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RESUMO 

 

As lagoas de estabilização constituem-se na forma mais simples para o tratamento de 

efluentes, com diferentes níveis de simplicidade operacional e requisitos de área. Uma forma 

amplamente utilizada para medir a eficiência de uma lagoa de tratamento é por meio do 

número de dispersão, na sua forma unidimensional, considerado um parâmetro relevante no 

dimensionamento das lagoas de estabilização. Em vista ao exposto, este estudo teve como 

objetivo verificar através das relações das variáveis que interferem no funcionamento das 

lagoas de tratamento um adimensional que melhor corresponda ao da dispersão, para que esse 

possa ser mais representativo na previsão da eficiência de uma lagoa. Comparando-o com os 

adimensionais criados por Agunwamba et al. (1992), Nameche e Vasel (1998), Polprasert e 

Bhattarai (1985),  Von Sperling (1999) e Yanez (1993). Foi feita uma revisão bibliográfica, 

onde foram selecionados estudos que apresentavam dados do número de dispersão medido 

através de traçadores, obtendo assim 172 dados experimentais. A partir de variáveis 

relevantes no projeto de lagoas de tratamento foi desenvolvida uma nova equação do número 

de dispersão através da análise dimensional. Durante o desenvolvimento da pesquisa foi 

possível confeccionar duas equações com base nos grupos adimensionais utilizando a 

regressão linear. As equações desenvolvidas apresentaram coeficiente de determinação igual a 

0,633 e 0,964 e quando comparadas com as equações existentes, essas apresentaram 

resultados satisfatórios, revelando assim a possibilidade de real aplicação das equações em 

projetos de lagoa. 

 

Palavras-chave: fluxo disperso, sistema de tratamento, análise dimensional. 



 

 

ABSTRACT

 

Stabilization ponds constitute the simplest form for the treatment of wastewater with different 

levels of operational simplicity and area requirements. A widely used to measure the 

effectiveness of a treatment pond is through the number of dispersion in one-dimensional 

form, considered a relevant parameter in the design of stabilization ponds. In view of the 

above, this study aimed to verify through the relationships of the variables that affect the 

operation of the treatment ponds dimensionless one that best matches the dispersion, so that 

this may be more representative of the prediction efficiency of a pond. Comparing it with 

dimensionless created by Agunwamba et al. (1992), and Nameche and Vasel (1998), and 

Polprasert and Bhattarai (1985), Von Sperling (1999) and Yanez (1993). We conducted a 

literature review, which were selected studies that had data on the number of scattering 

measured by tracers, thus obtaining 172 experimental data. From the relevant variables in the 

design of treatment ponds was developed a new equation of the dimensionless dispersion 

through dimensional analysis. During the development of the research was possible to make 

two equations based on dimensionless groups using linear regression. The equations 

developed showed a coefficient of determination equal to 0.633 and 0.964 and compared with 

the existing equations, these satisfactory results, thus revealing the possibility of 

implementation of the equations in projects pond. 

 

Keywords: dispersed flow, treatment system, dimensional analysis.
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INTRODUÇÃO 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

O saneamento básico é considerado hoje um dos principais marcos nas políticas 

públicas de um país e o mais essencial de todos os serviços públicos, sob qualquer ângulo que 

se queira analisar, pois é por meio do saneamento que se verificam diversas mudanças no 

índice de qualidade de vida de uma população (SILVA FILHO, 2007). 

O Brasil, nesse contexto, é afetado pelos problemas ocasionados pela falta de 

saneamento. De acordo com o Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos (2012) da 

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA), apenas 53,5% da população urbana 

brasileira tem acesso à coleta e 37,9% ao tratamento de esgotos.  

A precariedade desses serviços encontra-se mais acentuada nas regiões norte e 

nordeste, consideradas as mais pobres do país (HELLER E NASCIMENTO, 2005; SILVA 

FILHO, 2007).  

Analisando a situação é possível concluir que existe a necessidade de investimentos 

significativos no país cujo objetivo seja diminuir o déficit apresentado em relação ao 

saneamento. Conforme a proposta apresentada pelo Plano Nacional de Saneamento Básico – 

PLANSAB (SNSA, 2011), o Brasil precisa investir aproximadamente R$ 262,7 bilhões até 

2030, sendo R$ 157,6 bilhões destinados para saneamento básico e o restante para 

abastecimento de água potável. 

Com base na manutenção do atual patamar de investimentos estima-se que a 

universalização da água aconteça somente em 2039 e a universalização do esgoto apenas em 

2060 (OLIVEIRA, SCAZUFCA E MARCATO, 2011). 

Para atingir os objetivos postos pela universalização do serviço de esgoto brasileiro 

será necessário planejamento das várias etapas envolvidas no funcionamento dos sistemas de 

esgoto (projeto, construção, operação e manutenção).  
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Esses sistemas usualmente são compostos por redes coletoras e estações de tratamento 

de esgoto.  As redes de coleta de esgoto são constituídas pelos ramais internos, ligações 

prediais e pelos coletores de esgoto, e são responsáveis por encaminhar as contribuições de 

esgoto coletadas para as estações de tratamento (BRASIL, 2004).  

Já as estações de tratamento de esgoto removem as cargas poluentes do esgoto através 

de processos físicos, químicos ou biológicos, devolvendo ao ambiente o produto final, 

efluente tratado, em conformidade com os padrões exigidos pela legislação ambiental vigente.  

Dentre as diversas técnicas existentes destaca-se o tratamento por meio das lagoas de 

estabilização, considerada uma das técnicas mais utilizadas na maior parte dos estados 

brasileiros. Tal fato é atribuído às condições climáticas favoráveis do país, à simplicidade 

operacional e ao baixo custo de implantação e operação, além de apresentar eficiência 

satisfatória em condições ambientais adequadas (MONTEGGIA E ALÉM SOBRINHO, 

1999). 

O tratamento por lagoas de estabilização configura-se na modificação das 

características físico-químicas e biológicas do efluente, através de processos naturais, como 

por exemplo, decomposição da matéria orgânica por bactérias, de tal forma que o mesmo 

possa ser lançado em corpos receptores dentro dos padrões exigidos pelos órgãos de controle 

de poluição ambiental, ou ainda, serem reutilizados (MATSUMOTO E TAKEUTI, 2002; 

VON SPERLING, 2002). 

Para Oliveira e Von Sperling (2008), a confiabilidade de um sistema pode ser definida 

como a probabilidade de se conseguir um desempenho adequado por um período específico 

de tempo, sob determinadas condições. Em uma estação de tratamento, a confiabilidade pode 

ser entendida como a porcentagem de tempo em que se conseguem as concentrações 

esperadas no efluente para obedecer aos padrões de lançamento.  

Dessa forma, entende-se que as lagoas de estabilização são projetadas para promover 

um controle ambiental por meio do tratamento dos despejos. Logo, seu dimensionamento 

deve ser estabelecido com base em relações teóricas e empíricas dos resultados esperados para 

esse sistema.  

Embora esses sistemas sejam de simples instalação e operação como explicitado 

anteriormente, Shilton (2001) ressalta que os mecanismos envolvidos no tratamento e 

estabilização da matéria orgânica são tão complexos como nos demais métodos de tratamento. 

Entretanto, uma das alternativas encontradas para resolver essa problemática é analisar a 

influência do comportamento e das características hidrodinâmicas da lagoa.  
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A dispersão é considerada um indicador do espalhamento do tempo de detenção 

hidráulico real das partículas do fluido em escoamento e com base nela normalmente é feita a 

classificação do comportamento hidrodinâmico (KELLNER E PIRES, 1999), o que a torna 

um parâmetro relevante no dimensionamento das lagoas de estabilização. 

Mesmo assim, a dispersão tem-se mostrado arredia a quantificações definitivas. 

Nameche e Vasel (1998) destacam que um aspecto que tem impedido o desenvolvimento de 

uma equação matemática geral para o projeto de lagoas de estabilização é a falta de uma 

abordagem racional que considere todos os processos físicos, químicos e biológicos 

envolvidos.  

ESCOPO 

Por ser um parâmetro relevante no dimensionamento das lagoas de estabilização, a 

obtenção do número de dispersão e consequentemente a identificação do comportamento 

hidrodinâmico possibilita a aplicação dos modelos matemáticos existentes de forma com que 

os dados estimados sejam próximos da realidade apresentada por esse tratamento. Isso gera 

uma contribuição para o dimensionamento de lagoas de estabilização com eficiência 

maximizada na remoção de poluentes. 

Diversos pesquisadores têm desenvolvido modelos, incluindo as variáveis 

consideradas relevantes, para estabelecer formulação matemática para o projeto de lagoas de 

estabilização, dentre os quais destacam-se: Fonseca (2005), Iasenza (1998), Nameche e Vasel 

(1998), Raju et al. (1999), Safieddine (2007), Shilton (2001) e Yanez (1993). 

OBJETIVO DO ESTUDO 

Em vista ao exposto, este estudo objetivou verificar através das relações das 

variáveis, que interferem na lagoa de tratamento, um adimensional que melhor corresponda ao 

da dispersão, para que esse possa ser mais representativo na previsão da eficiência de uma 

lagoa. Além de compará-lo com os adimensionais criados por Agunwamba et al. (1992), 

Nameche e Vasel (1998), Polprasert e Bhattarai (1985), Von Sperling (1999) e Yanez (1993).  

Especificamente, este estudo tem por seguintes objetivos: 

a)  Propor uma nova equação para a predição da dispersão; 

b) Analisar a relação entre a dispersão e parâmetros da análise dimensional; 
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c) Correlacionar a dispersão adimensional com os parâmetros de projeto de uma 

lagoa de estabilização; 

d) Analisar a eficiência das equações preditivas; 

e) Exemplificar a aplicação do número de dispersão no projeto de uma lagoa. 
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1 LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO 

1.1 INTRODUÇÃO 

Lagoas de estabilização são consideradas sistemas simples de tratamento de águas 

residuais. Normalmente são grandes reservatórios com pequenas profundidades, definidos por 

diques de terra (VON SPERLING, 2007).  

Geralmente, possuem base retangular nos quais águas residuais brutas ou pré-tratadas 

são estabilizadas por processos naturais que envolvem, principalmente, a ação de algas e 

bactérias, necessitando apenas da energia da luz solar e da energia proveniente das reações 

químicas (SILVA, 2007).  

As lagoas de estabilização constituem-se na forma mais simples para o tratamento de 

efluentes, com diferentes níveis operacionais e requisitos de área. As vantagens dessas lagoas 

em relação a outros tipos de tratamento têm sido destacadas como alta remoção da carga 

orgânica, redução de coliformes fecais e custos de investimento e manutenção mínimos 

(ANDRADE, 2011; VON SPERLING, 2007). 

De acordo com Von Sperling (2007), as lagoas de estabilização são indicadas para as 

condições brasileiras, em razão dos aspectos: disponibilidade de área, clima favorável ao 

processo biológico, fácil operação e manutenção, e necessidade de pouco ou nenhum 

equipamento. 

Basicamente o princípio do funcionamento dessas lagoas é o de um reator biológico 

no qual a matéria orgânica biodegradável (proteínas, gorduras e carboidratos) é oxidada 

biologicamente (processo conhecido como decomposição ou degradação), sendo então 

convertida em moléculas simples e estáveis, tais como dióxido de carbono, fosfato, sulfato, 

nitrato e água (SILVA, 2007). 

Para Arthur e Mundial (1983), Mara (1976), Mara e Pearson (1986), Silva Filho 

(2007), as principais vantagens das lagoas de estabilização sobre outros métodos de 

tratamento de esgotos estão relacionados a: 

a) simplicidade: são sistemas simples de construir, operar e manter; 

b) eficiência no tratamento:podem atingir um alto grau de remoção de matéria 

orgânica, organismos patogênicos e nutrientes; 

c) flexibilidade: são capazes de suportar sobrecarga orgânica e/ou hidráulica de 

choque, como também altas concentrações de metais pesados;
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d) custos: são consideradas o método de tratamento de águas residuais mais 

barato, devido aos baixos custos construtivo, operacional e de manutenção, e 

por não necessitarem de nenhum equipamento eletromecânico, e não 

requererem energia elétrica no processo. 

Já as principais desvantagens apresentadas por esse sistema são: necessidade de 

grande área para sua construção (ARTHUR E MUNDIAL, 1983; MEDRI, 1997), alta 

concentração de sólidos suspensos devido a presença de algas (OLIVEIRA, 1999; SILVA 

FILHO, 2007). Contudo, as desvantagens dessa técnica de tratamento, na maioria das 

situações, são superadas por suas inúmeras vantagens (MARA, 1976). 

1.2 CLASSIFICAÇÃO DAS LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO 

Atualmente as lagoas de estabilização são classificadas de acordo com a atividade 

metabólica predominante na degradação da matéria orgânica, podendo ser anaeróbias, 

facultativas e de maturação ou aeróbias. Elas podem ser distribuídas em diferentes números e 

combinações, formando sistemas de lagoas em série, a fim de alcançar a qualidade requerida 

pela legislação vigente. 

1.2.1 Lagoas anaeróbias 

Para Von Sperling (2002), as lagoas anaeróbias são normalmente empregadas para 

estabilização de altas cargas orgânicas aplicadas e atuam como unidade primária em um 

sistema em série de lagoas. O autor especifica ainda que sua função principal é a degradação 

da matéria orgânica envolvendo a participação de bactérias facultativas e estritamente 

anaeróbias, atuando como tratamento primário em uma série de lagoas, ou em um sistema 

com pós-tratamento. 

São usualmente profundas, da ordem de 3 a 5m, com o objetivo de reduzir a 

possibilidade da penetração da luz e do oxigênio produzido na superfície. A eficiência da 

remoção de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) nas lagoas anaeróbias é da ordem de 

50 a 60%. O esgoto afluente, ainda com elevada DBO, é posteriormente tratado em lagoas, 

podendo ser de facultativa ou de maturação. 

Moreira, Dourado e Santos (2007), afirma que ao longo do percurso realizado pelo 

esgoto, uma série de mecanismos contribuem para a purificação do efluente. No qual o 

processo de tratamento desta lagoa consiste na retenção do esgoto por um período de tempo 
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longo o suficiente para que os processos naturais de estabilização da matéria orgânica se 

desenvolvam.  

1.2.2 Lagoas facultativas 

As lagoas facultativas (FIGURA 1) são o tipo mais comum e operam com cargas 

orgânicas mais leves que as utilizadas nas lagoas anaeróbias, permitindo um desenvolvimento 

de algas nas camadas mais superficiais e iluminadas. Essas algas, através da atividade 

fotossintética, oxigenam a massa líquida da lagoa, modificam o potencial hidrogeniônico (pH) 

e consomem nutrientes orgânicos (SOUSA, 1994).  

 

 

Figura 1 - Esquema simplificado do funcionamento de uma lagoa facultativa. 

Fonte: Von Sperling (2002). 

 

São chamadas facultativas devido às condições aeróbias mantidas na superfície com 

profundidade variando de 30 a 50 cm, onde o oxigênio é suprido pela aeração superficial, e 

principalmente, pela atividade fotossintética do fitoplâncton, e uma camada inferior 

anaeróbia, o que permite ao longo da profundidade a ocorrência simultânea de processos 

aeróbios e anaeróbios de degradação da matéria orgânica (SILVA, 2007). 
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1.2.3 Lagoas de maturação 

As lagoas de maturação são predominantemente aeróbias, em virtude da remoção de 

grande parte da carga orgânica nos tratamentos precedentes, tendo como objetivo principal a 

remoção de organismos patogênicos e de nutrientes (SILVA, 2007). 

As lagoas de maturação possibilitam um polimento no efluente de qualquer dos 

sistemas de lagoas de estabilização, constituindo em uma alternativa bastante econômica para 

a desinfecção do efluente (VON SPERLING, 2002). Geralmente são mais rasas quando 

comparadas aos demais tipos de lagoas, pois apresentam alguns mecanismos, como por 

exemplo, para a remoção de bactérias e vírus, que se tornam mais efetivos com menores 

profundidades variando entre 0,5 a 1,5m (SILVA FILHO, 2007). 

1.3 CRITÉRIO DE PROJETO DE LAGOAS 

Os principais parâmetros de projetos de lagoas de estabilização são a taxa de 

aplicação superficial (LS), profundidade (H), tempo de detenção hidráulico (t) e geometria da 

lagoa - relação comprimento/largura (VON SPERLING, 2002). 

1.3.1 Taxa de aplicação superficial 

De acordo com Von Sperling (2002), a LS é o principal critério de projeto. Baseia-se 

na necessidade de se ter certa área de exposição à luz solar na lagoa, para que o processo de 

fotossíntese aconteça. 

A área a ser requerida para a lagoa é calculada em função da taxa de aplicação 

superficial, sendo esta expressa por termos de carga de DBO (kgDBO5/dia) por unidade de 

área da lagoa (expressa em ha), conforme Equação 1. 

 

𝐿𝑆 =  
𝐿𝐷𝐵𝑂

𝐴
 (1) 

 

onde A é área requerida para a lagoa (ha) e LDBO a carga de DBO total (solúvel + particulada) 

afluente (kgDBO5/dia). 

Sabe-se que a LS  varia de acordo com fatores como temperatura local, latitude, altitude 

entre outros. Por isso, a taxa de aplicação superficial também pode ser expressa 

correlacionando-a com a temperatura, T (°C).  
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Há diversas equações empíricas que predizem a taxa de aplicação com base na 

temperatura. Entre elas está a Equação 2 proposta por Mara (1997), que relaciona a 

temperatura média do ar no mês mais frio, período considerado o mais crítico no 

funcionamento da lagoa (VON SPERLING, 2002), já que a velocidade dos processos 

biológicos tende a ser diminuída graças as baixas temperaturas (quando comparadas com as 

do período quente). 

𝐿𝑆 = 350 ∙  1,107 − 0,002 ∙ 𝑇  𝑇−25  (2) 

1.3.2 Profundidade 

Devido as reações bioquímicas que acontecem no reator, a profundidade torna-se 

fundamental principalmente em relação a atividade fotossintética.  

A intensidade da luz incidente sobre o corpo d’água tende a diminuir à medida que 

penetra ao longo da profundidade. Além do mais, a profundidade também influencia para o 

crescimento de algas.  

Entre tantos fatores relacionados a esse parâmetro, Von Sperling (2002) destaca alguns 

aspectos que estão relacionados à profundidade da lagoa. Como por exemplo, lagoas rasas 

normalmente apresentam área requerida bem elevada (para cumprir o requisito do tempo de 

detenção). A produção de algas é maximizada e o pH é usualmente elevado (devido a 

fotossíntese). As lagoas rasas também são mais afetadas pelas variações de temperatura 

ambiente ao longo do dia.  

Em relação a lagoas profundas, tem-se que as mesmas possibilitam um maior tempo 

de detenção para a estabilização da matéria orgânica. A performance da lagoa é mais estável, 

ou seja, menos afetada pelas condições ambientais. Além de proporcionar um maior 

armazenamento do lodo. 

1.3.3 Tempo de detenção hidráulico 

O tempo de detenção hidráulico (t) da lagoa é expresso por: 

𝑡 =
𝑉

𝑄
  (3) 

 

em que t é o tempo de detenção (d), V o volume da lagoa (m³) e Q a vazão média afluente 

(m³/d). Ressalta-se que a vazão média é a média entre a vazão afluente e a vazão efluente. 



21 

 

O tempo de detenção, assim como outros parâmetros, varia de acordo com as 

condições locais, principalmente em relação a temperatura, uma vez que o t é requerido para a 

oxidação da matéria orgânica. Dessa forma, há uma relação entre a temperatura e o tempo de 

detenção. Os menores tempos de detenção normalmente ocorrem em regiões em que a 

temperatura do líquido é mais elevada (VON SPERLING, 2002). 

1.3.4 Geometria da lagoa 

A relação comprimento/largura (L/W) está intimamente relaciona com a escolha do 

regime hidráulico. Isso porque sistemas com L/W elevado tendem ao fluxo pistonado, 

enquanto lagoas com L/W próximo a 1 tendem ao regime de mistura completa (VON 

SPERLING, 2002).  
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2 DISPERSÃO EM LAGOAS 

Uma forma amplamente utilizada para medir a eficiência de uma lagoa de tratamento é 

o número de dispersão (d), na sua forma unidimensional. Isso porque a dispersão é uma 

variável muito importante para definir o melhor regime hidráulico para a lagoa 

(AGUNWAMBA, 1991). 

O número de dispersão é capaz de antecipar a distribuição tempo-espacial da 

substância dissolvida, estando intimamente ligado à facilidade ou não de um poluente se 

dispersar. Esse adimensional é descrito por: 

𝑑 =
𝐷

𝑈∙𝐿
   (4) 

 

onde d refere-se ao número de dispersão, D coeficiente de dispersão longitudinal (m²/d), L 

comprimento do percurso longitudinal no reator (m). Sendo U a velocidade média de percurso 

no reator (m²/d), o d também pode ser expresso pela Equação 5. 

𝑑 =
𝐷∙𝑡

𝐿2   (5) 

 

Sendo t o tempo de detenção. 

Segundo Polprasert et al. (1983), os valores de d incorporam características físicas do 

fluxo como: a forma da lagoa, a presença de zonas inertes, a velocidade de fluxo e as 

condições de mistura (correntes de vento, estratificação térmica e turbulência). Sendo assim, a 

seleção de um valor para d pode afetar sensivelmente o tempo de detenção hidráulica 

requerido para se produzir um efluente de qualidade alta (REED, 1990). 

Quando d tende a infinito, o reator tende ao regime de mistura completa. Mas quando 

tende a zero o reator tende ao regime de fluxo em pistão. Para calcular o d, é necessário 

determinar o coeficiente de dispersão longitudinal. 

Em reatores existentes, o D  pode ser obtido experimentalmente por meio de testes 

com traçadores (VON SPERLING, 2002). Porém, para projeto de novas instalações, o 

número de dispersão não é mensurável, sendo o seu valor estimado segundo algum critério.  

2.1 EQUAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE MASSA E DISPERSÃO 

A equação de conservação de massa que governa o transporte unidimensional de um 

soluto não reativo ideal através por um fluido homogêneo que escoa em uma lagoa é 

comumentemente expressa por 
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onde t é o tempo, U é a velocidade longitudinal, x é a distância longitudinal, e D é o 

coeficiente de dispersão axial. 

A Equação 6, conhecida como a equação da advecção-dispersão longitudinal, cuja 

solução fundamental, obtida para o lançamento pontual e instantâneo de uma massa M em x0 

= 0 e t0 = 0 (FIGURA 2), num canal de área da seção transversal igual a A, é da dada por: 
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 (7) 

 

 
Figura 2 - Exemplificação de uma fonte pontual e instantânea de uma massa M. 

 

A Equação 7 leva a uma família de curvas de distribuição de concentração com 

formato gaussiano (FIGURA 3). Essas curvas dependem somente dos valores da dispersão, os 

quais variam entre zero (regime defluxo de pistão) e infinito (regime de mistura completa).  

 
Figura 3 - Representação gráfica de uma curva de distribuição com formato gaussiano. 

Fonte: Adaptado de Barbosa Junior et al. (2005). 

2.2 REGIMES DE DISPERSÃO 

O regime hidráulico do reator influencia na eficiência do sistema (VON SPERLING, 

2002). Isso porque a remoção da DBO processa-se segundo uma reação de primeira ordem, 

uma vez que a taxa de reação é diretamente proporcional a concentração de substrato. 
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Nesse contexto, Patza (2006) classifica os modelos hidráulicos propostos em relação 

ao padrão de mistura dos reatores como: fluxo em pistão, mistura completa e fluxo disperso 

(ou mistura intermediária). 

2.2.1 Fluxo de pistão 

O fluxo tipo pistão ou plug-flow é definido como sendo aquele onde as partículas 

contidas no escoamento saem da lagoa na mesma ordem física em que entraram, não havendo 

mistura ou dispersão (PILLOTO, 2004). Todos os componentes do afluente permanecem ao 

mesmo tempo na lagoa, sendo este período denominado tempo de detenção hidráulico teórico 

(TDHT). Tratando-se do substrato contido no esgoto (matéria orgânica, nutrientes, etc.), a 

reação para escoamento pistonado é expressa por: 

𝑆 = 𝑆0𝑒
−𝑘∙𝑡  (8) 

Onde: 

S - concentração de DBO solúvel efluente (mg/L); 

S0 - concentração de DBO total afluente (mg/L); 

k - coeficiente de remoção de DBO (d-1); 

t - tempo de detenção hidráulico (d) 

 

Há a hipótese que nesse regime o valor de k permaneça constante em todo o volume da 

lagoa a medida que a concentração do esgoto vai sendo reduzida gradativamente com o fluxo.  

Isto quer dizer que a remoção do esgoto é elevada a montante do sistema, enquanto 

próxima à saída, a remoção é bem menos eficiente, uma vez que a taxa de reação é 

diretamente proporcional à concentração de esgoto biodegradável (primeira ordem) 

(PILLOTO, 2004). Normalmente, isto ocorre no caso de reatores longos e retangulares ou 

lagoas utilizadas no tratamento de esgoto (ARCEIVALA, 1981).  

Nota-se, deste modo, que a Equação 8 é adequada para expressar a remoção de esgoto 

sob escoamento tipo pistão. Porém, na prática nenhuma lagoa apresenta o comportamento 

ideal acima descrito, pois sempre há algum grau de mistura (VON SPERLING, 2002). 

2.2.2 Mistura completa 

Diferente do fluxo tipo pistão, a mistura completa é aquela onde todas as partículas 

afluentes são imediatamente dispersas em todo o corpo da lagoa, homogeneamente. 
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Assim a concentração das partículas no efluente é a mesma encontrada em todos os 

pontos do reator, fazendo com que o fluxo de entrada e saída seja contínuo (VON 

SPERLING, 2002). A reação para mistura completa é representada por: 

𝑆 =
𝑆0

 1+𝑘
𝑡

𝑛
 
𝑛  (9) 

Sendo n o número de lagoas em série.  

Na prática, o emprego da mistura completa traz uma série de vantagens operacionais 

tornando o processo biológico mais estável e seguro. Porém, é difícil obter na prática uma 

dispersão total em todo o volume do reator. Isso porque para ter um fluxo de mistura completa 

é necessária que o conteúdo do tanque seja contínuo e uniformemente distribuído (VON 

SPERLING, 2002). 

2.2.3 Fluxo disperso 

O regime do fluxo disperso, ou não ideal, segue um modelo intermediário entre as 

condições limites de mistura completa (quando a dispersão longitudinal tende ao infinito) e 

fluxo em pistão (quando a dispersão longitudinal tende a zero). Para Kellner e Pires (1999), é 

considerado o modelo de regime que melhor representa o comportamento hidráulico real de 

uma lagoa de estabilização.  

Nesse regime cada partícula do escoamento permanece um tempo distinto no reator. A 

maior parte dos reatores existentes apresenta fluxo disperso. Todavia, devido à dificuldade em 

relação a sua modelagem, normalmente são feitas aproximações para um dos modelos 

hidráulicos ideais, fluxo em pistão ou mistura completa (VON SPERLING, 2002). Essa 

reação é dada por: 

𝑆 = 𝑆0
4𝑎𝑒

1
2𝑑

 1+𝑎 2𝑒
𝑎

2𝑑− 1−𝑎 2𝑒
−

𝑎
2𝑑

 (10) 

a =  1 + 4 ∙ 𝑘 ∙ 𝑡 ∙ 𝑑 (11) 

onde d é o número de dispersão. 
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2.3 EQUAÇÕES EMPÍRICAS PARA A PREDIÇÃO DA DISPERSÃO 

Os valores de dispersão, requeridos para obter a concentração na Equação 10, não são 

diretamente mensuráveis e precisam ser estimados baseados em hipóteses envolvendo 

parâmetros mais acessíveis.  

Esses parâmetros incluem a velocidade do escoamento, configuração de entrada e de 

saída, velocidade do vento, geometria da lagoa, propriedades do fluido e efeitos de 

temperatura/massa específica.  

Algumas dessas variáveis têm sido utilizadas para desenvolver equações empíricas 

visando predizer a dispersão longitudinal em lagoas. A Tabela 1 sumariza as relações 

propostas por diversos pesquisadores para a predição da dispersão. 

 
Tabela 1 - Equações empíricas de determinação do número de dispersão 

ν – viscosidade cinemática (m/s) 

2.4 ANÁLISE DIMENSIONAL 

A análise dimensional (AD) é uma técnica que permite obter equações que 

representam leis científicas, sem ser necessário dispor de uma teoria sobre o assunto, nem 

dispor de informações obtidas empiricamente (MARTINS, 2008).  

Autor Equação Preditiva  

Polprasert e 

Bhattarai (1985) 
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Nameche e Vasel 
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Von Sperling 

(1999) 
W

LUL

D
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(16) 

 

continua 
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Tem por objetivo a formação de parâmetros adimensionais que apresentam uma 

combinação de produtos de potências das grandezas físicas participantes do fenômeno em 

estudo. Dessa forma, é possível reduzir o número de variáveis do problema, diminuindo assim 

o esforço experimental (GUIMARÃES, CARNEIRO E ZINDELUK, 2002).  

A análise dimensional também pode fornecer informações adicionais sobre o 

fenômeno através da interpretação física do significado dos parâmetros adimensionais 

obtidos. Isso ocorre porque, em muitos casos, eles envolvem simultaneamente grandezas 

físicas relacionadas com o meio, com o processo e/ou com constantes universais 

(GUIMARÃES, CARNEIRO E ZINDELUK, 2002).  

A aplicação dessa análise também proporciona a determinação das características de 

similaridade física que relacionam protótipos e modelos (ADOLFATO, 2002).  

Ressalta-se que a AD baseia-se na teoria da homogeneidade dimensional, no qual diz 

que a homogeneidade dimensional esta intimamente condicionada ao fato de que toda relação 

funcional (equação matemática) que expresse um processo físico seja inalterável a qualquer 

mudança do sistema de unidades empregado (ADOLFATO, 2002). Dessa forma, essa 

equação deve continuar válida se forem mudadas as magnitudes das unidades fundamentais.  

Para atender as condições impostas pela teoria da homogeneidade dimensional, a 

análise dimensional utiliza como base para determinação da similaridade as grandezas 

fundamentais (QUADRO 1), também conhecidas com grandezas de base (ADOLFATO, 

2002).  

 

Quadro 1 - Grandezas fundamentais no Sistema Internacional de Unidades. 

GRANDEZAS 
SÍMBOLO NAS FÓRMULAS 

DIMENSIONAIS 

Comprimento L 

Massa M 

Tempo T 

Corrente Elétrica I 

Temperatura Termodinâmica θ 

Intensidade Luminosa Iν 

Quantidade de Substância mol 

 

Como toda equação que exprima um processo físico deve permanecer inalterada, é 

possível demonstrar que uma equação que relacione n parâmetros, pode ser reduzida a outra 

equação com n-r grupos adimensionais, onde r é a quantidade de unidades básicas necessárias 

para descrever o fenômeno físico. Esses grupos são potências dos parâmetros originais, 
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conhecidos como números π. Esta fundamentação também é conhecida como teorema de π ou 

de Vaschy-Buckingham (ADOLFATO, 2002; GUIMARÃES, CARNEIRO E ZINDELUK, 

2002).  

Tanto a prova do teorema quanto a metodologia utilizada para desenvolver os grupos 

adimensionais pode ser encontrada em Keuper (2006) e exemplos de sua aplicabilidade 

podem ser encontrados em Dalfré (2007); Devens, Barbosa Jr. e Silva (2010); Keuper (2006); 

Voicu, Casandroiu e Stan (2007). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 DADOS 

Para a concretização do trabalho realizou-se uma revisão bibliográfica, onde foram 

selecionados estudos que apresentavam dados do número de dispersão medido através de 

traçadores, além das variáveis de interesse para a confecção da análise dimensional. Foi 

realizada também a comparação entre as equações de Agunwamba et al. (1992), Nameche e 

Vasel (1998), Polprasert e Bhattarai (1985), Von Sperling (1999) e Yanez (1993) juntamente 

com as equações providas dessa análise.  

Os estudos escolhidos para montagem da base de dados foram: Agunwamba et al. 

(1992); Aldana et al. (2005); Fonseca (2005); Iasenza (1998); Lloyd, Vorkas e 

Guganesharajah (2003); Małoszewski, Wachniew e Czuprynski (2006); Mara e Marecos do 

Monte (1990); Polprasert et al. (1983); Safieddine (2007); Vega et al. (2003) e Wachniew, 

Czuprynski e Maloszewski (2003). 

 A partir desses estudos foi possível obter 172 dados experimentais, para cada 

variável de interesse: comprimento, largura, profundidade, viscosidade cinemática, tempo de 

retenção hidráulico e número de dispersão (FIGURA 4). 

 

 
(continua) 

Figura 4 - Variação da magnitude dos dados experimentais: a) comprimento, b) largura, c) 
profundidade, d) viscosidade cinemática, e) tempo de detenção hidráulico e f) número de dispersão. 

a) b) 

c) d) 
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(continuação) 

 

Figura 4 - Variação da magnitude dos dados experimentais: a) comprimento, b) largura, c) 

profundidade, d) viscosidade cinemática, e) tempo de detenção hidráulico e f) número de dispersão. 

3.2 EQUAÇÕES PREDITIVAS DE DISPERSÃO 

3.2.1 Equações de literatura 

A literatura indica relações empíricas (descritas anteriormente na Tabela 1) 

principalmente entre o número de dispersão e a geometria do reator. As mesmas foram 

utilizadas para comparação com as equações propostas por este estudo. 

As relações preconizadas por Abbassi, Khan e Hawboldt (2010); Fonseca (2005) e 

Von Sperling (1999); são utilizadas para a determinação do número de dispersão em função 

do comprimento (L), largura (W), profundidade (H), tempo de detenção (t) e viscosidade 

cinemática (ν). 

Nameche e Vasel (1998), Von Sperling (1999) e Yanez (1993), desenvolveram 

fórmulas baseadas na geometria do tanque. Já Agunwamba et al. (1992) e Polprasert e 

Bhattarai (1985) consideraram além da geometria, características do fluido. 

3.2.2 Equações propostas 

Para a solução do problema em questão, as variáveis (QUADRO 2) foram 

selecionadas: comprimento, largura, profundidade, viscosidade cinemática, massa específica 

do fluido e tempo de detenção.  

 

 

 

 

e) f) 
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Quadro 2 - Seleção das grandezas utilizadas na análise dimensional. 

GRANDEZAS 
SÍMBOLO NAS FÓRMULAS 

DIMENSIONAIS 

Comprimento (L) L 

Largura (W) L 

Profundidade (H) L 

Viscosidade cinemática (ν) L²T
-1

 

Massa específica do fluido (ρ) ML
-3

 

Tempo de detenção (t) T 

 

De acordo com Guimarães, Carneio e Zindeluk (2002), a escolha das grandezas que 

devem figurar na matriz dimensional e as grandezas que devem ser escolhidas como 

grandezas de base é de fundamental importância e depende muito do conhecimento do 

pesquisador sobre o problema.  

Contudo, algumas diretrizes podem ser seguidas para que todas as exigências do 

teorema de π sejam atendidas. Uma delas é a escolha de grandezas que sejam do processo 

físico do problema (geometria, por exemplo) e grandezas que digam respeito ao meio. Assim, 

os parâmetros adimensionais formados serão mais gerais e envolverão grandezas associadas a 

diversos aspectos do fenômeno estudado (GUIMARÃES, CARNEIRO E ZINDELUK, 2002). 

Dessa forma, procurou-se definir e utilizar, como grandezas de base, aquelas que 

pudessem expressaras variações do referido adimensional (número de dispersão).  

Adicionalmente, as grandezas consideradas deveriam ser de fácil obtenção, 

possibilitando a utilização do adimensional gerado em predições futuras no dimensionamento 

de uma lagoa de tratamento.  

Além disso, os dados de interesse deveriam necessariamente ser determinados sem o 

sistema estar construído, para que assim este adimensional pudesse ser levado em conta na 

construção a fim de otimizá-lo. Com base nesses critérios foi possível construir a matriz 

dimensional (TABELA 2). 

Tabela 2 - Matriz dimensional das variáveis escolhidas. 

 L W H ρ ʋ t 

M 0 0 0 1 0 0 

L 1 1 1 -3 2 0 

T 0 0 0 0 -1 1 

 

Por meio das variáveis escolhidas foi possível gerar três grupos adimensionais. Vale 

ressaltar que para verificar todas as possibilidades de adimensionais com base nas grandezas 

escolhidas, foram realizadas 3adimensionalizações variando as grandezas relacionadas com a 

geometria. Conseguindo assim, gerar seis grupos adimensionais. 
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Com os grupos adimensionais isolados, utilizou-se a regressão simples para permitir 

explorar e inferir a relação do número de dispersão com os grupos adimensionais encontrados. 

Dentre as várias equações criadas nesse processo, escolheu-se a mais eficiente para predizer a 

variável dependente por meio do coeficiente de determinação (r²). 

O coeficiente de determinação (r²) é a proporção da variabilidade em uma variável 

dependente que é explicada pela variabilidade da variável independente, tendo seu valor 

variando entre 0 a 1 (ALVAREZ E ALVAREZ, 2003; RUSSO, CAMARGO E SIMON, 

2010). Logo, uma vez obtido esse valor é possível concluir sobre a variação dos parâmetros 

analisados.  

3.3 ANÁLISE DE DADOS 

A eficiência das equações existentes e das propostas por esta pesquisa foi verificada 

por meio do coeficiente de correlação(r). 

Esse coeficiente indica o grau de dispersão dos dados obtidos em torno da função de 

ajuste, onde seus valores absolutos variam entre  – 1 a 1 (MILONE, 2004; RIBEIRO ET AL., 

2010). Para Ribeiro et al. (2010), uma correlação próxima de zero indica que as duas variáveis 

não estão relacionadas. Quando há uma correlação positiva, as variáveis observadas 

apresentam comportamento diretamente proporcional e o grau de relação entre as mesmas 

aumenta à medida que o r se aproxima de 1. Já a correlação negativa apresenta o oposto, ou 

seja, comportamento inversamente proporcional, tendo sua relação mais forte quanto mais o 

valor de r se aproxima de -1.  

Também foi aplicado o teste de hipótese de Wilcoxon-Mann-Whitney. Segundo 

Fagerland e Sandvik (2009), é um teste não-paramétrico utilizado para comparar as medianas 

de duas populações independentes. Na realização deste teste utilizou-se o 

MINITAB®Statistical Software, 16.0 demo (MINITAB, 2011), para verificar se os dados 

estimados pelas equações são ou não diferentes estatisticamente dos dados obtidos através de 

experimentos.  

Dessa forma, estabeleceu como hipótese nula (H0) que os dados estimados são iguais 

aos dados medidos, ou seja, a média da diferença deles tenderá a zero. Como hipótese 

alternativa, definiu-se que os dados estimados diferem estatisticamente dos dados medidos, 

contrapondo a hipótese anterior. Como critério de decisão adotou-se o valor-p, no qual a 

hipótese de nulidade seria rejeitada no caso desse ser maior que o nível de significância. O 

nível de significância adotado foi de 5% (α=0,05). Para Barbosa e Jucá (2009), a escolha do 
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nível de significância em uma pesquisa é arbitrária cabendo ao pesquisador a escolha mais 

adequada para o estudo, porém o nível mais utilizado nas pesquisas é o valor de 5%.  

Ainda em relação a eficiência das equações foram analisados os resíduos gerados pela 

diferença entre os dados estimados (xe) e os dados medidos (xm), conforme explicitado nos 

estudos de Moog e Jirka (1998) e Jha, Ojhai e Bhatia (2001). Dessa forma, realizaram-se três 

análises que abrangeram: o erro padrão médio (SE), Equação 17, erro normalizado médio 

(NME), Equação 18, e erro multiplicativo médio (MME), Equação 19. 

  

SE=   
 xe-xm 

i

2

𝑛𝐴

𝑛𝐴
i=1

  (17)

  

NME=
100%

𝑛𝐴
  

xe-xm

xm
 

i

n
i=1  (18) 

 

MME= e
 
  ln xe xm  i 
𝑛𝐴
i=1

𝑛𝐴
 

 (19) 

 

Onde nA é número total de amostras. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 EQUAÇÃO PROPOSTA PARA PREDIÇÃO DA DISPERSÃO 

Aplicando o teorema de Vaschy-Buckingham foram encontrados seis grupos 

adimensionais (TABELA 3). 

 
Tabela 3 - Grupos adimensionais gerados através do teorema de π. 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 

Grupo 

Adimensional 

𝐋

𝐇
 

𝐇

𝐋
 

𝐋

𝐖
 

𝐖

𝐋
 

𝐖

𝐇
 

𝐇

𝐖
 

Expoente a 0 0 0 0 0 0 

Expoente b 0 0 0 0 0 0 

Expoente c -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 

Com base nesses grupos utilizou-se regressão linear para desenvolver uma equação 

que melhor estimasse a variável estudada. A relação entre os xm e os grupos adimensionais 
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resultou nas curvas de ajuste apresentadas na Figura 5. Para tal foram escolhidas as funções 

matemáticas que mais se ajustavam aos dados, tendo como critério de ajuste o coeficiente de 

determinação. 

 

 
Figura 5 - Resultados da regressão simples. 

 

Dentre as equações encontradas a que apresentou melhor resultado em relação ao 

coeficiente de determinação foi a gerada pelo grupo adimensional 3 (L/W), no qual 

apresentou r² igual a 0,633. Substituindo a variável x pelo grupo adimensional 3 essa equação 

pode ser reescrita como: 
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d=0,006  
L

W
 

2

+0,102  
L

W
 -0,066 (20) 

 

Essa relação entre esse grupo (L/W) e o número de dispersão foi identificada em 

outras equações empíricas, como por exemplo, as sugeridas por Von Sperling (1999) e Yanez 

(1993).  

É provável que essa dependência entre o número de dispersão e o grupo 

adimensional 3seja pelo fato de que uma das formas de se calcular o d seja através do 

coeficiente de dispersão longitudinal ou axial, comprimento e tempo de detenção 

(EQUAÇÃO 4). Como essas duas variáveis apresentam dependência similar com o 

comprimento, equações empíricas que utilizem essa variável para predizer o número de 

dispersão podem vir a apresentar melhores resultados.  

Já a relação entre o comprimento e o número de dispersão ocorre devido a análise do 

fenômeno estudado, no caso a dispersão (RIBEIRO et al, 2010). Uma vez que é feita uma 

análise unidimensional, no qual essa dimensão escolhida é a mesma da direção do escoamento 

(FIGURA 6), a dependência entre essas duas variáveis será mais forte do que, por exemplo, se 

relacionarmos com a largura ou a profundidade.  

 

 
Figura 6 - Exemplificação das dimensões envolvidas no escoamento. 

 

Porém, isso não significa que a análise desse fenômeno possa ser restringida somente 

a direção do escoamento (eixo X), já que o mesmo também pode ser analisado em relação ao 

eixo Z ou Y.   

Fazendo a análise dimensional com base no número de dispersão na direção Z 

(profundidade) foram encontradas novas equações (FIGURA 7).  
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Figura 7 - Equações encontradas com base na análise dimensional. 

  

Tendo como critério o coeficiente de determinação da regressão para escolher a 

melhor equação, as geradas pelos grupos adimensionais 1 ou 2 apresentaram r² igual a 0,964, 

valor superior aos coeficientes das outras equações. A diferença das equações se dá devido ao 

expoente, pois um é positivo (EQUAÇÃO 21) e o outro negativo (EQUAÇÃO 22).  

Isso é explicado pelo fato que um grupo adimensional é o inverso do outro, e 

consequentemente o comportamento das equações apresentam essa mesma característica.  
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d=0,0084  
L

H
 

2,33

 (21) 

 

d=0,0084  
H

L
 

-2,33

 (22) 

 

Devido a igualdade apresentada no valor de r², foi adotado outro critério para 

escolher a equação a ser analisada: apresentação de melhores resultados. A Equação 21 

apresentou posteriormente melhores resultados que a outra equação sendo, portanto, escolhida 

para a continuação do estudo. 

Dessa forma, a análise dimensional proporcionou a obtenção de duas equações que 

predizem o número de dispersão: a Equação 20 (direção do eixo X, comprimento) e a 

Equação 21 (direção do eixo Z, profundidade). 

Porém, essas duas equações apresentam algumas diferenças quando comparadas, 

principalmente em relação a variabilidade do número de dispersão (FIGURA 8). 

 

 
Figura 8 - Variação do número de dispersão das equações propostas. 

 

Fato possivelmente explicado devido as diferentes dimensões utilizadas na análise 

dimensional. Pois como já foi dito, a dimensão analisada na Equação Proposta 1 está 

relacionada ao eixo X (comprimento), enquanto que a da Equação Proposta 2 com o eixo Z 

(profundidade). 
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4.2 RELAÇÃO ENTRE OS PARÂMETROS DA ANÁLISE DIMENSIONAL E A 

DISPERSÃO 

Levando em consideração as abordagens realizadas pela literatura, os parâmetros que 

apresentam maior relação com o número de dispersão são o comprimento (L), largura (W), 

altura (H), tempo de detenção hidráulico (t) e a viscosidade cinemática (ν).  

Com base nos dados selecionados para essa pesquisa, o número de dispersão 

apresentou maior relação com os parâmetros referentes a geometria (FIGURA 9), pois 

apresentam um maior coeficiente de determinação em relação aos demais, tendo o t e a 

viscosidade cinemática apresentado valores de r² igual a 0,034 e 0,049, respectivamente.  

 

 

Figura 9 - Relação entre o número de dispersão e os parâmetros geométricos: a) comprimento, b) 

largura e c) profundidade. 

 

Considerando o coeficiente de determinação, é possível observar que a variabilidade 

do número de dispersão está mais relacionada com a variabilidade da geometria do que com a 

da viscosidade cinemática ou do tempo de detenção hidráulico. Sendo isto confirmado por 

diversos autores como Fonseca et al. (2005), Pilloto (2004),Von Sperling (1999) e Yanez 

(1993), 

a) b) 

c) 
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  Tal conclusão complementa a afirmação de Von Sperling (2002). Para ele é necessário 

que haja uma abordagem mais prática para o dimensionamento desses reatores, através da 

predição da dispersão com parâmetros mais controláveis, como a geometria. Isso porque o 

número de dispersão pode variar não só em relação ao tempo, mas também em função da 

variação das condições ambientais, que afetam a hidrodinâmica da lagoa. 

Por isso, a confirmação da relação entre a variabilidade desses parâmetros acaba por 

minimizar as limitações que estão associadas a estimativa da dispersão, conduzindo assim a 

utilização de equações empíricas para estimar a dispersão por meio da geometria. 

4.3 CORRELAÇÃO ENTRE DISPERSÃO ADIMENSIONALIZADA E OS 

PARÂMETROS DE PROJETO 

Diversos fatores precisam ser analisados quando o objetivo é identificar a influência 

de determinadas variáveis em relação à variável de estudo. Vários autores, como Ahsan 

(2008), Arceivala e Asolekar (2008), Shilton (2001) e Von Sperling (2002) confirmam a 

influência existente entre os parâmetros relacionados a geometria e a dispersão em uma lagoa 

de estabilização. 

Confirmada essa relação, torna-se necessário identificar fatores ainda mais detalhados 

sobre essa influência. Para isso, houve uma comparação entre os valores estimados da 

dispersão – utilizando as duas equações propostas (EQUAÇÕES 20 E 21) – e os parâmetros 

de projeto: taxa de aplicação superficial, tempo de detenção, relação comprimento/largura e 

profundidade. 

Na Figura 10 observa-se o comportamento da correlação entre LDBO e o número de 

dispersão. Esse quando relacionado com a LDBO não apresenta um comportamento definido, 

tendo seu coeficiente de correlação igual a 0,383 (FIGURA 10a) e 0,473 (FIGURA 10b). 

Mesmo apresentando um espalhamento dos dados é possível notar que essa relação apresenta 

indícios de um comportamento inversamente proporcional nos dois casos. Pois em algumas 

situações, conforme a taxa de aplicação aumenta, o número de dispersão tende a diminuir – 

mesmo não sendo na maioria das situações apresentadas. 
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a) b)  

Figura 10 - Correlação entre a taxa de aplicação superficial e a dispersão. 

 

A relação entre o tempo de detenção e a dispersão (FIGURA 11) mostra um 

comportamento semelhante ao da LDBO. Porém, diferente desse, a dispersão dos dados 

encontrados pela Eq. Proposta 1 são mais expressivas de forma que apresentam um r menor 

(0,118) do que o encontrado na Figura 11b (0,381). Vale ressaltar que o coeficiente de 

correlação quantifica o grau da relação entre as variáveis, sem considerar causa e efeito. Ou 

seja, esse coeficiente não é capaz de explicar a causa dessa fraca correlação apresentada na 

Figura 11a, provavelmente ocasionada por outros parâmetros, como por exemplo, a 

geometria. 

a) b)  

Figura 11 - Correlação entre o tempo de detenção e a dispersão. 
 

A Figura 12 demonstra um comportamento mais definido (correlação muito forte) 

quando comparado com as correlações anteriores. É plausível presumir que esse 

comportamento seja ocasionado graças a dependência entre as variáveis. De acordo com a Eq. 

Proposta 1 o número de dispersão é totalmente dependente da relação L/W, apresentando 

assim r igual a 1 (FIGURA 12a). Já a dispersão estimada pela Eq. Proposta 2 não apresenta 

grande dependência a essa relação, ocasionando um r menor, 0,525 (FIGURA 12b).  

r² = 0,383 r² = 0,473 

r² = 0,118 r² = 0,381 



41 

 

a) b)  

Figura 12 - Correlação entre a relação comprimento/largura e a dispersão. 

 

A provável causa para explicar a dispersão da variabilidade dos dados na Figura 12b é 

a dependência com as variáveis em questão. Já que na Eq. Proposta 2 o número de dispersão 

depende do comprimento e da profundidade, e não da largura como a Equação Proposta 1.  

Por fim, para a Figura 13 tem-se r igual a 0,367 (a) e 0,293 (b). Os comportamentos 

da variabilidade dos valores de dispersão observados nessa situação são semelhantes aos 

apresentados pelas figuras anteriores. Na Figura 13a, os dados apresentam-se menos dispersos 

quando comparados com a Figura 13b.  

a) b)  

Figura 13 - Correlação entre a profundidade e a dispersão. 
 

Diferente da situação vista na Figura 12b, onde a presença de uma variável do qual a 

dispersão é dependente ocasionou uma correlação muito forte, na Figura 13b é possível 

visualizar uma dispersão maior dos dados. Isso pode ser explicado graças a influência das 

variáveis do qual o número de dispersão é dependente, pois essa dependência em relação ao 

comprimento é maior do que com a profundidade, graças a grandeza dos valores vistos por 

essas variáveis.   

r² = 0,367 r² = 0,293 
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4.4 EFICIÊNCIA DAS EQUAÇÕES PREDITIVAS 

4.4.1 Correlação entre dados medidos e estimados 

A Figura 14 apresenta uma comparação entre os valores estimados pelas equações 

empíricas existentes (juntamente com as equações propostas) e os valores experimentais, 

podendo ser visto a existência de um espalhamento dos dados.  

 

 
Figura 14 - Comparação dos valores estimados e dos valores experimentais do número de dispersão. 

  

As equações de Agunwamba et al. (1992) e  Polprasert e Bhattarai (1985) 

apresentaram valores mais espalhados, provavelmente ocasionados pela dependência de 
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outras variáveis (viscosidade cinemática e do tempo de detenção hidráulica) além geometria, 

fazendo com que os valores estimados variem mais em relação aos dados observados.  

Já as outras equações, incluindo as propostas por essa pesquisa, apresentaram certa 

concentração dos valores estimados em determinados pontos. Porém, como nas outras, é 

possível visualizar espalhamentos dos dados. Essa característica, vista em todas as equações, 

serve para mostrar que todas as equações tendem a superestimar ou subestimar os valores do 

número de dispersão.  

Tal como acontece com as fórmulas para estimar o número de dispersão utilizado para 

rios e córregos, os resultados obtidos pelas equações podem vir a ser diferentes para certo 

grupo por causa dos poucos dados disponíveis para o refinamento das mesmas, ocasionando 

um espalhamento dos valores estimados (POLPRASERT E BHATTARAI, 1981). 

Além disso, deve-se levar em consideração que essa diferença entre os valores 

estimados e observados também pode estar sendo ocasionada pelo fluxo do fluido, uma vez 

que o número de dispersão é totalmente dependente do comportamento hidráulico do reator 

(VON SPERLING, 2002). Como os valores observados são obtidos através de métodos 

utilizando traçador, os mesmos apresentam características do comportamento hidráulico.  

Em contrapartida, os valores estimados pelas equações empíricas não são baseados no 

fluxo, mas nos valores observados. Por isso, quanto maior for o refinamento, maior será a 

possibilidade de que as equações empíricas possam estimar com maior eficiência. 

A Figura 15 apresenta a variabilidade do número de dispersão encontrada a partir das 

equações já descritas anteriormente, onde é possível observar a variação dos dados estimados. 

Mesmo as equações tendo como base principal as variáveis geométricas, elas apresentam 

características particulares que acabam diferenciando-as.  

 

Figura 15 - Variabilidade do número de dispersão calculado pelas equações preditivas. 

4.4.2 Análises estatísticas 
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Com base no teste de hipótese de Wilcoxon-Mann-Whitney foi possível observar que 

não existem evidências estatísticas que comprovem que os dados estimados pelas duas 

equações difiram dos dados medidos. Sendo assim, rejeitou-se a hipótese alternativa para as 

duas situações, visto que o critério escolhido para definir a rejeição foi atendido já que o 

valor-p das duas equações são menores (com diferença de aproximadamente 0,04) que o nível 

de significância adotado (0,05). 

Já a análise dos resíduos gerados pelas equações ao estimar os dados de dispersão, 

quando esses são confrontados com resultados observados pode ser vista na Figura 16. 

Destaca-se que para a análise dos resíduos das equações preditivas foi utilizada somente a 

Equação Proposta 1 - além das equações existentes – devido a particularidade da Equação 

Proposta 2. Enquanto as equações existentes e a Eq. Proposta 1 adimensionalizam a dispersão 

com base no fluxo do escoamento (eixo X), a Eq. Proposta 2 utiliza o eixo da profundidade 

(eixo Z) para tal função. Por isso, analisar e comparar os resíduos de todas as equações sem 

distingui-las poderia omitir ou mascarar particularidades das equações em questão. 

 

 

Figura 16 - Resíduos gerados pelas equações (SE – erro padrão, NME – erro normalizado, MME – 

erro multiplicativo). 

 

Constata-se que as flutuações dos resultados da Equação Proposta1 não apresentam 

uma magnitude expressiva quando comparados aos dados medidos, pois a taxa de erros 

SE
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padrão oscilou entre 0 a 0,6. Segundo Lunet, Severo e Barros (2006), esse comportamento 

indica pouca imprecisão associada à estimativa da dispersão pela equação.Tal resultado está 

em acordo com os valores obtidos para os erros normalizados para essa mesma equação, que 

se encontram na faixa de -0,8 a 3,6.  

A magnitude dos valores encontrados nos NME revela que todas as equações tratadas 

nessa pesquisa, de forma geral tende a superestimar os valores medidos. Portanto, o 

dimensionamento de lagoas com o uso dos valores obtidos por essas equações podem gerar-se 

lagoas com eficiência dispersiva menor do que o modelo projetado, indicando assim que o uso 

de tais funções deve ser abordado de forma parcimoniosa. 

Entre todas as funções analisadas a equação de Nameche e Vasel (1998) foi a que 

apresentou os resíduos SE e NME em um intervalo bem superior as outras funções 

observadas, comprovando desta forma que possivelmente tal equação seja adequada apenas 

para os dados utilizados para a estimativa da mesma. 

Cabe evidenciar que a equação Polprasert e Bhattarai (1985) mesmo tendo 

apresentado erros não tão representativos nos formatos de SE e NME sofreu a maior rejeição 

por parte dos erros do tipo MME, quando comparados as outras equações. Este fato 

provavelmente se deve a circunstância desta função tender a apresentar um valor único para o 

coeficiente na casa da magnitude de 0,5; sendo o mesmo próximo ao valor comumente 

apresentado para o número de dispersão, o que reduz o SE e o NME, no entanto pela 

variabilidade dos coeficientes fornecidos pela função de Polprasert e Bhattarai (1985) ser 

inexpressiva a mesma apresenta os maiores índices do MME, os quais segundo Moog e Jirka 

(1998) são muito sensíveis a pequenas disparidades. 

Por meio da análise do MME, denota-se que somente a eq. proposta por este estudo 

manteve a maioria dos resíduos próximos a 1, o que demonstra que esta função apresenta 

menores diferenças expressivas nos resultados fornecidos quando comparados aos dados 

medidos, indicando novamente a viabilidade de uso desta em relação às demais equações. 

4.5 APLICAÇÃO DA DISPERSÃO ADIMENSIONALIZADA AO PROJETO DE UMA 

LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO 

No dimensionamento de uma lagoa de estabilização é necessário definir alguns 

parâmetros que servirão como base para a elaboração do projeto. Entre eles destaca-se o 

número de dispersão, no qual é possível estimar a eficiência de remoção da DBO, fator 

importante no dimensionamento de uma lagoa. 
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Segundo Von Sperling (2002), a eficiência de remoção (E) é dada por 

𝐸 = 100 ∙
 𝑆0−𝑆 

𝑆0
 (23) 

Sendo assim, para calcular a eficiência é preciso da concentração de DBO solúvel 

efluente (S) e a concentração de DBO total afluente (S0). Como já visto anteriormente, o 

valor de S é dependente do número de dispersão, coeficiente de remoção da DBO (k) e o 

tempo de detenção (t). Já o valor de S0 é encontrado por meio de experimentos ou, em termos 

de projeto, estimado com base na literatura.  

Para exemplificação da aplicação do d tem-se o seguinte problema: 

- Calcular a eficiência na remoção da DBO de uma lagoa a ser implantada cujos parâmetros 

geométricos são: 10m de comprimento, 5 de largura, 1,5m de profundidade. Sabendo que no 

projeto o regime hidráulico é do tipo fluxo disperso, o coeficiente de remoção adotado é igual 

a 0,15 d-1, o tempo de detenção é igual a 30 dias e o coeficiente de DBO total afluente é igual 

a 300mg/l. 

Inicialmente é preciso calcular o número de dispersão. Para esta exemplificação será 

utilizada a Equação Proposta 1 (EQUAÇÃO 20). Sendo assim, tem-se que: 

d=0,006  
L

W
 

2

+0,102  
L

W
 -0,066→ d=0,006  

10

5
 

2

+0,102  
10

5
 -0,066 → 𝑑 = 0,162 (24) 

  

 Aplicando os valores fornecidos e o valor estimado da lagoa na Equação 10: 

 

𝑎 =   1 + 4 ∙ 𝑘 ∙ 𝑡 ∙ 𝑑 → 𝑎 =   1 + 4 ∙ 0,15 ∙ 30 ∙ 0,162 → 𝑎 =  1,979 (25) 

 

S = S0
4ae

1
2d

 1+a 2e
a

2d − 1−a 2e
−

a
2d

  

𝑆 = 13,043 𝑚𝑔𝑙−1(26) 

 

Tendo o valor de S é possível calcular a eficiência de remoção da DBO da lagoa 

projetada por meio da Equação 23. 

𝐸 = 100 ∙
 𝑆0−𝑆 

𝑆0
→ 𝐸 = 100 ∙

 300−13,043 

300
→ 𝐸 = 95,65% (27) 
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O exemplo acima demonstra a importância do número de dispersão de uma lagoa, 

principalmente no dimensionamento da mesma adotando regime de fluxo disperso, 

comumente encontrado nas lagoas de estabilização. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O propósito dessa pesquisa foi o de apresentar uma nova equação para predizer o 

número de dispersão tendo como base de cálculo as variáveis relacionadas com a geometria 

da lagoa de estabilização.  

Considerando a importância prática de se conhecer um modelo confiável de previsão 

do coeficiente de dispersão para lagoas de tratamento, foram propostas duas equações simples 

que relacionam o número de dispersão com as características geométricas e hidrodinâmicas 

do escoamento. Apoiando-se na análise dimensional, o modelo foi ajustado com base em onze 

estudos, totalizando 172 dados experimentais. 

Quando comparadas com as equações existentes, as equações propostas (EQUAÇÃO 

20 E 21) apresentaram resultados satisfatórios e significativos, revelando assim a 

possibilidade de uma real aplicação em projetos de dimensionamento de lagoa. 

Na análise da eficiência das equações em predizer o número de dispersão observou-se 

que as equações de Agunwamba et al. (1992) e  Polprasert e Bhattarai (1985) apresentam 

valores mais dispersos. Já as outras equações, incluindo as propostas por essa pesquisa, 

apresentam certa concentração dos valores estimados em determinados pontos. Porém, como 

as outras, as equações propostas também apresentaram espalhamento dos dados. Esses 

espalhamentos não só mostram que as equações tendem a superestimar ou subestimar os 

valores do número de dispersão como também necessitam de um maior refinamento em 

relação à base de dados. Pois fica notório que o “fracasso” da estimativa desse adimensional 

não está totalmente relacionado com a equação, mas, principalmente, com a quantidade e 

qualidade dos dados utilizados para o seu desenvolvimento. 

É importante destacar que a Equação 21 foi desenvolvida com base no eixo referente a 

profundidade (eixo z). Por isso, a mesma apresentou resultados com valores numa ordem de 

grandeza muitas vezes superior ao das outras equações (o que não diminui sua eficiência). 
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Essa abordagem possibilitou uma nova linha de pesquisa, ampliando as possíveis 

soluções para o problema em questão (estimativa do número de dispersão), uma vez que a 

maioria das equações utilizadas para predizer a dispersão é baseada no eixo correspondente ao 

fluxo do escoamento (eixo x).  

Também houve uma análise mais detalhada da relação entre o número de dispersão e 

os parâmetros de projetos. A análise dessa relação evidenciou a dependência desse 

adimensional principalmente com relação a geometria da lagoa de estabilização. Essa 

conclusão, já identificada por outros estudos, possui grande importância. A confirmação dessa 

relação (geometria e número de dispersão) por diversos pesquisadores incentiva o 

desenvolvimento de soluções que venham a facilitar o dimensionamento das lagoas. 

Vale ressaltar que mesmo as equações desenvolvidas tendo apresentado resultados 

favoráveis a sua utilização ainda é necessário confirmar e validar as mesmas com uma nova 

base de dados. Deste modo, será possível comprovar o comportamento das equações em 

relação aos novos dados, confirmando sua eficiência na predição do número de dispersão. 

Por fim, seria interessante verificar a relação entre o número de dispersão e possíveis 

faixas de valores, principalmente em relação a geometria, para então analisar se há ou não 

dependência entre o d e a grandeza das variáveis. 



50 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABBASSI, R.; KHAN, F.; HAWBOLDT, K.A methodology of finding dispersion coefficient 

using computational fluid dynamics (CFDs).International Journal of Water Resources and 

Environmental Engineering, Vol. 2, 2010. 

ANDOLFATO, R. P. Desenvolvimento das técnicas de produção de blocos de concreto para 

alvenaria estrutural na escala (1: 4). 2002. Tese de Doutorado. Universidade Estadual 

Paulista (UNESP). Campus de Ilha Solteira. Faculdade de Engenharia. 2002 

AGUNWAMBA, J. C. Simplified optimal design of the waste stabilization pond. Water, Air, 

& Soil Pollution, vol. 59, n. 3, p. 299-309, 1991. 

AGUNWAMBA, J. C.; EGBUNIWE, N.; ADEMILUYI, J. O. Prediction of the dispersion 

number in waste stabilization ponds. Water research, vol. 26, n. 1, p. 85-89, 1992. 

AHSAN, N. Estimating the coefficient of dispersion for a natural stream. World Academy of 

Science, Engineering and Technology, vol. 44, p. 131-135, 2008. 

ALDANA, G. J. ET AL. The development and calibration of a physical model to assist in 

optimising the hydraulic performance and design of maturation ponds. Water science and 

technology, vol. 51, n. 12, p. 173, 2005. 

ALVAREZ V, V. H.; ALVAREZ, G. Apresentação de equações de regressão e suas 

interpretações. Revista Brasileira de Ciência do Solo, vol. 28, p. 28-32, 2003. 

CAMACHO, J. S. Desenvolvimento das técnicas de produção de blocos de concreto para 

alvenaria estrutural na escala 1: 4. 2002. Tese de Doutorado. Universidade Estadual 

Paulista (UNESP). Campus de Ilha Solteira.Faculdade de Engenharia, 2002. 

ANDRADE, A. C. Cultivo de tilápia do nilo (oreochromisniloticus) em efluente do 

sistema de lagoas de estabilização da estação de tratamento de esgotos de Samambaia-

DF. 2011. Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília, Distrito Federal. 2011

ARCEIVALA, S. J. Waste water treatment and disposal; engineering and ecology in 

pollution control. Pollution engineering and technology. New York, USA: M. Dekker. 

1981. 



51 

 

ARCEIVALA, S. J.; ASOLEKAR, S. R. Wastewater treatment for pollution control and 

reuse.Shyam R Publisher:Tata McGraw-Hill Education, 2006. 

ARTHUR, J. P.; MUNDIAL, B. Notes on the design and operation of waste stabilization 

ponds in warm climates of developing countries. BIRF Technical Paper, vol. 7, 1983. 

BARBOSA, F. T.; JUCÁ, M. J. Avaliação da qualidade dos ensaios clínicos aleatórios em 

anestesia publicados na Revista Brasileira de Anestesiologia no período de 2005 a 2008. 

Revista Brasileira Anestesiol, vol. 59, p. 223-33, 2009. 

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde: Manual de Saneamento. 3ª edição – Brasília: 

Fundação Nacional de Saúde, 2004. 

DALFRÉ, G. M. Cruzetas de Polímeros reciclados: caracterização dos materiais, análise 

numérica e ensaios de modelos reduzidos. 2007. Dissertação de Mestrado (Engenharia de 

Estruturas). Universidade de São Paulo. São Carlos – SP. 2007 

DEVENS, J. A. ET AL.Modelos empíricos e semi-empíricos para a obtenção do coeficiente 

de dispersão longitudinal de pequenos cursos de água. Revista Engenharia Ambiental e 

Sanitária.2010.  

FAGERLAND, M. W.; SANDVIK, L. The Wilcoxon–Mann–Whitney test under scrutiny. 

Statistics in medicine, vol. 28, n. 10, p. 1487-1497, 2009. 

FONSECA, P. W. Avaliação do Desempenho Caracterização de Parâmetros em Lagoas 

Facultativa e de Maturação. 2005. Dissertação (Ciências em Engenharia Civil). Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia Civil, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro: Rio 

de Janeiro, 2005. 

GUIMARÃES, J. H.D.; CARNEIRO, F. L. L. B.; ZINDELUK, M. Aplicações da análise 

dimensional e teoria da semelhança dos modelos físicos em acústica de salas de concerto. 

2002. 

HELLER, L.; NASCIMENTO, N.O. Pesquisa e desenvolvimento na área de saneamento no 

Brasil: necessidades e tendências. Revista de Engenharia Sanitária e Ambiental, vol. 10, n. 

1, p. 24-35, 2005. 

IASENZA, R. Mixing and transport processes waste water basins. 

McGillUniversity.Canada, 1998. 

JHA, R.; OJHA, C. S. P.; BHATIA, K. K. S. Refinement of predictive reaeration equations 

for a typical Indian river. Hydrological processes, vol. 15, n. 6, p. 1047-1060, 2001. 

KELLNER, E.; PIRES, C. E. Desenvolvimento de modelo matemático para determinação do 

perfil vertical de temperatura e do volume útil de lagoas de estabilização. Revista de 

Engenharia Sanitária e Ambiental, vol. 4, n. 1/2, p. 84-92, 1999. 



52 

 

KEUPER, L. B. Análise Teórica e Experimental de Flambagem Vertical de Dutos 

Submetidos a Carregamento Térmico. 2006. Tese de Doutorado. Universidade Federal do 

Rio De Janeiro - UFRJ. Rio de Janeiro, 2006. 

LUNET, N.; SEVERO, M.; BARROS, H. Desvio padrão ou erro padrão. Arquivos de 

Medicina, v. 20, n. 1-2, p. 55-59, 2006. 

LLOYD, B. J. ET AL. Under-performance evaluation and rehabilitation strategy for 

waste stabilization ponds in Mexico.Mexico, 2003. 

MAŁOSZEWSKI, P.; WACHNIEW, P.; CZUPRYŃSKI, P. Study of hydraulic parameters in 

heterogeneous gravel beds: Constructed wetland in NowaSłupia (Poland).Journal of 

Hydrology, vol. 331, n. 3, p. 630-642, 2006. 

MARA, D. ET AL. Sewage treatment in hot climates, 1976. 

MARA, D. D.; PEARSON, H.W. Artificial freshwater environment: WasteStabilization 

Ponds. Biotechnology - a comprehensive treatise, vol.8, Chapter 4.Ed. H. J. Rehm& G. 

Reed). 1986. 

MARA, D. D. Design Manual for Waste Stabilization Ponds in India Lagoon Technology 

International.1997. 

MARA, D. D. ET AL. The design and operation of waste stabilization ponds in tourist areas 

of Mediterranean Europe. Water science and technology, vol. 22, n. 3-4, p. 73-76, 1990. 

MARTINS, R.A. A busca da ciência a priori no final do século XVIII e a origem da análise 

dimensional. In: MARTINS, Roberto de Andrade; MARTINS, Lilian Al-Chueyr Pereira; 

SILVA, Cibelle Celestino; FERREIRA, Juliana Mesquita Hidalgo. (Org.). Filosofia e 

História da Ciência no Cone Sul. 3º Encontro. 2ª ed.Campinas: Associação de Filosofia e 

História da Ciência do Cone Sul (AFHIC), p. 397-408, 2008. 

MATSUMOTO, T.; TAKEUTI, M. R. S. Estudo da influência de chicanas na remoção de 

coliformes em lagoas de estabilização. In: Congresode La Asociacion Interamericana de 

IngenieríaSanitariay Ambiental, 2002, Cancún. Anais…Cancún: AIDIS, 2002. 

MEDRI, W. ET AL. Modelagem e otimização de sistemas de lagoas de estabilização para 

tratamento de dejetos suínos.UFSC, 1997. 

MILONE, G. Estatística: geral e aplicada. Pioneira Thomson Learning, 2004. 

MINITAB. Minitab Statistical Tab. Pennsylvânia: [s.n.], 2011.Disponível em: 

<http://www.minitab.com>. Acessoem: 12 de Abr de 2012. 

MOOG, D. B.; JIRKA, G. H. Analysis of reaeration equations using mean multiplicative 

error.Journal of Environmental Engineering, vol. 124, n. 2, p. 104-110, 1998. 



53 

 

MONTEGGIA, L. O.; ALÉM SOBRINHO, P. Lagoas anaeróbias. In: CAMPOS, J. R. de 

(Coord.) Tratamento de esgotos sanitários por processo anaeróbio e disposição 

controlada no solo. Projeto PROSAB. Rio de Janeiro: ABES. 1999. 

MOREIRA, C. A.; DOURADO, J. C.; SANTOS, K. Geofísica aplicada no estudo de área de 

lançamento de efluentes de tratamento de esgoto. Revista de Geociências, vol. 26, n. 1, p. 17-

25, 2007. 

NAMECHE, T. H.; VASEL, J. L. Hydrodynamic studies and modelization for aerated 

lagoons and waste stabilization ponds.Water research, vol. 32, n. 10, p. 3039-3045, 1998. 

OLIVEIRA, G.; SCAZUFCA, P.S.; MARCATO. F.S. Cenários e condições para a 

universalização do saneamento no Brasil – Parte 1. Fundação Instituto de Pesquisas  

Econômicas – FIPE. 2011. 

OLIVEIRA, L. F. F. de. Eficiência de Remoção de Carga Orgânica por Lagoas de 

Estabilização. In: Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 20º, 1999. Rio 

de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: ABES, 1999. 

OLIVEIRA, S. C.; VON SPERLING, M. Reliability analysis of wastewater treatment 

plants.Water research, vol. 42, n. 4, p. 1182-1194, 2008. 

PATZA, E. Aplicação de modelos matemáticos para definição de parâmetros hidráulicos 

e cinéticos de tanques sépticos.2006. 

PILOTTO, J. S. Contribuições para modelagem matemática do comportamento dos 

tanques sépticos para remoção de matéria orgânica. 2004. Tese de Doutorado. 

Universidade Federal do Paraná-Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos 

Hídricos e Ambiental.2004. 

POLPRASERT, C. ET AL. Bacterial die-off kinetics in waste stabilization ponds.Water 

Pollution Control Federation, vol. 55, n. 3, p. 285-296, 1983. 

POLPRASERT, C.; BHATTARAI, K. K. Dispersion model for waste stabilization 

ponds.Journal of environmental engineering, vol. 111, n. 1, p. 45-59, 1985. 

RAJU, K. G. R. ET AL. Sediment removal efficiency of settling basins.Journal of irrigation 

and drainage engineering, vol. 125, n. 5, p. 308-314, 1999. 

REED, S. C. Natural systems for wastewater treatment.Journal 

WaterPollutionControlFederation, 1990. 

RIBEIRO, C. B. M.ET AL. Desenvolvimento e validação de equação para determinação do 

coeficiente de dispersão longitudinal em riosde médio porte. Revista Engenharia Sanitária 

Ambiental, vol. 15, n. 4, p. 393-400, 2010. 



54 

 

RUSSO, S. L.; CAMARGO, M. E.; SIMON, V. H. Avaliação de perfis sônicos sintéticos em 

poços de petróleo perfurados nas unidades geológicas pertencentes a bacia sedimentar 

Sergipe-Alagoas. RevistaGestão Industrial, vol. 6, p. 216-237, 2010. 

SAFIEDDINE, T. Hydrodynamics of waste stabilization ponds and aerated lagoons. 

ProQuest, 2007. 

SILVA, J. V. N.Avaliação da influência de chicanas e das estruturas de entrada e saída 

no desempenho de lagoas de estabilização. Dissertação de mestrado – Engenharia Civil. 

Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba 2007. 

SILVA FILHO, P. A.Diagnóstico operacional de lagoas de estabilização. Dissertação de 

Mestrado – Programa de Pós–graduação em Engenharia Sanitária da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, Natal, 2007. 

SHILTON, A. Studies into the hydraulics of waste stabilization ponds. Environmental 

Engineering – Massey University, New Zealand. 2001. 

SNSA (SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL). Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento: diagnóstico do manejo de resíduos sólidos 

urbanos - 2010 – Brasília: Ministério das cidades. 2012. 

___________. Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB: Panorama do 

saneamento básico no Brasil. Brasília. Ministério das cidades. 2011 

SOUSA, A. A. P. Remoção de matéria orgânica, sólidos suspensos e indicadores 

bacteriológicos em lagoas de estabilização em escala real. Campina Grande. Dissertação de 

mestrado. Universidade Federal da Paraíba, 1994. 

VEGA, G. P. ET AL. Application of CFD modelling to study the hydrodynamics of various 

anaerobic pond configurations. Water science and technology, p. 163-171, 2003. 

VOICU, G.; CĂSĂNDROIU, T.; STAN, G. Using the dimensional analysis for a 

mathematical model to predict the seeds losses at the cleaning system of the cereals 

harvesting combines.2007. 

VON SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 

Editora UFMG, 1996. 

___________. Performance evaluation and mathematical modelling of coliform die-off in 

tropical and subtropical waste stabilization ponds. Water Research, vol. 33, n. 6, p. 1435-

1448, 1999. 

___________. Lagoas de estabilização. Princípios do tratamento biológico de águas 

residuárias, vol. 3, 2002. 



55 

 

___________. Estudos e modelagem da qualidade da água de rios. DESA/UFMG, 2007. 

WACHNIEW, P.; CZUPRYNSKI, P.; MALOSZEWSKI, P. Hydraulic characteristics of 

constructed wetlands evaluated by means of tracer tests.Wissenschaftliche Mitteilungen, 

vol. 24, p. 83-89, 2003. 

YANEZ, F. Lagunas de estabilización, Ed. CEPIS, Lima, Peru. 1993. 


	SUMÁRIO
	INTRODUÇÃO
	CONTEXTUALIZAÇÃO
	ESCOPO
	OBJETIVO DO ESTUDO

	1 LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO
	1.1 INTRODUÇÃO
	1.2 CLASSIFICAÇÃO DAS LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO
	1.2.1 Lagoas anaeróbias
	1.2.2 Lagoas facultativas
	1.2.3 Lagoas de maturação

	1.3 CRITÉRIO DE PROJETO DE LAGOAS
	1.3.1 Taxa de aplicação superficial
	1.3.2 Profundidade
	1.3.3 Tempo de detenção hidráulico
	1.3.4 Geometria da lagoa


	2 DISPERSÃO EM LAGOAS
	2.1 EQUAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE MASSA E DISPERSÃO
	2.2 REGIMES DE DISPERSÃO
	2.2.1 Fluxo de pistão
	2.2.2 Mistura completa
	2.2.3 Fluxo disperso

	2.3 EQUAÇÕES EMPÍRICAS PARA A PREDIÇÃO DA DISPERSÃO
	2.4 ANÁLISE DIMENSIONAL

	3 MATERIAL E MÉTODOS
	3.1 DADOS
	3.2 EQUAÇÕES PREDITIVAS DE DISPERSÃO
	3.2.1 Equações de literatura
	3.2.2 Equações propostas

	3.3 ANÁLISE DE DADOS

	4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
	4.1 EQUAÇÃO PROPOSTA PARA PREDIÇÃO DA DISPERSÃO
	4.2 RELAÇÃO ENTRE OS PARÂMETROS DA ANÁLISE DIMENSIONAL E A DISPERSÃO
	4.3 CORRELAÇÃO ENTRE DISPERSÃO ADIMENSIONALIZADA E OS PARÂMETROS DE PROJETO
	4.4 EFICIÊNCIA DAS EQUAÇÕES PREDITIVAS
	4.4.1 Correlação entre dados medidos e estimados
	4.4.2 Análises estatísticas

	4.5 APLICAÇÃO DA DISPERSÃO ADIMENSIONALIZADA AO PROJETO DE UMA LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO

	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

