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CORRELAÇÕES ENTRE A TEMPERATURA DO ESGOTO  E A 

TEMPERATURA DO AR  

João Julio Klüsener1 & Geraldo Lopes da Silveira2 

RESUMO --- Neste trabalho foram estabelecidas correlações entre a temperatura do ar e a 
temperatura do esgoto de um sistema de tratamento de esgotos composto por duas lagoas 
facultativas dispostas em série Esse sistema de tratamento é operado pela Companhia Riograndense 
de Saneamento – CORSAN, está localizado na cidade de Rosário do Sul – RS e recebe o esgoto de 
uma população aproximada de 4984pessoas (1424economias). Foram estabelecidas três correlações, 
para três diferentes pontos do sistema de tratamento: entrada do sistema, efluente da lagoa primária, 
efluente da lagoa secundária. As equações desenvolvidas servem para estimar a temperatura do 
esgoto a partir da temperatura do ar, nos casos em que a equação de dimensionamento de lagoas 
facultativas tiver como variável a temperatura média do esgoto e só se dispuser da temperatura 
média do ar. Estas equações apresentaram um bom ajuste ao modelo linear e são as primeiras 
desenvolvidas dentro do estado do Rio Grande do Sul.  

ABSTRACT --- In this work they were established correlations between the air temperature and the 
sewer temperature of a treatment plant composed by two facultative ponds disposed in series This 
treatment plant, that is operated by the Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, is 
located in Rosário do Sul city in Rio Grande do Sul state, and it receives the sewer of 4984 people 
(1424 houses). They were established correlations for three different points on treatment system: 
entrance of the system, efluent of primary pond, efluent of secondary pond. The developed 
equations are to esteem the sewer temperature starting from the air temperature, in the cases in that 
the equation of design of facultative ponds has as variable the sewer temperature and only if it 
disposes of the air temperature. These equations presented a good adjustment to the linear model 
and they are the first ones developed inside Rio Grande do Sul state. 

 

Palavras-chave: tratamento de esgotos, lagoas facultativas, dimensionamento. 

 
 
 
_______________________ 
1) Professor Substituto da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS. Rua Araújo Viana nº 20, Santa Maria, RS, 97015-040. e-mail: 

Joaojuliok@yahoo.com.br. 
2) Professor da Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria /RS. e-mail: ger_ufsm@terra.com.br. 

 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 2 

1 - INTRODUÇÃO 

 

Os sistemas de lagoas de estabilização constituem-se na forma mais simples de tratamento de 

esgotos, sendo que dentre os tipos de lagoas de estabilização, a variante lagoa facultativa pode ser 

considerada, do ponto de vista operacional, a mais simples de todas. 

Normalmente um dos fatores interferentes no processo de tratamento e que é utilizado no 

dimensionamento de lagoas de facultativas é a temperatura da massa líquida. Muitas das fórmulas 

de dimensionamento possuem a temperatura do líquido como variável mestra. Entretanto, no 

desenvolvimento de um projeto fica difícil de definir essa temperatura, já que a maioria dos dados 

climáticos publicados refere-se à temperatura do ar e não a temperatura do líquido. Assim para que 

o projetista possa prosseguir ao seu dimensionamento, ele estima a temperatura do esgoto a partir da 

temperatura do ar através de equações que correlacionam essas duas temperaturas. 

Existe uma série de equações que fazem essa correlação, entretanto nenhuma equação foi 

desenvolvida dentro do estado do rio Grande do Sul, ou seja, nenhuma equação foi desenvolvida a 

partir de um sistema de lagoas implantado dentro deste estado. 

O objetivo deste trabalho é definir correlações entre a temperatura do ar e a temperatura do 

esgoto em um sistema de tratamento de esgotos que esteja implantado dentro do Estado do Rio 

Grande do Sul. 

2 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

2.1 – Lagoas Facultativas 

Segundo Netto (1975), a expressão “lagoa facultativa” foi proposta por Willian J. Oswald, 

professor da Universidade da Califórnia, para caracterizar as lagoas fotossintéticas mais comuns 

descritas na literatura.  

De acordo com Sperling (1996), as lagoas facultativas são consideradas a variante mais 

simples dos sistemas de lagoas de estabilização. Basicamente, o processo consiste na retenção dos 

esgotos por um período de tempo longo o suficiente para que os processos naturais de estabilização 

da matéria orgânica se desenvolvam. 

 

2.2 - Influência da temperatura 

Para Victoretti (1973) a temperatura é um dos fatores mais importantes, senão o principal, no 

desenvolvimento do processo de tratamento dos esgotos em lagoas de estabilização. Todos os 

fenômenos que ocorrem neste processo, físico, químico ou biológico, são afetados de maneira maior 

ou menor pela variação da temperatura ambiente. 
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Para Uehara (1989) a temperatura é um parâmetro incontrolável e de grande importância para 

o bom funcionamento de uma lagoa, pois se relaciona com a radiação solar afetando tanto a 

velocidade da fotossíntese quanto à do metabolismo das bactérias responsáveis pela depuração dos 

esgotos.  

A atividade biológica decresce à medida que cai a temperatura, podendo-se grosseiramente 

prever que uma queda de 10ºC na temperatura reduzirá a atividade microbiológica à metade. 

Além disso, a temperatura influi diretamente no predomínio de algumas espécies de algas 

sobre outras e, em conseqüência, sobre o oxigênio fotossintético produzido. Segundo Oswald 

(1960), as algas podem desenvolver-se bem numa faixa de temperatura que varia dos 4ºC até os 

40ºC. A produção ótima de oxigênio ocorre em torno do 20-25ºC. A partir de temperaturas 

próximas aos 35ºC, a atividade fotossintética das algas decresce: as algas verdes (Chlorophytas) 

tendem a diminuir ou desaparecer e as Euglenas (Euglenophytas) passam a predominar. Acima dos 

35ºC, prevalecem as algas azuis (Cyanophytas).  

Gloyna (1971), ao formular equações para projetos de lagoas de estabilização, constatou que a 

velocidade das reações químicas aumenta grandemente quando a temperatura local sobe. Segundo 

esse autor o rendimento das lagoas é grandemente afetado pela variação de temperatura. 

Resumidamente, em locais de clima quente as lagoas facultativas suportam uma maior carga 

orgânica por unidade de área (hectare). Sendo assim, lagoas implantadas em locais de altas 

temperaturas necessitam de áreas menores do que as implantadas em locais de clima frio. 

 

2.3 - Temperatura do ar e a temperatura do esgoto 

Conforme Mara (1998) as lagoas facultativas podem ser dimensionadas de acordo com o 

critério da Taxa de aplicação Superficial (LS) que é expressa em em KgDBO5/ha.dia. Essa taxa 

refere-se a máxima carga orgânica que pode ser tratada por uma lagoa facultativa por unidade de 

área de lagoa por dia. A taxa de aplicação superficial varia principalmente com a temperatura do do 

esgoto. Basicamente, quanto maior a temperatura, maior a taxa de aplicação superficial e menor a 

área requerida pela lagoa. 

Além deste critério de dimensionamento, existem muitos outros critérios de dimensionamento 

que também usam a temperatura da massa líquida e não a temperatura do ar nos seus cálculos. 

Entretanto, no desenvolvimento de um projeto fica difícil definir a temperatura do esgoto, já que a 

maioria dos dados climáticos publicados se referem à temperatura do ar. 

Nesses casos, segundo Kellner (1998), Yanez (1984) e Yanez (2000), a temperatura média do 

líquido pode ser estimada a partir das seguintes correlações: 

T = 10,443+0,688.Tar (Yanez, Lagoas de San Juan, Lima, Peru).    (1)  
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T = 10,966+0,611.Tar (lagoas experimentais de Campina Grande, Brasil)   (2) 

T = 2,688 +0,945.Tar (lagoas de Amman, Jordânia)   (3) 

T = 3,685+1,13.Tar (lagoas de Melipilla, Chile)   (4) 

T = 12,7+0,54.Tar (valor médio para um conjunto de 5 lagoas, 2 no Brasil, 2 no Peru, 1 na Jordânia) 

 (5)   

Segundo Jordão (2005), a adoção dessas equações deve ser feita considerando aspectos 

climatológicos similares, como radiação solar, evaporação e ventos. A ultima equação mostra que 

na maior parte do ano (outono, primavera e leve inverno) a temperatura da lagoa é cerca de 2 a 3ºC 

maior que a do ar; no verão ocorre o inverso, 1 a 3ºC menor; e nos invernos mais fortes a 

temperatura do líquido é cerca de 5º maior. 

Esses dados se aplicam à temperatura média no corpo da lagoa. Pode-se admitir que a 

diferença de temperatura na superfície do líquido e a temperatura média no seu interior seja da 

ordem de 1 a 5ºC. 

Segundo Metcalf&Eddy (1991) a temperatura do esgoto é ligeiramente maior que a do ar 

durante o inverno, e menor do que a temperatura do ar no verão porque o calor específico da água é 

maior do que o do ar.  

 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a realização deste estudo foi utilizado o sistema de Lagoas de estabilização da cidade 

de Rosário do Sul, que é um dos sistemas de lagoas de estabilização mais antigos do estado, e é 

operado pela Companhia Riograndense de Saneamento Ambiental – CORSAN. 

 Este sistema é composto por duas lagoas facultativas dispostas em série, que recebem o 

esgoto de uma população aproximada de 4984pessoas (1424economias). 

 Este estudo foi realizado sobre os boletins de monitoramento da qualidade do esgoto da 

estação. Os boletins constituem uma série de dados de mais de vinte anos com medições diárias de 

temperatura. 

 Neste estudo foram utilizadas as medidas da temperatura em três pontos do sistema de 

lagoas (entrada do sistema, efluente da lagoa primária, efluente da lagoa secundária) e também a 

medida da temperatura do ar. 

 Primeiramente foi realizada uma análise de consistência dos dados monitorados onde foram 

descartados os dados extremamente altos ou baixos 

Para obtenção das correlações entre a temperatura do ar e a temperatura do esgoto, os dados 

de temperatura do ar e do esgoto foram plotados em gráficos de dispersão X,Y. Foram 
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confeccionados três gráficos, onde a temperatura do ar foi colocada no eixo X e a temperatura do 

esgoto no eixo Y. 

Foi realizada então a regressão linear simples, através da ferramenta “linha de tendência” do 

programa Excel. 

O programa retornou as equações lineares que representam a correlação entre a temperatura 

do ar e a temperatura do esgoto. 

O programa também calculou o valor de R² (coeficiente de determinação ou de explicação) 

para avaliar a qualidade de ajuste do modelo. 

 A disposição das unidades do sistema de tratamento e os pontos de medição da temperatura 

do esgoto podem ser visualizados na figura 1: 

 

Figura 1: disposição das unidades de tratamento e pontos de medição de temperatura 

 

3.1 - Procedimento analítico 

Material utilizado:  

- Termômetro de mercúrio de escala compreendida entre -10ºC e mais de 60ºC graduado 

ao 1/10ºC. 

Técnica de execução: 
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- A temperatura do ar era medida junto às proximidades imediatas do local de coleta de 

amostras, evitando a incidência dos raios solares sobre o termômetro.  

- A temperatura do líquido era determinada mergulhando a extremidade inferior do 

termômetro (bulbo) no ponto de coleta de amostras correspondente, até estabilizar a temperatura (1 

a 2 minutos). 

 

3.2 – Freqüência de coleta 

 As coletas eram realizadas uma vez por dia, em turnos semanais alternados (uma semana de 

tarde e outra de manha), conforme o Quadro 1: 

Quadro 1 – Freqüência das amostragens 

1ª Semana 2ª Semana  
S T Q Q S S D S T Q Q S S D 

08:00 X     X       X  
09:00  X             
10:00   X            
11:00    X           M

an
hã

 

12:00     X          
14:00        X       

15:00         X      
16:00          X     
17:00           X    T

ar
de

 

18:00            X   

  

Aos sábados a temperatura era medida sempre as 8:00 da manhã. Só não foram realizadas 

medições de temperatura nos domingos e feriados. 

A CORSAN montou o laboratório de análises físico-químicas no ano de 1980 e iniciou o 

monitoramento da temperatura no dia 04/08/1980. O monitoramento do sistema de estendeu por 

aproximadamente 23 anos até o dia 21/02/2003. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As correlações entre a temperatura do ar e a temperatura do esgoto podem ser visualizadas 

nas Figuras 2 a 4. Em cada figura a temperatura do ar aparece no eixo X e a temperatura do esgoto 

no eixo Y. Nas figuras é possível ver a linha de tendência traçada pelo programa Excel, bem como a 

equação que representa esta linha. 

Estas equações representam as correlações entre a temperatura do ar e do esgoto. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Correlação entre a  temperatura do ar e a temperatura do esgoto no ponto A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

Figura 3 – Correlação entre a temperatura do ar e a temperatura do esgoto no ponto B 
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Figura 4 – Correlação entre a temperatura do ar e a temperatura do esgoto no ponto C 

 

O número de coletas de temperatura, que foram realizadas para a elaboração dos gráficos 

anteriores, pode ser encontrado no Quadro 2. 

 
Quadro 2 - Número de coletas da temperatura do ar, ponto A, B e C 

 Número de coletas 

Temperatura do ar 4736 

Temperatura do ponto A 4691 

Temperatura do ponto B 4732 

Temperatura do ponto C 4729 

 

As correlações entre a temperatura do ar e a temperatura do esgoto, obtidas para os três 

pontos do sistema, são as seguintes: 

 Tpto A = 0,6022.Tar + 7,7268     R² = 0,7806 (6) 

 Tpto B = 0,8517.Tar + 2,877       R² = 0,9186 (7) 

 Tpto C = 0,8544.Tar +2,8074      R² = 0,9122 (8) 

Observando-se essas três últimas equações, pode-se notar que, à medida que o esgoto fica 

exposto ao clima, sua temperatura tende a se igualar à temperatura do ar. 

A equação 6 representa o esgoto recém chegado da rede coletora; a equação 7 representa o 

esgoto com 9,10 dias de exposição ao ar; e a equação 8, o esgoto com 21,37 dias de exposição ao ar. 

Observando-se os coeficientes angulares das equações: 

TptoC = 0,8544.Tar + 2,8074
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- reta 1: 0,6022; 

- reta 2: 0,8517; 

- reta 3: 0,8544. 

Nota-se que este coeficiente está tendendo a 1, situação em que a temperatura do esgoto 

seria igual a temperatura do ar. 

Observando-se ainda o coeficiente linear das equações: 

- reta 1: 7,7268; 

- reta 2: 2,877; 

- reta 3: 2,8074. 

Percebe-se que ele está tendendo a zero, situação em que a temperatura do esgoto seria igual 

a temperatura do ar. 

É interessante observar que a temperatura do esgoto sempre tende a se igualar à temperatura 

do ar, mas a variação da temperatura do esgoto é diferente da variação da temperatura do ar. Isto 

ocorre porque o calor específico da água é superior ao calor específico do ar, isto significa que, 

comparada com o ar, a água requer um maior ganho de energia para aumentar sua temperatura. Em 

outras palavras, a variação da temperatura do líquido nas lagoas é menor do que no ar em virtude da 

inércia térmica da água ser maior do que a do ar. 

Quanto à qualidade do ajuste das equações ao modelo linear, observando-se o coeficiente de 

determinação das equações: 

- reta 1: 0,7806; 

- reta 2: 0,9186; 

- reta 3: 0,9122. 

Nota-se que estes coeficientes estão próximos de 1,0. Isso significa que as retas apresentam 

um bom ajuste.  

As equações 6, 7 e 8 são muito úteis quando se deseja utilizar umas das equações de 

dimensionamento de lagoas que leva em consideração a temperatura do esgoto e não se dispõe desta 

informação. Neste caso, estas equações podem ser utilizadas com segurança para estimar a 

temperatura do esgoto a partir da temperatura do ar. 

Como estas equações foram desenvolvidas em Rosário do Sul, elas são ideais para serem 

utilizadas em regiões de clima semelhante ao dessa cidade. Mesmo que o clima de Rosário do Sul 

não seja idêntico ao clima das outras cidades do Rio grande do Sul, estas equações são as mais 

ideais para se utilizarem em todo o estado, pois foram as primeiras a serem estabelecidas em um 

sistema inserido no Rio Grande do Sul. 

No entanto, é importante ressaltar que estas equações refletem a variação da temperatura na 

superfície do líquido na lagoa, e não no seu interior, pois as coletas das amostras de temperatura 
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foram realizadas próximas a superfície da lagoa. No interior das lagoas, a temperatura é mais baixa 

do que na superfície. 

Também é interessante salientar que foram estabelecidas equações, que demonstram a 

variação da temperatura do esgoto em função da variação da temperatura do ar para três diferentes 

tempos de exposição do esgoto. Sempre que se desejar utilizar estas equações, é importante que se 

tenha em mente esses tempos de exposição. 

Por exemplo, quando se desejar projetar um sistema de lagoas facultativas, em que os 

tempos de detenção hidráulica recomendados de projeto estão na faixa de 15 a 45 dias, é 

aconselhado que se utilize a equação 8, pois esta foi determinada para um tempo de exposição 

médio de 21,37dias. 

Por outro lado, quando se desejar projetar uma lagoa anaeróbia, em que os tempos de 

detenção hidráulica recomendados de projeto estão na faixa de 3 a 6 dias, é recomendado utilizar a 

equação 7, pois esta foi estabelecida para 9,10 dias, e este tempo é o que mais se aproxima da faixa 

de projeto. 

Ainda, se para fins de pesquisa, se deseje estimar a temperatura média dos esgotos dentro 

das canalizações, é interessante que se utilize a equação 6, pois esta foi estabelecida para o esgoto 

recém chegado na ETE, ou seja, com o mínimo de exposição ao clima. 

Vale ainda ressaltar que estas equações foram geradas desenvolvidas para 4736 medições de 

temperatura do ar, como pode ser observado no Quadro 2. 

5 – CONCLUSÕES 

As correlações entre a temperatura do ar e a temperatura do esgoto, obtidas para os três 

pontos do sistema, são: 

- Tpto A = 0,6022.Tar + 7,7268         R² = 0,7806    

- Tpto B = 0,8517.Tar + 2,877           R² = 0,9186    

- Tpto C = 0,8544.Tar +2,8074          R² = 0,9122    

Essas equações podem ser muito úteis quando se deseja utilizar uma das equações de 

dimensionamento de lagoas que leva em consideração a temperatura do esgoto, e não se dispõe 

desta informação.  

Estas equações são as primeiras desenvolvidas em um sistema implantado no estado do Rio 

Grande do Sul e, além disso, apresentam um bom ajuste ao modelo linear, portanto, são adequadas 

para serem utilizadas nos futuros projetos do estado. 
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Quadro 6 – Símbolos utilizados. 
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Símbolo Significado Dimensão 
LS Taxa de aplicação superficial [M.L-2.T-1] 
R2 coeficiente de determinação ou de explicação  [1] 
T Temperatura do esgoto [t] 
Tpto A Temperatura do esgoto no ponto A [t] 
T pto B Temperatura do esgoto no ponto B  [t] 
T pto C Temperatura do esgoto no ponto C [t] 
Tar Temperatura do ar [t] 
   
 


