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RESUMO 
 
O tratamento de esgoto é fundamental para a manutenção da qualidade dos 
corpos d’água. O presente trabalho investigou os aspectos técnicos e 
operacionais da estação de tratamento de esgoto (ETE) por lodos ativados 
com aeração prolongada do Campus do Pici, situada na Universidade Federal 
do Ceará e propôs medidas corretivas para compatibilizar as eficiências reais 
com as de projeto. Por meio da análise dos parâmetros físicos, químicos e 
biológicos de qualidade de água no afluente e efluente avaliou-se a eficiência 
real da ETE, sendo que os principais parâmetros operacionais foram avaliados 
no tratamento preliminar, tanque de aeração e decantador secundário. De 
posse dos dados coletados, compararam-se os dados de eficiência com os 
valores citados na literatura para a tecnologia de lodos ativados por aeração 
prolongada, assim como os valores obtidos na avaliação operacional da ETE. 
Adicionalmente, foram verificados quais parâmetros atendiam aos limites da 
Portaria no 154 da Superintendência Estadual de Meio ambiente do Ceará 
(Semace). Constatou-se que a ETE está submetida à sobrecarga hidráulica, 
comprometendo desta forma a eficiência de remoção de matéria orgânica e 
patogênicos, além da baixa remoção de nutrientes, que faz com que o efluente 
não atenda aos limites da supracitada portaria para amônia e fósforo. Como 
principal intervenção na ETE, recomendou-se a construção de módulos 
complementares para distribuição da vazão afluente de forma a sanar o 
problema de sobrecarga hidráulica, além da possibilidade de inclusão de 
tratamento em nível terciário para o problema dos nutrientes. Só após a 
realização desta intervenção, poderão ser propostas medidas para a 
otimização da ETE e adequação do efluente a todos os padrões de 
lançamento estabelecidos e avaliados na presente investigação. 
 
Palavras-chave: Tratamento de esgotos, Lodos Ativados, Padrões de lançamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Wastewater treatment is very important to maintain the quality of water bodies. 
The present work evaluated the technical and operational aspects of an 
activated sludge Wastewater Treatment Plant (WTP), classified as prolonged 
aeration, located at the “Campus do Pici” of the Federal University of Ceará, 
and propose some interventions to make compatible real and design 
efficiencies. The physical-chemical and biological water analysis of influent and 
effluent allowed to monitor the real WTP efficiency. Some operational 
parameters were assessed in the preliminary treatment, aeration tank and 
secondary settler. After the monitoring time, the real organic matter, nutrients 
and pathogens removal efficiencies were compared to values reported in 
literature for the activated sludge system in extended aeration, as well as for 
the operational parameters. Additionally, it was verified which parameters were 
below the limits reported in the regulation (Portaria no 154 of Secretaria de 
Meio ambiente do Ceará, Semace). It was concluded that the WTP was 
hydraulically overloaded, which is compromising the organic matter and 
pathogens removal, beside the low nutrients efficiency. Because of this, the 
WTP effluent is not accomplishing the regulation limits for ammonium and 
phosphorous. As a major intervention, we suggest the construction of other 
modules to distribute the inflow, with the aim of decrease the hydraulic overload 
problem, beside the possibility of including a tertiary treatment to decrease the 
nutrients concentrations. Only after these improvements we can think of ways 
to optimize the WTP to achieve the design efficiencies and effluent limits. 
 
Keywords: Wastewater treatment, Activated sludge, Discharge limits. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O rápido crescimento da população sem o devido acompanhamento da 

infra-estrutura de saneamento, vem contribuindo para a deterioração do meio 

ambiente, em que muitos corpos receptores estão perdendo sua capacidade de 

autodepuração. Além disso, danos à fauna, flora e problemas de saúde pública são 

freqüentemente noticiados pelo descarte de esgoto sem tratamento.  

Conforme Jordão e Pessoa (2005) é interessante observar que a evolução 

das estações de tratamento de esgotos (ETEs) nos países desenvolvidos dividiu-se 

em seis etapas ou objetivos, bem caracterizadas, sendo que no Brasil, o mesmo 

vem acontecendo de forma bastante lenta e atrasada. São elas: 

 

1. Melhoria no aspecto estético dos corpos receptores; 

2. Proteção da saúde pública; 

3. Controle da demanda carbonácea de oxigênio, buscando a 

manutenção e a melhoria dos níveis de oxigênio dissolvido nos 

corpos d’água; 

4. Controle de nutrientes lançados nos corpos d’água, principalmente 

fósforo e nitrogênio; 

5. Controle de substâncias tóxicas e compostos refratários; 

6. Preservação de condições ambientais adequadas no entorno das 

ETEs, em especial, ao controle de odor. 

 

Pesquisas realizadas pela Association of Metropolitan Sewerage Agencies 

(1966) em ETEs situadas nos Estados Unidos mostraram que aproximadamente 

20% das ETEs naquele país já dispunham de tratamento terciário, e 76% de 

secundário, restando somente 4% ao nível primário. Entre os processos de 

tratamento que seguiram a trajetória de implantação de ETEs merece destaque o 

sistema de lodos ativados, e todas as suas variações, se ajustando e evoluindo ao 

longo deste século para atender aos diversos objetivos e níveis de eficiência 

desejados para o tratamento de efluentes.  

De acordo com von Sperling (1997a) os sistemas de lodos ativados 

apresentam como principais vantagens: 
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• Elevada eficiência na remoção de DBO; 

• Possibilidade biológica de remoção de N e P; 

• Baixos requisitos de área; 

• Processo confiável, desde que supervisionado; 

• Reduzidas possibilidades de odores, insetos e vermes; 

• Elevada resistência a variações de carga e a cargas tóxicas. 

 

Ainda segundo von Sperling (1997a), as desvantagens são: 

 

• Elevados custos de implantação e operação; 

• Elevado índice de mecanização; 

• Baixa remoção de microorganismos patogênicos; 

• Elevada produção de lodo, o qual necessita de posterior tratamento. 

 

Entretanto, face à robustez do sistema de lodos ativados, algumas ETEs 

que dispõem dessa tecnologia ainda apresentam baixas eficiências de remoção de 

vários poluentes devido a falhas operacionais, entre os quais merecem destaque a 

remoção de matéria orgânica e nutrientes.  

A ETE de lodos ativados do tipo aeração prolongada situada no Campus 

do Pici da Universidade Federal do Ceará foi projetada para tratar efluentes 

domésticos e de laboratórios do Campus do Pici na UFC (TABELA 1 ).  

Tabela 1 – Principais laboratórios do Campus do Pici 

Centro de Tecnologia Ciências agrárias 

Laboratório de Processos de Separação Laboratório de Bioquímica Marinha 

Laboratório de Pesquisas de Materiais Laboratório de Limnologia 

Laboratório de Processos Biotecnológicos Laboratório de Biologia Aquática 

Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes Laboratório de Planctologia 

Laboratório de Termogravimetria Laboratório de Recursos Aquáticos 

Laboratório de Engenharia de Processos 
Catalíticos Laboratório de Aqüicultura I e 2 

Laboratório de Termodinâmica Aplicada Unidade de Processamento do Pescado 

Laboratório de Saneamento Laboratório de Biologia Pesqueira 

Laboratório de Biomateriais Laboratório de Tecnologia de Rações 

Laboratório de Bioquímica Laboratório de mecânica dos solos 
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A ETE estava inoperante, quando no ano de 2005, foi reativada, e passou 

a ser operada pela PLANOP (Superintendência de Planejamento Físico e 

Operações) da UFC. Entretanto, tem-se consciência que para a mesma manter os 

níveis de eficiência compatíveis com o projeto, e atender aos padrões de descarte 

vigentes no Estado do Ceará, a ETE precisa de algumas medidas emergenciais de 

operação e manutenção, além de ter um histórico de dados de monitoramento para 

nortearem as principais medidas corretivas.   

1.1. Objetivos 
 

1.1.1. Objetivo Geral 
 
Avaliar os aspectos técnicos e operacionais da ETE de lodos ativados por aeração 

prolongada, situada no Campus do Pici da UFC, e propor medidas corretivas para 

compatibilizar as eficiências reais com as de projeto. 

1.1.2. Objetivos específicos 
 
Identificar o sistema; 

 

Identificar procedimentos indevidos que possam ser eliminados ou otimizados; 

 

Gerar um histórico de dados de eficiência do sistema e verificação de atendimento à 

legislação vigente; 

 

Propor medidas corretivas. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. Composição do esgoto sanitário 
 

Em média a composição do esgoto sanitário é de 99,9% de água e apenas 

0,1% de sólidos, sendo que cerca de 75% desses sólidos, são constituídos de 

matéria orgânica em processo de decomposição (VON SPERLING, 1997b). Nesses 

sólidos, proliferam microrganismos patogênicos e não patogênicos, normalmente 

provenientes das fezes humanas.  

As características quantitativas físico-químicas e biológicas típicas, 

predominantemente encontradas em esgotos sanitários, usualmente utilizadas em 

estudos e projetos, encontram-se apresentadas na TABELA 2 .  

TABELA 2 - Composição do esgoto sanitário 

Concentrações usuais Parâmetro Unidade 
Faixa Típica 

Matéria orgânica  
DBO mg/L 200 - 500 350 
DQO mg/L 400 - 800 700 
Nutrientes  
Nitrogênio total mg N/L 35 - 70 50 
Amônia  mg NH3 -N/L 20 - 35 25 
Nitrito mg NO2

- -N/L 0 0 
Nitrato mg NO3

- -N/L 0 - 1  0 
Fósforo    
Ortofosfato mg P/L 4 - 15 7 
pH - 6,7 - 8,0 7,0 
Sólidos totais mg/L 700 - 1350 1100 
Fixos mg/L 40 - 100  80 
Voláteis mg/L 165 - 350 320 
Dissolvidos mg/L 500 - 900 700 
Fixos  mg/L 300 - 550 400 
Voláteis mg/L 200 - 350 300 
Sedimentáveis mg/L 10 - 20 15 
Col. 
termotolerantes Org./100 mL 106 - 109 - 
Fonte: von Sperling (1997b). 
 

Nos esgotos sanitários, a concentração varia em função de diversos 

fatores, como a contribuição per capita do poluente, o consumo per capita de água, 

a presença de despejos industriais, dentre outros (VON SPERLING, 1997b). 



 

 

 
 
 

18 

Segundo Nuvolari (2003) o lançamento de esgoto sanitário nos corpos 

d’água apresenta uma série de inconvenientes, os quais são apresentados na 

TABELA 3 .  

Além do aspecto visual desagradável, pode haver um declínio nos níveis 

de oxigênio dissolvido, afetando a sobrevivência dos seres de vida aquática, 

exalando gases mal cheirosos e possibilitando a contaminação de animais e seres 

humanos pelo consumo ou contato com essa água. O crescimento populacional das 

cidades tende a agravar o problema, uma vez que há uma relação direta entre o 

aumento populacional e o aumento de esgoto gerado. 

 
TABELA 3  - Inconvenientes do lançamento dos esgotos sanitários nos corpos 

d'água.  

 
Fonte: Nuvolari (2003). 

 

O objetivo do tratamento de esgotos é manter a qualidade da água dos 

corpos receptores, permitindo, desta forma, os diversos usos dessa água, em 

especial como manancial para abastecimento público, sem riscos a saúde da 

Substância Inconveniente 

Matéria orgânica 
solúvel 

Provoca depleção do oxigênio dissolvido contido nos corpos d’água. 
Mesmo tratado, o despejo deve estar na proporção da capacidade 
de assimilação do curso d'água. Algumas substâncias podem ainda 
causar gosto e odor às fontes de abastecimento de água. 

Elementos 
potencialmente 
tóxicos 

Apresentam problemas de toxidade tanto às plantas quanto aos 
animais e ao homem, podendo ser transferidos através da cadeia 
alimentar. 

Cor e turbidez 
Indesejáveis do ponto de vista estético. Exigem maiores quantidades 
de produtos químicos para o tratamento dessa água. Interferem na 
fotossíntese das algas nos lagos. 

Nutrientes Principalmente nitrogênio e fósforo, aumentam a eutrofização dos 
lagos e dos pântanos. Inaceitáveis nas áreas de lazer e recreação. 

Materiais 
refratários 

Formam espumas nos rios. Não são removidos nos tratamentos 
convencionais. 

Óleos e graxas São indesejáveis esteticamente e interferem na decomposição 
biológica.  

Ácidos e Álcalis Interfere na decomposição biológica e na vida aquática. 

Materiais em 
suspensão 

Formam bancos de lama nos rios e nas canalizações de esgoto. 
Normalmente provocam decomposição anaeróbia da matéria 
orgânica, com liberação de gas sulfídrico e outros gases mal 
cheirosos. 

Temperatura 
elevada 

Produz poluição térmica que contribui para o esgotamento do 
oxigênio dissolvido no corpo d'água. 
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população. É também muito importante garantir a sobrevivência dos seres de vida 

aquática e os aspectos estéticos, relacionados com a qualidade de vida da 

população 

2.2. Histórico do sistema de lodos ativados e suas aplicações 
 

Segundo Tchobanoglous et al. (2003) o processo de lodos ativados vem 

sendo freqüentemente utilizado em todo mundo tanto no tratamento biológico de 

esgotos municipais quanto industriais. Os antecedentes deste processo surgiram por 

volta de 1880 quando pesquisas realizadas pelo Dr. Angus Smith mostraram que a 

aeração de esgoto em tanques provocava a aceleração da oxidação da matéria 

orgânica.  

De acordo com Tchobanoglous et al. (2003), a aeração de esgotos foi 

estudada posteriormente, até que em 1910, Black e Phelps observaram uma enorme 

redução da demanda bioquímica de oxigênio (DBO) de esgotos em tanques devido 

à introdução de ar no mesmo. Em seguida, experimentos conduzidos por Clark e 

Gage com esgoto aerado, no período de 1912 a 1914, relataram que o crescimento 

de culturas de organismos em tanques parcialmente cheios era responsável pelo 

grande aumento no grau de purificação obtido. Ainda em 1914, Ardern e Lockett 

descobriram a importância do lodo produzido durante a aeração. Estes 

denominaram o processo de lodos ativados devido à massa ativada de 

microrganismos em suspensão ser capaz de estabilizar o material orgânico presente 

no esgoto.   

Tchobanoglous et al. (2003) dividem o processo de tratamento por lodos 

ativados em três componentes básicos: um reator onde os microrganismos 

responsáveis pelo tratamento são postos em suspensão e aerados; um tanque de 

sedimentação, cuja função é separar a fase líquida da sólida; e um sistema de 

recirculação do lodo removido no tanque de sedimentação para o reator. Sendo 

assim, várias configurações para este sistema têm sido desenvolvidas a fim de 

alcançarem eficiências compatíveis com os parâmetros máximos permitidos 

estabelecidos por lei, e também em função das características do esgoto a ser 

tratado.  

Como mencionado, o sistemas de lodos ativados é altamente indicado 

quando se deseja elevada qualidade do efluente e há problemas de disponibilidade 
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de área, situação comum para grandes vazões e ETEs situadas próximas a 

aglomerados urbanos, ou ainda em países de clima frio.  

Segundo von Sperling (1997a) existem diversas variantes do processo de 

lodos ativados, o qual pode ser classificado tanto com relação à idade do lodo 

(TABELA 4 ) quanto com relação ao fluxo (contínuo ou intermitente) (TABELA 5 ).  

TABELA 4  - Classificação dos sistemas em função da idade de lodo.  

Idade do lodo 

Carga de DBO 
aplicada por 
unidade de 

volume 

Faixa de idade 
do lodo 

Denominação 
usual 

Reduzidíssima Altíssima Inferior a 3 dias Aeração 
modificada 

Reduzida Alta 4 a 10 dias Lodos ativados 
convencional 

Elevada Baixa 18 a 30 dias Aeração 
prolongada 

Fonte: von Sperling (1997a). 
 

TABELA 5 - Classificação do sistema de lodos ativados 

Idade do lodo Fluxo Objetivos do tratamento 
Lodos ativados 
convencional 

Contínuo Remoção de carbono 
(DBO) 

Aeração prolongada Intermitente Remoção de carbono e 
nutrientes (N e/ou P) 

Fonte: von Sperling (1997a). 
 

Os sistemas de reduzidíssima idade de lodo são ainda pouco utilizados na 

área de tratamento de esgotos, embora haja alguns projetos recentes promissores. 

Entretanto, estes últimos encontram uma maior aplicação em outros países como os 

Estados Unidos. Tais sistemas recebem a inespecífica designação de aeração 

modificada nos textos americanos. Por sua vez, os sistemas com idade do lodo 

intermediária não apresentam vantagens para sua utilização (VON SPERLING, 

1997a). Os sistemas de lodos ativados convencional e por aeração prolongada, 

devido a sua constante aplicação, serão objetos de detalhes nos itens seguintes.  

 

2.2.1. Lodos ativados convencional (fluxo contínuo)  
 

É a forma mais comumente utilizada no tratamento de esgotos domésticos 

e industriais. As unidades que normalmente estão presentes nas ETEs são 

mostradas na TABELA 6 . 
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TABELA 6  - Itens que compõem um sistema de lodos ativados convencional de 
fluxo contínuo.  

Tratamento preliminar 
Decantador primário 
Tanque de aeração 
Decantador secundário ou flotador ou membranas e 
recirculação de parte do lodo para o tanque de oxidação 
Retirada do efluente clarificado 
Retirada de lodo excedente 

 
 

Função do 
espaço nas 

diversas 
unidades 

Fonte: Dos Santos (2008) 

 

Após o tratamento preliminar, o esgoto segue para o decantador primário, 

que é responsável pela remoção dos sólidos sedimentáveis presentes no esgoto 

bruto. O lodo formado nesta unidade necessita de tratamento antes da disposição 

final, geralmente em aterro sanitário.  

Após o decantador primário, o sobrenadante se dirige ao tanque de 

aeração, unidade em que ocorrem as reações bioquímicas de remoção da matéria 

orgânica pelos microrganismos aeróbios.  

Devido ao fornecimento de condições ambientais favoráveis às atividades 

metabólicas dos microrganismos, tais como suprimento de oxigênio, nutrientes 

(principalmente com esgotos industriais, onde normalmente os mesmos estão 

ausentes), e mistura, conseguem-se elevadas taxas de remoção de DBO.  

Após o tanque de aeração, o esgoto misturado com os sólidos biológicos 

se dirige ao decantador secundário (ou a um flotador). Neste, ocorre a sedimentação 

dos sólidos (biomassa), permitindo que o efluente final saia com baixa concentração 

de sólidos.  

Parte do lodo formado no decantador secundário é recirculado para o 

tanque de aeração, de forma a manter uma elevada concentração de biomassa no 

mesmo, sendo este fator o responsável pela elevada eficiência do sistema.  

O lodo que não retorna ao tanque de aeração (lodo excedente) é tratado 

juntamente com o lodo formado no decantador primário, usualmente 

compreendendo adensamento, digestão e desidratação.  

A FIGURA 1 traz uma ilustração das unidades presentes no sistema de 

lodos ativados convencional. Nesta, a parte de cima corresponde ao tratamento da 

fase líquida (esgoto), ao passo que a parte de baixo exemplifica as etapas 

envolvidas no tratamento da fase sólida (lodo).  
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FIGURA 1 - Fluxograma de ETE de lodos ativados convencional. Fonte: Dos Santos (2008) 

 
A idade do lodo é usualmente da ordem de 4 a 10 dias, a relação A/M 

(alimento/microrganismos) está na faixa de 0,25 a 0,50 kgDBO5/kgSSVTA.dia, e o 

TDH da ordem de 6 a 8 horas.  

 

2.2.2. Lodos ativados por Aeração prolongada (fluxo  contínuo) 
 

Diferencia-se da modalidade convencional pela maior idade de lodo, da 

ordem de 18 a 30 dias, maiores TDHs, da ordem de 16 a 24 horas, mas recebendo a 

mesma carga de DBO do esgoto bruto (VON SPERLING, 1997a). Tanto a 

quantidade de biomassa (kgSSVTA) quanto o volume do reator biológico são 

maiores.  

Devido à condição de carência de alimento imposta pelo sistema, ou seja, 

pela baixa relação A/M, as bactérias passam a utilizar o próprio carbono das suas 

células para a realização de seus processos metabólicos, conhecida como 

respiração endógena (VON SPERLING, 1997a).  
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Com isso, a biomassa é estabilizada aerobiamente no próprio tanque de 

aeração. O consumo adicional de oxigênio para a estabilização de lodo (respiração 

endógena) é significativo e inclusive pode ser maior que o consumo para metabolizar 

o material orgânico do afluente (respiração exógena) (VON SPERLING, 1997a).  

Não são projetados decantadores primários em sistemas de aeração 

prolongada (FIGURA 2), no intuito de se evitar a geração de alguma outra forma de 

lodo, que venha a requerer posterior estabilização, já que lodo do reator biológico já 

se encontra estabilizado.  

Além da eliminação dos decantadores primários, eliminam-se as unidades 

de digestão de lodo (VON SPERLING, 1997a). 

 

 
FIGURA 2 - Fluxograma de ETE de lodos ativados por aeração prolongada. Fonte: Dos 

Santos (2008) 

 
A TABELA 7  sumariza os principais parâmetros de projeto do sistema de 

lodos ativados, mostrando as principais diferenças entre as modalidades contínua e 

por aeração prolongada.  
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TABELA 7 - Principais características dos sistemas de lodos ativados usados no tratamento 
de esgotos sanitários. 

Modalidade 
Item geral Item específico 

Convencional Aer. 
prolongada 

Idade do lodo Idade do lodo (dias) 4-10 18-30 

Relação A/M Relação A/M 
(kgDBO/kgSSVTA.dia) 

0,25-0,50 0,07-0,15 

DBO (%) 85-95 93-98 
DQO (%) 85-90 90-95 

Sólidos em suspensão (%) 85-95 85-95 
Amônia (%) 85-95 90-95 

Nitrogênio (%) 25-30 15-25 
Fósforo (%) 25-30 10-20 

Eficiência de 
remoção 

Coliformes (%) 60-90 70-95 
Área 

Requerida 
Área (m2/hab) 0,2-0,3 0,25-0,35 

Volume Total Volume (m3/hab) 0,10-0,15 0,10-0,15 
Potência instalada (W/hab) 2,5-4,5 3,5-5,5 

Energia Consumo energético 
(kWh/hab.ano) 

18-26 20-35 

A ser tratado (L lodo/hab.dia) 3,5-8,0 3,5-5,5 Volume de 
lodo A ser disposto (L 

lodo/hab.dia) 
0,10-0,25 0,10-0,25 

A ser tratado (g ST/hab.dia) 60-80 40-45 Massa de lodo 
A ser disposto (g ST/hab.dia) 30-45 40-45 

Implantação (R$/hab) 100-160 90-120 Custos 
Operação (R$/hab.ano) 10-20 10-20 

Fonte: von Sperling (1997a). 

2.2.3. Lodos ativados de Fluxo intermitente (batela da) 
 

Nos sistemas descritos anteriormente o esgoto está sempre entrando e 

saindo do reator, característica de um fluxo contínuo. Há, no entanto, uma variante 

do sistema, com operação em fluxo intermitente ou em batelada.  

O princípio do processo de lodos ativados em batelada consiste na 

incorporação das unidades de decantação primária, oxidação biológica e 

decantação secundária, em um único tanque (FIGURA 3). Os processos e 

operações passam a ser simplesmente seqüências no tempo (ciclos de operação) 

com durações definidas, e não unidades separadas, como ocorre nos processos 

convencionais de fluxo contínuo (TCHOBANOGLOUS et al., 2003). Os ciclos 

normais de tratamento são mostrados na TABELA 8 . 
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TABELA 8  - Ciclos do processo de operação intermitente ou em batelada. 

Enchimento 
Reação 
Sedimentação 
Descarte do efluente tratado 
Repouso 

 
Função do 

tempo para as 
diversas 

operações 
 

O processo de lodos ativados em batelada pode ser projetado nas 

modalidades convencional e aeração prolongada. A duração usual de cada ciclo 

pode ser alterada em função das variações da carga afluente, dos objetivos 

operacionais do tratamento e das características do esgoto e da biomassa no 

sistema (VON SPERLING, 1997a).  

 

 
FIGURA 3 - Fluxograma de ETE de lodos ativados em batelada. Fonte: Dos Santos (2008) 

2.3. Fundamentos do sistema de lodos ativados 

2.3.1. Microbiologia do sistema de lodos ativados 
 

As bactérias são certamente os microrganismos mais importantes 

presentes no sistema de lodos ativados, embora bactérias filamentosas sejam 

indesejáveis neste processo por serem responsáveis pelo fenômeno de 

intumescimento do lodo (NUVOLARI, 2003). São organismos predominantemente 

unicelulares e sua nutrição é realizada através da adsorção de nutrientes através da 
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membrana celular, sendo que sua faixa ótima de pH situa-se em torno da 

neutralidade.  

Já os fungos constituem outra forma de microrganismo presente no esgoto 

em sistemas de lodos ativados, sendo que os mesmos são estritamente aeróbios e 

indesejáveis devido serem filamentosos e predominarem em situações de pH ácido 

ou com baixos teores de nitrogênio.  

Além disso, resistem a choques de carga orgânica, variações de pH e de 

temperatura, e às limitações de umidade e oxigênio. A difusão tecnológica de fungos 

no tratamento de resíduos líquidos ainda é deficiente (DA SILVA et al., 2005).  

Por sua vez, os protozoários são microrganismos presentes nos esgotos 

que se alimentam de bactérias dispersas no meio, favorecendo desta forma a 

qualidade do efluente, já que os mesmos evitam que as bactérias não aderidas aos 

flocos com baixa capacidade de sedimentação deixem o decantador, influindo na má 

qualidade do efluente no que diz respeito ao teor de sólidos em suspensão 

(NUVOLARI, 2003). A diversidade desta população de microrganismos é indicativa 

de um bom tratamento.  

Por fim, os rotíferos são seres multicelulares heterótrofos aeróbios que se 

locomovem através de cílios, se alimentado de quaisquer partículas orgânicas em 

suspensão, indicando eficiência no tratamento de uma ETE quando da sua presença 

no efluente (NUVOLARI, 2003). 

2.3.2. Metabolismo e classificação dos microrganism os  
 

Todas as células necessitam de energia, a qual pode ser obtida a partir de 

compostos orgânicos, inorgânicos ou luz (BROCK, 2004). Os microrganismos são 

classificados como fotótrofos quando utilizam a luz como fonte de energia, ou 

quimiótrofos, quando empregam reações de óxido-redução para obtenção de 

energia. Por sua vez, os quimiótrofos podem ser classificados com base no tipo de 

composto químico oxidado.  

Os microrganismos quimioorganótrofos utilizam moléculas orgânicas 

complexas como doadoras de elétrons, enquanto que os quimioautrótofos ou 

quimiolitótrofos usam moléculas inorgânicas simples como sulfeto de hidrogênio 

(H2S) ou amônia (NH3). As formas de obtenção de energia são ilustradas na 

FIGURA 4.  



 

 

 
 
 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 - Modos de obtenção de energia. Fonte: Brock (2004). 

 

Com relação à fonte de carbono, os microrganismos são classificados 

como autótrofos, ou seja, microrganismos que usam CO2 ou HCO3
- como fontes de 

carbono e a partir destes, constroem toda a sua composição biomolecular, ou 

heterótrofos, que são microrganismos que requerem carbono em forma 

relativamente complexa (BROCK, 2004).  

Desta maneira, algumas reações típicas que relacionam as várias 

classificações dos microrganismos são apresentadas a seguir na TABELA 9 .  

(GLICSE, ACETATO, ETC.) (H2, H2S, Fe2+, NH+, ETC.) 

QUIMIOTROFIA FOTOTROFIA 

COMPOSTOS 
QUÍMICOS SOL 

FOTÓTROFOS COMPOSTOS 
QUÍMICOS 

INORGÂNICOS 

COMPOSTOS 
QUÍMICOS 

ORGÂNICOS 

QUIMIOORGANÓTROFOS FOTÓTROFOS QUIMIOLITÓTROFOS 

( ATPLUZ → ) ( OHOH 222 →+ ) 

ATP 

( OHCOOGLICOSE 222 +→+ ) 

ATP 
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TABELA 9 - Reações microbiológicas típicas. 

Reação microbiológica Classificação nutricional 

2 2 2 2 22 ( )LUZCO H O CH O novascélulas O H O+ → + +  Autótrofos, fotossintetizantes 

2 2 2 2( )CH O NOVASCÉLULAS O CO H O+ → +  Respiração celular aeróbia 

6 12 6 2 2 26 6 6C H O O CO H O+ → +  
Heterótrofos 

(quimioorganótrofos) aeróbios 

6 12 6 2 6 22 2C H O C H O CO→ +  
Heterótrofos, anaeróbios, 

fermentativos 

2 3 2 4 3C H O CH HCO→ +  
Heterótrofos, anaeróbios, 

fermentativos 

6 12 6 3 2 2 212 12 6 6C H O KNO KNO H O CO+ → + +  
Heterótrofos, anaeróbios, 

intermolecular óxido-redutivo 

3 2 3 22 3 2 2NH O HNO H O+ → +  
Autótrofos, quimiosintetizantes 

(quimioautótrofo), aeróbios 

2 3 2 4 25 2 6 5 3S H O HNO H SO N+ + → +  Quimioautótrofos, anaeróbios 
Fonte: Benefield e Randall (1985). 

 

Todas as atividades microbiológicas celulares dependem da utilização de 

alimento e todas as reações químicas envolvidas são controladas por enzimas, as 

quais são proteínas produzidas por células vivas que agem como catalisadoras de 

reações químicas, sendo específicas para cada substrato (BROCK, 2004). As 

enzimas microbiológicas catalisam três tipos de reações: Reações hidrolíticas, 

oxidativas e de síntese, podendo ser do tipo extracelulares e intracelulares. As 

enzimas hidrolíticas (isto é, catalisam reações hidrolíticas) são extracelulares, 

utilizadas na conversão de substâncias complexas em compostos solúveis simples 

que sejam capazes de atravessar a membrana celular por difusão (BROCK, 2004).  

As enzimas oxidativas são ligadas à produção de energia para 

manutenção e crescimento dos microrganismos, as quais são catalisadas no interior 

na célula. Cada etapa da reação envolve processos de oxidação e redução, onde a 

adição ou remoção de oxigênio ou hidrogênio possui importância fundamental.  

A maioria dos microrganismos oxida seu alimento a partir da remoção 

enzimática de hidrogênio da molécula. Desta maneira, enzimas conhecidas como 

dehidrogenases removem hidrogênio do composto, átomo por átomo, até que a 

molécula atinja o último receptor de hidrogênio.  

Por sua vez, o último receptor de hidrogênio é determinado pelas 

características do meio circundante. Em meio aeróbio, o oxigênio é o receptor final 

do hidrogênio, ao passo que em um meio anaeróbio, um composto oxidado aceita o 



 

 

 
 
 

29 

hidrogênio, obtendo, desta forma, um composto reduzido como produto final 

(BROCK, 2004). 

A energia é liberada durante a oxidação e consumida durante a redução. 

Como resultado deste processo, temos que mais energia é liberada que consumida 

e como conseqüência disso, o excesso de energia liberada é disponibilizado para 

uso pelas células (CASEY et al., 1999).  

A síntese de material celular para manutenção e produção de novas 

células é catalisada por enzimas de síntese intracelulares. Um enorme número de 

enzimas é requerido para sintetizar os vários tipos de compostos complexos 

encontrados nas células. A grande quantia de energia requerida para a síntese 

destas reações é obtida da oxidação que ocorre durante o metabolismo (BROCK, 

2004). 

A atividade enzimática pode ser afetada por condições ambientais como 

temperatura, pH, presença de íons como PO4
3-, Mg2+ e Ca2+, dentre outros fatores 

(BENEFIELD e RANDALL, 1985). A variação do pH pode diminuir e até inibir a 

atividade enzimática. Os íons listados acima podem acelerar a ação de algumas 

enzimas assim como podem ser necessárias para a realização das atividades de 

outras. Outra condição ambiental a ser levada em consideração é a presença de 

sais de metais pesados como HgCl2 e CuSO4 que são capazes de inativar as 

enzimas. 

O metabolismo pode ser descrito como a maneira pela qual os organismos 

heterótrofos facultativos derivam energia e matéria para o seu crescimento, sendo 

dividido em duas fases: anabolismo (responsável pela biossíntese enzimática de 

componentes moleculares complexos do seu próprio organismo) e catabolismo 

(atuante nas bioreações enzimáticas que geram energia para as reações de 

biossíntese (CASEY et al. , 1999).  

Durante a fase catabólica, compostos orgânicos complexos são 

enzimaticamente degradados, fazendo com que elétrons inicialmente presentes 

nestes compostos, chamados de doadores de elétrons, sejam removidos e 

transferidos através de uma seqüência controlada de reações bioquímicas, ao 

receptor final de elétrons (CASEY et al. , 1999).  

Nesta seqüência de reações bioquímicas há liberação de energia química, 

a qual é conservada através da formação de ATP. Tal energia acumulada é utilizada 
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pelos microrganismos na fase anabólica para síntese de novo material celular e na 

manutenção de suas funções celulares e estruturais (BROCK, 2004).  

O processo de ocorrência do catabolismo sob condições aeróbias é 

dividido em quatro estágios, onde substratos orgânicos como carboidratos, proteínas 

e lipídios, são oxidados, fornecendo como produtos finais água (H2O) e dióxido de 

carbono (CO2).  

A FIGURA 5 ilustra o processo referido anteriormente. No estágio I, 

moléculas orgânicas complexas são enzimaticamente degradadas até formarem 

moléculas mais simples.  

Desta forma, carboidratos tornam-se hexoses, pentoses e frutoses, 

proteínas transformam-se em aminoácidos e por fim, lipídios são reduzidos a ácidos 

graxos e glicerol. Já durante o estágio II, os produtos finais do estágio I são 

convertidos mais uma vez, através de diferentes reações bioquímicas, até 

produzirem acetil-coenzima A que servirá de “combustível” para o ciclo de Krebs e 

CO2.  

Em seguida, no estágio III o produto final do estágio II entra no ciclo de 

formação do ácido tricarboxílaco, isto é, uma seqüência cíclica de reações 

catalisadas por uma série de enzimas. Durante o ciclo, o grupo acetil pertencente à 

acetil – coenzima A, é oxidado formando duas moléculas de CO2, oito prótons (H+), 

quatro pares de elétrons (e-) e uma molécula de guanosina trifosfato (GTP) que é 

energeticamente equivalente a uma de ATP. Sendo assim, o ciclo do ácido 

carboxílico é o ultimo passo comum a todos os organismos aeróbios e facultativos.  

Finalmente, no estágio IV os elétrons e prótons associados às moléculas 

de nicotinamida adenina dinucleotídeo reduzida (NADH) e flavina adenina 

dinucleotídeo reduzida (FADH2) são removidos e transferidos ao longo de um trajeto 

até atingir um terminal receptor de elétrons. Durante este processo, grande parte da 

energia livre pertencente aos elétrons é conservada na forma de ATP num processo 

comumente chamado de fosforilação oxidativa.  
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FIGURA 5 - Estágios do catabolismo. Fonte: Casey . (1999) 
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externos terminais, produtos gasosos como oxido nítrico (NO) e oxido nitroso (N2O) 

são formados intracelularmente. Estes óxidos de nitrogênio gasoso agem como 

receptores de elétrons intermediários durante a formação de N2.  

2.4 Remoção de nutrientes 
 

Nutrientes em quantidades adequadas possuem fundamental importância 

no tratamento de esgotos devido as suas funções de síntese de proteínas e ácidos 

nucléicos assim como auxílio no processo de transferência de energia ocorrido 

durante o metabolismo. Contudo, quando os mesmos encontram-se em excesso 

tornam-se a principal causa da eutrofização que afeta de maneira significativa a vida 

aquática dos seres presentes nos corpos hídricos receptores (SEVIOUR, 2003).  

Sendo assim, é desejável que as estações de tratamento removam-nos do 

esgoto antes de seu lançamento no meio ambiente. A total remoção ou no mínimo 

uma significante redução de suas concentrações é obrigatória, embora nem sempre 

cumprida na maioria dos paises (DE-BASHAN e BASHAN, 2004).  

 

2.4.1. Remoção biológica de nitrogênio 
 

Como abordado anteriormente, existem diversas variantes do sistema de 

lodos ativados, como resultado de inovações tecnológicas, padrões de descarte 

cada vez mais restritos, conhecimento cada vez maior sobre fundamentos e 

processos microbiológicos principalmente após o descobrimento da biologia 

molecular, além da contínua necessidade de redução de custos de manutenção e 

operação das ETEs (TCHOBANOGLOUS et al., 2003).  

Atualmente, além da remoção de matéria orgânica, os processos por lodos 

ativados vêm incorporando cada vez mais a remoção biológica de nutrientes como 

nitrogênio e fósforo. Estes projetos empregam reatores em série que operam em 

condições aeróbias, anóxicas ou anaeróbias, além de sistemas de recirculação 

interna (Jordão & Pessoa, 2005).  

De acordo com Piveli e Kato (2005) o nitrogênio pode ser encontrado nas 

águas residuárias na forma de nitrogênio orgânico, amoniacal, nitrito e nitrato. As 

duas primeiras chamam-se formas reduzidas, e as duas últimas, formas oxidadas. A 

remoção de nitrogênio na maioria das ETEs se dá através dos processos de 

nitrificação e desnitrificação. Na nitrificação, a amônia presente no esgoto é 
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convertida a nitrito e posteriormente a nitrato por microrganismos aeróbios 

autótrofos, isto é, utilizam oxigênio como receptor de elétrons e gás carbônico como 

fonte de carbono (DOS SANTOS, 2008).  

Já na segunda etapa, as bactérias desnitrificantes convertem o nitrato 

formado em N2, em um ambiente livre de oxigênio. Como tais microrganismos são 

heterótrofos, algumas vezes há a necessidade de se adicionar um doador de 

elétrons para que ocorra desnitrificação (DOS SANTOS, 2008).  

Tchobanoglous et al. (2003) relatam que a remoção de nitrogênio é 

usualmente requerida antes da descarga de esgotos tratados em corpos hídricos 

sensíveis, a fim de evitarem-se fatos indesejáveis como eutrofização, recarga de 

aqüíferos ou reúso industrial. Sendo assim, a remoção de nitrogênio pode ser 

integrada ao sistema de tratamento biológico ou adicionada como um novo processo 

às ETEs existentes. Os processos de remoção biológica de nitrogênio podem ser 

classificados em sistemas de lodo simples ou sistemas de lodo duplo, em que no 

primeiro há uma única separação de sólidos utilizada no processo, normalmente por 

meio de um decantador secundário.  

O tanque por sua vez, pode ser dividido em zonas com condições 

aeróbias e anóxicas e o licor misto pode ser bombeado de uma zona para outra 

através de recirculação interna, sendo que a separação entre a fase sólida e a 

líquida pode ocorrer apenas uma vez.  

Já o sistema de lodo duplo, consiste na maioria das vezes de um processo 

aeróbio responsável pela nitrificação e um processo anóxico responsável pela 

desnitrificação, ambos dotados de seus próprios decantadores. Durante a 

desnitrificação anóxica, um substrato orgânico, usualmente o metanol, pode ser 

adicionado a fim de criar uma demanda biológica pelo nitrato (TCHOBANOGLOUS 

et al., 2003). 

A FIGURA 6 apresenta de forma resumida os esquemas referentes aos 

sistemas de lodo simples e lodo duplo. Contudo, sistemas com longos TDL (Tempo 

de Detenção de Lodo), como processos de valos de oxidação (FIGURA 7) podem 

empregar aeração intermitente a fim de realizar ambas nitrificação e desnitrificação 

em um único tanque. Sendo assim, durante o período não aerado, o tanque de 

aeração é operado essencialmente como reator anóxico fazendo conseqüentemente 

com que o nitrato seja utilizado no lugar do oxigênio dissolvido durante a remoção 

de DBO. Desta forma, durante o período anóxico, o tanque opera similarmente a um 
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tanque pré-anóxico devido a DBO afluente ser adicionada continuamente, 

favorecendo as reações de desnitrificação (TCHOBANOGLOUS et al., 2003). 

Conforme Ciudad et al. (2005) os custos operacionais envolvidos nos 

processos biológicos de remoção de nitrogênio são consideráveis no que diz 

respeito aos requerimentos de oxigênio e matéria orgânica, respectivamente. Desta 

maneira, novos processos e estratégias operacionais têm sido desenvolvidos a fim 

de alcançarem alguma redução nestes custos. Uma destas estratégias é a utilização 

de um atalho durante a remoção biológica de nitrogênio tradicional. 
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c)
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FIGURA 6 - Esquemas de configurações de processos de remoção de nitrogênio: a) sistema 
pré-anóxico, b) sistema pós-anóxico e c) sistema de nitrificação-desnitrificação em dois 

estágios. Fonte: Tchobanoglous et al. (2003) 
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FIGURA 7 - Operação de processo de valos de oxidação Nitrox usando aeração 
intermitente. Fonte: Tchobanoglous et al. (2003) 
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Este processo é baseado no fato de que o nitrito é um composto 

intermediário em ambos os passos da remoção biológica de nitrogênio convencional. 

Contudo a nitrificação parcial é necessária para então, a partir daí, dar-se início a 

desnitrificação propriamente dita. Este processo provoca uma redução na quantia de 

oxigênio requerido durante a etapa de nitrificação, bem como na necessidade de 

matéria orgânica durante a desnitrificação, alem da diminuição da produção de lodo. 

Desta forma, Waki et al. (2007) relatam que novos processos para a remoção 

biológica de nitrogênio vêm sendo desenvolvidos como Anaerobic Ammonium 

oxidation (ANAMOX), completely autotrophic nitrogen removal over nitrite (CANON) 

e single reactor high activity ammonia removal over nitrite (SHARON).  

 

2.4.1.1. Sistema SHARON 
 

O processo SHARON (single reactor system for high activity ammonium 

removal over nitrite) favorece a remoção de nitrogênio a partir da realização de 

nitrificação parcial autotrófica e desnitrificação heterotrófica em um único reator com 

aeração intermitente. Neste processo, Ahn (2006) afirma que a adição de metanol é 

requerida durante a etapa de desnitrificação assim como o controle de pH e 

produção de alcalinidade para completa compensação da acidez produzida durante 

a etapa de nitrificação. Apesar deste processo não se adequar a todos os tipos de 

esgoto devido à dependência de temperaturas altas, o processo SHARON é ideal 

para esgotos ricos em amônia.   

 

2.4.1.2. Sistema ANAMMOX 
 

O processo anammox (anaerobic ammonium oxidation) é realizado por 

bactérias que realizam a desnitrificação a partir do nitrito tendo amônia como doador 

de elétrons. Para que isto ocorra, Schmidt et al. (2003) relatam ser necessário à 

ocorrência de nitrificação parcial para que cerca de metade da amônia presente no 

esgoto seja convertida a nitrito. Uma modificação do processo SHARON tem sido 

aplicada com sucesso em escala de laboratório alcançando um balanço satisfatório 

na mistura de nitrito e amônia. Além disso, a simplicidade proporcionada pela não 

adição de metanol, assim como a remoção de estágio anóxico, fazem com que o 

reator SHARON produza quantias desejadas de nitrito e amônia sem a necessidade 
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de um controle de retro-alimentação. Isto é possível devido à ocorrência da redução 

do pH após a oxidação de aproximadamente 50% da amônia presente no meio, 

evitando assim a oxidação da amônia remanescente.  

2.4.1.3. Sistema CANON 
 

Este processo consiste na possibilidade da ocorrência de certa mistura de 

processos, em condições controladas de oxigênio dissolvido, onde há oxidação 

parcial da amônia para nitrito. Desta maneira, as bactérias ditas aeróbias agem em 

situação de simbiose com as anaeróbias, de forma a perfazerem um consórcio mais 

efetivo na eliminação de nitrogênio. O processo CANON propõe a eliminação de 

nitrogênio em um único reator via nitrito adequando-se deste modo à realização de 

pré-tratamento de efluentes excessivamente contaminados por amônia. 

 

2.4.2. Remoção biológica de fósforo  
 

Segundo Dos Santos (2008) o fósforo pode apresentar-se nas águas 

residuárias sob três formas diferentes: os fosfatos orgânicos que compõem as 

moléculas orgânicas, os ortofosfatos representados pelos radicais PO4
-3, HPO4

-2 e 

H2PO4
-, que se combina com cátions formando sais inorgânicos, e os polifosfatos ou 

fosfatos condensados que são polímeros de ortofosfatos.  

van Haandel (1999) relata que no sistema convencional de lodos ativados 

há remoção de fósforo devido à remoção do excesso de produção de lodo, pois 

cerca de 2,5% do peso do lodo se compõe de fósforo. Após a verificação de que 

alguns sistemas de tratamento de esgotos removiam fósforo bem além do valor 

previsto, iniciou-se uma investigação para se determinar se esta remoção era devido 

à precipitação de fosfato mineral ou era atribuída a um processo biológico.  

Hoje há um consenso de que a remoção de altas taxas de fósforo se deve 

ao desenvolvimento de uma massa bacteriana com um teor de fósforo muito mais 

elevado do que aquela encontrada em lodos de sistemas convencionais (LIN et al., 

2003).  

Nas últimas décadas, muitos pesquisadores contribuíram para elucidar 

quais as condições que levam ao surgimento de lodos com alto teor de P para o 

projeto de sistemas de tratamento de lodos ativados que podem produzir um 
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efluente com concentrações de fósforo abaixo de 1 mg/L. Embora ainda haja 

aspectos a serem resolvidos, hoje já se tem um modelo consistente do mecanismo 

de tratamento com remoção de fosfato, cujos principais pontos são os seguintes 

(VAN HAANDEL, 1999): 

 

• A fração da massa de fósforo no lodo ativo tende a aumentar quando o lodo 

em alguma parte do sistema é exposto a condições anaeróbias, ou seja, 

ausência de oxigênio e nitrato.  

• Em condições anaeróbias, o lodo ativo neste ambiente libera fosfato para a 

fase líquida do licor misto.  

• Nas zonas anóxicas e aeróbias subseqüentes à zona anaeróbia, há uma 

incorporação de grandes quantidades de fosfato no lodo, bem superiores do 

que quando a zona anaeróbia não o precede.  

• A maior fração de massa de fósforo no lodo ativo naturalmente resultará 

numa maior remoção de fósforo através da descarga de lodo de excesso.  

 

Siebritz e Marais (1982, apud van Haandel, 1999) mostraram que a 

exposição do lodo a um ambiente anaeróbio é uma condição necessária, mas não 

suficiente para induzir o fenômeno de liberação e absorção. Estabeleceu-se então 

que a fração de massa de P no lodo ativo é influenciada pela concentração do 

material rapidamente biodegradável na zona anaeróbia. Determinou-se uma 

concentração mínima de 25 mg/L de matéria de fácil biodegradabilidade para induzir 

a absorção em excesso.  

A necessidade de se ter uma concentração mínima de material 

rapidamente biodegradável explica por que nem sempre há liberação de fósforo no 

reator, mesmo quando este opera num ambiente anaeróbio. Além do ambiente 

anaeróbio a natureza do material orgânico presente é importante.  

Sendo assim, para proteger a zona anaeróbia contra a “contaminação” por 

nitrato (que remove o material orgânico rapidamente biodegradável através da 

desnitrificação), desenvolveu-se o sistema UCT: um sistema de três reatores 

(anaeróbio-anóxico-aeróbio), sendo que, as recirculações provenientes dos meios 

aeróbios, são introduzidas no reator anóxico.  

Neste reator mantém-se uma concentração baixa de nitrato, através do 

controle da recirculação do lodo do reator anóxico para o anaeróbio. Observa-se que 
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a concentração de lodo no reator anaeróbio será somente uma fração da 

concentração nos outros reatores. 

Wentzel et al. (1986, apud van Haandel, 1999) mostraram que na verdade 

o material orgânico necessário à liberação de fosfato na zona anaeróbia se compõe 

de ácidos graxos de curta cadeia (principalmente acetato). O uso de acetato, com 

um efluente contendo fósforo, resultou no desenvolvimento de uma cultura pura de 

bactérias capaz de remover fósforo. 

Esta população se compõe de bactérias com uma fração de massa de P 

muito elevada (em torno de 38% da massa seca contra somente 2,5% para bactérias 

“normais”) e por esta razão se denominam organismos poli-P ou organismos 

acumuladores de fósforo (OAF).  

Somente após o desenvolvimento de um modelo empírico para descrever 

o fenômeno de absorção em excesso de fósforo, é que se apresentou uma 

explicação cientifica das observações experimentais. Esta explicação se resume da 

seguinte maneira: a presença de um reator anaeróbio com ácidos graxos voláteis a 

montante dos outros reatores causa o desenvolvimento de uma população 

bacteriana que normalmente não se desenvolve no sistema de lodo ativado: Os 

organismos poli-P (VAN HAANDEL, 1999). 

Em um ambiente anaeróbio os organismos aeróbios não podem utilizar o 

material orgânico, mas os organismos poli-P tem a alternativa de armazenar nas 

suas células os ácidos graxos voláteis (acetato) do material orgânico no afluente 

como polihidroxibutirato (PHB). Para efetuar este processo os organismos usam 

energia de polifosfato armazenado anteriormente. O polifosfato (que estava 

armazenado na célula) então se transforma em fosfato e passa para a fase líquida 

(FUHS e CHEN, 1975; BUCHAN, 1981 apud VAN HAANDEL, 1999).  

Já nas condições anóxicas e aeróbias que o lodo encontra nos reatores 

subseqüentes, o PHB é metabolisado pelos organismos poli-P para finalidades 

catabólicas e anabólicas, usando nitrato ou oxigênio como oxidantes. Parte da 

energia obtida no catabolismo é utilizada para a regeneração do polifosfato perdido 

no reator anaeróbio. Neste processo é que se observa a absorção de fosfato em 

excesso da fase líquida para dentro dos organismos. Outra parte da energia é usada 

para o crescimento dos organismos poli-P (VAN HAANDEL, 1999).  

Devido à possibilidade de “seqüestrar” material orgânico num ambiente 

anaeróbio e retê-lo dentro da célula, os organismos poli-P tem uma vantagem em 
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comparação com as bactérias “normais” de lodo ativado que não tem atividade 

metabólica num ambiente anaeróbio. Desse modo tende-se a estabelecer um lodo 

rico em organismos poli-P e com uma fração de massa de fósforo muito maior que a 

típica para lodo ativado sem zona anaeróbia. Como o crescimento dos organismos 

poli-P depende diretamente da presença de acetato no reator anaeróbio, é de vital 

importância que se evite a entrada de nitrato neste, uma vez que no processo de 

desnitrificação o acetato seria oxidado pelos organismos “normais” usando o nitrato 

(VAN HAANDEL, 1999). 

No período curto que se tem conhecimento sobre o mecanismo de se 

efetuar a remoção biológica de fósforo, já se desenvolveram vários sistemas que 

estão sendo aplicados na prática. A principal diferença entre estes sistemas é a 

maneira que se mantém uma zona anaeróbia e a protege contra a introdução de 

nitrato (VAN HAANDEL, 1999). 

2.4.3. Requisitos ambientais 

2.4.3.1 Aeração 
 

De acordo com von Sperling (1997c) a aeração é uma operação unitária 

de fundamental importância para os sistemas aeróbios de tratamento de esgoto. 

Devido à dificuldade de dissolução do O2 no meio líquido por mecanismo natural, 

surge a necessidade de acelerar o processo natural de fornecimento do mesmo, de 

forma a garantir taxas de O2 equivalentes à demanda dos microrganismos 

envolvidos no processo de tratamento. Entre os processos de tratamento de esgoto 

que utilizam a aeração superficial destacam-se as lagoas aeradas, os lodos ativados 

e os biofiltros aerados. Vale ressaltar também que além da transferência de oxigênio 

ao meio líquido, esta operação pode garantir ao sistema uma boa capacidade de 

mistura do mesmo (VON SPERLING, 1997c).  

A aeração artificial pode ser realizada segundo duas formas principais que 

são apresentadas na FIGURA 8: 

 

• Aeração por ar difuso: realizada por difusores submersos no líquido que nada 

mais são que tubulações distribuidoras de ar, tubulações de transporte de ar, 

sopradores e outros meios onde passa o ar. Desta forma, o ar é introduzido 

próximo ao fundo do reator biológico, para evitar a sedimentação do lodo, 
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sendo que, o oxigênio é transferido ao meio líquido devido ao empuxo 

exercido na bolha de ar, fazendo com que a mesma se eleve à superfície; 

• Aeração superficial ou mecânica: devido ao grande turbilhonamento do 

líquido há a entrada do ar atmosférico e subseqüente dissolução do oxigênio. 

 
Com relação à transferência de oxigênio da fase gasosa para a fase 

líquida há dois mecanismos envolvidos: difusão molecular e difusão turbulenta. Os 

fatores que influenciam a transferência de oxigênio são a temperatura, concentração 

de oxigênio dissolvido (OD), características do esgoto, aerador e geometria do 

reator. 

 

AR

AERAÇÃO MECÂNICAAR DIFUSO 

AR

 
 

FIGURA 8 - Formas de aeração artificial. Fonte: Von Sperling (1997c) 

2.4.3.2. pH 
 

A concentração de íons hidrogênio ou mais precisamente, o potencial 

hidrogeniônico (pH), é uma variável de fundamental importância em águas 

residuárias, já que a mesma influi diretamente em toda a atividade biológica, bem 

como na grande variedade de reações ocorridas no esgoto (DOS SANTOS, 2008). 

Nos ecossistemas formados no tratamento biológico de esgotos, o pH é 

também uma condição que influi decisivamente no processo. Normalmente, a 

condição de pH que corresponde à formação de um ecossistema mais diversificado 

e a um tratamento mais estável é a de neutralidade, tanto em meios aeróbios como 

anaeróbios. Nos reatores aeróbios, a nitrificação do esgoto, que é um efeito 

desejável, leva a um consumo de alcalinidade do meio e à queda de pH, exigindo 

em certas circunstâncias, a alcalinização artificial (PIVELI e KATO, 2005).  
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Segundo os últimos autores, em muitas situações de tratamento, ocorre a 

necessidade de correção do pH para atendimento a determinadas exigências. Os 

compostos mais utilizados para a elevação do pH são a soda cáustica (hidróxido de 

sódio), a cal hidratada (hidróxido de cálcio) e a barrilha (carbonato e bicarbonato de 

sódio). A soda cáustica apresenta como principal vantagem a sua elevada 

solubilidade, possibilitando uma operação mais simples do sistema de dosagens.  

Já a cal é mais barata, mas sua baixa solubilidade e impurezas como a 

areia, provocam corrosão em sistemas de recalque, prejudicando seu uso. Por sua 

vez, a barrilha é mais cara, mas apresenta a vantagem de produzir “efeito tampão”, 

sendo utilizada em reatores desequilibrados, onde além da elevação do pH, deseja-

se a manutenção de um patamar mais elevado.  

Para o abaixamento do pH, normalmente empregam-se ácidos minerais 

como o clorídrico e o sulfúrico. Usualmente o acido clorídrico comercial (muriático) é 

mais barato, além do que, quando se trata de um efluente industrial a ser lançado na 

rede pública de esgotos, apresenta de sulfato é mais preocupante por poder ser 

reduzido a sulfeto em meio anaeróbio, gerando problemas de odor, toxidade e 

corrosividade. Cresce atualmente muito em termos de aplicação industrial a 

utilização de gás carbônico, que apresenta vantagens econômicas, podendo 

inclusive ser produzido na própria unidade industrial, além da vantagem técnica de 

eliminar o manuseio de ácidos minerais que são corrosivos (PIVELI e KATO, 2005). 

2.4.3.3. Matéria Sólida 
 

Das características físicas, o teor de matéria sólida, assim como sua 

composição, é de fundamental importância em termos de dimensionamento e 

controle de operações das unidades de tratamento (DOS SANTOS, 2008). De modo 

geral, a matéria sólida presente nos esgotos é classificada em função de inúmeros 

fatores, podendo ser classificada da seguinte maneira: 

a) Em função das dimensões das partículas: Sólidos em suspensão, 

coloidais e dissolvidos. 

b) Em função da sedimentabilidade: consideram-se sólidos sedimentáveis 

aqueles capazes de decantarem em uma hora em um recipiente denominado cone 

Imhoff, enquanto que a fração que não se sedimenta representa a parcela 

responsável pelos sólidos não sedimentáveis, que usualmente não se expressam 
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nas análises, sendo assim obtém-se os sólidos sedimentáveis, flutuantes ou 

flotáveis, e não sedimentáveis. 

c) Em função da secagem a alta temperatura (550 a 600°C): a fração 

orgânica é oxidada sofrendo conseqüentemente volatilização, restando apenas a 

fração inerte, que representa ainda a matéria inorgânica ou mineral. Assim tem-se: 

sólidos voláteis (Matéria orgânica), e sólidos fixos (Matéria inorgânica). 

d) Em função da secagem em temperatura média (103 a 105°C): sólidos 

totais, em suspensão e dissolvidos. A FIGURA 9 apresenta um resumo da 

distribuição da matéria sólida presente nos esgotos domésticos. 

 

 

FIGURA 9 – Formas de sólidos encontrados em esgotos. Fonte: Mees (2006). 

 

De acordo com Mees (2006), sólidos fixos e voláteis com relações SF/SV, 

SSF/SSV, SDF/SDV elevadas, indicam a predominância absoluta de material inerte 
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na água residuária e a necessidade de sua separação prévia a fim de se efetivar o 

tratamento biológico.  

Mees (2006) afirma também que a concentração de SSF fornece a 

estimativa grosseira da concentração de partículas inertes (por exemplo, a areia) 

podendo ser utilizada, na ausência de dados mais precisos, no projeto de certas 

unidades destinadas a remover essas partículas.  

Contudo, concentrações elevadas de sólidos dissolvidos fixos (SDF) em 

comparação aos voláteis (SDV) indicam água residuária com alta salinidade e a 

provável necessidade de tratamento físico-químico, uma vez que esses sais não são 

efetivamente removidos em processos biológicos. Por fim, o referido autor cita que a 

presença de sólidos sedimentáveis é indicativa da necessidade de unidade de 

sedimentação antecedendo as unidades de tratamento biológico convencionais 

aeróbias, ou os reatores anaeróbios, principalmente se o teor de SSF é elevado. 

2.4.3.4. Temperatura 
 

Parâmetro de fundamental importância devido ao seu efeito em reações 

químicas, taxas de reações, vida aquática e adequabilidade aos diversos usos, 

sendo encontrada em águas residuárias em valores usualmente maiores que a 

temperatura dos corpos hídricos devido à mesma ser proveniente de atividades 

domiciliares ou industriais.  

De acordo com Higa (2005) é usual para o sistema de lodos ativados uma 

temperatura entre 25°C e 40ºC, já que nesta faixa s ituam-se as bactérias 

responsáveis pela remoção dos diversos poluentes constituintes do esgoto. 

2.4.3.5. Presença de substâncias tóxicas 
 

O processo de lodos ativados, comumente utilizado no tratamento de 

águas residuárias está baseado em sua habilidade de degradar poluentes na 

presença de microrganismos. Em águas residuárias, a presença de cátions de 

metais em altas concentrações é proveniente de metais pesados oriundos de 

subprodutos industriais.  

Principie et al. (2006) citam que tratamentos convencionais de remoção de 

metais como precipitação, redução e trocas de íons não são freqüentemente 
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possíveis por causa do alto custo envolvido e da necessidade de pessoal capacitado 

para operar a estação de tratamento.  

Porém, a tecnologia empregada no tratamento biológico não é a mais 

satisfatória para tratar efluentes com altas concentrações de metais devido ao 

potencial tóxico dos cátions ali presentes, influindo diretamente no crescimento da 

biomassa microbiana, e conseqüentemente, na eficiência da depuração do esgoto.  

A toxidade de metais em uma determinada biomassa responsável pelo 

tratamento biológico depende principalmente da concentração desses metais, da 

fase do crescimento microbiano e da concentração de biomassa (PRINCIPIE et al., 

2006).  

Todavia a remoção passiva representa o principal mecanismo de proteção 

contra a toxidade porque previne a entrada de íons de metais na célula microbiana, 

contudo, se a biomassa não for aclimatizada ao metal, os mecanismos de defesa 

das células serão ineficazes devido a sua toxidade. Porém, vários cátions são de 

fundamental importância no tratamento e disposição de águas residuárias, mas a 

presença de íons de cobre, prata, cromo, arsênio e boro são tóxicos em 

determinadas concentrações para a vida microbiológica existente nos esgotos.  

Várias estações de tratamento de águas residuárias tiveram sua operação 

suspensa devido à presença indevida de metais. Ânions como cianeto, cromatos e 

fluoretos também são facilmente encontrados no esgoto devido a algumas 

atividades industriais. Grady e Lim (1980) enfatizam que se deve observar que 

quantidades traço de determinados metais como Níquel, Manganês, Chumbo, 

Cádmio, Zinco, Ferro e Mercúrio são importantes constituintes da maioria dos 

esgotos devido aos mesmos serem essenciais no crescimento da vida aquática. 

Entretanto, em quantidades excessivas ou na sua ausência, são igualmente 

prejudiciais devido aos seus efeitos adversos.  

Desta maneira, a TABELA 10  a seguir apresenta alguns destes 

elementos, seguidos de suas principais aplicações e efeitos tóxicos. 
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TABELA 10  - Elementos e compostos produzidos por indústrias encontrados em esgotos 
domésticos.  

Elemento ou 
composto Principais aplicações Efeitos tóxicos 

Não Metais 

Arsênio (As) 
Baterias, semicondutores, 
tubulação de caldeiras. 

Carcinogênico, mutagênico, 
exposição prolongada causa 
dermatite. 

Selênio 
Câmeras de TV, baterias solares, 
retificadores. 

Exposição prolongada causa 
irritação no nariz e na boca, além 
de fraquezas. 

Metais 

Bário 
Desoxidante para cobre, 
lubrificantes para rotores de 
anôdos em tubos de raio X. 

Exposição prolongada provoca 
aumento da pressão sanguínea 
e paralisia nervosa. 

Cádmio 
Baterias, sistemas de proteção 
contra incêndio, células 
fotoelétricas. 

 Carcinogênico, possível 
causador de hipertensão. 

Cromo 
Condutores elétricos, 
equipamentos automotivos, 
proteção corrosiva. 

 Carcinogênico, exposição 
prolongada causa sensibilização 
da pele. 

Chumbo Aditivo para gasolina, baterias, 
material bélico. 

 Provoca danos cerebrais. 

Mercúrio 
Lâmpadas, termômetros, 
caldeiras. 

 Provoca danos no sistema 
nervoso central, evitar inalação 
ou contato com a pele. 

Prata Purificação de água, células 
solares, baterias.  

 Descoloração da pele e olhos. 

Compostos Orgânicos 

Benzeno  Detergentes, solventes, nylon.  Carcinogênico, inflamável. 

Etilbenzeno  Solventes.  Provoca irritação na pele e 
olhos, inflamável. 

Tolueno  Gasolina utilizada na aviação, 
solventes, explosivos. 

 Evitar inalação, ingestão e 
contato com a pele, inflamável. 

Compostos Halogenados 

Clorobenzeno  Solventes e pesticidas.  Provoca irritação na pele. 

Cloroetano  Adesivos para plásticos.  Carcinogênico. 

Diclorometano  Removedores de tintas.  Carcinogênico. 

Tetracloroetano  Vermífugos, solventes.  Provoca irritação nos olhos e 
pele. 

Fonte: Tchobanoglous . (2003). 
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2.4.3.6. Requisitos de nutrientes 
 

Os nutrientes encontrados em águas residuárias são essenciais a 

microfauna existente devido o seu requerimento durante reações de síntese celular 

e produção de energia. Estes nutrientes dividem-se em macro e micronutrientes 

sendo que os últimos são tão importantes quanto os primeiros, diferindo apenas na 

quantidade requerida pelos microrganismos para produção de material celular, 

energia e manutenção de suas funções celulares (BROCK, 2004).  

O Nitrogênio é um importante nutriente requerido para a síntese de 

proteínas e ácidos nucléicos além de limitar a remoção de matéria orgânica em 

quantidades limitadas.  

O Fósforo é requerido para a síntese de ácidos nucléicos e fosfolipídios, 

além de possuir fundamental importância no processo de transferência de energia. 

Desta maneira, a deficiência deste elemento pode limitar o crescimento e evitar a 

completa remoção de substrato orgânico de maneira similar a quantidades 

insuficientes de Nitrogênio. O Enxofre é requerido para a síntese de proteínas sendo 

tão importante quanto o nitrogênio no que diz respeito a sua função no metabolismo  

(GRADY e LIM, 1980).  

Por sua vez, o Potássio é universalmente requerido devido à enorme 

variedade de enzimas que são ativadas pelo mesmo, assim como o Magnésio é 

requerido para ativar enzimas envolvidas na transferência de fosfato, assim como 

auxilia na estabilização de ribossomos, membranas celulares e ácidos nucléicos.  

O Cálcio está envolvido na estabilidade da parede celular assim como na 

manutenção e regulação da temperatura de bactérias esporuladas. Por sua vez, o 

Ferro é utilizado como transportador de elétrons por vários microrganismos durante 

algumas reações de óxido-redução. Por fim, o sódio constitui outro macronutriente 

de menor importância devido a sua não essencialidade por parte da fauna 

microbiana (GRADY e LIM, 1980).  

Entre os micronutrientes, Grady e Lim (1980) relatam que o cobalto é 

necessário para a formação da vitamina B-12, a qual é requerida durante reações de 

transferência de carbono. O Molibdênio está presente em certos compostos 

envolvidos na redução de nitrato e sua posterior assimilação; o Cobre é importante 
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em algumas reações de óxido-reação; e o Manganês pode substituir algumas vezes 

o Magnésio na ausência deste. 

2.5. Problemas encontrados em ETEs do tipo lodos at ivados 
 

2.5.1. Ausência e distribuição de oxigênio no tanqu e de aeração 
 
A ausência ou má distribuição de oxigênio no tanque de aeração é um 

problema bastante relevante observado em determinados tipos de reatores com 

geometria retangular, onde predominam grandes relações comprimento / largura, o 

que proporciona diferentes zonas com teores de oxigênio dissolvido diminutas, 

zonas anóxicas ou mesmo anaeróbias (TCHOBANOGLOUS et al., 2003).  

Tal fato dificulta a eficiência de remoção de substrato orgânico, assim 

como o controle do sistema, não garantido uma completa mistura do substrato com a 

comunidade microbiana, podendo produzir odor devido à formação de produtos mal 

cheirosos (VON SPERLING, 1997a).  

 

2.5.2. Intumescimento do lodo 
 

Segundo Tchobanoglous et al. (2003) os decantadores secundários 

exercem um papel fundamental no processo de lodos ativados, sendo responsável 

pelos seguintes fenômenos: 

 

• Separação dos sólidos em suspensão presentes no reator, permitindo a saída 

de um efluente clarificado;  

• Adensamento e armazenamento dos sólidos em suspensão no fundo do 

decantador, proporcionando o retorno do lodo com concentração mais 

elevada para o reator, e o descartando o lodo excedente para o tratamento. 

 

Sendo assim, a etapa de sedimentação é fundamental para o processo de 

lodos ativados, ou seja, sua adequada operação depende do sucesso da estação 

como um todo. Os decantadores secundários são geralmente a última unidade do 

sistema, ditando a qualidade do efluente final em termos de sólidos em suspensão, 

DBO e mesmo nutrientes (VON SPERLING, 1997a). 
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 As características de sedimentabilidade e adensabilidade do lodo estão 

intimamente associadas à estrutura do floco formado no reator. Por esta razão, o 

projeto e controle operacional dos decantadores secundários devem ser analisados 

conjuntamente com o reator, assim como os princípios básicos da sedimentação e 

adensamento de sólidos. A TABELA 11  apresenta os tipos de sedimentação 

observadas no tratamento de esgotos. 

 

TABELA 11 -  Tipos de sedimentação observados no tratamento de esgotos.  

Tipo Descrição Ocorrência 
Discreta As partículas sedimentam-se mantendo 

sua identidade, ou seja, não se 
aglutinam. Desta forma são conservadas 
suas propriedades físicas, tais como 
forma, tamanho e densidade. 

Caixa de areia 

Floculenta As partículas aglomeram-se a medida 
que sedimentam. Por sua vez, suas 
características como o tamanho são 
alteradas, e em decorrência disso, sua 
velocidade de sedimentação. 

Decantador primário, 
parte superior do 
decantador 
secundário e flocos 
químicos no 
tratamento físico-
químico. 

Zonal Quando se tem uma elevada 
concentração de sólidos, forma-se um 
manto que sedimenta como uma massa 
única de partículas. Observa-se uma 
nítida interface de separação entre a fase 
sólida e a fase liquida, e o nível da 
interface se move para baixo como 
resultado da sedimentação da manta de 
lodo. 

Decantador 
secundário 

Compressão Caso a concentração de lodo seja ainda 
mais elevada, a sedimentação pode 
ocorrer apenas por compressão da 
estrutura das partículas. A compressão 
ocorre devido ao peso das partículas, 
constantemente adicionadas como 
resultado da sedimentação das partículas 
situadas no liquido sobrenadante. 

Fundo do decantador 
secundário e 
adensador por 
gravidade 

Fonte: von Sperling (1997a). 
 

Com o intuito da obtenção de dados para o controle operacional das 

estações de tratamento de esgotos avalia-se de forma simplificada a 

sedimentabilidade do lodo por meio da determinação do índice volumétrico do lodo 
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(IVL). O IVL é definido como o volume ocupado por 1g de lodo após uma 

decantação de 30 minutos (JORDÃO & PESSOA, 2005).   

xSSH

xH
IVL

0

6
30 10

=  

Onde:  

IVL = Índice volumétrico do lodo (mL/g) 

H30 = altura da interface após 30 minutos (m) 

H0 = altura da interface no instante inicial (m) 

SS = Concentração de sólidos suspensos da amostra (mg/L) 

106 = Fator de conversão de mg em g e de L em mL 

 

A interpretação do IVL se faz no sentido de que, quanto maior seu valor, 

pior é a sedimentabilidade do lodo, isto é, o lodo ocupa um maior volume no 

decantador secundário. A TABELA 12  mostra os valores típicos de IVL para cada 

tipo de sedimentabilidade. 

TABELA 12  - Valores típicos para IVL.  

Valores do índice volumétrico do lodo (mg/L) Sedimentabilidade 
IVL IVLD IVLA IVLA3,5 

Ótima 0 – 50 0 – 45 0 – 50 0 – 40 
Boa 50 – 100 45 – 95 50 – 80 40 – 80 

Média 100 – 200 95 – 165 80 – 140 80 – 100 
Ruim 200 – 300 165 – 215 140 – 200 100 – 120 

Péssima > 300 > 215 > 200 > 120 
  Fonte: von Sperling (1997a). 
 

Sendo assim, observa-se que todo processo de tratamento de esgoto 

convencional produz consideráveis quantidades de resíduos materiais na forma de 

uma mistura de sólidos diluídos comumente conhecidos como lodo.  Segundo 

Benefield e Randall (1985) a composição e o conteúdo deste lodo é função da 

natureza do esgoto e do processo de tratamento a que o mesmo é submetido.  

O lodo contém uma porção considerável de poluentes prejudiciais ao 

ambiente, e por isso necessitam de tratamento e disposição adequados, a fim de 

não causarem danos ambientais. Tais custos têm se tornado cada vez maiores, 

alcançando cerca de 60% do custo total de operação de ETEs (LIANG et al., 2005).  

Lodo intumescido é o termo utilizado para descrever um fenômeno 

bastante comum em sistemas de lodos ativados que ocorre devido ao crescimento 
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excessivo ou deficiente de bactérias filamentosas. Palm et al. (1980, apud MARTINS 

et al., 2004) citam que a fração volumétrica de bactérias filamentosas em sistemas 

de lodos ativados necessária para causar o intumescimento varia em uma larga 

escala que varia de 1 a 20%. Inicialmente, os sistemas em fluxo intermitente eram os 

mais utilizados, mas rapidamente passavam a operar em fluxo contínuo.  

O fenômeno de intumescimento do lodo ocorre devido a vários fatores 

como baixas concentrações de oxigênio dissolvido e uma larga faixa de valores 

referentes ao tempo de detenção hidráulica. Além disso, os microrganismos 

filamentosos possuem algumas vantagens sobre os microrganismos formadores de 

floco no que diz respeito à competição por alimento devido à relação área/superfície 

(A/V) ocupadas pelos primeiros assim como a sua capacidade de armazenamento 

durante períodos de escassez do mesmo (BAXTER et al., 1999).  

Há alternativas disponíveis para evitar a ocorrência deste fenômeno, 

embora às mesmas falhem em alguns casos pelos seguintes motivos: a falta de 

conhecimento da morfologia e fisiologia destes microrganismos, assim como a 

incerteza sobre a cinética envolvida na realização do processo (MARTINS et al., 

2004).  

2.5.3. Baixa eficiência na remoção de nutrientes 
 

Segundo van Haandel (1999), nas últimas décadas a conscientização no 

que diz respeito à remoção de nutrientes como nitrogênio e fósforo dos efluentes 

dos sistemas de tratamento, cresceu enormemente, a fim de garantir a qualidade 

dos corpos d’água receptores. Descargas provenientes de ETEs com nitrogênio e 

fósforo em sua composição podem ser tóxicas à vida aquática, causar depleção do 

oxigênio, além de afetar a eficiência durante o processo de desinfecção por 

compostos de cloro (AHN, 2006).  

De acordo com Seviour et al. (2003) a eutrofização é um problema global, 

no qual a florescência de cianobactérias e algas eucarióticas ocorrem como 

conseqüência do desequilíbrio destas comunidades devido a contínua poluição dos 

corpos aquáticos oligotróficos com nutrientes como nitrogênio e fósforo em níveis 

que excedem as concentrações limitantes destas comunidades fotossintéticas. 

A baixa remoção destes nutrientes ocorre principalmente devido à 

deficiência no que diz respeito a uma série de medidas de controle de alguns 

parâmetros como pH, temperatura, oxigênio dissolvido, além de estes organismos 
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serem classificados como organismos de crescimento lento, podendo o TDH 

influenciar no desenvolvimento dos mesmos, assim como a presença de substâncias 

tóxicas podem inativar o funcionamento dos microrganismos responsáveis por estes 

processos. 

2.6. Desenvolvimentos recentes 
 

Desde que o sistema de lodos ativados surgiu, vários esforços têm sido 

realizados para a melhoria das técnicas utilizadas, e muitas configurações têm sido 

planejadas, a fim de obter-se uma melhoria no desempenho do sistema. Contudo, 

todas as modificações realizadas nos últimos anos não têm melhorado de forma 

significativa nos custos de implantação, operação e manutenção do sistema, 

estabilidade ou a minimização da manipulação do lodo gerado.  

De acordo com Oliveira e von Sperling (2005) é necessário por parte do 

projetista e do operador, um conhecimento aprofundado e integrado de cada 

sistema, envolvendo não apenas as cargas hidráulica e orgânica aplicadas, mas 

também fatores nem sempre mensuráveis.  

Características específicas de cada afluente, aspectos microbiológicos nos 

reatores, aspectos hidráulicos na estrutura de entrada, saída e transferência, zonas 

mortas, curtos-circuitos hidráulicos, condições de funcionamento dos equipamentos 

eletromecânicos, além de detalhes de projeto, construção e manutenção, devem ser 

analisados de maneira conjunta, para se tentar estabelecer e entender as várias 

inter-relações existentes em uma ETE. 

A modelagem juntamente com a automação têm sido cada vez mais 

empregadas para a minimização de problemas operacionais de ETEs de lodos 

ativados, assim como diminuição de mão de obra. Deve-se considerar uma série de 

fatores para a realização de modelagem de um sistema de lodos ativados, a citar 

(GERNAEY, 2004). 

 

• Definição do modelo proposto ou dos objetivos da aplicação do modelo; 

• Seleção do modelo: a escolha do modelo é necessária para a descrição das 

diferentes unidades a serem consideradas na simulação; 

• Determinação do modelo hidráulico; 
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• Caracterização da águas residuárias e biomassa, incluindo o modelo de 

sedimentação da biomassa; 

• Reconciliação de dados para a estabilização do modelo; 

• Calibração dos parâmetros do modelo do sistema de lodos ativados; 

• Confiabilidade do modelo. Nesta etapa é determinado se o modelo é 

suficientemente preciso para o propósito desejado. Se este for o caso, o 

modelo é considerado satisfatório para os dados disponíveis. Caso contrário 

há a necessidade de modificação nos dados precedentes a esta etapa até 

que se obtenha um modelo satisfatório; 

• Avaliação do cenário.  

 

Atualmente, a associação de tratamento anaeróbio com aeróbio tem-se 

demonstrado satisfatória no que diz respeito à remoção de matéria orgânica e 

nitrogênio dos esgotos. Experiências realizadas por Borzacconi et al.(1999) e Bernet 

et al., (2000), apud Huang (2005) relatam boa eficiência de remoção de matéria 

orgânica e nitrogênio quando da utilização de sistema de lodos separados, 

consistindo de reator UASB (realização simultânea de desnitrificação e 

metanogênese, contribuindo desta forma para o aumento da remoção de matéria 

orgânica), seguido de um sistema de lodos ativados para a nitrificação e 

complementação da remoção de matéria orgânica. Para o perfeito funcionamento do 

sistema, Huang et al. (2005) afirmam ser necessária o estabelecimento de condições 

ambientais adequadas para cada tipo de lodo biológico. 

Outra interessante e promissora inovação é a utilização de uma 

membrana de separação de lodo que pode vir a substituir o decantador secundário. 

Experiências realizadas por Kimura (1991, apud RANDALL, 1998) com membranas 

cerâmicas e poliméricas, montadas em 4 configurações diferentes, tem promovido a 

concentração de sólidos suspensos no licor misto de 36.000 mg/L dos quais 75% 

constituem matéria orgânica volátil. Desta forma, remoções satisfatórias de DQO e 

nitrificação têm sido obtidas.  

Pesquisas realizadas por Tanaka et al. (1991) em sistemas de lodos 

ativados em escala piloto estudaram a possibilidade da imobilização de bactérias 

específicas a fim de garantir uma maior concentração das mesmas no meio e desta 

forma melhorar a eficiência de remoção de determinados poluentes. Esta 
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imobilização é garantida pela utilização de resinas com propriedades específicas 

como: 

 

• Solúvel em água e capaz de formação de gel em temperatura ambiente; 

• Baixa biodegradabilidade e durabilidade; 

• Não tóxica para os microrganismos durante e depois da etapa de 

imobilização; 

• Baixo custo. 

 

Desta maneira, os novos projetos de ETEs de lodos ativados objetivam 

uma maior compacidade, seguida de um menor custo de energia e uma maior 

eficiência, controle computadorizado e sistemas com remoção biológica de 

nutrientes (DOS SANTOS, 2008). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Procedeu-se o monitoramento do sistema de tratamento de esgotos 

estudado através de determinações físico-químicas e microbiológicas do afluente e 

efluente da ETE, bem como de alguns parâmetros operacionais, cujas amostras 

eram coletadas no afluente, no tanque de aeração, no decantador secundário e 

efluente, respectivamente.  

Após a coleta de dados e interpretação dos resultados obtidos, foram 

propostas medidas operacionais como aumento no tempo de aeração e 

concentração de sólidos no tanque de aeração, visando auxiliar na otimização da 

estação.  

3.1. Local do experimento 
 

A pesquisa foi realizada na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), 

localizada no Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará, no período de 

maio a outubro de 2007. A ETE é responsável pelo tratamento dos esgotos gerados 

nos departamentos situados no Campus do Pici, sendo a constituição tipicamente 

doméstica, mas com a possibilidade da presença de metais pesados e outros 

compostos químicos devido ao lançamento dos efluentes dos laboratórios.  

A ETE foi concebida como uma estação de lodos ativados por aeração 

prolongada, sendo suas principais unidades mostradas na FIGURA 10. 
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FIGURA 10 – Planta baixa da ETE de lodos ativados por aeração prolongada sitiada no Campus do Pici. Fonte: PLANOP, 1987.
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SECUNDÁRIO 
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O esgoto afluente à ETE passa inicialmente pelo tratamento preliminar, 

composto de gradeamento, desarenação e medição de vazão. O gradeamento 

(FIGURA 11) visa garantir o perfeito funcionamento das bombas e tubulações 

utilizadas a jusante. Assim, os sólidos mais grosseiros com dimensões superiores a 

25 mm são retidos nas grades, retirados das mesmas com um rastelo e 

encaminhados a um aterro sanitário. Vale ressaltar que o by-pass localizado à 

esquerda é utilizado apenas durante a limpeza da caixa de areia. 
 

 
FIGURA 11 - Gradeamento principal e By-pass – ETE Campus do Pici 
 

 
Em seguida, o esgoto segue para a unidade de desarenação composta de 

uma caixa de areia de canal simples (FIGURA 12), a qual possui a função de 

remover partículas, entre as quais areia, através da força da gravidade. Tal medida é 

necessária para se preservar as bombas localizadas a jusante, assim como a não 

acumulação desses sólidos no tanque de aeração. Durante a limpeza da caixa de 

areia, o material retirado é encaminhado para secagem em local apropriado e 

posteriormente é utilizado como adubo na vegetação existente ao redor da própria 

ETE. 

A medição de vazão da ETE é realizada por meio de um medidor do tipo 

Parshall (FIGURA 13), o qual possui uma garganta de 6 polegadas e que possibilita 

medições de vazão entre 1,5 e 110,4 L/s. Após esse dispositivo, o esgoto segue por 

Gradeamento 
 

By-pass 
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gravidade para um poço de sucção, sendo então recalcado para o tanque de 

aeração do sistema de lodos ativados por aeração prolongada.  

 
 

 
FIGURA 12 - Caixa de areia de canal simples – ETE Campus do Pici 

 
 

 

FIGURA 13 - Medidor de vazão Parshall – ETE Campus do Pici 
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O tratamento secundário se inicia no tanque de aeração (FIGURA 14), o 

qual possui dois aeradores superficiais, que têm como função permitir uma mistura 

completa em todo o tanque, além de suprir o oxigênio necessário para o processo 

aeróbio de tratamento.  

 

FIGURA 14 - Tanque de aeração e aerador – ETE Campus do Pici 

 

O efluente do tanque de aeração se dirige a dois decantadores 

secundários retangulares (FIGURA 15), visando realizar a separação sólido-líquido. 

Uma parte dos sólidos decantados (lodo secundário) retorna ao tanque de aeração 

por meio de bomba parafuso (FIGURA 16). 

O lodo excedente descartado já se encontra estabilizado, somente 

requerendo desidratação posterior, a qual é realizada em um sistema de leitos de 

secagem (FIGURA 17). O sobrenadante passa por vertedores triangulares e se 

encaminha para etapa de desinfecção. 
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FIGURA 15 - Decantador – ETE Campus do Pici 
 

 

FIGURA 16 - Bomba parafuso – ETE Campus do Pici 
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FIGURA 17 - Leito de secagem – ETE Campus do Pici 

 

A etapa de desinfecção consiste do processo de cloração com hipoclorito 

de cálcio granulado com concentração equivalente a 65% de seu peso. Após a 

dosagem, o desinfetante é disperso em um tanque de contato com chicanas 

(FIGURA 18).  

A FIGURA 19 mostra o tanque dosador, sendo a dosagem realizada pela 

maior ou menor abertura do registro de gaveta localizado antes do tanque de 

contato. Por fim, o efluente tratado (FIGURA 20) é lançado em um riacho, que após 

percorrer determinada distância, chega a lagoa Jenibaú. . 
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FIGURA 18 - Tanque de contato e chicanas – ETE Campus do Pici 

 
 

 
 

FIGURA 19 - Tanque dosador – ETE Campus do Pici 
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FIGURA 20 - Efluente tratado – ETE Campus do Pici 

 
A TABELA 13  apresenta as principais características da ETE. 

TABELA 13 - Principais Características da ETE 

Unidade da 
ETE/Característia Unidade Valor médio 

Tanque de aeração 

Vazão  L/s 65,0 

Volume m³ 1480 

TDH h 6,5 

Aeradores 

Período de aeração h 5,0 

Bomba parafuso 

Vazão L/s 36,0  

Período de recirculação h 2,5 

Tanque de contato 

Volume m³ 43,0 

TDH minutos 11,0 

 

Efluente 
tratado 
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3.2 Análises 
 

Visando avaliar a eficiência da ETE foram realizadas coletas semanais 

durante um período de quatro meses em quatro pontos diferentes da ETE a fim de 

adquirir conhecimento satisfatório do completo funcionamento do sistema, já que 

não se dispunha de um histórico de dados de operação.   

As coletas foram realizadas às quartas-feiras às 8 horas da manhã. As 

amostras eram armazenadas em garrafas PET de 2 litros, acondicionadas em 

recipientes de isopor, e transportadas para o laboratório de saneamento (Labosan) 

do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da UFC, onde eram 

realizadas as determinações dos parâmetros físico-químicos e biológicos de 

qualidade de água, conforme recomendações contidas no Standard Methods for the 

examination of water and wastewater (APHA, 1998) utilizando-se dos equipamentos 

apresentados na TABELA 14 . Alguns parâmetros operacionais como OD, 

temperatura e pH eram determinados in loco. A determinação de oxigênio dissolvido 

(OD) e temperatura foram realizadas com o auxílio de um oxímetro modelo YSI 

55/12 FT, enquanto que os valores de pH eram lidos em um pH-metro portátil, 

modelo PM 602, ANALION.  

TABELA 14  – Determinações físico-quimicas e biológicas e equipamentos utilizados 

Análise Instrumento utilizado 

Demanda bioquímica 
de oxigênio (DBO) 

Titulometria após período de incubação da amostra previamente 
tratada durante 5 dias mantendo-se a mesma a temperatura 
constante de 20°C em estufa BOD modelo Q315D16/Q315 D26 
QUIMIS 

Demanda química de 
oxigênio (DQO) 

Bloco digestor modelo POLICONTROL e espectrofotômetro 
modelo NICOLET EVOLUTION 100 THERMO ELECTRON 
CORPORATION 

Amônia Por meio de titulometria e com auxilio de destilador de nitrogênio 
especial modelo TE 036 

Nitrito, nitrato e 
ortofosfato 

Espectrofotômetro modelo NICOLET EVOLUTION 100 THERMO 
ELECTRON CORPORATION 

Coliformes 
termotolerantes 

Selador modelo QUANTI-TRAY SEALER 2X IDEXX e estufa de 
cultura bacteriológica MODELO ECB OLIDEZ CZ 

 
Sólidos 

Diferença de peso com o auxílio de balança eletrônica modelo HR 
202/300, estufa e forno mufla modelo Q 318 D QUIMIS 

Metais Com o auxilio de espectrômetro de emissão em plasma, ICFcom 
detecção axial e radial, modelo OPTIMA 4300 PERKIN ELMER 
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Os dados coletados foram tabulados e analisados através de estatística 

descritiva. Os dados eram expressos em gráficos de caixa do tipo BOX-PLOT, cujos 

limites são o 1º quartil e o 3º quartil, que representam 25% e 75% dos dados 

respectivamente. Esta caixa é dividida por uma linha, a mediana, que significa 50% 

dos dados. Existem também dois eixos, ligados à caixa estendendo-se aos 

extremos, isto é, ao menor e ao maior valor dos dados, excluindo os valores 

discrepantes. De um extremo ao outro, têm-se o espalhamento dos dados.  

Conforme apresentado na FIGURA 21, o BOX-PLOT é especialmente útil 

para mostrar a dispersão de um grupo de dados e as diferenças existentes entre 

grupos, sendo assim, o mesmo será utilizado neste trabalho e apresentado na 

discussão dos resultados. 

 

FIGURA 21 – BOX-PLOT e seus limites 

 

Para verificação do atendimento às legislações ambientais vigentes que 

tratam do lançamento de esgotos em corpos d´água, foram consultadas a Portaria 

número 154 da Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (SEMACE), 

de Junho de 2002, e a Resolução número 357 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), de Março de 2005. Os valores máximos permitidos (VMP) 

constantes nessas duas legislações são apresentados na TABELA 15.  
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TABELA 15 - VMP para efluentes de esgotos domésticos. Fontes: SEMACE e CONAMA. 

Parâmetro Portaria SEMACE 
154 - julho/2002 

Resolução CONAMA 357 - 
março/2005 

pH 5,0-8,0 5,0-9,0 
Temperatura (°C) <40,0 <40,0 
Materiais sedimentáveis 
(mL/L) 1,0 1,0 
Vazão máxima (m³/s) 1,5 x vazão média 1,5 x vazão média 
Óleos e graxas - - 
Óleos minerais (mg/L) 20,0 20,0 
Óleos e gorduras animais 
(mg/L) 50,0 50,0 
Materiais flutuantes Ausência Ausência 
Nitrogênio amoniacal total 
(mg N/L) 5,0 20,0 
Ptotal (mg/L) - 1,0 
DQO (mg/l) 200,0 - 
DBO (mg/L) 60,0 60,0 
Sólidos em suspensão totais 
(mg/L) 50,0 - 
Sólidos dissolvidos totais - 500,0 
NMP de CF (CF/100 mL) 5000,0 - 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os dados de eficiência, assim como a análise de alguns parâmetros 

operacionais importantes do sistema de lodos ativados da ETE Pici, são 

apresentados a seguir mediante análise dos parâmetros de qualidade de água. Por 

fim, são feitas proposições de medidas emergenciais de operação e manutenção, 

visando no futuro contribuírem para a otimização da ETE.  

4.1. Avaliação da eficiência da ETE PICI 
 

4.1.1 Matéria orgânica 
 

A TABELA 16  apresenta o fracionamento da DQO afluente e efluente, 

assim como suas respectivas eficiências observadas durante as análises. A 

TABELA 17  mostra os resultados obtidos para DBO. Estes parâmetros foram 

utilizados como indicadores de capacidade de remoção de matéria orgânica da ETE 

do Campus do Pici. Observou-se que houve grande variação da concentração 

afluente à ETE, mas que a média dos valores é bem próxima ao citado pela literatura 

para a DQO de esgotos domésticos.   

Para a avaliação da matéria orgânica em termos de DBO observa-se 

também que a média dos valores está bem próxima do que a literatura cita para 

esgotos domésticos. A relação DQO/DBO próxima de 2 indica que o esgoto possui 

boa capacidade de remoção biológica (SOUZA, 1982, BRAILE & CAVALCANTI, 

1993 apud CAMPOS et al., 2002). As eficiências médias de remoção de DQO e 

DBO situam-se próximas de 72% e 65%, respectivamente, as quais estão abaixo do 

que a literatura registra para a tecnologia de lodos ativados, ou seja, eficiências da 

ordem de 90-97% e 83-93% para DBO e DQO, respectivamente.  

 

TABELA 16  - Análise de DQO Total e Filtrada  na ETE Campus do Pici. 
 

DQO Total DQO Filtrada DQO não Filtrada 
Estatística Af. 

(mg/L) 
Ef. 

(mg/L) 
Efic 
(%) 

Af. 
(mg/L) 

Ef. 
(mg/L) 

Efic 
(%) 

Af. 
(mg/L) 

Ef. 
(mg/L) 

Efic 
(%) 

Dados 12 12 - 13 13 - 11 11 - 
Média 666 134 72 280 106 59 361 25 87 
Mínimo 312 91 44 170 68 39 57 5 28 
Máximo 1395 187 92 676 160 76 918 64 98 
Desv. Pad. 358 78 15 131 31 14 283 18 20 
Coef. Var 0,5 0,5 0,2 0,5 0,3 0,2 0,8 0,7 0,2 
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TABELA 17  - Análise de DBO e da relação DQO/DBO na ETE Campus do Pici. 

DBO Total  

Estatística  
Af. 

(mg/L) 
Ef. 

(mg/L) Efic (%)  
Relação 

DQO/DBO 
Dados 5 5   
Média 375 105 63 2,2 
Mínimo 60 38 36 1,1 
Máximo 620 151 84 5,2 
Desvio padrão 225 42 20  
Coef. Var 0,6 0,4 0,3  

 
 

As FIGURAS 22 e 23 mostram o comportamento da concentração efluente 

de DQO e DBO, respectivamente, segundo grupos de percentis em um gráfico BOX-

PLOT. As variações observadas nas concentrações efluentes para o fracionamento 

da DQO e para DBO podem ser atribuídas à variação da vazão afluente. Observa-se 

que o valor médio da DQO total efluente situa-se próxima de 120 mg/L, sendo o 

valor máximo em torno de 190 mg/L. Já para a DQO filtrada, observa-se uma maior 

variação quando comparada à DQO não filtrada, sendo essa fração provavelmente a 

causadora das variações observadas na DQO total. 
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FIGURA 22 - Análise de DQO e seus fracionamentos no efluente da ETE Campus do Pici. 
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FIGURA 23 - Análise de DBO no efluente da ETE Campus do Pici. 

 
As FIGURAS 24 e 25 mostram a distribuição de freqüência acumulada em 

função de um grupo de percentis para DQO e DBO, confirmando a porcentagem de 

atendimento aos padrões de lançamento estabelecidos.  

Como pode ser visto, as concentrações efluentes foram satisfatórias no 

que diz respeito à remoção de DQO já que as mesmas atenderam as legislações em 

100,0% das análises realizadas.  

Para o parâmetro DBO, a análise indica que somente 20% dos dados 

atendem à supracitada portaria. 
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FIGURA 24 - Distribuição de Freqüência acumulada para DQO Total. 
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FIGURA 25 - Distribuição de Freqüência acumulada para DBO. 

 
De posse da análise feita por Oliveira e von Sperling (2007) pode-se 

considerar a ETE em estudo, com relação ao parâmetro DQO, no que diz respeito à 

estabilidade, como instável, devido à variabilidade observada na concentração 

efluente durante a obtenção dos dados, e confiável em relação ao atendimento aos 

padrões ambientais estabelecidos nas normas vigentes para as referidas 
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concentrações efluentes. Já no caso da DBO, existe a indicação de instabilidade e 

não confiabilidade devido a não conformidade com o exposto anteriormente. 

A baixa eficiência observada neste estudo para a remoção de DQO pode-

se atribuir à sobrecarga hidráulica a que o sistema está submetido, o que faz reduzir 

o TDH de todas as unidades do sistema, o que diminui a eficiência do tratamento. 

Para o tanque de aeração, o TDH atual favorece o varrimento da biomassa presente, 

provocando uma redução do teor de sólidos suspensos voláteis no tanque de 

aeração (SSVTA), o que faz aumentar a relação alimento/microrganismo (A/M).   

O desempenho de um sistema de lodos ativados é afetado por fatores 

como a concentração de SSVTA (sólidos suspensos voláteis no tanque de aeração) 

assim como pelo tempo de detenção hidráulica (TDH) (GALAPATE et al., 1998; 

MATOS, 2005). Viero et al. (2007) relatam que o TDH deve ser estabelecido em 

função de um balanço entre custo e eficiência desejada. Sendo assim, se um tipo de 

tratamento requer um longo TDH, outro tipo de processo deve ser proposto.  

Rempel et al. (1996, apud Galapate et al., 1998) afirmam em estudo 

conduzido para avaliar o efeito do tempo de detenção hidráulica e a concentração de 

sólidos suspensos no tanque de aeração, na remoção de trihalometanos em sistema 

de lodos ativados tratando esgoto sintético em escala de laboratório que, variando-

se o TDH e SSTA e avaliando o efluente em termos de DQO e THM, observa-se que 

a ótima remoção ocorre com TDH de 24 h e uma concentração de 2500 mg/L de 

sólidos suspensos no tanque de aeração, levando a conclusão de que maiores 

TDHs e elevadas concentrações de SSVTA fornecem melhores eficiências em 

termos de DQO e DBO.  

Diez et al. (2002) relatam em avaliações com sistemas de lodos ativados 

tratando efluentes de indústrias alimentícias sob condições ambientais similares às 

do presente estudo, que maiores remoções de DBO são observadas em sistemas 

com baixas relações A/M numa faixa que se situa entre 0,12 e 0,23 g DBO/ g 

SSVLM, valores estes bem inferiores ao valor 0,62 obtido a partir dos dados de 

DBO, TDH e SSVTA coletados durante a investigação. Os referidos autores citam 

que em situações de altas relações A/M, há predominância de organismos 

filamentosos que não possuem boas características de sedimentação, 

permanecendo em suspensão indefinidamente, contribuindo para a deterioração do 

efluente, fato não observado na ETE.  
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4.1.2. Nutrientes 
 

A TABELA 18  apresenta os resultados obtidos para a análise do 

nitrogênio nas formas de amônia, nitrito e nitrato durante o período de estudo. As 

FIGURAS 26-28 mostram o comportamento da concentração efluente de amônia, 

nitrito e nitrato, respectivamente, segundo grupos de percentis em um gráfico BOX-

PLOT.  

Os valores obtidos para as concentrações efluentes de amônial 

mostraram-se superiores aos usualmente encontrados em esgotos sanitários, que 

são da ordem de 20-35 mg/L (VON SPERLING, 1997a).  

Embora se tenha obtido um efluente em acordo com as legislações 

vigentes para nitrito e nitrato, observa-se que o efluente ao sistema ainda apresenta 

uma elevada concentração de nitrogênio amoniacal, o qual faz com que não se 

atenda ao valor da legislação em nenhuma amostra.  

 

TABELA 18  - Análise das formas de nitrogênio afluente e efluente a ETE Campus do Pici 

Amônia Nitrito  Nitrato  Estatística  
Af. 

(mg/L)  
Ef. 

(mg/L)  
Af. 

(mg/L) 
Ef. 

(mg/L) 
Af. 

(mg/L) 
Ef. 

(mg/L) 
Dados 4 4 11 11 7 7 
Média 33,7 55,6 0,1 0,1 0,7 0,2 
Mínimo 30,2 33,3 0,0 0,0 0,2 0,1 
Máximo 38,8 76,4 0,1 0,2 1,9 0,4 
Desvio padrão 4,1 17,7 0,0 0,0 0,6 0,1 
Coef. Var 0,12 0,32 0,34 0,52 0,91 0,48 
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FIGURA 26 - Análise de Amônia no efluente da ETE Campus do Pici. 
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FIGURA 27 - Análise de Nitrito no efluente da ETE Campus do Pici. 
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FIGURA 28 - Análise de Nitrato no efluente da ETE Campus do Pici. 

 

O aumento da concentração da amônia comparando-se afluente e efluente 

atribui-se ao fenômeno da amonificação, isto é, transformação de nitrogênio 

orgânico em amoniacal (VAN HAANDEL, 1999). A baixa eficiência de remoção de 

nitrogênio era de certa forma esperada já que quando foi construída, a ETE não 

vislumbrava a remoção em nível terciário, mas somente secundário. De todo modo, 

deve-se atentar que com os limites cada vez mais restritivos, serão necessários em 

um futuro próximo, adequações e melhorias na ETE. A FIGURA 29 apresenta a 

distribuição de freqüência acumulada de amônia, confirmando que este parâmetro 

foi superior ao padrão de lançamento estabelecido.  
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FIGURA 29 - Distribuição de Freqüência Acumulada para Amônia. 

 

A ETE do Campus do Pici não remove nitrogênio, pois a mesma não 

oferece condições operacionais e ambientais como TDH, OD, além da ausência de 

câmaras de nitrificação e desnitrificação. Moreira et al. (2002) em experiências com 

sistemas de lodos ativados por batelada, tratando efluente de abatedouro avícola, 

em condições ambientais semelhantes à do presente estudo, citam que a nitrificação 

pode ocorrer concomitantemente com a remoção de matéria carbonácea, mas 

parâmetros operacionais como concentração de oxigênio dissolvido, período de 

aeração, idade do lodo, temperatura, pH e razão carbono/nitrogênio afetam a 

nitrificação.  

Viero et al. (2007) citam em seus estudos com reatores de biomembrana, 

tratando efluentes domésticos em escala de laboratório que maiores TDH favorecem 

a ocorrência de nitrificação, já que outras experiências confirmam que águas 

residuárias que contem compostos de biodegradação lenta ou quantidades 

apreciáveis de amônia necessitam de elevados TDH para alcançarem remoção 

satisfatória de matéria orgânica e nitrogênio. Meyers et al. (2005) relatam em 

experimentos com sistemas de lodos ativados em escala de laboratório que 

nitrificação e desnitrificação podem ocorrer sob baixos níveis de oxigênio oferecendo 

a oportunidade da realização da remoção deste nutriente em um único estágio. Isto 
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é possível através do fornecimento de oxigênio suficiente apenas para a conversão 

de todo o nitrogênio amoniacal a nitrato. Em seguida, este fornecimento cessa de 

maneira a provocar a redução da concentração de OD no meio, inibindo a atividade 

das bactérias nitrificantes no reator. Desta forma, o reator torna-se anóxico, 

proporcionando as bactérias desnitrificantes condições necessárias para a 

conversão do nitrato presente no meio a nitrogênio gasoso.  

Contudo, Pereira et al. (2003) relatam que para haver desempenho 

satisfatório na etapa de nitrificação, a relação DQO/N deve ser menor que 3, 

enquanto que a concentração de OD por sua vez deve ser maior que 3,5 mg/L e a 

temperatura deve situar-se entre 28 e 36,5°C. Os re feridos autores mencionam 

também que variações no pH, temperatura e concentração de nitrogênio amoniacal 

na água residuária influenciam a atividade e a velocidade de crescimento das 

bactérias nitrificantes que são microrganismos de crescimento lento. 

As análises referentes à remoção de fósforo são apresentadas na 

TABELA 19 . As concentrações obtidas estão em coerência com as obtidas em 

águas residuárias com características semelhantes. O aumento observado na 

concentração efluente de ortofosfafo confirma a conversão de compostos mais 

complexos como as proteínas em ortofosfato, o qual não consegue ser 

subseqüentemente removido, já que a ETE não foi projetada para remover fósforo 

em elevadas taxas. Várias ETEs conseguem enquadrar o parâmetro fósforo, mas 

são necessárias condições operacionais e ambientais para o desenvolvimento de 

microrganismos específicos denominados de acumuladores de fósforo, os quais 

requerem uma alternância entre ambiente anaeróbio em um primeiro estágio e 

anóxico ou aeróbio em um estágio posterior, além de alimento de fácil 

biodegradabilidade e zonas específicas de recirculação de lodo. Tais condições não 

foram levadas em consideração no projeto da ETE.  

TABELA 19  - Análise de ortofosfato na ETE Campus do Pici. 

Ortofosfato (mg/L)  Estatística 
Afluente  Efluente 

Dados 10 10 
Média 4,7 5,6 
Mínimo 2,2 2,1 
Máximo 12,0 17,8 
Desvio padrão 3,0 4,8 
Coef. Var 0,65 0,87 
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Marchetto et al. (2003) afirmam em seus estudos de pós-tratamento de 

esgotos sanitários em reatores com aeração intermitente seguido de flotação por ar 

dissolvido, sob as mesmas condições ambientais, haver maior remoção de fósforo 

em sistemas dotados de fase aeróbia seguida de anaeróbia do que de fase 

anaeróbia seguida de anóxica devido neste último estágio haver um grupo de 

bactérias que acumulam fosfato e outro que liberam, contribuindo para o aumento da 

concentração de fósforo no efluente. Contudo, Meyers et al. (2005) afirmam que 

sistemas que operam com alternância entre ambiente anaeróbio e anóxico, 

respectivamente, possibilitam a ocorrência de desnitrificação realizada por 

organismos acumuladores de fósforo.  

A FIGURA 30 mostra o comportamento da concentração efluente de 

ortofosfato segundo grupos de percentis em um gráfico BOX-PLOT e a FIGURA 31 

apresenta a distribuição de freqüência acumulada, confirmando que nenhuma 

amostra atendeu ao padrão de lançamento estabelecido pela legislação vigente.  
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FIGURA 30 - Análise de Ortofosfato no efluente da ETE Campus do Pici. 
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FIGURA 31 - Distribuição de Freqüência Acumulada para Ortofosfato. 
 

4.1.3. Patógenos 
 

A remoção de coliformes termotolerantes é apresentada na TABELA 20 . A 

concentração afluente obtida durante as análises apresentou-se dentro da faixa 

estabelecida pela literatura existente para esgotos sanitários, isto é, entre 106 e 109 

Org./100 mL. Contudo, observou-se eficiência abaixo da faixa reportada para a 

tecnologia de lodos ativados que é da ordem de 70-95%, mesmo após sua cloração. 

TABELA 20  - Análise de coliformes termotolerantes na ETE Campus do Pici. 

Coliformes termotolerantes 
Estatística 

Afluente Efluente 
Unidades 
log 

Dados 6 6  
Média geométrica 3,0E+07 9,5E+04 0,7 
Mínimo 1,3E+06 1,0E+03 0,5 
Máximo 6,9E+08 1,6E+06 3,0 
Desvio padrão 4,8E+08 6,1E+05  
Coef. Var 1,4E+00 1,2E+00  

 

A FIGURA 32 apresenta o comportamento da concentração efluente de 

coliformes termotolerantes segundo grupos de percentis em um gráfico BOX-PLOT. 

A variação observada pode ser atribuída à variação da vazão afluente a ETE. 
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FIGURA 32 - Análise de E. coli no efluente da ETE Campus do Pici. 

 

Apenas 16,7% das análises mantiveram-se dentro dos padrões de 

lançamento estabelecidos. A baixa eficiência e o conseqüente desacordo com a 

legislação vigente, atribui-se à dosagem insuficiente de hipoclorito de cálcio ao 

tanque dosador, provocando desta maneira, concentração inadequada do 

desinfetante no tanque de contato, além do baixo tempo de contato verificado em 

virtude da sobrecarga hidráulica do sistema e elevada concentração de sólidos em 

suspensão, em virtude de falhas operacionais no decantador secundário.  

Freitas (2005) relata em seus experimentos com sistemas de desinfecção 

que variações na vazão são responsáveis por sensíveis alterações no tempo de 

detenção hidráulica, interferindo desta forma na previsão de eficiência do processo. 

Já Kazmi et al. (2007) em estudos sobre remoção de coliformes com sistemas de 

lodos ativados com aeração prolongada em escala real tratando esgotos 

domésticos, afirmam que maior eficiência na remoção de coliformes termotolerantes 

pode ser alcançada por uma efetiva remoção de sólidos suspensos.  

Kazmi et al. (2007) observam que sistemas de lodos ativados operando 

com elevadas concentrações de sólidos suspensos no tanque de aeração e altos 

TDH fornecem melhores eficiências no que diz respeito à remoção de coliformes. 
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A FIGURA 33 mostra a distribuição de freqüência acumulada em função 

de um grupo de percentis para Coliformes Termotolerantes, confirmando o baixo 

nível de atendimento aos padrões de lançamento estabelecidos em norma. 
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FIGURA 33 - Distribuição de Freqüência Acumulada para Coliformes Termotolerantes. 

 

A TABELA 21  mostra os resultados das análises de sólidos suspensos 

totais na ETE Campus do Pici. A FIGURA 34 apresenta o comportamento da 

concentração de sólidos suspensos totais (fixos e voláteis) no efluente segundo 

grupos de percentis em um gráfico BOX-PLOT. A faixa de valores observados 

durante os experimentos é superior ao citado na literatura que é da ordem de 200-

450 mg/L (VON SPERLING, 1997b).  

Apesar disso, se observa que a concentração efluente de sólidos 

suspensos totais atende aos padrões estabelecidos pela portaria nº154 da 

SEMACE, embora, se verifique que a eficiência mínima e máxima não condiz com o 

valor reportado na literatura para os sistemas de lodos ativados convencional e por 

aeração prolongada que situam-se na faixa de 85-95%. 

 

 

 



 

 

 
 
 

81 

TABELA 21  - Análise de sólidos suspensos totais na ETE Campus do Pici. 
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FIGURA 34 - Análise de sólidos suspensos totais na ETE Campus do Pici. 
 

A TABELA 22  mostra os resultados das análises de sólidos dissolvidos 

totais (fixos e voláteis), sendo o comportamento da concentração de SDT no efluente 

segundo grupos de percentis em um gráfico BOX-PLOT mostrado na FIGURA 35. O 

valores obtidos nas análises aproximam-se bastante do usual para esgotos 

sanitários que são da ordem de 500 e 900 mg/L, respectivamente. Por sua vez, o 

valor médio situa-se abaixo do reportado na literatura que é de 700 mg/L (VON 

SPERLING, 1997b).  

SST Estatística 
Afluente  Efluente  Efic (%)  

Dados 12 12  
Média 173,8 11,5 89,6 
Mínimo 38,0 2,0 67,2 
Máximo 577,0 26,0 99,5 
Desvio padrão 161,9 8,6  
Coef. Var 0,93 0,75  
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TABELA 22 - Análise de Sólidos Dissolvidos Totais na ETE Campus do Pici. 
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FIGURA 35 - Análise de Sólidos Dissolvidos Totais na ETE Campus do Pici. 

 

Apenas 9,1% das análises atenderam ao limite máximo permitido pela 

resolução nº357 do CONAMA, evidenciando desta maneira a necessidade de 

tratamento complementar para a remoção dos mesmos. A FIGURA 36 mostra a 

distribuição de freqüência acumulada para este parâmetro, evidenciando a não 

conformidade com o padrão estabelecido na maioria das amostras. 

 
 

SDT Estatística 
Afluente  Efluente  Efic (%)  

Dados 11 11  
Média 653,0 709,2 -12,4 
Mínimo 314,0 469,0 -49,4 
Máximo 891,0 911,0 19,7 
Desvio padrão 155,7 116,7  
Coef. Var 0,24 0,16  
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FIGURA 36 - Distribuição de Freqüência Acumulada para Sólidos Dissolvidos Totais. 

 

A TABELA 23  apresenta o resultado das análises de metais dissolvidos 

realizadas no tanque de aeração e no efluente. Estas análises tiveram como objetivo 

detectar possíveis condições inibitórias de atividade microbiológica no reator, assim 

como sua concentração no efluente tratado. Segundo a Portaria nº154 da SEMACE 

e a Resolução nº357 do CONAMA, apenas o elemento “Se” apresentou 

concentração acima do limite permitido, sendo observado em linhas gerais valores 

bem próximos no tanque de aeração e efluente. 
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Tabela 23 - Análise de Metais Dissolvidos na ETE Campus do Pici. 

Metais 

analisados 

Tanque de aeração 

(mg/L) 

Efluente 

(mg/L) 

Resolução nº357 do 

CONAMA (VMP) 

Al 0,017 0,026 - 

Li <0,002 <0,002 - 

Na 53,67 64,42 - 

K 21,99 22,70 - 

Mg 20,28 22,16 - 

Ca 23,37 25,11 - 

Fe 0,065 0,125 15,0 

Cr <0,02 <0,02 0,5 

V <0,04 <0,04 - 

Cd <0,02 <0,05 0,1 

Ni <0,02 <0,05 2,0 

Sn 0,029 0,088 4,0 

Se 0,05 0,32 0,3 

Pb 0,242 0,226 0,5 

Cu <0,02 0,03 1,0 

 

4.2. Avaliação dos parâmetros operacionais 
 

A TABELA 24  apresenta os resultados das análises para IVL, OD, 

temperatura e pH, coletados no tanque de aeração. Estes parâmetros permitem 

avaliar se o ambiente é apropriado para a remoção biológica dos constituintes do 

esgoto como matéria orgânica e parte dos nutrientes. Observa-se que todos os 

valores de IVL medidos durante as análises no decantador situam-se abaixo de 50 

mg/L, caracterizando desta forma o lodo da ETE como de ótima sedimentabilidade, 

segundo von Sperling (1997a).  

No tanque de aeração, verifica-se que o valor mínimo da concentração de 

oxigênio dissolvido situa-se abaixo do reportado na literatura que é da ordem de 1,5-

4,0 mg O2/L (TCHOBANOGLOUS et al., 2003). Desta forma, valores inferiores à 

supracitada faixa, podem ter contribuído para que o processo de lodos ativados 
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atingisse desempenho satisfatório no que diz respeito à remoção de matéria 

orgânica e nutrientes. 

Com relação a temperatura, observa-se que seus valores condizem com 

os valores usuais para este tipo de tratamento que é da ordem de 25-40°C. O pH da 

ETE encontra-se bem próximo da neutralidade, sendo a faixa de operação entre 6,0 

e 8,0.  

TABELA 24  - Análise de IVL, OD, Temperatura e pH na ETE Campus do Pici. 

Estatística DEC - IVL TA - OD (mg/L)  TA - TEMP. (°C) TA - pH 
Núm dados 12 12 9 12 
Média 25,7 1,9 27,0 7,1 
Mínimo 8,3 1,2 26,5 6,2 
Máximo 49,3 3,3 27,4 7,8 
Desvio padrão 12,2 0,6 0,4 0,7 
Coef. Var 0,5 0,3 0,02 0,1 
Obs: DEC: decantador; TA: tanque de aeração 

 

A FIGURA 37 mostra comportamento de oxigênio dissolvido no Tanque de 

Aeração durante o período de estudo segundo grupos de percentis em um gráfico 

BOX-PLOT. A variação observada na concentração de OD no tanque de aeração 

deve-se a falta de controle na programação do tempo de aeração por parte dos 

operadores da ETE e a instabilidade funcional dos aeradores. Isto leva a ocorrência 

de uma distribuição não homogênea do OD no meio, e conseqüentemente, ao 

surgimento de zonas mortas.  

A FIGURA 38 apresenta o perfil de OD na superfície e a 1 metro de 

profundidade no Tanque de Aeração ao longo do dia. Observa-se clara diferença no 

teor de OD à medida que ocorre o distanciamento da superfície.  
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FIGURA 37 - Análise de OD no Tanque de Aeração na ETE Campus do Pici. 
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FIGURA 38 - Perfil de OD no TA da ETE Campus do Pici. 

 

A FIGURA 39 mostra comportamento da temperatura no Tanque de 

Aeração durante o período de estudo segundo grupos de percentis em um gráfico 

BOX-PLOT. Barr et al. (1998) em experimentos com sistemas de lodos ativados em 

escala de laboratório submetidos a temperaturas elevadas tratando efluente de 
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indústria alimentícia, observaram que a temperatura afeta tanto a atividade biológica 

como a taxa de transferência de oxigênio e as características de sedimentação do 

lodo, influindo conseqüentemente na eficiência de todo o processo. Contudo, as 

análises na ETE em estudo, mantiveram-se dentro da faixa reportada para este tipo 

de tratamento.  
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FIGURA 39 - Análise de temperatura no Tanque de Aeração na ETE Campus do Pici. 

 

A FIGURA 40 apresenta em um gráfico BOX-PLOT os resultados das 

análises de pH no reator. Diez et al. (2002) em estudos com sistemas de lodos 

ativados em escala real, tratando efluente de indústria alimentícia, sob as mesmas 

condições ambientais do presente estudo, afirmam que bactérias têm suas 

atividades otimizadas quando o pH do meio gira entre 6 e 8, sendo que mudanças 

neste valor ocasionam inibição da absorção do carbono orgânico solúvel, diminuindo 

conseqüentemente a taxa de utilização de oxigênio e provavelmente provocando 

perdas na atividade microbiológica, fato não observado na ETE, devido a 

permanência deste valor bem próximo da neutralidade. 
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FIGURA 40 - Análise de pH na ETE Campus do Pici. 

 

A FIGURA 41 apresenta em um gráfico BOX-PLOT os resultados das 

análises de IVL no decantador. Segundo von Sperling (1997a) as análises 

mostraram que o sistema possui um lodo de ótima sedimentabilidade, já que os 

valores obtidos para o parâmetro de índice volumétrico do lodo (IVL) apresentaram-

se abaixo de 50 mg/L, apesar da variação observada entre os sólidos suspensos 

totais e sólidos sedimentáveis no decantador (DEC) durante o período em estudo.  

Barr et al. (1998) afirmam em seus estudos que a má sedimentabilidade 

do lodo atribui-se a estações de tratamento submetidas a elevadas temperaturas 

associadas a uma alta relação alimento/microorganismo (A/M), fato não observado 

na ETE Campus do Pici, já que o mesmo não foi submetido a elevadas 

temperaturas, embora tenha se observado altas relações A/M.  
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FIGURA 41 - Análise de IVL na ETE Campus do Pici. 
 

A FIGURA 42 apresenta a distribuição de sólidos existentes no Tanque de 

aeração. Os sólidos totais dividem-se em fixos e voláteis. Esta classificação dividi-se 

em uma fração orgânica que constitui os sólidos totais voláteis que são de maior 

interesse devido serem indicadores da quantidade de matéria orgânica e biomassa 

existente no tanque de aeração onde ocorre a remoção biológica dos diversos 

poluentes existentes e uma fração inorgânica ou inerte que constitui os sólidos totais 

fixos, que de uma forma geral, servem em primeira aproximação, como indicador da 

parcela de substâncias minerais contidas no esgoto. 

Observa-se que o teor de sólidos totais situa-se bem distante do valor 

reportado pela literatura para a tecnologia de lodos ativados (VON SPERLING, 

1997a). As análises indicam que a principal parcela responsável pela diferença 

observada, atribui-se aos sólidos suspensos voláteis. Isto indica mais uma vez que a 

sobrecarga hidráulica existente no sistema impede a duplicação da biomassa 

existente no tanque de aeração devido à redução do TDH, provocando seu 

varrimento.     

von Sperling (1997a) afirma em suas experiências que menores 

concentrações de sólidos suspensos no reator são responsáveis pela 

indisponibilidade de biomassa para assimilar a matéria orgânica afluente gerando 

desta maneira altas relações A/M que por sua vez, ocasionam um lodo filamentoso 
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com características de má sedimentabilidade comprometendo a qualidade do 

efluente. Entretanto, no presente estudo não se observou lodo filamentoso apesar 

da alta relação A/M. 

Pollice et al. (2007) observaram em experimentos com sistemas de 

reatores com biomembrana em escala de laboratório, tratando esgotos municipais  

que a concentração de biomassa cresce à medida que se aumenta o TDH, segundo 

uma função logarítmica, mantendo desta forma uma relação entre sólidos suspensos 

voláteis e totais (SSV/SST) da ordem de 75 a 85%, valor este, superior ao 

encontrado durante o período de análises na ETE Campus do Pici. 
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FIGURA 42 - Distribuição de sólidos no Tanque de Aeração da ETE Campus do Pici. 
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Obtido: 772,2 mg/L 
 

Sólidos Totais 
Voláteis 

 
Literatura = 2.620 mg/l 

 
Obtido: 324,8 mg/L 

 

Sólidos Totais Fixos  
 

Literatura = 180 mg/L 
 

Obtido: 447,4 mg/L 
 

Sólidos Voláteis  
Dissolvidos 

 
Literatura: 120 mg/L 

 
Obtido: 230,2 mg/L 

Sólidos Suspensos 
Voláteis 

 
Literatura: 2.500 mg/L 

 
Obtido: 94,6 mg/L 

 

Sólidos Suspensos 
Fixos 

 
Literatura: 60 mg/L 

 
Obtido: 38 mg/L 

 

Sólidos Fixos  
Dissolvidos 

 
Literatura: 120 mg/L 

 
Obtido: 409,4 mg/L 

 



 

 

 
 
 

92 

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

O presente trabalho permitiu avaliar os aspectos técnicos e operacionais 

do sistema de lodos ativados e a subseqüente proposição de medidas corretivas 

para a ETE do Campus do Pici. Apesar da falta de um histórico da ETE em termos 

de dados de qualidade do efluente, a realização de análises físico-químicas e 

biológicas, complementadas pelas visitas à ETE e entrevista com os operadores, 

nos permitiram fazer um diagnóstico apurado da estação. 

Observou-se que a ETE está sobrecarregada hidraulicamente, fazendo 

com que seja verificada uma baixa eficiência na remoção da matéria orgânica, 

quando comparado aos valores citados na literatura, muito provavelmente pela 

diminuição do tempo de detenção hidráulica (TDH) em todas as unidades da mesma 

como: tanque de aeração, decantador secundário e tanque de contato. Com relação 

ao atendimento à Portaria no 154 da SEMACE, a ETE enquadra o parâmetro DQO 

melhor do que o parâmetro DBO.  

Em termos de remoção de patógenos, o processo de desinfecção da ETE 

do tipo cloração está operando com baixíssima eficiência, muito provavelmente  pela 

dosagem insuficiente de hipoclorito de cálcio associado ao baixo TDH no tanque de 

contato, advindo da sobrecarga hidráulica. Com relação ao atendimento da portaria 

na questão microbiológica, verifica-se conseqüentemente baixo percentual de 

atendimento.   

No que tange à remoção de nutrientes, como era de se esperar, a ETE 

possui baixa capacidade de remoção de nitrogênio e fósforo, em que os parâmetros 

amônia e ortofosfato, não atendem em nenhuma amostra aos limites impostos pela 

portaria. 

Para os metais pesados avaliados, observa-se que apenas o elemento 

“Se” apresentou concentração acima do limite permitido apesar do descarte de 

efluentes provenientes de laboratórios, e que em linhas gerais, os valores 

encontrados no tanque de aeração e efluente eram bem próximos. 

Para os parâmetros operacionais verifica-se que a operação da ETE é 

feita de maneira empírica, sem um acompanhamento técnico necessário para se 

tentar sanar alguns dos problemas como baixa concentração de OD no tanque de 

aeração, baixa concentração de lodo no tanque de aeração, dentre outros. O baixo 
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valor do IVL é devido à baixa concentração dos sólidos em suspensão no tanque de 

aeração e não devido a uma baixa relação alimento/microrganismo. 

Recomenda-se treinar adequadamente os operadores residentes na ETE 

Campus do Pici, a fim de que os mesmos adquiram conhecimento suficiente para 

operar o sistema de forma satisfatória. 

Recomenda-se também estudar a possibilidade da reutilização do efluente 

tratado nas culturas vizinhas tendo em vista a riqueza de nutrientes existentes no 

mesmo.  

5.1. Proposição de intervenções na ETE do Campus do  Pici 
 

Com base nas visitas à ETE e experiências realizadas e discutidas nas 

análises durante o referido período de estudo, verificou-se a necessidade da 

realização de algumas intervenções no controle operacional da ETE a fim de evitar 

os problemas citados anteriormente e simultaneamente, alcançar um efluente que 

atenda aos padrões de lançamento citados, através das seguintes medidas: 

 

• Diminuição da vazão afluente ao sistema de lodos ativados para diminuir o 

problema de sobrecarga hidráulica, pela inclusão de uma outra tecnologia de 

tratamento, ou acréscimo no número de tanques de aeração, decantadores e 

tanque de contato. Uma alternativa poderia ser a inclusão de um reator UASB 

para tratar parte da vazão da ETE; 

• Consertar ou substituir aeradores defeituosos, além de alterar o tempo de 

aeração, a fim de garantir um grau de mistura e suprimento de oxigênio 

adequados, além de evitar o formação de zonas mortas; 

• Aumentar a vazão de recirculação do lodo e reduzir a vazão de descarte de 

lodo com o propósito de garantir maior concentração de sólidos em 

suspensão voláteis no tanque de aeração, assim como aumentar a idade do 

lodo; 

• Garantir tempo de detenção de lodo suficiente no sistema para promover o 

surgimento de organismos de crescimento lento responsáveis pela remoção 

de nutrientes bem como produtos de difícil degradação, assim como manter 

uma relação A/M conveniente, gerando desta forma um efluente de boa 

qualidade, em termos de matéria orgânica e nutrientes; 
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• Dosar hipoclorito em função da vazão afluente à ETE, para que seja garantida 

concentração adequada do mesmo no tanque de contato, proporcionando 

desta maneira, a eliminação satisfatória dos organismos patogênicos. Com a 

vazão atual torna-se necessário o aumento do volume do tanque de contato 

para aumentar o TDH para pelo menos 30minutos; 

• Realizar limpeza freqüente nos vertedores triangulares dos decantadores 

secundários para que se evite acúmulo de material no mesmo, e seu posterior 

arraste, comprometendo a qualidade do efluente, principalmente na eficiência 

da cloração; 

• Construção de câmaras de nitrificação e desnitrificação para remoção de 

nitrogênio, assim como zonas de recirculação especifica para possibilitar a 

remoção de fósforo. 

 

Sendo assim, torna-se necessária a construção de novas unidades de 

tratamento para distribuição da vazão afluente, por exemplo, através da 

implementação de módulos complementares de tanque de aeração, decantadores e 

tanque de contato, ou a utilização de uma outra concepção de tratamento para uma 

parte da vazão, para sanar o problema de sobrecarga hidráulica. Só a partir dessas 

intervenções, poderá se pensar em uma otimização da ETE Campus do Pici para 

compatibilizar as eficiências reais com as de projeto e adequar o efluente aos 

padrões estabelecidos pelas legislações vigentes. 
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