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RESUMO 

 

Lagoas de estabilização são sistemas de tratamento bastante difundidos no Brasil em virtude 

do seu baixo custo de implementação, operação e manutenção. Esse sistema de tratamento 

apresenta capacidade de remoção de matéria orgânica e amoniacal através de meios 

biológicos por meio de relações entre biomassa bacteriana e algal. É comum lagoas com 

presença de biomassa algal apresentarem aumento da concentração orgânica em virtude da 

morte e predação das mesmas. A estimativa da concentração algal é dada em termos de 

clorofila a. A caracterização da matéria orgânica em efluentes domésticos é feita através de 

parâmetros de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Demanda Química de Oxigênio 

(DQO). Como forma alternativa de avaliar a carga orgânica gerada pelas algas, foi proposta a 

utilização de análise de Oxigênio Consumido (OC) que mede a parcela orgânica de maior 

facilidade de biodegradação, denominada de fração lábil. Em relação a remoção de amônia, os 

autores Pano e Middlebrooks (1982) e Soares et al. (1996) propuseram um modelo de 

remoção de amônia total (AMT) em lagoas facultativas. O modelo considera que a remoção 

amoniacal sofre influência de parâmetros físicos, químicos e operacionais. Pretendeu-se 

avaliar os modelos sugeridos em lagoas de estabilização localizados na ETE Tabapuá (3°44'S; 

38°36'O), situada em Fortaleza, capital do Ceará. Tais lagoas são formadas em série, 

constituídas por uma lagoa facultativa primária (LFP) seguida de uma lagoa de maturação 

primária (LMP) e, esta, por uma de maturação secundária (LMS). O sistema de lagoas 

apresentou remoção de DBO de 75%, DQO de 82% e OC de 23%. Em relação à biomassa 

algal, a LFP foi a que apresentou maior valor de clorofila a (689 µg/l), coincidindo com a série 

que apresentou aumento na concentração orgânica particulada. Análises de OC apresentaram 

resultados satisfatórios na avaliação da fração particulada das lagoas, sugerindo que o 

aumento da concentração acontece em virtude do excesso de biomassa algal. Além disso, 

análises de OC sugerem que a composição algal é prioritariamente composta por carbono 

orgânico lábil, sofrendo efeito, no processo de decomposição, tanto da biomassa bacteriana 

heterotrófica, como da variação de temperatura. Os modelos de remoção de amônia 

empregados foram bastante relevantes quando analisados nas lagoas facultativas (R² = 0,88; 

Erro médio = 22,0%), não acontecendo o mesmo comportamento nas lagoas de maturação 

(R²=0,47; Erro = 57,5%). Em virtude disso, foi sugerida a calibração dos modelos utilizados 

como forma de atender tanto as lagoas facultativas, como as de maturação. O modelo 

apresentou melhores correlações (R² = 0,94; E= 19,9%) quando comparado com os modelos 

propostos, sendo sugerida a sua utilização em sistemas de lagoas de estabilização no estado do 

Ceará e Região Nordeste.  

 

 

Palavras-chave: lagoas de estabilização; matéria orgânica, remoção amoniacal; fração lábil; 

oxigênio consumido; modelo de remoção de amônia.  
 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Stabilization ponds are very widespread treatment systems in Brazil due to their low cost of 

implementation, operation and maintenance. This treatment system has ability to remove 

organic matter and ammonia by biological means through relationships between bacterial and 

algal biomass. It is common for ponds with presence of algal biomass to present an increase 

in organic concentration due to the death and predation of themselves. The estimate of the 

algal concentration is given in terms of chlorophyll a. The characterization of the organic 

matter in domestic effluents is done through parameters of Biochemical Oxygen Demand 

(BOD) and Chemical Oxygen Demand (COD). As an alternative way of evaluating the 

organic load generated by algae, it was proposed the use of Consumed Oxygen (OC) analysis 

that measures the organic portion of greater ease of biodegradation, called the labile fraction. 

In relation to ammonia removal, the authors Pano and Middlebrooks (1982) and Soares et al. 

(1996) proposed a model of total ammonia removal (AMT) in facultative ponds. The model 

considers that ammoniacal removal is influenced by physical, chemical and operational 

parameters. It was intended to evaluate the models suggested in stabilization ponds located in 

the ETE Tabapuá (3 ° 44'S, 38 ° 36'O), located in Fortaleza, capital of Ceará. These ponds are 

formed in series, consisting of a primary facultative pond (LFP) followed by a primary 

maturation pond (LMP) and this one by a secondary maturation pond (LMS). The pond 

system showed 75% BOD removal, COD of 82% and OC of 23%. In relation to the algal 

biomass, the LFP presented the highest chlorophyll a value (689 μg / l), coinciding with the 

series that showed an increase in the particulate organic concentration. OC analyzes presented 

satisfactory results in the evaluation of the particulate fraction of the ponds, suggesting that 

the increase in concentration occurs due to the excess of algal biomass. In addition, analyzes 

of OC suggest that the algal composition is composed mainly of labile organic carbon, having 

an effect on the decomposition process of both heterotrophic bacterial biomass and 

temperature variation. The models of ammonia removal were very relevant when analyzed in 

the facultative ponds (R² = 0.88, mean error = 22.0%), and the same behavior did not occur in 

the maturation ponds (R² = 0.47; , 5%). As a result, it was suggested the calibration of the 

models used as a way to meet both facultative and maturation ponds. The model presented 

better correlations (R² = 0.94, E = 19.9%) when compared to the proposed models, being 

suggested its use in systems of stabilization ponds in the state of Ceará and Northeast Region. 

 

Keywords: waste stabilization ponds; organic matter; ammoniacal removal; labile fraction; 

consumed oxygen; model of ammonia removal. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Proêmio 

 

Desde os tempos primórdios, o ser humano apresentou uma grande capacidade de 

adaptação ao ambiente natural, criando, a partir dele, um habitat próprio através da sua 

competência em modificá-lo e objetivando atender suas mais específicas necessidades.  

Há mais de 8 mil anos, os homens aprenderam a domesticar animais e plantar 

sementes selecionadas, o que permitia maiores e melhores colheitas ao longo do ano, 

provocando a sua fixação no ambiente demarcado, permitindo, assim, o surgimento das 

cidades, e trazendo consigo a necessidade contínua de exploração dos recursos naturais 

como forma de suprimento da sobrevivência humana (PINDERHUGHES, 2004). 

Com o passar do tempo, as tecnologias de exploração de recursos naturais foram 

evoluindo, e cada vez mais justificava-se seu uso em decorrência do desenvolvimento 

econômico e social (PHILIPP, 2005).  

O crescimento urbano desordenado aliado a exploração do meio natural 

provocaram uma grande geração de resíduos, que logo mais acarretou em proliferação de 

doenças, baixa da expectativa de vida e desastres ambientais. Nesse momento, estimulou-

se o desenvolvimento de alternativas capazes de conter a proliferação de enfermidades, 

surgindo uma maior preocupação com a qualidade da água e da alimentação 

(ANGELAKIS, 2014).   

Com o avanço da conscientização ecológica nos países do Norte, já no final do 

século XX, desenvolveram-se tecnologias que possibilitaram melhor controle da emissão 

de poluentes além da criação e desenvolvimento das atividades básicas de saneamento 

ambiental. O saneamento ambiental passou a ser assunto de importância global e 

discutido em diversos órgãos mundiais, tais como a Organização das Nações Unidas 
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(ONU), até tornar-se um dos setores do desenvolvimento social e ambiental componente 

de uma sociedade desenvolvida (CALIJURI, 2012).  

Atualmente, ele envolve quatro esferas básicas de desenvolvimento: tratamento 

de resíduos sólidos; tratamento de água pluvial; tratamento de água de abastecimento e 

tratamento de esgotos.  

No que concerne ao tratamento de esgotos, países desenvolvidos – principalmente 

Estados Unidos, França e Inglaterra – passaram a mapear rios e córregos como forma de 

evitar o uso de uma água possivelmente contaminada, tornando as atividades de coleta e 

interceptação de esgotos obrigatórias nesses países (KELLNER; PIRES, 1998)).  

Esses esgotos coletados eram destinados a grandes bacias ficando retidos por 

alguns dias até serem desaguados nos corpos hídricos. Tempos depois foi observado que 

o líquido em repouso apresentava uma melhor qualidade, além de uma redução de odor e 

cor diferente do seu estado inicial. Como consequência, os esgotos passaram a ficar 

retidos nessas bacias por um período de tempo superior até apresentarem características 

julgadas como ideais de despejo, surgindo o conceito de lagoas de esgotos que hoje é 

denominado de lagoas de estabilização (FORERO, 1985; KELLNER; PIRES, 1998).  

Atualmente as lagoas de estabilização (LE) correspondem a sistemas de tratamento 

de efluentes de caráter doméstico e industrial e vem sendo estudadas desde 1960. Sua 

principal particularidade é a sua capacidade de permitir uma condição eficaz de 

tratamento de efluentes a partir da presença de microrganismos e sem a necessidade de 

grandes custos com construção (da SILVA et al., 2010).  

Lagoas de estabilização apresentam grandes vantagens para o contexto 

econômico. Elas permitem uma tratabilidade do efluente com o mínimo de recursos 

energéticos, construtivos e de manutenção, facilitando não somente a sua implantação no 

Brasil, como em países desenvolvidos.  

O tratamento natural, atualmente chamado de biológico, fornecido pelas LE aliado 

a sua necessidade de localização em regiões de clima tropical, permitiram seu rápido 

desenvolvimento em regiões brasileiras, chegando a ser principal tecnologia de 

tratamento no país antes dos anos 2000.  

De acordo com da Silva et. al. (1999), as primeiras lagoas construídas no Ceará 

foram localizadas na periferia de Fortaleza, capital do estado, possuindo no ano de 1999, 
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cerca de 17 Estações de Tratamento de Esgotos (ETE) atendendo cerca de 250.000 

habitantes, representando aproximadamente 14% da população local.  

A aceitação dessa tecnologia permitiu um maior aprofundamento científico e 

atualmente existem diversas vertentes de lagoas.  Elas são projetadas para remover sólidos 

totais, substrato orgânico, nitrogênio, fósforo e coliformes fecais, podendo, dependendo 

da legislação e da qualidade do efluente, apresentar condições de reuso em diversas 

atividades.   

 

1.2 Motivação do estudo 

 

Séries de lagoas de estabilização apresentam diversos estudos técnicos voltados 

para um maior aprofundamento de suas condições de projeto, operação e manutenção. 

Autores como Arthur (1986), Mara (1997) e Spellman et al. (2014), através de suas 

experiências práticas de monitoramento e acompanhamento de lagoas, apresentam em 

suas obras, material rico e detalhista que certamente servirá de grande auxílio no dia de 

um projetista ou operador de uma ETE operando em séries de lagoas de estabilização.  

Atualmente, existem grandes quantidades de pesquisas relacionadas a LE que 

tendem a se concentrar em análises voltadas para a qualidade do efluente final da lagoa. 

Na maior parte das vezes, o objetivo real do trabalho busca classificar o efluente como 

ambientalmente aceito perante uma legislação específica governante.  

Análises de empregabilidade de reuso em lagoas de estabilização, por exemplo, 

vem sendo empregadas ao longo dos anos, bem como estudos de caracterização dos 

efluentes e sua viabilidade em conformidade com a legislação empregada.  

Sem dúvidas, a caracterização do efluente apresenta margens de discussão a 

respeito da viabilidade e confiabilidade da tecnologia quanto a tratabilidade, apresentando 

dados concretos relacionados a eficiência do sistema.  

Tenho particular interesse a alguns autores (e.g. FERRARA; AVCI, 1982; PANO; 

MIDDLEBROOKS, 1982; DA SILVA, 2010; DA SILVA et al. 2010) por dedicarem 

empenho em analisar e descrever os fatores que influem na qualidade final do efluente 

durante o seu tempo de permanência nas lagoas, convertendo tal informação em um 
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modelo cinético preditivo, principalmente em relação a cinética de matéria orgânica e 

nitrogenada.    

A cinética de matéria orgânica, apesar de já vir sendo discutida há um bom tempo, 

é comumente medida através de parâmetros bioquímicos de Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio (DQO) e Oxigênio Dissolvido (OD).  

Análise de Oxigênio Consumido (OC) consiste em uma forma alternativa de DQO 

que mede a fração orgânica lábil, sendo essa a representação da parcela orgânica mais 

facilmente degradável de um efluente. Como lagoas de estabilização, com presença de 

biomassa algal, apresentam elevadas taxas de concentração de fração orgânica 

particulada, propõe-se uma avaliação entre tal fração com a sua capacidade de labilidade 

a partir de análises de OC, permitindo uma discussão do efeito de concentração algal tanto 

como produtor primário, como por organismos decomponíveis. 

 Em relação a cinética de nitrogênio em lagoas de estabilização, ela teve início em 

1968, quando o autor Stratton, trabalhando com canais de água de abastecimento, 

percebeu que ocorria remoção de nitrogênio em condições de altos valores de pH. No 

trabalho, ele pressupôs que ocorria um equilíbrio entre frações diferentes de amônia, 

causando uma remoção facilitada para uma dessas formas. O autor, então, propôs que 

essa remoção, denominada de volatilização, estava relacionada com fatores físico-

químicos de pH e temperatura.  

Anos mais tarde, Pano e Middlebrooks (1982) aplicando essa fundamentação em 

lagoas de estabilização construíram e apresentaram um modelo de quantificação da 

parcela de amônia total (AMT) em lagoas facultativas dos Estados Unidos. Esses autores 

pressupuseram que não apenas o pH e a temperatura geravam influência na cinética da 

amônia, mas também condições operacionais, como área e vazão. Em seguida, Soares et 

al. (1996), aplicando o modelo em lagoas do estado da Paraíba, apresentaram uma 

proposta de calibração para as condições climáticas paraibanas.  

No entanto, ambos os modelos foram desenvolvidos para séries de lagoas 

facultativas, não apresentando uma adequada correlação para lagoas de maturação. Diante 

do exposto, é de característica relevante a construção de um modelo cinético preditivo de 

remoção de amônia total que possa ser utilizado em lagoas facultativas e de maturação. 

Sequencialmente, o modelo foi aplicado em sistemas de lagoas distribuídos na região 

Nordeste do Brasil, abrangendo os estados do Ceará e Rio Grande do Norte.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos gerais 

 

Nesse trabalho propõe-se uma discussão sobre a cinética de remoção dos 

substratos orgânicos aplicados em sistemas de lagoas de estabilização com presença de 

conteúdo algal. Paralelamente, objetiva-se avaliar a cinética de amônia total (AMT), nos 

mesmos sistemas de lagoas, a partir dos modelos de Pano e Middlebrooks (1982) e Soares 

et al. (1996); sugerindo um modelo empírico alternativo que represente a parcela de 

amônia total em lagoas facultativas e de maturação. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

i. Analisar a dinâmica da remoção de matéria orgânica (MO) em LE; 

ii. Analisar a remoção de MO particulada a partir da relação entre valores de OC e 

Clorofila a; 

iii. Propor um modelo empírico de remoção de AMT para LE, incluindo lagoas de 

maturação. 
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2.3 Organização do trabalho 

 

O presente trabalho foi dividido em 7 capítulos conforme apresentados a seguir: 

i. Capítulo 1 refere-se aos conceitos iniciais; 

ii. Capítulo 2 descreve os objetivos do trabalho apresentado; 

iii. O capítulo 3 apresenta uma revisão de literatura abordando os temas: Tratamento 

de esgotos, Lagoas de estabilização, Remoção de matéria orgânica aplicada em 

lagoas de estabilização e Remoção de nitrogênio aplicada em lagoas de 

estabilização;    

iv. O capítulo 4 exibe a metodologia e informações a respeito do objeto de estudo; 

v. Os capítulos 5 e 6 abordam as discussões e conclusões do trabalho, 

respectivamente;  

vi. O Capítulo 7 traz as referências bibliográficas, seguidas do apêndice.    
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Conceituação de esgoto 

 

Jordão e Pessoa (2005) comentam que antigamente a palavra esgoto era usada 

para conceituar a tubulação de recolhimento e distribuição das águas servidas e despejos 

fisiológicos produzidos pelo homem.  

Atualmente, em virtude do desenvolvimento de trabalhos e literaturas técnicas 

voltadas para a caracterização de efluentes, sabe-se que o conceito de esgoto vai além 

dessa simples distinção.  

De acordo com Sobrinho e Tsutiya (1999), e complementado por Jordão e Pessoa 

(2005), esgoto corresponde a um despejo líquido com características variáveis e 

resultantes do tipo de uso e contribuições da água. Logo, o seu uso pode acontecer em 

virtude de atividades de natureza residencial, comercial, industrial e de infiltração; além 

de ter ação no meio urbano e rural.  

A respeito disso, os esgotos são classificados em: 

i) Esgotos domésticos – correspondendo ás águas residuárias provenientes das 

atividades de caráter urbano ou rural de natureza residencial e comercial; 

ii) Esgotos industriais – despejos líquidos provenientes prioritariamente de 

ambientes urbanos e gerados a partir de indústrias; 

iii) Resíduos ou águas de infiltração e pluvial – essas não são necessariamente 

esgotos, visto que não são geradas a partir de um possível uso. No entanto, 

quando em contato com outros tipos de resíduos podem causar efeitos 

semelhantes aos tipos de esgotos mencionados. Elas são originárias da água 

da chuva e da água infiltrada do solo; 

iv) Esgoto sanitário – que corresponde a junção da parcela dos três tipos de 

esgotos mencionados.  
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3.2. Principais constituintes dos esgotos domésticos 

 

Esgotos domésticos apresentam 99,9% de água e 0,1% de sólidos em sua 

composição, sendo eles formados por matéria orgânica, nutrientes e microrganismos (dos 

SANTOS, 2007). 

Enquanto o grande percentual de água permite aos esgotos domésticos 

apresentarem propriedades físicas similares a água, tais como densidade e calor 

específico, o percentual de material sólido, embora pequeno, corresponde a parte que 

atribui ao mesmo a necessidade de tratamento, visto que são os responsáveis pela poluição 

do ambiente aquático e geração de doenças.   

 

3.2.1 Matéria orgânica  

 

Grandes quantidades de matéria orgânica (MO) estão presentes em águas 

residuárias, correspondendo a maior porcentagem de sólidos totais.  Ela consiste em uma 

mistura heterogênea composta basicamente por proteínas (cerca de 60%), com menores 

proporções de carboidratos (25%), gorduras e óleos (até 12%), sendo classificada quanto 

a sua forma e velocidade de degradação, de acordo com o quadro 3.1 (VON SPERLING, 

2014).  

 Problemática acerca de MO, justificando a sua necessidade de remoção, acontece 

em virtude de sua presença ser a responsável pelos seguintes problemas: 

i) Consumo do balanço de oxigênio dissolvido (OD): O metabolismo energético 

bacteriano, favorecido pela presença de MO como fonte alimentar, faz uso do OD 

disponível como aceptor de elétrons, reduzindo-o à medida que a MO presente é 

consumida (oxidada). A redução dos teores de oxigênio provoca o surgimento de 

zonas anóxicas e anaeróbias, desequilibrando a ecologia aquática, até então, 

organizada. Essa depleção oxigenada afeta a sobrevivência de determinados 

peixes, ou qualquer fauna que seja diretamente dependente do meio aeróbio; 

ii) Presença de patógenos: A MO presente em águas residuárias também é resultante 

do despejo líquido de atividades de uso pessoal e higiênico em uma comunidade. 
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Parcela da MO despejada resulta porém de substratos de conteúdo fecal e urinário, 

podendo conter microrganismos que, quando em contato com um indivíduo sadio, 

possa gerar e causar doenças. De acordo com Von Sperling (2014), 

aproximadamente 1/3 do bolo fecal de um adulto é composto de bactérias do 

grupo coliforme despejada junto da MO diretamente em efluentes sanitários. 

Quadro 3.1: Classificação de matéria orgânica em águas residuárias.  

         Fração de tamanho 

MO suspensa 

 

Comumente denominada de fração particulada, corresponde à parcela com peso 

específico inferior ao da água. Em virtude disso, quando despejada no esgoto 

bruto ou efluente de lagoas não apresenta facilidade de sedimentação. Fatores 

como TDH, concentração de biomassa, temperatura e condições de mistura 

influenciam no seu processo de sedimentação.  

MO dissolvida 

 

Parcela de MO dissolvida na massa líquida e mais facilmente assimilada pelas 

bactérias heterotróficas no processo de degradação orgânica. Não 

necessariamente a fração dissolvida é mais biodegradável, mas acaba sofrendo 

efeito mais rápido a partir das exoenzimas bacterianas.  

MO 

sedimentável 

 

Parcela da MO com peso específico superior ao da água. Quando afluente no 

esgoto bruto, ou efluentes de lagoas, são depositadas na camada de fundo das 

lagoas, constituindo o lodo.  MO sedimentável está sujeita a degradação por 

decomposição anaeróbia, com exceção da ocasião de revolvimento das camadas 

da lagoa quando sujeitas a inversão térmica.  

Fração de velocidade de degradação 

MO 

biodegradável 

 

Parcela sujeita a decomposição por mecanismos puramente bioquímicos e em 

alta velocidade de oxidação. MO formada primordialmente por carboidratos e 

proteínas se enquadram nessa categoria.  

MO inerte 

 

Fração de difícil decomposição. Em virtude disso, oxidada em menores 

velocidades. MO formada por elementos traços como fenóis e pesticidas 

apresentam maior resistência à decomposição bioquímica.  

Fonte: Modificado de Von Sperling (2014).  
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Durante o processo de autodepuração dos corpos aquáticos, microrganismos 

utilizam o substrato orgânico como alimento, garantindo uma certa reserva energética 

para as suas atividades de sobrevivência em situações de falta de nutrição, além de se 

reproduzirem gerando novas células ou indivíduos. Com isso, a taxa de oxigênio no meio 

tende a se reduzir à medida que a matéria orgânica é oxidada.  

A determinação de matéria orgânica em corpos d’água é feita de forma indireta, 

não através de sua composição, mas do efeito que a mesma provoca no meio: redução de 

oxigênio dissolvido.  

A DBO e DQO consistem nas principais análises de medição do efeito poluidor 

por MO. A demanda bioquímica de oxigênio – DBO - corresponde a medição do 

decréscimo de OD em uma amostra através de mecanismos de oxidação da fração 

orgânica por bactérias. Essa análise expressa os valores de OD em mg/l e é feita em 

condições padronizadas de tempo e temperatura que são 5 dias a 20⁰ C, justificando a 

mesma ser conhecida com DBO5, 20.  

A demanda química de oxigênio – DQO – também expressa a fração de OD em 

mg/l, mas difere da DBO porque faz uma leitura da quantidade de oxigênio requerida 

para oxidar a fração biodegradável e inerte através de um catalisador ácido e oxidante 

forte – dicromato de potássio.  

 

3.2.2 Nitrogênio 

 

Nitrogênio é um dos nutrientes de maior presença em efluentes domésticos. Ele 

possui grande importância por ser um elemento indispensável para o crescimento de algas 

e seu excesso em ambientes aquáticos é o principal responsável pelo boom algal, ou seja, 

o crescimento excessivo e acelerado de algas outrora denominado de eutrofização.  

A presença de nitrogênio em meios aquáticos pode estimular também o 

decréscimo de oxigênio dissolvido em virtude das reações de nitrificação, afetando 

negativamente a qualidade de vida dos seres que dele necessitam para sua sobrevivência, 

além de favorecer o desenvolvimento de amônia livre (NH3) a qual é diretamente tóxica 

aos peixes (dos SANTOS, 2007).  
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Esgotos domésticos frescos possuem praticamente nitrogênio na forma orgânica, 

proveniente de compostos orgânicos proteicos e aminoácidos e ureia humana (JORDÃO; 

PESSÔA, 2005). 

Rapidamente, parte desse nitrogênio orgânico é hidrolisado formando nitrogênio 

amoniacal. Em laboratório, as junções dessas duas formas nitrogenadas são denominadas 

de Nitrogênio Total Kjedahl (NTK).  

Dos Santos (2007) comenta que efluentes com faixa de pH em torno de 11 ocorre 

a prevalência de amônia livre, enquanto o íon amônio fica restrito a uma faixa de pH 

inferior a 8.  

Com o tempo e na presença de oxigênio dissolvido, esse material é oxidado para 

a forma de nitrito e posteriormente a nitrato, através das bactérias autótrofas aeróbias do 

gênero Nitrosomonas e Nitrobacter, respectivamente (SAWYER; MC CARTY, 2003).  

Essa reação de oxidação do nitrogênio amoniacal a nitrato é denominada de 

nitrificação e acontece em meio aeróbio, com consequente redução do oxigênio 

dissolvido, além de incentivar o decréscimo do pH.  

Em meios anóxicos, ocorre o desenvolvimento de reações de desnitrificação. Esta, 

corresponde ao processo de transformação do nitrato em gás nitrogênio (N2), o qual é 

volátil desprendendo-se para a atmosfera.  

Uma particular característica dessa reação é o consumo de carbono e posterior 

aumento do pH no meio. Tal característica é atividade primordial para sistemas de lagoas 

de maturação apresentarem grandes eficiência de remoção de nutrientes.  

 

3.3 Lagoas de estabilização 

 

 Lagoas de estabilização (LE) são sistemas naturais de tratamento de efluentes 

através de meios biológicos e se constituem na forma mais simples e econômica do 

tratamento de esgotos domésticos, sendo empregado, há mais de 3000 anos e inserido, no 

cenário de diversas cidades brasileiras e países em desenvolvimento (ARTHUR, 1986).  
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  De modo geral, elas consistem em lagoas construídas artificialmente que, a partir 

de fatores climáticos – como insolação e vento – e biológicos – presença de bactérias e 

algas – purificam o efluente de maneira semelhante ao que acontece no processo de 

autodepuração natural, no entanto, em condições controladas e elevados períodos de 

detenção hidráulico (TDH).  

 Jordão e Pessôa (2005) comentam que a simplicidade e eficiência do processo de 

oxidação carbonácea aliado ao baixo custo de construção, operação e características 

climáticas favoráveis levaram o processo a sua aceitação no Brasil.  

 Na etapa construtiva, as despesas para a execução desse tipo de ETE são, 

geralmente, voltadas as atividades de escavação, construção de taludes, passagens de 

tubulações, compactação, revolvimento e impermeabilização do solo. Quanto a etapa de 

operação, por vezes, faz-se necessário uma pequena parcela de energia elétrica para a 

alimentação de bombas de recalque, geralmente entre o esgoto bruto e a lagoa primária, 

além de uma quantidade mínima de operadores. 

 Logo, enquanto a economicidade de implantação e operação incentiva o seu uso 

em países em desenvolvimento, a simplicidade e facilidade na operação estimula a 

negligência por parte operacional com consequente influência na eficiência do 

tratamento.  

 Ainda assim, os custos financeiros representam apenas uma parte do critério de 

escolha desse tipo de tratamento. O quadro abaixo resume as principais vantagens e 

desvantagens em relação ao emprego de LE como sistema de tratamento de efluentes 

domésticos.  
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Quadro 3.2: Vantagens e desvantagens do emprego de sistemas de LE.  

Vantagens Desvantagens 

 Efetividade do tratamento – alta remoção 

de DBO e organismos patogênicos 

(bactérias, vírus, protozoários e 

helmintos); 

 Possibilidade de reuso do efluente; 

 Flexibilidade – podem suportar choques 

de cargas hidráulicas e orgânicas, além 

de capacidade de absorver altas 

concentrações de metais pesados; 

 Simplicidade – são simples de construir, 

operar e manter. 

 Custo – as lagoas de estabilização são 

consideradas o método mais barato de 

tratamento de esgotos.  

 Remoção apenas razoável de SST (sólidos 

suspensos totais); 

 Apesar de poderem alcançar elevada remoção 

de nitrogênio amoniacal, a fração orgânica de 

nitrogênio remanescente é elevada. Usualmente 

o efluente não atende às exigências das normas 

ambientais; 

 Remoção de fósforo irrelevante ou baixa; 

 Exigem grandes áreas de terreno.  

 

Fonte: Mara e Pearson (1986); Oswald (1995) apud da Silva (2010).  

 Em resumo, lagoas de estabilização possuem grande vantagem por serem simples 

e baratas. No entanto, as principais desvantagens são a grande necessidade de áreas de 

exposição, nem sempre encontrada em regiões metropolitanas; afastamento de domicílios 

por geração de odores e possível crescimento de vegetação com geração de vetores. 

 

3.3.1 Tipos de lagoas de estabilização 

 

 Lagoas de estabilização são sistemas de tratamento biológicos, e por conta disso 

devem estar situadas em regiões que permitam o crescimento e desenvolvimento de suas 

características biológicas, assim como esteja em concordância com os fatores físicos 

intervenientes do processo.   
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Quadro 3.3: Fatores físicos de influência no tratamento de efluentes de LE. 

Fatores 

físicos 
Descrição 

Irradiação 

solar 

Têm influência na velocidade das reações químicas, viscosidade e sedimentação 

de frações orgânicas particuladas e é a principal fonte de energia para o processo 

de fotossíntese pelas algas. 

Temperatura 

Também influencia a velocidade das reações bioquímicas, além de gerar zonas 

de estratificação com diferentes gradientes de temperaturas e taxas de 

decomposição.  

Vento 

Principal responsável pela aeração das lagoas, introduzindo OD no meio, além 

de provocar mistura de material, permitindo contato entre biomassa e substratos. 

 

Fonte: Modificado de Mara (2003).  

 Matéria orgânica é o principal composto oxidado por lagoas de estabilização, 

caracterizando-as como formas de tratamento de nível secundário. Entretanto, existem 

lagoas específicas de nível terciário que garantem a remoção de nutrientes, como o 

nitrogênio e o fósforo, além de permitirem a remoção de organismos biológicos 

patogênicos (SPELLMAN; DRINAN, 2014). 

 Para maior controle da eficiência e redução do tempo de detenção – tempo 

necessário para a estabilização ou tratamento – as lagoas de estabilização são rearranjadas 

em séries. Por conseguinte, a primeira lagoa da série, que é responsável pelo recebimento 

e tratamento do esgoto bruto, é denominada de lagoa primária. Já a segunda lagoa, que 

recebe o efluente da primária, é denominada de secundária, e assim por diante. 

 A seguir são resumidos os tipos de lagoas de estabilização mais comumente 

empregados no Brasil, todavia, exploramos mais as duas primeiras em virtude de serem 

objetos de estudo desse trabalho.  
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Quadro 3.4: Principais vertentes de lagoas de estabilização. 

Tipos  Características  

Lagoa 

facultativa 

 

Elas são dimensionadas para permitir uma produção de OD por meio de algas e 

a partir da presença da luz solar; 

Também degradam grande parte da MO, cerca de 50%; 

As lagoas facultativas possuem uma camada aeróbia na parte superior e uma 

anaeróbia na parte inferior, predominando a decomposição aeróbia e anaeróbia 

respectivamente. No entanto, entre as duas camadas existe uma denominada de 

facultativa que predomina bactérias que conseguem efetuar suas atividades 

metabólicas e de oxidação tanto na presença como na ausência de OD;  

 

Lagoa de 

maturação 

 

Tipo específico de lagoa de estabilização que objetiva a remoção de nutrientes 

e organismos patogênicos, apesar de conseguir remover ainda uma pequena 

parcela de MO;  

De modo geral, eles são removidos a partir de condições específicas de pH, 

temperatura e irradiação solar;  

São dimensionadas para ter grande área de exposição solar. 

 

Lagoa 

anaeróbia 

Tipo de lagoa de estabilização que degrada o substrato orgânico na ausência de 

oxigênio dissolvido (OD) utilizando outros meios, como o nitrato, na forma de 

aceptores de elétrons;                                                                                                                                                

São as principais responsáveis pela geração de odor em ETE’s através do 

desprendimento de gás sulfídrico e metano provenientes do processo de 

decomposição anaeróbia;                                                                                                                                                                          

São dimensionadas para evitar a penetração de luz solar diminuindo a produção 

de atividades fotossintéticas e geração de OD no meio;                                                                           

 

Lagoa aerada 

 

Também denominada de lagoa aerada facultativa; 

Consiste em lagoa de estabilização com os mesmos objetivos e características 

da lagoa facultativa, excetuando o fato de que o OD é inserido a partir de 

aeradores artificiais que causam turbilhonamento na massa líquida garantindo a 

sua dissolução no meio;  

Por conseguinte, possuem dimensões e área de exposição solar inferiores às 

lagoas facultativas convencionais; 

A maior necessidade de controle operacional especializado e a inserção de 

energia elétrica resulta em custos mais elevados, justificando não ser tão 

comumente empregada. 

Lagoa de 

mistura 

completa 

 

Tipo de lagoa onde existe a inserção de energia cinética causando uma 

dispersão e maior contato entre os sólidos e a biomassa; 

Todos os pontos dessa lagoa possuem concentrações equivalentes em virtude 

do processo de mistura completa;  

Faz-se necessário uma lagoa de decantação localizada a jusante com o objetivo 

de receber os sólidos dispersos e não estabilizados para sua posterior 

decantação;  

Fonte: Modificado de da Silva (2010).  
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3.3.1.1 Lagoas facultativas 

 

As lagoas facultativas são variantes dos sistemas de lagoas que estabilizam a 

matéria orgânica carbonácea em três diferentes camadas: uma superior aeróbia, a inferior 

anaeróbia, e uma intermediária denominada de facultativa. Entretanto, a grande 

particularidade dessa variante corresponde a presença de oxigênio dissolvido, que 

acontece de forma natural a partir da reaeração dos ventos e da presença de algas que, 

através da fotossíntese, recolhe o CO2 do meio, produzindo O2 livre com grande 

capacidade de dissolução em água (da SILVA et al., 2010).  

Essa variante de lagoa pode receber esgoto bruto, efluente de uma unidade de 

tratamento preliminar, ou pode ser uma variante secundária recebendo um efluente de 

uma lagoa anaeróbia. Porém, em situações de grande carga orgânica, elas são comumente 

empregadas como lagoas secundárias, visto que o uso de uma lagoa anaeróbia como 

predecessora alivia uma possível sobrecarga orgânica na mesma.  

As algas são as principais fontes de produção primária em lagoas facultativas, e, 

portanto, as lagoas devem possuir meios adequados para a sua síntese e desenvolvimento.  

Segundo Mara (2003), as lagoas facultativas são dimensionadas objetivando a 

remoção de DBO e sólidos totais em concentrações adequadas, de modo a permitir um 

eficiente desenvolvimento de biomassa algal no meio. Ainda segundo ele, nessas lagoas, 

a biomassa algal supera a bacteriana, apresentando uma concentração entre 500 a 2000 

µg/l de clorofila a, sendo Chlamydomonas, Pyrobotrys, Euglena e Chorella os principais 

gêneros de algas encontrados, com as três primeiras possuindo capacidade de locomoção.  

Grandes vantagens dessas lagoas ocorrem devido ao tratamento ser realizado 

completamente por meios biológicos e seu regime hidráulico acontecer de forma bem 

simples, onde o efluente a ser estabilizado entra em uma extremidade da mesma e sai em 

outra extremidade, permitindo que ele percorra toda a extensão longitudinal oxidando a 

matéria orgânica presente (RIOS, 2007).  

Durante a entrada do efluente, uma parcela de material é instantaneamente 

sedimentada para a camada inferior da lagoa, enquanto a outra parcela permanece em 

suspensão e dissolvida no meio. À primeira, dá-se o nome de DBO sedimentável (DBOsed) 

e corresponde a matéria que vai ser oxidada por meios anaeróbios além de compor o lodo 
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de fundo da lagoa. Já em relação a matéria suspensa, denominada de DBO particulada 

(DBOpart), ocasionalmente, fatores como viscosidade e inversão térmica podem 

influenciar na sua sedimentação para a zona anaeróbia, ficando na camada superior 

apenas uma parcela designada como DBO finamente particulada (DBOfpart). A DBO 

solúvel (DBOsolu) corresponde a parcela de matéria orgânica já dissolvida no meio líquido 

e por vezes produto das reações de hidrólises devido o lançamento de exoenzimas pelas 

bactérias heterotróficas (VON SPERLING, 2002).  

 As algas ficam estrategicamente localizadas na camada mais superficial da lagoa, 

e em virtude disso, elas recebem grande parte da irradiação solar - utilizada como fonte 

de energia -, e recolhem o CO2 do meio, produzindo O2. Por conseguinte, essa região 

superficial apresenta altas concentrações de oxigênio dissolvido, podendo em dias muito 

quentes, exceder o seu nível de saturação (STEINMANN et al., 2003).  

O dióxido de carbono consumido pelas algas é proveniente do próprio processo 

de decomposição da matéria orgânica. À medida que as algas vão produzindo oxigênio, 

as bactérias heterotróficas aeróbias os utilizam como aceptor de elétrons para a 

degradação do substrato orgânico - DBOsolu e DBOfpart -, transformando-os em dióxido de 

carbono e água. Por conseguinte, observa-se a existência de uma relação mutualística 

entre algas e bactérias, onde a primeira fornece a energia da qual a segunda necessita para 

as suas atividades metabólicas e essa fornece, como consequência de tais atividades, o 

nutriente necessário para a primeira. 

Durante o processo de fotossíntese, as algas assimilam CO2, reduzindo a acidez 

do meio, e aumentando o pH, que pode chegar até valores acima de 10. Em virtude disso, 

grande parte do íon amônio (NH4
+) é reduzido para a forma de amônia livre (NH3) a qual 

se libera para a atmosfera através de sua capacidade de volatilização. Além disso, altos 

valores de pH favorecem a inativação de coliformes fecais (MARA, 2003).  

A presença de luz solar vai se tornando escassa à medida que se aprofunda na 

lagoa e, sem a produção de OD, começam a predominar condições de anaerobiose no 

meio líquido. Nessas camadas mais profundas, o processo de decomposição do substrato 

acontece de forma semelhante ao das lagoas anaeróbias, onde a DBOsed é então 

estabilizada por bactérias anaeróbias que, na ausência de OD, utilizam o dióxido de 

carbono e nitratos como aceptores de elétrons, produzindo gás sulfídrico e metano como 

subprodutos da decomposição. Tais subprodutos são então oxidados na parte superior a 
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partir das bactérias aeróbias e, portanto, não geram mal cheiro para a comunidade vizinha 

(dos SANTOS, 2007).   

A principal característica dessas lagoas é a presença da camada facultativa entre 

as zonas aeróbias e anaeróbias, no qual predominam bactérias que conseguem sobreviver 

e proliferar tanto na presença, como na ausência de oxigênio dissolvido, e portanto 

denominadas de bactérias facultativas, dando o nome ao tipo de lagoa.  

Durante o dia, ocorre a predominância da produção de oxigênio em virtude da 

presença de luz solar e atividade de fotossíntese. A zona aeróbia possui um excedente de 

produção de oxigênio bem superior ao seu consumo pelas bactérias. Já nas regiões mais 

profundas, devido à pouca ou nenhuma penetração solar, o consumo de oxigênio supera 

largamente a sua produção. Em intermédio dessas duas zonas, existe uma denominada de 

oxipausa que corresponde à camada onde a produção de oxigênio se iguala ao seu 

consumo, gerando um balanço nulo de entrada e saída de concentração de OD (VON 

SPERLING, 2014).  

No decurso do dia, o limite da oxipausa tende a se aprofundar na lagoa, visto que 

ocorre uma grande predominância das atividades fotossintéticas na zona aeróbia, se 

contrapondo ao que ocorre durante a noite; onde, além das bactérias continuarem suas 

atividades de respiração, não existe produção de OD pelas algas, contribuindo para 

prevalência de um maior consumo de OD e aumento para a zona superior do limite da 

oxipausa.  

Apesar de simples, o conceito de oxipausa permite um maior controle sobre uma 

possível passagem de lagoa facultativa a lagoa anaeróbia durante períodos noturnos, ou 

seja, permite identificar uma presumível sobrecarga orgânica e uma futura necessidade 

de implementação de melhora da sua eficiência.  

Além das características biológicas, para adequadas eficiências das lagoas 

facultativas, são necessárias condições convenientes de vento, temperatura e insolação.  

A insolação está diretamente relacionada com a produção de oxigênio e atividade 

de fotossíntese. Já a temperatura influencia na velocidade de decomposição da matéria 

orgânica, na sedimentação de DBOpart, devida o decréscimo de viscosidade a altas 

temperaturas, e aumento de transferência de gases – principalmente OD – em altas 

temperaturas.  
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No entanto, condições ótimas de temperatura e vento são extremamente 

necessárias em lagoas facultativas por promover o fenômeno da mistura. A mistura 

permite uma minimização dos curtas-hidráulicos além de ser o único meio de transportar 

as algas não motoras à região fótica.  

Outra característica de grande importância para o dimensionamento de lagoas 

facultativas é a profundidade. De acordo com Mara (2003), elas devem evitar 

profundidades menores do que 1 m por facilitarem a geração de vegetação e mosquitos, 

no entanto, profundidades maiores do que 1,8 m a oxipausa fica muito próxima da 

superfície com consequente predominância de anaerobiose.  

 

3.3.1.2 Lagoas de maturação 

 

 Lagoas de maturação são variantes que objetivam, primordialmente, a remoção de 

organismos patógenos – principalmente ovos de helmintos e Escherichia coli -  e 

nutrientes – como fósforo e nitrogênio. No entanto, por serem dimensionadas para 

apresentarem altas taxas de oxigênio dissolvido, elas alcançam uma relativa eficiência de 

remoção de DBOpart (ARTHUR, 1986).  

 A forma de garantir grandes taxas de oxigênio dissolvido no meio é dimensiona-

la para receber baixa taxa de matéria orgânica, diminuindo a concentração de biomassa 

bacteriana com consequente uso do oxigênio. Além disso, elas possuem pequenas 

profundidades de modo a permitir a maior predominância da zona fótica que, através da 

presença algal, ocorre a maior produção de oxigênio. Por conta disso, as lagoas de 

maturação apresentam uma coloração mais esverdeadas do que a apresentadas pelas 

lagoas facultativas (ARCEIVALA et al., 1970).  

 No entanto, ainda predominando a zona fótica, essas lagoas apresentam a camada 

inferior com baixa concentração de luz solar, e portanto, desenvolvimento de condições 

anaeróbias.  

 Devido a uma diminuição da biomassa bacteriana, por vezes é comum a presença 

de protozoários e rotíferos, que utilizam essa biomassa como fonte de alimento, sendo 

sua presença uma característica de purificação microbiana e eficiência do sistema (VON 

SPERLING, 2002).  
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 Lagoas de maturação são geralmente precedidas por unidades anaeróbias e 

facultativas de lagoas e, comumente, sucedidas por mais duas unidades de maturação, 

sendo três no total, em séries; apresentando mais eficiência do que uma única lagoa de 

tamanho equivalente.  

 Quanto à eficiência, elas conseguem remover mais de 60% de nitrogênio e seis 

unidades logarítmicas de E. coli. Já as bactérias fecais são de interesse por apresentarem 

doenças infecciosas no intestino humano, como as Campylobacter e a Escherichia coli 

que são diarreicas. No entanto, a última é usada como organismo indicador de 

contaminação fecal em águas.  

 A sua remoção ocorre nas duas camadas da lagoa: na zona fótica com grande 

concentração de oxigênio e na camada mais inferior, com baixa concentração de oxigênio 

e luz solar, denominada de zona afótica.  

 Durante o período diurno, as taxas de insolação nas regiões superficiais das lagoas 

permitem um acréscimo de temperatura causando a inativação ou morte das bactérias 

fecais. Além do mais, a diminuição da viscosidade permite o agrupamento dessa biomassa 

causando a sua sedimentação no formato de flocos (MARA, 1997).  

 À medida que as algas vão fazendo uso da energia solar para a produção de O2, 

elas recolhem CO2 da massa líquida aumentando as taxas de pH. Por conta disso, Mara 

(2003), comenta que o acréscimo de pH rapidamente influencia na morte de tais bactérias, 

sendo a sua completa inativação em valores de pH acima de 9,4.   

 A remoção na zona afótica se dá a partir da sedimentação das bactérias em formato 

de flocos.  Uma parte dessas bactérias se depositam no lodo e, por falta de locomoção e 

alimento, acabam morrendo por fome e velhice. Por outro lado, a outra parcela acaba 

sendo usada como alimento pelos protozoários livres, rotíferos e micro invertebrados – 

como o do gênero Daphnia e Moinnia - presentes no meio (REED; MIDDLEBROOKS, 

2006).  

 Uma parcela dos ovos de helmintos é removida nas lagoas anaeróbias e 

facultativas, mas é na de maturação que ocorre a sua completa remoção. Essa remoção se 

dá através de sedimentação e a velocidade dela é facilitada pela diminuição da viscosidade 

do meio – devido a temperatura -  e grandes tempos de detenção.  
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 Em concordância com Senzia et al. (2002), a remoção de nitrogênio pode 

acontecer pela volatilização, sedimentação, e por sua assimilação pelas algas. Já em 

relação ao fósforo, a sua forma predominante é de precipitação, conforme comenta Von 

Sperling (2002).     

 

3.3.2 Critérios de projeto 

 

Os principais critérios de projeto de sistemas de lagoas de estabilização são a 

taxa de aplicação e o tempo de detenção hidráulico (TDH).  

A taxa de aplicação corresponde a quantidade de carga orgânica, dada em termos 

de kgDBO/d, a ser tratada em uma determinada unidade de área ou volume da lagoa. 

Lagoas facultativas necessitam de área de exposição solar suficiente para a 

produção de crescimento algal devido a fotossíntese.  Por essa razão, tais tipos de lagoas 

são dimensionados a partir do conceito de taxa de aplicação superficial. Nela, a área útil 

da lagoa é dada em relação a carga orgânica afluente e a uma taxa de aplicação superficial 

adotada, conforme demostra a equação 3.1.  

A=
ʎ

ʎs
                                                                                                                     Eq. 3.1 

Em que: ʎ = carga de DBO afluente (kgDBO/d); ʎs = taxa de aplicação superficial 

(kgDBO/ha.d); e A = área superficial requerida para a lagoa (ha).  

Von Sperling (2002) e Mara (1997) comentam que o valor adotado de taxa de 

aplicação superficial sofre influência da temperatura local do mês mais frio, latitude, 

exposição solar e direção dos ventos. O aumento de temperatura aliado a uma maior área 

de exposição solar provoca uma aceleração de degradação do material orgânico em 

unidades de área, provocando assim maiores taxas de aplicação superficial da lagoa. A 

tabela abaixo resume os principais modelos de taxa de aplicação superficial.  
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Tabela 3.1 : Modelos de dimensionamento de lagoas através da taxa de aplicação 

superficial.  

Modelo Comentário Referência 

ʎs=375-6,25*L Baseado na latitude de localização da lagoa 
Arceivala et al. 

(1970) 

ʎs=60,3.(1,099)T 

Baseado na temperatura média do mês mais 

frio. Trata da carga limite (em kgDBO/ha.d) 

para o colapso da lagoa (i.e. tornar-se 

anaeróbia) 

McGarry e Pescod 

(1970) 

ʎs=20T-120 

Tratam da carga máxima adimissível para que 

a lagoa apresente bom funcionamento 

Mara (1976) 

ʎs=20T-60 Arthur (1983) 

ʎs=350.(1,107-0,002.T)T-25 Mara (1987) 

ʎs=357.(1,085)T-20 Yanez (1993) 

ʎs=26.T-156 Obtido com lagoas facultativas secundárias Mara et al. (1997) 

T= Temperatura (⁰C) e L = latitude (⁰). Fonte: da Silva (2010).   

As lagoas anaeróbias não necessitam de área de exposição solar para a produção de 

oxigênio, sendo a digestão da matéria orgânica feita em situações anaeróbias. Em virtude disso, 

o modelo de dimensionamento desse tipo de lagoas é dado a partir da taxa de aplicação 

volumétrica, onde a digestão orgânica acontece em termos de volume da lagoa, dado de acordo 

com a equação 3.2.  

V=
ʎ

ʎv
                                                                                                                         Eq. 3.2 

Em que: ʎ = carga de DBO afluente (kgDBO/d); ʎv = taxa de aplicação volumétrica 

(kgDBO/m³.d); e V = volume da lagoa (m³).  

O tempo de detenção hidráulico corresponde a quantidade de tempo suficiente para que 

a massa líquida passe por alterações dentro do reator e saia no efluente. Ele é dado em relação ao 

volume da lagoa e a vazão, conforme demostrado na equação 3.3.  

TDH=
V

Q
                                                                                                                   Eq. 3.3 

Em que: TDH = tempo de detenção hidráulico (dias); V = volume da lagoa (m³); e Q = vazão 

(m³/d).   

Segundo Von Sperling (2002), lagoas facultativas primárias apresentam TDH 

na faixa de 15 a 45 dias, sendo reduzido à medida que o efluente passa por um processo 

de tratamento posterior.   
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3.4 Medição de matéria orgânica 

 

 A matéria orgânica é medida através de métodos diretos e indiretos. Os primeiros 

são leituras da concentração de carbono orgânico (Corg) oxidado durante a decomposição 

biodegradável, enquanto o segundo quantifica o balanço de decréscimo de oxigênio e 

consequentemente estimando o nível de matéria oxidada a partir dessa depleção de OD. 

Inserido no método direto de medição de MO encontra-se a análise de Carbono Orgânico 

Total – COT. Já os métodos indiretos são usualmente DBO e DQO. Como alternativa de 

DQO, foi adicionado a análise de oxigênio consumido (OC), que será aprofundada a 

seguir.  

 

3.4.1 Demanda bioquímica de oxigênio – DBO 

 

 A DBO é usualmente definida como a quantidade de oxigênio requerido por 

bactérias para a estabilização da MO passível de decomposição biológica. O teste de DBO 

é amplamente utilizado para determinar os níveis de poluição, em condições aeróbias, 

causados pela descarga de esgotos sanitários e industriais em cursos d’água, através da 

leitura da concentração presente de OD, classificando-o, assim, como medição indireta 

de MO.  

 Esse teste é basicamente um bioensaio que quantifica a concentração de OD em 

um tempo inicial e avalia o seu decréscimo no decorrer dos próximos dias a partir do 

consumo gerado por organismos vivos - principalmente bactérias heterotróficas - durante 

o seu processo metabólico de respiração celular (METCALF; EDDY, 2016).  

 A eficiência do teste de DBO está vinculado as condições impostas aos 

microrganismos presentes na amostra de efluente. Essas condições devem permitir que a 

ação microbiana aconteça de forma semelhante a do meio natural. Elas significam a 

ausência de substâncias tóxicas e a presença de nutrientes necessários para o crescimento 

bacteriano, tais como nitrogênio e fósforo, além de elementos traços. Além disso, o teste 

deve ser feito em frascos que impeçam a entrada de oxigênio extra a ser consumido pelas 

bactérias (MENESES, 2006).  



A.R.G. de Almeida  Revisão bibliográfica 

38 

 

 As reações de oxidação biológica são controladas pelo efeito dependente entre 

temperatura e biomassa. A variação de temperatura interfere consideravelmente no efeito 

metabólico de decomposição pelos microrganismos. Em virtude disso, amostras de DBO 

devem ser incubadas a temperatura padrão de 20⁰C que corresponde aproximadamente a 

um valor médio de temperatura dos corpos d’água.  

 No que concerne ao tempo, de acordo com Sawyer e McCarty (2003), 

teoricamente, é necessário um tempo infinito para a oxidação completa da MO, 

considerada em 20 dias por conceitos práticos.  Esse tempo, no entanto, não é eficiente 

para ETE’s que trabalham em regime de descarga contínua, sendo portanto padronizada 

a incubação de 5 dias, pois além de dar uma resposta mais rápida aos operadores da 

estação, também é tempo suficiente para minimizar a interferência da demanda 

nitrogenada. 

 

3.4.2 Demanda química de oxigênio – DQO 

 

 O teste da DQO também é usado para quantificar a fração orgânica dos esgotos 

sanitários e industriais. Nas análises de DBO, as amostras são incubadas em ambientes 

fechados e sofrem influência de fatores ambientais, tais como: crescimento microbiano, 

requerimento de OD suficiente na água de diluição, e temperatura padronizada. Toda a 

conjuntura desses fatores permite que a DBO necessite de um longo intervalo de tempo 

até que resulte em um resultado coerente. Diferentemente disso, a DQO sobrepõe tais 

fatores ambientais a partir do uso de compostos químicos estáveis como agente oxidante 

do substrato orgânico, não necessitando de muitos dias para um possível resultado.  

 Existem duas técnicas para a análise da DQO, uma que emprega o dicromato de 

potássio e a outra usando o permanganato de potássio, sendo esta última, mais conhecida 

como oxigênio consumido (OC). 

 De acordo com Pereira et al. (2007), a diferença entre a aplicação dos dois 

métodos decorre do limite de detecção de ambos, visto que a DQO - método do dicromato 

– é utilizada em amostras com limites de DQO acima de 20 mg/l, enquanto análises de 

OC - método do permanganato – é indicada para valores menores.  
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3.4.2.1 – DQO com dicromato de potássio (K2Cr2O7) 

 

 Esse teste é o mais frequentemente utilizado como análise de DQO em efluentes 

sanitários e ambientais, em virtude do dicromato de potássio ser um potente agente 

oxidante em soluções extremamente ácidas, além de ser um composto relativamente 

barato que pode ser obtido em alto estado de pureza (ZUCCARI et al., 2005).  

 Grande vantagem do uso da DQO corresponde ao tempo requerido para a 

execução do ensaio, sendo que a sua determinação pode ser feita em um intervalo de até 

3 horas.  

 Durante a determinação da DQO, ocorre a oxidação tanto da parcela 

biodegradável, como também de grande parte da fração mais inerte e mineralizada, como 

a glicose e lignina, por exemplo. Como resultado, valores de DQO são maiores do que os 

de DBO, podendo ser mais elevados à medida que esteja presente maiores quantidades 

de matéria orgânica resistente a oxidação bioquímica (METCALF; EDDY, 2016).  

 Uma desvantagem relacionada aos valores de DQO é a sua inviabilidade de 

quantificação da parcela de O2 requerida para a oxidação prioritariamente biodegradável, 

e da concentração exclusiva da fração mineralizada.  

 Durante a execução do ensaio, o dicromato é inserido em excesso na amostra, 

garantindo que toda a MO seja oxidada. A ação de oxidação é sujeita a uma catalisação 

inicial a partir da inserção de solução de ácido sulfúrico concentrado – H2SO4 – e íons de 

prata e mercúrio. Tais íons agem no meio como complexantes ou eliminadores de 

cloretos, principal interferência do ensaio de DQO. A catalisação finaliza-se sob calor de 

105⁰C, quando as amostras são submetidas ao bloco digestor (ZUCCARI et al., 2005).     

 Após a catalisação, o íon dicromato oxida a MO em produtos inertes, tais como 

dióxido de carbono e água.  

3.4.2.2 – OC com permanganato de potássio (KMnO4) 

 

 A oxidação química de MO a partir de permanganato é comumente conhecida 

como análise de oxigênio consumido – OC – apesar de ser um tipo específico de DQO 

conforme APHA (1992).  
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 Em virtude do permanganato ser um oxidante menos energético do que o 

dicromato, utilizado na DQO comum, esse método possui mais empregabilidade em 

águas de abastecimento por possuírem um baixo teor de MO (LIBÂNIO, 2010).  

 Quando usado em amostras de efluentes sanitários e industriais, as análises de OC 

apenas conseguem ler a fração mais facilmente degradável e biodegradável da amostra. 

Entende-se por fração mais facilmente biodegradável – ou fração lábil – a parcela de MO 

composta essencialmente de carbono orgânico – CO – e que sofre efeitos de hidrólise 

devido a variação de temperatura, além de ser mais suscetível a decomposição bioquímica 

(DIAS; LIMA, 2004).   

 Logo, enquanto a DBO representa a parcela de oxigênio utilizado por 

microrganismos durante a estabilização orgânica; a DQO representa o consumo de 

oxigênio para a degradação do substrato orgânico – facilmente biodegradável e apenas 

biodegradável -  e inorgânico – fração mineral ou de grande dificuldade de 

biodegradabilidade – a partir de um agente químico; e o OC representa o consumo de 

oxigênio necessário para a oxidação da parcela lábil a partir de um agente analítico. 

Portanto, os valores de DQO devem ser superiores aos valores de DBO, assim como 

devem ser superiores aos de OC.  

  O início da execução do ensaio consiste na inserção de permanganato de potássio 

na amostra dando início ao processo de oxidação da matéria facilmente degradável ou 

matéria orgânica lábil (ML). O permanganato deve ser inserido em excesso de forma a 

garantir a oxidação de toda a fração lábil. 

 No ensaio de DQO, as reações de oxidação são catalisadas a partir de um meio 

ácido e quente em virtude da presença de ácido sulfúrico PA, e do calor gerado no bloco 

digestor a 105⁰C durante 3 horas, sendo essa ambientação diferente no ensaio de OC. 

Nele, após a inserção do oxidante, as reações são catalisadas a partir de um meio ácido 

devido à presença de ácido sulfúrico em concentrações mais baixas – Ácido sulfúrico 1:3 

– e as amostras são submetidas a uma fonte de calor a partir do banho-maria a temperatura 

de 80⁰C durante 30 minutos, conforme ordena NT CETESB (1993) e NBR 10739 (1989). 

 A ML é oxidada a partir da equação 3.4, sendo decomposta em dióxido de carbono 

e água:  

4MnO4
-
 + 12H+ + 5C → 4Mn2+ + 6H2O + 5CO2                                                       Eq.3.4 
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 De acordo com Dias e Lima (2004), a reação permite definir os equivalente-grama 

entre a quantidade usada de permanganato com a quantidade consumida e oxigênio e 

carbono, de acordo com a apresentada abaixo:  

4MnO4
-

20
=

5C

20
=

10 O

20
                                                                                                        Eq.3.5 

Em que: MnO4
-, C e O correspondem a concentração de permanganato, carbono orgânico 

e oxigênio, respectivamente.  

 Ainda de acordo com os autores, o consumo de 1 ml de solução de permanganato 

equivale a 8 mg de O2 por litro e 3 mg de C por litro. O excesso de permanganato reage 

com um volume de oxalato de sódio - C2O4
2- -, inserido após a retirada da amostra do 

banho-maria, equivalente ao volume de permanganato, de acordo com a equação 3.6.  

MnO4
-
 + 16H+ + 5C2O4

2-
 → 2Mn2+ + 8H2O + 10CO2                                               Eq.3.6 

 O excesso de oxalato é titulado com permanganato dando o valor exato de 

permanganato consumido para oxidação da quantidade de carbono lábil e, 

consequentemente, a partir dos equivalente-grama citados, dando o resultado em termos 

de mgO2/l.  

 

3.5 Remoção de amônia em lagoas de estabilização 

 

 A presença de nitrogênio possui grande importância por ser um dos compostos 

limitantes do desenvolvimento de biomassa algal - principal organismo biológico 

produtor e fornecedor de oxigênio dissolvido. Quanto à sua remoção, lagoas permitem 

uma eficiência de até 90% através de mecanismos primordialmente biológicos (REED, 

1985). 

 Estudos datados de 1975 reunidos no manual da U.S. Environmental Protection 

Agency (USEPA) mostraram que lagoas de estabilização não apenas garantiam eficiente 

remoção de nitrogênio, como também vinculavam sua remoção com o tempo de detenção 

hidráulico, pH, alcalinidade e temperatura.  

 Esses estudos foram cruciais para o aprofundamento do conhecimento a respeito 

da tecnologia de lagoas de estabilização, além do desenvolvimento de modelos e 
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simulações matemáticas que, a partir delas, pôde-se desenvolver outras variantes de 

lagoas, tais como as de maturação.  

 Atualmente, sabe-se que efluentes de lagoas, principalmente de lagoas de 

maturação, apresentam uma grande redução da concentração de nitrogênio, permitindo o 

seu reuso em diversos fins, sendo os mais comumente empregados na agricultura e 

fertilização. Além disso, tal tecnologia lidera grande vantagem por permitir a remoção de 

nitrogênio por meios essencialmente naturais, não necessitando de inserção de energia 

elétrica e dispêndio financeiro e sem comprometer o meio ambiente (MARA, 2003).  

 

3.5.1 Ciclo do nitrogênio em lagoas de estabilização 

 

 A fração de nitrogênio no esgoto bruto encontra-se prioritariamente na forma 

orgânica e em menor fração na forma de íon amoniacal ou amoníaco (NH4
+). Diversos 

são os fatores que conduzem o acontecimento das reações químicas de transformação do 

nitrogênio em lagoas de estabilização, sendo os principiais: condições propícias de pH, 

alcalinidade, presença de oxigênio dissolvido e biomassa (REED; MIDDLEBROOKS, 

2006).  

 Os principais processos de conversão de nitrogênio em lagoas são sedimentação, 

amonificação, nitrificação, desnitrificação e assimilação, os quais são representados no 

esquema a seguir.  

 

 

 

 



A.R.G. de Almeida  Revisão bibliográfica 

43 

 

 

Figura 3.1: Ciclo do nitrogênio em efluentes de LE. Fonte: Adaptado de Senzia et al. 

(2002). 

 O nitrogênio orgânico (Norg) encontra-se, principalmente na forma de proteína e 

corresponde a maior fração nitrogenada presente no esgoto bruto, sendo a sua maior fonte 

ocasionada diretamente a partir de despejos domésticos. Quanto a sua forma, ele pode 

apresentar-se em uma fração mais particulada, localizada principalmente próximo ao 

ponto de descarga afluente, e também na sua forma solúvel.  

 Parcela do nitrogênio orgânico particulado é sedimentado constituindo o lodo de 

fundo da lagoa, podendo, inclusive, ser removido diretamente do deságue do lodo. A 

parcela solúvel é facilmente assimilada por bactérias quimiossintetizantes que, 

dependendo das condições de pH, convertem o substrato em íon amônio (NH4
+) ou 

amônia livre (NH3), de acordo com a equação 3.4.  

 Para faixas de pH próximas a neutralidade, ocorre a prevalência da produção de 

íon amônio, enquanto faixas de pH mais altas, ocorre a formação da fração amoniacal 

livre.  

 Lagoas facultativas tendem a apresentar efluentes em faixas de pH bem próximas 

da neutralidade apresentando, por conseguinte, maiores concentrações de nitrogênio 

amoniacal na forma de íon amônio (REED; MIDDLEBROOKS, 2006).  

Norg 
micror.
→    NH3/NH4

+                                                                                               Eq. 3.7     

 Essa etapa de conversão é denominada de amonificação e costuma ocorrer em 

poucas horas após o despejo do esgoto bruto, quando o mesmo ainda se encontra fresco.  



A.R.G. de Almeida  Revisão bibliográfica 

44 

 

 Parcela da amônia produzida é, então, oxidada durante a etapa da nitrificação. 

Nesta, bactérias quimioautotróficas do gênero Nitrossomonas, utilizando oxigênio 

dissolvido como aceptor de elétrons, oxidam a amônia convertendo-a em nitrito que, 

posteriormente, será convertido em nitrato a partir das bactérias Nitrobacter.  

2NH4
++3O2

Nitrosomonas
→        2NO2

-+4H++2H2O                                                                Eq. 3.8 

2NO2
-+O2

Nitrobacter
→      2NO3

-                                                                                          Eq. 3.9 

NH4
++2O2

bactérias
→    NO3

-+2N++H2O                                                                            Eq. 3.10 

 Durante o processo de nitrificação ocorre o consumo de oxigênio dissolvido e 

pequena variação nos valores de pH. O autor Reed (2006), com base nas reações acima, 

comenta que ocorre um consumo de aproximadamente 4,6 mg/l de oxigênio para a 

oxidação de 1 mg/l de amônia.  

 Em lagoas de estabilização é comum acontecer uma mínima redução de pH 

durante o processo de nitrificação. Isso ocorre principalmente em horários de grande 

exposição solar quando as algas, no máximo de produção fotossintética, fornecem 

oxigênio dissolvido como fonte de energia para a atividade de nitrificação que também, 

encontra-se no seu máximo. No entanto, acaba ocorrendo um equilíbrio em relação a esses 

valores de pH, visto que as bactérias consomem o O2 na nitrificação, gerando uma 

redução de pH, ao mesmo tempo em que as algas, produzindo O2, aumentam os valores 

de pH (USEPA, 1975).  

 Essa relação não acontece no período noturno. A ausência de luz solar cessa a 

atividade de produção de O2, porém não interfere na nitrificação. À medida que o 

processo de nitrificação ocorre, duas principais atividades acontecem: o pH diminui 

consideravelmente e os valores de oxigênio dissolvido tendem a se tornarem escassos.  

 A queda de pH gera influência no metabolismo microbiano, visto que em faixas 

de pH abaixo de 6 tais microrganismos não se reproduzem ou permanecem inativos na 

massa líquida. Em relação a ausência de oxigênio, isso influencia na interrupção da 

nitrificação devido à falta de aceptor de elétrons adequado (CHERNICHARO, 2001).  

 Na condição de presença de nitratos e ausência de oxigênio – meio denominado 

de anóxico -, acaba desenvolvendo um meio adequado para a etapa de desnitrificação. 
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  Nessa fase, bactérias do gênero Pseudomonas, Micrococcus, Achromobacter e 

Bacillus utilizam o nitrato produzido reduzindo-o em nitrito e, posteriormente, a 

nitrogênio gasoso que acaba se desprendendo para a atmosfera.  

 A etapa da desnitrificação não acontece apenas nas condições noturnas descritas 

anteriormente, ou quando a nitrificação é interrompida. Durante o dia, quando a 

nitrificação acontece naturalmente, a desnitrificação tende a ocorrer também, mas nas 

camadas mais profundas da lagoa. Durante o período diurno, a temperatura da água tende 

a ser superior, quando comparado à noite. Esse aumento de temperatura diminui a 

solubilidade dos gases, incluindo o gás nitrogênio, que escapa para a atmosfera com maior 

facilidade do que durante a noite (USEPA, 1975).  

 Durante as etapas de amonificação e nitrificação ocorre uma atividade 

intermediária denominada de assimilação. Nessa fase, ocorre a assimilação do nitrogênio 

amoniacal e nitrato pelas bactérias. Na presença de luz solar, elas fazem uso do nitrogênio 

para o seu processo de metabolismo anabólico produzindo novas células e aumentando a 

biomassa bacteriana. As reações de assimilação são descritas a seguir:  

 

NO3
- + CO2 

luz solar
→     proteína                                                                                     Eq. 3.11 

NH3/NH4
+ + CO2 

luz solar
→     proteína                                                                            Eq. 3.12 

 

3.5.2 Mecanismos de remoção de nitrogênio em lagoas de estabilização 

 

A remoção de nitrogênio em lagoas de estabilização vem sendo estudada desde a 

década de 70. Nessa época especulava-se que tais sistemas poderiam remover nitrogênio 

a partir de diversos meios, sendo os principais: perda para a atmosfera a partir da 

volatilização da amônia e de gás nitrogênio; bioassimilação por biomassa e sedimentação 

no lodo de fundo (REED; MIDDLEBROOKS, 2006).  
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Figura 3.2: Meios de remoção de nitrogênio em efluentes de lagoas de estabilização. 

Fonte: Adaptado de Reed e Middlebrooks (2006). 

 Entre 1968 e 1969, o autor Stratton, trabalhando com canais projetados em regime 

livre e fechado com circulação de água, percebeu que ocorria a remoção de nitrogênio 

amoniacal a partir de variações de temperatura e pH. Essa remoção acontecia 

essencialmente por volatilização não sofrendo influência de transformação da amônia por 

microrganismos.  

 Em 1982, Pano e Middlebrooks desenvolveram um modelo voltado apenas para a 

quantificação de amônia a partir de variáveis de pH, temperatura e condições operacionais 

de lagoas facultativas - tempo de detenção hidráulico (TDH) e profundidade. 

Posteriormente, esse modelo foi recalibrado pelos autores Soares et al. (1996) para 

atender a realidade das lagoas do Estado da Paraíba. 

 Em 1985, Reed desenvolveu um modelo de remoção de nitrogênio total em lagoas 

facultativas a partir da cinética de primeira ordem em modelo hidrodinâmico de fluxo em 

pistão. Assim como o modelo propostos por Pano e Middlebrooks, esse também depende 

das variáveis de pH, temperatura e TDH. Porém, apesar do modelo não quantificar a 

forma predominante de remoção de nitrogênio, os autores pressupõem, com base nos 

valores apresentados de pH da lagoa, que ela acontece por volatilização amoniacal.  

 King (1978) comenta que a remoção de amônia por volatilização atinge o seu 

ápice em faixas de pH compreendidas entre 10 e 12. No entanto, mesmo em faixas 

inferiores ao mínimo, a volatilização ainda ocorre, porém em taxas menores - cerca de 

10% -, tendo a predominância da deposição bentônica como remoção.  
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 Ferrara e Avci (1982) ao estudarem lagoas facultativas nos Estados Unidos 

demonstraram que a maior parcela de remoção de nitrogênio ocorreu através da 

sedimentação de nitrogênio orgânico particulado, podendo ser removido através de meios 

físicos. As reações de nitrificação sofreram forte influência do aumento de pH causado 

pelas algas, afetando a sobrevivência das bactérias nitrificantes, provocando uma 

interferência na remoção de amônia. No entanto, grandes concentrações de amônia foram 

removidas através da assimilação por biomassa bacteriana e algal, que, posteriormente 

sedimentaram passando a constituir o lodo de fundo. Ao contrário do que se esperava, a 

remoção de amônia através da fração volátil foi ínfima, não apresentando 

representatividade na remoção de nitrogênio.  

 Wrigley e Toerien (1990) comentam que grande parcela dos sólidos suspensos 

totais são constituídos de algas e nitrogênio orgânico. A partir de efeitos de temperatura 

e condições de mistura, grande parte do nitrogênio orgânico particulado sedimenta, 

sofrendo o processo de desnitrificação na camada bentônica. Já a parcela algal, na 

ausência de luz solar, passa a ser substrato orgânico que, durante o processo de 

decomposição, provoca uma recirculação de nutrientes no meio. Parcela do nutriente 

nitrogenado recirculado é assimilado e transformado em nitrogênio orgânico passível de 

sedimentação.  

 Senzia et al. (2002), ao trabalharem com sistemas de lagoas facultativas com 

temperatura média entre 23 ⁰C e 28⁰C em Dar-es-Salaam, comentam que a maior remoção 

de nitrogênio ocorre por sedimentação, seguido de desnitrificação e volatilização com 

taxas de 9,7%, 4,1% e 0,1%, respectivamente. De acordo com os autores, grande parte do 

nitrogênio sofre transformação a partir da amonificação (19,2%), assimilação (17,4%) e 

nitrificação (2,4%), no entanto, cerca de 38,8% do nitrogênio afluente não sofre nenhuma 

transformação ou conversão, sendo encaminhado para séries efluentes.  

 

3.5.3 Modelo de remoção de nitrogênio amoniacal      

    

 Em lagoas de estabilização, a amônia pode se apresentar em duas formas: parcela 

iônica (NH4
+) e livre (NH3). Ambas são inter-relacionadas com as faixas de pH de acordo 

com a reação de equilíbrio a seguir.  
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NH3 + H2O ↔ NH4
+ + OH-                                                                                      Eq. 3.13 

 A remoção de amônia na sua fração gasosa, ou volátil, está diretamente 

relacionada com as características de pH, alcalinidade e temperatura da lagoa.  

 A variação de pH em lagoas de estabilização ocorre de forma completamente 

natural a partir de uma relação de dependência entre biomassa algal e luz solar. Durante 

a máxima atividade fotossintética, as algas recolhem a acidez carbônica do meio através 

da sua assimilação de gás carbônico (CO2). Essa retirada provoca um aumento dos valores 

de pH permitindo um meio mais alcalino.  

 De acordo com a equação 3.13, o estado de equilíbrio amoniacal é completamente 

afetado com a variação de acidez do meio. O aumento de pH provoca uma mudança de 

equilíbrio direcionada para a produção de amônia livre com consequente produção de 

água. Essa forma de amônia, por ser passível de volatilização, acaba se desprendendo 

para atmosfera (REED, 1985). 

 À medida que exposição solar proporciona a atividade metabólica das algas, ela 

também aumenta a temperatura da lagoa, influenciando no processo de remoção de 

amônia. Esse aumento de temperatura diminui a solubilidade dos gases da água 

favorecendo ainda mais a sua volatilização para a atmosfera.  

 Pano e Middlebrooks (1982) trabalhando com três lagoas de estabilização 

localizadas nos Estados Unidos - Peterborogh, N.H.; Eudora, Kans; e Corinne, Utah – 

desenvolveram uma relação de remoção de nitrogênio amoniacal na forma de amônia 

total (NH3 + NH4+). As lagoas foram estudadas sob condições críticas de temperatura 

chegando a valores abaixo de 5⁰C no inverno e acima de 20⁰C no verão. Além disso, nesse 

trabalho foram estudadas apenas a fração da remoção de amônia total em lagoas 

facultativas em série, não sendo incluído, portanto, outras vertentes de lagoas. Tais lagoas 

apresentaram eficiência de remoção de amônia em aproximadamente 90%, TDH médio 

de 100 dias e profundidade de 1,22 a 1,52 m.   

 Tendo como pressuposto que a variação de nitrogênio amoniacal na lagoa está 

inteiramente relacionada com a parcela volatizada, tais autores desenvolveram o modelo 

exposto na equação 3.14 representando o seu balanço em lagoas facultativas.   

V
dC

dt
 = Q(Co-Ce) - kA(NH3)                                                                                   Eq. 3.14 
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Em que: V = volume da lagoa em m³; Q = vazão em m³/dia; Co = concentração afluente 

de amônia total (NH4
+ + NH3) em mgN/l; Ce = concentração de amônia efluente de 

amônia total em mgN/l; k = coeficiente de transferência de massa em m/dia; A = área 

superficial da lagoa em m²; NH3 = concentração de NH3 em mgN/l; e dC/dt = velocidade 

de transferência da fração de amônia volátil, sendo t o tempo em dias.  

 A constante de dissociação do equilíbrio amoniacal (Kb) sofre influência da 

temperatura e é dada de acordo com a equação 3.15.  

Kb = 
[NH4

+]*[OH
-
]

[NH3]
                                                                                                      Eq. 3.15 

 Considerando que a concentração total de amônia (C) seja a soma da parcela 

iônica e livre – equação 3.16 -, e considerando a equação de autoionização da água (ou 

constante iônica) igual a equação 3.17, tem-se a equação 3.18.   

C = [NH4
+]+[NH3]                                                                                                  Eq. 3.16 

Kw = [H
+
]*[OH

-
]                                                                                                    Eq. 3.17  

NH
3 = 

C

1+10
pKw-pKb-pH

                                                                                                   Eq. 3.18  

Em que: pKb = -log Kb; pKw = -log Kw; e pH = -log [H+].  

 Considerando a lagoa como um estado de mistura completa onde a condição (C = 

Ce) prevaleça, ou seja, a concentração efluente de amônia seja uniforme ao longo da 

lagoa, as equações 3.14 e 3.18 chegam na relação a seguir.  

Ce = 
Co

1+ 
A

Q
 k [

1

1+10
pKw-pKb-pH

]
                                                                                          Eq. 3.19 

 De acordo com a equação 3.19, a remoção de amônia depende do pH, da 

temperatura (variante dos valores de pKw, pKb e pH) e condições operacionais (A e Q).  

 A relação A/Q corresponde a própria relação entre o tempo de detenção hidráulico 

e profundidade da lagoa.  

A

Q
=

m²
m³

dia

=
dia

m
=

TDH

P
                                                                                                      Eq. 3.20 

 Logo, os autores puderam inferir que o modelo geral de remoção seria o 

apresentado na equação 3.21.  

Ce

Co
 = 

1

1 + 
A

Q
 Kame a*pH

                                                                                                      Eq. 3.21 
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Em que: Kam = coeficiente da taxa de remoção de amônia e a constante de calibração 

dependente da temperatura.   

 Observa-se, portanto, que a remoção de amônia em lagoas está diretamente 

relacionada com pH, temperatura e fatores operacionais.   

 O modelo foi então calibrado para duas situações específicas. Uma para 

temperatura inferior a 20⁰C, expressa na equação 3.22, e a outra para temperatura maior 

ou igual a 20⁰C, na equação 3.23.  

Ce

Co
=

1

1+
A

Q
(0,038+0,000134*T)e(1,041+0,044*T)*(pH-6,6)

                                                                 Eq. 3.22 

Ce

Co
=

1

1+
A

Q
(5,035*10

-3
)e(1,540)*(pH-6,6)

                                                                                    Eq. 3.23   

 Nos modelos propostos acima, o valor 6,6 corresponde ao pH de referência (pHref) 

que representa o pH mínimo abaixo do qual não existe fração representativa de amônia.   

 Anos depois, Soares et al. (1996), analisando lagoas de estabilização em escala 

piloto no estado da Paraíba, reescreveram a equação 3.20, propondo uma nova calibração 

para as condições operacionais e de clima da região da Paraíba, conforme a equação a 

seguir.   

Ce

Co
 = 

1

1+ 
A

Q
 (5,5*10

-2
) e(1,871)*(pH-7,5)

                                                                                   Eq.3.24    

 As equações 3.23 e 3.24 apresentam grande importância para a modelagem de 

remoção de nitrogênio amoniacal em efluentes de lagoas.  Apesar das constantes de 

calibração entre as equações apresentarem valores distintos, elas foram modeladas sob as 

mesmas condições de regime hidrodinâmico, diferenciando apenas no formato de regime, 

visto que o modelo proposto por Pano e Middlebrooks foi produzido a partir de lagoas 

facultativas em escala real, enquanto o apresentado por Soares, em escala piloto.                         
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4. METODOLOGIA 

 

4.1.Tipificação do estudo 

  

O presente estudo tem caráter indutivo, com arranjo estrutural teórico-aplicativo. Com 

base em Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa se enquadra em uma natureza aplicada. Parte de 

um estudo de caso e, sob uma perspectiva experimental-comparativa, coteja os achados com 

outros sistemas. Isto possibilitou uma comparação com a realidade teórica.  

Em perspectiva mais detalhada o estudo pode ser descrito de acordo com Fontelles et 

al. (2009), mostrado no quadro abaixo. 

 

Quadro 4.1: Detalhamento das características do estudo. 

Característica Explanação sobre a pesquisa 

Finalidade 
Aplicada (ou tecnológica), com intento de solucionar um problema 

concreto, com resultados práticos imediatos 

Natureza 
Observacional, de forma que o investigador não interfere no curso 

do objeto analisado, apesar mensurações dos dados coletados 

Abordagem 

Quantitativa, pois lida com variáveis expressas sob a forma de 

dados numéricos. Nesta, o caráter analítico é fortalecido, pois tal 

abordagem oferece maior precisão e confiabilidade, com resultados 

passíveis de generalização 

Objetivos 

Exploratória, pois torna o pesquisador mais afeito aos fatos e 

fenômenos do estudo. Ao tentar esclarecer melhor a ocorrência dos 

fenômenos observados é também explicativa 

Procedimentos técnicos 
Experimental, com geração de dados de fonte primária, em que a 

origem dos dados é referida à época da pesquisa 

Desenvolvimento no 

tempo 

Transversal (ou seccional), em que a mesma é desenvolvida em 

um breve espaço de tempo e em um determinado momento 
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4.2. O objeto de estudo – ETE Tabapuá  

 

 Trata-se de uma série de lagoas de estabilização, composta de uma facultativa 

primária (LFP), seguida de uma lagoa de maturação primária (LMP) e, logo após, uma lagoa 

de maturação secundária (LMS). A ETE Tabapuá atendia 500 edificações e tratava um 

efluente de caráter doméstico. Sua rede coletora era de aproximadamente 6.514 m, 

enquadrado sob um sistema de esgotamento separador absoluto. O sistema de lagoas do 

Tabapuá era localizado em Fortaleza, capital do Ceará. 

O sistema de lagoas era precedido por um tratamento preliminar composto por 

sistema de gradeamento manual, caixa de remoção de areia e medidor de regime crítico 

(calha Parshall). O efluente bruto era encaminhado para as lagoas através de sistema de 

bombeamento paralelo equipados com horímetros. Entre lagoas, a transferência de vazões 

era feita por meio gravitário e alcançada com tubulações de 200 mm, localizadas em 

pontos opostos à entrada dos afluentes. A Figura 4.1 contém uma vista superior da ETE 

e as características físicas na Tabela 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Sistema de lagoas LFP, LMP e LMS em série, localizado na ETE Tabapuá 

(3°44'S; 38°36'O). Fonte: Imagem via Google Earth. 
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Tabela 4.1: Características físicas do sistema de LE da ETE Tabapuá. 

ETE Tabapuá Designação 
Área  

(m²) 

Profundidade  

(m) 

Volume 

(m³) 

Lagoa facultativa  

primária 
LFP 4050 1,60 6480 

Lagoa de maturação 

primária 
LMP 3420 1,50 5130 

Lagoa de maturação 

secundária 
LMS 3420 1,50 5130 

 

4.3 Procedimentos 

 

O sistema de lagoas foi monitorado no período de abril de 2016 a novembro de 

2016, compreendendo dez coletas de amostras e análise de esgoto bruto (EB) e de 

efluentes das lagoas. As coletas foram realizadas no período da manhã, às 09:30 hs, com 

frequência mensal, tendo sido realizadas duas coletas nos meses de abril e maio. 

 

Parâmetros analisados 

Os parâmetros considerados na análise das amostras coletadas foram: 

temperatura, pH, sólidos totais (ST), sólidos suspensos totais (SST), condutividade 

elétrica (CE), turbidez (TB), oxigênio dissolvido (OD), oxigênio consumido (OC), 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO), amônia 

total (AMT) e clorofila a (cla). Os procedimentos analíticos seguiram as recomendações 

contidas em APHA (1992), exceto os parâmetros clorofila a, com extração a frio com 

acetona a 90% (JEFREY; HUMPHREY, 1975) e oxigênio consumido (ABNT,1989).   

 

Frações de matéria orgânica 

Foram determinadas as frações particuladas de DBO, DQO e OC. Para tanto 

foram determinadas incialmente as parcelas filtradas DBOF, DQOF e OCF, com filtro de 

membrana de vidro tipo AP40. A parcela particulada – DBOP, DQOP e OCP - foi 
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determinada por diferença entre os resultados da amostra não filtrada e da amostra 

filtrada.  

 

Medição de vazão na ETE 

As vazões foram obtidas com base em leituras de horímetros (i.e. relógios de 

registro de funcionamento) e especificações de vazão dos conjuntos motor-bomba da 

ETE. Para efeito de simplificação, admitiu-se que os fenômenos de infiltração e 

evaporação nas lagoas não foram significativos. 

 

4.4 Abordagem analítico-quantitativa para matéria orgânica e amônia  

 

Além da apresentação de estatística descritiva e análise com base em valores de 

tendência central, foi computada a matriz de Pearson (para α = 0,05) para valores de 

fração particuladas e totais das amostras analisadas.  

No caso dos resultados de amônia, procedeu-se uma calibração dos coeficientes 

do modelo de Pano e Middlebrooks (1982), semelhante ao que foi efetuado por Soares et 

al. (1996). A convalidação de resultados foi efetuada com dados de sistemas em escala 

real apresentados em Araújo (2010). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Características operacionais do sistema de lagoas 

O sistema de lagoas da ETE Tabapuá apresentou vazão média de 404,3 m³/dia, 

sendo esse valor obtido com base em leitura de horímetros da ETE.  

A carga orgânica e a amoniacal do sistema foi gerada com base nas taxas de 

aplicação superficial e volumétrica, conforme resumidas na tabela 5.1 a seguir.  

Tabela 5.1: Taxas médias de remoção superficial (RS) e volumétrica (RV) de matéria 

orgânica e amônia total na série de lagoas do estudo durante o período de abril a novembro 

de 2016. 

Parâmetro 
RS (kg/ha.dia) RV (g/m3.dia) 

LFP LMP LMS LFP LMP LMS 

DBO 57,9 5,9 53,2 3,6 0,4 3,5 

DBO-DBOF 112,8 66,2 72,1 7,1 4,4 4,8 

DQO 226,6 47,3 40,2 14,2 3,2 2,7 

DQO-DQOF 313,5 114,7 72,1 19,6 7,6 4,8 

AMT 15,3 7,4 8,7 1,0 0,5 0,6 

A lagoa LFP apresentou TDH médio de 15,9 dias, enquanto as lagoas LMP e LMS 

apresentaram tempo equivalente a 12,7 dias.  

 

5.2. Caracterização do esgoto bruto e efluentes das lagoas 

 

5.2.1. Temperatura, pH, clorofila a e oxigênio dissolvido  

 

O sistema de lagoas da ETE Tabapuá apresentou temperatura média na faixa de 

23⁰C, sendo o EB apresentando valor de 23,1⁰C (±2,6); a LFP valor de 24,2⁰C (±3,0); LMP 

de 23,5⁰C (±2,8) e LMS de 22,6⁰C (±2,6).  
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Em relação ao pH, o sistema apresentou valores próximos a neutralidade, com o 

pH do EB de 7,00 (±0,23); LFP de 7,84 (±0,18); LMP e LMS com 8,25 (±0,33) e 8,54 (±0,36), 

respectivamente. O Apêndice apresenta a tabela descritiva dos parâmetros analisados.  

O sistema se enquadra em faixas favoráveis ao desenvolvimento de biomassa 

bacteriana e algal, em relação aos intervalos de temperaturas e pH apresentados, conforme 

Spellman e Drinan (2014) e Steinmann et al. (2003).  

Referente aos valores de oxigênio dissolvido, o EB apresentou valor médio de 0,61 

(±0,60) mgOD/l; enquanto nos efluentes ocorreu um aumento de concentração, na faixa 

média de 1,36 (±0,67) mgOD/l na LFP; 1,90 (±0,56) mgOD/l para a LMP e 2,42 (±0,85) 

mgOD/l para a LMS.  

De acordo com Wallace et al. (2016), com uma acentuada diminuição da 

concentração de matéria orgânica nas séries de maturação, a atividade fotossintética passa 

a ser predominante, justificando o aumento das taxas de OD nas séries LMP e LMS. 

O maior valor de clorofila a foi observado na LFP com 689 (±304) µg/l. Quanto às 

demais lagoas, houve uma diminuição de concentração sendo o valor de 391 (±136) µg/l 

para a LMP e 329 (±113) µg/l na LMS.  

Wallace e Champagne (2016) relatam correlação positiva entre a temperatura da 

água e a concentração de clorofila a em lagoa facultativa primária. Eles verificaram que 

no caso de lagoas de maturação tal correlação é negativa. O argumento dos autores é que 

em lagoas de maturação há condições adequadas ao crescimento algal, mas grande parte 

da biomassa algal nestas lagoas provém do efluente da LFP. Branco (1986) destaca, e 

ratificado por Wallace e Champagne (2016), que essa concentração de clorofila a passa, 

obrigatoriamente, por um processo de adaptação ao novo meio, sendo a temperatura um 

parâmetro de influência na capacidade de sobrevivência.  

No ápice do processo de decomposição, durante altas faixas de temperatura, em 

situação de não sobrevivência, o material orgânico de composição algal passa a ser 

substrato a ser decomposto pelas bactérias heterotróficas, causando uma diminuição da 

concentração algal e aumento da carga orgânica a ser degradada. Além disso, a variação 

de temperatura também é responsável pela sedimentação dessa fração de algas que, sem 

capacidade de locomoção, e diminuição da viscosidade da massa líquida, passam a 

compor a demanda bentônica da lagoa.   
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A tendência de correlação entre temperatura e clorofila a também foi verificada 

no presente estudo. Entretanto, tais valores, divergindo dos encontrados em Wallace e 

Champagne (2016), não foram representativos. O sistema apresentou correlação positiva 

para a temperatura e clorofila a na LFP (R=0,40) e negativa para a LMP (R=-0,25) e LMS 

(R=-0,25).  

 

5.2.2. Fração sólida  

 

A tabela 5.2 abaixo resume a fração sólida do sistema. O sistema apresentou 

remoção global de 51,43% de ST; 86,31% de SST e 41,19% de SDT. Tanto para os 

parâmetros ST, SST e SDT, a maior remoção aconteceu na série LMP, com eficiência de 

28,94%, 35% e 28%, respectivamente. 

Tabela 5.2: Resumo descritivo da fração sólida da ETE Tabapuá. 

Séries TB (NTU) ST (mg/l) SST (mg/l) SDT (mg/l) CE (µS/cm) 

EB 
225,38      

(± 80,94) 

946,10     

(± 252,66) 

214,70        

(± 73,33) 

731,40        

(± 220,85) 

2300,38        

(± 397,61) 

LFP 
219,8 

(±161,25) 

620,70 

(±220,44) 

92,50 

(±39,97) 

528,20 

(±183,72) 

851,3 

(±236,30) 

LMP 
132,67  

(±62,11) 

646,60  

(±224,22) 

45,80  

(±14,82) 

600,80  

(±222,53) 

755,73  

(±103,36) 

LMS 
96,68  

(±50,58) 

459,50 

(±163,34) 

29,40  

(±9,16) 

430,10 

(±158,72) 

725,68 

(±231,34) 

TB= Turbidez; ST= Sólidos totais; SST= Sólidos suspensos totais; SDT= Sólidos dissolvidos 

totais; e CE = Condutividade elétrica.   

Lagoas de estabilização costumam apresentar elevados valores de turbidez e 

sólidos totais. Em efluentes de caráter doméstico, a fração de sólidos dissolvidos totais 

apresenta correlação direta com a parcela de condutividade e sólidos totais. Essa relação 

foi observada através da Matriz de Pearson a partir dos coeficientes de correlação que são 

apresentados na tabela 5.3.   
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Tabela 5.3: Correlação (R²) entre frações sólidas e turbidez nos efluentes do sistema de 

lagoas do Tabapuá.  

Relação EB LFP LMP LMS 

ST-TB 0,91 0,91 0,94 0,89 

ST-SDT 0,96 0,99 0,99 0,99 

SDT-CE 0,41 0,99 0,74 0,99 

  

Observa-se que a menor correlação entre a fração sólida acontece no EB entre os 

parâmetros dos sólidos dissolvidos e condutividade (SDT-C). Porém, de acordo com 

MetCalf e Eddy (2016) e também comentado por Jordão e Pessoa (2005), a parcela 

solúvel atribuída ao esgoto bruto apresenta características mais recalcitrantes do que a 

parcela dissolvida em efluentes biológicos, por essa razão, a relação entre condutividade 

elétrica e sólidos dissolvidos tendem a ser menos representativa quando comparado ao 

efluentes das lagoas de estabilização.   

A figura 5.1 apresenta o comportamento dos efluentes das lagoas em relação aos 

sólidos dissolvidos totais e condutividade elétrica (SDT-CE).  

 

Figura 5.1: Comportamento entre SDT e CE nos efluentes. 

 

Com base na correlação entre a fração de sólidos totais e turbidez (ST-TB), 

apresentados na tabela 5.3, a fração de turbidez pode ser diretamente obtida a partir dos 

dados de ST, conforme apontada na equação apresentada na figura a seguir.  
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Figura 5.2: Comportamento entre ST e Turbidez nos efluentes das lagoas. 

 

A figura 5.3 exibe o comportamento nos efluentes das lagoas em relação aos 

sólidos totais e dissolvidos (ST-SDT).  

 

Figura 5.3: Comportamento entre ST e SDT nos efluentes das lagoas. 

 

Mara (1995) comenta que o teor de biomassa algal pode chegar a compor 90% 

dos SST nas lagoas facultativas. A relação entre clorofila a e SST apresentou uma 

correlação de 0,56 na LFP e média de 0,54 nas lagoas LMP e LMS.  
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A análise de oxigênio consumido – OC - avalia a quantidade de matéria orgânica 

mais facilmente biodegradável – lábil -, seja por maior facilidade de assimilação por parte 

das bactérias heterotróficas, através do substrato orgânico dissolvido, ou pela variação de 

temperatura.  

A fração lábil particulada tende a sofrer efeito de degradação acentuada pelo 

processo térmico. A variação de temperatura provoca a quebra das cadeias orgânicas 

complexas tornando-as mais assimiláveis pela biomassa bacteriana. Logo, a fração 

particulada de oxigênio consumido (OCP) é constituída por material orgânico particulado 

que pode ser assimilado pelo metabolismo bacteriano e pode sofrer degradação a partir 

de fatores essencialmente físico-químicos.  

Os efluentes neste estudo apresentaram correlação entre a fração de sólidos 

suspensos totais e a parcela particulada de oxigênio consumido. Na LFP, a correlação entre 

SST e OCP foi de 0,560. Relacionando com a clorofila a, a LFP apresentou correlação de 

0,496 com o OCP.  

Esses valores ratificam o entendimento de que a composição da fração suspensa 

da LFP é formada majoritariamente por biomassa algal, sendo que, a partir da correlação 

de OCP, pode-se concluir que a composição algal é predominantemente material orgânico 

lábil. Essa mesma característica foi observada para as lagoas de maturação.  

 

Figura 5.4: Comportamento entre Clorofila a e OCP nos efluentes das três lagoas. 
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 5.3. Remoção de matéria orgânica 

O sistema de lagoas da ETE Tabapuá apresentou eficiência de remoção global de 

74,42% de DBO. A remoção global de DQO foi superior, na ordem de 81,69%, com 

maior remoção na série LFP – 61,60% -, seguida de 27,85% e 33,91% para LMP e LMS, 

respectivamente. Análises de OC apresentaram eficiência global de 22,56%, sendo uma 

remoção crescente de 5,23%, 8,84% e 10,35% para a LFP, LMP e LMS, respectivamente.  

 

Figura 5.5: Comportamento da remoção de DBO, DQO e OC no EB e nas séries LFP, 

LMP e LMS. 

 

A tabela 5.4 resume a relação entre a fração bruta dos parâmetros de remoção de 

matéria orgânica.  

Tabela 5.4: Valor das razões referentes as concentrações médias de parâmetros brutos 

referentes ao conteúdo de matéria orgânica nas amostras do estudo.  

Razão 
Amostra 

EB LFP LMP LMS 

DQO/DBO 2,67 1,78 1,36 2,27 

DQO/OC 28,60 11,64 9,11 6,80 

DBO/OC 9,77 6,56 6,70 3,00 

 

O decaimento do valor da relação DQO/DBO demostra o crescimento da 

concentração da fração orgânica biodegradável – DBO - nas séries LFP e LMP. A lagoa 

LMS apresenta relação DQO/DBO superior à das séries anteriores, inferindo que a maior 

parcela de matéria orgânica biodegradável já vem sendo estabilizada nas lagoas 
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precedentes, não apresentando, portanto, sobrecarga orgânica, sendo essa característica 

também observada por Almeida et al. (2015) e Mara et al. (1995).  

Analisando as relações DQO/OC e DBO/OC, constata-se um aumento da fração 

lábil a medida que se avança na série de tratamento, sendo esse material presente tanto na 

fração orgânica biodegradável – DBO – quanto na inerte – DQO.  

A fração particulada de DBO (DBOP = DBO – DBOF) apresentou remoção global 

de 85,71%, além de um acréscimo de concentração na lagoa LFP, conforme demostra a 

figura 5.6. Para a DQO, sua fração particulada apresentou eficiência de 98,26%, sendo a 

sua maior remoção na LMP. Quanto aos valores de OC particulada, a eficiência foi de 

11,50% com maior remoção na série LMP.  

 

Figura 5.6: Comportamento da eficiência de remoção de DBOp, DQOp e OCp nas 

séries LFP, LMP e LMS. 

 

O aumento da fração biodegradável na lagoa facultativa – LFP - está vinculado 

diretamente com o crescimento acelerado de biomassa algal e bacteriana. Conforme 

comentado no item 5.2.2, grande parcela da composição dos sólidos suspensos e turbidez 

da série é composto pela fração orgânica facilmente degradável e de maior assimilação 

bacteriana.  

A partir de matriz de Pearson foram selecionadas as correlações mais relevantes 

entre a fração particulada e bruta da DQO para os efluentes das lagoas, como pode ser 

visto na figura a seguir.   
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Figura 5.7: Correlação (R²) para a fração bruta e particulada da DQO nos efluentes das 

lagoas. 

 

Esse comportamento sugere um comportamento linear entre a fração bruta e 

particulada. No entanto, o mesmo comportamento não foi observado para o EB.  

Em relação a fração lábil, a correlação entre a fração particulada e bruta não 

apresentou grande relevância, com coeficiente de determinação médio de 0,18. No 

entanto, diferente desse valor, o sistema de lagoas apresentou relevante correlação para a 

fração filtrada, demonstrada a seguir.  

 

Figura 5.8: Correlação (R²) para a fração bruta e filtrada de OC nos efluentes das lagoas.  
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A tabela 5.5 apresenta a relação entre as frações particuladas e solúveis para os 

parâmetros de indicação da matéria orgânica.  

Tabela 5.5: Valor das razões referentes as concentrações médias de parâmetros referentes 

ao conteúdo de matéria orgânica nas amostras do estudo.  

Razão 
Amostra 

EB LFP LMP LMS 

DBO/DBOF 1,08 2,75 2,16 2,29 

DQO/DQOF 1,77 2,57 2,28 2,04 

OC/OCF 1,28 1,33 1,35 1,33 

DQOF/DBOF 1,79 2,20 2,88 2,93 

DQOP/DBOP 16,10 1,56 1,12 1,59 

 

As relações DBO/DBOF, DQO/DQOF, OC/OCF e DQOF/DBOF apresentaram 

aumento dos seus valores entre o EB e as lagoas. Isso implica na redução da concentração 

da fração filtrada através da degradação orgânica, portanto, em conformidade com o 

esperado de um sistema de tratamento em série.  

Entre o EB e os efluentes das lagoas ocorreu uma representativa redução da relação 

DQOP/DBOP. Isso acontece em virtude dos sólidos particulados dos efluentes serem de 

composição prioritariamente orgânica, sendo representada por valores de DBOP, 

propondo-se que dentre essa composição orgânica, se apresentem as algas.  

De acordo com Bucksteeg (1987), conforme citado em da Silva (2010), cada 100 

mg/m³ de clorofila a em efluentes de lagoas sugerem um adicional de 3 mg DBO/l. Essa 

relação de DBO pode ainda ser maior quando considerada a espécie de alga predominante 

e sua localização na massa líquida, sendo que quanto mais próxima da superfície – entre 

200 e 400mm – maior a sua velocidade de reprodução.  

Com base nessa afirmativa, infere-se que o maior aumento da parcela 

biodegradável na LFP acontece em virtude da presença de grande concentração de 

biomassa algal. Essa fração particulada, dada em termos de clorofila a, representa um 

amento médio de 21 mgDBO/l na LFP e 11 mgDBO/l para a LMP e LMS.  

Tendo em vista que a análise de OC mede a fração orgânica mais lábil, ou seja, 

mais facilmente biodegradável, a partir de um oxidante menos energético do que o usado 

na DQO, relaciona-se os valores apresentados de OC como uma parcela prioritária de 

concentração de biomassa algal, sendo necessário um estudo de balanço de massa algal 
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para a afirmação verdadeira de tal hipótese. Com base nos valores de clorofila a e OC, as 

lagoas LFP, LMP e LMS apresentaram uma relação de Cla/OCp de 243 µg de Cla/mg de 

OC; 141 µg/mg e 165 µg/mg, respectivamente.  

 

5.4 Remoção de amônia 

 

Em relação aos sistemas de lagoas da ETE Tabapuá, ele apresentou eficiência 

global de 67,02% de remoção de AMT, sendo a sua maior remoção na série da lagoa 

facultativa – LFP -  com 35,43%, seguida de 22,64% e 33,98% para as séries LMP e LMS, 

respectivamente.  

Assim como esperado, as maiores taxas de remoção de AMT acontecerem em 

condições de elevada temperatura conforme demostrado na figura 5.9.  

 

Figura 5.9: Remoção de AMT em relação a temperatura dos efluentes das LE. 

A produtividade algal atinge o seu máximo em dias de altas temperaturas. Pôde-

se evidenciar que a maior parcela dessa produtividade se dá na LFP, coincidindo com a 

série responsável pela maior remoção de AMT, conforme comentado previamente, 

evidenciando a relação entre a eficiência de remoção de amônia a partir da presença de 

algas. A fração de sólidos do sistema de lagoas apresentou grande conformidade com a 

parcela de concentração de amônia total (AMT).  
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Tabela 5.6: Correlação (R²) entre a fração sólida do sistema em relação a AMT.  

Relação EB LFP LMP LMS 

AMT-Turbidez 0,75 0,86 0,81 0,55 

AMT-SST 0,31 0,75 0,42 0,32 

AMT-SDT 0,77 0,92 0,82 0,32 

 

Arceivala et al. (1981) comentam que uma forma de remoção de nitrogênio 

consiste na assimilação do nutriente pelas algas, sendo esta remoção feita indiretamente 

pela remoção da biomassa, post mortem. As algas são compostas em maior fração por 

material orgânico e em menor quantidade de compostos nitrogenados, fosforados e uma 

pequena parcela de magnésio (DEMIRBAS et al., 2010).   

A partir da tabela 5.6, é possível perceber que a concentração de amônia total 

possui relação com a parcela sólida, dada em termos de turbidez, sólidos suspensos e 

dissolvidos. Além disso, é perceptível um comportamento semelhante relacionado com o 

aumento da correlação na LFP e o seu decaimento nas séries seguintes. Essa mesma relação 

foi observada por Wallace et al. (2016) que justifica o fato sob a ideia de que não 

necessariamente a amônia está relacionada com a composição de sólidos, mas com a 

fração algal na forma de sólidos.  

As algas, durante o seu crescimento a partir das atividades fotossintéticas, 

assimilam nitrogênio aderindo a sua composição celular, compondo parte dos sólidos 

particulados. Com o processo de envelhecimento, sedimentação e morte, elas devolvem 

à massa líquida esse nutriente que será assimilado pela biomassa bacteriana no formato 

de material nitrogenado solúvel, compondo a fração de sólidos dissolvidos.  

A LFP corresponde a lagoa com maior quantidade de biomassa algal, justificando 

os maiores valores de correlação nessa série, apresentados na tabela 5.6. Logo, a amônia 

total pode ser analisada sob a sua relação com a fração sólida do sistema, sendo 

demonstrada na equação da figura 5.10.  



A.R.G. de Almeida  Resultados e Discussão 

67 

 

 

Figura 5.10: Relação entre AMT e turbidez nos efluentes das lagoas. 

 

 

5.5. Modelo cinético sobre remoção de amônia total  

 

 As frações removidas de amônia total em lagoas de estabilização são 

determinadas através do modelo matemático geral apresentado na equação 5.1.  

Ce=
Co

1+
A

Q
*Kam*ea*(pH-pHref)

                                                                                                 Eq. 5.1 

Em que: Ce = concentração de AMT efluente em mg/l; Co = concentração de AMT afluente 

em mg/l; A = área superficial da lagoa em m²; Q = vazão da série de lagoa em m³/dia; pH 

= pH da lagoa; e pHref = pH mínimo de referência na qual a lagoa apresenta concentrações 

válidas de volatilização de amônia.  

Pano e Middlebrooks (1982) e Soares et al. (1996) propõem modelos matemáticos 

de remoção de AMT em lagoas facultativas com temperaturas superiores a 20⁰C, conforme 

demostrado nas equações 5.2 e 5.3, respectivamente.  
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Tabela 5.7: Modelos M1 e M2 de remoção de AMT para lagoas facultativas. 

Modelo proposto por Pano e Middlebrooks (1982) - Método 1 (M1) 

 

Ce

Co
=

1

1+
A

Q
(5,035*10

-3)e(1,540)*(pH-6,6)
                                                                                    Eq. 5.2 

 

Modelo proposto por Soares et al (1996) - Método 2 (M2) 

 

Ce

Co
 = 

1

1+ 
A

Q
 (5,5*10

-2
) e(1,871)*(pH-7,5)

                                                                                   Eq. 5.3 

 

  

Tais modelos vêm sendo usados ao longo dos anos em lagoas facultativas 

primárias e secundárias, apresentando grande eficiência na simulação da concentração de 

amônia efluente (Ce).  

Em virtude disso, objetivou-se a empregabilidade dos modelos em lagoas de 

estabilização com a finalidade de avaliar a sua adequabilidade para lagoas regionais. Para 

tanto, os modelos foram empregados nas séries de lagoas da ETE Tabapuá localizadas no 

estado do Ceará e em séries de lagoas localizadas no estado do Rio Grande do Norte 

apresentadas em Araújo (2010).  

Todas as lagoas empregadas nesse estudo possuem a mesma estrutura operacional, 

ou seja, elas são precedidas por um tratamento preliminar e são formadas de uma lagoa 

facultativa primária seguida, em série, por uma lagoa de maturação primária e uma de 

maturação secundária.  

As tabelas 5.8 e 5.9 apresentam o resumo da estatística descritiva dos parâmetros 

utilizados na validação dos modelos M1 e M2.  
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Tabela 5.8: Parâmetros de validação do M1 e M2 para o esgoto bruto e efluentes. 

Parâmetro 

Esgoto bruto Lagoa facultativa primária 

T (°C) pH 
AMT  

(mgN/l) 
T (°C) pH 

AMT  

(mgN/l) 

Média 26,44 7,08 40,86 26,36 7,80 22,07 

Mediana 27,80 7,06 41,21 27,72 7,80 19,21 

Média Geométrica 26,15 7,07 37,09 26,17 7,79 17,74 

Variação ±3,91 ±0,21 ±16,02 ±3,06 ±0,29 ±13,65 

 

Tabela 5.9: Parâmetros de validação do M1 e M2 para as LMP e LMS. 

Parâmetro 

Lagoa maturação primária Lagoa maturação secundária 

T 

(°C) 
pH 

Amônia total 

(mgN/l) 
T (°C) pH 

Amônia total 

(mg N/l) 

Média 25,96 8,06 18,47 25,60 8,32 13,10 

Mediana 27,13 8,03 20,14 26,58 8,27 12,30 

Média Geométrica 25,76 8,05 15,24 25,34 8,31 10,77 

Variação ±3,28 ±0,41 ±10,40 ±3,62 ±0,47 ±7,95 

 

Os modelos apresentaram grande convergência entre os valores simulados e 

observados para as lagoas facultativas primárias. Ambos apresentaram elevados 

coeficientes de determinação, com R² de 0,885 para o M1 e 0,732 para o M2, observando 

uma variação mínima entre os coeficientes, com uma leve acentuada para o M1, 

representando uma melhor adequabilidade.  

 

Figura 5.11: Correlação entre os dados observados e simulados pelo M1 (esquerda) e 

M2 (direita) para as lagoas facultativas primárias. 
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Em relação ao seu uso nas lagoas de maturação primária houve um decaimento 

nos valores de correlação. O M1 apresentou R² de 0,478 para as lagoas, enquanto o R² 

pelo M2 para as mesmas séries de lagoas foi de 0,438.  

 

Figura 5.12: Correlação entre os dados observados e simulados pelo M1 (esquerda) e 

M2 (direita) para as lagoas de maturação primárias. 

 

No tocante as lagoas de maturação secundárias, o M1 apresentou R² de 0,805 e M2 

apresentou R² de 0,567.  

 

Figura 5.13: Correlação entre os dados observados e simulados pelo M1 (esquerda) e 

M2 (direita) para as lagoas de maturação secundárias. 
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(1996) apresenta maior erro médio (95,8%), sendo o modelo M1 de Pano e Middlebrooks 

(1982) o mais representativo com erro de 22%.  

Em virtude da pouca conformidade dos métodos de remoção de AMT em relação 

aos dados de lagoas de maturação, foi adicionado a proposta de uma calibração dos 

modelos, com uma maior adaptabilidade para tais séries de lagoas. Os parâmetros bases 

para a elaboração do novo modelo correspondem aos valores analisados ao longo desse 

estudo na ETE Tabapuá. 

Tomando como base inicial o modelo geral de remoção de amônia, temos que:   

Co

Ce
-1

A

Q

=Kam*ea(pH-pHref)                                                                                              Eq. 5.4 

Relacionando a equação acima com o modelo exponencial dado na equação 5.5, 

têm-se: 

y=α*eβx                                                                                                                 Eq. 5.5 

Em que: x=(pH-pHref); y=

Co

Ce
-1

A

Q

 ; α=Kam; β=a 

A calibração foi feita a partir de dados das médias mensais das lagoas facultativas 

e de maturação – LFP, LMP e LMS -, no período de abril a novembro de 2016, conforme 

apresentados na tabela abaixo:  

Tabela 5.10: Parâmetros de recalibração a partir de dados de LFP, LMP e LMS. 

 

  

Observação Co/Ce (Co-Ce)/Ce [(Co-Ce)/Ce)]/(A/Q) 

1 2,000 1,000 0,112 

2 1,200 0,200 0,022 

3 0,500 -0,500 0,036 

4 1,321 0,321 0,051 

5 1,450 0,450 0,043 

6 1,381 0,381 0,089 

7 1,789 0,789 0,039 

8 1,345 0,345 0,054 

9 1,480 0,480 0,054 
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Emerson et al. (1975) comentam que a parcela de amônia volátil está sujeita a 

ionização a partir da sua parcela iônica. A taxa de volatilização da amônia é dada em 

influência da temperatura de acordo com a equação abaixo.  

pKa=0,09018+
2729,92

(T+273,2)
                                                                                            Eq. 5.6  

Em que: pKa = constante de ionização da amônia e T = temperatura do líquido em ⁰C.  

Para uma temperatura constante a alcalinização favorece a dissociação da fração 

volátil amoniacal da massa líquida. Em outras palavras, condições de alto pH favorecem 

um aumento da fração amoniacal e consequentemente a sua ionização. A fração da 

parcela volátil em lagoas de estabilização é descrita de acordo com a equação 5.7.  

(i)=
1

1+10
pKa-pH =

1

1+10
0,09018+

2729,92
(T+273,2)

-pH
                                                                         Eq. 5.7 

Comentado anteriormente que o pH de referência – pHref – representa ao valor 

mínimo de pH a partir do qual têm início as reações de ionização da amônia.  

Baseando-se na equação 5.7 e a partir dos dados de pH e temperatura média 

apresentados nas tabelas 5.8 e 5.9, verificou um pHref no valor de 7,0 (ionização de 1%), 

sendo esse valor comum para as lagoas LFP, LMP e LMS, conforme demostram as figuras 

a seguir.  

Figura 5.14: Determinação do pHref para LFP para Tméd = 24,21⁰C. 
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Figura 5.15: Determinação do pHref para LMP para Tméd = 23,47⁰C. 

 

Figura 5.16: Determinação do pHref para LMS para Tméd = 22,63⁰C. 
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análise regressiva – f [(Co-Ce/Ce)/(A/Q)] = pH – pHref -  apresenta um R² de 0,893 e 

equação de validação demostrada na equação 5.8.  

y = 0,0281*e0,4423x                                                                                                Eq. 5.8 
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 Logo, tem-se: Kam = 2,81*10-2 e a = 0,4423.  

Introduzindo os novos coeficientes recalibrados e o novo pHref na equação geral 

5.1, o novo modelo proposto para temperaturas maiores do que 20⁰C torna-se: 

Tabela 5.11: Modelos M3 proposto para remoção de AMT para lagoas facultativas e de 

maturação. 

Modelo novo proposto – Método 3 (M3) 

 

Ce

Co
=

1

1+
A

Q
(2,81*10

-2
)e(0,4423)*(pH-7)

                                                                                    Eq. 5.9 

 

A aplicação do M3 nas lagoas facultativas primárias gerou um R² de 0,948, valor 

superior ao apresentado pelo M1 (0,88) e M2 (0,83) anteriormente. No entanto, o valor 

não implica em grande discrepância, apresentando menos de 3% de variação. No que se 

refere as lagoas de maturação, o emprego de M3 gerou R² de 0,898 para as lagoas 

primárias e 0,86 para as secundárias.  

 

Figura 5.17: Correlação entre os dados observados e simulados pelo M3 para as lagoas 

facultativas primárias.  
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Figura 5.18: Correlação entre os dados observados e simulados pelo M3 para as lagoas 

de maturação primárias. 

 

 

Figura 5.19: Correlação entre os dados observados e simulados pelo M3 para as lagoas 

de maturação secundárias. 

 

A tabela a seguir apresenta uma análise de erro médio entre a fração observada e 

simulada para os três métodos analisados.  
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Tabela 5.12: Erros médios para os métodos M1, M2 e M3 para as séries facultativas e de 

maturação.   

Tipo de lagoa 
R² Erro (%) 

M1 M2 M3 M1 M2 M3 

Facultativa primária 0,88 0,83 0,94 22,0 42,5 19,9 

Maturação primária 0,47 0,43 0,89 57,5 95,8 16,4 

Maturação secundária 0,80 0,56 0,86 28,1 53,2 22,9 

Erro (%) = (|valor observado – valor simulado|/valor observado) *100 

De acordo com a tabela é possível perceber uma boa conformidade do método M1 

para lagoas facultativas, apresentando grande adequação para lagoas típicas da região 

Nordeste.  

O método de Soares et al. (1996) – método M2 - foi o menos representativo. 

Apesar de apresentar uma relativa congruência para as lagoas facultativas, esse método 

foi o que apresentou menor conformidade, tanto em valores de R² como em elevados 

valores de erro médio, para as séries de maturação.  

No que concerne ao método M3 proposto, ele não apresenta tanta variabilidade em 

relação ao método M1 quando avaliado nas lagoas facultativas, podendo-se concluir que 

houve divergência mínima entre os métodos. Relacionando-se com as lagoas de 

maturação, foi expressiva a melhora de correlação apresentada pelo método M3. O 

método M3, quando comparado com os métodos M1 e M2, apresentou melhor ajuste aos 

valores observados.  

A remoção de AMT depende de fatores operacionais como a relação entre a área 

superficial e vazão. Essa relação consiste na associação entre o TDH e a profundidade da 

lagoa, conforme demostrado abaixo.  

A

Q
=

m²
m³

dia

=
dia

m
=

TDH

P
  

Em que: TDH = tempo de detenção hidráulica (dias); e P = profundidade (m). 

A partir do modelo geral expresso na equação 5.1, têm-se a seguinte relação:  

TDH

P
=

Co-Ce

Ce*Kam*ea(pH-pHref)
                                                                                             Eq. 5.10 
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Para as condições reais (observadas) de concentração de AMT e profundidade das 

lagoas, o TDH pode ser obtido. A tabela a seguir apresenta o TDH obtido para as lagoas 

LFP, LMP e LMS da ETE Tabapuá.  

Tabela 5.13: Valores de TDH para LFP, LMP e LMS a partir da equação 5.8.  

Lagoas 
TDH calculado (dia) 

M1 M2 M3 

LFP 32,44 10,64 27,14 

LMP 6,26 1,83 11,86 

LMS 6,99 1,86 12,41 

 

A partir da tabela é possível compreender que o método M2 apresenta baixos 

valores de TDH implicando em sua construção a partir de lagoas em regime de escala 

piloto, não coincidente com o empregado pelas lagoas analisadas.  

Ainda na tabela é possível perceber que os métodos M1 e M3 tendem a se 

aproximar dos valores de TDH para as lagoas facultativas. No que diz respeito as lagoas 

de maturação, tanto os métodos M1 e M2, apresentam baixos valores de TDH calculados.  

A equação proposta no método M3 leva em consideração um regime mais 

prolongado em lagoas de maturação. Levando em consideração que as lagoas analisadas 

possuem regimes com longos TDH, é seguramente compreensível que o M3 apresente 

melhor concordância para as mesmas. Essa característica apresenta uma condição 

favorável para o uso do método.  

Lagoas de maturação com baixos TDH – entre 1 a 10 dias -  talvez apresentem 

melhores resultados quando simuladas pelo M1 e M2, mais especificamente o segundo.  

A similaridade de resultados entre os métodos M1 e M3 para lagoas facultativas 

acontece em virtude dos fatores temperatura, taxa de aplicação superficial e profundidade 

da lagoa. Ambos métodos foram dimensionados para uso em lagoas com tais 

características semelhantes, contribuindo ainda mais para uma maior relação, 

concordância e coerência entre os métodos.  
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Tabela 5.14: Parâmetros para os métodos M1 e M3.  

Parâmetros M1 M3 

Série de lagoas LF LF e LM 

Temperatura (°C) Acima de 20°C Acima de 20°C 

Taxa de aplicação superficial (kgDBO/ha.dia) 13 - 40 Acima de 10 

Profundidade (m) 1,22 - 1,52 1,00 - 1,60 

 

Logo, justifica-se que a não adequabilidade do método M2 apresentado por Soares 

et al. (1996) seja em virtude da sua maior adequação em lagoas com baixos valores de 

TDH, característica típica de sistemas em escala piloto.  

Em lagoas de escala real, a concentração de AMT está sujeita a uma maior 

variabilidade de pH em virtude de maior tempo presente no reator. Portanto, a remoção 

de amônia passa a sofrer influência de mais uma variação, o tempo.  

A variação de temperatura e, consequentemente de pH, sofre variações sazonais. 

Mesmo que tais mudanças também ocorram em lagoas em regime piloto, elas não 

ocorrem na mesma grandeza. Além disso, o efeito de temperatura e ventos em lagoas 

piloto são consideravelmente mais representativas, podendo inclusive garantir um maior 

revolvimento e mistura dos materiais gerando concentrações de AMT completamente 

diferentes de uma lagoa real, distorcendo o processo de calibração do modelo.  

Em resumo, todos os métodos apresentados simulam a concentração de AMT em 

lagoas facultativas com uma margem mínima de erro, sendo o método M2 o menos 

representativo, porém, ainda, com grande margem de confiabilidade.  

Paras lagoas de maturação, o método M3 foi o que apresentou melhores 

conformidades, demonstrando coeficiente de determinação superior a 0,90, enquanto o 

método M1 apresentou um coeficiente médio em cerca de 0,70 e M3 abaixo desse valor 

por volta de 0,60.  

De uma forma geral, o método M3 pode ser usado para lagoas facultativas e de 

maturação que tenham profundidade entre 1,0 e 1,6 m e com TDH superior a 10 dias, 

sendo essas condições bastante comuns LE localizadas no Nordeste do Brasil. 
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6. CONCLUSÃO 

 

6.1 Epílogo 

 

O sistema de lagoas da ETE Tabapuá apresentou valores de pH e temperatura 

adequados para a produção e crescimento de microrganismos fundamentais para a 

atividade de degradação biológica e tratamento dos efluentes.   

A variação de concentração de OD aconteceu em taxas crescentes, apresentando 

menor concentração na lagoa facultativa primária (1,36 mgOD/l) e maior na lagoa de 

maturação secundária (2,42 mgOD/l). Isso aconteceu em virtude da diminuição da 

concentração orgânica em lagoas de maturação; passando a ser dominante a atividade 

fotossintética com consequente aumento de taxas de oxigênio na massa líquida.  

A maior remoção das frações de sólidas – ST, SST e SDT – aconteceram na série 

de maturação primária - LMP. Em relação a fração orgânica, o sistema apresentou boa 

eficiência de remoção de DBO (74,42%), DQO (81,69%) e OC (22,56%).  A fração 

particulada apresentou eficiência de 85,71% para a DBOP, 98,26% para a DQOP e 11,50% 

para a OCP, sendo a sua maior remoção acontecendo na LMP, coincidindo com a série de 

maior remoção da fração sólida.  

Observou-se um aumento da fração particulada formada prioritariamente por 

material orgânico biodegradável na série LFP, cerca de 20,66 mgDBO/l. Esse material está 

vinculado com o aumento da demanda bioquímica gerado pela alta concentração de 

clorofila a na série. Já para a série de maturação, essa variação foi de apenas 10,79 

mgDBO/l.  

O emprego de análise de OC e a sua correlação com dados de clorofila a e 

biodegradabilidade particulada mostrou-se um recurso bastante eficiente de 

caracterização do efeito da presença algal como material decomponível.  
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Análises de OC não costumam ser comumente empregadas em efluentes 

domésticos. No entanto, seu uso apresenta potencial benefício e utilidade para análises de 

algas em lagoas de estabilização, além de ser uma análise simples, rápida -  pode ser feita 

em até 45 minutos -  e econômica.  

A ETE Tabapuá apresentou eficiência de 67,02% de remoção de AMT, sendo a sua 

maior remoção na série da lagoa facultativa – LFP, coincidindo com a lagoa com maior 

concentração algal.  

Altos valores de correlação (R² > 0,75) demostram relação entre a remoção de 

AMT com a parcela de sólidos (turbidez, sólidos dissolvidos e suspensos totais) nos 

efluentes das lagoas. No entanto, a remoção de amônia não necessariamente está 

relacionada com a parcela sólida, mas com a quantidade de biomassa algal contida nessa 

fração.  

A remoção de AMT nas lagoas da ETE Tabapuá foram avaliadas com base na 

correlação dos dados observados (laboratoriais) e estimados (simulados) a partir dos 

modelos preditivos de Pano e Middlebrooks (1982) (M1) e Soares et al. (1996) (M2).  

Em uma análise para a LFP, o método M1 apresentou ótima correlação (R²=0,88), 

porém com uma leve redução para o M2 (R² = 0,83). Maior discrepância foi verificado 

quando aplicados nas séries de maturação. Para as lagoas de maturação primárias, o M1 

apresentou R² de 0,47 e o M2 0,43, representando um erro médio de 57,5% e 95,8%, 

respectivamente. Aplicados nas lagoas de maturação secundária, o R² verificado para o 

M1 foi de 0,80 e o M2 foi 0,56, com um erro de 28,1% e 53,2%, respectivamente.  

Por conseguinte, os modelos apresentados, apesar de apresentarem ótima 

correlação para as lagoas das séries facultativas, não apresentara o mesmo 

comportamento característico para as séries de maturação.  

Já o modelo calibrado (M3), quando aplicado nas lagoas facultativas primárias, 

apresentou um coeficiente de determinação superior ao apresentado pelos métodos já 

utilizados (R² = 0,94). O mesmo valeu para as lagoas de maturação primárias e 

secundárias com R² de 0,89 e 0,86, representando um erro de 19,9% e 22,9%, 

respectivamente.  
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A inferência que se apresenta é que os modelos M1 e M2 possuem grande 

conformidade para o seu uso em lagoas facultativas. No entanto, em situações de uso em 

lagoas de maturação, o seu erro é mais evidente.  

O método M3, do contrário, apresentou a menor faixa de erros e maiores valores 

de correlação para a faixa de lagoas facultativas e de maturação. Como forma de 

aprimorar o seu uso, o método M3 foi dimensionado para lagoas com maiores faixas de 

profundidade, área, vazão e taxa de aplicação superficial.  

 

6.2 Sugestões para trabalhos futuros 

  

O presente trabalho permitiu compreender que LE, por mais que sejam uma 

tecnologia relativamente antiga, ainda oferta diversas possibilidades de estudos de 

inovação. Ainda há muito a se discutir a respeito da remoção da fração orgânica em tais 

sistemas. Por isso, propõe-se que trabalhos futuros com essa identificação busquem: 

a) Relacionar e aprofundar a implementação de análises de oxigênio consumido 

(OC), sua relação com outros parâmetros relacionados com a dinâmica de 

carbono;  

b) Estudar possíveis efeitos de aumento do consumo de DBO a partir da 

sedimentação da biomassa algal mais superficial provocada pelo aumento da 

temperatura e diminuição da viscosidade da massa líquida; 

c) Simular para o sistema do Tabapuá e outros no Ceará, (re)configurações que 

maximizem a remoção de matéria orgânica, amônia e outros poluentes.  

 Em relação a remoção de amônia é sugerido:  

a) Aplicação do modelo proposto – M3 – em lagoas situadas na região nordeste do 

Brasil.  
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Tabela A.1: Estatística descritiva dos parâmetros temperatura, sólidos e condutividade 

elétrica nas amostras das lagoas do estudo. 

D.E. 

T 

(°C) 

ST 

(mg/l) 

SST 

(mg/l) 

STD 

(mg/l) 

CE 

(µS/cm) 

Lagoa Facultativa Primária - LFP 

µ 24,2 621 93 528 851 

Med 25,1 578 74 509 862 

Min-Max 19,2-27,8 296-936 52-151 244-785 489-1178 

 3,0 220 40 184 236 

 Lagoa de Maturação Primária - LMP 

µ 23,5 647 46 601 756 

Med 22,5 596 48 559 813 

Min-Max 20,3-27,2 320-930 23-66 274-895 618-879 

 2,8 224 15 223 103 

 Lagoa de Maturação Secundária - LMS 

µ 22,6 460 29 430 726 

Med 22,0 413 26 388 676 

Min-Max 18,9-26,1 306-874 21-50 275-824 503-1309 

 2,7 163 9 159 231 

D.E. – descritor estatístico.  
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Tabela A.2: Estatística descritiva dos parâmetros concernentes a matéria orgânica nas 

amostras das lagoas do estudo. 

D.E. 

DBO 

(mg/l) 

DBOF 

(mg/l) 

DBOP 

(mg/l) 

DQO 

(mg/l) 

DQOF 

(mg/l) 

DQOP 

(mg/l) 

OC 

(mg/l) 

OCF 

(mg/l) 

OCP 

(mg/l) 

Lagoa Facultativa Primária - LFP 

µ 80 25 55 142 55 86 12,2 9,2 3,1 

Med 74 22 47 108 53 53 12,3 9,2 3,2 

Min-Max 34-138 14-40 13-114 82-307 37-86 31-258 11,7-12,5 8,9-9,5 2,6-3,3 

 52 11 46 76 16 72 0,3 0,2 0,3 

- Lagoa de Maturação Primária - LMP 

µ 75 24 51 102 45 57 11,2 8,3 2,9 

Med 76 20 53 108 41 57 11,2 8,3 2,9 

Min-Max 19-128 9-46 10-88 63-131 3-89 8-117 10,6-11,6 7,3-8,9 2,1-4,0 

 56 18 40 25 34 38 0,4 0,6 0,7 

- Lagoa de Maturação Secundária - LMS 

µ 30 14 17 68 41 27 10,0 7,5 2,5 

Med 27 14 14 79 34 23 9,9 7,4 2,7 

Min-Max 20-48 12-15 5-33 30-98 2-70 5-77 9,5-11,0 6,5-8,3 1,2-3,6 

 13 1 12 26 25 22 0,6 0,6 1,0 

D.E. – descritor estatístico.  
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Tabela A.3: Estatística descritiva dos parâmetros pH, turbidez, oxigênio dissolvido, 

amônia total e clorofila a nas amostras das lagoas do estudo. 

D.E. 

pH 

(und) 

Alcalinidade 

(mg CaCO3/l) 

Turbidez 

(UT) 

OD 

(mg/l) 

AMT 

(mg N/l) 

Cla 

(µg/l) 

Lagoa Facultativa Primária - LFP 

µ 7,84 216,5 219,8 1,4 27,9 689 

Med 7,87 226,5 129,5 1,3 32,5 834 

Min-Max 7,53-8,15 146,0-304,5 43,5-477,0 0,0-2,2 5,3 - 43,7 228-1129 

 0,18 46,3 161,3 0,7 15,1 304 

- Lagoa de Maturação Primária - LMP 

µ 8,25 207,6 132,7 1,9 21,6 391 

Med 8,12 198,1 119,5 2,0 21,8 423 

Min-Max 7,90-8,90 115,4-312,9 44,6-201,0 1,0-2,7 5,3-33,2 48-529 

 0,33 64,7 62,1 0,6 9,8 136 

- Lagoa de Maturação Secundária - LMS 

µ 8,54 193,6 96,7 2,4 14,2 329 

Med 8,61 193,0 81,5 2,3 14,6 333 

Min-Max 8,00-9,15 146,0-268,0 38,4-212,0 1,2-3,6 6,2-20,0 136-496 

 0,36 32,6 50,6 0,9 5,1 113 

D.E. – descritor estatísco. 


