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RESUMO

Este trabalho apresenta a avaliação do desempenho de um sistema de lagoas de
estabilização, definido por uma série de cinco lagoas, composta por lagoa anaeróbia,
facultativa secundária e três de maturação, operando em escala real, tratando águas
residuárias compostas de despejos doméstico e industriais. O sistema está localizado na
Cidade de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, litoral do estado do Ceará,
nordeste do Brasil. As investigações foram realizadas entre abril de 1996 e abril de 1997.

O esgoto bruto teve DBO5 média de 304 mg/L, DQO de 410 mg/L e coliformes totais de
2,06x108 células/100ml. A maior parte da matéria orgânica foi removida na lagoa
anaeróbia (62% da DBO e 55% da DQO). Os coliformes totais foram removidos,
principalmente, nas lagoas facultativa secundária e de maturação primária, promovendo
cerca de 99,9999 % de remoção.

As concentrações finais de DBO e DQO foram 21 e 62 mg/L, com remoção de 93 e 85%,
respectivamente. A contagem final de coliformes totais foi de 27 células/100ml com
remoção total de 99,99999%. A concentração final de sólidos suspensos foi de 26 mg/L
(remoção de 80%).

O efluente final apresentou excelentes características para reuso, do ponto de vista
microbiológico. No entanto, a grande concentração de sólidos dissolvidos (1193 mg/L) e
pH elevado, 9,11, faz com que seja necessária uma investigação mais aprofundada para
que seja efetuado um projeto de reuso a longo prazo.

PALAVRAS-CHAVE: Lagoas de Estabilização, Águas Residuárias Combinadas,
Avaliação da Eficiência de ETEs, Desempenho de Lagoas de Estabilização.
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INTRODUÇÃO

Os sistemas de lagoas de estabilização têm sido bastante investigados em vários trabalhos
no Nordeste do Brasil, nas duas últimas décadas, com o intuito de desenvolver parâmetros
de projeto mais adequados à região. No entanto, estes trabalhos foram feitos,
principalmente, utilizando sistemas de lagoas em escala-piloto na Cidade de Campina
Grande, Estado da Paraíba, e para tratamento de esgotos domésticos. Assim, os sistemas
de lagoas em escala-real foram pouco avaliados, principalmente aqueles destinados ao
tratamento de águas residuárias industriais.

O presente trabalho consiste, portanto, num passo adiante para a investigação de lagoas
em escala real na região, sendo esta iniciativa reforçada pelo fato de que o Ceará é,
provavelmente, o estado com maior número de estações de tratamento de esgotos por
lagoas de estabilização, na região Nordeste.

As pesquisas foram realizadas nas dependências da estação de tratamento do Sistema
Integrado do Distrito Industrial – SIDI, Maracanaú - Ceará. O sistema estudado compõe-
se de cinco lagoas de estabilização dispostas em série, operando em escala real e destina-
se ao tratamento dos  resíduos líquidos do Distrito Industrial de Maracanaú, juntamente
com os esgotos domésticos de vários conjuntos habitacionais existentes nas suas
proximidades. As lagoas foram delimitadas por diques de terra com taludes 2:1,
construídas em aterro, com terra compactada, isolando as águas em tratamento do
aquífero freático local e propiciando a descarga final por gravidade no rio
Maranguapinho,. Tem como responsável por sua operação e manutenção, desde o início
de funcionamento, a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará - CAGECE.

Na série, a primeira lagoa é anaeróbia e denominada A1, recebe o esgoto bruto, seguindo-
se uma lagoa facultativa secundária, recebendo o efluente da lagoa A1 e denominada de
F1, seguindo-se a esta última, três lagoas de maturação, também em série, com a primeira,
denominada de M1, recebendo o efluente da lagoa F1, a segunda, denominada de M2,
recebendo o efluente da lagoa M1 e a terceira, denominada de M3,  recebendo o efluente
da lagoa M2.

O sistema de lagoas estudado está localizado no município de Maracanaú  (3° 52’ 57” S e
38° 37’ 35” O, a 48m do nível do mar), distante cerca de 20 km da cidade de Fortaleza,
estado do Ceará, Nordeste do Brasil. O município destaca-se por apresentar elevada taxa
de crescimento populacional, 13,8% (1980-1991), devido à construção de conjuntos
habitacionais, deslocando a população de regiões circunvizinhas (inclusive Fortaleza)
para residir no referido município (IPLANCE, 1995).

MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização desta pesquisa, foi estabelecido um monitoramento de rotina do efluente
de cada unidade do sistema, durante o período de abril/96 a abril/97, consolidando,
portanto, uma caracterização periódica anual. As visitas ao sistema, para coleta de
amostras, bem como para observação das unidades, eram feitas semanalmente, no horário
compreendido entre 8:30 e 11:30 horas.
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No monitoramento, foi empregada amostragem pontual do tipo simples, amostra de
efluentes, tanto para o esgoto bruto como para o efluente de cada lagoa da série, em
virtude das dificuldades encontradas para realização de amostragem composta do esgoto
bruto e amostra de coluna líquida das lagoas.

Para o esgoto bruto, a coleta foi realizada no canal de entrada do sistema, e para o
efluente de cada lagoa da série, realizou-se a coleta nos vertedouros das estruturas de
transferências entre as lagoas.

Os parâmetros determinados durante o monitoramento foram os relativos à demanda de
oxigênio (DBO5 e DQO), inativação de microrganismos (coliformes totais), pH e teor de
sólidos (sedimentáveis, suspensos totais, dissolvidos e totais). Estes parâmetros são
periodicamente registrados na maioria das estações de tratamento de esgoto,
particularmente em sistemas de lagoas de estabilização.

As análises das amostras foram realizadas no laboratório central da CAGECE, segundo os
métodos de rotina do laboratório, consideradas as recomendações descritas em APHA
(1992), tendo sido efetuadas logo em seguida à chegada das amostras.

Para efeito deste trabalho, a apresentação dos dados foi feita considerando a média anual
dos parâmetros analisados para cada lagoa, submetidos a tratamento estatístico básico.
Partindo destes resultados determinou-se as condições operacionais das unidades
incluindo as cargas orgânicas volumétrica e superficial, e os coeficientes de remoção
orgânica e de decaimento bacteriano.

RESULTADOS

A Tabela 1 ilustra o valor médio anual respectivo a cada unidade do sistema dos
parâmetros analisados. Nos gráficos das figuras subsequentes, as lagoas estão
representadas pelos seus respectivos tempos de detenção hidráulica, considerando, ainda,
valores acumulados.

Tabela 1: Resultados da média anual dos parâmetros investigados no sistema de
lagoas do SIDI

Pond PH Ssed
(mg/L)

ST
(mg/L)

SST
(mg/L)

SDT
(mg/L)

DBO5

( mg/L)
DQO

(mg/L)
CT

(NMP/100 ml)
EB 8.24 4,2 1365 125 1203 304 410 2,06 x 108

A1 7.99 0,0 973 45 924 116 186 2,51 x 107

F1 8.33 0,0 1162 50 1106 48 132 3,47 x 103

M1 8.47 0,0 1059 48 1036 32 99 55
M2 8.96 0,1 1172 44 1149 25 97 38
M3 9.11 0,0 1222 26 1193 21 62 27

Adaptado de CARVALHO (1997)

pH e Coliformes Totais

O aumento nos valores médios de pH foi verificado no decorrer da série, da lagoa F1 até a
lagoa M3, mostrado na figura 1, observando-se, com isso, que a atividade fotossintética
das algas provoca acréscimo no pH ao longo da série, como conseqüência da redução na
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concentração de CO2 dissolvido na água e retirada da fonte de carbono, necessária à
fotossíntese, a partir da dissociação dos íons carbonatos e bicarbonatos, CO3

2- e HCO3
-,

aumentando a concentração de íons hidroxila (OH-) na massa líquida, o que provoca
acréscimo no pH (EPA, 1983; MARA e PEARSON, 1986).

Figura 1 - Evolução de coliformes totais na série de lagoas e influência do pH

7 ,5

8 ,0

8 ,5

9 ,0

9 ,5

0 5 ,5 2 3 ,5 3 5 ,2 4 7 ,5 6 0 ,4

T D H  ( d i a s )

p
H

1 ,0 0 0 0

3 ,0 0 0 0

5 ,0 0 0 0

7 ,0 0 0 0

9 ,0 0 0 0

L
og

 C
T

 (
N

M
P

/1
00

m
l)

p H L o g  C T

O grande desempenho na remoção de coliformes foi observado pela evolução do
parâmetro na lagoa facultativa, mostrado na figura acima, juntamente com a evolução do
pH, apresentando remoção de 4 ordens de grandeza, quando é comum encontrar-se
remoção de 2 ordens de grandeza (SILVA, S., 1996; SILVA ET AL., 1996), ocorrendo isto
em função do tempo de detenção hidráulica elevado, da elevação do pH e também da
baixa carga orgânica superficial aplicada, estando, então, a lagoa F1 operando como se
fosse uma lagoa de maturação.

DBO5 e DQO

Pela evolução destes parâmetros na série, conforme representado no gráfico da Figura 2,
observou-se que a DQO seguiu a mesma tendência da DBO, em todos os reatores, e que a
maior parcela de remoção de matéria orgânica ocorreu na lagoa A1 pelo processo de
sedimentação e digestão anaeróbia, o que valoriza o emprego desta unidade de tratamento
no sistema.

Figura 3: Evolução da DBO5 e da DQO ao longo da série
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Os sólidos sedimentáveis não foram detectáveis no efluente da lagoa A1 (S.Sed.< 0,1
ml/L) e nem nas demais lagoas da série, observando-se, com isso, a eficiência de remoção
pelo processo de sedimentação, característico da lagoa A1.

Os sólidos totais, diminuíram sensivelmente na lagoa A1, por ação de sedimentação,
apresentando crescimento ao longo da série, conforme a Figura 3, em função do aumento
na concentração de sólidos suspensos, pela presença de algas e crescimento na
concentração de sólidos dissolvidos. A lagoa facultativa apresentou valor médio para
sólidos suspensos maiore que as lagoas de maturação, o que pode ser explicado não só
pela carga orgânica aplicada ser maior mas, também, segundo estudos realizados por
PEARSON (1994), pela biomassa de algas destas lagoas. Nas lagoas facultativas, apesar
das algas se apresentarem em menor variedade de espécies, elas são bem maiores  que as
presentes nas lagoas de maturação, e isto faz aumentar a concentração de sólidos
suspensos na lagoa F1 (PEARSON e MARA, 1997). Em relação aos sólidos dissolvidos,
apesar de não ter sido avaliado o teor de sais, é provável que o crescimento na
concentração de sólidos dissolvidos, da lagoa F1 até a última lagoa de maturação, M3, seja
conseqüência do elevado tempo de detenção hidráulica, aliado à alta taxa de evaporação,
provocando aumento na concentração de sais nestas últimas unidades.

Figura 4: Variação das parcelas de sólidos no decorrer da série

Desempenho operacional do sistema de lagoas do SIDI

Na análise geral do desempenho do sistema de lagoas, além dos percentuais de remoção
de DBO5 e de coliformes totais, foram investigados os seus respectivos coeficientes de
remoção, K1 e Kb, segundo o modelo de mistura completa. Os valores encontrados estão
apresentados na Tabela 2.
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Tabela 2: Dados referentes à remoção de DBO5 e coliformes totais, no sistema de
lagoas do SIDI, Maracanaú-CE

TDH (dias) λs   * K1 % DBO5 Kb % CTRem.

5,5 2.205 0,300 62 1,31 87,8200
18,0 132 0,080 59 307 99,9819
11,7 63 0,043 33 6,97 98,7885
12,3 40 0,023 22 0,036 31,0000
12,9 30 0,015 16 0,032 29,0000

* g DBO5/ha.d

De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que o modelo se ajustou para remoção
de matéria orgânica, com os valores de K1 diminuindo à medida que diminui a carga
aplicada e, consequentemente, diminuindo a eficiência de remoção. De acordo com o
gráfico mostrado na Figura 4, observa-se a diminuição da taxa de remoção orgânica à
medida em que decresce a carga orgânica aplicada.

Figura 4: Taxa de remoção de DBO5 em função da carga orgânica aplicada

Para os coeficientes de remoção de coliformes, os valores encontrados diferiram dos
normalmente encontrados em bibliografias, ocorrendo isto em função de o parâmetro
coliforme total não corresponder às mesmas expectativas do modelo de remoção
referendado para coliforme fecal, uma vez que podem desenvolver-se algumas espécies
de microrganismos, que não são do grupo coliformes fecais, com a elevação da
temperatura, embora já tenha sido bastante utilizado como referência para estudo de
remoção de microrganismos. No entanto, segundo BITTON (1994), os coliformes totais já
foram empregados como parâmetro de monitoramento de ETE’s.

Também, há de se levar em consideração que a lagoa facultativa está submetida a uma
baixa carga orgânica superficial. Além do mais, o elevado tempo de detenção hidráulica
que, aliado às excelentes condições climáticas da região para desinfecção natural,
induziram a um coeficiente de remoção muito maior, diante do que já foi encontrado em
experimentos. Em contrapartida a estas observações, os coeficientes encontrados para as
lagoas de maturação também não corresponderam ao esperado, em função da carga
aplicada de microrganismos estar bastante reduzida.

0

5 0 0

1 0 0 0

1 5 0 0

2 0 0 0

2 5 0 0

5 , 5 2 3 , 5 3 5 , 2 4 7 , 5 6 0 , 4

T D H  ( d i a s )

Y
s 

(K
g/

h
a.

d
)

0 , 0 0

0 , 0 5

0 , 1 0

0 , 1 5

0 , 2 0

0 , 2 5

0 , 3 0

K
1

Y s K 1



I - 063

ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 247

20o CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

Desempenho operacional das unidades do sistema de lagoas

A eficiência de remoção de DBO5, DQO e coliformes totais, bem como o percentual de
remoção acumulado no decorrer da série de lagoas, estão representados nas Figuras 5, 6 e
7, respectivamente.

Figura 5: Eficiência de remoção da DBO5 e a acumulada ao longo da série

Figura 6: Eficiência de remoção da DQO e a acumulada ao longo da série

Figura 7: Eficiência de remoção dos coliformes totais e acumulada ao longo da série
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A lagoa A1 apresentou remoção de aproximadamente 62% de DBO5, cerca de 55% de
DQO e da ordem de 1 Log (cerca de 90%) de coliformes totais.

Valores maiores de remoção de DBO5 já foram encontrados experimentalmente (cerca de
80%) em lagoas anaeróbias, para sistemas em escala piloto, ou seja, em sistemas com
todas as premissas básicas de operação controladas (SILVA, S., 1982; SILVA ET AL, 1996),
ao passo que o sistema em estudo opera em escala real, tratando água residuária composta
de esgoto doméstico e industrial e operou, durante o experimento, com sua capacidade de
carga orgânica diminuída.

Para a remoção de coliformes, o percentual encontrado, aproximadamente 90%, foi
semelhante aos valores determinados por SILVA ET AL. (1996), na Cidade de Campina
Grande, em estudos realizados com coliformes fecais, ao obterem 1 Log de remoção.

Lagoa facultativa - F1

A lagoa facultativa apresentou eficiência próxima de 59% na remoção de DBO5, sendo
que parte desta demanda (de 60 à 90%) é, segundo estudos realizados por MARA (Apud
VON SPERLIG, 1996) ), devido a sólidos suspensos causados pelas algas, pois foi utilizada
amostra não filtrada na análise, portanto, a DBO5 encontrada é diferente da DBO solúvel,
causadora potencial de demanda de oxigênio.

Em relação aos coliformes totais, esta unidade de tratamento promoveu uma remoção de
aproximadamente 99,98%, diminuindo cerca de quatro ordens de grandeza (4 Log’s) na
concentração de microrganismos, muito além do que já foi encontrado para este tipo de
reator, ou seja, SILVA (1982) encontrou remoção de duas ordens de grandeza (2 Log’s),
estando pois a lagoa facultativa com carga orgânica e TDH suficiente para operar como
uma lagoa de maturação, durante o período de estudo.

As duas primeiras lagoas do sistema, A1 e F1, totalizaram 84,21% de remoção acumulada
de DBO5, sem considerar o percentual provocado pelas algas na F1, o que já justificaria o
uso das lagoas para remoção de matéria orgânica. Este percentual encontrado foi superior
aos recomendados por PEARSON e MARA (1997) para dimensionamento de projetos; os
mesmos recomendam 70 a 80% de remoção de DBO5 acumulada nestas duas primeiras
unidades. A remoção acumulada de coliformes totais nestas duas unidades de tratamento
foi da ordem de 99,9779%, removendo cerca de cinco ordens de grandeza (5 Log’s) por
ocasião da excelente performance de remoção na lagoa F1.

Lagoas de maturação - M1, M2 e M3

As lagoas de maturação M1, M2 e M3 apresentaram, respectivamente, remoção de 33, 22 e
16% de DBO5, num total acumulado de 49,50 % nestas três lagoas. A eficiência de
remoção de matéria orgânica ocorreu conforme o esperado, decorrente da baixa carga
orgânica aplicada a estas lagoas e do provável aumento na população de algas no decorrer
da série, o que reflete na DBO5, pois a amostra utilizada na análise não foi amostra
filtrada. Além do mais, nas lagoas M2 e M3 existe uma concentração de peixes muito
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grande e que apesar de retirar matéria orgânica particulada como alimento, pode
promover acréscimo na DBO5, resultante da decomposição de peixes mortos dispensados
pelos pescadores.

De acordo com percentuais de remoção de coliformes totais obtidos em cada lagoa de
maturação (98,7885% para a M1, 31% para a M2 e 29% para a M3), acumulando remoção
por volta de 99,22% nestas três unidades, observou-se que, como a grande concentração
de coliformes totais foi removida na lagoa facultativa secundária, apenas a lagoa M1

apresentou percentual próximo do esperado, sugerindo, com isso, que a eficiência de
remoção de microrganismos está relacionada com a carga aplicada, estando, então, as
duas últimas lagoas de maturação, durante o período estudado, ociosas, sem função de
desinfecção e sujeitas à evaporação.

Eficiência total do sistema de lagoas do SIDI

A tabela 3 traduz o resumo da eficiência de remoção das unidades do sistema de lagoas
de estabilização do SIDI.

Tabela 3: Eficiência total de remoção de matéria orgânica e coliformes totais das
lagoas de estabilização do SIDI, Maracanaú-CE

% DBO5 % DQO % CT
Lagoa Removido Acumulado Removido Acumulado Removido Acumulado

A1 61,84 61,84 54,63 54,63 87,81553 87,81553
F1 58,62 84,21 29,03 67,81 99,98190 99,97796
M1 33,33 89,47 25,00 75,85 98,78850 99,99997
M2 21,88 91,78 2,02 76,34 30,91910 99,99998
M3 16,00 93,10 36,08 84,88 28,94740 99,99999

O sistema de lagoas de estabilização do SIDI operou com folga durante o período
estudado promovendo efluente com qualidade suficiente para ser lançado no corpo
receptor próximo ou ser reutilizado na agricultura ou aquicultura. Apresentou remoção
total de aproximadamente 93% de DBO5, 85% de DQO e 99,99999% de coliformes
totais, sugerindo, com isso, que as lagoas de estabilização constituem uma excelente
alternativa de tratamento de despejos. Podem ser viabilizadas, principalmente, para
regiões carentes onde os recursos financeiros são escassos e a mão de obra especializada
praticamente inexiste.

CONCLUSÕES

Com base nas investigações realizadas neste trabalho, concluiu-se que:

A lagoa anaeróbia operou como se fosse uma unidade de equalização, ao absorver as
variações de pH e das cargas orgânica e hidráulica ocorridas no esgoto bruto afluente, que
era composto por águas residuárias combinadas;
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A lagoa facultativa, mesmo com profundidade não adequada para uma unidade de
polimento, desempenhou o papel de uma lagoa de maturação, ao remover cerca de
99,98% de coliformes totais;

As duas últimas lagoas de maturação não desempenharam a eficiência esperada de
desinfecção, em função da reduzida carga aplicada, estando, durante o período de estudo,
ociosas quanto à esta função;

A eficiência do sistema de lagoas ocorreu, principalmente, nas duas primeiras unidades
de tratamento, em razão deste encontrar-se operando com folga e diante das excelentes
condições climáticas apresentadas pela região;

No dimensionamento de sistemas de lagoas de estabilização, é de suma importância o
parâmetro da taxa de evaporação, pois este contribui para elevação do tempo de detenção
hidráulica e favoreceu ao aumento da concentração de sólidos dissolvidos, parâmetro este
com algumas restrições para reuso;

O sistema apresentou eficiência total de 93,10% na remoção de matéria orgânica e
99,99999% para coliformes totais, lançando no corpo receptor efluente com concentração
de 21 mg/L de DBO5 e 27 células/100ml de CT.
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