a Sustentabilidade a Serviço do Saneamento Ambiental”. O PSTS recebeu 28 

trabalhos técnicos e o PIS contou com 55 inscrições. A concorrência ocorreu entre as 

mais diversas áreas de atuação, tendo como foco central as melhorias para o setor de 

saneamento. Estudos sobre o uso de câmara de dessorção no controle da emissão de 

gases dissolvidos em efluentes, reciclagem de membranas de filtração para 

tratamento de água e aplicação de corrente elétrica para a redução da colmatação e 

ampliação da capacidade de remoção de fósforo estão ao lado de estudos de 

eficiência energética em motores elétricos e de boas práticas para sistemas de 

bombeamento. Juntam-se a eles, a aplicação de metodologias como a Lean Seis 

Sigma e a Exceletas que visam otimizar o sistema operacional das Estações de 

Tratamento de Água, que também recebem suporte com os diagnósticos avançados 

aplicados na macromedição para a validação de resultados na rede de distribuição 

de água. Os reservatórios, considerados o berço da água potável para a população, 

tem sua contribuição com a apresentação de geotecnologias que permitem a 

mensuração de macrófitas aquáticas, como bioindicadores do nível de poluição. Os 

trabalhos contemplados na segunda edição do PSTS e do PIS são apresentados nos 

próximos capítulos deste livro.

   Adicionalmente, a partir dos requisitos do Modelo de Excelência em Gestão, a 

Companhia detém o Banco de Ideias e Práticas, uma plataforma corporativa para 

registro e compartilhamento de boas práticas inovadoras idealizadas pelos 

saneparianos. 
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   Adicionalmente, a Sanepar acompanha de perto o estado da arte inerente ao 

setor de saneamento ambiental brasileiro, participando de fóruns estratégicos 

dedicados à inovação. Como exemplo, podem-se citar as contribuições junto à 

Câmara Técnica de Ciência e Tecnologia do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

   Por fim, destaca-se que a Sanepar foi considerada a empresa Estatal e 

Filantrópica mais inovadora na região Sul do Brasil, no ranking Campeãs da Inovação 

2019, promovido pela Revista Amanhã, reeditando o status conferido em 2018. A 

Sanepar está, ainda, entre as líderes em inovação de infraestrutura no Brasil, de 

acordo o ranking do Valor Econômico 2019. Isso reforça o protagonismo da 

Companhia em busca de soluções inovadoras e sustentáveis, de modo a 

disponibilizar os seus serviços de forma mais célere e eficiente, sempre visando o 

menor impacto no orçamento da população paranaense, a constantemente melhoria 

de seus processos e a promoção do saneamento ambiental.

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) e pela Associação 

das Empresas de Saneamento Básico Estaduais (AESBE).
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DESENVOLVIMENTO DE CÂMARA DE DESSORÇÃO NO CONTROLE 

DE EMISSÃO DE GASES DISSOLVIDOS EM EFLUENTE DE REATOR 

UASB: MINIMIZAÇÃO DE MAUS ODORES E MITIGAÇÃO DE 

EFEITO ESTUFA

CAPÍTULO 2 - Primeiro colocado na Categoria “Mestrado ou 

Doutorado” do Prêmio Sanepar de Tecnologias Sustentáveis

1Lucas Martins Machado

2Cláudio Leite de Souza

RESUMO

1Belinazir Costa do Espirito Santo

1Mestre em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos - UFMG

   Palavras-Chave: Metano dissolvido. Sulfeto de hidrogênio dissolvido. Câmara de 

Dessorção. Reator UASB. Esgoto doméstico.

   Realizaram-se experimentos de desenvolvimento da técnica de Câmara de 

Dessorção (CD) em escalas piloto e demonstração como alternativa para o controle 

de sulfeto de hidrogênio e metano dissolvidos no efluente de reator UASB no 

tratamento de esgoto doméstico. Para o sistema operando como CD simplificada, as 

eficiências de remoção de metano e sulfeto de hidrogênio se situaram 

aproximadamente entre 40 e 60%. Com a colocação de enchimento (anéis plásticos), 

as eficiências se elevaram bastante, alcançando valores entre 70 e 90%. Os principais 

parâmetros operacionais aplicados foram: altura útil de queda d'água de 1,2 e 1,5 m; 
3 -2 -1carga hidráulica superficial de 0,15 a 0,35 m .m .min ; e relação entre vazões 

gás/líquido de 0,05 a 18. Portanto, concluiu-se que a CD se constitui em alternativa 

simples e eficiente para o controle de gases de maus odores (sulfeto de hidrogênio) e 

de efeito estufa (metano), devendo ser aplicada em escala real para os últimos 

ajustes e acertos para mais ampla disseminação tecnológica.

1Tamile Dafne Marinho

2Doutor em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Professor e

Pesquisador do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental  - UFMG
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INTRODUÇÃO

  No contexto brasileiro, o uso do reator UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) 

como tecnologia para tratamento de esgotos domésticos apresenta ótimas 

vantagens, como baixos custos de implantação e operação. Porém, possui como 

um dos principais desafios o gerenciamento dos gases formados no processo de 

conversão dos compostos orgânicos. Entre estes gases, têm-se como os mais 

importantes o metano (CH4) e o sulfeto de hidrogênio (H2S). A presença desses 

gases dissolvidos no efluente, com consequentes emissões descontroladas dos 

mesmos, causa preocupações em âmbitos sociais, ambientais e econômicos, tais 

como: ocorrências de maus odores e corrosão pelo H2S, efeito estufa e perda de 

energia química contida no CH4.

  O processo de remoção envolvendo a transferência de massa de gases 

(desgaseificação) a partir da água para o ar é denominado de dessorção. 

Obviamente, em sistemas completos, ainda há necessidade de apresentar, após a 

dessorção dos gases, uma etapa de oxidação de compostos alvo, no sentido de 

atingir o efetivo tratamento da fase gasosa. Em sistema de remoção de gases 

dissolvidos para efluente de reator UASB, o líquido é inteiramente direcionado 

para uma unidade de dessorção/desgaseificação, ao mesmo tempo em que um 

gás (frequentemente ar atmosférico) é também direcionado para a mesma 

unidade. Ressalta-se a importância do devido controle da quantidade de ar 

atmosférico admitida, a fim de evitar a formação de misturas potencialmente 

explosivas. Os gases dissolvidos (CH4 e H2S) dessorvem-se para a atmosfera 

interior e a fase líquida deixa a unidade com concentrações menores desses gases. 

Por sua vez, o ar deixa a unidade com uma concentração desses gases mais alta do 

que quando entrou. Ao sair da unidade, o gás flui para outra unidade de 

tratamento (ex. biofiltro) onde é oxidado (BROWN, 2006). 

  Os principais tipos de técnicas para transferência de massa na remoção de 

gases dissolvidos são basicamente três, a saber: Câmara de Dessorção com 

enchimento, Câmara de Dessorção de pratos e Câmara de Dessorção de spray 

(BROWN, 2006). Adicionalmente, pode-se elencar outro tipo de câmara 

simplificada, baseada somente na queda d'água. A essa unidade denomina-se 

Câmara de Dessorção (CD) simplificada, uma vez que não apresenta qualquer 

atributo interno diferenciador relevante (CORSI et al., 1992).

  Apesar de constar em algumas poucas referências bibliográficas internacionais, 

a tecnologia de CD não é apresentada de forma prática para ser mais 

efetivamente aplicada nesse contexto brasileiro. Nacionalmente, os trabalhos 

iniciais com CD simplificada foram desenvolvidos por Souza (2010), o qual obteve 

remoções de CH4 e H2S relativamente baixas, cerca de 35%, mas o experimento foi 
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   Assim, diante do desenvolvimento ainda parcial, mas com grande potencial 

demonstrado, no presente trabalho, desenvolveu-se a técnica de CD simplificada e 

com enchimento, em escalas piloto e demonstração.

METODOLOGIA

bem incipiente e a CD piloto tinha somente 0,50 m de altura. Na sequência, estudos 

desenvolvidos por Gloria et al. (2016) utilizaram CD simplificada piloto de 0,5 e 1,0 m 
3 -2 -1

com carga hidráulica superficial (CHS) de 0,13 m .m .min  e relação de vazões 

ar/líquido (rQ) de 0,8 a 1,6, encontrando eficiências de remoção de CH4 na faixa de 60 

a 70% e de H2S de 57 a 80%. Santo et al. (2017) também desenvolveram 

experimentos com CD piloto com altura de queda de 1,0 m, variações de CHS (0,13 a 

1,28 m3.m-2.min-1) e de rQ (0,04 a 159,7), obtendo remoções de cerca de 50% de CH4 

e de H S. Também em escala piloto, Huete et al. (2018) utilizaram uma CD com 2
3 -2 -1

enchimento (anéis plásticos) de 1,0 m, CHS de 0,9 e 1,7 m .m .min  e rQ de 0,5 e 1,0, 

alcançando remoções de 99% de CH4 e de 31% de H2S.

   Aparato experimental

   Os experimentos foram desenvolvidos no Centro de Pesquisa e Treinamento em 

Saneamento (CePTS UFMG/COPASA), localizado junto à ETE Arrudas, com esgoto da 

região metropolitana de Belo Horizonte. Foi utilizado um reator UASB em escala 

demonstração (altura de 4,5 m, 14,0 m³ de volume, tempo de detenção hidráulica de 

7 a 10 h). O efluente desse reator teve saída abaixo da superfície do decantador. Em 

seguida, o efluente foi direcionado para as unidades piloto e demonstração de CD, 

instaladas 0,50 m abaixo da saída. As CDs utilizadas foram dos tipos: CD simplificada 

(Figura 1a) e CD com enchimento (Figura 1b). Testou-se também de uma variação da 

CD com enchimento, mas com aplicação de baixa vazão de ar para avaliar a 

possibilidade de recuperação de metano (CD de recuperação). Os materiais de 

enchimento aplicados foram anéis plásticos: tipo Pall (diâmetro de 4,0 cm; altura de 

3,5 cm) na escala piloto e recortes de eletrodutos corrugados (diâmetro de 2,0 cm; 

altura de 5,0 cm) na escala demonstração. As CDs são de formato cilíndrico, 

construídas em material acrílico, com alturas úteis de 1,5 m (piloto, Figura 1c) e 1,2 m 

(demonstração, Figura 1d). As CDs, com diâmetros de 13 cm (piloto) e 35 cm 

(demonstração), tinham orifícios de entrada do esgoto por cima e saída por baixo. 

Também orifícios que permitiam a entrada (por baixo) de ar atmosférico e saída (por 

cima) do gás residual contendo os gases dessorvidos, a partir do sistema de exaustão 

movimentado por meio de compressores e bombas peristálticas. As coletas de 

amostras dos líquidos afluente e efluente e do gás residual produzido pelas CDs 
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Onde: Vol.= Volume da CD; Qg = Vazão do gás residual; Ql = Vazão de líquido; CHS = Carga hidráulica superficial; rQ = razão 

entre vazões (Qg/Ql).

foram realizadas durante os anos de 2017 a 2018.

Figura 1 - Esquema de Câmara de Dessorção (a) simplificada, (b) com enchimento, e foto de Câmara de Dessorção (c) com 

enchimento - piloto, (d) simplificada - demonstração

 

   Etapas experimentais e métodos analíticos

   As etapas experimentais avaliadas foram as seguintes mostradas na Tabela 1, em 

termos de parâmetros operacionais, em suas respectivas escalas e tipos de CD. O 

regime de vazões aplicado foi constante para cada fase operacional. As principais 

análises desenvolvidas foram de CH4 e H2S dissolvidos nos afluentes e efluentes das 

CDs. O CH4 dissolvido foi analisado pelo método de headspace (SOUZA et al., 2011) e o 

H2S dissolvido foi analisado pelo método colorimétrico (PLAS et al., 1992). Também 

se mediram H S e CH4 no gás residual gerado nas CDs por meio de analisador portátil 2
TMLANDTEC® tipo GEM  5000. Além disso, outras análises foram realizadas: sulfato, 

enxofre, tiossulfato, DQO, sólidos sedimentáveis e sólidos suspensos, seguindo 

métodos padrões (APHA, 2012).

Tabela 1 - Parâmetros operacionais para as CDs experimentais
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CD piloto –  Vol. 20 L  CD demonstração –  Vol. 136 L  

CHS  rQ  CHS  rQ  

(m
3
.m

-2
 .min

-1
)  (Qg.Ql

-1
)  (m

3
.m

-2
 .min

-1
)  (Qg.Ql

-1
)  

Simplificada CDsimp  
0,32  12,5  0,17  3,5  

0,35  5,7  0,27  2,3  

Enchimento CDench  0,30  17,7  
0,15  3,9  

0,27  2,3  

Recuperação CDrec  
0,30  0,10  

0,17  0,05  
0,34  0,06  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

   Desenvolvimentos em escala piloto

   Na Tabela 2 mostra-se grande parte dos resultados para CD na escala piloto. 

Percebe-se claramente que, no geral, as concentrações afluentes estiveram próximas 

de 22 mg/L e 10 mg/L, respectivamente para metano e sulfeto dissolvidos. Somente 

na última condição o metano e sulfeto dissolvidos se apresentaram com 

concentrações mais baixas no afluente à CDrec (15 e 7 mg/L). Por sua vez, os efluentes 

das CDs variaram em função das dinâmicas de eficiências em cada condição, mas, em 

geral, concentrações maiores na CD  (CH4 e H2S, 9 e 5 mg/L), intermediárias na simp

CDrec (CH4 e H2S, 6 e 2 mg/L) e as menores concentrações na CD  (CH4 e H2S, 2 e 1 ench

mg/L). Ressaltando que a CDrec, também é dotada de enchimento, contudo, o ajuste 

de rQ é bem menor para proporcionar concentrações de metano maiores no gás 

residual. No Gráfico 1, que mostra as eficiências de remoção de metano dissolvido, 

em formato boxplot, tem-se que para CD simplificada (CHS e rQ, cerca de 0,3 e 12,5-

5,7) as eficiências situaram-se próximas de 60% (média e mediana), o que é um efeito 

bastante positivo em se tratando de unidade, de fato, muito simplificada. Por sua vez, 

adicionando o enchimento (anéis plásticos tipo Pall), mantendo condições 

operacionais relativamente próximas, as eficiências foram bastante incrementadas, 

atingindo valores próximos de 90%. Na sequência, buscou-se a alternativa de 

diminuição do rQ (cerca de 0,10) para tornar a CD recuperadora de metano. 

Inicialmente, a eficiência reduziu pouco (75%), e com a operação continuada a 

eficiência apresentou valores bem mais reduzidos, próximos a 60% ou menos.

Tabela 2 - Concentrações de CH4 e H2S dissolvidos nas CDs piloto

Onde: CHS = Carga hidráulica superficial; rQ = razão entre vazões (Qg/Ql); DP = desvio padrão; N = número de dados.

Tipo de CD  CDsimp CDench CDrec 

Parâmetros 

operacionais  

CHS  (m
3
.m

-2
 .min

-1
) 0,32 0,35 0,3 0,3 0,34 

rQ  (Qg.Ql
-1

)  12,5 5,7 17,7 0,1 0,06 

CH4 (mg/L)  

Afluente  
Média  23,2 23,4 21,3 22,1 14,9 

DP/ N  4,2/13 1,7/8 1,9/10 1,0/9 2,6/39 

Efluente  
Média  8,4 8,9 2,3 5,1 6,7 

DP/ N  2,0/12 0,4/5 0,7/10 1,4/7 2,4/39 

H2S (mg/L)  

Afluente  
Média  9,9 10,3 9,2 10,8 6,9 

DP/ N  2,0/13 2,4/7 3,8/9 2,9/9 2,5/34 

Efluente  
Média  4,9 5,4 1,1 1,3 2,6 

DP/ N  2,4/12 2,9/6 0,6/9 1,4/5 2,1/33 
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Gráfico 1 - Eficiências de remoção de CH4 nas CDs em escala piloto

Gráfico 2 - Eficiências de remoção de H2S nas CDs em escala piloto 

   No Gráfico 2, que mostra as eficiências de remoção de sulfeto dissolvido, em 

formato boxplot, tem-se que para CD simplificada as eficiências foram bastante 

reduzidas, próximas ou menores que 40% (médias e medianas). Contudo, com 

enchimento, as eficiências aumentaram a 85%, o que pode ser traduzido em grande 

controle de emissão de maus odores (H2S). Para subsidiar a recuperação de metano, a 

CDrec, inicialmente, manteve eficiências similarmente elevadas, mas novamente, com a 
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   Desenvolvimentos em escala demonstração

   Na Tabela 4 mostra-se grande parte dos resultados obtidos para a CD na escala 

demonstração. Percebe-se claramente que, no geral, as concentrações afluentes 

estiveram próximas de 13 mg/L e 7 mg/L, respectivamente, para metano e sulfeto 

dissolvidos. Somente na última condição o metano e sulfeto dissolvidos se 

apresentaram com concentrações maiores no afluente à CDrec (19 e 15 mg/L). Por sua 

vez, os efluentes das CDs variaram com as eficiências de cada condição, mas em 

geral, houve concentrações maiores na CDrec CH4 e H2S, 11 e 8 mg/L), intermediárias 

operação continuada com esse propósito, reduziram-se as eficiências para valores em 

torno de 65%. Adicionalmente, observou-se uma tendência de acúmulo de 

sólidos/lodo nos interstícios do material de enchimento, muito certamente em função 

da operação prolongada e continuada (24 horas) e elevada carga (CHS). Na Tabela 3, 

têm-se apresentados os resultados de concentração de metano e sulfeto de 

hidrogênio no gás residual das CDs. Claramente, percebe-se que os valores são mais 

baixos para CD simplificada, naturalmente em função das menores eficiências. Por sua 

vez, com as maiores eficiências para CD com enchimento, as concentrações se 

mostram relativamente maiores, da ordem de 500 ppm de H2S e 0,5% de CH4, mesmo 

com rQ cerca de 18. Com esse gás residual, para se ter completa a solução, há 

necessidade de filtros biológicos para remoção de sulfeto de hidrogênio, os quais já 

são bem conhecidos e também simplificados. Para metano, biofiltros específicos vêm 

sendo desenvolvidos com tempos de detenção da ordem de minutos e enchimento 

com vermiculita expandida (BRANDT et al., 2016). A seu turno, a busca por recuperação 

do metano dissolvido apresentou boas evidências iniciais, apesar das eficiências 

apresentarem reduções relevantes com a operação continuada (mostrada 

anteriormente). As concentrações obtidas com a redução do rQ, além do enchimento, 

foram da ordem 17 a 22%, portanto, já bem mais viáveis de aproveitamento direto ou 

mesmo por mistura com o próprio biogás.

Tabela 3 - Concentrações de CH4 e H2S no gás residual das CDs piloto

Onde: CHS = Carga hidráulica superficial; rQ = razão entre vazões (Qg/Ql); DP = desvio padrão; N = número de dados.

Tipo de 

CD  

Parâmetros operacionais  Gás residual 
CHS  rQ  CH4 (%) H2S (ppm) 
m

3
.m

-2 
.min

-1
 Qg .Ql

-1
 Média DP/ N Média DP/ N 

CDsimp  
0,32  12,5  0,4 0,4/10 231 196/7 

0,35  5,7  0,8 0,3/5 276 204/3 

CDench
 0,30  17,7  0,5 0,3/11 523 207/8 

CDrec
 0,30  0,10  21,7 1,5/5 1426 652/6 

0,34  0,06  17,1 5,7/26 702 494/28 
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na CDsimp CH4 e H2S, 5 e 3 mg/L) e as menores concentrações na CDench CH4 e H2S, 3 e 

1 mg/L). Ressalta-se que a CDench foi dotada de enchimento, contudo, com material 

diferente ao aplicado na escala piloto. Nesta escala demonstração o material de 

enchimento foram anéis de eletroduto (diâmetro de 2,0 cm; altura de 5,0 cm). A CDrec 

foi também dotada do mesmo material.

Tabela 4 - Concentrações de CH4 e H2S dissolvidos nas CDs demonstração

Onde: CHS = Carga hidráulica superficial; rQ = razão entre vazões (Qg/Ql); DP = desvio padrão; N = número de dados.

   No Gráfico 3, que mostra as eficiências de remoção de metano dissolvido, em 

formato boxplot, tem-se que para CDsimp (CHS de 0,2; 0,3 e rQ de 2; 4) as eficiências 

situaram-se próximas de 60% (médias e medianas). O que confirma as eficiências 

obtidas na escala piloto em condições operacionais próximas. Com isso, mesmo com 

a ampliação de escala (piloto para demonstração) e redução de altura de queda útil 

(1,5 m para 1,2 m) as eficiências se mantiveram bastante relevantes na perspectiva 

de contribuição no controle de emissão desse gás de efeito estufa. Por sua vez, 

adicionando o enchimento (anéis de eletroduto), mantendo condições operacionais 

relativamente próximas, as eficiências foram bastante incrementadas, atingindo 

valores próximos de 85% (CHS de 0,15 e rQ de 3,9) e um pouco menor, próximos de 

75% com CHS de 0,27 e rQ de 3,9. Na fase seguinte, com a diminuição drástica do rQ 

(valor de 0,05) para a condição de CDrec, a eficiência reduziu bastante, para cerca de 

43%, provavelmente redução essa influenciada pela menor efetividade na 

transferência de massa entre as fases líquida e gasosa, mas, possivelmente, também, 

pela evolução da progressão do acúmulo de sólidos/lodo no material de 

enchimento.

Parâmetros 

operacionais  

Tipo de CD  CDsimp CDench CDrec 

CHS  (m
3
.m

-2
 .min

-1
)  0,17 0,27 0,15 0,27 0,23 

rQ  (Qg.Ql
-1

)  3,5 2,3 3,9 2,3 0,05 

CH4 (mg/L)  

Afluente  Média  14,2 13,6 12,4 13 18,6 

 
DP/ N  1,8/21 1,7/22 2,9/10 3,4/14 1,6/13 

Efluente  Média  5,4 5,1 2,2 3,3 10,6 

 
DP/ N  1,0/22 0,6/10 0,8/10 1,2/14 1,6/13 

H2S (mg/L)  

Afluente  Média  7 6,8 5,9 7,3 14,9 

 DP/ N  3,9/24 2,4/9 3,6/9 2,6/17 1,4/13 

Efluente  Média  3,1 3,9 0,8 0,8 6,8 

DP/ N  1,9/24 1,7/9 0,7/9 1,0/17 0,9/13 
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Gráfico 3 - Eficiências de remoção de CH4 nas CDs em escala demonstração 

   No Gráfico 4, que mostra as eficiências de remoção de sulfeto dissolvido, tem-se 
3 -

que para CDsimp as eficiências foram inicialmente da ordem de 55% (CHS de 0,17 m .m
2 -1
.min e rQ de 3,5), mas tenderam a reduzir para cerca de 43% (média e mediana) com o 

3 -2 -1aumento de CHS (0,27 m .m .min ) e redução de rQ (2,3).

Gráfico 4 - Eficiências de remoção de H2S nas CDs em escala demonstração 
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   As concentrações do CH4 no gás residual também se mantiveram em valores 

próximos para as etapas de operação para as CDs simplificada e enchimento (Tabela 

5). Contudo, mesmo com a menor eficiência de remoção de CH4 na CD recuperação, a 

concentração do composto no gás residual foi de 19,9%, isto devido à menor vazão 

de ar que adentra à câmara com a redução drástica no parâmetro rQ. As 
3 -2 -1concentrações médias de H2S no gás residual da CDsimp (CHS de 0,15 m .m .min  e 

0,27 m3.m-2.min-1) foram de 333 e 360 ppm, respectivamente. Por sua vez, para 
3 -2 -1

CDench (CHS de 0,17 e 0,27 m .m .min ) foram de 158 e 200 ppm, respectivamente, 

portanto menores, apesar da maior eficiência de remoção. Esse contraste, de forma 

bem evidenciada, demonstra que o mecanismo mais relevante de remoção na CD é a 

oxidação dos compostos de enxofre. Particularmente para a CDench, as concentrações 

de sulfato aumentaram, em média, da entrada para a saída, respectivamente, de 13,5 

mg/L para 23,6 mg/L. Por fim, para a CDrec, houve elevada concentração de H2S no gás 

residual, chegando à média de 963 ppm, devido à redução drástica no parâmetro rQ.

   Na continuidade dos experimentos, para investigação de incremento do potencial 

energético, com a CDrec em escala demonstração, as eficiências reduziram-se para em 

torno de 54% de sulfeto dissolvido total, o que novamente revela o caráter incipiente 

desse desenvolvimento tecnológico. Portanto, entende-se que a modalidade da 

CDench esteja em excelentes condições para nova ampliação de escala, para a real, ao 

passo que a CDrec, com a recuperação do metano e elevada remoção de H2S, necessita 

de novos ajustes e desenvolvimentos ainda nas escalas experimentais.

3 -2 -   Na sequência, ainda com a CDench , apesar do novo aumento da CHS (0,27 m .m .min
1
) e diminuição do rQ (2,3), as eficiências se mantiveram bem elevadas, atingindo 

valores de 90%, o que significa potencial de controle praticamente pleno dos maus 

odores no efluente do reator UASB, naturalmente complementando com a simples, 

compacta e já bem conhecida tecnologia por biofiltro de H2S, para o tratamento do gás 

residual.

   Contudo, com o enchimento, a CDench apresentou eficiências aumentadas, para 

próximas a 85%, novamente em concordância com os experimentos na escala piloto. 

Isto provavelmente se deve ao aumento da área superficial de transferência de 

massa entre fases gás-líquido-biofilme, proporcionado pelo material de enchimento, 

permitindo, assim, que a remoção do sulfeto de hidrogênio acontecesse também por 

rotas alternativas, como oxidação para outros compostos de enxofre (principalmente 

sulfato). Diferente do que aconteceu na CDsimp, quando essas rotas se mostraram 

menos efetivas.
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Tabela 5 - Concentrações de CH4 e H2S no gás residual da CD escala demonstração

CONCLUSÃO

   Entende-se que a tecnologia de Câmara de Dessorção esteja bem desenvolvida 

em escala piloto e demonstração (melhores condições com eficiências de 70 a 90% 

para CH4 e H2S dissolvidos). Devendo, assim, ser desenvolvida na escala real, mas 

iniciando por pequenas ETEs para a devida confirmação dos parâmetros, eficiências 

e concentrações nas condições totalmente reais de variação de vazões de esgoto. 

Particularmente, há que se atentar no que diz respeito à minimização de riscos de 

inflamabilidade do gás residual, quando houver aumentos da concentração de 

metano, para maior que 5%, o que não deve ocorrer na operação habitual em função 

das vazões de exaustão elevadas (rQ > 2), nas quais foram encontradas 

concentrações abaixo de 1%. Nesse sentido, recomendam-se os seguintes 

parâmetros para o dimensionamento de uma câmara de dessorção em escala real 
3 -2 -1para uma pequena ETE: H = 1,5 m; CHS = 0,15 m .m .min ; rQ = 4; enchimento com 

2 -3
camada de 1 m de anéis plásticos (>3”, área específica cerca de 100 m .m ). A opção 

por elementos de enchimento maiores, do que os avaliados no presente trabalho, 

deu-se em função de minimização de acúmulos de lodo e sólidos.

Onde: CHS = Carga hidráulica superficial; rQ = razão entre vazões (Qg/Ql); DP = desvio padrão; N = número de dados.

Tipo de 

CD  

Parâmetros operacionais Gás residual 

CHS  rQ CH4 (%) H2S (ppm) 

m
3
.m

-2 
.min

-1
 Qg .Ql

-1
 Média DP/ N Média DP/ N 

CDsimp  
0,17  3,5 0,5 0,13/19 333 183/17 

0,27  2,3 0,7 0,19/7 360 142/9 

CDench  
0,15  3,9 0,4 0,12/10 158 121/9 

0,27  2,3 0,8 0,27/17 200 115/14 

CDrec  0,23  0,05 19,9 6,2/13 963 387/13 
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CAPÍTULO 3 - Segundo colocado na Categoria “Mestrado ou 

Doutorado” do Prêmio Sanepar de Tecnologias Sustentáveis

USO DE MEMBRANAS RECICLADAS PARA O TRATAMENTO DE 

ÁGUAS SUPERFICIAIS COM FINS DE POTABILIDADE

RESUMO

   O uso de membranas poliméricas não porosas tem aumentado significativamente 

em todo o mundo, inclusive no Brasil. Tanto a tecnologia de osmose inversa (OI) 

quanto a de nanofiltração (NF) são opções para a produção de água limpa, seja para 

fins domésticos ou industriais, num contexto de estresse hídrico e escassos recursos 

de água doce. No entanto, o aumento das aplicações desse tipo de membrana também 

significa aumento de impactos adversos. Os módulos espirais de membranas têm uma 

vida útil de 5 a 7 anos e requerem uma gestão adequada de descarte e disposição em 

aterros. Desse modo, o tema da reciclagem de membranas vem despertando grande 

interesse em diversas partes do mundo, tanto na academia quanto na indústria. Os 

objetivos deste estudo foram realizar a reciclagem de membranas descartadas, avaliar 

as características e o desempenho de membranas recicladas, bem como avaliar 

técnica e economicamente o uso das membranas recicladas para o tratamento de 

água. A técnica de reciclagem baseou-se na conversão química de membranas 

compósitas de filme fino de OI e de NF, realizada por imersão em hipoclorito de sódio 

(NaClO) comercial. Em testes de bancada e piloto, as membranas recicladas 

apresentaram características e propriedades seletivas semelhantes a membranas 

porosas de ultrafiltração (UF), mostrando fluxo de água satisfatório e baixa tendência 
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Recursos Hídricos; Professor do Departamento de Engenharia Sanitária
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   A avaliação técnica da reciclagem de membranas em final de ciclo vem sendo 

relatada em alguns estudos anteriores. De acordo com Lawler et al. (2013) e Pontié 

(2014), a membrana de OI convertida quimicamente por agentes oxidantes fortes, 

apresenta desempenhos hidráulicos e de rejeição salina que são comparáveis às 

membranas de ultrafiltração (UF) comercialmente disponíveis. Segundo García-

Pacheco et al. (2015; 2018), as membranas obtidas por conversão química podem ter 

características semelhantes a membranas de UF ou de NF, dependendo das condições 

de oxidação química.

à incrustação. Amostras de águas superficiais de três diferentes procedências, 

mediante tratamento com uso das membranas recicladas, apresentaram 

conformidade ao padrão brasileiro de potabilidade para os seguintes parâmetros 

analisados: cor aparente, turbidez, coliformes totais, Escherichia coli e bactérias 

heterotróficas. Com base na análise de custos preliminar, o custo total das membranas 

recicladas é de aproximadamente 1,1% do custo de utilização de novas membranas 

comerciais de UF. Há, portanto, um grande potencial no uso de membranas recicladas 

para tratamentos de águas superficiais. Novos testes estão sendo conduzidos.

   Palavras-Chave: Tratamento de água. Membranas recicladas. Avaliação técnica. 

Avaliação econômica.

   Segundo os fabricantes, a membrana de NF possui vida útil, em condições normais 

de uso, de até 5 anos, enquanto a membrana de OI pode atingir, em condições 

adequadas de uso, até 7 anos. Os módulos espirais de membranas, após o 

encerramento de uso são descartados e, normalmente, são classificados como resíduo 

sólido inerte, devendo ser destinados a aterros sanitários, com poucas alternativas de 

reutilização. Desse modo, publicações recentes têm destacado a importância de 

buscar uma solução para esse impacto econômico e ambiental, ou seja, a necessidade 

de reduzir o descarte dos módulos de membranas (LAWLER et al., 2013; 2015; 

LANDABURU-AGUIRRE et al., 2016; COUTINHO DE PAULA & AMARAL, 2017).

   Num contexto de escassez hídrica e necessidade de disposição final adequada de 

módulos de membranas descartadas, as técnicas de conversão química para 

INTRODUÇÃO

   Devido ao desenvolvimento técnico das últimas décadas e consequente 

aprimoramento de desempenho e redução de preços, as membranas poliméricas 

compósitas de película fina de nanofiltração (NF) e de osmose inversa (OI) chegaram a 

um estado de maturidade e confiabilidade, assim vêm recebendo crescentes 

aplicações, inclusive para a produção de água de reúso. 
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   As amostras de membranas utilizadas nos testes de bancada foram retiradas de 

um módulo espiral de OI, FilmTec modelo BW30, de 8 polegadas de diâmetro e 40 

polegadas de comprimento, que foi aberto e desmontado. Para a membrana BW30 
3 -1nova, o fluxo de permeado especificado pelo fabricante é 43 ± 15 m .dia  e a rejeição 

-1
salina usando o modelo padrão de água salobra com cloreto de sódio (NaCl a 2,0 g.L ) 

é 99,5% (DOW, 2012).

   Os ensaios foram realizados em um sistema composto por um tanque de 

alimentação, uma bomba conectada a um controlador de velocidade, um rotâmetro para 

leitura da vazão de alimentação, uma válvula para ajuste da pressão, manômetro e 

medidor de temperatura. A Figura 1 mostra a representação esquemática do sistema 

empregado.

   MEMBRANAS USADAS NO ESTUDO

   Tanto a membrana BW30 quanto a NF90 descartadas, foram cedidas por uma 

empresa parceira, na qual haviam sido usadas para testes de tratamento de efluentes 

após tratamento biológico destinada à produção de água de reuso em uma refinaria 

de petróleo, com tempo aproximado de operação de dois anos. Os módulos haviam 

sido descartados cerca de seis anos antes da realização deste estudo e não haviam 

sido armazenados de modo adequado. 

METODOLOGIA

   APARATO EXPERIMENTAL

reciclagem das membranas e as possíveis aplicações das membranas recicladas estão 

ganhando crescente interesse nos contextos acadêmico e industrial. O objetivo desse 

estudo foi reciclar membranas de OI e de NF por conversão química e avaliar o 

desempenho das membranas recicladas. Como objetivos específicos, foram avaliadas 

a viabilidade técnica de tratar águas superficiais em testes de bancada e piloto, bem 

como uma avaliação econômica preliminar.

   Nos testes piloto, foram utilizados um módulo descartado de membrana de NF 

espiral, modelo FilmTec NF90 de 2,5 polegadas de diâmetro por 40 polegadas de 

comprimento), mantendo-se a integridade física do módulo durante o processo de 

reciclagem. Para a membrana nova de NF90, a vazão do permeado especificada é de 
3 -1 -12,6 m .dia  e rejeição ao sulfato de magnésio (MgSO4, 2,0 g.L ) > 97%. Ambas as 

membranas apresentam tolerância a cloro livre < 0,1 ppm (DOW, 2012). 
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Figura 1 - Representação esquemática do sistema de permeação com membrana 

   Os testes de bancada usaram uma célula de aço inoxidável com 4,5 cm de raio e 

altura interna de 1 mm (área de permeação aproximada de 64 cm²), simulando uma 

operação com membrana plana. As membranas testadas foram devidamente 

cortadas antes de serem inseridas na célula de permeação e um espaçador de 

alimentação foi colocado sobre a membrana para promover a distribuição do fluxo. 

Na etapa dos testes piloto, foi usado um vaso de pressão comercial em aço 

inoxidável com capacidade para um elemento enrolado em espiral de 2,5 por 40 

polegadas, no qual foi inserido o módulo com membrana previamente reciclada 

pelo tratamento oxidativo, mantendo-se a integridade física do módulo.

   ENSAIOS DE PERMEABILIDADE HIDRÁULICA E DE REJEIÇÃO SALINA

   Os ensaios de permeabilidade com água foram realizados antes e após a limpeza 

química das membranas para verificar a eficiência dos procedimentos de limpeza, 

bem como após os tratamentos oxidativos de reciclagem. Os procedimentos de 

limpeza visam a remover as incrustações inorgânicas, orgânicas e/ou biológicas das 

membranas, bem como recuperar o fluxo de permeado. Uma limpeza química 

convencional foi adotada, à temperatura ambiente (25ºC). O primeiro estágio 

(limpeza alcalina, pH ~11), usou solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 0,1% (m/m) 

e o segundo estágio (limpeza ácida, pH ~1,5) usou solução de ácido clorídrico (HCl) 
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com 0,2% (m/m), sendo ambos os estágios em imersão, por 15-16 horas cada (DOW, 

2012).

   A determinação da permeabilidade foi precedida de um período de compactação 

mecânica da membrana, utilizando água destilada. Quatro condições de pressão entre 
5 515 e 4 bar (entre 15,0.10  Pa e 4,0 10  Pa) foram avaliadas, usando volume de 

-1
alimentação de 2 L, vazão de 2,4 L.min  em regime laminar (com número de Reynolds 

de 848). A temperatura foi mantida em torno de 25 ºC mediante a inserção de bolsas 
-térmicas no tanque de alimentação. A permeabilidade da membrana (expressa em L.h

1 -2 -1.m .bar ) corresponde ao coeficiente angular da reta obtida pela regressão linear dos 
-1 -2

dados de fluxo de permeado (L.h .m ) em função da pressão aplicada (bar). Os valores 

de fluxo de permeado foram normalizados a 25 ºC. Os testes de permeabilidade com 

água na unidade piloto foram conduzidos como descrito para os testes de bancada, 

usando um volume de alimentação de 4 L (quantidade suficiente para recirculação no 
-1

sistema piloto), fluxo de 3,2 L.min  e temperatura ambiente.

   RECICLAGEM VIA CONVERSÃO OXIDATIVA DAS MEMBRANAS

   A técnica de reciclagem utilizada consistiu da imersão das membranas em 

solução comercial de hipoclorito de sódio (NaClO, pH 11) por 2,7 horas 

(correspondendo a uma intensidade de contato de ~300.000 ppm.h), conforme 

previamente publicado pelos autores (COUTINHO DE PAULA, et al., 2017). Testes de 

permeabilidade com água destilada e de rejeição de sal foram realizados antes e 

após a conversão oxidativa para verificar sua eficiência e, principalmente, para 

verificar alterações nas propriedades seletivas das membranas. Todos os resultados 

de testes de bancada relatados são valores médios determinados a partir de testes 

em triplicata. Para os testes piloto, foi calculado 3 L de NaClO (10-12%) para o 

   Para os testes de rejeição salina, foram usadas soluções-padrão de cloreto de 
-1sódio (NaCl) a 2,0 g.L , pH 7, temperatura de 25 ºC, recuperação de 15%, pressão de 15 

5
bar (15,0.15,0.10  Pa) para as membranas de OI (seguindo protocolo do fabricante) e 

5
de 1 bar (1,0.10  Pa) para as membranas recicladas. Para as membranas de NF, foram 

-1utilizadas soluções-padrão de sulfato de magnésio (MgSO4) a 2,0 g.L , pH 7, 
5temperatura de 25 ºC, recuperação de 15%, pressão de 12 bar (12,0.10  Pa) para as 
5

membranas de NF (conforme protocolo do fabricante) e de 1 bar (1,0.10  Pa) para as 
-1

membranas recicladas. Medidas de condutividade elétrica (S.cm ) foram tomadas da 

solução salobra de alimentação e do permeado, convertidas em concentração de sal 
-1(mg.L ) por meio de uma curva de calibração para cada sal, previamente construídas. 

A percentagem de rejeição salina da membrana testada é calculada pela redução da 

concentração de sal do permeado em relação à alimentação (COUTINHO DE PAULA et 

.al, 2017).
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contato da área de membrana do módulo espiral e a imersão foi realizada no vaso de 

pressão.

-1
   Nos testes de bancada foram usadas vazão de 2,4 L.min  e pressão de 0,5 bar 

5(0,5.10  Pa), com duração de 8 horas cada teste, enquanto no teste piloto foram 
-1 5usadas vazão de 3,2 L.min  e pressão de 1 bar (1,0.10  Pa), operando em longo 

período (1650 horas contínuas), ambos à temperatura ambiente. O sistema operou 

com recirculação total (permeado e concentrado). Medidas de vazão de permeado 

foram feitas periodicamente, assim como monitoramento de temperatura e retirada 

de amostras para análises de pH, condutividade elétrica, cor aparente e turbidez.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

   Após os procedimentos de preparo e reciclagem das membranas poliméricas em 

fim de ciclo, via tratamento oxidativo por imersão em hipoclorito de sódio comercial 

das membranas de OI (BW30) e de NF (NF90), foram obtidas expressivas mudanças 

nas características e propriedades seletivas das membranas, conforme propósito do 

estudo.

   AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE MEMBRANAS RECICLADAS PARA TRATAMENTOS 

DE ÁGUA DE RIOS

 

   Nos testes de bancada, o tratamento de água por membranas recicladas foi 

repetido para três origens diferentes de águas de rios da região do Quadrilátero 

Ferrífero de Minas Gerais, sendo eles: Rio Doce, Rio Paraopeba e Rio das Velhas. As 

amostras de água foram coletadas no ponto de captação para abastecimento nas 

Estações de Tratamento de Água dos respectivos municípios mineiros de 

Governador Valadares, Brumadinho e Nova Lima. Cumpre destacar que neste estudo 

nenhum pré-tratamento das águas brutas foi empregado antes das operações com 

membranas. Na etapa do teste piloto, a membrana reciclada teve seu desempenho 

avaliado em longa duração para o tratamento de água coletada do Rio Doce. 

   Após o tratamento da água do rio, limpezas químicas das membranas recicladas 

foram realizadas em dois estágios com soluções de NaOH e HCl, conforme já 

descrito. Ao final dos testes de bancada, ensaios de permeabilidade com água foram 

repetidos após a limpeza química. Durante o teste piloto, não houve necessidade de 

parada para realizar limpezas da membrana reciclada. Por fim, os parâmetros físico-

químicos e microbiológicos das águas brutas dos rios e das águas tratadas com as 

membranas recicladas foram analisados segundo APHA (2017).
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   Na avaliação das membranas recicladas para tratamento de águas procedentes 

de três rios selecionados, o desempenho em testes de bancada de curta duração 

apresentou resultados de rápida estabilização de fluxo e baixa tendência à 

incrustação. Assim, prosseguiu-se para a etapa de teste piloto de longa duração, 

empregando-se um módulo espiral íntegro de membrana reciclada.

Coutinho De Paula et al. (2017), reportaram resultados e discussões sobre as 

caracterizações físicas e químicas da superfície da membrana reciclada obtidas por 

meio de análises de Microscopia Eletrônica de Varredura, Espectroscopia de Energia 

Dispersiva de Raios-X, Microscopia de Absorção Atômica e medidas de ângulo de 

contato, revelando alterações nas principais características, tais como morfologia, 

rugosidade e hidrofobicidade. A combinação de hidrofilicidade e baixa rugosidade 

superficial na membrana reciclada resultou em um fluxo de permeado satisfatório e 

comportamento de baixa tendência à incrustação.

   Isso ocorre em decorrência da degradação e remoção da camada seletiva de 

poliamida aromática, provocada pelo agente oxidante, ocorrendo exposição da 

camada intermediária de polissulfona, e consequente conversão para membranas 

de baixa pressão, conforme reportado em trabalhos prévios (LAWLER et al.; 2013; 

PONTIÉ, 2014; GARCÍA-PACHECO et al., 2015; 2018).

   No presente estudo, a principal diferença observada entre a oxidação do módulo 

íntegro de membrana em escala piloto, em comparação aos testes de bancada com as 

amostras de membranas (de pequena área de permeação), foi o maior consumo de 

NaClO e a necessidade de maior tempo de contato. Conforme discutido por Coutinho de 

Paula et al. (2018), admitindo-se que o NaClO foi consumido inicialmente para 

completar a limpeza química do módulo de membrana, foi necessário trocar o NaClO 

para fins de garantir a oxidação química. Assim, utilizou-se aproximadamente o triplo do 

volume inicialmente previsto de NaClO. Um tempo total estimado de contato de 32 

horas foi necessário, correspondendo a uma intensidade de contato de 3.520.000 ppm.h. 

   O perfil de fluxo normalizado a 25 ºC de água tratada com a membrana reciclada 
-1 5

em teste piloto, vazão de 3,2 L.min , pressão de 1 bar (1,0.10  Pa), ao longo de 1650 

horas contínuas de operação, é apresentado na Figura 2.

   Dentro do objetivo de transformar as membranas descartadas em membranas 

porosas (de baixa pressão) com capacidade de produzir elevado fluxo de água 

tratada, as permeabilidades das membranas, tal como recebidas, de OI e de NF 
-1 -2 -1 -1 -2 -1aumentaram, respectivamente, de 0,14 e 4,2 L.h .m .bar  para 90 e 68,9 L.h .m .bar . 

A respeito da rejeição salina para as membranas descartadas, tal como recebidas, de 

OI e NF, houve redução de 97,2% e 95,4%, respectivamente, para 17% e 15% para as 

membranas recicladas. Isso demonstra que as membranas recicladas perderam a 

capacidade de reter sais, conforme esperado. 
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Tabela 1 - Comparação entre resultados dos parâmetros analisados da amostra de água bruta do Rio Doce e água tratada 

em teste piloto com a membrana reciclada

-1 -2Figura 2 - Resultados experimentais de fluxo de permeado normalizado a 25 °C (L.h .m ) em função do tempo (1650 h de 
-1permeação contínua) de água de rio pH ~7 em teste piloto (Membrana reciclada com NaClO, vazão 3,2 L.min , pressão 1 bar).

   A Tabela 1 apresenta os resultados comparativos dos parâmetros de qualidade 

analisados da água bruta do Rio Doce e da água tratada com a membrana reciclada no 

teste piloto.

   Durante o teste piloto de longa duração, alguns parâmetros foram monitorados 

com o propósito de acompanhar a qualidade da água tratada. Os valores de pH, 

condutividade elétrica, cor aparente e turbidez mantiveram-se aproximadamente 

constantes, portanto indicando que a qualidade do tratamento não sofreu alteração ao 

longo das semanas e atendendo ao interesse do estudo.

    Na Tabela 1, podem ser observadas expressivas remoções de cor aparente e 

turbidez, conforme expectativa do presente estudo. A amostra analisada de água 

bruta apresentou baixa carga orgânica. Não foi observada remoção de condutividade 

elétrica após a realização do tratamento. 
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Parâmetro Unidade Água bruta  Água tratada  Remoção (%)  

pH - 7,48 7,37 ± 0,23 
a  -  

Condutividade elétrica S∙cm
-1 196,9 128,16 ± 9,54 

a  -  

Cor aparente uH 113 2,26 ± 0,004 
a  98,0  

Turbidez UNT 10,5 0,08 ± 0,29 
a  99,2  

COT mg∙L
-1 10,8 6,78  37,2  

DQO mg∙L
-1 26,4 15,3  42,0  

Nitrogênio total mg∙L
-1
 9,985 < 1  90,0  

Coliformes totais NMP∙100mL
-1 b

 > 2.419,2 < 1  100  
Escherichia coli NMP∙100 mL

-1 b
 > 2.419,2 < 1  100  

Bactérias heterotróficas UFC∙mL
-1 c

 > 5.700 < 1 100  

a Médias para número de amostras n = 20 e respectivos desvios-padrão (DP).

NMP = Número Mais Provável em 100 mL.

UFC = Unidade Formadora de Colônia por mililitro.

b
  

c
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   As aplicações da tecnologia de UF no tratamento de águas para consumo 

humano, amplamente reportadas, referem-se à remoção da turbidez natural das 

águas, matéria orgânica natural (MON) e cor resultante de substâncias orgânicas, 

tais como ácidos húmicos e fúlvicos, sabor e odor, nitratos e agrotóxicos resultantes 

da agricultura, bem como hidrocarbonetos clorados, entre outros (COUTINHO DE 

PAULA, 2017). A membrana reciclada, conforme resultados mostrados na Tabela 1, 

não é capaz de remover toda a matéria orgânica, similarmente ao que ocorre no caso 

de membranas de UF comerciais. Por outro lado, o potencial de remoção completa 

de coliformes é uma especificação comumente reportada pelos fabricantes de 

membranas de UF.

   Os resultados experimentais do teste piloto de longa duração permitiram 

observar que o módulo espiral reciclado apresentou um bom desempenho 

operacional, não exigindo paradas para limpeza da membrana. Além disso, produziu 

água tratada com qualidade similar à membrana de UF comercial para os 

parâmetros avaliados, conforme resultados de trabalhos prévios (ARNAL, et al., 

2009; MIERZWA, et al., 2012).

   Os resultados das análises microbiológicas realizadas no estudo revelaram que 

a membrana reciclada removeu 100% de coliformes totais, Escherichia coli e de 

bactérias heterotróficas da amostra de água superficial avaliada. É importante citar 

que o mesmo resultado havia sido observado previamente nas análises 

microbiológicas de amostras de água tratadas, oriundas dos três rios selecionados, 

durante a etapa de testes em bancada.      

   No contexto proposto de empregar membranas recicladas em larga escala, os 

autores propuseram a adoção de um protocolo completo para preparo e reciclagem 

das membranas por tratamento oxidativo, incluindo o armazenamento adequado 

das membranas após o descarte para fins de reciclagem, cuja descrição detalhada 

está em Coutinho de Paula (2017). Para fins de produção de água potável por meio 

de membranas recicladas, de acordo ao reportado em Coutinho de Paula e Amaral 

(2018), os autores recomendam que sejam utilizadas membranas descartadas 

procedentes de sistemas de dessalinização de água. 

   Por fim, os autores do presente estudo publicaram uma avaliação econômica 

preliminar para o cenário de reciclagem de membranas poliméricas destinadas ao 

tratamento de água. Com base nos custos atuais do mercado, a substituição de um 

novo módulo espiral de membrana UF (com uma vida útil média de 5 anos) pela 

membrana reciclada (com vida útil estimada de 2 anos), estimou-se uma economia 

monetária de 98,9% (COUTINHO DE PAULA & AMARAL, 2018).
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CONCLUSÃO

   A membrana reciclada a partir da conversão química de membranas poliméricas 

de OI e de NF descartadas apresentou desempenho e características semelhantes 

aos processos de membranas de UF, mostrando baixa tendência à incrustação. Os 

resultados mostraram que a membrana reciclada pode ser aplicada ao tratamento 

de águas superficiais a baixas pressões. A condição de baixa pressão é considerada 

favorável dentro do propósito de minimizar os custos de energia. A limpeza química 

convencional adotada demonstrou-se eficiente para remover a incrustação e 

consequente recuperação da permeabilidade da membrana reciclada. A diferença 

entre alguns resultados de desempenho em escala de bancada e piloto ressalta a 

importância de avaliar os parâmetros de projeto usando unidades de escala piloto.

   A água produzida a partir do tratamento de diferentes águas brutas de rios 

empregando a membrana reciclada atendeu aos seguintes parâmetros brasileiros 

de potabilidade que foram analisados: cor aparente, turbidez, coliformes totais, 

Escherichia coli e bactérias heterotróficas.

   A adoção da prática de reciclagem de membranas poliméricas não porosas, ao 

término do tempo de vida útil, pode reduzir a geração de resíduos de membranas 

descartadas, que seriam destinados diretamente para aterros sanitários. Um novo 

destino ao resíduo pode ser praticado, ou seja, uma nova forma de utilização e 

ampliação do seu ciclo de vida, antes da disposição final, como uma contribuição 

para reduzir os impactos negativos associados.



38

REFERÊNCIAS

APHA. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Washington: 

American Public Health Association, 2017.

ARNAL, J.M.A., GARCIA-FAYOS, B., VERDU, G., LORA, J. Ultrafiltration as an alternative 

membrane technology to obtain safe drinking water from surface water: 10 years of 

experience on the scope of the AQUAPOT project. Desalination, v. 248, p. 34-41, 2009.

COUTINHO DE PAULA, E.; AMARAL, M.C.S. Environmental and economic evaluation of 

end-of-life reverse osmosis membranes recycling by means of chemical conversion. 

Journal of Cleaner Production, 194, 85-93, 2018.

COUTINHO DE PAULA, E. Avaliação técnica e ambiental da reciclagem via oxidação 

química de membranas de osmose inversa descartadas. Tese (doutorado). Programa de 

Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Escola de 

Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Belo Horizonte-MG, 2017.   

COUTINHO DE PAULA, E.; MARTINS, P. V.; FERREIRA, I. C. M.; AMARAL, M. C. S. Bench 

and pilot scale performance assessment of recycled membrane converted from old 

nanofiltration membranes. Environmental Technology, v.1, p.1 - 26, 2018.

DOW. Reverse Osmosis Membranes Technical Manual. DOW FILMTEC™, 2012.

GARCÍA-PACHECO, R.; LANDABURU-AGUIRRE, J.; MOLINA, S.; RODRÍGUEZ-SÁEZ, L.; 

TELI, S.B.; GARCÍA-CALVO, E. Transformation of end-of-life RO membranes into NF 

and UF membranes: Evaluation of membrane performance. Journal of Membrane 

Science, v. 495, p. 305-315, 2015

COUTINHO DE PAULA, E.; GOMES, J. C. L.; AMARAL, M. C. S. Recycling of end-of-life 

reverse osmosis membranes by oxidative treatment: a technical evaluation. Water 

Science and Technology, 76(3) 605-622, 2017.

GARCÍA-PACHECO, R., LANDABURU-AGUIRRE, J., TERRERO-RODRÍGUEZ, P., CAMPOS, 

E., MOLINA-SERRANO, F., RABADÁN, J., ZARZO, D., GARCÍA-CALVO, E. Validation of 

recycled membranes for treating brackish water at pilot scale. Desalination, v.433, p. 

199-208, 2018.

LANDABURU-AGUIRRE, J., GARCÍA-PACHECO, R., MOLINA, S., RODRÍGUEZ-SÁEZ, L., 

RABADÁN, J., GARCÍA-CALVO, E. Fouling prevention, preparing for re-use and 

membrane recycling. Towards circular economy in RO desalination. Desalination, 

v.393, p. 16-30, 2016.

COUTINHO DE PAULA, E.C., AMARAL, M.C.S. Extending the life-cycle of reverse osmosis 

membranes: a review. Waste Management & Research, v.35, n.5, p. 456-470, 2017.



39

LAWLER, W.; ALVAREZ-GAITAN, J.; LESLIE, G.; LE-CLECH, P. Comparative life cycle 

assessment of end-of-life options for reverse osmosis membranes. Desalination, v. 

357, p. 45-54, 2015.

LAWLER, W., ANTONY, A., CRAN, M., DUKE, M., LESLIE, G., LE-CLECH, P. Production and 

characterization of UF membranes by chemical conversion of used RO membranes. 

Journal of Membrane Science, v.447, p. 203–211, 2013.

MIERZWA, J.C., SILVA, M.C.C., VERAS, L.R.V., SUBTIL, E.L., RODRIGUES, R., LI, T., 

LANDENBERGER, K.R. Enhancing spiral-wound ultrafiltration performance for direct 

drinking water treatment through operational procedures improvement: A feasible 

option for the Sao Paulo Metropolitan Region. Desalination, v. 307, p. 68-75, 2012.

PONTIÉ, M. Old RO membranes: solutions for reuse. Desalination and Water 

Treatment, v. 53, p. 1-7, 2014.



40

de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina.

RESUMO

2
Tiago José Belli

1Doutor em Engenharia Ambiental, Professor adjunto do Departamento de

DE REMOÇÃO DE FÓSFORO EM BIORREATORES A MEMBRANA

Meio Ambiente da Universidade Estadual de Maringá-PR.

REDUÇÃO DA COLMATAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE

3
Flávio Rubens Lapolli

   Os biorreatores a membrana (BRM) são considerados atualmente uma 

tecnologia com elevado potencial para o tratamento de efluentes sanitários. 

Entretanto, o processo de colmatação das membranas e a baixa estabilidade de 

remoção de fósforo são considerados fatores limitantes para maior aplicação 

desses sistemas. Nesse contexto, avaliou-se no presente estudo a influência da 

aplicação de correntes elétricas de baixa intensidade na eficiência e estabilidade 

de um BRM empregado no tratamento de efluentes sanitários. Para tanto, um 

sistema em escala piloto foi operado durante 60 dias. Nos primeiros 30 dias, o 

biorreator foi operado sem a aplicação de corrente elétrica, após esse período, 

procedeu-se, durante 30 dias, a aplicação de corrente elétrica controlada em 10,0 A 
-2

m  sob regime de exposição intermitente. Verificou-se que a aplicação da corrente 

elétrica melhorou a capacidade de remoção de demanda química de oxigênio 

(DQO) (94,9% para 98,0%), fósforo (25,4% para 99,2%) e cor verdadeira (60,5% para 

90,2%) no sistema. Além disso, a filtrabilidade do licor misto também foi melhorada 

devido a ocorrência dos fenômenos eletroquímicos, o que contribuiu para redução 

da colmatação da membrana. Dessa forma, concluiu-se que a aplicação de 

correntes elétricas de baixa intensidade mostra-se uma alternativa interessante 
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   Dentre as alternativas utilizadas para o controle da colmatação das 

membranas, a modificação das características do licor misto, de modo a aumentar 

sua filtrabilidade, tem sido bastante empregada  . Nesse viés, a eletrocoagulação 

vem ganhando destaque nos últimos anos frente aos processos de coagulação 

tradicionais, principalmente em função da simplicidade operacional dos sistemas 

e da elevada capacidade de aglomeração de poluentes sem a necessidade de 

inserção de produtos químicos (MOLLAH, 2004). Outra vantagem significativa da 

aplicação da eletrocoagulação é a ampliação da capacidade de remoção de fósforo 

do sistema, uma vez que a remoção desse nutriente em BRM é normalmente 

realizada por meio de processos biológicos, os quais são bastante suscetíveis a 

falhas e pouco eficientes (OEHMEN et al., 2007). 

   A tecnologia de biorreatores a membrana (BRM) é geralmente descrita como a 

combinação do processo de degradação biológica com a separação sólido/líquido 

por membranas (PARK; CHANG; LEE, 2015). De maneira geral, os BRM aeróbios 

operam de forma semelhante aos processos de lodos ativados convencionais 

(LAC), sendo, no entanto, a etapa de sedimentação substituída pelo processo de 

filtração com membranas no interior do tanque de aeração (JUDD; JUDD, 2011). 

Essa concepção traz algumas vantagens ao sistema, como: a redução da área 

necessária aos reatores, devido a não necessidade de uma unidade específica para 

a sedimentação; e a total retenção de biomassa no interior do reator, que 

intensifica a ação de degradação microbiológica da matéria orgânica e nutrientes 

(PARK; CHANG; LEE, 2015). Em contrapartida, apesar das vantagens reportadas, um 

dos principais fatores limitantes na utilização desses sistemas é a colmatação das 

membranas, que resulta na perda de fluxo de permeado ou no aumento da pressão 

transmembrana durante o processo de filtração, elevando o custo de operação 

(MENG et al., 2017) 

   Nesse sentido, estudos recentes têm demonstrado que os reatores que 

promovem a união entre processos eletroquímicos, biológicos e de separação por 

membranas apresentam diversas vantagens frente aos BRM convencionais, tais 

como: a melhoria das condições de desidratação do lodo, elevada capacidade de 

remoção de fósforo e, sobretudo, uma maior estabilidade operacional devido à 

para melhorar a eficiência do tratamento de efluentes sanitários, bem como 

reduzir a colmatação em biorreatores a membrana.

INTRODUÇÃO

   Palavras-Chave: Biorreator a membrana. Tratamento de esgotos sanitários. 

Processos eletroquímicos. Colmatação. Remoção de fósforo.
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   A unidade experimental utilizada no estudo, construída com base no estudo prévio 

de Bani-Melhem e Elektorowicz (2010), era composta por um tanque cilíndrico com 

volume útil de 16 L (Figura 1). 

minimização da colmatação (HASAN; ELEKTOROWICZ; OLESZKIEWICZ, 2014; BOREA; 

NADEO; BELGIORNO, 2016). Entretanto, é importante destacar que existem poucos 

estudos publicados nessa temática até o momento. Além disso, os resultados 

experimentais existentes são frequentemente obtidos com base no tratamento de 

efluentes sintéticos, não representando as condições reais de operação, o que aponta 

a necessidade de mais investigações nessa linha. 

   UNIDADE EXPERIMENTAL

Figura 1 - Fotografia do BRM. a) vista frontal; b) vista superior do tanque de aeração.

   Nesse contexto, este trabalho teve por objetivo avaliar a influência da aplicação de 

correntes elétricas de baixa intensidade na eficiência e estabilidade de um BRM 

empregado no tratamento de efluentes sanitários, com ênfase na remoção de fósforo e 

na redução da colmatação da membrana. A fim de atender aos objetivos propostos, um 

BRM em escala piloto foi operado primeiramente sem a aplicação de corrente elétrica 
-2e, posteriormente, com aplicação de corrente elétrica controlada em 10,0 A.m  sob 

regime de exposição intermitente. O sistema foi avaliado quanto à remoção de DQO, 

fósforo, nitrogênio amoniacal (N-NH4+), cor verdadeira e turbidez. Além disso, 

monitorou-se continuamente o comportamento da colmatação da membrana.

METODOLOGIA

Fonte: O autor, 2018
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   O módulo de membranas utilizado no sistema era do tipo submerso na 

conformação de fibra-oca (PAM-membranas®), constituído de Polieterimida (PEI), 
2

com diâmetro médio do poro de 0,3 µm, e área filtrante de 0,178 m . No interior do 

reator eram instalados, ainda, dois eletrodos cilíndricos espaçados entre si por 5,0 

cm. O ânodo, construído em alumínio com perfuração de 46 % e área superficial de 
2

0,097 m , era alocado em torno da superfície interna da parede do reator. Já o cátodo, 

constituído de uma tela fina de aço inoxidável era instalado entre a membrana e o 

ânodo. Os eletrodos eram conectados a uma fonte de alimentação digital ajustável 

de corrente contínua (PS A305D), a qual permitia a aplicação da corrente elétrica no 

sistema. O sistema contava, também, com duas bombas peristálticas idênticas 

(Watson Marlow - 323) para alimentação e retirada do permeado, além de um 

soprador de ar para a injeção de oxigênio na massa líquida.

   CONDIÇÕES OPERACIONAIS 

   Para dar início à operação do reator foram inoculados 16 L de licor misto 

proveniente do tanque de aeração de um sistema de lodos ativados de aeração 

prolongada. Em seguida, o BRM foi operado por um período  de 60 dias. Durante os 

primeiros 30 dias o biorreator foi operado sem aplicação de corrente elétrica (ESE). 

Após esse período, procedeu-se durante 30 dias a aplicação de corrente elétrica 
-2

controlada em 10,0 A.m  sob regime de exposição intermitente de 6 minutos 

ligada/18 minutos desligada (ECE). Tal condição foi adotada de acordo com ensaios 

preliminares realizados pelos autores. Para a alimentação do sistema foi utilizado 

esgoto sanitário real proveniente de um ponto de coleta da rede municipal de esgotos.

   Objetivando o controle da colmatação, o sistema foi operado com modo de 

filtração intermitente (400 segundos em filtração e 60 segundos em relaxamento). O 
-2 -1fluxo de permeado empregado foi de 5,25 L.m .h , que resultava em um TDH de 20 h.  

A idade do lodo empregada, por sua vez, foi de 30 dias e a taxa de aeração específica 
3 −2 −1

da membrana foi fixada em 2,8 m  m  h . Além disso, durante todo o período 

experimental, a temperatura do licor misto foi controlada em 20 ºC. 

   MÉTODOS ANALÍTICOS E TRATAMENTO ESTATÍSTICO

   Para avaliação da eficiência do sistema, foram realizadas análises de fósforo, DQO 
+e NH4 N com amostras de afluente e de permeado, com periodicidade de duas vezes -

+por semana. As concentrações de fósforo total no afluente, DQO e NH4 N foram -

medidos por espectrofotometria (Hach DR5000) de acordo com as instruções do 

fabricante, empregando-se os métodos Hach 10127, 8000 e 10031, respectivamente. A 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

3-concentração de P-PO4  no permeado foi determinada por cromatografia de íons 

(DIONEX ICS-5000). Foram monitorados, ainda, o pH (Thermo Scientific Orion, USA), 

oxigênio dissolvido (YSI/550-A, USA), turbidez (HACH 2100P), cor verdadeira (Hach 

DR5000) e pressão transmembrana (PTM) (Vacuom meter, VDR-920).

   Na Tabela 1 são apresentadas as características do esgoto afluente e do 
3-permeado quantos aos parâmetros DQO, N-NH4+, P-PO4 , cor verdadeira e turbidez, 

além das respectivas eficiências de remoção médias alcançadas ao longo das duas 

estratégias experimentais.

Tabela 1 - Características do esgoto afluente e do permeado

   As concentrações de produtos microbianos solúveis (PMS) e substâncias 

poliméricas extracelulares (SPE) foram medidas duas vezes por semana. A fração PMS 

foi obtida por centrifugação do licor misto (10000 rpm durante 10 min) seguido de 

filtração (filtro de acetato de 0,45 µm). Já a fração SPE foi extraída utilizando o método 

de aquecimento a 80 ºC por 30 minutos, seguido de centrifugação e filtração, assim 

como realizado para os PMS. Os PMS e as SPE foram quantificados em termos 

proteínas e carboidratos por análise espectrofotométrica, de acordo com os métodos 

descritos por Lowry et al. (1951) e Dubois et al. (1956), respectivamente. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. Observação: ESE = sem aplicação de corrente elétrica e ECE = com aplicação de corrente 
-2elétrica (10,0 A.m , 6 minutos ligada / 18 minutos desligada).

   AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO SISTEMA

Para a comparação das médias obtidas em cada tratamento, fez-se o uso do teste 

Tukey com nível de significância de 95%. As análises foram realizadas com auxílio do 

software Action Stat. 

   Verifica-se que a concentração de DQO no permeado foi bastante reduzida em 

ambas as estratégias experimentais, indicando uma elevada capacidade do sistema 

  

DQO          

(mg L
-1

) 

N-NH4
+     

(mg L
-1

) 

P-PO4
3-                 

(mg L
-1

) 

Cor verd. 

(PtCo)  

Turbidez 

(NTU)  

ESE 

Afluente 605 ± 100 43,7 ± 8,9 7,1 ± 2,0 133,5 ± 65,5  216,1 ± 103,4  

Permeado 30 ± 5 0,4 ± 0,6 5,1 ± 0,8 46,8 ± 6,0  0,3 ± 0,2  

Remoção (%) 94,9 ± 1,5 99,0 ± 1,2 25,4 ± 12,8 60,5 ± 11,3  99,9 ± 0,1  

ECE 

Afluente 644 ± 106 51,5 ± 17,3 10,6 ± 2,7 117,2 ±  26,7  387,9 ± 157,3  

Permeado 12 ± 9 0,1 ± 0,1 0,1 ± 0,1 10,2 ± 2,9  0,2 ± 0,1  

Remoção (%) 98,1 ± 1,5 99,8 ± 0,2 99,2 ± 1,2 91,2 ± 2,3  99,9 ± 0,1  
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   Observa-se, também, que a remoção de N-NH4+ foi bastante elevada em ambas as 

estratégias (p > 0,05), indicando uma boa capacidade de nitrificação do sistema. Diversos 

fatores podem ter contribuído para que a nitrificação ocorresse de forma eficaz, dentre 

os quais pode-se destacar: a manutenção da temperatura (controlada em 20 ºC) e do pH 

(7.1 - 7.8) em uma faixa adequada, a alta concentração de oxigênio dissolvido (OD) no 
-1reator (6.4 - 7.5 mg.L ), além da barreira imposta pela membrana às bactérias 

nitrificantes, que resulta em uma maior densidade desses microrganismos no licor misto 

e favorece a oxidação do nitrogênio amoniacal a íons nitrato (METCALF; EDDY, 2014). 

3-   Com relação à remoção de P-PO4 , verificou-se que o sistema foi pouco eficiente 

durante a ESE. Tal comportamento já era esperado, uma vez que, devido à inexistência 

de uma etapa anaeróbia, o sistema não possuía condições para que o processo de 

remoção biológica aprimorada de fósforo ocorresse no reator (OEHMEN et al., 2007). 

Assim, a remoção observada nesse período pode estar relacionada, sobretudo, ao 

acúmulo de fósforo necessário à síntese celular microbiana, usualmente próximo a 2% 

em relação à massa de sólidos no reator (METCALF; EDDY, 2014). 

na remoção de matéria orgânica. Entretanto, é importante destacar que ocorreu um 

aumento significativo (p < 0,05) na eficiência de remoção de DQO durante a ECE. 

Acredita-se que tal melhora pode ser atribuída aos fenômenos eletroquímicos 

ocorridos em função da aplicação da corrente elétrica (BANI-MELHEM; 

ELEKTOROWICZ, 2010; HASAN; ELEKTOROWICZ; OLESZKIEWICZ, 2014). Zeyoudi et 

al. (2015) estudaram o efeito da aplicação de correntes elétricas em um sistema de 

lodos ativados e, de forma semelhante ao observado no presente estudo, verificaram 

que a remoção de DQO foi substancialmente melhorada. Segundo estes autores, 

este comportamento ocorreu devido à geração de radicais hidroxila (OH•) durante o 

processo, os quais podem atuar como fortes oxidantes, quebrando compostos 

orgânicos complexos e aumentando assim a sua biodegradabilidade. Tafti et al. 

(2015), por sua vez, também observaram melhora significativa na remoção de DQO 

após o início da aplicação da corrente elétrica em um BRM e atribuíram tal melhora 

ao fenômeno de eletrocoagulação da matéria orgânica solúvel. 

   Já na ECE foram observadas concentrações inferiores a 0,30 mg L-1 em todos os 

pontos avaliados, o que resultou em um aumento significativo na eficiência média de 

remoção do sistema (p < 0,05). Segundo Mollah (2004), os íons e hidróxidos de 

alumínio formados a partir da oxidação do ânodo podem reagir com o fosfato solúvel 

presente no meio e formar complexos insolúveis. Estes compostos, por sua vez, 

possuem ampla área superficial, e, portanto, são retidos com facilidade pelo processo 

de filtração em membranas. Resultados semelhantes ao do presente estudo foram 

obtidos por Hasan, Elektorowicz e Oleszkiewicz (2014), que utilizaram um sistema de 

eletrocoagulação associado ao processo de filtração com membranas para tratamento 
3-de esgoto sintético e obtiveram remoção média de P-PO4  de 99,9 %, aplicando uma 
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   AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE INCRUSTAÇÃO DO LICOR MISTO

   Verificou-se que o aumento da PTM foi mais expressivo durante a ESE, indicando 

uma pior filtrabilidade do licor misto neste período (Figura 2). Consequentemente, a 

velocidade de colmatação da membrana (VC) também foi superior na ESE, 
-1

apresentando valor médio de 20,4 mbar d . Como resultado, o limite de PTM (0,60 bar) 

foi atingido após apenas 22 dias de operação nessa estratégia, o que levou à 

necessidade da realização de procedimentos de limpeza química da membrana. Em 
-1contrapartida, a VC média foi de 2,5 mbar d  na ECE, o que resultou em um valor máximo 

de PTM de apenas 0,10 bar durante essa estratégia. Tal comportamento indicou que a 

aplicação da corrente elétrica pode ter alterado as características do licor misto e 

contribuído, assim, com o controle da colmatação da membrana.

Figura 2 - Evolução da pressão transmembrana (PTM) ao longo da ESE (sem aplicação de corrente elétrica) e ECE (com 

aplicação de corrente elétrica)

   Ainda, é importante destacar que a aplicação da corrente elétrica possibilitou 

um aumento significativo na remoção de cor verdadeira do permeado (p < 0,05). Tal 

comportamento também está relacionado à ocorrência do fenômeno de 

eletrocoagulação, o qual permite a aglomeração dos compostos orgânicos solúveis 

responsáveis pela cor neste tipo de efluente (METCALF; EDDY, 2014). Por fim, 

observou-se que a eficiência de remoção de turbidez do sistema foi elevada e 

estável em ambas as estratégias, o que pode ser atribuído à elevada capacidade de 

retenção de sólidos da membrana de microfiltração empregada no estudo (JUDD; 

JUDD, 2011). 

-2densidade de corrente de 12 A m . De acordo com estes autores, além do mecanismo de 

remoção mencionado anteriormente, as frações inorgânicas de fósforo também podem 

ser depositadas na superfície do cátodo, maximizando a remoção deste nutriente.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018
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   No presente estudo, a concentração média de PMS foi significativamente reduzida 
-1 -1

de 23,8 mg L  na ESE, para 10,6 mg L  na ECE (p < 0,05). Considerando que o PMS é um 

composto solúvel, alguns autores relatam que sua remoção pode ocorrer através da 

complexação com os íons de alumínio liberados durante a aplicação da corrente 

elétrica, levando tais compostos a aglomerar-se com os flocos na forma de SPE (HUA 

et al., 2015; TAFTI et al., 2015). Contudo, não foi observado um aumento de SPE no 

período em que a corrente elétrica foi aplicada. Pelo contrário, os valores médios de 
-1 -1

SPE foram de 22,1 mg gSSV  na ESE e 10,6 mg gSSV  na ECE (p < 0,05), o que 

representou uma redução média de 55%. 

   Borea, Nadeo e Belgiorno (2016) observaram resultados semelhantes em estudo 

comparativo entre um BRM convencional e um BRM associado à aplicação de 

corrente elétrica, para o qual a redução da VC foi de aproximadamente 54%. Estes 

autores atribuíram a expressiva melhora observada à redução de PMS e SPE no licor 

misto do sistema, causada pela ocorrência dos processos eletroquímicos. Nesse 

contexto, é importante destacar que os PMS e as SPE têm sido considerados os 

principais agentes envolvidos no fenômeno de colmatação, devido à sua capacidade 

de formação de agregados microbianos, especialmente na forma de biofilme sobre a 

superfície da membrana (MENG et al., 2017).

   Uma possível explicação para a elevada remoção simultânea de PMS e SPE é que, 

conforme já abordado anteriormente, durante a aplicação da corrente elétrica 

também são formados radicais hidroxila (OH•), os quais atuam como oxidantes fortes 

e podem auxiliar na remoção destes compostos orgânicos (ZEYOUDI et al., 2015). Hua 

et al. (2015) avaliaram as características do licor misto de um BRM submetido à 

aplicação de corrente elétrica em comparação com um BRM convencional e também 

verificaram que tanto os PMS quanto as SPE foram reduzidos no reator em que a 

corrente elétrica era aplicada. De acordo com estes autores, o OH gerado pode 

quebrar os carboidratos e proteínas em compostos com menor peso molecular, 

aumentando assim sua biodegradabilidade. 

   Dessa forma, considerando o efeito expressivo que as frações PMS e SPE 

possuem sobre a colmatação da membrana (JUDD; JUDD, 2011; MENG et al., 2017), é 

aceitável assumir que a redução destes compostos pode ter sido um fator 

fundamental para a menor VC observada durante a ECE no presente estudo. 

CONCLUSÃO

   A aplicação da corrente elétrica no biorreator de membrana melhorou 

significativamente a capacidade de remoção de matéria orgânica, fósforo e cor 

verdadeira do efluente sanitário do sistema. Além disso, também possibilitou a 
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redução na produção de produtos microbianos solúveis e substâncias poliméricas 

extracelulares, o que contribuiu para a minimização da colmatação da membrana. 

Dessa forma, concluiu-se que a aplicação de correntes elétricas de baixa 

intensidade mostra-se uma alternativa interessante para melhorar a eficiência do 

tratamento de efluentes sanitários, bem como aumentar a estabilidade de operação 

em biorreatores a membrana.
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS DE BOMBEAMENTO:

   Palavras-Chave: Eficiência energética; Bombeamentos; Automação; Booster.

   O setor de saneamento básico é responsável por cerca de 2,5% do total de energia 

   A pesquisa visa analisar, com base em um estudo de caso em uma empresa de 

saneamento básico, as melhorias obtidas após a implantação de estratégias de 

eficiência energética em bombeamentos de água até então com restrições de 

desempenho. Superdimensionamento, baixo rendimento hidráulico e elétrico, alta 

idade das moto bombas em uso, cavitação, utilização de acionamentos de partida que 

não permitem a variação de vazão, operação intermitente, além de sistemas falhos de 

controle de níveis em reservatórios, são alguns dos problemas diagnosticados em dois 

sistemas de bombeamentos de água tratada. São demonstrados os resultados 

operacionais e financeiros, de estratégias tais como: implantação de automação 

industrial, controle variável de vazão, seleção e substituição de bombas mais eficientes 

e alteração da operação para o sistema booster. Comparativos de faturas de energia 

antes e após a implantação das estratégias, além de indicadores como o Valor Presente 

Líquido (VPL) e o tempo de retorno simples (payback) indicaram bons investimentos e 

reduções significativas no consumo de energia elétrica nos projetos analisados.

1Maiquel Auri Lamb

BOAS PRÁTICAS EM UMA EMPRESA DE SANEAMENTO BÁSICO

Produtivos pela Universidade Federal de Santa Maria (2014).
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consumida no país. No ano de 2016, as empresas brasileiras do setor gastaram cerca 

de 11,8TWh em seus sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, o 

que corresponde ao montante de energia capaz de atender 18,5 milhões de pessoas 

(SNIS, 2016). Nas companhias de saneamento, os sistemas de elevatórias de água 

representam 90% a 95% de seus gastos com energia elétrica, que por sua vez, são a 

segunda maior fatia de seus custos operacionais (TSUTIYA, 2004). Na companhia 

situada no Vale do Rio dos Sinos no estado do Rio Grande do Sul, esse percentual é 

ainda maior, representando cerca de 98% de toda sua energia consumida. Somente em 

seus sistemas de bombeamentos, o gasto energético ultrapassou 14,3MWh em 2017 

(CMS, 2018). 

   Os sistemas convencionais de bombeamento de água têm demonstrado, ao longo 

dos anos, serem ineficientes energeticamente em diversos aspectos. Uma 

considerável parcela das instalações de bombas é antiga e por vezes, 

superdimensionada; a operação de conjuntos hidráulicos fora do ponto de operação 

ideal faz com que elas tenham seu desempenho comprometido ou subutilizado; 

sistemas de chave de partida convencionais não permitem que a vazão dos 

equipamentos seja variável e problemas de baixa pressão na sucção das bombas dão 

origem a fenômenos como a cavitação; todos esses fatores, ao final, induzem a um 

maior consumo de energia elétrica.  

   Em síntese, as iniciativas que promovam a eficiência energética nas instalações de 

bombeamento são importantes medidas para a diminuição dos custos de operação e 

ampliação da capacidade de investimento das companhias de saneamento. Por meio 

do equilíbrio de suas finanças, o saneamento pode ser ampliado e a qualidade dos 

serviços melhorada continuamente.

   Neste contexto é importante questionar quais as oportunidades de melhoria 

podem ser adotadas para que os bombeamentos, em uma empresa de saneamento 

básico, sejam mais eficientes energeticamente. A pesquisa teve como objetivo geral 

demonstrar os resultados financeiros e operacionais oriundos da implantação de 

medidas de eficiência energética em sistemas de bombeamentos de água. Os 

objetivos específicos, que corroboraram para o atendimento do objetivo geral, foram: 

a identificação dos fatores que afetavam o desempenho dos bombeamentos; a 

demonstração das ações de eficiência energética adotadas; a comparação do 

consumo de energia; e a avaliação de indicadores econômicos, como o Valor Presente 

Líquido (VPL) e o Tempo de Retorno Simples (Payback) dos projetos. 

   No referencial teórico, foram caracterizados os diversos sistemas de bombeamento 

METODOLOGIA
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de água de uma empresa de saneamento. Foram identificados, nas mais diversas 

fontes, os fatores que afetam a eficiência nos bombeamentos de água, assim como as 

áreas de oportunidades e as boas práticas empregadas na melhoria dos sistemas. 

   Já no estudo de caso, o foco foi o detalhamento dos principais sistemas de 

bombeamento da empresa analisada, bem como a demonstração dos resultados dos 

projetos de eficiência energética. Indicadores econômicos também foram calculados a 

fim de avaliar as medidas adotadas. Para executar tais atividades, foi realizado um 

levantamento de dados das respectivas elevatórias da empresa de saneamento, assim 

como das suas faturas de energia, para um posterior tratamento através de planilhas 

eletrônicas. A comparação dos resultados obtidos pelas ações de eficiência energética 

versus as condições anteriormente encontradas compôs a parte final da pesquisa.

   No que se refere ao método utilizado na pesquisa, no capítulo de Resultados e 

Discussão, foi realizado um diagnóstico de dois bombeamentos do sistema de 

distribuição de água: os boosters Verdes Campos e Calvet. Nesse procedimento, 

caracterizaram-se primeiramente as condições encontradas em cada elevatória. Na 

próxima etapa, relacionaram-se algumas das estratégias de eficiência energética 

mencionadas no referencial teórico e que foram aplicadas nos referidos 

bombeamentos. Em uma das instalações houve a modificação para o sistema booster 

automatizado e, no segundo sistema, foi realizada a seleção e substituição da bomba 

submersa por um modelo mais eficiente e adequado à aplicação. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES

   No que se refere à automação, uma de suas aplicações mais utilizadas nos 

sistemas de saneamento é o controle da pressão por meio da variação da rotação dos 

motores elétricos. De forma contínua e instantânea, o sistema monitora a pressão do 

sistema e a compara com aquele valor de pressão programado, decidindo se aumenta 

ou diminui a frequência das moto bombas (GONÇALVES, 2009).

   A idade em uso é um aspecto que influencia de forma negativa e progressiva os 

equipamentos. A manutenção precária dos conjuntos hidráulicos e o desgaste natural 

de elementos mecânicos provocam fugas do fluido e, consequentemente, quedas no 

rendimento hidráulico. Desta forma, mantém-se a manutenção dos equipamentos em 

condições perto de ótimas ou procura-se, preferencialmente, a substituição por 

bombas com melhores projetos e rendimentos (MACINTYRE, 2014). 

   No que tange ao modo de operação de bombeamentos, em geral, as redes de 

distribuição não operam com pressões superiores a 6kgf.cm² e, por isso, em muitos 

casos, é necessário instalar bombas para reinserir energia ao sistema. É o que 

chamamos de booster, ou seja, uma estação elevatória que tem a função de 
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reestabelecer a pressão em contrapartida às perdas de cargas existentes na rede e às 

questões topográficas (MACINTYRE, 2014). 

   Outra estratégia muito relevante é a de seleção do melhor tipo de equipamento. 

Inicia-se pelo estudo aprofundado da aplicação, assim como a qualidade da água a ser 

bombeada. Tendo conhecimento de requisitos de pressão e vazão do sistema, um bom 

ponto de partida é a utilização de ábacos de cobertura e softwares disponibilizados 

pelos fabricantes (MONACHESI, MONTEIRO, 2005).

   No estudo de caso a seguir é possível validar o referencial teórico, identificando as 

deficiências e os resultados das estratégias adotadas em dois bombeamentos de água 

tratada: Verdes Campos e Calvet. 

   Com relação ao booster Verdes Campos, constitui-se de um sistema elevatório 

composto por moto bombas centrífugas de 3cv de potência, atendendo a um bairro 

com aproximadamente 200 economias. Esse sistema recalcava água entre dois 

reservatórios a uma cota de 30 metros.

   O painel de comando era composto por contatoras ligadas em partida direta que 

acionavam os motores elétricos na rotação nominal e de forma local (Figura 1). Dessa 

forma, era utilizada a máxima de potência elétrica disponível no conjunto hidráulico, 

resultando em uma vazão fixa na saída da bomba. O comando do bombeamento 

recebia o sinal elétrico de eletroboias que perfaziam o controle dos níveis dos 

reservatórios. Essas, por sua vez, induziam a um funcionamento intermitente das moto 

bombas, pois eram acionadas e desacionadas inúmeras vezes a fim de suprirem o 

reservatório superior. Esse modo de operação afetava diretamente a vida útil dos 

equipamentos, pois gerava desgastes excessivos em seus componentes mecânicos e 

elétricos, acentuando ainda mais a perda de rendimento das moto bombas que já 

possuíam um elevado tempo de uso. Além disso, as eletroboias, em virtude de defeitos 

elétricos, acabavam perdendo sua função de controle de volume e provocando a 

cavitação nas bombas.

Figura 1 - Configuração antiga Verdes Campos

Fonte: Autor (2018)
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   No que se refere ao booster Calvet, este era constituído por uma bomba 

submersa Leão® modelo ES84, de 5 estágios e 40cv de potência, instalada em um 

poço falso. Esse booster supre uma grande e importante área central da cidade, com 

aproximadamente 850 economias. No entanto, a operação da bomba estava 

superdimensionada, fazendo com que ela operasse fora da curva do sistema, em um 

ponto de baixo rendimento. O equipamento devia fornecer para o sistema, uma 

vazão de 42 m³/h de água, a uma pressão de 90 m.c.a. No entanto, tinha-se um 

excedente de vazão de 29 m³/h no sistema. Essa sobra no sistema fazia com que a 

frequência de operação da bomba permanecesse baixa por longos períodos do dia. 

Além disso, a bomba apresentava baixo rendimento hidráulico devido a tecnologia 

obsoleta e condição de manutenção. Por se tratar de um equipamento construído 

em 1990, os projetos de materiais e componentes mecânicos importantes nesse tipo 

de bomba já estavam defasados, fazendo com que a potência requerida por estágios 

fosse maior do que em novos equipamentos. Além disso, com o tempo de uso, 

desgastes em eixos, buchas, encostos e anéis aumentam gradativamente as perdas 

de pressão por recirculação entre os estágios da bomba, reduzindo o seu 

rendimento global, comprovadamente verificado em testes de bancada.

   Com relação à conversão do sistema convencional para o sistema booster, houve 

uma mudança operacional significativa. Ao invés das moto bombas centrífugas 

realizarem o transporte da água entre dois reservatórios, utilizou-se do seu 

potencial hidráulico para a pressurização em linha. Desta forma, as moto bombas 

deixaram de ser alimentadas pelos reservatórios para serem conectadas 

diretamente à rede de distribuição. Após a realização desse procedimento, a pressão 

de sucção das bombas aumentou para 25 m.c.a, eliminando o fenômeno de 

cavitação, bem como todos os seus inconvenientes. 

   Neste contexto de alto consumo energético, foi desenvolvido um plano de ação 

para os respectivos bombeamentos. As estratégias de eficiência energética 

adotadas no Verdes Campos foram: a conversão do sistema de bombeamento 

convencional para o sistema booster; a seleção e instalação de moto bombas com 

maior rendimento hidráulico e elétrico; e a utilização de automação. Já no Calvet, foi 

realizada a seleção e substituição da bomba submersa.

   Na seleção dos equipamentos foi utilizado o software Webpumpsel®. Ao final do 

procedimento foi obtido um relatório onde constavam informações sobre o modelo 

sugerido pelo fabricante, bem como gráficos de HXQ, de rendimento e de NPSH 

requerido, servindo de subsídios para a tomada de decisão. A partir disso, foram 

adquiridas duas moto bombas centrífugas de 3cv a fim de fornecer uma vazão de 6 m³/h 

a uma pressão de 40 m.c.a. A nova instalação pode ser vista na Figura 2.

1 Maiores informações são encontradas em: https://www.biosonicsinc.com/products/mx-aquatic-habitat-echosounder/
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   Os resultados dessas estratégias no Verdes Campos foram bastante positivos. 

Tendo em consideração que não houve oscilação no número de economias 

atendidas, o consumo médio de energia foi de 436kWh de janeiro a agosto de 2018, 

contra 983kWh em 2017, em igual período. Isso representou uma redução superior a 

56%. Somando-se todos os consumos mensais dos dois períodos analisados, 

obtivemos 3.489kWh (2018) e 7.863kWh (2017). Subtraindo-se esses valores e 

multiplicando pela tarifa média da concessionária de energia (R$0,68/kWh) perfez, 

em oito meses de análise, uma economia de R$2.974,32. A comparação dos períodos 

pode ser visualizada na Figura 3.

Figura 2 - Bombeamento Verdes Campos reformado

Fonte: Autor (2018)

   A instalação do inversor de frequência trouxe uma melhora substancial na 

operação das moto bombas. O regime intermitente de operação deu lugar a um 

funcionamento modular. Por meio da instalação de sensores de pressão, um à 

montante das bombas e outro à jusante, foi possível controlar duas diferentes 

situações: a pressão mínima na sucção das bombas para que não ocorra cavitação 

(NPSH disponível deve ser maior que o NPSH requerido); e a pressão de set-point da 

rede. Quanto à pressão de segurança, estabeleceu-se um limite mínimo de 5 m.c.a. 

Caso a pressão de alimentação das bombas diminua abaixo desse valor, o inversor de 

frequência desarmará a moto bomba para evitar a operação indevida. No que se refere 

à pressão de set-point, foi parametrizado no inversor de frequência um limite de 40 

m.c.a, fazendo com que o booster utilizasse esse valor para operar em regime de 

modulação. Além disso, foi incorporado o bombeamento no sistema de controle 

supervisório Elipse SCADA®. Dessa forma, é possível monitorá-lo e realizar alterações 

em seus parâmetros de forma remota e em tempo real.
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   No que tange ao booster Calvet, foi realizada a seleção da melhor bomba submersa 

que atendesse o ponto ideal do sistema. O software Webpumpsel® foi importante 

nesta tarefa, gerando como resultado um relatório do modelo que atende plenamente 

o ponto operacional do sistema (42m³/h x 90 m.c.a). A partir do modelo sugerido pelo 

software, buscaram-se mais opções de equipamentos com pontos similares de curvas 

características. O equipamento escolhido para atender o ponto foi a Vanbro® modelo 

VBSP62 de 7 estágios e 18cv. Observa-se que na Figura 4 que em 42m³/h o 

rendimento hidráulico é de aproximadamente 70%, bem superior ao rendimento da 

bomba Leão® de 40cv (abaixo de 50%).

Figura 3 - Comparação consumo booster Verdes Campos

Fonte: Autor (2018)

   O payback simples foi de 1 ano e 10 meses, considerando-se uma estimativa de 

economia gerada de aproximadamente R$ 4.460,00 por ano e um custo de 

modernização de R$8.000,00. Já o indicador VPL foi igualmente positivo, 

apresentando um valor de R$19.404,78, levando em consideração os seguintes 

parâmetros: taxa mínima de atratividade de 10% ao ano; vida útil dos equipamentos 

de 10 anos e economia anual estimada de R$4.460,00. 

Figura 4 - Curva característica bomba submersa Vanbro

Fonte: Adaptado de Vanbro (2018)

2 Termo utilizado entre a comunidade hidrográfica para descrever falhas de cobertura nas áreas sondadas.
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   A melhoria operacional proporcionada pela nova bomba ficou evidente na Figura 

5, já que ela passou a suprir a demanda de forma mais equilibrada, a uma frequência 

ideal no seu ponto ótimo de rendimento hidráulico. As curvas de pressão de recalque 

(azul) e de frequência (amarelo) demonstram um padrão de comportamento 

correlacionado, com valores superiores a 50Hz durante o período diurno e 40Hz em 

horário noturno onde a pressão de set-point é reduzida.

Figura 5 - Gráfico software supervisório Calvet

Fonte: Autor (2018)

Figura 6 - Comparação consumo booster Calvet

   Considerando-se que não houve mudança no número de economias atendidas 

no período analisado, a média de consumo no Calvet foi de 7.022kWh nos primeiros 

oito meses de 2018, enquanto que em 2017 foi de 9.222kWh. Essa diferença 

representou uma redução superior a 24%. A diferença entre o consumo nos dois 

períodos em que foi possível realizar a análise foi de 17.601kWh. Esse valor 

multiplicado pela tarifa da concessionária de energia (R$0,68/kWh) perfez, em 

apenas oito meses de análise, uma economia de R$11.968,68. A comparação dos 

períodos também pode ser verificada na Figura 6.

Fonte: Autor (2018)
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Ÿ O montante despendido na eficientização dos boosters foi de apenas R$14,3 

mil, não comprometendo o orçamento da companhia. O resultado do VPL foi 

positivo em todos os projetos, principalmente no Calvet, com mais de R$ 104 

mil. Quanto ao payback dos investimentos, todos os projetos apresentaram 

retorno inferior a dois anos, sendo o Calvet aquele com melhor indicador 

(quatro meses).

CONCLUSÃO

   O problema abordado pela presente pesquisa foi o alto consumo energético em 

bombeamentos de água tratada, visto que representam a maior fatia de recursos 

gastos em uma empresa de saneamento básico. Neste contexto, a adoção das 

estratégias de eficiência energética trouxe uma grande melhoria operacional, de 

racionalização de energia e de capital. Os objetivos da pesquisa, tanto geral quanto 

específicos, foram plenamente atendidos visto que: 

Ÿ A comparação nos consumos de energia elétrica trouxe a comprovação do 

sucesso dessas medidas. Houve consideráveis reduções energéticas nas 

elevatórias analisadas: 56% no Verdes Campos e 24% no Calvet. A elevatória 

com maior redução em quantidade de kWh em oito meses de análise foi o 

booster Calvet, com mais de 17.601 kWh, enquanto que no Verdes Campos foi 

de 4.374kWh no mesmo período;

Ÿ Foram identificados e caracterizados bombeamentos que apresentavam 

deficiências energéticas, tais como: baixo rendimento hidráulico e elétrico, 

superdimensionamento, operação intermitente, cavitação e controle ineficaz;

Ÿ Foram relacionadas no referencial teórico e posteriormente aplicadas no 

estudo de caso diversas ações de eficiência energética. Destacaram-se a 

operação das elevatórias de água em modo booster e o controle variável de 

vazão por meio do emprego de inversor de frequência. Além disso, a 

automação proporcionou um melhor gerenciamento dos parâmetros 

operacionais, viabilizando inclusive o controle por software supervisório. A 

substituição de equipamentos, selecionados a partir de ferramentas de 

seleção, dimensionados conforme a aplicação e com melhores rendimentos, 

proporcionou o melhor encaixe no sistema a um menor consumo energético;

   Com relação ao investimento realizado, viu-se que o montante de R$6.325,00, 

referentes à compra da bomba submersa, foi recuperado em apenas quatro meses 

(payback simples), considerando-se uma estimativa de economia gerada de 

aproximadamente R$17.963,02 por ano. O VPL calculado foi o maior dentre os dois 

projetos analisados, totalizando um valor positivo de R$104.050,03. 
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 Em síntese, a pesquisa demonstrou uma melhora considerável na qualidade de 

distribuição de água, com maior disponibilidade dos sistemas a um menor consumo 

energético. Os indicadores comprovaram que não são necessários volumosos 

investimentos para que bons resultados sejam obtidos. Dessa maneira, a expansão 

de projetos de eficiência energética deverá ser incentivada continuamente, a fim de 

que as melhorias alcancem todos os sistemas do saneamento básico. 
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   O presente trabalho trata da aplicação e avaliação de geotecnologias para a 

identificação de macrófitas aquáticas em corpos hídricos artificiais. Essas plantas 

dificultam a captação de água para fornecimento público em represas de distribuição e 

tratamento de água. Ademais, o excessivo crescimento de plantas aquáticas, além do 

aspecto estético negativo, pode ocasionar a mortandade de peixes, impactos no 

transporte fluvial, contaminação em seres vivos, prejudica o lazer e a prática de 

esportes náuticos (AZEVEDO, 1998; SANCHES et al., 2012, apud MURARO, 2018). 

Portanto, a presença em desequilíbrio dessa vegetação está diretamente relacionada 

com a qualidade da água e, consequentemente, a problemas de doenças de veiculação 

hídrica, aspectos essenciais para serem controlados por represas de abastecimento de 

água. Inicialmente, por meio de técnicas de sensoriamento remoto, avaliou-se o 

6Érica Santos Matos
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potencial de imagens multiespectrais para o mapeamento da vegetação aquática. 

Realizou-se um estudo de índice espectral versus casos com ocorrências de plantas 

detectadas em um campo exploratório. Em paralelo, foi empregado, para a mesma 

região de estudo, a batimetria para a obtenção de informações espaciais a respeito do 

relevo submerso. Para isso, utilizou-se o ecobatímetro Biosonics MX-200, o qual 

segundo o fabricante é apropriado para a detecção de Vegetações Aquáticas 

Submersas (VAS). Os resultados comprovam que: o produto do sensoriamento remoto 

possibilita inferir espacialmente as plantas aquáticas emersas (compostas por 

emergentes e flutuantes); a batimetria é uma técnica promissora na caracterização 

morfológica do relevo subaquático permitindo investigações de ocupações por plantas 

submersas; o sensoriamento remoto e a batimetria são métodos complementares no 

objetivo de estudo desta pesquisa; a metodologia empregada representa uma 

poderosa ferramenta na gestão de vegetações aquáticas em corpos hídricos.

   Palavras-Chave: Vegetação aquática submersa; Sensoriamento Remoto; 

Batimetria; Gestão de Vegetações Aquáticas em Corpos Hídricos.

INTRODUÇÃO

   A dinâmica dos sistemas hídricos, decorrentes de processos de erosão e 

assoreamento, pode ser acelerada em virtude de atividades antrópicas intensas que 

ocasionam um desequilíbrio ambiental. Um acontecimento que vem chamando a 

atenção nas últimas décadas é o rápido crescimento de plantas aquáticas em canais, 

rios, lagos e principalmente em corpos hídricos artificiais, como os reservatórios. 

Diante dessa problemática ambiental, observou-se que em corpos d'água altamente 

eutrofizados essas plantas se proliferam rapidamente. As pesquisas realizadas por 

Barreto et al. (2013), Carneiro et al. (2005) e Leite (2002) abordam como o aporte de 

elevadas cargas de poluentes e nutrientes por fontes pontuais e difusas favorece o 

crescimento excessivo das macrófitas possibilitando o surgimento de cianobactérias 

potencialmente tóxicas. A título de exemplo, na represa de Salto Grande, em São Paulo, 

fatores adicionais como a expansão do cultivo da cana-de-açúcar, juntamente com o 

crescimento da área urbana contribuem para a elevada quantidade de vegetações 

aquáticas ao longo de todo o sistema, formando bancos que percorrem o reservatório 

promovendo o arraste das câmaras de sedimentação e a perda do material coletado 

(LEITE, 2002). Adicionalmente, consequências como mau odor, problemas na 

navegação, aeração, fluxo de canal, entupimentos de filtros em estações de tratamento 

de água e diminuição no potencial de geração de energia em usinas hidrelétricas 

(UHEs) são outros efeitos decorrentes da infestação por macrófitas aquáticas 

(MARCONDES; MUSTAFÁ; TANAKA, 2003). Situações de desequilíbrio das populações 

dessas plantas exigem ao menos o seu monitoramento devido aos danos que 
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   Sendo assim, o uso das geotecnologias, como o levantamento batimétrico e a 

detecção remota, são poderosas ferramentas para caracterizar e monitorar 

espacialmente a cobertura de vegetação aquática em termos de área ocupada. Logo, a 

   Essas vegetações aquáticas podem ser encontradas, simplificadamente, de três 

formas na natureza: emergentes, flutuantes e submersas. Relativamente à infestação 

por macrófitas submersas, a profundidade, radiação luminosa e turbidez da água são 

fatores limitantes para o seu crescimento, restringindo a sua ocorrência em locais com 

determinada transparência da água (CAMARGO; PEZZATO; HENRY-SILVA, 2003). Além 

disso, para esses casos, ressalta-se a grande dificuldade no processo de obtenção de 

dados, pois o fato da planta não emergir na superfície da água dificulta tanto o manejo 

quanto à detecção das áreas infestadas (LIMA et al., 2005, apud MURARO, 2018). Nesse 

sentido, um método ativo de aquisição de dados mostra-se eficaz em solucionar a 

problemática da compreensão de feições submersas: a batimetria. Esse tipo de 

levantamento, que possibilita a medição da profundidade, em conjunto com técnicas 

de posicionamento da embarcação por GNSS e aliado a um Sistema de Informações 

Geográficas (SIG), representa uma ferramenta promissora na detecção de feições e 

macrófitas submersas. Já o sensoriamento remoto, o qual permite a análise de dados 

adquiridos por um sistema que não se encontra em contato com o fenômeno 

investigado, é uma alternativa para mapear as regiões com ocorrências de plantas 

aquáticas, principalmente as de comportamento emergente.

   Em relação ao manejo das plantas aquáticas, é corriqueiro o uso de técnicas 

empregadas que tratam de controles mecânicos que se baseiam na retirada periódica 

da biomassa presente no ambiente (SCHEER et al., 2016). Todavia, a remoção 

mecânica de forma inadequada pode acarretar em impactos nocivos ao sistema 

aquático. Segundo o estudo de Wojciechowski et al. (2018), realizado na mesma área 

de estudo que compreende o presente trabalho, os efeitos da remoção mecânica de 

macrófitas causaram consequências na composição fitoplanctônica e seleção de 

espécies toxigênicas de cianobactérias. Conforme a pesquisa, esses impactos 

provavelmente estão associados às perturbações causadas no ambiente quando 

realizado a retirada das macrófitas. Desse modo, as técnicas mecânicas devem ser 

cuidadosamente consideradas em paralelo ao monitoramento de espécies nocivas e 

as mudanças ambientais que podem ocorrer em toda a extensão do corpo hídrico 

(WOJCIECHOWSKI et al., 2018). Logo, para auxiliar e aprimorar os métodos de controle 

e minimizar os impactos da remoção das plantas aquáticas, a visão sinóptica da área 

de estudo é um importante parâmetro para proporcionar a indicação dos locais 

infestados por macrófitas e espécies nocivas norteando as tomadas de decisões para o 

seu devido manejo.

acarretam aos usos múltiplos de alguns ambientes, repercutindo em prejuízos 

econômicos e ambientais (THOMAS, 2002, apud SCHEER et al., 2016).
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aplicação desses métodos permite inferir sobre o espaço geográfico em que as plantas 

aquáticas estão inseridas, bem como, as relações espaciais que essas possuem com as 

causas do seu crescimento excessivo (profundidade, fontes pontuais, morfologia do 

corpo hídrico, etc.). Essas características são fatores determinantes para o 

entendimento da dinâmica das plantas aquáticas evitando, assim, processos onerosos. 

Desta forma, é avaliado na presente pesquisa o potencial do uso das geotecnologias, 

por meio da batimetria e do sensoriamento remoto, na detecção de macrófitas para o 

reservatório Piraquara II, localizado na região metropolitana de Curitiba-PR.

   A fim de obter pontos de sondagem georreferenciados, é fundamental que na 

embarcação seja instalado um equipamento GNSS (Global Navigation Satellite System), 

na técnica RTK (Real Time Kinematic), sincronizado com o transdutor. Enfatiza-se ainda 

que em terra deve ser instalado outro equipamento GNSS que funcionará como uma 

estação de referência com coordenadas precisas. Para isso dispôs-se do GNSS RTK Hi-

Target V90 Plus, de fabricação chinesa, com um receptor multi-constelação, projetado 

para fornecer precisão centimétrica (GEOMAT, 2018). 

Tabela 1 - Características SENTINEL-2

Fonte: ESA (2018)

MATERIAIS UTILIZADOS

   Para o levantamento dos dados da profundidade foi empregado o ecobatímetro da 
1marca Biosonics, modelo MX-200  equipado com um transdutor que opera na 

frequência de 204,8 kHz e feixe de ângulo cônico com 8,5°. Esse equipamento emite 5 

pulsos por segundo classificando, mediante o uso do software específico, as forças de 

retorno dos múltiplos ecos (BIOSONICS, 2018). Para a aquisição e tratamento dos 

dados batimétricos foram utilizados os programas computacionais Visual Acquisition e 

Visual Habitat, ambos desenvolvidos pelo mesmo fabricante do ecobatímetro. Esses 

aplicativos permitem o processamento através de algoritmos e funcionalidades para a 

detecção automática da Vegetação Aquática Submersa (VAS). 

   A imagem orbital empregada pertence ao programa Sentinel-2, da Agência 

Espacial Europeia (ESA). As suas principais características são expostas na Tabela 1.

Resolução Temporal (revisita) 5 dias (e 2 a 3 dias para latitudes médias)  

Resolução Espacial 
B2, B3, B4 e B8 com 10 metros. As 

demais com 20 metros ou 60 metros.  

Resolução Espectral (μm) 
13 bandas espectrais, com intervalos entre 

0,444 µm  a 2,202 µm.  
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   Para a identificação preliminar de locais com ocorrências de macrófitas aplicou-se 

técnicas de sensoriamento remoto que envolvem a álgebra de bandas. De posse de 

Figura 1 - Características SENTINEL-2

Fonte: Os autores (2018)

   SENSORIAMENTO REMOTO 

   ÁREA DE ESTUDO

   A represa Piraquara II está situada na bacia hidrográfica do rio Iguaçu, Paraná, no 

município que leva o mesmo nome do reservatório. Esse reservatório é administrado 

pela Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar. Construída entre 2003 e 2008 

com uma área alagada de 5,6 km² é alimentada pelos rios Iraí e Iguaçu, posiciona-se 

dentro da área de preservação ambiental dos mananciais do Alto Iguaçu (SANEPAR, 

2018). A Figura 1 mostra a localização da represa Piraquara II.

   Na literatura, o trabalho de Silva et al. (2014) apresenta um inventário botânico de 

espécies de macrófitas aquáticas coletadas nos anos de 2007, 2009, 2011 e 2012 em 4 

reservatórios da bacia hidrográfica do rio Iguaçu - PR (Passaúna, Iraí, Piraquara I e 

Piraquara II). Até 2012 foram encontradas 5 espécies diferentes de macrófitas submersas 

no reservatório Piraquara II, sendo elas: Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., Utricularia 

gibba L., Mayaca fluviatilis Aubl, Hygrophila polysperma e Lilaeopsis minor (Glaz.) Affolter. 

Segundo esse estudo, entre as formas de vida das espécies encontradas neste 

reservatório, as classificadas como macrófitas emergentes representavam 52,7%. 

Ademais, os maiores bancos de macrófitas emersas (emergentes e flutuantes) foram 

encontrados no reservatório Passaúna, seguido do Piraquara II (SILVA et al., 2014). 
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Fonte: Os Autores (2018)

uma imagem orbital Sentinel-2 para a região de estudo e com data do imageamento 

para o dia 19 de julho de 2018 sucederam-se as etapas descritas na Figura 2.

Figura 2 - Rotina simplificada do processamento digital de imagem SENTINEL -2.

   O índice espectral GNDVI foi empregado para salientar a resposta do alvo de 

estudo na imagem orbital. O GNDVI: Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, 

semelhante ao NDVI, substitui a banda do vermelho pelo verde, já que nessa faixa 

encontra-se a maior reflectância da vegetação na região do visível. Portanto, o GNDVI 

é mais sensível que o NDVI para identificar diferentes taxas de concentração de 

clorofila (Equação 1). 

   LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO

   Foi selecionada uma área piloto do reservatório, e de fácil acesso para a realização 

do levantamento batimétrico. Para tanto, a amostragem da região foi feita por 

transectos espaçados a cada 15 metros, iniciando e finalizando de uma margem à 

outra (Figura 3). A escolha dessa medida de afastamento foi feita com o intuito de 
2abranger suficientemente a área eleita a fim de evitar a ocorrência de feriados .

Figura 3 - Linhas de sondagem planejadas.

Fonte: Os Autores (2018)
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   Perpendicular às linhas de sondagem, foram elaboradas as linhas de verificação 

com um espaçamento a cada 150 metros, respeitando a especificação da 

Organização Internacional de Hidrografia (OHI) para Levantamentos Hidrográficos 

que cita:

   O esquema simplificado da Figura 4 ilustra o processo realizado para a aquisição 

das profundidades georreferenciadas. A primeira etapa é a determinação dos 

parâmetros da velocidade do som na água e o intervalo de tempo percorrido pelo eco, 

resultando no valor da profundidade, proveniente do levantamento batimétrico. A 

obtenção da posição planimétrica a cada instante das profundidades é obtida pelo 

sistema GNSS-RTK e enviada ao software de batimetria por meio das mensagens 

NMEA 0183, desenvolvido pela National Marine Eletronics Association.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Fonte: Os Autores (2018)

   Esse local também está representado em Carta Náutica elaborada pelos autores 

Santo e Duck (2018) subsidiando a navegação e validação da batimetria realizada.

   Conforme a Figura 5 o GNDVI salienta as regiões de bordas e braços do 

reservatório, caracterizado por ambientes lênticos propícios para o crescimento das 

plantas aquáticas. As imagens destacam algumas regiões visitadas em campo para 

avaliar o índice empregado. Percebe-se que para as áreas onde os valores do GNDVI 

Figura 4 - Fluxograma simplificado da batimetria

   De posse da imagem construída com o índice GNDVI aplicado, é possível realizar 

análises com relação ao alvo de estudo: as macrófitas.

   “Linhas de verificação deverão ser conduzidas em intervalos discretos. Estes intervalos 

geralmente não deverão ser mais que 15 vezes o espaçamento das principais linhas de 

sondagem.”
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foram mais altos, evidenciado pela coloração vermelha, havia presença de 

vegetação aquática emersa. Devido à alta reflectância no infravermelho próximo e 

a absorção no verde, compreende-se que para o índice GNDVI os altos valores 

positivos caracterizam a vegetação e o oposto (valores baixos ou negativos) 

representam a água.

Figura 5 - Índice GNDVI aplicado à imagem Sentinel-2.

Fonte: Os Autores (2018)

   Com o subsídio do índice espectral aplicado é possível inferir que para a data 

do imageamento (19/07/2018) 18,67% da lâmina d'água estava ocupada por 

macrófitas aquáticas emersas. Para entender a resposta espectral das macrófitas, 

primeiramente é necessário compreender o ambiente onde elas estão inseridas. De 

modo geral, a água como objeto de estudo para o sensoriamento remoto é um alvo 

complexo, pois absorve grande parte da radiação eletromagnética incidente e é 

influenciado pela mudança no nível da água, variação de matériais suspensos, 

dissolvidos, condições meteorológicas e práticas de uso da terra. A área de estudo 

apresenta elementos dissolvidos e em suspensão que alteram a resposta espectral 

e a aparência da água na imagem orbital. A presença de matéria orgânica na água, 

como macrófitas, desloca o pico de reflectância espectral para o verde. Portanto, 

em função disso, a água eutrofizada apresenta uma resposta maior para o GNDVI. 

No que se refere à identificação das macrófitas submersas, grande parte da 

radiação é absorvida e atenuada pela água, alterando a reflectância, implicando 

diretamente na detecção desses elementos até determinadas profundidades. 
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   A batimetria permitiu reconhecer elementos submersos que provavelmente se 

referem aos paliteiros. Na época da construção deste reservatório, não houve a 

supressão arbórea total da área inundada e muitos troncos (ou paliteiros) ficaram 

submersos. Essas feições aumentam a complexidade estrutural do corpo hídrico, 

configurando um risco para a navegação e esportes náuticos. Assim, esse elemento 

representa mais uma feição subaquática importante de identificar por meio do 

levantamento batimétrico. No decorrer da navegação foram avistados muitos troncos 

parcialmente fora da água próximos às margens. A Figura 6 mostra um caso em que foi 

encontrada a presença de paliteiro, o qual, através do osciloscópio é possível 

visualizar uma resposta em torno de -50dB (tons esverdeados) e na porção inferior, o 

fundo, com uma resposta maior, cerca de -30dB (tons amarelos e/ou avermelhados).

Figura 6 - Resposta de paliteiro no ecograma.

Fonte: Os Autores (2018)

   A identificação visual desses elementos e8m vários pontos do reservatório 

possibilitou inferir a presença deles também submersos, ou seja, paliteiros que se 

encontram em profundidades maiores e, consequentemente, estão abaixo do nível 

d'água. Deste modo, com o Modelo Digital de Elevação (MDE) (Figura 7), fruto do 

levantamento batimétrico, é possível interpretar que as alturas superiores a 2 metros 

são troncos submersos, posto que, as espécies de macrófitas não ultrapassam esse 

comprimento (CABI, 2011).
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Figura 7 - Representação tridimensional do fundo do reservatório, os paliteiros e macrófitas.

   No domínio das macrófitas emersas, isto é, acima da lâmina d'água, o 

sensoriamento remoto se mostra promissor, principalmente através da aplicação de 

índices espectrais como, o GNDVI. O resultado é a identificação espacial das extensões 

ocupadas por plantas emersas, já que essas possuem uma maior reflectância no 

Fonte: Os Autores (2018)

   Mesmo diante da dificuldade em avistar as macrófitas submersas no local do 

levantamento batimétrico, vinculado à baixa ocorrência das mesmas neste 

reservatório (em razão da alta turbidez da água), o campo exploratório permitiu 

identificar outras feições subaquáticas passíveis de serem mapeadas. Esse episódio 

permitiu simular e comprovar que a técnica de batimetria adotada possibilita mapear 

os ambientes infestados por VAS. Assim sendo, a batimetria, em conjunto com o 

sensoriamento remoto e o SIG, foram aplicados de forma integrada, resultando em 

ótimos recursos para o monitoramento e caracterização de vegetações aquáticas e 

outras feições nos corpos hídricos. 

   O trabalho propôs apresentar geossoluções para monitorar e identificar uma das 

consequências que a poluição gera nos recursos hídricos: o crescimento excessivo de 

macrófitas. As técnicas apresentadas também propiciam a identificação de fontes 

pontuais e difusas de poluição que contribuem para o desequilíbrio do sistema 

hídrico. Apesar do ambiente aquático como alvo de estudo, proporcionar, muitas vezes, 

áreas remotas e de grandes extensões, principalmente quando o objetivo é inferir 

espacialmente as feições submersas, as geotecnologias apresentam ferramentas que 

permitem descrever as variáveis de estudo no espaço geográfico, até mesmo quando 

estão em regiões de difícil acesso.

   CONCLUSÃO
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infravermelho próximo, do que a água e a VAS. No que concerne o ambiente 

subaquático o levantamento batimétrico constitui uma maneira efetiva de obter 

informações, de modo que, com essa técnica e o equipamento apropriado, foi possível 

a aquisição de dados para o mapeamento dos elementos submersos durante a 

navegação. A integração com o posicionamento GNSS em tempo real, permitiu inferir 

espacialmente, os locais com a presença de paliteiros ou macrófitas submersas.

   Perante os métodos propostos e os resultados adquiridos, o conhecimento da área 

ocupada por bancos de macrófitas, sendo as submersas através da representação 

tridimensional do fundo do corpo hídrico ou as emersas oriundas do mapeamento 

remoto, promovem aliar geotecnologias para subsidiar o manejo mecânico da 

biomassa presente nos reservatórios. Desta forma, a aplicação do sensoriamento 

remoto e batimetria fornecem diversas possibilidades para a gestão dos recursos 

hídricos, como, por exemplo, perspectivas futuras com a construção de um modelo 

empírico preditor de biomassa para as macrófitas, configurando uma técnica não 

destrutiva para estimativas de biomassa presente no reservatório.

   Portanto, o presente trabalho alcança os objetivos propostos, mostrando que o 

levantamento batimétrico e o sensoriamento remoto são potenciais ferramentas na 

gestão de recursos hídricos, principalmente no estudo de áreas remotas e com vastas 

extensões, para auxiliar o monitoramento da ocupação por macrófitas, onde o espaço 

geográfico é um fator determinante para o seu entendimento. A sua quantificação 

torna-se uma valiosa informação na caracterização global do problema enfrentado.
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1
Bruno Damasceno Fernandes

   O aumento mundial do consumo de água e energia elétrica tem levantado 

questões como a escassez e o estresse hídrico e, ao mesmo tempo, tem estimulado a 

pesquisa e o desenvolvimento de técnicas de eficiência energética em sistemas de 

abastecimento de água. No entanto, constantemente, essas técnicas podem ser 

consideradas dispendiosas e complexas, pois utilizam equipamentos e ferramentas 

computacionais que geram dificuldade de sua implementação na prática operacional. 

Nesse sentido, especialmente em países em desenvolvimento, existe a necessidade do 

avanço em medidas de eficiência energética com reduzida dependência econômica, de 

equipamentos e de ferramentas, sem detrimento aos benefícios ambientais e 

econômicos. Este trabalho avaliou medidas de eficiência energética em um sistema de 

abastecimento por meio do uso de  inversor de frequência e  substituição do motor 

elétrico por um motor mais eficiente. A primeira medida não mostrou atratividade 

econômica, revelando que inversores de frequência nem sempre tem aplicabilidade na 

redução de custos energéticos, sobretudo em sistemas de bombeamento submersos 

com elevada altura manométrica. Contudo, a necessidade de um dispositivo soft starter 

deve ser observada, assim como alterações no sistema operacional que possam tornar 

essa medida atraente. A segunda medida demonstrou potencial econômico 

interessante e reforçou a importância da disponibilidade comercial e regulamentação 

técnica de motores de alto rendimento, já que o tempo de retorno foi de 4 anos, com 

redução no custo de energia elétrica de R$ 650,00 mensais e potencial de aplicação 

RESUMO

2
Fernando Jorge Corrêa Magalhães Filho
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para todo o sistema de abastecimento de água.

   Palavras-chave: Eficiência Hidroenergética; Motor de Alto Rendimento; Controle 

Operacional; Inversor de Frequência. 

INTRODUÇÃO

   O desenvolvimento de avaliações de caráter mais prático (MONACHASI; 

MONTEIRO, 2007), comparado a trabalhos com ferramentas computacionais 

complexas (VAMVAKERIDOU-LYROUDIA et al., 2007) para redução de custos de 

energia elétrica em sistemas de abastecimento de água, pode contribuir no combate à 

falta de disponibilidade econômica e de apoio à pesquisa, especialmente em países 

emergentes. 

   A expansão tecnológica, industrial e populacional promoveu o aumento do 

consumo de água e energia elétrica, ao mesmo tempo que demonstrou a necessidade 

de continuação de projetos de ampliação e melhoria de sistemas de abastecimento de 

água (SAA) existentes. O estresse hídrico, as questões de mudanças climáticas e os 

riscos econômicos decorrentes da instabilidade de mercados têm contribuído para o 

desenvolvimento de métodos para uma gestão de água eficiente. Nesse sentido, 

estudos de caso envolvendo avaliação de ciclo de vida (ACV) sobre a relação entre 

manejo de SAA e impactos ambientais têm mostrando grande importância (BOULAY; 

LATHUILLIÈRE, 2017).

   Países em desenvolvimento, entretanto, ainda encontram entraves estruturais 

(DIGHADE et al., 2014) como o manejo inadequado de sistemas de distribuição e, 

consequentemente, a questão de perdas de água. Além disso, os problemas 

socioeconômicos, como a falta de investimento em saneamento básico, dificultam a 

aplicação de estudos dessa natureza.

   Mostrada essa oportunidade, esta pesquisa estudou a aplicação de medidas de 

eficiência energética em um SAA, visando expor a potencialidade econômica de 

estudos dessa natureza (KAYA et al., 2008), as suas contribuições com questões 

ambientais e a aplicabilidade em países em desenvolvimento devido à reduzida 

   Técnicas visando a redução de custos com energia elétrica em SAA, como a 

otimização de reservatórios (BATCHABANI; FUAMBA, 2014), controle de bombeamento 

(SAIDUR et al. 2012) e desenvolvimento de modelos computacionais (VAMVAKERIDOU-

LYROUDIA et al., 2007), têm evoluído e mostrado potencialidade para a conservação de 

recursos hidroenergéticos. 
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   A metodologia desenvolvida neste estudo de caso utilizou técnicas de diagnóstico 

baseadas na análise de dados de monitoramento de SAA (vazão produzida e 

distribuída e variação de nível do reservatório) e de controle operacional, visando 

propor e avaliar medidas de eficiência energética. Foram examinadas técnica e 

financeiramente as propostas de instalação de inversor de frequência e de troca do 

motor elétrico por motor de alto rendimento.

METODOLOGIA

   O processo de distribuição ocorre por diferença de potencial gravitacional, sem o 

auxílio de equipamentos de pressurização na rede, que tem aproximadamente 8km de 

extensão. A Figura 1 representa a localização e o modelo hidráulico da área de estudo.

   O estudo de caso foi organizado em: metodologia, que apresenta a caracterização 

da área de estudo e procedimentos utilizados para avaliar as medidas de eficiência 

energética técnica e financeiramente, resultados, onde foi apresentada e discutida a 

viabilidade e, por fim, as conclusões, que apresentam as considerações finais e 

possibilidade de aplicação em outras pesquisas.

demanda de equipamentos e ferramentas computacionais.  

   ÁREA DE ESTUDO

   O setor de abastecimento José Abrão (SAAJA) localiza-se na região Centro-oeste 

do Brasil contando com captação subterrânea do aquífero Serra Geral, o mais 

explorado para fim econômico e de abastecimento na cidade de Campo Grande. A 
³ -1água produzida, cerca de 839 m d , destina-se a áreas residenciais, comerciais e à 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), sendo o consumo médio por 
-1 -1

habitante de 179L.hab d . Este valor está acima do valor publicado para a  região da 
-1 -1pesquisa, onde consta o consumo médio de 144L.hab d   .

   O sistema de bombeamento é constituído por uma bomba submersa da fabricante 

Ebara®. A operação é automatizada e controlada pelo Centro de Controle Operacional 

   Na região da pesquisa, cerca de 50% do abastecimento é a partir de poços 

subterrâneos, com tendência de aumento devido aos planos de expansão; cuja 

captação é realizada por bomba submersa, sendo enviada para um reservatório do 

tipo elevado com 100m³ de capacidade, onde recebe o tratamento simplificado por 

meio de cloração. 
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   No período de maior tarifação, compreendido entre 17:00h e 21:00h, o 

bombeamento é evitado, sendo mantido o volume mínimo de reserva de 50m³ e, nos 

demais períodos mantem-se 80m³. Esses parâmetros são utilizados para o 

acionamento da bomba. A tarifação elétrica é do tipo horária verde, apresentando uma 
-1demanda elétrica fixa de 11,66 R$.kW  e taxas horárias que variam  de 0,24 a 1,17 

-1R$.kWh . A paralisação no bombeamento acontece somente em situações de 

manutenção ou emergência de fornecimento de água. 

Figura 1 - Localização e modelo hidráulico da área de estudo

(CCO) seguindo as regras do plano elétrico contratado e os limites de funcionamento 
-1

do reservatório. Além disso, obedece ao ponto fixo de funcionamento 64 mca x 75 m³h , 

respectivamente, altura manométrica (H) e vazão (Q). 

   Segundo informações da fabricante Ebara®, as manutenções preventivas no 

equipamento devem ser realizadas a cada 10.000h de trabalho, com estimativa de 

custos de R$ 5.000,00 a R$ 6.500,00

Fonte: Campo Grande, 2018
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(4)

   O estudo da viabilidade da instalação do inversor de frequência foi realizado 

através da modelagem da curva característica da bomba, sob diferentes rotações de 

acordo com as Equações 1, 2 e 3; as quais relacionam os parâmetros hidráulicos: vazão 

(Q), altura manométrica (H) e frequência de rotação (N) (MONACHASI; MONTEIRO, 

2007).

   REDUÇÃO DO CUSTO POR DIMINUIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

    A potência elétrica consumida pelo motor de alto rendimento (Pot) foi calculada 

de modo teórico, pela aplicação da Equação 4 que relaciona a vazão (Q), o peso 

específico da água (γ) e o rendimento do conjunto de motor e bomba (η ) .

   REDUÇÃO DO CUSTO ATRAVÉS DA ALTERAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL

   Foi então verificado se as modificações na curva característica do conjunto motor 

bomba atenderiam aos requisitos mínimos de vazão e de altura manométrica 

demandadas pelo sistema. 

   A proposta de redução do consumo de energia elétrica através da substituição do 

motor elétrico por outro modelo de alto rendimento, baseou-se na hipótese de que o 

novo motor operasse sob as mesmas condições de controle operacional e da faixa e 

do tempo de funcionamento do motor atualmente instalado. A atividade foi dividida 

em três etapas: (I) determinação da potência elétrica consumida pelo novo motor; (II) 

quantificação do tempo de funcionamento do motor presente e (III) cálculo do 

consumo energético com a troca.

   O tempo de operação (t) atual do sistema de bombeamento, bem como do novo 

sistema de alto rendimento proposto, foram estimados através da Equação 5  . A 

potência elétrica utilizada foi a fornecida pelo fabricante do equipamento e o 

consumo energético (Ce) foi obtido através das faturas de energia elétrica. 

(1)

(2)

(3)

(5)
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   No estudo de caso o rendimento adotado foi de 91% já que a potência de 

referência é de 18,5kW.

   A estimativa de rendimento nominal do novo motor foi obtida através de consulta 

à ABNT NBR 17094-1:2018 que estabelece rendimentos mínimos de acordo com a 

potência (Tabela 1).

Tabela 1 - Rendimento mínimo segundo à ABNT NBR 17094-1: 2018.

Fonte: ABNT NBR 17094-1, 2018.

   A implantação de propostas de eficiência energética foi acompanhada por análise 

de índice econômico Tempo de Retorno de Capital (TRC) do tipo simples, de acordo 

com a Equação 6.

   No cálculo de viabilidade econômica, o custo de investimento contemplou a 

aquisição do motor elétrico de alto rendimento e as despesas de instalação e 

manutenção preventiva. O levantamento do custo do equipamento e sua manutenção 

foi realizado mediante pesquisa junto a fornecedores. Contudo, como só foram 

encontrados motores da linha padrão para bomba submersa, o custo foi estimado 

conforme   onde a recomendação é utilizar a média de preço de motores da linha 

padrão com o acréscimo de 30%. O custo de instalação utilizado foi o valor 

recomendado pelo Sistema Nacional de Preços e Índices para a Construção Civil 

(SINAPI).

   Na equação o valor do investimento corresponde a               e o valor do benefício 

a            .

   VIABILIDADE ECONÔMICA DE MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Potência nominal Velocidade síncrona (Hz)  

cv kW 
60 30  

Rendimento nominal (%)  

25.00 18.50 91.00  92.40  

(6)
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

   MUDANÇA DO SISTEMA OPERACIONAL ATRAVÉS DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA

   Por outro lado, a utilização de soft starter no acionamento elétrico não possui 

restrição, já que o dispositivo pode diminuir a frequência de manutenção corretiva nos 

componentes eletromecânicos e evitar golpes de aríete. Contudo a literatura não 

contempla estudos de caso que apontem viabilidade econômica do componente, 

sendo justificada a sua utilização devido à proteção oferecida aos componentes 

eletromecânicos.

   A aplicabilidade de inversores de frequência foi verificada através de simulações 

(Figura 2) na curva característica da bomba, pressão manométrica x vazão, contando 

com o atendimento dos requisitos mínimos do sistema.

   Visto que os custos com energia elétrica são os mais representativos em sistemas 

de bombeamento (HYDRAULIC INSTITUTE et al., 2001), a viabilidade de substituição 

   As alterações na curva não atenderam à altura manométrica mínima, o que 

inviabilizou a operação do sistema de bombeamento. Contudo, estudos de caso do 

mesmo tipo, envolvendo uma maior flexibilidade de requisitos de funcionamento, tem 

apresentado viabilidade técnica  

Figura 2 – Curvas do sistema de bombeamento para diferentes rotações

Fonte: Águas Guariroba, 2018

   SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO
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Fonte: Energisa, 2018.

de motor elétrico foi realizada através da comparação de custos energéticos (Figura 3) 

entre os motores atual e de alto rendimento. Na análise foi considerado o tempo de 

operação de janeiro a outubro de 2016. 

   Mesmo sendo comprovada a atratividade econômica, a normatização brasileira 

ABNT NBR 17094-1: 2018 não abrange motores elétricos projetados para bombas 

submersas como é visto também em outras regiões como a Europa (IEC 60034-30-1: 

2014). A falta de regulamentações de eficiência causa a não atratividade do mercado 

em produzir tais equipamentos e, consequentemente, a sua inviabilidade técnica.

Figura 3 – Comparação de consumo energético entre motores elétricos

   De acordo com a Figura 3, a redução de custo energético chegou a 20% ao mês. 

Além disso, visto que medidas referentes ao manejo de SAA não têm repercussão 

isolada, é interessante que se avalie também as repercussões ambientais geradas, 

como a redução de gases de efeito estufa  (BOULAY; LATHUILLIÈRE, 2017).    

   Como apresentado na Tabela 2, o cálculo de payback mostra que a economia 

gerada com a redução de energia consumida compensa o investimento em 4 anos. 

Isso pode ser considerado atrativo, pois a vida útil de um sistema motor bomba 

submerso é de cerca de 25 anos segundo consulta à fabricante, portanto, poderá gerar 

um montante equivalente à aquisição de 10 motores elétricos da linha padrão ou 

aproximadamente R$ 140.000,00.
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CONCLUSÃO

   O benefício mensal de R$ 650,00 pode ser considerado pequeno se comparado ao 

gasto total de energia no mesmo período, contudo, a aplicação do estudo a demais 

regiões pode mostrar resultados ainda mais significativos. Isso porque o estudo foi 

realizado em um subsistema de abastecimento que corresponde a 1% de toda área 

urbana onde poderia ser aplicado.   

Fonte: Elaborado pelos autores.

   A abordagem da pesquisa, por não demandar ferramentas computacionais 

complexas e contemplar análises diagnósticas de caráter acessível, auxilia na 

aplicação de projetos de eficiência energética em países ou regiões carentes de 

recursos técnicos e econômicos na área de saneamento.

   A utilização de inversor de frequência neste estudo de caso não é viável, já que a 

altura manométrica demandada pelo SAA não é alcançada. Contudo, é sugerida a 

instalação de soft starter no sistema de partida elétrica, para prolongar a vida útil do 

conjunto motor bomba e ampliar o período de manutenção corretiva. Além disso, é 

recomendado o estudo de outras formas de mudança no sistema operacional a fim de 

diminuir acionamentos e estresse hídrico. 

   É recomendado que estudos de caso como este analisem, além dos benefícios 

econômicos, os benefícios ambientais desencadeados, como a diminuição de emissão 

de gases de efeito estufa e redução do uso de recursos naturais.

   A substituição do motor elétrico atual por outro modelo de alto rendimento possui 

significativa atratividade econômica, já que o payback ocorre aproximadamente em 4 

anos. Além disso, esta pesquisa estimula a regulamentação normativa desse tipo de 

motor para bombas submersas e consequente disponibilidade comercial, visto que 

ainda não são contempladas na região de pesquisa. 

Tabela 2 – Cálculo de parâmetros econômicos

Potência 
(kW) Motor Elétrico 18,75 

(kW) Motor Alto Rendimento 14,02 

Redução de consumo de energia (kW) 2040 

Operação mensal (h) 444 

Investimento (R$) 25.024,15 

Benefício líquido mensal (R$) 650 

Tempo de retorno de investimento (meses) 48 
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DIAGNÓSTICOS AVANÇADOS APLICADOS NA

   A água, além de ser um elemento essencial à vida, é um fator de vital importância 

nos processos de desenvolvimento socioeconômicos. É de conhecimento de todos a 

importância do controle e redução de perdas nos sistemas públicos de abastecimento 

de água. A macromedição é a referência principal do balanço hidráulico realizado para 

a quantificação dos volumes produzidos e distribuídos. Para um balanço hidráulico 

eficaz, é necessário que os macromedidores tenham confiabilidade na medição em 

campo. Foi desenvolvido pela equipe de Instrumentação, da Gerência Regional 

Eletromecânica de Curitiba (GEMCT), um procedimento de diagnóstico elétrico que 

garante o funcionamento do conjunto de medição de vazão eletromagnético 

(macromedidor). Este procedimento estabeleceu uma rotina de manutenção 

preventiva sistematizada com periodicidade bianual e está incorporado ao Sistema 

Normativo da SANEPAR (SNS) promovendo a confiabilidade na medição de vazão para 

aquisição dos dados volumétricos utilizados no cálculo do índice de perda por 

ligação/dia (IPL). O procedimento abrange os 260 instrumentos de medição de vazão 

do sistema Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba (SAIC) e 60 instrumentos 

de medição de vazão dos sistemas isolados que ficam na Região Metropolitana da 

capital, contemplando 12 municípios com população estimada em 3,15 milhões de 

habitantes. 

MACROMEDIÇÃO PARA VALIDAÇÃO DE RESULTADOS.

CAPÍTULO 8 - Primeiro colocado no Prêmio Inova Sanepar

1Gerência Regional Eletromecânica de Curitiba (GEMCT) da Sanepar.

RESUMO

1
Vanessa Raquel Brandt

   

   Palavras-Chave: Instrumentação; Macromedição; IPL; Perdas; Diagnóstico; 

Manutenção preventiva. 
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   Acreditava-se que, por desconhecimento, o motivo para todo e qualquer problema 

no balanço hidráulico era o macromedidor. Com a implantação deste trabalho, houve 

uma mudança da cultura operacional, pois se comprovou aos operadores e 

engenheiros de operação de forma técnica, com os resultados obtidos em campo, que 

muitas vezes existiam outros fatores (aterramento, cabos de sinal misturados com a 

alimentação, instalação física, umidade, etc) que prejudicavam a medição de vazão, 

além do macromedidor (DELMEE, 2003).  

INTRODUÇÃO

   A missão da Sanepar é “prestar serviços de saneamento ambiental de forma 

sustentável, contribuindo para a melhoria de qualidade de vida” e sua a visão é “ser uma 

empresa de excelência, comprometida com a universalização do saneamento 

ambiental”. Desta forma, melhorar a eficiência dos processos é um objetivo estratégico 

e está integrado à busca da sustentabilidade ambiental, social e econômica das 

atividades desenvolvidas.

   A tarifa de água da Sanepar segue os princípios estabelecidos pelo marco 

regulatório do setor de saneamento básico brasileiro e o reajuste tarifário é baseado no 

cálculo de informações contábeis, de mercado e gerenciais usado para estimar o custo 

da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. O 

objetivo é garantir a sustentabilidade econômico-financeira e a qualidade dos serviços 

sem onerar excessivamente os usuários. O IPL é uma dessas informações utilizadas 

neste cálculo, conhecido como “Fator X” na Sanepar. Quanto melhor o indicador IPL, 

menor será o custo operacional. 

   A implantação da proposta deste trabalho está inserida de forma direta no 

controle do IPL, cujo resultado gera benefícios à Companhia e aos municípios 

atendidos, por trazer um aumento da disponibilidade de fornecimento de água 

tratada, bem como ao meio ambiente, por incentivar o cuidado de utilizar de forma 

consciente o recurso hídrico.

METODOLOGIA

   A equipe de instrumentação da GEMCT desenvolveu um diagnóstico elétrico dos 

macromedidores para mapear a condição operacional destes, indicando aqueles que 

necessitam de substituição e garantindo que o medidor instalado em campo esteja em 

boas condições operacionais. Este procedimento de rotina preventiva, aliado à 

pitometria, é a principal ferramenta na tomada de decisões operacionais.
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Fonte: O Autor, 2018

   Numa primeira etapa, avalia-se o transmissor e, posteriormente, o sensor. Nesta 

avaliação, é possível levantar dados de parametrização e instalação elétrica em campo 

que podem interferir na correta medição de vazão. A Figura 2 mostra a etiqueta de 

identificação do sensor: ela contém informações importantes que devem ser 

guardadas, pois, por ser este um equipamento de vida útil longa, a etiqueta pode sofrer 

desgaste pela exposição ao tempo. A Figura 3 traz o procedimento de verificação 

elétrica da bobina do sensor, no qual se avalia a isolação e a resistência da bobina. Os 

equipamentos utilizados são multímetro e megômetro.

 

   O procedimento encontra-se no Sistema Normativo da Sanepar (IT/OPE/1590) e 

foi desenvolvido com base nos manuais dos fabricantes, nos quais foram observadas 

as particularidades individuais e comuns dos medidores de vazão instalados em 

campo para desenvolver um diagnóstico elétrico que servisse para qualquer 

modelo/fabricante. Estudou-se também a norma “ABNT NBR ISO/IEC 17025 – 

Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração” que 

especifica os requisitos gerais para a competência em realizar ensaios e/ou 

calibrações, incluindo amostragem de equipamentos, cobrindo ensaios e calibrações 

realizados utilizando métodos normalizados, métodos não normalizados e métodos 

desenvolvidos em campo. A Figura 1 apresenta os elementos que compõem o 

conjunto de medição de vazão eletromagnético e as duas etapas de verificação que 

ocorrem em campo.

Figura 1- Elementos que compõem o conjunto de medição de vazão eletromagnético e suas etapas de verificação em campo.
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Fonte: O Autor, 2018

Fonte: O Autor, 2018

   O número de série é a “certidão de nascimento” do sensor e, com esta numeração, é 

possível recuperar os dados do sensor ao entrar em contato com o fabricante. A 

constante de calibração é um fator matemático de correção calculado em laboratório e 

aplicado na medição de vazão, cujo valor é único, sendo impossível haver dois sensores 

com a mesma numeração. O diâmetro nominal tem relação direta com o campo 

magnético, criado no interior do sensor, e o sinal elétrico é captado pelos eletrodos que 

serão utilizados na conversão elétrica do sinal para um valor de vazão. A frequência de 

excitação das bobinas, se estiver errada, gera erros de medição e totalização de 

volumes. 

Figura 2 – Etiqueta de identificação do sensor e suas principais informações.

Figura 3 - Verificação elétrica da bobina do sensor eletromagnético.

Número
de série  

Constante
de calibração

 

Diâmetro 
nominal sensor

 

 
Frequência
de excitação
da bobina
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   O documento cadastrado no SNS denominado IT/OPE/1590, trata do diagnóstico 

elétrico e manutenção em conjunto de medição de vazão eletromagnético, esses 

procedimentos são descritos nele. Em caso de anormalidade nos testes realizados na 

etapa 1 e 2 da instrução IT/OPE/1590, são realizados testes adicionais com o 

osciloscópio, nos quais é possível verificar os sinais elétricos da origem, como a tensão 

de excitação das bobinas e o sinal elétrico captado do eletrodo. A Figura 4 mostra a 

forma de onda ideal de um eletrodo.

Figura 4 - Forma de onda do sinal do eletrodo do sensor de vazão eletromagnético.

Fonte: O Autor, 2018

   A Tabela 1 descreve os principais problemas que alteram a confiabilidade de 

medição e podem ser encontrados em campo. Após a identificação dos problemas em 

campo, é possível planejar as ações para melhorar a confiabilidade de medição de 

vazão.

Tabela 1 - Causas de erros medição nos macromedidores.

Fonte: O Autor, 2018

Fatores Hidráulicos  Fatores Elétricos 

Instalação em local inadequado próximo a 

registros e curvas;  

Instalação próxima ao barrilete de recalque; 

Trecho com declínio;  

Alto grau de rugosidade da adutora; 

Presença de ar no local de medição; 

Baixa velocidade, especialmente em períodos 

noturnos;  

Falha de sinal causada por ruídos e/ou 

interferências; 

Baixa isolação do sensor; 

Baixa isolação de cabos e conexões; 

Falhas no conversor de sinal e transmissão de 

dados; 

Falhas de aterramento; 
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   Não foram necessários investimentos para implantação da manutenção 

preventiva de todo sistema SAIC. O corpo técnico foi remanejado dentro da própria 

unidade de manutenção para criação da equipe de instrumentação e o procedimento 

foi desenvolvido internamente. As principais etapas para implantação do plano de 

manutenção preventiva foram:

Ÿ 1. Desenvolvimento de um procedimento padrão de diagnóstico elétrico para 

manutenção preventiva, considerando todos os fabricantes de macromedidores;

   O plano anual preventivo é disponibilizado à unidade-cliente, que pode 

acompanhar o fluxo das manutenções preventivas incluídas no escopo da ISO9001. 

Uma vez gerada a ordem de serviço para execução da preventiva, tem-se o prazo de 15 

dias para finalização, sendo que o SMI faz o monitoramento desse prazo. A 

periodicidade da manutenção preventiva nos macromedidores é bienal e os resultados 

dos trabalhos executados em campo (Figura 5) são disponibilizados em uma pasta na 

rede compartilhada que pode ser acessada pela unidade-cliente. O documento 

IA/OPE/1187, cujo modelo encontra-se no Sistema Normativo da Sanepar, deve ser 

preenchido em campo. Os sensores que forem diagnosticados com baixa isolação na 

bobina são inseridos no planejamento do cliente para substituição.

Ÿ 6. Controle das manutenções preventivas por meio do relatório gerado no SMI 

sobre manutenções previstas e realizadas.

   A implantação da manutenção preventiva está inserida de forma direta no controle 

do IPL, cujo resultado gera aos municípios atendidos um aumento da disponibilidade 

de fornecimento de água tratada.

Ÿ 2. Levantamento em campo do cadastro dos macromedidores instalados;

Ÿ 4. Planejamento da manutenção preventiva nos macromedidores, considerando a 

logística de atendimento;

   O trabalho da GEMCT não tem atividade de controle externo, mas a unidade-

cliente utiliza estes relatórios no escopo da ISO9001. Quanto à prestação de contas, a 

instância de governança da organização, por meio do parecer da manutenção 

preventiva, forma o indicador IPL, que é apresentado periodicamente nas reuniões 

gerenciais. 

Ÿ 3. Formatação das instruções de trabalho e formulário no SNS;

Ÿ 5. Implantação das manutenções preventivas sistematizadas no Sistema de 

Manutenção Industrial (SMI), com periodicidade bianual;
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Figura 5 - Documento gerado em campo e disponibilizado ao cliente

Fonte: Arquivo de manutenções preventivas da GEMCT/Instrumentação, 2018.
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   No primeiro instante, ao reportar os resultados ao cliente, ocorreu um sentimento 

de frustação por causa do volume de ocorrências negativas, que indicavam o 

desempenho de nossos macromedidores. As tomadas de ações aconteceram de forma 

gradativa e regular, melhorando a eficiência de todo processo de medição. Atualmente, 

o procedimento está 100% implantado e colhe seus resultados.

   Na Figura 6, é possível observar o padrão de funcionamento do medidor de vazão 

FT04 do Reservatório Cajuru, quando o procedimento de manutenção preventiva foi 

implantando juntamente com o escopo de ISO9001 da unidade-cliente. Houve uma 

falha na medição de vazão (indicada pela seta vermelha) que a operação não percebeu. 

Foi realizada a manutenção preventiva (seta verde), que apontou a necessidade de 

substituição do sensor. Observe que o padrão de medição começa a oscilar e perde-se a 

confiabilidade de medição.  A operação fez a substituição do sensor (seta amarela) e o 

mesmo voltou a medir corretamente dentro de um padrão ideal de funcionamento.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Figura 6 - Comportamento da medição de vazão do FT04 do Reservatório Cajuru

   A eficiência da macromedição aumentou com a implantação do procedimento de 

verificação elétrica do conjunto de medição de vazão e, atualmente, atingimos a média 

Fonte: SCADA - Banco de dados do supervisório CCO, 2018.
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de 95,1% (Figura 7). Na prática, significa de cada 100 medidores instalados apenas 5 

não tem confiabilidade na medição de vazão. Observa-se que, na implantação do 

procedimento, esse índice era de 13 medidores não confiáveis. Obteve-se um aumento 

de 9,05% na eficiência do parque de macromedidores do SAIC.

Figura 7 - Eficiência da macromedição da unidade cliente GPDAG.

Tabela 2 - Indicador IPL da unidade cliente GPDAG

   Um dos desafios corporativos para o aumento da eficiência operacional é a 

redução do IPL - a Sanepar como corporação, unidades regionais e sistemas possuem 

metas definidas para essa redução. Atualmente, este indicador corporativo é de 229 

litros/ligação/dia e a meta é chegar a 225 litros/ligação/dia até 2021. Cada gerência 

regional tem um indicador IPL que depende da confiabilidade de medição do parque 

de macromedidores e das ações de combate a perdas. A Tabela 2 mostra o 

acompanhamento do IPL da unidade-cliente Gerência de Produção de Água (GPDAG). 

Fonte: Banco de dados da equipe de Gestão da Macromedição/GPDAG, 2018.

Fonte: Gestão Macromedição, GPDAG/2018

NOTA 1: *Fechamento semestral. Valores referentes até junho/18.

ANO 
IPL (Índice perda ligação/dia) 

Previsto Realizado 

2014 376,69 354,14 

2015 361,82 343,73 

2016 337,15 353,50 

2017 347,53 350,53 

2018 345,78* 347,33* 
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   São inúmeros os benefícios que podem ser citados com a implantação da prática 

de verificação elétrica dos macromedidores nos sistemas de abastecimento de água. 

Com o aumento da eficiência da macromedição, passamos a medir mais e com maior 

precisão utilizando os mesmos recursos e equipamentos disponíveis. Houve uma 

melhoria na segurança operacional, possibilitando que a ação do operador se torne 

mais assertiva, pois o valor de medição é confiável. Apresentou-se também redução 

direta no indicador do IPL, cujo impacto reflete no “Fator X”, que está incorporado à 

nova base de cálculo da tarifação do cliente final. O procedimento desenvolvido 

atende a requisitos das certificações ISO9001 e ISO14000, bem como a requisitos de 

legislação, pois os equipamentos utilizados são calibrados em laboratórios 

acreditados. Evita-se, assim, a retirada desnecessária/substituição do sensor de vazão, 

ressaltando que a logística dessa retirada para sensores de grandes diâmetros é 

complexa e onerosa. 

CONCLUSÃO

   Essa é uma prática aplicada com sucesso na GPDAG, cabível de expansão a todo o 

processo de macromedição em nível estadual.
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CAPÍTULO 9 - Segundo colocado no Prêmio Inova Sanepar

1
Katia Regina Garcia da Silva

RESUMO

3Marcio Arakaki

   O setor de saneamento se destaca por sua relevância na sociedade e por seu forte 

impacto em questões de sustentabilidade ambiental e social. O setor de saneamento 

pode adotar iniciativas eficazes para sanar problemas de processos com consequente 

redução de desperdício de recursos naturais e de impactos negativos para o meio 

ambiente. Diante desse cenário, a metodologia Lean Seis Sigma se apresenta como uma 

alternativa para a análise e solução de problemas nos processos do setor. O método 

DMAIC, que é utilizado pelo Lean Seis Sigma, foi aplicado para análise dos processos da 

Estação de Tratamento de Água (ETA) Iraí, que é a unidade maior consumidora de 

energia da Gerência de Produção de Água de Curitiba (GPDAG), com intuito de redução 

de consumo de energia elétrica no horário de ponta. Os resultados observados 

evidenciam a efetividade do DMAIC como estratégia para aumentar a eficiência de 

processos. Com a aplicação do trabalho conseguiu-se uma redução de 24,4% no 

consumo de energia elétrica em horário de ponta na ETA Iraí, gerando economia anual 

da ordem de R$ 370 mil à Sanepar. O desenvolvimento deste trabalho contribui para a 

ampliação dos horizontes das áreas voltadas para a gestão de recursos naturais no setor 

1Edymilson Luiz dos Santos

1Engenheiros Civis da Gerência de Produção de Água de Curitiba da Sanepar.

   

3Engenheiro Químico da Gerência de Produção de Água de Curitiba da Sanepar.

2
Fabio Alexander Basso

2Engenheiro Eletricista da Gerência de Produção de Água de Curitiba da Sanepar.

APLICAÇÃO DO LEAN SEIS SIGMA NA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA IRAÍ
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   A metodologia Lean Seis Sigma está sendo aplicada para redução do consumo de 

energia na ETA Iraí. A metodologia considera que todo produto ou serviço é resultado 

de um processo e que todo processo sofre variações. Lean Seis Sigma é uma estratégia 

gerencial disciplinada e quantitativa, com objetivo de reduzir a variação e os 

desperdícios, o que significa reduzir o que não tem valor para o cliente, dar velocidade 

à empresa, aumentar a confiabilidade dos produtos e a eficiência operacional, reduzir 

custos, melhorar a qualidade e satisfação dos clientes. 

de saneamento e para o desenvolvimento do corpo de profissionais, com a ampliação 

do conhecimento acerca das variáveis que influenciam no gerenciamento da energia 

elétrica consumida em um sistema de abastecimento de água.

   Palavras-chave: eficiência energética; redução de desperdícios; sustentabilidade; 

melhoria de processos; DMAIC.

INTRODUÇÃO

   A unidade ETA Iraí é composta por três processos: captação, tratamento e 

transferência de água. Seguindo o método DMAIC, o problema foi definido e estratificado, 

as causas foram definidas, quantificadas e priorizadas, as soluções foram propostas, 

priorizadas, analisadas e estão em fase de implantação. O trabalho ainda está em 

andamento, porém já há resultados: as melhorias que foram sistematizadas trouxeram o 

   A Sanepar, através da GPDAG, vem investindo esforços para obter e manter os 

melhores resultados de custo de energia elétrica, fazendo gestão de produção e 

transporte no intuito de minimizar essas atividades no horário de ponta, que é o 

período em que a energia custa aproximadamente quatro vezes mais caro. A GPDAG 

abrange 39% da produção de água da Sanepar, com 302 milhões m3/ano. O consumo 

de energia dessa Gerência equivale a 23% do consumo da empresa para sistemas de 

abastecimento de água. 

   O problema elencado para análise foi o uso elevado de energia no horário de ponta 

na ETA Iraí. A escolha desta unidade se deu por se tratar da unidade maior consumidora 

de energia no horário de ponta da GPDAG, com média mensal de 108 MWh antes da 

aplicação do trabalho. Para definição da meta foi utilizado o indicador “Índice de Uso na 

Ponta”, que é uma relação ponderada entre o consumo na ponta e o consumo fora de 

ponta. Os benefícios estimados foram: redução na fatura de energia elétrica; contribuição 

com a sociedade em não sobrecarregar o sistema elétrico em horário de maior demanda; 

contribuição com o meio ambiente através do uso racional e eficiente de energia 

elétrica; e, ainda, subsidiar concepção de novos projetos visando eficiência energética. 
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   O Seis Sigma busca melhorar a qualidade dos outputs dos processos através da 

identificação e da remoção da causa destes erros e promover a redução da 

variabilidade na manufatura e nos processos.

METODOLOGIA

   Lean Seis Sigma é a união das metodologias Lean e Seis Sigma. É uma poderosa 

metodologia para melhorar o desempenho através da eliminação do desperdício e das 

causas de defeitos nos processos e depende de um esforço colaborativo da equipe para 

melhorar o desempenho, removendo sistematicamente os resíduos e reduzindo a 

variação. Não apenas reduz os defeitos e desperdícios do processo, mas também 

fornece uma estrutura para a mudança geral da cultura organizacional (LEAN 

CONSTRUCTION, 2018).

   Lean Seis Sigma utiliza um método estruturado para o alcance de metas, 

denominado DMAIC, cujo nome se compõe das iniciais de cada etapa: Define, cujo 

objetivo é definir com precisão o escopo do projeto; Measure: cujo objetivo é 

determinar a localização ou o foco do problema; Analyze: que tem por objetivo 

determinar as causas do problema; Improve, fase na qual são implementadas soluções 

para as causas do problema; Control, com o objetivo de garantir que os resultados 

obtidos sejam mantidos no longo prazo. A aplicação do método exige intensa análise 

de dados, e garantia de confiabilidade dos mesmos, para direcionamento correto às 

soluções (IWANKIO, 2018).

consumo médio mensal de energia na ponta de 108 para 81,6 MWh, o índice de uso na 

ponta para a média de 39% e a economia média mensal é de 31 mil reais.

   O trabalho foi composto do estudo da metodologia Lean Seis Sigma, seguido da 

aplicação das ferramentas para a eleição dos problemas prioritários e tratamento de 

suas causas.

   LEAN SEIS SIGMA

   SISTEMA DE ABASTECIMENTO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA 

   O abastecimento de água de Curitiba e Região Metropolitana é feito de maneira 

   Lean representa uma filosofia, uma cultura a ser implantada, cuja meta é eliminar 

desperdícios. Entende-se por desperdício qualquer coisa que apresente um custo 

desnecessário, seja uma torneira pingando, um passo a mais que um trabalhador tenha 

que dar para pegar uma ferramenta, um carimbo usado nos escritórios, enfim, muito 

mais do que normalmente se mede como perda em uma indústria (AUCTUS, 2018).
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Ÿ Estação de Tratamento: responsável por transformar a água in natura em água 

potável;

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ÿ Reservatório de água potável: local onde se armazena água potável para 

posterior distribuição à população, e;

   Todas as unidades supracitadas necessitam de energia elétrica para o 

funcionamento, portanto, considerando as elevadas potências dos equipamentos, o 

consumo de energia elétrica é bastante alto, justificando a necessidade de buscar uma 

operação eficiente, visando não somente abastecer a população com água potável de 

forma regular, mas também da forma mais econômica possível sob a ótica do consumo 

de energia elétrica, em especial no horário de ponta (18:00 às 21:00) onde o custo é em 

torno de 4 vezes mais alto. Para isso, a estratégia diária é reduzir ao máximo os 

equipamentos utilizados para o processo de captação, produção e transferência no 

horário de ponta.

integrada, ou seja, Curitiba e 12 municípios da região metropolitana são hidraulicamente 

interligados. Para possibilitar o abastecimento, existem diversas unidades operacionais 

conforme segue:

Ÿ Captação de água: responsável por captar água in natura e conduzi-la até as 

estações de tratamento;

Ÿ Elevatória de distribuição e transferência de água: sistema de bombeamento 

que transporta água entre reservatórios de água potável, ou distribuem água 

para as tubulações.

   Em função da necessidade de fornecimento contínuo de água, existem padrões e 

estratégias operacionais no sentido de garantir nível de água nos reservatórios, 

assegurando a regularidade no abastecimento.

   Seguindo o método DMAIC, o problema foi definido e estratificado, as causas foram 

definidas, quantificadas e priorizadas, as soluções foram propostas, priorizadas, 

analisadas e estão implantadas, em fase de controle.

   Definição do Problema - Define

   Foi definido como objeto de estudo a ETA Iraí, que possui contrato de energia 

   APLICAÇÃO DO MÉTODO DMAIC
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horossazonal tipo verde, é a maior consumidora de energia e tem maior consumo de 

ponta no Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba (SAIC).

   A Figura 1 mostra a média de consumo de ponta das unidades maiores consumidoras 

nos meses dezembro/2016 a março/2017 (antes da aplicação do trabalho), período no 

qual a ETA Iraí foi responsável por 21% do consumo na ponta do SAIC.

Figura 1 - Média mensal de consumo de energia em horário de ponta.

   Estratificação do problema - Measure

   Antes da aplicação do trabalho, o índice era de 49,7% e a meta proposta 
inicialmente era baixar o índice para 44%. Os benefícios estimados foram: redução na 
fatura de energia elétrica; contribuição com a sociedade em não sobrecarregar o 
sistema elétrico em horário de maior demanda; contribuição com o meio ambiente 
através do uso racional e eficiente de energia elétrica; subsidiar concepção de novos 
projetos visando eficiência energética. 

   Para definição da meta foi utilizado o indicador setorial Índice de Uso na Ponta, que 
é uma relação ponderada, considerando a quantidade de horas, entre o consumo na 
ponta e o consumo fora de ponta, conforme a equação 1. 

Fonte: Sanepar, 2017

   Conforme a  Figura 2 , na unidade ETA Iraí há três processos: captação, tratamento e 
transferência de água. Além de contar com sistema de supervisão e controle do 
produto água, há monitoramento das variáveis elétricas por telemetria, o que permitiu 

(1)Uso Ponta (%) = 
21x (consumo na ponta)

3x (consumo fora da ponta) 
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Figura 2 - Processos da ETA Iraí

a definição de metas específicas para cada processo. 

Fonte: Sanepar, 2018

Fonte: Os autores, 2017

Figura 3 - Mapa de processo da ETA Iraí

   A partir do mapa do processo, mostrado na  Figura 3, foram elencadas as causas 

potenciais, através de brainstorming que influenciam nos problemas prioritários. As 

causas potenciais prioritárias foram comprovadas, por meio da matriz GUTFI 

(gravidade, urgência, tendência, facilidade de solução e investimento necessário). As 

causas prioritárias que foram comprovadas com evidências de dados são mostradas na 

Tabela 1 como “Causas Fundamentais”. 
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   Na fase de melhorias foram elencadas e priorizadas soluções para as causas.

Fonte: Os autores, 2017

Fonte: Os autores, 2017

Tabela 2 - Soluções Priorizadas

Tabela 1 - Causas Fundamentais dos Problemas
C
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 Causa Fundamental

 
Descrição da Causa

 

X

   

Nível mínimo do 
reservatório (2,5 m)

 

Impossibilidade de utilizar toda a reservação, 
pois existe um Sistema de escorva único dos 
CMB e há nível baixo da câmara de contato.

 X X X  Falta de treinamento 
de pessoas

 

Falta de treinamento específico para operação 
do SAIC

 X X X  Alto índice de perdas 
na distribuição

Perdas na distribuição acarretam em maior 
necessidade de captação, produção e transferência.

  

X

 

Necessidade da ETA Iraí
ficar com uma bomba
ligada na ponta para
ter água de arraste

 

É necessário manter uma bomba do recalque 
para o Tarumã ligada. Não pode parar a 

transferência e continuar produzindo na ETA.

 

X

   

Intervenções
emergenciais

 

Intervenções emergenciais obrigam aumentar 
o número de bombas em operação na ponta.

 

 

X

  

Baixa carreira de 
filtração na ETA

 

Os filtros da ETA Iraí necessitam de limpeza a 
cada 12 horas (aproximadamente), o normal 

em outras ETAs é de 24 a 36 horas.

 

X
Operação em horário 
de ponta do Sistema 

de saturação

O desligamento dos CMB da saturação 
provocaria entupimento das tubulações de 
água saturada dos floto-filtros, portanto o 

Sistema de saturação opera 24h.
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 Causa Fundamental

 
Descrição da Causa

 

X
   

Nível mínimo do 
reservatório (2,5 m)

 

Adequação do sistema de escorva

 X X X  Falta de treinamento 
de pessoas

 

Redigir instrução de trabalho;
Treinar as pessoas quanto à operação.

 X X X  Alto índice de perdas 
na distribuição

Reduzir pressão nos recalques.

  

X

 

Necessidade da ETA Iraí
ficar com uma bomba
ligada na ponta para
ter água de arraste

 

Utilizer bomba de saturação para
sistema de arraste; Executar elevatória

específica para o sistema de água de arraste.

 
X

   

Intervenções emergenciais

 

Realização de manutenção preventivas e preditivas.

 

X
Baixa carreira de 
filtração na ETA

Arrumar sistema de raspagem de lodo (filtração).

Operação em horário 
de ponta do Sistema 

de saturação

Parar as bombas e fazer a limpeza periódica.
Arrumar sistema de raspagem de lodo.

   
 

 

X
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   Um plano para manutenções preventivas e preditivas nos equipamentos 
eletromecânicos está sendo tratado pela GPDAG e GEMCT, através de reuniões 
sistematizadas entre essas gerências. A solução referente a baixa carreira de filtração 
na ETA Iraí depende de implantação de obra de melhoria.

   Algumas propostas de soluções priorizadas tiveram que ser testadas devido a 

necessidade de confirmação de sua viabilidade. Além da redução de pressão nos 

recalques, que é uma prática contínua com base nas análises do abastecimento, foram 

realizados testes para utilização de uma bomba do sistema de saturação para arraste 

de cloro, ao invés do uso de uma das bombas de transferência, de alta potência, e teste 

de parada do sistema de saturação no horário de ponta. 

   Na Tabela 2 observa-se que cada solução priorizada impacta em um ou mais 
processos. As intervenções que foram aplicadas aos processos evidenciam redução do 
consumo de ponta nos mesmos, conforme apresentado na Figura 4. 

Figura 4 - Consumo de Ponta na ETA Iraí, por processo

   Os testes realizados na ETA Iraí apresentaram-se viáveis para aplicação e passaram 

a ser praticados cotidianamente.

   Com relação à adequação do sistema de escorva, juntamente com a Gerência de 

Projetos Especiais (GPES) e a Gerência de Manutenção Eletromecânica (GEMCT), foram 

realizados testes de lógica da automação e promovidas correções na mesma, seguidas 

de teste hidráulico, confirmando-se a possibilidade de uso do volume do reservatório 

em sua íntegra, sem a limitação de nível mínimo de 2,5 metros. 

   Para suprir a necessidade de treinamento de pessoal, foram atualizados os 
documentos normativos IT/OPE/1782 - Rotina do Centro de Controle Operacional 
(SNS(1), 2018) e IT/OPE/1784 - Operação da ETA Iraí (SNS(2), 2018) e realizado 
treinamento dos operadores.

Fonte: Sanepar, 2018
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   Para a avaliação de ganhos, foi considerado 'antes' o período de dezembro de 2016 

a março de 2017 e 'depois' o período de janeiro a julho de 2018. A Tabela 3 apresenta a 

avaliação da economia mensal com a aplicação da metodologia lean Seis Sigma e na 

Figura 5 tem-se o índice de uso de energia no horário de ponta.

Tabela 3 - Avaliação da economia mensal com a aplicação do Lean Seis Sigma 

Fonte: Sanepar, 2018

Figura 5 - Índice de uso de energia no horário de ponta

Fonte: Sanepar, 2018

 Fora 

Ponta 

(kWh) 

Tarifa 

(R$/kWh) 

Custo FP 

(R$) 

Ponta 

(kWh) 

Tarifa 

(R$/kWh) 

Custo 

Ponta (R$) 

Custo 

Consumo 

(FP + P) 

Antes 2.102.20

1 

0,3585 753.639,0

6 

108.84

9 

1,5113 164.503,4

9 

918.142,5

5 

Depoi

s 

2.129.40

3 

0,3585 763.390,9

8 

81.646 1,5113 123.391,6

0 

886.782,5

8 

    Economia R$ 31.359,97 

 

 
Antes Depois 

Fora Ponta (kWh) 2.102.201 2.129.403 

Tarifa (R$/kWh) 0,3585 0,3585 

Custo FP (R$) 753.639,06 763.390,98 

Ponta (kWh) 108.849 81.646 

Tarifa (R$/kWh) 1,5113 1,5113 

Custo Ponta (R$) 164.503,49 123.391,60 

Custo Consumo (FP + P) 918.142,55 123.391,60 

Economia R$ 31.359,97 
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Ÿ O comprometimento da alta gerência - requisito do método - é um aspecto 

determinante para desenvolvimento das ações;

   São considerados efeitos positivos da aplicação do método:

Ÿ Análises e aplicação de testes a causas tidas como de difícil solução, 

desmistificando algumas limitações na operação da ETA;

Ÿ Os treinamentos possibilitaram estreitamento no relacionamento de 

operadores dos processos Centro de Controle Operacional e ETA;

Ÿ O fato das soluções priorizadas necessariamente não terem custo significativo 

viabiliza que sejam aplicadas em curto ou médio prazo;

Ÿ As causas elencadas para a ETA Iraí podem ser analisadas em outras unidades, 

desta forma, correções nos respectivos processos podem ser agilizadas.

· A economia média mensal foi  de 31 mil reais, o que corresponde a redução 

aproximada de 3,3% na fatura da ETA Iraí e o  índice de uso na ponta reduziu de 49,7% 

para 39,1%. Os resultados demonstram claramente a eficácia da metodologia Lean 

Seis Sigma. Recomenda-se que a mesma seja difundida na Sanepar para a resolução 

de problemas, buscando a redução de desperdícios, melhorias nos processos e 

mudança da cultura organizacional. 

   A aplicação do DMAIC é bastante trabalhosa, pois o avanço no processo só é 

possível através da comprovação estatística das hipóteses levantadas, mas, por isso 

mesmo, é reveladora: foram evidenciadas causas que não eram consideradas 

prioritárias pelo senso comum dos profissionais e descartadas outras devido a se 

mostrarem irrelevantes na análise estatística.

CONCLUSÃO

   Apesar de a aplicação do trabalho não estar ainda concluída (está em aplicação a 

etapa Control), resultados expressivos já foram conquistados, como com relação ao  

consumo mensal de energia na ponta que reduziu em média, de 108 MWh para 81,6 

MWh, ou seja, 24,4%.
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EXCELETAS

1Gerência do Processo Água da Sanepar.
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EXCELÊNCIA NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO
DE ÁGUA DA SANEPAR
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Rubens Rufine

RESUMO

   

   O trabalho apresenta uma ferramenta que fornecerá subsídios importantes aos 

gestores do processo de tratamento de água da SANEPAR: a metodologia Exceletas – 

Excelência nas Estações de Tratamento de Água da Sanepar. A metodologia avalia a 

melhoria contínua das estações de tratamento abrangendo processos operacionais, 

infraestrutura e gestão. Os indicadores ali relacionados mais importantes são o custo 

de produtos químicos (R$/m³) e perdas no processo de tratamento.

   Palavras-Chave: Exceletas; Excelência; Ferramenta; Tratamento de Água.

   É um sistema de avaliação e pontuação das ETAs, agrupado em subunidades e sub-

processos, determinando de forma sucinta qual a estação de tratamento de água que 

deve ser priorizada e qual processo requer mais atenção. Por meio da pontuação, 

surgem níveis de reconhecimento em função do desempenho na avaliação. A priori, 

este sistema de avaliação foi implantado na Gerência Geral Região Noroeste (GGNO) 

em 2016. Em 2018, alguns sistemas alcançaram resultados extremamente positivos 

quanto à redução de produtos químicos e perdas no processo de tratamento. O uso 

dessa ferramenta, a partir de 2017, foi sendo estendido a todos os sistemas da Sanepar 

pela Gerência Processo Água (GPAG), unidade controladora da ferramenta de gestão.

2Gerência de Avaliação de Conformidades da Sanepar
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INTRODUÇÃO

   O nome Exceletas é uma abreviação para “Excelência nas Estações de Tratamento 

de Água da Sanepar”.

   O Exceletas é uma metodologia para a realização de diagnóstico de vários 

aspectos do sistema de produção, tratamento e gestão em Estações de Tratamento de 

Água (ETAs), gestão de pessoas envolvidas e de questões técnicas, como parte 

hidráulica, conservação de equipamentos,  instalações e outros aspectos operacionais 

relativos às ETAs. Esse diagnóstico propicia, em função do nível de conformidade geral, 

uma nota final para cada ETA. Como estudo de caso, mostram-se duas estações de 

tratamento da GGNO com melhorias observadas após a primeira avaliação.

METODOLOGIA

   A metodologia Exceletas se baseia em aplicar listas de verificação (check-list) a cada 

aspecto ou parte componente da ETA, com a realização de questionamentos sobre os 

diversos aspectos que se relacionam com determinada sub unidade ou processo da 

ETA. 

Tabela 1 - Nível de pontuação e conformidade para cada item avaliado do check-list

   O check-list de um determinado processo que compõe o sistema da ETA é composto 

de várias questões. Cada questionamento admite três avaliações (três respostas 

possíveis), cada uma com seu respectivo valor de pontuação ou conformidade, descritos 

na Tabela 1.

   A versão atual do Exceletas tem check-list para os seguintes aspectos e processos 

dos sistemas da ETA: captação, mistura rápida, floculação, decantação, filtração, 

laboratório, infraestrutura, capacitação de pessoal e eficiência operacional.

   Assim, ao final da avaliação, a metodologia calcula a pontuação e o nível de 

Fonte: SANEPAR, 2017

Nível de pontuação e conformidade para cada item avaliado do check-list  

Respostas possíveis “atende” “atende parcialmente”  “não atende”  

Nível de conformidade Item ou processo 

conforme Oportunidade de melhoria  Item ou processo não-

conforme  

Pontuação do ítem 10 5  0  
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Fonte: SANEPAR, 2017

   Os relatórios das avaliações realizadas através da metodologia Exceletas foram 

desenvolvidos de forma a facilitar a visualização e compreensão dos resultados. Essa 

facilidade foi pensada para que mesmo quem não for especialista no processo, tenha 

facilidade para interpretar os pontos fortes e as deficiências do sistema, e, assim, 

deflagrar planos para recuperação das instalações e melhorias nos processos.

conformidade (percentuais) obtido em cada check-list. As médias das pontuações 

percentuais de cada check-list são somadas para obtenção da nota final percentual do 

sistema (ETA).

Tabela 2 - Projeto Exceletas - Item: Captação  

   Observa-se na Tabela 2 que as pontuações de itens não aplicáveis não são 

computadas para a pontuação final do sistema.

   Os relatórios são fornecidos em forma de gráficos e figuras, facilitando a 

visualização e interpretação dos resultados (Figura 1).
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Figura 1 - Exemplo do escore geral dos resultados, na forma de quadro e gráficos do sistema de Maringá

Fonte: SANEPAR, 2017
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   A frequência de avaliação recomendada é anual, uma nova avaliação só teria 
sentido se, com base nos resultados da avaliação anterior, os responsáveis pelos 
sistemas utilizassem o relatório de avaliação para implementação de melhorias, para 
avaliar a evolução no ano seguinte.

Ÿ É utilizado pelo Programa de reconhecimento e credenciamento de ETAs 
(Sanepar, 2017).

Tabela 3 - Credenciamento das estações de tratamento de água em função da pontuação.

   A avaliação pode ser realizada em todos os tipos de ETAs. Entretanto, às vezes são 
necessárias adaptações aos check-lists para atender determinados tipos de unidades ou 
processos que não são comuns, e que, portanto, precisam de avaliações mais específicas.

Ÿ Servem de referência para a gerência, coordenações e técnicos dos sistemas 
solicitarem investimentos, ampliações, reformas, substituição de equipamentos, 
aperfeiçoamento operacional e adequação de pessoas (aumento do quadro de 
empregados, treinamentos);

   Os resultados, relatórios e pontuações obtidos pela aplicação da avaliação da 
metodologia Exceletas têm diferentes finalidades e aproveitamentos:

Ÿ A partir de 2016, está servindo de base para o sistema de diagnósticos 
operacionais das ETAs de toda a Sanepar;

   Como todos os outros programas de qualidade, as melhorias são fundamentais. 
Porém, para que os critérios de avaliação e pontuação não sejam alterados a todo o 
momento, definiu-se que o sistema terá melhorias em ciclos anuais.

   Na GGNO, o programa de reconhecimento foi implantado em 2017 contendo níveis 
de reconhecimento, em função da avaliação obtida, conforme apresentado na Tabela 3.

   A avaliação dos sistemas pela metodologia Exceletas pode ser realizada por 
profissionais que detenham conhecimento e experiência nas áreas de operação e 
gestão dos sistemas que compões as ETAs.

Fonte: SANEPAR, 2017 

   Para uma avaliação bem feita, é necessário que o avaliador seja previamente 
treinado e preparado para tal.
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   A proposta é que todas as ETAs da Sanepar passem pela avaliação de tempos em 

tempos, para diagnosticar o estágio de gestão de cada sistema e a evolução com o 

passar dos ciclos.

   A programação da avaliação está sob a responsabilidade da GPAG (Gerência 

Processo Água da Sanepar), que é a gestora do programa em âmbito corporativo.

   Em geral, os responsáveis pela operação das ETAs conhecem em detalhes os 

problemas e pontos fortes dos locais onde trabalham, a sistematização dessas 

informações, por meio do processo de avaliação, traz benefícios por categorizar 

problemas e antecipar oportunidades de melhorias. O uso da metodologia descrita 

nesse projeto, beneficia toda a equipe responsável pela ETA e também a população, 

por garantir a entrega de água com qualidade superior, sendo produzida sem 

desperdício de insumos e energia.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

   Como estudo de caso, a avaliação do primeiro ciclo da Metodologia Exceletas em 

2017, as ETAs de Campo Mourão e Umuarama obtiveram pontuações médias de 79,1 

(Figura 2) e 84,8 (Figura 3) respectivamente.

Figura 2 - Escore geral dos resultados do sistema de tratamento de água de Campo Mourão, ciclo de 2017.

Fonte: SANEPAR, 2017
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Figura 3 - Escore geral dos resultados do sistema de tratamento de água de Umuarama, ciclo de 2016.

Fonte: SANEPAR, 2017

   Após a detecção destes tópicos específicos, as melhorias levantadas no 

Exceletas (ciclo 2016 e 2017) foram corrigidas e/ou executadas em 2018. Os check 

lists foram novamente aplicados, em que se notaram pontuações obtidas superiores 

a 9,0, escore esse que pertimitiu o credenciamento da estação de tratamento, tendo 

o sistema de Campo Mourão obtido a pontuação 91,7 e o sistema de Umuarama com 

a pontuação 91,5.

   Observando-se os itens conformes das ETA de Campo Mourão, concluiu-se que os 

processos de mistura rápida, decantação, filtração e infraestrutura ETA necessitavam 

de melhorias, as quais geraram planos de ação que envolveram amudança de ponto 

de aplicação de alcalinizante e coagulante, substituição das placas de fibrocimento 

por laminados de PVC, substituição dos leitos filtrantes e organização dos produtos 

químicos (Di Bernardo, 2017).

   Quanto à ETA de Umuarama, os itens captação, coagulação/floculação, decantação 

necessitavam melhorias dentre as quais: contenção captação, procedimentos de 

emergência – captação, volume floculador e substituição das placas de fibrocimento 

por laminados de PVC e alteração hidráulica tubos coletores de água decantada.
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Figura 4 - Escore geral dos resultados do sistema de tratamento de água de Campo Mourão, ciclo de 2018.

Fonte: Os autores

Figura 5 - Escore geral dos resultados do sistema de tratamento de água de Umuarama, ciclo de 2018.

Fonte: Os autores.

   Em termos práticos, as ETA de Campo Mourão e Umuarama (após as melhorias, em 

maio/18) tiveram uma redução drástica no consumo de produtos químicos que 

envolveu a aplicação do coagulante policloreto de alumínio e do alcalinizante 

geocálcio (Figura 5 e 6). Além da redução de perdas no processo em que as ETAs de 

Campo Mourão e Umuarama obtiveram  perdas inferiores a 0,50 %.
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Figura 6 - Dados de consumo de coagulante (PAC: Policloreto de Alumínio) e alcalinizante (Geocálcio: Hidróxido de Cálcio em 

Suspensão), consumo total em Kg/mês - ETA de Umuarama (setembro de 2017 a julho de 2018)

Figura 5 - Dados de consumo de coagulante (PAC: Policloreto de Alumínio) e alcalinizante (Geocálcio: Hidróxido de Cálcio em 

Suspensão), consumo total em Kg/mês -ETA de Campo Mourão (junho de 2017 a julho de 2018)

Fonte: Os autores

Fonte: Os autores

   A ferramenta Exceletas torna-se importante para avaliar as estações de tratamento 

de água na SANEPAR, de forma a subsidiar os gestores do processo quanto a estação 

que requer melhorias e/ou qual o processo que necessita ser priorizado. 

CONCLUSÃO
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