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1

PO R Q U E T R A T A R O S
ES GO TOS
DOMÉSTICOS?
OBJETIVOS

Destacar os distúrbios ambientais
provocados pelo lançamento dos esgotos
domésticos no ambiente e evidenciar a
necessidade do tratamento.

Um dos grandes desafios da atualidade consiste na manutenção dos recursos naturais
disponíveis. Para tanto é necessária a preservação dos ecossistemas por meio do uso
racional e sustentável destes. Os elementos químicos que formam os seres vivos são
reciclados naturalmente nos ambientes, no entanto, a capacidade de degradação dos
compostos, sem afetar drasticamente as características ecológicas dos sistemas, é
limitada.
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A concentração e a grande densidade humana nas cidades promovem a geração de
maiores volumes de resíduos, tais como os esgotos domésticos. Normalmente, os
ecossistemas aquáticos receptores não têm capacidade de assimilação e degradação
desses resíduos sendo promovida a poluição local, reduzindo a disponibilidade de
água para diversos fins e afetando as características ecológicas do corpo hídrico.
A capacidade de depuração de um ambiente natural é dificilmente quantificada por
apresentar muitas variáveis externas e internas relacionadas, tais como vazão de um
rio, temperatura ambiente, insolação, regime hidrológico, entre outros. O fenômeno
de autodepuração está vinculado ao restabelecimento da estabilidade ou equilíbrio
do ambiente por mecanismos essencialmente naturais, após as alterações provocadas
pelo lançamento de despejos (VON SPERLING, 1995). Segundo ODUM (1988), o
grau de estabilidade atingido num ecossistema varia muito, dependendo do rigor do
ambiente externo além da eficiência dos controles internos. Existem duas formas de
estabilidade:
- a estabilidade de resistência – capacidade de se manter “estável” diante do
estresse, como exemplo um rio que mantém suas características naturais quando
recebe uma determinada carga de matéria orgânica (até um determinado limite –
capacidade suporte);
- a estabilidade de elasticidade – capacidade de se recuperar rapidamente, como
exemplo um rio que recebe um determinado volume de despejo e rapidamente
retoma sua condição de equilíbrio.
Uma poluição orgânica concentrada, tal qual a que resulta de despejo de esgoto in
natura em rios e lagos, cria uma demanda bioquímica de oxigênio (DBO) resultante
da quebra por oxidação dos detritos pelos microrganismos. Nutrientes inorgânicos
estimulam a produção de detritos orgânicos, somando mais a DBO. Nas suas piores
manifestações, esse tipo de poluição pode deplecionar as águas superficiais de
oxigênio, levando à asfixia dos peixes e outros organismos aeróbios (RICKLEFS,
1993) (Figura 1.1).
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Representação esquemática dos distúrbios promovidos pelo
lançamento de esgotos num lago.

De maneira sucinta, os principais impactos, a curto prazo, relacionados ao
lançamento de esgotos domésticos em corpos d’água constituem:

S IS TEMAS

-

o aumento do consumo de oxigênio pelas bactérias que oxidam a matéria
orgânica, podendo provocar a ausência de oxigênio no meio com conseqüente
morte dos seres aquáticos aeróbios, como os peixes;

-

a contaminação da água por microrganismos patogênicos presentes nos
excretas de pessoas doentes;

-

a alteração da comunidade biológica presente com desenvolvimento de grande
densidade de poucas espécies de seres vivos, que utilizam eficientemente os
substratos contidos nos esgotos;

-

a eutrofização, a qual consiste no desenvolvimento excessivo de algas
provocado pela disponibilidade de nutrientes, especialmente o fósforo e o
nitrogênio;
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-

efeito tóxico da amônia (NH3) aos peixes e do nitrito (NO2) e nitrato (NO3) ao
homem.

Existem muitas doenças associadas ao uso direto ou indireto de água contaminada
pelas fezes de pessoas ou outros animais doentes. Essas doenças são conhecidas como
doenças de veiculação hídrica. Na Tabela 1 são apresentadas algumas doenças de
veiculação hídrica, juntamente com o agente causador. Na Figura 1.2 tem-se um
fluxograma das principais vias de transmissão dos patógenos associados a essas
doenças.

REINO/GRUPO
Vírus

Monera – Bactérias

PARASITO

DOENÇA

Vírus da hepatite A e E
Rotavírus
Enterovírus
Polivírus
Coxsackievírus
Echovírus
Astrovírus
Calicivírus
Reovírus
Samonella paratyphi A, B, C
Salmonella typhi
Salmonella spp

Hepatite infecciosa
Gastroenterite
Meningite, encefalite, doenças respiratórias
Poliomielite
Meningite, Pneumonia
Meningite, paralisia
Gastroenterite
Gastroenterite, Infecções respiratórias

Shigella sonnei, S. flexneri, S. boydii, S.
disenteriae
Vibrio cholerae
Yersinia enterocolitica
Campyilobacter jejuni
Escherichia coli
Leptospira spp

Disenteria

Protista- Protozoários

Entamoeba histolytica
Giardia lamblia
Toxoplama gondii
Balantidium coli
Cryptosporidium

Animal – Nematóides

Ascaris lumbricoides
Ascaris suum
Ancylostoma duodenale
Necator americanus
Trichiuris trichiura
Toxocara canis
Trichostrongylus axei

Febre paratifóide
Febre tifóide
Salmonelose
Cólera
Gastroenterite
Gastroenterites
Gastroenterites
Leptospirose
Enterite aguda
Diarréia, perda de peso
Alterações do sistema nervoso, coriorretinite
Distúrbios digestivos
Gastroenterite
Distúrbios gastrointestinais
Distúrbios gastrointestinais
Anemia, emagrecimento
Anemia, emagrecimento
Distúrbios gastrointestinais, anemia
Distúrbios gastrointestinais,
Emagrecimento, distúrbios neurológicos
Gastrite, úlcera gástrica

Distúrbios digestivos, insônia, anorexia,
emagrecimento, distúrbios nervosos.
Taenia saginata
Distúrbios digestivos, insônia, anorexia,
emagrecimento, distúrbios nervosos.
Animal – Cestóides
Hymenolepis nana
Disenteria, alterações nervosas
Hymenolepis diminuta
Gastroenterites
Echinococcus granulosus
Distúrbios digestivos, hepáticos e pulmonares.
Fontes: ADEME, 1998 para vírus
Andreoli
., 2001; Adaptado de EPA, 1992 para bactérias; Adaptado de
Thomaz Soccol e Paulino, 2000 para protozoários e helmintos.
Taenia solium

apud

Tabela
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Principais agentes patogênicos que podem estar presente nos esgotos
domésticos.
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ETE = Estação de Tratamento de Esgotos.
Figura

1.2

Principais vias de transmissão de doenças hídricas.

Neste contexto, o tratamento e a adequada destinação dos resíduos líquidos
humanos são de fundamental importância para a qualidade de vida no planeta, seja
pela preservação dos ecossistemas como pela preservação da saúde humana. Nas
últimas décadas têm crescido a adoção de práticas ambientais mais adequadas e têm
sido gerados os programas e investimentos públicos em saneamento, refletindo numa
contínua implantação e ampliação dos níveis de tratamento de esgotos domésticos no
Brasil. Entretanto, há ainda muito a ser feito, de acordo com pesquisa feita pelo
IBGE (2003), cerca de 20% da população brasileira não é atendida por sistemas de
tratamento de esgotos. Em algumas regiões esse índice ainda é menor, como é o caso
do Nordeste. Os problemas de saúde pública são outra questão a considerar, muitas
internações hospitalares são provocadas por doenças de veiculação hídrica. Também,
a taxa de mortalidade infantil por parasitoses como a Giardíase e a Amebíase ainda é
elevada no território nacional.
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REFLITA
Dados levantados nos últimos congressos e eventos em
saneamento ambiental mostram uma estreita ligação
entre as internações hospitalares e a falta de
saneamento. Não seria mais lógico e viável atuar na
origem do problema, ou seja, implementando ações de
saneamento nas comunidades?

PROCURE SABER
Quantas internações hospitalares vinculadas à poluição
hídrica são realizadas por mês em sua cidade?

Os processos de tratamento baseiam-se na reciclagem biológica dos componentes
presentes nos esgotos, mediada por uma ampla diversidade de microrganismos que
se desenvolvem naturalmente em locais destinados ao tratamento (reatores). O
tratamento de esgotos seja em escala individual ou coletivo preconiza o
desenvolvimento acelerado e concentrado dos microrganismos que decompõem a
matéria orgânica e sob determinadas condições reduzem as concentrações de
nitrogênio e fósforo dos efluentes. A redução de microrganismos patogênicos é
atingida por mecanismos físicos, como a radiação ultravioleta e químicos, como a
cloração, a ozonização, entre outros.
Um eficiente sistema de tratamento conduz a redução da matéria orgânica, dos
nutrientes e dos patógenos dos esgotos domésticos a níveis satisfatórios ao
lançamento em um determinado corpo d’água, ou seja, a níveis tais que as
concentrações residuais dos elementos e compostos podem ser depuradas no corpo
d’água receptor sem alterar suas características e sem colocar em risco a saúde
humana.

PROCURE SABER
Se existe sistema de tratamento de esgotos em sua
cidade. Qual o percentual de população atendida? Se o
tratamento realizado contempla a desinfeção.
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:

Os ecossistemas possuem capacidade de reciclagem dos elementos
químicos que compõem os seres vivos.
2.- O acelerado desenvolvimento humano provoca a geração de maiores
volumes de resíduos.
3.- Os ambientes naturais não têm capacidade de absorver esse grande volume
de resíduos sem sofrerem alterações.
4.- As alterações nos sistemas naturais diminuem a disponibilidade de recursos
hídricos para diversas finalidades.
5.- Os principais impactos relacionados ao lançamento de esgotos em
ambientes aquáticos são a depleção dos níveis de oxigênio, a eutrofização e
a contaminação por microrganismos patogênicos.
6.- Grande parte da população brasileira não é atendida por sistemas de
tratamento de esgotos.
7.- Parasitoses, como a Ascaridíase, Amebiáse e a Giardíase, causadas pela
ausência de saneamento básico, ainda fazem muitas vítimas no Brasil.
8.- O tratamento dos esgotos domésticos é necessário para a preservação dos
recursos naturais e para a saúde humana.
9.- Os esgotos domésticos são tratados biologicamente pela maximização dos
processos de ciclagem natural promovida pelo homem.
10.- Os esgotos tratados eficientemente contém resíduos capazes de serem
degradados nos corpos d’água receptores sem alterarem suas características
naturais.
1.-
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2

E CO MPO SI ÇÃ O D OS ES GO TOS

N AT U R E Z A E
COMPOSIÇÃO DOS
ES GO TOS
OBJETIVOS

Possibilitar o conhecimento sobre a
origem e composição físico-química e
biológica dos esgotos domésticos.

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os esgotos
domésticos ou sanitários são os despejos líquidos de residências e prédios, podendose incluir quantidades menores de águas de chuva, de superfícies e de lençóis
subterrâneos, que não são admitidas intencionalmente, bem como quantidades
inexpressivas de despejos industriais.
Toda a água após ser utilizada numa residência é denominada de esgoto. A utilização
inclui as águas de banho, do vaso sanitário, da cozinha, da lavanderia, da urina, entre
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outras. Dessa forma, os esgotos de origem doméstica são constituídos por cerca de
99,9% de água e apenas 0,1% de fezes, sabão, partículas de alimentos, sais presentes
na urina, microrganismos, papel, plásticos, pó, areia, madeira, compostos orgânicos e
inorgânicos solúveis, colóides, etc. (PESSÔA e JORDÃO, 1995).
As substâncias orgânicas são os principais constituintes dos esgotos domésticos.
Segundo Pessoa e Jordão (1985), os esgotos domésticos apresentam:
-

cerca de 40% de proteínas, provenientes principalmente da desassimilação
humana (resíduos da digestão da carne e de proteínas de origem vegetal) e
também de restos de alimento protéicos preparados para a alimentação;

-

de 25% a 50% de carboidratos, presentes nos resíduos da desassimilação
humana (digestão de alimentos com amido e açucares);

-

aproximadamente 10% de gordura e óleos; provenientes da desassimilação
humana (resíduos da digestão de alimentos gordurosos) e da preparação de
alimentos na cozinha (óleos e gorduras utilizados na cozinha, principalmente
em frituras);

-

concentrações menores de uréia, surfactantes, fenóis, pesticidas e outros;
oriundos da urina, detergentes e demais produtos de limpeza doméstica,
limpeza de frutas e verduras., etc.

As águas residuárias podem ainda conter menores concentrações de certos compostos
orgânicos, como enzimas, coenzimas, vitaminas, ATP, ácidos nucléicos, entre outros
(BLUNDI et al., 1990). Além da heterogeneidade de substâncias orgânicas, os
esgotos domésticos apresentam compostos nitrogenados e fosforados, orgânicos e
inorgânicos, e microrganismos característicos da flora digestiva humana e outros
patogênicos excretados por pessoas contaminadas. Todos esses elementos são de
interesse sanitário por conferirem risco de poluição ambiental e de saúde à população
humana.

PROCURE SABER

A composição dos esgotos domésticos apresenta
variações em diferentes localidades? Por que?

Na seqüência são apresentados os principais parâmetros utilizados na determinação
dos compostos e microrganismos presentes nos esgotos.
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PARÂMETROS DE CARACTERIZAÇÃO DOS
ESGOTOS DOMÉSTICOS

Mundialmente, os resíduos líquidos humanos são caracterizados por parâmetros
físico-químicos e biológicos, destacando-se:
- parâmetros físico-químicos: DBO ; DQO; COT, Nitrogênio; Fósforo; Sólidos
Totais; Sólidos em Suspensão; Sólidos Dissolvidos; Sólidos Sedimentáveis, pH;
Alcalinidade; Oxigênio Dissolvido; Temperatura e Odor.
5,20

- parâmetros Biológicos: Coliformes Totais; Coliformes Fecais; Escherichia coli;
Streptococos fecais; Concentração de parasitas, especialmente o nematóide Ascaris
lumbricoides, o protozoário Giardia lamblia e a bactéria Salmonella.

2.1.1

PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
a. Matéria orgânica
-

Os materiais carbonáceos presentes nos esgotos, ou seja as substâncias que
contêm átomos de carbono compondo as substâncias orgânicas, (proteínas,
aminoácidos, carboidratos e lipídios) são comumente determinados em termos
indiretos através da DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) e DQO
(Demanda Química de Oxigênio) e diretamente por meio do COT (Carbono
Orgânico Total):
-

DBO : Demanda Bioquímica de Oxigênio: essa medida baseia-se no
principal efeito ecológico da poluição orgânica em um corpo d’água, o
decréscimo dos teores de oxigênio dissolvido. A DBO retrata a quantidade
de oxigênio requerida para estabilizar, através de processos bioquímicos, a
matéria orgânica carbonácea. É uma indicação indireta do carbono
orgânico biodegradável. O tempo para a estabilização completa é de 20 dias
(DBO ), no entanto, para facilitar e agilizar a realização da análise,
convencionou-se proceder a análise no 5 dia e em temperatura de 20 C
(DBO ). O teste de DBO baseia-se na diferença entre a concentração de
oxigênio no t = 5 dias e no t = 0 dias de uma amostra incubada a 20 C.
Pode ser utilizado o método de Winkler (titulação) ou por respirometria.
5,20

u

º

5,20

o

5

o

-

DQO: Demanda Química de Oxigênio: corresponde à demanda química
do oxigênio necessário à oxidação do material carbonáceo contido nos
esgotos. Quantifica, indiretamente, a matéria orgânica
oxidável
quimicamente, ou seja, engloba toda a fração da matéria orgânica, a
biodegradável e a inerte. A análise de DQO em laboratórios de esgotos é
comumente efetuada segundo procedimento colorimétrico de refluxo
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fechado, baseado na oxidação do material orgânico presente na amostra.
Uma das vantagens do teste da DQO em relação ao teste da DBO consiste
no tempo necessário a execução da técnica e a obtenção do resultado. Para
DBO são utilizados 5 dias enquanto para a DQO, cerca de 2 horas e 30
minutos.
5

5

A relação entre a DQO e a DBO fornece uma indicação da
biodegrabilidade do despejo. Quanto menor a relação, maior a
degradabilidade biológica do material e vice-versa. Esta relação é
importante para a escolha de um tratamento adequado aos resíduos de
origem industrial (por que estes apresentam composição variada). Para
esgotos domésticos brutos, a relação DQO/DBO varia em torno de 1,7 a
2,4 (Von Sperling, 1995), indicando a capacidade de reciclagem biológica
dos resíduos.
5

5

-

COT: Carbono Orgânico Total: Expressa diretamente a concentração de
matéria orgânica presente em uma amostra líquida. Determina-se o COT
através da quebra das moléculas orgânicas complexas transformando-as
em moléculas simples. Essas moléculas reagem com o oxigênio em alta
temperatura formando o dióxido de carbono, o qual é determinado
quantitativamente. Infelizmente, esse método não tem sido muito
difundido nos laboratórios de esgotos devido ao elevado custo dos
equipamentos e gases requeridos pela técnica.
Apesar de serem amplamente utilizadas e referenciadas na maioria da
literatura especializada, as análises de DQO e DBO apresentam uma série
de interferências que prejudicam a determinação da real concentração da
matéria orgânica presente nos esgotos. Em virtude deste fato, outras
metodologias vêm sendo estudadas, tais como a determinação das
proteínas totais, dos carboidratos e dos lipídios, isoladamente.
Na Tabela 2.1, apresenta-se a contribuição (per capita) e a concentração
típica da matéria orgânica dos esgotos domésticos mensurada em diferentes
formas.

Matéria Orgânica

Contribuição per capita
típica (g/hab.d)

Concentração
típica (mg/L)

DQO
DBO

100
50

700
350

COT
45
Fonte: Adaptado de Von Sperling (1995).

250

5

Tabela

14

2.1

Contribuição (per capita) e concentração típica da matéria orgânica
presente nas águas residuárias domésticas.
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b. Nitrogênio
O material nitrogenado em águas residuárias de origem doméstica é composto,
principalmente, por nitrogênio amoniacal (gasoso, NH e salino, NH ),
nitrogênio orgânico (uréia, proteínas, aminoácidos e outras substâncias
orgânicas com o grupo amino) e, raramente, traços de formas oxidadas (nitrito
– NO e nitrato – NO ). Na Tabela 2.2 verifica-se a contribuição (per capita)
e a concentração típica dos compostos nitrogenados nos esgotos sanitários.
+

3

-

4

-

2

3

Contribuição per
capita (gN/hab.d)

Concentração
no esgoto (mgN/L)

3,5

20

4,5

30

N Total
8,0
Fonte: Adaptado de Von Sperling (1995).

50

Composto nitrogenado
N orgânico
(proteínas, uréia,
aminoácidos,...)
N inorgânico reduzido
(NH e NH )
3

4

Contribuição (per capita) e concentrações típicas das formas
nitrogenadas presentes nos esgotos domésticos.

Tabela 2.2

Na caracterização das frações nitrogenadas presentes nos esgotos, empregam-se
determinações das frações de amônia, Nitrogênio Total Kjeldahl – NTK,
nitrito e nitrato:
-

Amônia ou íon amônio (NH ou NH ): Forma reduzida de nitrogênio.
Geralmente é medida por métodos colorimétricos após filtração ou
centrifugação da amostra. A amônia existe em solução tanto na forma de
íon (NH ) como na forma livre, não ionizada (NH ). A distribuição
relativa assume a seguinte forma em função dos valores de pH:
3

4

+

4

3

pH < 8,0.................. praticamente toda a amônia na forma de NH
pH = 9,5.................. aproximadamente 50% NH e 50% NH
3

+
4

+
4

pH > 11,0................ praticamente toda a amônia na forma de NH .
3

-

Nitrogênio Total Kjeldahl – NTK: corresponde a fração do nitrogênio
orgânico adicionado do nitrogênio amoniacal presente numa determinada
amostra. Para a determinação do NTK faz-se necessária a digestão da
amostra, onde todo o nitrogênio orgânico é convertido em amônia a qual é
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freqüentemente medida por meio de análises colorimétricas. O NTK é a
forma predominante de nitrogênio em esgotos domésticos brutos.
-

Nitrogênio Orgânico: a concentração do nitrogênio orgânico é calculada
subtraindo-se o nitrogênio amoniacal do NTK (Nitrogênio Orgânico =
NTK – N-NH ).
4

-

-

Nitrito (NO ): forma oxidada de nitrogênio. Composto extremamente
instável, resultante da oxidação biológica da amônia, conforme processo
que será discutido posteriormente. A detecção do nitrito é comumente
efetuada por métodos colorimétricos após filtração da amostra.

-

Nitrato (NO ): forma mais oxidada do nitrogênio resultante da oxidação
biológica do nitrito, conforme processo que será discutido posteriormente.
Geralmente o nitrato é determinado por métodos colorimétricos após
filtração da amostra.

-

Nitrogênio Total – NT: indica a quantidade de todo o nitrogênio
presente em uma amostra. Corresponde a soma do nitrogênio orgânico
(proteínas, aminoácidos, úreia, enzimas,...) ao nitrogênio inorgânico (NH
+ NO + NO ). Normalmente calcula-se pela soma do NTK com o
nitrito e o nitrato (NT = NTK + N-NO + N-NO ).

2

-

3

4

2

3

2

3

Em cursos d’água, a determinação da forma predominante do nitrogênio
pode fornecer indicações sobre o estágio da poluição eventualmente
ocasionada por algum lançamento de esgoto a montante. Se a poluição é
recente, o nitrogênio estará basicamente na forma de nitrogênio orgânico e/
ou amônia e, se antiga, basicamente na de nitrato (as concentrações de
nitrito são normalmente reduzidas) (Von Sperling, 1995).
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c

Fósforo

-

Outro nutriente de interesse no controle da poluição presente nos esgotos
sanitários é o fósforo. As fonte deste elemento nos esgotos de origem doméstica
são os excrementos humanos, os detergentes sintéticos e os aditivos químicos
usados no tratamento de água. Segundo WPC (1983), a contribuição de fósforo
foi reduzida aproximadamente 50% em comunidades que baniram a utilização
de detergentes. Em redes de abastecimento público de água potável, o uso de
metafosfato de sódio ou composto similar para o controle da corrosão nas
tubulações, contribui para o aumento nos níveis de fósforo nos esgotos (WPC,
1983).

-

O fósforo nos esgotos domésticos apresenta-se na forma inorgânica como
ortofosfatos e polifosfatos e, na forma orgânica compondo diversas substâncias
como os fosfolipídios presentes nas membranas celulares, as moléculas de
DNA e RNA, entre outros. No entanto, as formas inorgânicas deste elemento

S AN EAM EN TO B ÁSI CO I

N ATUREZA

E CO MPO SI ÇÃ O D OS ES GO TOS

abrangem cerca de 70% da concentração de fósforo das águas residuárias
(WPC, 1983).
Os parâmetros de determinação do fósforo em esgotos são:
-

Fósforo Total (PT): engloba toda a fração de fósforo presente no esgoto.
Normalmente, quantifica-se o fósforo total através de métodos
colorimétricos após digestão da amostra onde o fósforo presente nos
compostos orgânicos é segmentado à moléculas inorgânicas.

-

Fósforo inorgânico: corresponde ao fósforo prontamente disponível à
assimilação pelos microrganismos e pelos vegetais. Usualmente é
determinado por métodos colorimétricos em amostras previamente
filtradas.

-

Fósforo orgânico: a fração orgânica do fósforo é calculada pela subtração
do fósforo inorgânico do fósforo total (Fósforo orgânico = Fósforo total –
Fósforo inorgânico).
Na Tabela 2.3 descreve-se os valores da contribuição (per capita) média e
das concentrações médias das frações de fósforo em esgotos de origem
doméstica.

Composto fosforado

Contribuição per
capita (gP/hab.d)

P orgânico
0,8
P inorgânico
1,7
P total
2,5
Fonte: Adaptado de Von Sperling (1995).

Concentração no
esgoto (mgP/L)
4,0
10,0
14,0

Fósforo em esgotos domésticos

Tabela 2.3

d. Sólidos
As frações de sólidos nos esgotos são classificadas de acordo com o tamanho e o
estado, as características químicas e a decantabilidade das partículas, conforme
abaixo relacionado:
Classificação por tamanho e estado:
-

Sólidos Totais – ST: corresponde à soma de todas as frações de sólidos
presentes numa amostra (ST = SS + SD). Normalmente são medidos por
análises gravimétricas, retirando-se a água por evaporação.
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-

Sólidos em Suspensão – SS: teoricamente, são considerados SS todo o
material particulado com diâmetro superior a 1µm (Von Sperling, 1995).
Abrangem as algas, protozoários e algumas bactérias. Na prática, obtêm-se
os SS por gravimetria filtrando-se um volume de amostra em membrana de
0,45µm sob vácuo. Todo o material retido na membrana é considerado
como SS.

-

Sólidos Coloidais: aqueles materiais com diâmetro entre 10 µm e 1µm
(Von Sperling, 1995). As argilas, a maioria das bactérias e os vírus são
exemplos desse tipo de sólidos.

-

Sólidos Dissolvidos – SD: considera-se SD todos aqueles com diâmetro
inferior a 10 µm (Von Sperling, 1995). Ex: sais e matéria orgânica.

-3

-3

Na prática, devido as dificuldades de detecção, todos os sólidos com
diâmetro inferior a 0,45µm são considerados como sólidos dissolvidos e
calculados a partir da diferença entre os sólidos totais e os sólidos em
suspensão (SD = ST – SS).
Classificação pelas características químicas:
-

Sólidos Fixos - STF, SSF, SDF: todos os tipos de sólidos acima
mencionados, após serem calcinados a 550 C perdem a fração orgânica por
volatilização, permanecendo apenas a fração inorgânica que corresponde
aos sólidos fixos. Essa fração remanescente é determinada por gravimetria e
representa a matéria inorgânica ou mineral.
o

-

Sólidos Voláteis – STV, SSV, SDV: corresponde à fração orgânica perdida
por volatilização após calcinação a 550 C. Obtêm-se a concentração dos SV
subtraindo-se os sólidos fixos dos sólidos totais (STV = ST – STF; SSV =
SS – SSF; SDV = SD - SDF). Os sólidos voláteis são uma estimativa da
matéria orgânica contida nos sólidos.
o

A Figura 2.1 mostra uma distribuição típica entre os diversos tipos de
sólidos presentes num esgoto bruto de composição média.
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Distribuição aproximada dos sólidos do esgoto bruto (Adaptado de Von
Sperling, 1995).

2.1

Classificação pela decantabilidade:
-

Sólidos sedimentáveis – SSd: Todos os sólidos em suspensão com
capacidade de sedimentação em cone Imhoff após 1 hora. Indica a
capacidade de sedimentação da matéria orgânica particulada dos esgotos.

-

Sólidos em suspensão não sedimentáveis: A fração de sólidos que não
sedimenta em cone Imhoff após 1 hora.

PROCURE SABER

Qual a concentração máxima permitida de sólidos em
esgotos tratados para lançamento em corpos d'água
superficiais?
e. pH e alcalinidade
+

O pH - potencial hidrogeniônico expressa a concentração de íons H em
escala anti-logarítmica. Este parâmetro indica a condição de acidez,
neutralidade ou alcalinidade do líquido:
pH < 7,0: condições ácidas
pH = 7,0: neutralidade
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pH > 7,0: condições básicas
O pH dos esgotos domésticos brutos normalmente situa-se entre 6,7 e 7,5 e é
medido diretamente através de um medidor potenciométrico (pHmetro).
A capacidade de neutralizar os ácidos é denominada de alcalinidade. Na água,
ela é representada pela presença de íons hidróxido, carbonato e bicarbonato
conforme o valor do pH (Macedo, 2003):
-

pH > 9,4 = hidróxidos e carbonatos

-

8,3 < pH < 9,4 = carbonatos e bicarbonatos

-

4,4 < pH < 8,4 = apenas bicarbonatos

Na quantificação da alcalinidade de uma amostra utiliza-se indicadores das
várias faixas de pH e titula-se com solução ácida de concentração conhecida.
O pH e a alcalinidade são parâmetros importantes para o controle durante os
processos biológicos e químicos de tratamento dos esgotos, pois afetam
diretamente a velocidade das reações biológicas e químicas.
f.

Temperatura:
A temperatura indica a intensidade de calor. É um parâmetro extremamente
importante no tratamento de esgotos, pois está relacionada com a velocidade
em que se processam as reações, a diminuição da solubilidade dos gases e o
aumento da taxa de transferência dos gases. Determinada por meio de
termômetros.

g. Oxigênio Dissolvido - OD
Gás oxigênio dissolvido na água. Vital para o metabolismo dos organismos
aeróbios. Importante parâmetro de caracterização dos efeitos da poluição por
matéria orgânica, em ambientes aquáticos. Um esgoto bruto não tem OD
devido a elevada demanda por oxigênio (DBO). Entretanto, este parâmetro é
de interesse aos processos aeróbios de tratamento de esgotos e para o controle
da poluição em corpos d’água. O OD é frequentemente medido através de
sondas introduzidas diretamente na amostra e também pelo método de
Winkler (titulação).
h. Odores:
Os odores dos esgotos sanitários são provenientes da liberação de gases
oriundos da decomposição da matéria orgânica. Segundo Von Sperling (1995),
esgotos frescos ou recentes exalam odores “oleosos” enquanto esgotos fétidos
ou antigos têm cheiro de ovo podre (devido a liberação de compostos com
enxofre).
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Outros parâmetros são importante para a caracterização dos esgotos domésticos
tais como os metais pesados, os quais são frequentemente acrescentados aos
esgotos por certas atividades comerciais e industriais. Devido à sua toxicidade, a
presença de quaisquer deles em quantidades excessivas, o que não é comum
em esgotos de origem doméstica, prejudica o reúso da água para diversas
finalidades.

2.1.2

PARÂMETROS BIOLÓGICOS

Os microrganismos encontrados nos esgotos domésticos podem ser saprófitas,
comensais, simbiontes ou parasitos. Apenas a última categoria é capaz de causar
doenças ao homem e a outros animais. Dentre os organismos patogênicos, cinco
grupos podem estar presente nos esgotos: vírus, bactérias, protozoários, fungos e
helmintos.
A quantidade de patógenos nos esgotos de origem humana reflete diretamente o
nível de saúde da população e as condições de saneamento básico de cada região.
Comunidades de baixa renda e precárias condições de saneamento básico, produzem
resíduos com maiores concentração de parasitas, enquanto em comunidades com
alto padrão social, os efluentes apresentam baixa densidade de patogênicos. Segundo
ANDREOLI et al (2001), a procedência de microrganismos patogênicos pode ser
também animal (exemplo fezes de cães e gatos) ou então, pela presença de animais
na rede de esgoto, principalmente roedores.
Os riscos dos patógenos dos esgotos à saúde humana dependem de alguns fatores:
-

eficiência da desinfeção durante o tratamento;

-

freqüência de doenças de veiculação hídrica na população;

-

tempo de sobrevivência dos agentes patogênicos no meio externo (as formas de
resistência como os esporos de bactérias, os cistos dos protozoários e os ovos dos
helmintos resistem por um tempo maior; ex: ovos de Ascaris podem sobreviver
até 7 anos fora do corpo humano);

-

a dose infectante (ex: um ovo de helminto ou um cisto de protozoário é
suficiente para infectar o hospedeiro enquanto muitas bactérias podem ser
necessárias para causar uma infeção);

-

o sistema imunológico das pessoas (para bactérias e vírus, a dose infectante
depende do sistema imunológico do indivíduo). A saúde dos indíviduos
contaminados também interfere no tempo de reabilitação e na gravidade da
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enfermidade (por exemplo: infeções provocadas pelo protozoário
Criptosporidium têm levado à óbito muitos dos portadores do vírus da AIDS).
A grande diversidade de espécies de microrganismos patogênicos que podem estar
nos esgotos dificulta o processo de determinação do grau de contaminação dos
esgotos. Apesar de existirem técnicas para a identificação e contagem de muitas das
espécies, estas possuem custo elevado, são complexas e muitas vezes de execução
longa (até quatro semanas). Por esses motivos, a noção de organismo indicador da
presença de patógenos foi introduzida em microbiologia sanitária. Para tanto, são
consideradas certas bactérias que são fáceis de detecção analítica, fazem parte da
flora normal do tubo digestivo e são relativamente resistentes (Andreoli et al., 2001).
A presença destes organismos na água ou nos alimentos indica a presença de material
fecal e uma potencialidade para transmissão de doenças, sendo designados como
indicadores de contaminação fecal. Sabe-se que uma cepa de Escherichia coli (espécie
dominante entre os coliformes fecais) pode causar transtornos intestinais, no entanto,
a maioria dos indicadores fecais não causam doenças.
Os organismos indicadores compreendem os coliformes totais, coliformes fecais e os
estreptococos fecais. A densidade dos grupos de organismos presentes nos esgotos
sanitários brutos, incluindo-se os indicadores, encontra-se descrita na Tabela 2.4.

MICRORGANISMOS PRESENTES NOS ESGOTOS DOMÉSTICOS BRUTOS

Microrganismo

Contribuição per capita
(org/hab.d)

Bactérias totais

10 - 10

Coliformes totais

10 – 10

Coliformes fecais

10 - 10

Estreptococos fecais

10 - 10

12

9

8

8

Concentração
(org/100mL)
10 – 10

13

9

12

10 – 10

11

10 – 10

6

5

10 – 10

9

5

Cistos de protozoários

<10

6

<10

3

Ovos de helmintos

<10

6

<10

3

Vírus

10 - 10
Fonte: ARCEIVALLA (1981) apud Von sperling (1995).
Tabela 2.4
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5

10

7

10 - 10
2

9

8

6

4

Microrganismos presentes nos esgotos domésticos brutos
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Uma breve descrição sobre os organismos indicadores de contaminação fecal humana
e sobre os métodos de detecção dos mesmos é fornecida na seqüência.
a. Coliformes Totais - CT:
Os coliformes totais englobam uma grande variedade de espécies de bactérias
que são encontradas em muitos ambientes poluídos e não poluídos. Estão
presentes na flora intestinal de animais endotermos e em ambientes naturais.
Tal grupo foi bastante utilizado no passado como indicador, e continua a ser
usado em alguma áreas, embora as dificuldades associadas com a ocorrência de
bactérias não fecais seja um problema (THOMANN e MUELLER, 1987 apud
Von sperling, 1995). Não existe uma relação quantificável entre CT e
microrganismos patogênicos (Von Sperling, 1995).
Os três métodos adotados para a detecção de coliformes totais e coliformes
fecais são conhecidos por:
a. tubos múltiplos (fermentação),
b. membrana filtrante (filtração e cultura) e,
c. método do substrato cromogênico (popular colilert).
b. Coliformes Fecais – CF:
Os coliformes fecais são bactérias exclusivamente intestinais presentes no
homem e em outros animais endotermos. A bactéria Escherichia coli é uma das
principais espécies pertencente ao grupo dos coliformes fecais e vêm sendo, nos
últimos anos, utilizada como indicador, em substituição dos coliformes fecais.
Para a determinação deste grupo empregam-se as mesmas metodologias
descritas para coliformes totais, sendo que atualmente o método do substrato
cromogênico vêm substituindo os demais devido a praticidade na execução e a
resposta rápida (18h ou 24h de incubação). Este método estima a densidade de
coliformes totais e de Escherichia coli de uma amostra tendo como princípio a
ativação de enzimas presentes nessa bactérias por meio de substratos
específicos.
c. Estreptococos fecais:
Existem várias espécies ou variedades de estreptococos. Esses microrganismos
habitam o intestino de seres humanos e outros animais. Ex: Streptococcus
faecalis - homem; Streptococcus bovis - gado bovino; Streptococos equinus –
eqüinos.
Nas companhias de saneamento e nos órgãos de fiscalização ambiental são
freqüentemente adotadas as determinações de coliformes totais e coliformes fecais ou
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E. coli para indicação da potencialidade de uma amostra líquida representar risco de
contaminação à população. Também em legislação sobre as condições de
balneabilidade das praias, as classes dos corpos d’água, os padrões de lançamento de
esgotos tratados em corpos d’água entre outras regulamentações, têm-se os
coliformes fecais ou E. coli como principal indicador.
Algumas determinações específicas podem ser realizadas para detecção de espécies
de interesse. As mais comumente efetuadas são:
-

Para bactérias: Salmonella e Shigella (meio de cultura específicos e incubação);

-

Para protozoários: cistos de Giardia e oocistos de Criptosporidium;

-

Para helmintos: ovos de Ascaris lumbricoides (separação física por sedimentação
e flotação e microscopia óptica);

-

Para vírus: enterovírus.

Todas essas análises apresentam custo elevado, dispêndio de tempo em laboratório e
necessitam de técnicos especializados para execução (identificação microscópica, em
alguns casos).

PROCURE SABER

Quais são as possíveis vias de contaminação humana
por helmintoses?

24

S AN EAM EN TO B ÁSI CO I

N ATUREZA

PONTOS
1.-

2.-

A

E CO MPO SI ÇÃ O D OS ES GO TOS

DESTACAR

Os esgotos domésticos são compostos por 99,9% de água e apenas 0,1% de
sólidos.
Os parâmetros de caracterização mais empregados em esgotos domésticos
são: a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO ), a Demanda Química de
Oxigênio (DQO), os Sólidos Totais (ST), os Sólidos em suspensão (SS), os
Coliformes Totais (CT) e os Coliformes Fecais (CF).
A matéria orgânica carbonácea, medida em termos de DBO , DQO e COT, é
o principal constituinte dos esgotos domésticos (concentração média de
350mg/L, 700mg/L e 250mg/L, respectivamente).
A DBO representa a potencialidade de um efluente líquido causar um
impacto negativo ao ambiente, indicando o oxigênio necessário à
estabilização da matéria orgânica.
Os nutrientes nitrogênio e fósforo estão presentes nos esgotos na forma de
compostos orgânicos e inorgânicos, em elevadas concentrações (50mg/L e
14mg/L, respectivamente).
O pH, a alcalinidade, a temperatura e o oxigênio dissolvido são parâmetros
que influenciam diretamente os processos biológicos e químicos de
tratamento das águas residuária.
Os esgotos domésticos de uma população podem conter muitas espécies de
agentes patogênicos dos grupos das bactérias, protozoários, fungos e
helmintos;
Os organismos indicadores de contaminação fecal apenas indicam a
presença de fezes humanas ou de outros animais em determinado
ambiente. Eles não são, necessariamente, causadores de enfermidades.
5

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

5

5
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3

D O TRA TAMEN TO D E ES GO TOS

PR I N C Í P I O S D O
TRATAM EN TO DE
ES GO TOS
OBJETIVOS

Destacar a complexidade dos processos e
dos microrganismos envolvidos no
tratamento biológico dos esgotos.

Um completo sistema de tratamento de esgotos domésticos, seja individual ou
coletivo, contempla as fases de coleta da água utilizada, transporte até o local de
tratamento, tratamento e destino final. No tratamento, há uma interação de diversos
mecanismos, alguns ocorrendo simultaneamente e outros seqüencialmente. A
atividade microbiana principia-se no próprio sistema de coleta e interceptação de
esgotos e atinge seu máximo na estação de tratamento, onde acontece,
principalmente, a oxidação da matéria carbonácea e, muitas vezes, a oxidação da
matéria nitrogenada (nitrificação).
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Dentre as etapas mais amplamente empregadas nas Estações de Tratamento de
Esgotos – ETE’s, quer sejam de pequeno porte e/ou unidades domiciliares, quer
sejam de grande porte, destacam-se àquelas que promovem a separação dos sólidos e
gorduras contidas nos esgotos – mecanismos físicos, as que promovem a
decomposição do material decantado e dos compostos solúveis – mecanismos
biológicos e as que empregam mecanismos químicos para fins específicos, como por
exemplo a adsorção de fósforo e a desinfeção final do efluente tratado.
Normalmente, o tratamento de esgotos domésticos inicia-se com a remoção física dos
sólidos grosseiros (material sólido com diâmetro maior que 10mm) e das areias (com
diâmetro maior que 2mm), os quais são removidos do sistema e tratados como
resíduos sólidos. Em alguns sistemas, após a retirada dos sólidos inertes, há uma
etapa para a retirada da matéria orgânica sedimentável, a qual é tratada
posteriomente em unidades específicas para este fim. Após esses mecanismos físicos
de separação dos sólidos, os esgotos são conduzidos a principal etapa do processo,
onde ocorre o tratamento biológico. Nas unidades de tratamento biológico o objetivo
central consiste na oxidação ou fermentação da matéria orgânica carbonácea.

REFLITA

Se o esgoto compreende a água utilizada (líquido) por
que há necessidade de retirada do material sólido
inerte?
Os processos biológicos de tratamento de esgotos funcionam de modo a propiciarem
um ambiente favorável ao crescimento maximizado das células microbianas
(biomassa) responsáveis pela ciclagem dos elementos contidos no esgoto. As reações
que ocorrem durante o processo são determinadas pelo metabolismo das espécies
presentes no sistema.
Os microrganismos atuantes no tratamento dos esgotos podem ser aeróbios ou
anaeróbios conforme a necessidade de oxigênio para a obtenção de energia. Dessa
forma, os reatores biológicos podem ser aeróbios ou anaeróbios. Os processos
aeróbios de interesse ao tratamento das águas residuária envolvem a oxidação da
matéria orgânica, a oxidação da amônia (nitrificação) e a fotossíntese.
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Qual é a origem dos microrganismos presentes nas
ETE's?

Os processos anaeróbios mais importantes ao tratamento de esgotos contemplam a
fermentação da matéria orgânica, que se processa em várias etapas e a redução dos
nitratos.
Dessa forma, os objetivos do tratamento de esgotos abrangem a redução da DBO ou
DQO, do nitrogênio, do fósforo em alguns casos e dos microrganismos patogênicos.
Na Tabela 3.1 descreve-se resumidamente as possíveis vias de transformação desses
compostos durante o tratamento dos esgotos domésticos.

Composto

Vias de Transformação

DBO ou DQO

Síntese de biomassa
Adsorção à biomassa
Sedimentação
Oxidação (liberação de CO2) para a obtenção de energia pelos
aeróbios
Fermentação (produção de metano)

NITROGÊNIO

Síntese de biomassa
Adsorção à biomassa
Sedimentação
Nitrificação (produção de NO3)
Desnitrificação (liberação de N2) para a obtenção de energia pelos
anaeróbios facultativos
Volatilização (liberação de NH )
3

FÓSFORO

COLIFORMES
FECAIS

Tabela 3.1

Síntese de biomassa
Adsorção à biomassa
Sedimentação
Acúmulo na biomassa
Precipitação química
Sedimentação
Adsorção à biomassa
Predação pelos protozoários
Inativação em alto pH
Inativação em altas concentrações de OD
Inativação pela radiação ultravioleta
Desinfeção química (hipoclorito de sódio, ozônio, dióxido de cloro,
etc.)
Sedimentação

Principais vias de transformação dos compostos potencialmente
poluidores contidos nas águas residuárias domésticas.
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3.1

REAÇÕES BIOQUÍMICAS DE INTERESSE AO
TRATAMENTO DE ESGOTOS

3.1.1

OXIDAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA

A degradação dos compostos carbonados constitui a principal fonte de energia para
os microrganismos presentes na unidade de tratamento. A Demanda Química de
Oxigênio - DQO afluente à ETE, normalmente, subdivide-se em duas componentes
principais: uma fração não biodegradável ou inerte, e outra biodegradável. A fração
inerte, solúvel e/ou suspensa, pode estar presente no afluente ou ser produzida
através do metabolismo dos microrganismos do próprio sistema. A fração
biodegradável pode ser de rápida ou de lenta degradação, estando presente na forma
solúvel e na forma particulada.
Durante o tratamento, a fração da DQO inerte particulada pode ser diretamente
sedimentada ou adsorvida por uma massa de microrganismos que posteriormente
sedimentarão. Porém, a fração da DQO inerte solúvel, na maioria dos processos, não
sofre alteração, saindo do sistema na mesma concentração de entrada (METCALF &
EDDY, 1991; Von Sperling, 1995).
A DQO de rápida degradação biológica inclui compostos orgânicos constituídos por
moléculas orgânicas pequenas e simples, rapidamente absorvidas e metabolizadas no
interior das células, como monossacarídeos, ácidos graxos de baixo peso molecular,
aminoácidos e álcoois. A fração lentamente biodegradável inclui, além das moléculas
orgânicas complexas, moléculas em solução e sob a forma coloidal, que têm em
comum o fato de não serem absorvidas pelas células sem antes sofrerem hidrólise
extracelular. Este mecanismo constitui o passo limitante da utilização da matéria
orgânica lentamente biodegradável pelas células, e permite subdividir esta fração em
DQO rapidamente hidrolisável e DQO lentamente hidrolisável (Von Sperling,
1995).
O metabolismo celular dos microrganismos associados ao processo, envolve reações
de anabolismo, fase construtiva em que os substratos orgânicos são transformados
nos compostos que constituem o protoplasma e as substâncias de reserva, e reações
de catabolismo, fase degradativa onde se processa a transformação do substrato de
modo a obter a energia necessária aos processos de síntese e manutenção celular.
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Os principais mecanismos de degradação aeróbia, que traduzem a evolução da
biomassa em função do tempo, envolvem reações de oxidação e síntese (Equação 1) e
respiração endógena (Equação 2):
CHONS + O + nutrientes --> CO + NH + C H NO + Produtos Finais (1)
2

2

3

5

7

C H NO + 5O ---> 5CO + 2H O + NH + Energia
5

7

2

2

2

2

3

2

(2)

em que:
-

CHONS – representação da matéria orgânica

-

C H NO – representação da biomassa bacteriana
5

7

2

Durante a oxidação e síntese, a matéria orgânica é oxidada a produtos finais e
utilizada pelos microrganismos para o seu metabolismo e desenvolvimento. Neste
período o substrato é abundante. Na respiração endógena, predominam os
mecanismos de auto-oxidação, em que a principal fonte de alimento passa a ser o
protoplasma celular.
A Figura 3.1 representa graficamente a evolução da biomassa bacteriana ao longo do
tempo em função da concentração de substrato, expresso pela Demanda Bioquímica
de Oxigênio – DBO, e o Oxigênio Consumido - OC. A DBO presente na água
residuária é utilizada pelos microrganismos (biomassa) para realização de suas
atividades metabólicas de crescimento e obtenção de energia (oxidação e síntese).
Este processo resulta no consumo de oxigênio e aumento da população de
microrganismos. Quando a maior parte da DBO, inicialmente presente, encontra-se
reduzida, e os nutrientes, escassos, a população de microrganismos passa a declinar
(crescimento endógeno).
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3.1

Evolução simultânea do substrato-biomassa em função do tempo.
(Fonte: Adaptado de Metcalf & Eddy, 1991).

Os reatores biológicos são sistemas de cultura mista, onde coexistem microrganismos
com diferentes taxas de crescimento e decaimento. Em conseqüência, algumas
espécies podem estar em uma determinada etapa da síntese ou respiração endógena,
enquanto outras espécies encontram-se em fases mais atrasadas ou adiantadas (Von
Sperling, 1995).
Os microrganismos que realizam a oxidação da matéria orgânica presente nos
esgotos são chamados de heterotróficos por utilizarem carbono orgânico como fonte
de carbono e para obtenção de energia. Entre os principais fatores reguladores da
atividade dessas bactérias têm-se a temperatura. Baixas temperaturas diminuem a
velocidade de respiração desses organismos enquanto temperaturas até 40 C
aceleram a atividade dos mesmos. Outro fator limitante é a disponibilidade de
oxigênio, há necessidade de manutenção da concentração de oxigênio no reator
biológico para que ocorra a oxidação da matéria orgânica. Os microrganismos que
atuam no tratamento necessitam de macronutrientes para o seu metabolimo,
normalmente mensurados através da relação entre C:N:P ou DBO:NT:PT,
recomenda-se 100:5:1 (Metcalf & Eddy, 1991). Para esgotos domésticos normalmente
têm-se valores próximos a estes.
o

3.1.2

NITRIFICACÃO

A nitrificação consiste na oxidação biológica da amônia, tendo como produto final o
nitrato. A reação é mediada por bactérias específicas e se realiza em duas etapas. Na
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primeira (Equação 3), a amônia é oxidada a nitrito através da ação bioquímica das
Nitrossomonas sp. Na etapa seguinte (Equação 4), ocorre a oxidação do nitrito a
nitrato, e as bactérias mediadoras são as Nitrobacter sp.
NH

+
4

-

+

+ 3/20 ---> NO + 2H + H O + Energia
2

-

NO + 1/20
2

(3)

2

2

-

---> NO + Energia

2

(4)

3

O processo de nitrificação é quimioautotrófico, envolvendo organismos que utilizam
o carbono inorgânico (CO ) para síntese de novas células. A representação da reação
de síntese da biomassa nitrificante pode ser verificada na reação abaixo (Equação 5).
Os íons amônio são assimilados pelo protoplasma celular, utilizando-se a energia
derivada da nitrificação.
2

-

4CO + HCO + NH
2

3

+
4

+ H O ---> C H O N + H O
2

5

7

2

(5)

2

A oxidação total (nitrificação) e a síntese da amônia encontram-se representadas na
reação representada pela equação 6.
+

-

NH + 1,83O + 1,98HCO --> 0,021C H O N + 0,98NO
1,88H CO
4

2

2

3

5

3

7

2

3

+ 1,041H O +
(6)
2

O processo de nitrificação é muito sensível às variações de pH, temperatura,
concentração de oxigênio dissolvido e de matéria orgânica e o tempo de retenção da
biomassa nos sistemas. A taxa de crescimento das nitrificantes, principalmente
Nitrossomonas sp, é lenta e bastante inferior à das bactérias heterotróficas responsáveis
pela remoção da matéria orgânica. As Nitrobacter sp têm uma taxa de crescimento
mais rápida, razão pela qual, dificilmente ocorrem acúmulos de nitritos nos sistemas
de tratamento (Von Sperling, 1997).
Dessa forma, para que a nitrificação ocorra em um reator biológico faz-se necessário
a manutenção de algumas condições, as quais:
- as bactérias nitrificantes são microrganismos de crescimento lento, necessitando
por isso de maiores períodos de permanência da biomassa nos sistemas;
- as nitrificantes apresentam uma grande sensibilidade a baixas concentrações de
oxigênio, sendo que os reatores necessitam ser operados com valores de oxigênio
dissolvido superiores a 2 mg.L (Von Sperling, 1995; LOPES, 1996; VAN
HAANDEL & MARAES, 1999);
-1
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Qual é a vantagem da ocorrência da nitrificação em
uma ETE, se esse processo não promove a remoção do
nitrogênio, mas sim somente a transformação de
nitrogênio reduzido a nitrogênio oxidado?
3.1.3

FOTOSSÍNTESE

A Fotossíntese é um processo de síntese endergônico que consiste na conversão de
energia luminosa em energia química, que posteriormente é utilizada para reduzir o
dióxido de carbono em produtos altamente energéticos como a glicose e o amido. O
processo ocorre em seres procariontes e eucariontes. Quimicamente, o processo
fotossintético significa a armazenagem de uma parte da energia solar sob a forma de
energia potencial. Segundo Ricklefs (1996) mais da metade da fotossíntese na
superfície terrestre é realizada por cianobactérias, dinoflagelados, diatomáceas e
euglenófitas do fitoplâncton.
Os seres fotossintetizantes, capturam energia luminosa e a transformam em energia
química de ligação nos carboidratos. A equação geral da reação de oxidação-redução
pode ser escrita como segue (Odum, 1988):
CO + 2H A --> CH O + H O + 2A

(7)

sendo a oxidação: 2H A ---> 4H + 2A

(8)

2

2

2

2

2

e a redução: 4H + CO ---> (CH O) + H O
2

2

(9)

2

No caso das cianobactérias, as algas unicelulares e os vegetais, A corresponde ao
oxigênio. A água é oxidada com a liberação de oxigênio gasoso e o gás carbônico é
reduzido a carboidrato (CH O), com a liberação de água. Na fotossíntese bacteriana,
H A (o redutor) é um composto inorgânico de enxofre, como o ácido sulfídrico
(H S), no caso das sulfobactérias verdes e púpuras (Chlorobacteriaceae e
Thiorhodaceae, respectivamente), ou um composto orgânico, como no caso das
bactérias sulfúreas roxas e pardas (Athiordaceae). Conseqüentemente, o oxigênio não
é liberado nesse tipo de fotossíntese bacteriana (Odum, 1988).
2

2

2

-

A fotossíntese transforma o carbono de um estado oxidado (CO ou HCO ) para um
estado reduzido (CH O) de alta energia. As moléculas de carboidratos são
rearranjadas no interior da célula permitindo a síntese de novos compostos essenciais
2

3

2
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ao metabolismo do ser fotossintetizante. Dessa forma, as moléculas de glicose,
tornam-se óleo e celulose e, combinadas com nitrogênio, fósforo, enxofre, magnésio e
carboidratos simples, produzem um conjunto de proteínas, ácidos nucléicos e
pigmentos (Ricklefs, 1996).
A produtividade primária de um sistema ecológico pode ser definida como a taxa na
qual a energia radiante é convertida, pela atividade fotossintética, em substâncias
orgânicas (Odum, 1988). Pode ser subdividida em:
-

produção primária bruta: corresponde à energia total assimilada pela
fotossíntese;

-

produção primária líquida: corresponde à energia acumulada na biomassa.

A diferença entre a produção bruta e a líquida abrange a energia da respiração, a
quantidade utilizada para manutenção e a biossíntese (Figura 3.2).

Figura

3.2

Diagrama da alocação de energia pelos seres fotoautotróficos. (Fonte:
Ricklefs,1996).
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Todos os seres fotossintetizantes também utilizam o oxigênio para a respiração.
Dessa forma, a produção líquida de oxigênio (O produzido – O respirado) pode ser
negativa, neutra ou positiva, dependendo de uma série de fatores (Odum, 1988). De
maneira geral, as microalgas realizam mais síntese do que oxidação, gerando sempre
um saldo de compostos orgânicos para os heterotróficos, além de um superávit de
oxigênio que permite a respiração dos outros organismos (Von Sperling, 1995).
2

2

O processo de fotossíntese é essencial durante o tratamento de esgotos em lagoas de
estabilização, pois é através desse processo, principlamente, que as bactérias
heterotróficas obtêm o oxigênio necessário a oxidação da matéria orgânica dos
esgotos. Estudos em lagoas facultativas de esgotos apontam que a produção líquida
de oxigênio pode chegar a valores de 2kgO /kg de peso seco (PS) algal (UEHARA e
VIDAL, 1989). Segundo ABDEL-RAZIK (1991) apud Von Sperling (1996), o balanço
entre produção e consumo de oxigênio numa lagoa facultativa favorece a produção.
O mesmo autor cita que as microalgas produzem cerca de quinze vezes mais
oxigênio do que consomem, conduzindo a um saldo positivo no sistema.
2

Durante as horas do dia, a produtividade primária não está restrita à disponibilidade
de luz, porque os níveis de luz solar incidentes na superfície terrestre excedem os
pontos de saturação da maioria dos fotoautotróficos (Ricklefs,1996), os quais
absorvem somente 1% a 2% da energia solar (Odum, 1988). Os principais fatores
limitantes da fotossíntese constituem:
-

temperatura: como a maioria dos processos biológicos, a fotossíntese acontece
mais rapidamente quando a temperatura se encontra dentro de uma estreita
faixa de variação, o ponto ótimo varia de acordo com a temperatura
prevalecente do ambiente ao qual os fotossintetizantes se aclimatam,
o

aproximadamente 16 C para as espécies adaptadas ao clima temperado até
o

cerca de 38 C para espécies adaptadas ao clima tropical (Ricklefs, 1996).
o

Temperaturas elevadas (acima de 45 C) causam a desnaturação de proteínas e
enzimas celulares e conseqüentemente a inativação da fotossíntese
(JUNQUEIRA e CARNEIRO, 1991);
-

38

nutrientes: os organismos fotossintetizantes necessitam de macronutrientes
(N, P, K) e micronutrientes (Ca, Mn, Mg, Na, Se, etc.) essenciais ao processo de
síntese e ao metabolismo. O requisito por nutrientes e o balanço entre eles varia
conforme as espécies.
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Durante a noite, a fotossíntese não ocorre, mas os seres fotossintetizantes continuam
respirando o oxigênio para a queima da glicose acumulada no tecido e
conseqüentemente a obtenção de energia.

3.1.4

FERMENTAÇÃO ANAERÓBIA

A respiração anaeróbia é o processo bioquímico através do qual muitas bactérias e
fungos unicelulares obtêm energia para o metabolismo celular. Neste processo são
utilizados aceptores de elétrons inorgânicos como o nitrato (redução do nitrato),
sulfato (redução do sulfato) ou dióxido de carbono (formação de metano) para a
conversão da matéria orgânica. A formação de metano não ocorre em ambientes onde
o oxigênio, o nitrato e o sulfato encontram-se prontamente disponíveis como
aceptores de elétrons (CHERNICHARO, 1997).
A produção de metano ocorre em diferentes ambientes naturais tais como pântanos,
solo, sedimentos de rios, lagos e mares assim como nos órgãos digestivos de animais
ruminantes (Chernicharo, 1997). Segundo o mesmo autor, estima-se que a digestão
anaeróbia com formação de metano seja responsável pela completa mineralização de
5 a 10% de toda a matéria orgânica disponível no planeta.
A conversão anaeróbia de substâncias orgânicas em metano consiste num complexo
processo bioquímico envolvendo várias populações de bactérias que se relacionam de
forma simbiótica, onde o produto de um grupo é o substrato de outro. Os
microrganismos que atuam no processo podem ser divididos em três importantes
grupos: as fermentativas, responsáveis pela hidrólise e a acidogênese, as acetogênicas
e as metanogênicas.
O processo de degradação da matéria orgânica inicia-se com a hidrólise do material
presente no efluente a compostos mais simples, que possam ser assimilados pelos
microrganismos. Normalmente, os compostos orgânicos complexos (polímeros
orgânicos) são convertidos pela ação de enzimas extracelulares em monômeros, tais
como açúcares, ácidos orgânicos, aminoácidos, etc. (Chernicharo, 1997). Na
anaerobiose, a hidrólise dos polímeros usualmente ocorre de forma lenta, sendo
vários os fatores que podem afetar o grau e a velocidade em que o substrato é
hidrolisado: temperatura, tempo de residência, composição do substrato, tamanho
das partículas, pH, concentração de N-NH e concentração de produtos da hidrólise
(LETTINGA et al., 1996 apud Chernicharo, 1997).
4
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Os produtos solúveis oriundos da hidrólise são metabolizados no interior das células
das bactérias fermentativas, sendo convertidos em diversos compostos mais simples,
os quais são excretados pelas células. Os compostos produzidos nesta etapa de
acidogênese incluem ácidos graxos voláteis, álcoois, ácido lático, gás carbônico,
hidrogênio, amônia, sulfeto de hidrogênio, além de novas células bacterianas
(Chernicharo, 1997).
Na etapa de acetogênese, os produtos formados na fase de acidogênese são oxidados a
acetato, hidrogênio e gás carbônico para a formação do metano na próxima etapa, no
entanto, somente o acetato e o hidrogênio podem ser assimilados pelas bactérias
metanogênicas.
Durante a formação dos ácidos acético e propiônico, uma grande quantidade de
hidrogênio é formada, fazendo com que as concentração de pH no meio aquoso
diminua. Há, porém duas maneiras pelas quais o hidrogênio é consumido no meio:
I. através das bactérias metanogênicas, que utilizam hidrogênio e hidróxido de
carbono para produzir metano; e
II. através da formação de ácidos orgânicos, tais como propiônico e butírico, ácidos
estes formados pela reação do hidrogênio com dióxido de carbono e ácido
acético (Chernicharo, 1997).
O processo de degradação do substrato durante a digestão anaeróbia é finalizado pela
etapa de metanogênese, a qual consiste na transformação dos produtos formados na
acetogênese em metano e dióxido de carbono. A formação do metano é executada por
dois mecanismos distintos envolvendo diferentes espécies de bactérias, as
acetoclásticas e as hidrogenotróficas (MALINA e POHLAND, 1992; Chernicharo,
1997).
Na presença de sulfato, sulfito ou outros compostos a base de enxofre a oxidação da
matéria orgânica é realizada utilizando esses compostos como aceptores de elétrons.
Como produtos finais dessa oxidação são formados gás sulfídrico e gás carbônico
(Malina e Pohland, 1992).
De acordo com Lettinga e RINZEMA (1985), os microrganismos responsáveis pela
redução dos compostos de enxofre são chamados de bactérias redutoras de sulfato.
Estas bactérias são capazes de utilizar vários tipos de substratos para o seu
crescimento e manutenção, constituindo um importante grupo para o equilíbrio da
digestão anaeróbia pela habilidade de oxidar ácidos orgânicos voláteis. A Figura 3.3
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representa o fluxo de carbono durante a decomposição anaeróbia da matéria orgânica
complexa ao metano.

Figura

3.3

Diagrama do fluxo do carbono durante a decomposição anaeróbia.
(Fonte: Chernicharo, 1997).

Vários fatores ambientais influenciam no processo anaeróbio, destacando-se:
-

pH: interfere na atividade enzimática e na estrutura molecular dos
microrganismos, altera o equilíbrio químico de certos compostos aumentando
ou diminuindo sua toxicidade. Segundo LEMA (1997) apud SANTANA
(2002), o pH ótimo para as bactérias metanogênicas situa-se próximo da
neutralidade (6,5 a 8,2), as produtoras de ácidos têm um crescimento ótimo na
faixa de pH entre 5 e 6;
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temperatura: a atividade dos microrganismos anaeróbios é dependente da
temperatura em que estão expostos, em especial para o grupo metanogênico, o
qual apresenta atividade metabólica aumentada em temperaturas maiores que
60 C e diminuída em temperaturas maiores que 70 C. Duas faixas de
temperaturas ótimas são verificadas para o processo anaeróbio, uma na faixa
mesófila (cerca de 35 C) e outra na faixa termófila (55 C a 60 C) (Malina e
Pohland, 1992);
o

o

o

o

o

-

nutrientes: o balanço de nutrientes apontado como necessário ao metabolismo
anaeróbio corresponde a faixas de 400:7 e 1000:7 para DQO:N e 5:1 a 7:1 para
N:P. Elementos traços (micronutrientes) como ferro, níquel, magnésio, cálcio,
sódio, bário, tungstênio, molibdato, selenium e cobalto são necessários à
metanogênese e à acetogênese (Malina e Pohland, 1992).

-

toxicidade: Existem diversos compostos orgânicos e inorgânicos que podem
ser tóxicos ou inibidores ao processo anaeróbio, embora o efeito geral resultante
da adição da maioria destes possa variar de estimulante a tóxico. A toxicidade
de um composto ou elemento, normalmente é dependente das concentrações
de pH e/ou de outros componentes. As bactérias metanogênicas são facilmente
inibidas por toxinas, devido a sua pequena fração de substrato utilizado para a
síntese celular e ao elevado tempo de geração dessas bactérias (Chernicharo,
1997). Exemplos de inibidores constituem alguns cátions (Na , NH , K ,
+

+

+

4

2+

2+

Ca , Mg ), ácidos graxos voláteis, amônia livre (NH ), sulfato e sulfeto,
metais pesados (cromo, níquel, zinco, cobre, arsênico, etc.) (Chernicharo,
1997; Santana, 2002).
3

3.1.5

DESNITRIFICAÇÃO

O processo de desnitrificação biológica (Equação 10), caracteriza-se pela produção
de nitrogênio gasoso a partir da redução microbiológica de óxidos de nitrogênio. Os
principais produtos são dinitrogênio (N ) e óxido nitroso (N O), embora tenha sido
detectado ocasionalmente o óxido nítrico (NO). Os substratos usuais são nitrato e
nitrito. Nesse processo, os óxidos de nitrogênio atuam como aceptores finais de
elétrons.
2

-

2NO + 2H
3

+

---> N + 2,50 + H O
2

2

2

2

(10)

+

O consumo de íon hidrogênio (H ) na desnitrificação implica numa economia da
alcalinidade do meio. Em sistemas onde ocorrem a nitrificação, o pH pode reduzir-se
a valores inaceitavelmente baixos, mas, se no mesmo sistema, ocorrer a
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desnitrificação, cerca de metade da alcalinidade consumida pode ser recuperada (Van
Handell & Marais, 1999).
As bactérias responsáveis pela desnitrificação são aeróbias, mas capazes de crescerem
em meios anaeróbios, utilizando o nitrato e/ou nitrito como aceptor final de elétrons
durante a oxidação da matéria orgânica. Destacam-se as desnitrificantes:
Pseudomonas sp, Achromobacter sp, Bacillus sp e Paracoccus sp. A desnitrificação pode
ocorrer em zonas anóxicas presentes no próprio reator aeróbio, em decantadores
secundários ou em compartimentos anóxicos específicos para este fim. A aplicação da
nitrificação/desnitrificação em sistemas de tratamento conduz a minimização do
lançamento de nitrogênio no corpo receptor.

PROCURE SABER

Quais as vantagens e desvantagens da utilização do
tratamento anaeróbio em relação ao tratamento aeróbio
de esgotos?

3.2

MICROBIOLOGIA ASSOCIADA AO
TRATAMENTO DE ESGOTOS

Os processos biológicos de tratamento de águas residuárias são protótipos artificiais,
compactos e concentrados de processos naturais de depuração onde intervêm uma
população biológica variada, complexa e em competição constante, ou seja, cada
ETE constitui num ecossistema em que cada organismo tem uma taxa de
crescimento específica dependente de fatores bióticos e abióticos, controláveis ou
não, tais como:
-

a disponibilidade de substrato;

-

fatores ambientais e outros relativos ao dimensionamento; e

-

operação dos sistemas.

Nos reatores biológicos de tratamento de esgotos procura-se intensificar a
proliferação de certos microrganismos, especialmente bactérias, que além da
propriedade de oxidar aerobicamente a matéria orgânica e a amônia no caso de
sistemas aeróbios, possuem a característica especial de formarem massas capazes de
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adsorver partículas em suspensão – a floculação biológica. Essa característica é
fundamental no tratamento da fase líquida do esgoto contendo finas partículas em
suspensão durante o tratamento denominado lodo ativado, o qual está descrito no
capítulo 4. A formação dessas massas de maior tamanho e densidade, chamadas de
flocos biológicos, confere à biomassa suspensa capacidade de rápida sedimentação.
As bactérias são os principais organismos responsáveis pela ciclagem dos nutrientes
dos esgotos mas, além delas, outros microrganismos presentes e de papel
fundamental no processo são os componentes da microfauna – protozoários e
micrometazoários. Esses organismos contribuem diretamente no tratamento pois
consomem a matéria orgânica particulada, as bactérias, inclusive as patogênicas,
contribuem na aeração e mantém o balanço ecológico do sistema e indiretamente por
serem indicadores das condições e da eficiência do processo de tratamento, tendo em
vista que a microfauna pode ser facilmente observada ao Microscópico Óptico,
enquanto a microflora (bactérias) requer processos lentos e onerosos de visualização
e identificação.
A natureza da microfauna presente em um reator biológico, por exemplo, é
característica do tempo de detenção celular, da carga orgânica aplicada, das
concentrações de oxigênio dissolvido disponível ao metabolismo aeróbio, da presença
e quantidade de determinados substratos, do pH do meio, etc.
As algas também desempenham papel fundamental em determinado tipo de processo
de tratamento denominado lagoas de estabilização, conforme será discutido no
capítulo seguinte. Esses organismos liberam oxigênio resultante da fotossíntese na
massa líquida. Esse oxigênio será utilizado pelas bactérias durante a oxidação da
matéria orgânica dos esgotos. Também, através da fotossíntese, as algas consomem os
carbonatos do meio líquido e promovem o aumento do pH favorecendo a desinfeção
dos esgotos e a precipitação dos fosfatos. Outro fator importante consiste na
assimilação de nitratos, amônia e fosfatos pelas algas que necessitam desses
nutrientes para o seu metabolismo. Dependendo o tipo de lagoa de estabilização a
asssimilação de nutrientes para síntese de nova biomassa pode ser um dos principais
mecanismos de remoção do nitrogênio.

3.2.1

NUTRIÇÃO DOS ORGANISMOS

De maneira geral, os microrganismos juntamente com os demais seres vivos, são
classificados em dois grandes grupos relativos às necessidades energéticas e
nutricionais: os autotróficos e os heterotróficos. Os primeiros sintetizam substâncias
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orgânicas a partir de substratos inorgânicos (CO , H O). Já os heterotróficos
requerem substratos orgânicos para retirar a energia necessária ao seu metabolismo.
Dentro dessa classificação subdividem-se quatro categorias nutricionais, baseadas na
natureza da fonte energética e na fonte principal de carbono (BRANCO, 1986;
CETESB, 1991):
2

-

2

Fotoautotróficos - são organismos que utilizam a luz como fonte de energia e
o CO como fonte de carbono. Fazem parte dessa categoria os fotossintéticos: as
algas e os vegetais superiores, algumas bactérias e certos protozoários;
2

-

Fotoheterotróficos - utilizam a luz como fonte de energia e um composto
orgânico como fonte principal de carbono. Aqui se incluem as bactérias
púrpuras e as bactérias verdes;

-

Quimioautotróficos - utilizam uma fonte de energia química e o CO como
fonte principal de carbono. A energia é obtida pela oxidação de compostos
inorgânicos tais como NH , NO , H , formas reduzidas do enxofre (H S, S,
S O ) e compostos ferrosos. As bactérias pertencentes a essa categoria
nutricional crescem em meios minerais simples, na ausência de luz, sendo por
isso, conhecidas também como quimiolitotróficas;
2

3

2

-

2

2

2

3

Quimioheterotróficos - utilizam uma fonte de energia química e um
composto orgânico como fonte principal de carbono. Nessa categoria, tanto a
fonte de carbono quanto a de energia podem ser derivadas de uma substância
orgânica simples. Incluem-se entre os quimioheterotróficos, todos os
metazoários, protozoários, fungos e a grande maioria das bactérias. Em relação
ao estado físico do nutriente orgânico que entra na célula, os organismos desta
categoria podem ser subdivididos em:
-

Osmotróficos - bactérias e fungos que retiram seus nutrientes do meio
sob forma dissolvida;

-

Fagotróficos - organismos que, através da fagocitose, retiram partículas
sólidas como alimento.

Os quimioheterotróficos podem ainda serem subdivididos de acordo com o
estado de decomposição da matéria orgânica utilizada:
-

Holozóicos - utilizam matéria orgânica viva. Fazem parte dessa
subdivisão, a maioria dos animais e alguns protozoários;

-

Sapróbios - utilizam matéria orgânica morta (putrefação). São seres
saprozóicos, a maioria dos protozoários, alguns animais, etc.
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Os microrganismos possuem uma grande versatilidade nutricional para o seu
crescimento e manutenção, podendo incluir-se em mais de uma categoria da
classificação descrita acima.
Segundo WANNER (1994), os microrganismos presentes no lodo ativado, e de uma
forma geral nos reatores biológicos de tratamento, podem ser classificados em dois
grandes grupos:
-

os decompositores – constituindo cerca de 95% da população microbiana, são
na maioria bactérias, alguns fungos, e também alguns protozoários
osmotróficos. Estes microrganismos são responsáveis pela degradação
bioquímica dos substratos presentes nos esgotos;

-

os consumidores – alimentam-se de bactérias e protozoários, incluindo a
microfauna, composta por protozoários fagotróficos e metazoários
microscópicos. Possuem papel secundário na degradação da matéria orgânica,
mas são de elevada importância na manutenção do balanço ecológico do
sistema.

3.2.2

BACTÉRIAS

As bactérias são os microrganismos mais importantes na decomposição da matéria
orgânica e reciclagem de nutrientes (materiais). Foram os primeiros seres vivos a
habitarem a Terra, possuem rápido crescimento, grande versatilidade nutricional.
São adaptadas às mais variadas condições físico-químicas de pH, temperatura,
salinidade e pressão, e por isso, colonizam quase todos os lugares do planeta.
Componentes do Reino Monera, as bactérias, seres unicelulares e procariotas
(possuem citoplasma não compartimentalizado), podem ser visualizadas apenas ao
microscópio. O tamanho de suas células é de 0,5 – 25 micra. Possuem grande
variedade morfológica: cocos, bacilos ou bastonetes, espiraladas e filamentosas em
diversos arranjos.
No tratamento biológico de despejos, as bactérias são as principais responsáveis pela
degradação. Elas desempenham três papéis básicos:
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a oxidação da matéria carbonácea;

-

a nitrificação; e

-

a formação dos flocos que confere a capacidade de sedimentabilidade ao lodo.

S AN EAM EN TO B ÁSI CO I

P RIN C ÍP IOS

D O TRA TAMEN TO D E ES GO TOS

De acordo com as propriedades metabólicas, as bactérias presentes nos reatores
biológicos podem ser englobadas em sete grandes grupos, os quais encontram-se
resumidos na Tabela 3.2.

DESIGNAÇÃO

Bacillus Pseudomonas
Micrococcos alcaligenes
Orgânico/Oxidação aeróbia
Moraxella Flavobacterium. / Oxigênio (O ).
,

Organotróficas
aeróbias
Fermentativas
Desnitrificantes
(organotróficas
anóxicas)
Nitrificantes

CARBONO / ENERGIA /
ACEPTOR DE ELÉTRONS

EXEMPLOS
,

,

,

Várias filamentosas
Cianobactérias

Aeromonas
Pasteurella
Alcaligenes
Achromobacter,
Alcaligenes, Arthrobacter,
Bacillus, Flavobacterium,
Pseudomonas, Moraxella.
Nitrossomonas
Nitrobacter

2

Orgânico / Fermentação /
Carbono orgânico.
Orgânico / Oxidação em
condições anóxicas / Nitrato
(NO3).
Inorgânico / Oxidação da
amônia (NH ) em condições
aeróbias / Oxigênio (O ).
4

2

Poli-P

(OAP´s)a

Oxidativa de
enxofre
Redutoras de
sulfato

Acitobacter
Pseudomonas
Moraxella
Beggiatoa,
Triothrix,
Thiobacillus
Desulfovibrio
Desulfobacter

Orgânico / Polifosfatos e
produtos orgânicos armazenados / Oxigênio (O2).
Inorgânico / Oxidação
aeróbia / Oxigênio (O ).
2

Orgânico / Oxidação
anaeróbia / Sulfato (SO4).

Fonte: Lopes, 1995.
a. OAP’s = Organismos Acumuladores de fósforos.
Tabela 3.2

3.2.2.1

Grupos metabólicos de bactérias envolvidas no processo de tratamento
de esgotos
CRESCIMENTO BACTERIANO

O crescimento dos microrganismos, em culturas puras, pode ser observado segundo o
modelo da curva de crescimento descrita por MONOD (1941) apud CETESB (1991),
reproduzida na Figura 3.4, e que representa as seguintes etapas ou fases:
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3.4

Modelo de curva de crescimento de microrganismos em cultura pura
(Fonte: CETESB, 1991). Convenções: 1 - Fase de Aclimatação, 2 - Fase
exponencial, 3 - Fase estacionária e 4 - Fase endógena.

(1) Fase lag ou de aclimatação: nesta fase não ocorre aumento do número de
microrganismos, na medida em que eles elaboram o arsenal enzimático
necessário ao consumo dos substratos;
(1-2)Fase de aceleração: nesta fase inicia-se o crescimento microbiano, face ao
consumo de substrato. A velocidade de crescimento aumenta com o tempo;
(2) Fase log ou exponencial: frente às condições adequadas de vida (substrato
abundante, baixa concentração de metabólitos tóxicos, etc.), os microrganismos
crescem em velocidade máxima, a qual pode ser representada por uma função
exponencial;
(2-3)Fase de desaceleração: a velocidade de crescimento passa a diminuir, uma
vez que o substrato disponível começa a escassear, e já existe o acúmulo
ponderável de excretas tóxicas;
(3) Fase estacionária: a velocidade de crescimento dos microrganismos volta a ser
nula, devido ao esgotamento dos substratos ou ao acúmulo de substâncias
tóxicas em níveis incompatíveis com o desenvolvimento microbiano;
(4) Fase de declínio: ocorre a diminuição do número de microrganismos
(velocidade de crescimento negativa) causada pela sua morte e lise.
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A aeração do esgoto, por qualquer processo de tratamento, produz a oxidação rápida
do material orgânico através de uma intensa proliferação de bactérias aeróbias, as
quais consomem o material nutriente, entrando em fase endógena, por
superpopulação.
Nas fases estacionárias e de declínio, os microrganismos consomem suas reservas
protoplasmáticas, sendo este processo conhecido como metabolismo endógeno. Essas
duas fases podem também ser chamadas de fase endógena. Embora a curva de
crescimento tenha sido descrita para culturas puras, sua utilização é freqüente para
culturas mistas, tal como nos reatores biológicos de tratamento de esgotos (Metcalf &
Eddy, 1991; Von Sperling, 1995; CETESB, 1997).

3.2.3

A MICROFAUNA

3.2.3.1

PROTOZOÁRIOS

O reino Protista ou Protozoa é constituído por uma grande variedade morfológica e
fisiológica de organismos unicelulares, eucariontes, heterotróficos e aeróbios com
mais de 50.000 espécies descritas (SPELLMAN, 1997). São organismos muito
pequenos, usualmente medindo entre 5 e 1000 µm (WPC, 1990). O corpo da maioria
das espécies é translúcido, mas algumas podem apresentar coloração devido à
ingestão de alimento, ao material de reserva, ou a pigmentos (clorofila) (CETESB,
1997). Em condições pouco propícias, algumas espécies produzem carapaça.
Os protozoários são encontrados em todos os ambientes terrestres, tendo hábitos de
vida livre, parasitários, saprozóicos ou em simbiose com vertebrados e invertebrados
(Branco, 1986). Algumas espécies formam colônias, mas cada indivíduo (célula) é
fundamentalmente independente do outro.
Devido ao alto grau de especialização dos protozoários, estes organismos foram
designados Protozoa, palavra que significa Proto – primeiros e zoa – animais
(TAYLOR & SANDER, 1991). Cada organismo é formado de uma única célula que
realiza as mesmas funções corpóreas de um vertebrado que possui vários órgãos e
sistemas. Embora os protozoários não apresentem células ou tecidos diferenciados,
alguns possuem estruturas relativamente complexas, observando-se regiões
diferenciadas na célula para a execução de funções específicas.
Devido à presença de elevadas concentrações de material orgânico, ao grande
número de bactérias e à disponibilidade de oxigênio, alguns processos de tratamento
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de esgotos constituem um habitat ideal para muitas espécies de protozoários. Por
exemplo, num tanque de aeração (lodos ativados) podem ser encontrados mais de
50.000 protozoários/mL (DI MARZIO, 1990).
Os benefícios dos protozoários nos reatores biológicos, mais especificamente nos
lodos ativados, foram comprovados em diversos estudos, dentre os quais destacam-se
GERARDI (1986) e MADONI (1994). Esses microrganismos contribuem no
tratamento de águas residuais através dos seguintes mecanismos:
-

removendo bactérias e contribuindo para a clarificação do efluente;

-

degradando a matéria orgânica, e, conseqüentemente reduzindo a DBO do
efluente;

-

produzindo polissacarídeos e mucoproteínas que contribuem na floculação do
material suspenso;

-

interagindo com os demais organismos e mantendo o equilíbrio ecológico do
sistema;

-

indicando as condições do lodo e a qualidade do efluente final;

-

reduzindo a produção de lodo através da ingestão de bactérias floculadas.

5

A relação dos protozoários com a nitrificação não é bem conhecida. Têm-se
verificado que o grau de nitrificação é maior quando estão presentes no reator
Vorticella spp e Epistylis spp (Gerardi, 1986).
A identificação e quantificação dos protozoários presentes nos reatores biológicos,
juntamente com conhecimentos relativos à ecologia destes organismos, podem ser de
grande importância para a operação e manutenção destes sistemas. As espécies
dominantes fornecem uma indicação microbiológica imediata acerca da qualidade
esperada do efluente (WPC, 1990).
Alguns exemplos de protozoários e micrometazoários encontrados em reatores
biológicos podem ser visualizados nas Figuras 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.
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Ameba nua detectada em lagoa de estabilização de esgoto doméstico
(aumento 400x, capturada por Bento, 2002).

Ciliado livre natante detectado em lagoa de estabilização de esgoto
doméstico (aumento 400x, capturada por Bento, 2002).

S ANE AME NTO B ÁS IC O I

51

P RIN CÍ PI OS

D O TRATA MEN TO D E ESG OTO S

Figura

3.7

Figura

3.8

52

Ciliado livre pedunculado detectado em lagoa de estabilização de
esgoto doméstico (aumento 400x, capturada por Bento, 2002).

Cianobactérias filamentosas e algas verdes detectadas em lagoas de
estabilização (aumento 400x, capturada por Bento, 2002).
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Rotífero detectado em lagoa de estabilização de esgoto doméstico
(aumento 200x).
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PONTOS

A

DESTACAR

:

Um sistema de tratamento de esgotos abrange a coleta do esgotos das
residências, o transporte até o local de tratamento, o tratamento e a
destinação final.
2.- Numa ETE o tratamento se dá por mecanismos físicos (gradeamento, caixas
de areia, decantadores, caixas de gordura) para remoção de materiais
sólidos, mecanismos biológicos para reciclagem dos elementos contidos no
esgoto afluente e em alguns casos, por mecanismos químicos (desinfecção –
cloro, ozônio, etc. e, precipitação do fósforo – sais de alumínio, etc.).
3.- Os processos biológicos de tratamento de esgotos funcionam de modo a
propiciarem um ambiente favorável ao crescimento maximizado das células
microbianas (biomassa) responsáveis pela ciclagem dos elementos contidos
no esgoto.
4.- Os microrganismos atuantes no tratamento dos esgotos podem ser aeróbios
ou anaeróbios conforme a necessidade de oxigênio para a obtenção de
energia.
5.- Os principais processos bioquímicos que ocorrem durante o tratamento são:
a oxidação ou a fermentação da matéria orgânica, a oxidação da amônia
(nitrificação), a redução dos nitratos, a bioacumulação dos fosfatos e a
fotossíntese.
6.- Os objetivos do tratamento de esgotos abrangem a redução da DBO ou
DQO, do nitrogênio, do fósforo em alguns casos e dos microrganismos
patogênicos.
7.- A oxidação da matéria orgânica dos esgotos é mediada por bactérias
heterotróficas enquanto a oxidação da amônia e posteriormente do nitrito a
nitrato é realizada por dois grupos de bactérias quimioautotróficas.
8.- As bactérias responsáveis pela nitrificação apresentam crescimento lento e
necessitam de maior disponibilidade de oxigênio do que as heterotróficas.
9.- A nitrificação promove a redução do pH do meio pois na primeira reação
ocorre a liberação de íons H+.
10.- A desnitrificação ocorre na ausência de oxigênio quando algumas espécies
de bactérias heterotróficas oxidam a matéria orgânica utilizando o nitrato
como aceptor final de elétrons; Nesse processo há consumo de H+ e com
isso a produção.
11.- A fotossíntese realizada por seres unicelulares – microalgas é de extrema
importância para o processo de tratamento de esgotos em lagoas de
estabilização, pois fornece o oxigênio necessário às bactérias heterotróficas.
1.-
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A fermentação anaeróbia se processa em 4 fases mediadas por diferentes
microrganismos: hidrólise, acitogênese, acetogênese e metanogênese.
13.- Na fermentação anaeróbia da matéria orgânica ocorre a produção do
metano, o qual pode ser utilizado na geração de energia.
14.- Na desnitrificação, as bactérias anaeróbias facultativas, na ausência de O2,
reduzem o NO a N durante a oxidação da matéria orgânica.
15.- As bactérias são os principais organismos responsáveis pela ciclagem dos
nutrientes do esgoto, mas além delas, os protozoários e os
micrometazoários também contribuem no processo.
12.-

3
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APLICAÇÃO DAS
TE C N O L O G I A S D E
TRATAM EN TO
OBJETIVOS

Apresentar tecnologias utilizadas no
tratamento de esgotos domésticos.

4.1

OS SISTEMAS DITOS “CONVENCIONAIS”

Conforme comentado no Capítulo 3, o processo de tratamento dos esgotos segue por
uma seqüência de etapas:
I.

etapa do tratamento preliminar/primário;
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II. etapa do tratamento secundário; e
III. etapa do tratamento terciário.
Mais recentemente, incorporou-se aos sistemas de tratamento dos esgotos,
notadamente os esgotos domésticos, uma etapa final chamada de reúso. Obviamente,
que este reúso é dependente de inúmeros fatores tais como o grau de tratamento
promovido, o objetivo de reutilização – fins nobres ou não, entre outros. No capítulo
subseqüente, será abordado maiores detalhes sobre o reúso dos esgotos tratados.

4.1.1

TRATAMENTO PRELIMINAR/PRIMÁRIO

Nesta primeira etapa do tratamento de esgotos numa ETE, o objetivo central está
focado na retenção de materiais sólidos presente nos esgotos. Grande parte destes
sólidos, também chamados de sólidos grosseiros, são retidos por via física em
anteparos tais como grades, desarenadores ou as caixas de areia. Estes dispositivos
estão, via de regra, presentes nas estações de médio a grande porte, contudo em
unidades residenciais e/ou pequenas coletividades estes são substituídos diretamente
pelas unidades de decanto-digestão.
O tratamento primário, então, visa também promover a retenção de sólidos, contudo
dado as características que a engenharia preconiza para os decanto-digestores, estes
sólidos que foram retidos pelo processo físico de decantação serão digeridos
bioquimicamente pelos microrganismos presentes no próprio esgoto. O resultado
desta digestão são gases como o metano (CH ), gás carbônico (CO ), gás sulfídrico
(H S) entre outros, e água. Cabe ressaltar, que o gás sulfídrico é o maior responsável
pela geração de odor desagradável.
4

2

2

PROCURE SABER

É possível utilizar gases da digestão anaeróbia como
combustível? Qual? De que forma?

Autores como PESSOA e JORDÃO (1995) destacam que as etapas de tratamento
preliminar/primário compreendem:
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-

remoção de sólidos grosseiros;

-

remoção de gorduras;
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-

remoção de areia;

-

sedimentação;

-

flotação;

-

digestão do lodo;

-

secagem do lodo.

D AS TE CN OL OG IAS D E TRA TAMEN TO

As alternativas tecnológicas mais empregadas na promoção do tratamento primário,
são:

4.1.2

-

tanques sépticos (conhecido popularmente como fossa);

-

tanques Imhoff (tanque de três câmaras);

-

reator anaeróbio de fluxo ascendente em manto de lodo (conhecido pela
engenharia sanitária como UASB – Upflow Anaerobic Sludge Blanket);

-

lagoas anaeróbias.

TRATAMENTO SECUNDÁRIO

Como principal objetivo das alternativas tecnológicas empregadas como tratamento
secundário, destaca-se a remoção da DBO dos esgotos submetidos ao tratamento.
Dependendo da configuração e tipo do "reator" empregado, tem-se diferenças
significativas nos volumes e no tempo necessário para a realização do tratamento.
Contudo, por se tratarem de processos biológicos, o efluente final das inúmeras
alternativas viáveis apresentam características físico-químicas semelhantes.
A escolha da "melhor" alternativa depende de vários fatores, tanto do ponto de vista
energético – ambiental, como econômico. Dentre os processos mais empregados no
Brasil, destacam-se:
- sistemas do tipo lodos ativados;
- lagoas de estabilização – facultativas e aeradas;
- filtração biológica (filtros de areia, valas de filtração, filtros aerados submersos,
filtros plantados com macrófitas...).
Ressalta-se que unidades que empregam a filtração, na maioria das vezes,
apresentam efluentes límpidos, ou seja, isentos de materiais em suspensão (sólidos
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em suspensão – SS). Porém, estas unidades necessitam de cuidados especiais devido
à redução do potencial de permeabilidade do material filtrante – fenômeno
conhecido como colmatação.
Os sistemas tipo lodo ativado vêm sendo amplamente empregados em regiões com
alta densidade demográfica por serem sistemas compactos, logo, requerendo menores
áreas para implantação. Em contrapartida, o requerimento energético, tal como para
a introdução de ar (oxigênio), reciclo de lodo, decantação do material em suspensão
entre outros, tornam esta alternativa onerosa. O item 4.2. abordará com mais
propriedade este tipo de processo.
Por outro lado, as lagoas de estabilização estão sendo empregadas em situações onde
o custo da terra seja viável para a sua utilização, pois estas necessitam de maior
tempo para a promoção do tratamento (tempo pode ser encarado como volume por
vazão T = V/Q), dado ao fato de que os aportes energéticos são obtidos
naturalmente do ambiente. As lagoas de estabilização serão melhor caracterizadas no
item 4.3.

4.1.3

TRATAMENTO TERCIÁRIO

O tratamento terciário tem por finalidade a melhoria da qualidade do efluente
produzido no tratamento secundário. Esta melhoria está focada na remoção de
patógenos – desinfeção e, em alguns casos, na transformação das frações de
nitrogênio e fósforo. Métodos químicos são empregados, tais como a desinfeção por
derivados de cloro, porém, no Brasil processos biológicos, notadamente as lagoas de
maturação são também amplamente empregadas.
Mais recentemente está sendo utilizado, principalmente em pequenas estações,
radiação ultra-violeta para promover a desinfecção de microrganismos patogênicos.
Já existe em escala comercial lâmpadas específicas para este fim.
Unidades de tratamento que empregam o potencial de filtração, também, são
empregadas com a finalidade de promover um "polimento" do efluente tratado a
nível secundário. Combinações como lagoas de estabilização e filtros de areia, filtros
de pedra e sistemas tipo wetlands, vêm sendo estudadas ao longo do território
nacional.
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Na Tabela 4.1 evidencia-se um fluxograma dos níveis de tratamento de esgotos, com
destaque nas porcentagens esperadas de remoção, bem como nas alternativas
tecnológicas mais comumente aplicadas à situação brasileira.

TRATAMENTO
PRELIMINAR/PRIMÁRIO
AFLUENTE
Objetivo:
• remoção de sólidos
• digestão dos sólidos retidos

TRATAMENTO
SECUNDÁRIO
Objetivo:
• remoção da DBO

TRATAMENTO
TERCIÁRIO
EFLUENTE
Objetivo:
• Transformação do N e P
• desinfecção do efluente

Alternativas tecnológicas: Alternativas tecnológicas: Alternativas tecnológicas:
• grades, peneiras, caixa de (anaeróbias)
• lagoas de maturação
areia, desarenadores...
• tanque séptico
• digestores anaeróbios
• reatores UASB

• reatores UASB
• lagoas anaeróbias
• filtros anaeróbios

(digestão anaeróbia dos (aeróbias)
• lodo ativado
sólidos retidos)
• lagoas facultativas
•
•
•
•
•

Tabela

4.2

4.1

lagoas aeradas
filtro de areia
vala de filtração
filtros percoladores
filtros aerados submersos

• filtros de areia
• filtros plantados com
macrófitas
• tanque de cloração
• ultra-violeta
• ozônio
• dióxido de cloro

(específicos para desinfecção)

Objetivos e alternativas tecnológicas dos diferentes níveis de
tratamento dos esgotos.

O PROCESSO DE LODOS ATIVADOS

O processo de lodos ativados foi desenvolvido na Inglaterra em 1913, e vem sendo
amplamente utilizado para o tratamento de esgotos domésticos e/ou industriais,
tanto em sua forma original como em várias de suas formas modificadas. O princípio
de funcionamento baseia-se na retenção de um volume considerável de biomassa
ativa, denominada lodo ativado, constituído principalmente por bactérias e
protozoários, no interior de um tanque onde o oxigênio é fornecido para o
metabolismo aeróbio. A biomassa é mantida em suspensão através de um sistema de
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agitação, que pode ser também o responsável pela aeração, evitando-se assim o
estabelecimento de zonas anaeróbias.
O sistema de lodos ativados constitue-se, basicamente, de duas unidades: um tanque
de aeração (reator), e uma unidade de separação de sólidos, o decantador, de onde
parte do lodo é separada e recirculado para o tanque de aeração e outra parte é
descartada, enquanto o líquido tratado deixa o sistema (Figura 4.1).

Figura

4.1

Esquema representativo do processo típico de lodos ativados. (Fonte:
adaptado de Von Sperling, 1997).

No reator biológico ocorre o crescimento de microrganismos atuantes no material
contido nos esgotos, formando os flocos biológicos ou lodo ativado, que são
aglomerados de partículas e microrganismos ativos e responsáveis pela remoção de
matéria orgânica e, em determinadas condições, da matéria nitrogenada. Os
microrganismos também atuam na capacidade de separação do lodo, no decantador
secundário, através da floculação biológica.
Os flocos biológicos que formam o lodo ativado apresentam uma estrutura
heterogênea formada por microrganismos ativos na degradação dos componentes do
esgoto e material orgânico e inerte adsorvido, enzimas microbianas excretadas e
células mortas (Branco, 1986; Von Sperling, 1997 e CETESB, 1997). O tamanho do
floco é regulado pelo balanço entre as forças de coesão e as tensões de cisalhamento
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causadas pela aeração e agitação artificial (LA REVIÉRE, 1977 apud von Sperling,
1996).
Com a recirculação do lodo, a biomassa permanece por um grande período no
sistema, o que confere a elevada eficiência ao tratamento de esgotos por lodos
ativados, sendo o lodo de retorno um excelente acelerador do processo de
estabilização da matéria carbonácea, possuindo alta capacidade de depuração e
servindo como inóculo ao afluente do tanque de aeração. O tempo de detenção da
biomassa (sólidos) no sistema, denominado idade do lodo, é maior que o tempo de
detenção do líquido, reduzindo-se, com isso, a área de implantação do sistema.
A matéria orgânica presente no afluente ao misturar-se com o lodo no tanque de
aeração, é convertida em microrganismos e vários outros produtos, incluindo o
dióxido de carbono (CO ). A matéria nitrogenada, principalmente na forma de
amônia (NH ), é oxidada a nitrito (NO ) e nitrato (NO - ), processo conhecido por
nitrificação, abordado no capítulo anterior.
2

-

4

2

3

Parte do lodo produzido nos sistemas deve ser descartado periodicamente para a
manutenção da quantidade de microrganismos desejáveis ao processo. Os
microrganismos crescem e multiplicam-se de acordo com a quantidade de alimento
(substrato) disponível no esgoto. O sucesso da operação de um sistema de lodos
ativados, consiste na manutenção de um balanço entre a quantidade de
microrganismos e a quantidade de alimento, além de uma boa oxigenação. Este
balanço é geralmente relacionado à carga do processo, que é expressa pela taxa A/M
(alimento/microrganismos) ou F/M (food/microrganisms).
O sistema de tratamento por lodos ativados, quando comparado a outros tipos de
tratamento biológico, apresenta diversas vantagens e desvantagens, as quais
encontram-se descritas sucintamente na Tabela 4.2.
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VANTAGENS

DESVANTAGENS

Grande adaptação as transições hidráulicas e Elevados custos de investimento, operação e
de carga.
manutenção.
Elevada eficiência na remoção de matéria Necessidade de operação 24 horas por dia
orgânica, nitrogênio e fósforo.
gastos relativos ao consumo de energia
Utilização de menores áreas para implantação Elevados
com
sistema
de aeração, recirculação, descarte de
(sistemas compactos)
lodo e manutenção dos equipamentos.

Emissões de ruídos provocados pelos sistemas de
aeração, recirculação e descarte do lodo.
eficiência em termos de remoção de
Flexibilidade
operacional,
permitindo Menor
elementos
conservativos (metais pesados, fenóis,
diferentes objetivos de qualidade.
pesticidads, etc.).
A utilização do lodo na agricultura, após Grande produção de lodo, que necessita de
tratamento
tratamento e transporte antes de ser reutilizado.
Fonte: adaptado de Lopes, 1996 apud Bento, 2000.
Boa capacidade de mineralização do lodo.

Vantagens e desvantagens do sistema de lodos ativados.

Tabela 4.2

A alimentação do sistema de tratamento pelo afluente, pode ocorrer de forma
contínua ou intermitente (batelada). Em relação a idade do lodo, o sistema pode ser
dividido em quatro categorias: lodo ativado convencional, aeração prolongada,
aeração modificada e um tipo intermediário, conforme descrito resumidamente na
Tabela 4.3.

CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS EM FUNÇÃO DA IDADE DO LODO
Idade do lodo

Carga de DBO aplicada
por unidade de volume

Faixa de idade
do lodo

Reduzidíssima

Altíssima

Inferior a 3 dias

Reduzida

Alta

4 a 10 dias

Intermediária

Intermediária

11 a 17 dias

Elevada

Baixa

18 a 30 dias

Denominação
usual
Aeração
modificada
Lodos ativados
convencional
Aeração
prolongada

Fonte: Von Sperling, 1997.
Tabela 4.3
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Os sistemas de lodos ativados do tipo convencional possuem unidades integrantes do
tratamento primário, normalmente, o decantador primário. A função destes no
processo é a remoção da matéria orgânica sedimentável do esgoto, e com isso, a
redução da energia para a aeração e os custos de funcionamento. Neste sistema, a
idade do lodo varia entre 4 a 10 dias, e o tempo de detenção hidraúlico no reator,
entre 6 a 8 horas.
Portanto, a biomassa retirada do sistema no lodo excedente requer uma etapa de
estabilização no tratamento do lodo, por conter um elevado teor de matéria orgânica
armazenada nas suas células (Von Sperling, 1997). Atualmente, os projetistas têm
evitado essa configuração de tratamento em sistemas de lodos ativados.
Outra variante, muito similar ao sistema convencional, mas com maior carga de
DBO por unidade de volume do reator, é o sistema de lodos ativados com aeração
modificada ou de altíssima carga. Devido às maiores cargas aplicadas, os volumes das
unidades são menores, implicando em economia do ponto de vista de custo de
implantação, mas trazendo a preocupação de operação mais sensível (Von Sperling,
1997; Van Haandel & Marais, 1999). Esse processo é dificilmente adotado no Brasil,
mas nos Estados Unidos, por exemplo, pode-se encontrar muitas ETEs desse tipo.
No processo de lodo ativado com aeração prolongada, a biomassa permanece no
sistema por um período mais longo, cerca de 18 a 30 dias, recebendo a mesma carga
de DBO que o sistema convencional. Desse modo, a disponibilidade de alimento
para a biomassa é menor do que no sistema convencional. Para que a biomassa
permaneça mais tempo no sistema, é necessário que o reator seja maior (o tempo de
detenção do líquido fica em torno de 16 a 24 horas).
Portanto, há menor quantidade de matéria orgânica por unidade de volume do
tanque de aeração. Conseqüentemente, para sobreviverem, as bactérias passam a
utilizar a matéria orgânica componente de suas células para os seus processos
metabólicos, ou seja, entram na fase de crescimento endógeno. Isto corresponde a
uma estabilização da biomassa, ocorrendo no próprio tanque de aeração (Metcalf &
Eddy, 1991; Von Sperling, 1997).
Tendo em vista que no sistema com aeração prolongada não existe a necessidade de
estabilização do lodo biológico excedente, procura-se evitar a geração de alguma
outra forma de lodo que necessite posterior tratamento. Deste modo, neste tipo de
sistema, normalmente não fazem parte os decantadores primários e os digestores de
lodo. O custo dessa simplificação é o gasto de energia para aeração. Por outro lado, a
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reduzida disponibilidade de alimento e a sua elevada assimilação, fazem com que o
sistema de lodos ativados com aeração prolongada seja o processo mais eficiente na
redução da concentração de DBO afluente (Von Sperling, 1997).
O princípio do processo de lodos ativados com operação intermitente consiste na
incorporação de todas as unidades em apenas uma. Esse tipo de sistema é composto
de uma única unidade de tratamento a qual recebe o afluente descontinuamente, e
onde ocorrem todos os processos e operações normalmente associados ao tratamento
convencional, quais sejam: a decantação primária, a oxidação biológica e a
decantação secundária.
Com a utilização de uma única unidade para o tratamento de esgoto, as etapas do
processo passam a ser simplesmente seqüências no tempo e não unidades separadas
onde os processos ocorrem paralelamente, como acontece nos sistemas de fluxo
contínuo. O processo de fluxo descontínuo pode ser utilizado tanto na modalidade
convencional quanto na prolongada.
O processo intermitente é composto por um reator de mistura completa onde
ocorrem todas as etapas do tratamento. Isso é realizado através do estabelecimento de
ciclos de operação com durações definidas. A massa biológica permanece no reator
durante todos os ciclos, eliminando dessa forma a necessidade de decantadores. De
acordo com Von Sperling (1997) e Van Haandel & Marais (1999), os ciclos normais
de tratamento são:
-

enchimento do reator com água residuária bruta ou decantada. No reator há
uma camada de lodo e os aeradores podem estar ligados ou não;

-

tratamento da água residuária (remoção da matéria orgânica e dos sólidos em
suspensão) com o reator cheio e os aeradores ligados;

-

sedimentação do lodo no reator (separação dos sólidos em suspensão do esgoto
tratado). Nesta etapa os aeradores ficam desligados;

-

descarga do efluente tratado e eventualmente de lodo em excesso;

-

repouso para ajuste dos ciclos. Esta fase é opcional.

A duração usual de cada ciclo pode ser alterada em função das variações da vazão
afluente, das necessidades do tratamento e das características do esgoto e da biomassa
no sistema.
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Há algumas modificações nos sistemas de fluxo intermitente, relacionadas, tanto à
forma de operação (alimentação contínua e esvaziamento descontínuo), quanto à
seqüência e duração dos ciclos associados a cada fase do processo. Estas variações
permitem simplificações adicionais no processo ou a remoção biológica de nutrientes
(Von Sperling, 1997).
Uma das maiores desvantagens do processo de lodos ativados, consiste na produção
de grandes quantidades de lodo. O tratamento e disposição final deste torna-se um
problema de elevado custo.
De maneira geral, os subprodutos sólidos gerados no tratamento por lodos ativados
são: o material gradeado, areias, escumas, lodo primário e lodo secundário. O
principal em termos de volume é representado pelo lodo secundário. Pesquisas
mostram que para 1 kg de DBO afluente, cerca de 0,6 kg de microrganismos ou
biomassa (lodo) são produzidos durante o tratamento.
De acordo com Van Haandel & Marais (1999), o lodo em excesso de sistemas de
tratamento de esgotos, apresenta basicamente três aspectos indesejáveis:
-

instabilidade biológica: a alta fração de material orgânico biodegradável torna
o lodo putrescível, entrando em decomposição poucas horas depois da
interrupção da aeração;

-

a péssima qualidade higiênica, tendo-se uma grande variedade de vírus,
bactérias e parasitas (protozoários, ovos de nematóides e helmintos) que
constituem uma ameaça para a saúde pública;

-

a concentração dos sólidos suspensos no lodo é baixa (na faixa de 5 a 50 g/L,
dependendo da natureza do lodo), de modo que o volume de lodo em excesso é
grande.

O processamento do lodo em excesso geralmente é realizado na própria ETE, sendo
as principais etapas:
-

o adensamento; para remoção da umidade e com isso redução do volume;

-

a estabilização a fim de remover a matéria orgânica (redução dos sólidos
voláteis);

-

o acondicionamento, visando preparar o lodo para a desidratação;

-

a desidratação para remover a umidade;
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a disposição final.

O adensamento do lodo, na maioria das vezes, ocorre em unidades denominadas
adensadores. A estabilização, geralmente em digestores anaeróbios, podendo também
ocorrer em digestores aeróbios, sistemas de Wetlands, entre outros. O lodo pode ser
desidratado em leitos de secagem, prensas desaguadoras, estufas, centrífugas, etc.
O lodo desidratado, na maioria dos casos, é disposto em aterro sanitário, embora
atualmente existam vários estudos sobre a utilização desse lodo principalmente na
agricultura, visto o alto poder fertilizante que este apresenta.
Os sistemas de lodos ativados com aeração prolongada não geram lodo primário,
geram apenas lodo secundário em menores volumes do que o processo convencional;
além disso, esse tipo de processo elimina a necessidade da etapa de tratamento do
lodo, pois o lodo excedente sai com elevado nível de estabilização químicas.
O contrário ocorre nos sistemas convencionais, onde a existência da decantação
primária produzindo lodo primário e a reduzida idade do lodo excedente, com
elevado teor de material orgânico, gera a necessidade de uma unidade para o
tratamento desse material.
De modo geral, todo lodo gerado numa ETE secundário ou primário apresenta
grande quantidade de microrganismos patogênicos, necessitando em caso da
utilização desse material um processo de higienização. As variantes do sistema de
lodos ativados apresentam diferenças em termos de eficiências, requisitos de área,
quantidade de lodo a tratar e custos de implantação. Essas diferenças podem ser
observadas na Tabela 4.4.

70

S AN EAM EN TO B ÁSI CO I

A P LI CAÇ ÃO

D AS TE CN OL OG IAS D E TRA TAMEN TO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS DE LODOS
ATIVADOS CONVENCIONAL E AERAÇÃO PROLONGADA
Idade do lodo
Característica
Característica
geral
específica
Convencional
Aeração prolongada
Eficiência

DBO (%)
Nitrogênio (%)
Fósforo (%)
Coliformes (%)

Requisitos

Área (m /hab.)
Potência (W/hab.ano)
2

Quantidade de lodo a Volume (m /hab.ano)
tratar
Custos
Implantação (US$/hab)
Fonte: Von Sperling, 1997
3

Tabela 4.4

85 – 93
30 – 40
30 – 45
60 – 90
0,2 – 0,3
1,5 – 2,8
1,1 – 1,5

93 – 98
15 – 30
10 – 20
65 – 90
0,25 – 0,35
2,5 – 4,0
0,7 – 1,2

60 – 120

40 - 80

Principais características dos sistemas de lodos ativados convencional e
aeração prolongada.

No Brasil, os sistemas de lodos ativados são muito utilizados, principalmente, nas
modalidades convencional e aeração prolongada. Estes, quando projetados e
operados adequadamente, apresentam elevada eficiência na redução de matéria
orgânica e nitrogênio amoniacal presente nos esgotos domésticos. O clima tropical
favorece o processo, tornando a nitrificação praticamente inevitável (Van Haandell &
Marais, 1999).

PROCURE SABER

Existe alguma ETE tipo lodo ativado na sua região? Qual
modalidade é esta unidade? É aplicado ao tratamento
de esgoto doméstico ou industrial?

4.3

LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO

As lagoas de estabilização de esgotos foram descobertas acidentalmente em 1901 após
a construção de uma lagoa de armazenamento de esgotos em San Antônio, Texas,
EUA (lago Mitchel) na qual verificou-se que os efluentes possuíam melhor
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qualidade que os afluentes (SILVA e MARA, 1979). Em 1924 na cidade de Santa
Rosa, Califórnia, para evitar o custo de uma estação de tratamento de esgotos,
lançaram-se esgotos sobre o leito natural de pedras, imaginando-se que este
funcionaria como um filtro natural. No entanto, o esgoto bruto provocou a
colmatação do leito de pedra formando uma lagoa de 90cm de profundidade, sem
apresentar odores desagradáveis (KELLNER e PIRES, 1998). Dessa forma,
verificou-se a capacidade dos lagos artificiais no tratamento dos esgotos.
A primeira instalação na América do Norte projetada para o tratamento de esgotos
foi em Maddok, norte de Dakota, em 1948. Nesta mesma época eram realizadas
pesquisas sobre a depuração dos esgotos nas lagoas de estabilização na Austrália,
onde surgiram as primeiras lagoas em série, conhecidas até hoje como “Lagoas
Australianas”.
No Brasil, a primeira lagoa de estabilização foi construída em São José dos Campos,
SP, por volta de 1960. Desde então, muitas lagoas para o tratamento de esgotos
sanitários e industriais têm sido construídas no território nacional, assim como
muitas pesquisas sobre o processo de tratamento nesses sistemas têm sido
desenvolvidas.
Em literatura especializada encontram-se vários conceitos para as lagoas de
estabilização:
"... sistema de tratamento biológico em que a estabilização da matéria orgânica é
realizada pela oxidação bacteriológica (oxidação aeróbia ou fermentação anaeróbia)
e/ou redução fotossintética das algas" (Pessoa e Jordão, 1982);
"... waste stabilization ponds are impoudments into which wastewater flow in and out
after a defined retention period. Treatment relies solely on the natural process of
biological purification that occur in any natural water body. No external energy, other
than derived from sunlight, is requiered for the operation" (Mara et al., 1992).
Von Sperling (1996), assim como outros autores, inclui as lagoas aeradas
mecanicamente entre as lagoas de estabilização e as define como:
"... a forma mais simples para o tratamento de esgotos. Há diversas variantes dos
sistemas de lagoas de estabilização, com diferentes níveis de simplicidade operacional e
requisitos de área".
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O princípio do tratamento nas lagoas de estabilização de esgotos – LEEs, baseia-se
na capacidade de reciclagem dos elementos em um corpo d’água lêntico natural.
Sendo assim, as pesquisas almejam o entendimento dos processos de depuração e,
também, a sua maximização nesses ambientes para a obtenção de parâmetros que
permitam a construção e a boa performance dos sistemas sob condições adversas.
O tratamento de esgotos nas LEEs ocorre naturalmente por meio de processos
físicos, biológicos e bioquímicos regulados por fatores ambientais, especialmente a
temperatura a intensidade de luz solar. As LEEs são habitadas por uma ampla
diversidade de seres vivos de vários níveis da cadeia alimentar, desde bactérias até
pequenos animais aquáticos. Esses organismos interagem entre si e com o meio
tornando o processo mais completo dentro da perspectiva ecológica, do fluxo
energético. A cada passagem de energia por um nível trófico, uma quantidade menor
atinge o nível acima sucessivamente devido ao trabalho executado e devido à
ineficiência das transformações de energias biológicas no nível trófico anterior
(LINDEMAN, 1942 apud Ricklefs, 1996). A Figura 4.2 destaca esquematicamente os
processos de depuração que ocorrem nas lagoas de estabilização.

Figura

4.2

Esquema representativo do tratamento nas lagoas de estabilização
(Adaptado de Von Sperling, 1996).
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Como em todos os sistemas biológicos de tratamento de esgotos, nas LEEs as
bactérias são as principais responsáveis pelo processo de reciclagem dos elementos,
entretanto, as algas também exercem papel fundamental. Sua principal função é a
produção de oxigênio pela fotossíntese, o qual fica disponível às bactérias para a
decomposição da matéria orgânica. Um outro papel suplementar desempenhado
pelas algas nas lagoas é a remoção de nutrientes, tais como nitrogênio, fósforo e
carbono, para satisfazer suas necessidades nutricionais.
Outro efeito indireto proporcionado pelas algas às lagoas decorre do consumo de
dióxido de carbono, subproduto da respiração das bactérias heterotróficas e
proveniente dos bicarbonatos do próprio meio líquido, que modifica o equilíbrio
carbonato-bicarbonato e, em conseqüência da formação dos íons hidróxidos OH-,
eleva o pH do líquido, cujos valores variam entre 8 e 11 (Uehara e Vidal, 1989). O
elevado pH das lagoas favorece a redução do número de bactérias patogênicas, a
precipitação dos fosfatos de cálcio e a volatilização da amônia.
As LEEs apresentam-se mais suscetíveis às condições climáticas de temperatura e
intensidade de luz do que outros sistemas biológicos de tratamento de esgotos
devido, principalmente, a necessidade de produção de oxigênio pela fotossíntese.
Dessa forma, esse tipo de tratamento apresenta maior viabilidade em países de clima
quente (zona tropical e subtropical).
De acordo com Von Sperling (1996), as lagoas de estabilização são bastante indicadas
para as condições brasileiras, devido aos seguintes aspectos:
- suficiente disponibilidade de área em um grande número de localidades;
- clima favorável (temperatura e insolação elevadas);
- operação simples;
- necessidade de poucos ou nenhum equipamento.
Outra importante vantagem das lagoas de estabilização em relação aos métodos
convencionais de tratamento de esgotos é a baixa produção de lodo.
Além dos fatores acima mencionados, as LEEs são os sistemas que produzem
efluentes com melhores condições sanitárias, dentre os sistemas convencionais de
tratamento, refletidas nas baixas densidade de coliformes fecais, normalmente
inferiores a 1000NMP/100mL, ausência de nematóides intestinais e remoções
superiores a 90% para vírus (Maynard et al., 1999). A redução de material carbonáceo
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também é considerada suficiente para o atendimento das exigências legais previstas
ao lançamento de efluentes em corpos d’água. Segundo Von Sperling (1996), a
remoção de DBO pode atingir proporções de até 90%.
As desvantagens das LEEs referem-se ao requerimento de extensas áreas para
implantação dos sistemas, a possibilidade de geração de maus odores decorrentes da
liberação de gases fétidos durante a fermentação anaeróbia, as elevadas
concentrações de nutrientes e sólidos em suspensão nos efluentes e o risco da
presença de toxinas liberadas por determinadas espécies de algas que podem
desenvolver-se durante o tratamento.
Existe uma imensa variedade de tipos e arranjos de LEEs, proporcionando diferentes
níveis de tratamento, sendo os mais comumente citados em literatura: as lagoas
anaeróbias, lagoas facultativas, lagoas de maturação e as lagoas aeradas
mecanicamente. Nos últimos anos têm surgido novas concepções de lagoas, no
intuito de melhorar a qualidade do efluente final, promover o reúso, reduzir a área
de implantação, entre outros. Destacam-se nesse contexto, as lagoas de alta taxa, as
lagoas com macrófitas, as lagoas com peixes e as lagoas com biofilmes.
As lagoas anaeróbias promovem o tratamento primário dos esgotos. Elas são
projetadas para receber cargas orgânicas elevadas impedindo a existência de oxigênio
no meio líquido. São lagoas mais profundas que as demais onde predominam os
processos de conversão anaeróbia da matéria orgânica. Essas lagoas não requerem
qualquer equipamento especial e têm um consumo de energia praticamente
desprezível. O sucesso do tratamento nessas unidades depende do equilíbrio entre as
duas populações bacterianas, a formadora de ácidos orgânicos e a formadora de
metano (KÖNIG: Apud MENDONÇA, 1990).
A matéria orgânica é removida pela decantação e fermentação anaeróbia dos sólidos
sedimentáveis dos esgotos. A eficiência de remoção de DBO nas lagoas anaeróbias é
da ordem de 50% a 60% (Von Sperling, 1996). Normalmente, essas lagoas precedem
lagoas facultativas. A grande vantagem de sua utilização refere-se à economia
substancial de área, fazendo que o requisito de área total (lagoa anaeróbia + lagoa
facultativa) seja em torno de 2/3 do requisito de uma lagoa facultativa única (Von
Sperling, 1996).
A possibilidade de liberação do gás sulfídrico constitui no principal problema
relacionado ao tratamento de esgotos em lagoas anaeróbias. Nos últimos anos, têm-
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se sugerido a implantação de reatores anaeróbios fechados, tais como UASB e
biodigestores em substituição as lagoas anaeróbias.
A produção de lodo por processos anaeróbios é significativamente inferior à
produção em processos aeróbios, sendo a taxa de acúmulo em lagoas anaeróbias da
ordem de 0,03 a 0,04m /hab/ano (Mendonça, 1990). As recomendações são para a
realização da retirada do lodo quando este atingir metade da altura útil da lagoa.
3

As lagoas facultativas são utilizadas no tratamento secundário dos esgotos
diferenciando-se das lagoas anaeróbias por serem menos profundas e por operarem
com menores cargas orgânicas. O principal objetivo dessas unidades de tratamento
corresponde à remoção da matéria orgânica dos esgotos. São denominadas
facultativas por apresentarem uma camada aeróbia superficial, uma zona facultativa
intermediária e uma camada anaeróbia no fundo da lagoa.
Normalmente essas lagoas apresentam grande espelho d’água para o
desenvolvimento de algas nas camadas mais superficiais e iluminadas, e para
propiciar maior área de transferência de oxigênio com a atmosfera. O suprimento de
oxigênio na camada aeróbia das lagoas facultativas é controlado pelo metabolismo
foto-autotrófico das algas e a reaeração através da interface ar/água. Neste tipo de
lagoa, processos de oxidação bacteriana convertem o material orgânico a dióxido de
carbono, amônia e fosfatos.
A presença dos nutrientes (NH +, PO ) resultantes da atividade bacteriana
proporciona um ambiente adequado ao desenvolvimento das algas, as quais, através
de sua atividade fotossintética produzem o oxigênio que fica disponível às bactérias
para a oxidação aeróbia da matéria orgânica. Portanto, existe uma relação
mutualística entre as algas e bactérias, embora certas espécies de algas presentes em
LEEs possam também utilizar material orgânico diretamente (OSWALD et al.,
1953).
-2

4

4

A influência das algas nas lagoas facultativas abrange diretamente a oxigenação da
massa líquida, a modificação do pH e a assimilação de nutrientes. Indiretamente,
elas contribuem para a volatilização da amônia e a precipitação dos fosfatos,
proporcionando maior grau de depuração da água residuária durante o seu percurso
na lagoa.
A zona facultativa das lagoas facultativas corresponde à camada que apresenta
variação entre presença e ausência de oxigênio dissolvido, funcionando parte do
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tempo em aerobiose e outra parte em anaerobiose. A proporção da coluna d’água
facultativa é variável de sistema para sistema dependendo das condições climáticas e
operacionais.
A matéria orgânica sedimentada na lagoa forma a zona anaeróbia das lagoas
facultativas, dando origem ao lodo no fundo da lagoa o qual é convertido
anaerobicamente a CO e CH .
2

4

A boa performance das lagoas facultativas tem sido evidenciada em vários países. A
maioria dessas unidades integra sistemas contendo três ou mais lagoas, normalmente
na seqüência: lagoa anaeróbia para o tratamento primário, seguida de facultativa
para o tratamento secundário e de maturação para o tratamento terciário. As
reduções de DBO nessas unidades variam de 70% a 90% (Mendonça et al., 1990; Von
Sperling, 1996). Bento et al. (2002) avaliaram a eficiência de um sistema de lagoas de
estabilização em Florianópolis/SC durante três anos e observaram remoções de 40%
da DBO numa lagoa facultativa de tratamento secundário. Outros autores (Albis e
Mara, 2003), estudando lagoas facultativas únicas para o tratamento de esgoto
doméstico em escala piloto no Reino Unido, obtiveram remoções de DBO de 95% a
98% em lagoas operando com alto tempo de detenção (38-112 dias).
O tratamento de esgotos em lagoas facultativas também promove uma eficiente
remoção de microrganismos patogênicos resultante da contribuição de diversos
fatores, destacando-se a radiação solar incidente, o alto tempo de retenção hidráulico
e, as altas concentrações de pH e oxigênio dissolvido (MAYNARD et al., 1999).
Outros fatores relacionados são as toxinas liberadas por certas espécies de algas, a
predação, a inanição, a temperatura e a profundidade da lagoa. Bento et al. (2002)
verificaram remoção de até 4 unidades logarítmicas para Escherichia coli em lagoas
facultativas com aproximadamente 12 dias de tempo de detenção.
A eficiência na remoção de nutrientes durante o tratamento de esgotos em lagoas
facultativas apresenta expressiva variação sazonal, conforme destaca a literatura,
sendo que na maioria dos sistemas os efluentes produzidos não se enquadram dentro
dos parâmetros de lançamento apontados em legislação, a qual permite o lançamento
de efluentes com até 10mg/L de nitrogênio total e 1mg/L de fósforo total
(CONAMA, 1986).
No dimensionamento das lagoas facultativas inúmeros modelos são empregados,
sendo a maioria destes baseados na determinação da área superficial mínima
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requerida para que ocorra a degradação e/ou estabilização da matéria orgânica
carbonácea, expressa em termos de DBO .
5

Os modelos empíricos de dimensionamento mais utilizados atualmente surgiram por
volta de 1970, os quais baseavam-se na máxima taxa de aplicação superficial
(GLOYNA, 1971 apud Kellner e Pires, 1998; Mara, 1976) e/ou no tempo de retenção
hidráulico (Arceivala, 1973 apud Mendonça, 1990).
Em relação à profundidade (P), novamente uma faixa ampla de valores é relatado,
contudo recomenda-se profundidades variando de 1,5 a 3m (Von Sperling, 1996).
Arceivala (1981) apud Von Sperling (1996), destaca que em lagoas facultativas muito
rasas, com profundidade inferior a 1m, estas se comportam como totalmente
aeróbias, e pode ocorrer o desenvolvimento de uma vegetação emergente sendo um
potencial abrigo para larvas de mosquito. Já em lagoas profundas - próximas do
limite de 3m, o mesmo autor destaca que a performance de tratamento é mais estável
e menos afetada pelas condições ambientais, produzindo um efluente com qualidade
mais uniforme ao longo do ano.
As lagoas de maturação são empregadas no tratamento terciário dos esgotos
possibilitando o polimento do efluente tratado em outras unidades. Usualmente,
essas lagoas têm profundidade inferior ou igual a 1 metro e são construídas em série
(Mara et al., 1992). O tamanho e o número de lagoas varia conforme a qualidade do
efluente tratado nas unidades precedentes e a qualidade final requerida. De acordo
com Mara et al. (1992), nas lagoas de maturação ocorre menor estratificação biológica
e físico-química vertical, e a oxigenação é mais homogênea ao longo do dia em
relação às facultativas.
A função primária das lagoas de maturação é a remoção dos microrganismos
patogênicos contidos nos esgotos. Na Tabela 4.5 evidencia-se a superioridade dessas
unidades na desinfeção dos esgotos quando comparadas a outros sistemas biológicos
de tratamento. No entanto, somente uma pequena fração da DBO sofre redução
nessas unidades, entretanto, sua contribuição pode ser significante na remoção de
nitrogênio e fósforo, através de mecanismos de volatilização, precipitação e
assimilação pela biomassa algal (Mara et al., 1992).
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Porcentagem de redução de organismos patogênicos em
alguns processos de tratamento de esgotos.
Vírus
Tratamento
entéricos Bactérias Protozoário Helmintos
Filtro biológico

90-95

90-95

50-90

50-95

Lodos ativados

90-99

90-99

50

50-99

Fossa séptica

50

50-90

0

50-90

100

100

Lagoas (TDH>25 dias)
>99,99
>99,99
Fonte: Saens (1992) apud Jordão e Sobrinho (1994)
Tabela 4.5

Porcentagem de redução de organismos patogênicos em alguns
processos de tratamento de esgotos.

Nas lagoas de maturação ocorre maior diversidade de algas em relação às lagoas
facultativas com predomínio dos gêneros sem motilidade (Mara et al., 1992).
Frequentemente, essas lagoas são colonizadas por macrófitas, zooplâncton e peixes.
A lagoa de maturação promove uma desinfeção natural dos esgotos pela ação de
diversos fatores, como temperatura, sedimentação, tempo de detenção hidráulico,
insolação, pH, OD, escassez de alimento, organismos predadores, competição e
compostos tóxicos (Mara et al., 1992; Von Sperling, 1996; Keller e Pires, 1998;
Maynard et al., 1999). O regime de mistura também é considerado, por muitos
autores, impactante na redução de coliformes fecais nessas unidades, sendo um fator
dependente do projeto da lagoa e das condições climáticas locais (Brissaud et al.,
2003).
As interações biológicas que ocorrem na lagoa de maturação têm sido apontadas
como atuantes na redução de patógenos nessas unidades. FERNANDEZ et al. (1992)
apud Maynard et al. (1999) verificaram a importância da predação e da competição na
remoção de coliformes fecais. Outros estudos evidenciam uma relação diretamente
proporcional entre a densidade de rotíferos e a remoção de coliformes fecais nas
lagoas de maturação, indicando que esses micrometazoários contribuem, através da
predação, na remoção de coliformes (TROSSELLIER et al., 1986).
Segundo MAYO e GONDWE (1989) apud Maynard et al. (1999), a desinfeção nas
lagoas de maturação depende principalmente da exposição dos microrganismos à luz
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solar, sendo muito importante a profundidade da lagoa para a penetração da radiação
solar na coluna d’água. Segundo o mesmo autor, muitos fatores afetam a penetração
de luz na lagoa e, conseqüentemente, a exposição dos microrganismos a radiação,
destacando-se a profundidade, a concentração de algas e o regime de mistura.
Os componentes do espectro solar responsáveis pela inativação de bactérias
abrangem a radiação UVB (290-320nm), a radiação UVA (320-400nm) e a luz do
azul para verde claro (400-550nm). Todos esses três componentes da luz solar
contribuem, aproximadamente, da mesma forma para inativação de bactérias do
grupo Enterococci e RNA-F fagos, mas UVB é mais eficiente na remoção de E. coli e
RNA-F fagos (DAVIES-COLLEY et al., 1999).
A forte interação entre parâmetros ambientais como OD e pH podem intensificar a
inativação dos microrganismos pela radiação solar; por exemplo, a remoção de E. coli
é dependente da ligação entre a radiação solar e as concentrações de OD na lagoa e,
também ocorre um aumento significativo na inativação se o pH for superior a 8,5
(Davies-Colley et al., 1997).
Apesar de existir um consenso geral sobre a atuação do tempo de retenção hidráulico
na remoção de microrganismos patogênicos nas LEEs, este aspecto não tem sido
muito abordado em literatura. Normalmente, o tempo de vida das bactérias
exclusivamente intestinais é reduzido quando fora do seu ambiente natural, exceto
para as formas de resistência, tais como os esporos produzidos por determinadas
espécies, os quais apresentam resistência prolongada sob condições adversas.
Entretanto, o TRH isoladamente não é suficiente para a inativação satisfatória dos
microrganismos nas lagoas, existindo a necessidade de uma ação conjunta com
outros fatores. PEARSON et al. (1996) reduziram a remoção de coliformes fecais
quando aumentaram a profundidade de lagoas terciárias com o propósito de elevar o
TRH.
De fato, o aumento do TRH proporciona um tempo maior de exposição das bactérias
patogênicas às condições ambientais de radiação solar, altas concentrações de OD,
pH, predação, entre outros fatores citados anteriormente. Mas, para que todos esses
fatores atuem sobre as bactérias, deve haver penetração de luz solar ao longo da
coluna d’água.

80

S AN EAM EN TO B ÁSI CO I

A P LI CAÇ ÃO

4.4

D AS TE CN OL OG IAS D E TRA TAMEN TO

SISTEMAS SIMPLIFICADOS

O atual déficit no saneamento brasileiro reforça a necessidade de buscar alternativas
técnica e economicamente viáveis, principalmente para fontes difusas de poluição
por esgotos, tais como aquelas geradas pelas unidades residenciais unifamiliares e/ou
pequenas coletividades. Por outro lado, é esperado que uma residência e/ou pequena
coletividade não consiga “gerir” um pacote tecnológico com operações complicadas e
que requerem mão de obra especializada, tal como exigem os sistemas tipo lodos
ativados e lagoas de estabilização.
Dado a carência notória e a necessidade de intensificar ações de saneamento local,
especificamente em relação ao tratamento dos esgotos produzidos, unidades
simplificadas de tratamento de esgotos necessitam serem implementadas.
Apesar de não requererem o mesmo grau de complexidade operacional das estações
convencionais de tratamento de esgotos, os sistemas simplificados apresentam,
quando projetados, construídos e operados sob a óptica da engenharia sanitária, o
mesmo grau de eficiência. As alternativas mais empregadas passam, também, pelas
etapas de tratamento preliminar/primário, seguido de secundário e terciário.

4.4.1

TANQUE SÉPTICO

É uma unidade de tratamento primário de esgotos domésticos, que detêm os despejos
por um período que permita a decantação dos sólidos e a retenção do material graxo,
transformando-os em compostos mais estáveis. Consistem em tanques simples ou
divididos em compartimentos horizontais (câmaras em série) ou verticais (câmaras
sobrepostas), utilizados com o objetivo de reter por decantação os sólidos contidos
nos esgotos, propiciar a decomposição dos sólidos orgânicos decantados no seu
próprio interior e acumular temporariamente os resíduos com volume reduzido em
períodos de meses ou anos.
Os Tanques Sépticos foram as primeiras unidades idealizadas para o tratamento de
esgotos (por volta de 1872 – França) e até hoje são extensivamente empregados em
todos os países. O sucesso do Tanque Séptico deve-se à simplicidade de construção e
operação, não existindo técnicas construtivas especiais, nem equipamentos, e sua
operação não requer a presença constante de operador.
Em suas várias configurações, os Tanques Sépticos reúnem principalmente os
objetivos dos decantadores e digestores em uma mesma unidade, na qual se realizam
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simultaneamente várias funções: decantação, sedimentação e floculação dos sólidos
dos esgotos e desagregação e digestão dos sólidos sedimentados (lodo) e do material
flutuante (escuma) (Figura 4.3).

Figura

4.3

Esquema representativo em profundidade do Tanque Séptico.

O principal fenômeno ativo sobre a fase líquida é de ação física – decantação com
sedimentação e flotação. A decantação consiste na separação de fases (sólidos,
líquidos e gases) por diferença de massa específica. A sedimentação é o processo de
disposição de sólidos por ação da gravidade. A flotação ocorre porque pequenas
bolhas de gases, produzidas na digestão anaeróbia, aceleram a ascensão de partículas
sólidas, distinguindo-se de simples flutuação.
Mesmo quando o Tanque Séptico é bem projetado e operado, o seu efluente tem
odor característico devido o gás sulfídrico e outros gases, aspecto escuro e contém
bactérias em grandes quantidades, necessitando-se portanto de sistemas
complementares de tratamento.
As técnicas e dispositivos utilizados a partir das unidades primárias até a disposição
final dos esgotos são descritas em duas Normas Técnicas de Engenharia Sanitária e
Ambiental. A primeira – NBR 7229/93 (ABNT, 1993) trata do dimensionamento, do
emprego de Tanque Séptico e descreve as possibilidades de sistemas de tratamento
complementares, e a segunda – NBR 13969/97 (ABNT, 1997) trata efetivamente do
dimensionamento das unidades complementares, conforme verificado na Figura 4.4.
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Sistema individual de tratamento de esgotos - adaptado/modificado
das normas NBR 7229/93 (ABNT, 1993) e NBR 13969/97 (ABNT,
1997).

Através da Figura 4.4, percebe-se várias alternativas que se forem bem projetadas –
por profissional habilitado, construídas e operadas tornam-se sistemas com custos
reduzidos (ideais para residências e pequenos povoados, tanto urbanos como rurais)
e com grande eficiência na remoção de poluentes e patógenos dos esgotos,
propiciando assim um efetivo controle ambiental.
Contudo, faz-se necessário estabelecer alguns critérios para a utilização destas
técnicas, pois questões relacionadas ao tipo de solo, topografia, clima, profundidade
do lençol de água subterrânea, aspectos sociais/culturais, padrão estéstico/
paisagístico, requisitos legais, características do corpo receptor (qualidade a ser
garantida para lançamento dos esgotos no rios, lagos, mares...), entre outros, podem
viabilizar ou não algumas das alternativas descritas anteriormente.
Independente da técnica empregada para o tratamento e disposição final de esgotos –
aplicados como soluções individuais e pequenas coletividades, o uso do Tanque
Séptico torna-se imprescindível e extremamente importante, pois esta unidade é
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responsável pela retenção do material grosseiro (que pode rapidamente comprometer
o tratamento principalmente através da colmatação/entupimento) e por uma digestão
anaeróbia inicial.

4.4.2

VALA DE FILTRAÇÃO E FILTRO DE AREIA

São unidades distintas de tratamento, porém como o mesmo princípio de atuação e
critérios de dimensionamento. Baseiam-se em processos físicos de retenção de
materiais em suspensão nos esgotos, pois tratam-se de filtros, bem como em
processos biológicos com a formação de biofilme (microrganismos presentes no
esgoto e que se desenvolvem aderidos na areia durante a percolação do esgoto pelo
maciço filtrante).
O tratamento que ocorre junto as valas de filtração e filtros de areia baseia-se na
aplicação de efluentes em um leito de areia (normalmente com altura de 70cm) que
durante a percolação sobre o maciço sofrem reações bioquímicas.
A aeração e a temperatura são as mais importantes condições ambientais que afetam
o bom rendimento do tratamento, isso porque a presença de oxigênio gera as
condições para a decomposição aeróbia do efluente e a temperatura afeta diretamente
a taxa de crescimento microbiano, as reações químicas e o mecanismo de adsorção
(COURACCI FILHO et al – cap 2 apud Chernicharo, 2001).
Outro fator que tem grande influência no funcionamento das valas de infiltração e
filtros de areia é a área efetiva e o coeficiente de uniformidade do meio filtrante. A
área efetiva afeta a quantidade de efluente que será filtrado, a taxa de filtração e a
profundidade de penetração da matéria sólida insolúvel. Com a utilização de um
leito com partículas muito grossas, tem-se baixo tempo de retenção do efluente
aplicado, não atingindo o ponto adequado para a decomposição biológica. Com areia
muito fina, a quantidade de efluente que será filtrada é pouca e o filtro poderá ser
entupido rapidamente. Quando tem-se alto coeficiente de uniformidade, ou seja,
uma grande desigualdade no tamanho das partículas do leito, elas estarão muito
próximas entre si, o que diminui a porosidade total e a média de área dos espaços dos
poros, reduzindo assim a sua permeabilidade para o efluente (Couracci Filho et al –
cap 2 apud Chernicharo, 2001).
No que se refere à taxa de aplicação, ela é crítica para o bom desenvolvimento do
processo. O sistema deve ser projetado para assegurar uma distribuição uniforme do
efluente no leito do filtro. Também deve-se buscar, entre as taxas hidráulicas
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aplicadas, um tempo suficiente de descanso para o sistema, com o objetivo de mantêlo em condições aeróbias (Couracci Filho et al – cap. 2 apud Chernicharo, 2001). O
dimensionamento destas unidades está prescrito em norma técnica da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), na norma NBR 13969/97.
A Figura 4.5 destaca um perfil esquemático do filtro de areia e vala de filtração.

Figura

4.5

Perfil esquemático do filtro de areia e vala de filtração (adaptado de
Chernicharo, 2001).

S ANE AME NTO B ÁS IC O I

85

A PL IC AÇ ÃO

4.4.3

D AS TEC NO LO GI AS DE TRATAM EN TO

FILTRO BIOLÓGICO PERCOLADOR

Um filtro biológico consiste, basicamente, de um tanque preenchido com material de
alta permeabilidade, tal como pedras, ripas ou material plástico, sobre o qual os
esgotos são aplicados sob a forma de gotas ou jatos. Após a aplicação, os esgotos
percolam em direção aos drenos de fundo. Esta percolação permite o crescimento
bacteriano na superfície da pedra ou do material de enchimento, na forma de uma
película fixa, o biofilme. O esgoto passa sobre o biofilme, promovendo o contato
entre os microrganismos e o material orgânico (Couracci Filho et al – cap. 2 apud
Chernicharo, 2001).
Os filtros biológicos são sistemas aeróbios, pois o ar circula nos espaços vazios entre
as pedras, fornecendo o oxigênio para a respiração dos microrganismos. A ventilação
é usualmente natural. A aplicação dos esgotos sobre o meio é freqüentemente feita
através de distribuidores rotativos, movidos pela própria carga hidrostática dos
esgotos. O líquido escoa rapidamente pelo meio suporte. No entanto, a matéria
orgânica é adsorvida pelo biofilme, ficando retida um tempo suficiente para a sua
estabilização (Figura 4.6).

Figura

4.4.4

4.6

Representação esquemática de um filtro biológico percolador
(adaptado de Chernicharo, 2001).
ALTERNATIVAS QUE PROMOVEM O TRATAMENTO E A
DISPOSIÇÃO FINAL NO SOLO

De forma geral, existem diferentes métodos que utilizam o solo no tratamento e/ou
disposição final de esgotos. Dentre eles, podem ser citados (Couracci Filho et al – cap
2 apud Chernicharo, 2001):
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-

infiltração rápida;

-

irrigação;

-

escoamento superficial;

-

infiltração subsuperficial;
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No método de infiltração rápida ou bacia de infiltração, o solo e os microrganismos
formam um “filtro vivo”, onde ocorre a retenção e a transformação dos sólidos
orgânicos. A vegetação, quando existente, retira do solo os nutrientes transformados,
evitando a sua concentração excessiva e acumulativa ao longo do tempo. A água que
não é incorporada ao solo e às plantas, perde-se pela evapotranspiração ou infiltra-se,
percolando em direção aos lençóis de água subterrâneos (Figura 4.7).

Figura

4.7

Sistema de infiltração rápida. Fonte: Adaptado de EPA (1992)
Chernicharo (2001).

apud

Para a irrigação com águas residuárias, são utilizadas diferentes técnicas, como por
exemplo: a inundação por canais ou sulcos, o gotejamento, a subsuperficial e, com
muito critério, a aspersão. Este método é o que requer a maior área superficial, mas
traz o maior aproveitamento produtivo. As técnicas de irrigação por inundação, por
canais ou sulcos, são as de mais simples operação e menos exigentes no que se refere
ao tratamento prévio. Pode-se usar até mesmo esgoto bruto, mas os tratados são
sanitariamente mais seguros (Figura 4.8).
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Técnica de irrigação mais aconselhável para tratamento de esgotos
domésticos: Irrigação por sulcos (Couracci Filho et al - cap 2 apud
Chernicharo, 2001).

No escoamento superficial, a vegetação, associada com a camada de cobertura do
solo, também atua como um filtro vivo, retirando os nutrientes e dando condições
para a retenção e transformação da matéria orgânica presente nos esgotos. A
principal característica que diferencia este método dos outros, é o fato do efluente
escoar em uma rampa horizontal, sendo a água excedente, que não é absorvida ou
evaporada, coletada a jusante, para um adequado destino. Para terrenos mais
permeáveis, o processo aproxima-se ao de irrigação, mas com a geração de um
excedente de água (Figura 4.9).

Figura

4.9

Esquema de um sistema de escoamento superficial (Couracci Filho
- cap 2
Chernicharo, 2001).

et al

apud
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Existem também as técnicas de infiltração subsuperficial, que não são destinadas à
irrigação. Para este caso, tem-se, como exemplo, os sumidouros e as valas de
infiltração, utilizados para pequenas vazões e com tratamento prévio (figura 4.10).

Figura

4.10

Detalhes de sumidouro e vala de infiltração. Fonte: (Couracci Filho
- cap 2
Chernicharo, 2001).

et al

apud

4.4.5

PRODUÇÃO DE LODO

Todo o processo de tratamento biológico de esgotos, conforme destacado, gera uma
produção de biomassa – lodo. O volume de lodo produzido é reflexo do metabolismo
microbiano predominante, da forma e eficiência da separação da biomassa do esgoto
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tratado e, principalmente, da carga aplicada no sistema. A produção de biomassa
pode ser expressa em função do substrato utilizado, sendo que quanto mais substrato
for utilizado, maior a taxa de crescimento bacteriano. Na respiração aeróbia a
produção de biomassa é significativamente maior do que na fermentação anaeróbia.
A Tabela 4.6 descreve a origem e a caracterização do lodo gerado nas diferentes
etapas de tratamento.

Origem e descrição dos tipos de lodos gerados em ETEs.
Tipo de Lodo
Origem
Caracterização
Tanque séptico
Decantador primário

Lodo removido de tanques sépticos apresentam
moderado grau de estabilização devido ao alto tempo
de detenção.
Sólidos removidos por sedimentação nos
decantadores primários constituem o lodo primário.

Lodo biológico
aeróbio
(não
estabilizado)

Lodos ativados convencionais
Reatores aeróbios com biofilmes
– alta carga (filtro biológico de
alta carga, biofiltros aerados
submersos e biodiscos)

Biomassa aeróbia gerada na remoção do material
orgânico contido nos esgotos, a qual está em contínuo
crescimento, em virtude da entrada constante de
matéria orgânica nos reatores. Para manter o sistema
em equilíbrio, aproximadamente a mesma massa de
sólidos biológicos gerada deve ser removida dos
sistemas. Estes sólidos não se encontram
estabilizados, necessitando de uma etapa separada,
posterior, de digestão.

Lodo biológico
aeróbio
(estabilizado)

Lodos ativados com aeração
prolongada
Reatores aeróbios com biofilmes
– baixa carga (filtro biológico de
baixa carga, biodisco, biofiltro
aerado)

Biomassa aeróbia que crescem e se multiplica às
custas da matéria orgânica dos esgotos brutos. No
entanto, nos sistemas de baixa carga, a
disponibilidade de alimento é menor, a biomassa fica
retida por mais tempo no sistema, predominando
assim as condições da respiração endógena, sendo
por isso um lodo com alto grau de estabilização.

Lodo biológico
anaeróbio
(estabilizado)

Lagoas de estabilização (lagoas
facultativas), lagoas anaeróbiasfacultativas, lagoas aeradas
facultativas, lagoas aeradas de
mistura completa-lagoas de
decantação)
Reatores anaeróbios (reatores
UASB, filtros anaeróbios)

A biomassa anaeróbia também cresce e se multiplica
às custas da matéria orgânica. Nestes processos de
tratamento, usualmente a biomassa fica retida um
longo tempo, no qual ocorre a digestão anaeróbia do
próprio material celular. Nas lagoas de estabilização,
o lodo é constituído ainda de sólidos do esgoto bruto
sedimentados, bem como de algas mortas. Esse lodo
não requer uma etapa de digestão posterior.

Lodo químico

Decantador primário com
precipitação química
Lodos ativados com precipitação
química de fósfaro

Este lodo é resultante de precipitação química com
sais metálicos ou com cal. A preocupação com odores
é menor que com o lodo primário, embora estes
possam ocorrer (somente no caso de uso de cal como
coagulante). A taxa de decomposição do lodo químico
nos tanques é menor que a do lodo primário.

Lodo primário

Fonte: Adaptado de Metcalf & Eddy (1991).
Tabela 4.6
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O lodo após descartado do sistema de tratamento de esgotos pode ser tratado de
diversas maneiras objetivando essencialmente três mecanismos:
- desidratação: para a retirada de água e a redução do volume a ser disposto;
- estabilização: para a mineralização da matéria orgânica e redução de patógenos;
- higienização: necessária à remoção ou inviabilização de agentes patogênicos para
o uso agrícola.
Muitos métodos utilizados no tratamento do lodo abrangem dois ou três destes
objetivos do tratamento. Por exemplo, a secagem térmica promove a desidratação, a
higienização e também a redução da fração orgânica, ou seja, a estabilização físicoquímica.
Valorização do lodo produzido
Conforme GOMES (2001), para a aplicação agrícola de lodos de ETEs devem ser
considerados três grupos de parâmetros:
- parâmetros de controle ambiental: teores de metais pesados admissíveis no lodo e
no solo e eficiência dos métodos de higienização e pós-tratamento do lodo;
- parâmetros econômicos: viabilidade econômica do uso agrícola do lodo;
- parâmetros operacionais: recomendações agronômicas, dosagem ideal, limite,
época e formas de incorporação no solo.
Para a viabilização e a utilização de biossólidos na agricultura devem ser
considerados os seguintes itens:
- mercado: deve-se levar em consideração as características físico-químicas e
biológicas do biossólido, os custos de produção, de monitoramento e transporte;
- processo: estabelecer processos adequados para produzir o biossólido tais como a
digestão aeróbia ou anaeróbia, calagem, secagem térmica, compostagem ou a
combinação de processos para torna-lo adequado para o uso;
- produto: adequar as características do produto às necessidades do mercado. Se
houver carência de algum elemento na composição do mesmo, agregar aos
processos tradicionais para valorizar o produto.
O lodo de esgotos quando utilizado em solos para atividade agrícola ou florestal,
apresenta os seguintes benefícios:
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- fonte de nutrientes para culturas;
- aumento do teor de matéria orgânica no solo;
- diminuição do teor de alumínio trocável;
- aumento da produção de matéria seca, a absorção de N, P, Ca, Mg e Zn;
- apresenta o aumento progressivo da capacidade de troca catiônica e do carbono
orgânico, melhoramento da estrutura do solo.
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4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

A

DESTACAR

D AS TE CN OL OG IAS D E TRA TAMEN TO

:

O tratamento de esgotos segue uma seqüência de etapas: tratamento
preliminar/primário; tratamento secundário seguido de terciário.
O tratamento preliminar/primário é utilizado na retenção de sólidos
grosseiros e em muitos reatores promover, também, a digestão dos sólidos
decantados.
O tratamento secundário visa a redução da DBO dos esgotos submetidos ao
tratamento.
As alternativas tecnológicas mais empregadas no território nacional como
tratamento secundário são unidades do tipo lodo ativado e as lagoas de
estabilização.
Os sistemas tipo lodo ativado são amplamente empregados em cidades de
grande porte, pois são unidades compactas e altamente eficientes, contudo
demandam de muita energia.
As lagoas de estabilização são unidades idealizadas a promoverem a
depuração dos esgotos por vias naturais, ou seja, a energia requerida
advém da natureza, e por isso demandam de grandes áreas de
implantação.
Unidades de pequeno porte, aplicáveis às situações unifamiliares e/ou
pequenas coletividades, tais como filtros de areia, filtros biológicos, filtros
plantados com macrófitas, entre outros, também, são empregados como
tratamento secundário, e algumas vezes terciário.
O tratamento terciário tem por objetivo promover a desinfeção do esgoto
tratado a nível secundário e/ou promover transformações dos nutrientes
(nitrogênio e fósforo) dos esgotos.
Toda unidade de tratamento de esgotos produz lodo (biomasa), também
chamado de biossólidos, que em muitos casos precisa sofrer algum tipo de
tratamento para que possa ser reutilizado ou lançado ao ambiente.
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BU S C A D E
POTENCIALIDADES
NOS ESGOTOS
TRATADOS
OBJETIVOS

Apresentar as potencialidades de reúso
do esgoto tratado.

O reúso planejado de efluentes começou nos Estados Unidos, mais precisamente no
estado da Califórnia, por volta de 1918. Estabeleceu-se na época, os primeiros
padrões de qualidades de águas residuárias para a irrigação. A partir das experiências
do início do século XX, os padrões de qualidade foram cada vez mais restritivos,
sendo exigido em 1933, um efluente filtrado e clorado para a irrigação de hortaliças
(ARAÚJO, 2000).
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A recarga de aqüíferos também foi, e continua sendo, uma alternativa para a
reutilização dos esgotos tratados. Pesquisas neste sentido foram conduzidas na
Califórnia, revelando não haverem impactos adversos sobre a qualidade da água
subterrânea, nem para a saúde dos consumidores desta água (Metcalf & Eddy, 1991).
Com relação ao uso dos esgotos em aqüicultura, os dados se reportam ao fim do
século XIX, na Alemanha e a 1930, na Índia. Em 1987, por exemplo, Calcutá era a
cidade que apresentava maior superfície de tanques para cultivo de peixes
alimentados com esgotos brutos: cerca de 3000 ha produzindo 4 a 9 t/ha.d de peixe
que abastecia o mercado local (Araújo, 2000).
Há também, registros sobre o reúso potável direto, ou seja, o esgoto tratado numa
Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) segue diretamente para uma Estação de
Tratamento de Água (ETA), para que se torne potável e seja distribuída para a
população. Atualmente, a cidade de Windhoek na Namíbia apresenta uma ETA,
capaz de tratar 14000 m /dia de esgoto tratado, tornando-o água potável (Araújo,
2000).
3

A importância da conservação da água tem seu maior destaque através do Conselho
Econômico e Social das Nações Unidas, que desde 1960, endossa a política de que
nenhuma água de qualidade superior à requerida para um determinado fim, deve ser
utilizada se o fim pretendido tolerar uma água de qualidade inferior, salvo se
encontrada em excesso (ABES, 1992).

REFLITA
A água deve ser julgada por sua história ou por sua
qualidade?

5.1

TIPOS DE REÚSO

O tipo de reúso define o nível de tratamento necessário a ser aplicado ao esgoto, bem
como os custos associados, tendo em vista a obtenção de um efluente final que
satisfaça os critérios recomendados e os padrões fixados em cada caso. Este reúso
pode ser (Araújo, 2000):
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- direto: quando o esgoto tratado é transportado diretamente da ETE para o local
onde será reusado, sem passar pela sua descarga num corpo hídrico receptor, como
no caso do reúso para a irrigação;
- indireto: quando o efluente da ETE é lançado em um corpo d’água natural ou em
um reservatório construído, antes de ser reutilizado.
Contudo, as formas de reúso estão sempre associadas com a agricultura, a
aqüicultura e a indústria. Os países desenvolvidos tomam como prática o reúso do
esgoto tratado. A Tabela 5.1 descreve tipos de reúso empregados.

TIPOS DIVERSOS DE REÚSO EMPREGADOS
Atividade
Finalidades
- parques
- cemitérios
- campos de golfe
Irrigação paisagística
- passagens de vias públicas
- jardins de escolas
- jardins residenciais
- produção de forragens, sementes e fibras
Irrigação agrícola
- produção de alimentos
- viveiros
- recarga de aqüíferos potáveis
Recarga de aqüíferos
- controle de intrusão salina
- nas torres de resfriamento
- alimentação de caldeiras
Industrial
- lavagens de gases nas chaminés
- água de processamento
- irrigação de paisagem
- proteção contra incêndio
Uso urbano não-potável - limpeza de vasos sanitários
- lavagem de veículos
- lavagem de ruas
- ornamentais
Represamentos
- recreacionais
- incremento de vazões de pântanos
Meio ambiente
- locais de pesca e rios
- aqüicultura
Outros
- construção civil

Fonte: Crook (1991) apud Araújo (2000)
Tabela

5.1

Tipos diversos de reúso empregados.
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No Brasil, mais recentemente vêm se estudando e implementando ações que visam o
tratamento de esgotos e seu reúso. Atividades como produção de flores, criação de
peixes – tilápia do Nilo, alimentação animal com forrageiras irrigadas com esgotos
tratados, entre outros, estão sendo desenvolvidas dentro do PROSAB – Programa de
Saneamento Básico, que integra diferentes universidades e órgãos de pesquisa no
Brasil.

5.2

QUALIDADE REQUERIDA PARA A ÁGUA DE
REÚSO

A literatura especializada descreve que os padrões de qualidade para reúso dos
esgotos tratados devem ser estabelecidos observando-se a proteção da saúde pública,
os requerimentos de uso específico, os efeitos sobre o solo, a vegetação e os aqüíferos
subterrâneos, impactos ambientais, efeitos estéticos, aceitação do usuário e política
local.
Araújo (2000) destaca que para usos não potáveis, os efeitos da maioria dos
componentes químicos (metais pesados e compostos orgânicos) sobre a saúde e meio
ambiente, estão bem esclarecidos, e os níveis de concentração permitidos, em geral,
bem determinados. No entanto, afirma a mesma autora, o monitoramento dessas
substâncias merece atenção especial, particularmente se existir contribuição de
esgoto industrial.
Na irrigação, por exemplo, a qualidade físico-química do efluente leva em
consideração diversas variáveis que se refletem na produtividade e na qualidade das
culturas, manutenção da produtividade do solo e a proteção do meio ambiente. A
avaliação da qualidade da água para irrigação, seja natural ou efluente tratado,
baseia-se nos seguintes parâmetros (REICHARDT, 1990 apud Araújo, 2000):
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-

condutividade elétrica;

-

razão de adsorção de sódio – RAS;

-

teor de boro.
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PROCURE SABER
Que conseqüências as altas concentrações de sódio,
presentes nos esgotos empregados na irrigação, podem
trazer ao solo?
O CEPIS – Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria e Ciencias del Ambiente,
demonstrou em estudos realizados em 1991 no Peru, que as águas residuárias
fornecem os nutrientes requeridos pelas culturas, reduzindo os gastos com adubação,
que em geral representam 50% dos custos de produção. Em contrapartida, pesquisas
feitas em Israel mostraram que certas culturas de frutas e grãos podem ser afetadas
pelos altos níveis de nitrogênio existente nas águas residuárias (Araújo, 2000).
Dentro de todos os requisitos para o estabelecimento dos padrões de qualidade para o
efluente tratado ser reutilizado, a investigação mais criteriosa, afirma Araújo (2000),
é a que associa os agentes patogênicos aos riscos concernentes à saúde pública. Tal
fato pode ser observado na literatura, onde destacam-se padrões de qualidade
microbiológicos variáveis conforme critério dos diferentes países. Surge daí, a
questão do risco aceitável que recebe duas abordagens distintas:
-

risco potencial: está associado à idéia de que a simples presença de
microrganismos patogênicos no esgoto põe em perigo a saúde da população
exposta;

- risco real: depende de uma combinação de uma série de fatores como a
resistência dos microrganismos ao tratamento dos esgotos e às condições
ambientais, dose infectiva, patogenicidade, suscetibilidade e grau de imunidade
do hospedeiro e grau de exposição humana aos focos de transmissão.
A Figura 5.1 descreve os riscos de transmissão de doenças via irrigação com águas
residuárias.
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5.1

Riscos de transmissão de doenças via irrigação com águas residuárias
(BASTOS et al, 2003).

Informações existentes sobre a influência dos aspectos sanitários na transmissão de
enfermidades, mostram que as infecções por helmintos constituem o risco mais
importante para a saúde, seguido das causadas por bactérias, por protozoários, e
finalmente, por vírus. Um dos aspectos sanitários mais destacados é o tempo de
sobrevivência dos helmintos no meio ambiente, que é da ordem e meses e até anos
(Araújo, 2000). Esta preocupação com a remoção de ovos de helmintos, afirma a
mesma autora, é fundamentada pela existência de dados epidemiológicos que
evidenciam um grande número de enfermidades helmínticas em agricultores e
consumidores de culturas irrigadas com esgoto. A Tabela 5.2 apresenta o tempo de
sobrevivência dos microrganismos encontrados nos esgotos.
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‘
MICRORGANISMO

Vírus entéricos
Bactérias
- Coliformes fecais
- Salmonela spp
- V. cholerae
Protozoários
- Cistos de E. hystolitica
Helmintos
- Ovos de A. lumbricoides
- Ovos de T. saginata
- Ovos de T. trichiura
Fonte: Bastos e Mara (1993)
Tabela 5.2

SOBREVIVÊNCIA
Solo
Vegetais
< 100 dias
< 60 dias

< 70 dias
< 70 dias
< 20 dias

< 30 dias
< 30 dias
< 5dias

< 20 dias

< 10 dias

meses
meses
meses

< 60 dias
< 60 dias
< 60 dias

Tempo de sobrevivência no ambiente com temperatura de 20° a 30°C
de microrganismos patogênicos encontrados nos esgotos

Com relação à qualidade microbiológica das águas residuárias para uso na
agricultura e piscicultura, a OMS – Organização Mundial da Saúde define três
diferentes categorias, quais são (Araújo, 2000):
- Categoria A: irrigação de parques públicos, campos desportivos e culturas que são
ingeridas cruas. O grupo exposto é compreendido pelos trabalhadores,
consumidores e o público em geral. Para esta categoria o tratamento dos esgotos
deve fornecer um efluente que apresente uma qualidade microbiológica com
valores para nematóides intestinais menor ou igual a 1 ovo por litro e coliformes
fecais menor ou igual a 1000 NMP/100mL;
- Categoria B: irrigação de culturas de cereais para a indústria, forrageiras e para
arborização. Neste caso o único grupo exposto é constituído dos trabalhadores
rurais e não existe nenhum padrão para coliformes fecais. O nível estabelecido é
unicamente para nematóides intestinais, que deve ser menor ou igual a 1 ovo por
litro;
- Categoria C: corresponde às culturas da Categoria B, quando nem trabalhadores
nem público estão expostos. Neste caso não são aplicadas limitações para valores de
nematóides e coliformes fecais. O tratamento do esgoto deve atender às exigências
da tecnologia de irrigação, requerendo-se pelo menos sedimentação primária.
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PROCURE SABER
Por que os maiores riscos à saúde humana estão
associados a presença de ovos de nematóides?

5.3

POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES DO
REÚSO DE ESGOTOS TRATADOS

A utilização controlada dos esgotos, ou seja, segura do ponto de vista sanitário,
sustentável do ponto de vista ambiental e otimizado do ponto de vista de produção,
apresenta diversas vantagens, dentre as quais (Bastos et al., 2003):
- constitui uma prática de reciclagem de água, proporcionam alívio na demanda e
preservação de oferta para outros usos. Neste particular, destacam os autores, vale
registrar que no Brasil, como em todo o mundo, a agricultura irrigada responde por
cerca de 60% a 80% do consumo total de água;
- constitui numa prática de reciclagem de nutrientes, proporcionando economia
significativa de insumos, por exemplo, fertilizantes e ração animal;
- contribui para o aumento da produção de alimentos, a recuperação de áreas
improdutivas e a ampliação de áreas irrigadas;
- contribui para a preservação e a proteção do meio ambiente ao minimizar o
lançamento de esgotos em cursos de águas naturais, prevenindo a poluição, a
contaminação e a eutrofização, bem como favorecer a conservação do solo e a
recuperação de áreas degradadas;
- contribui para a amenização do clima, melhoria das condições estéticas e
ampliação de áreas de lazer em zonas urbanas: irrigação e fertilização de "zonas
verdes", como parques públicos, jardins, campos para práticas desportivas,
canteiros e arborização de logradouros.
Como exemplo prático, Bastos et al. (2003) destacam que considerando a
contribuição por pessoa de esgotos de 150 a 200 L/pessoa.dia e a demanda genérica
de água para irrigação e piscicultura de, respectivamente, 1 a 2 m /m .ano e 10 L/
s.ha, constata-se que as águas residuárias produzidas por uma pessoa seriam
suficientes para irrigar 30 a 70m e suprir uma área de cultivo de peixes de 1,7 a
3

2

2
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2,3m . Ou seja, uma população de 10.000 habitantes produziria "água" para irrigar
cerca de 50ha e para o cultivo de peixes em 2ha.
Como mencionado em capítuos anteriores, os esgotos são ricos em matéria orgânica e
em macronutrientes (NPK) e micronutrientes essenciais às plantas, resultantes da
dieta humana e de restos de cozinha. Por outro lado, as características dos esgotos
estão associados ao processo de tratamento empregado. Novamente, Bastos et al
(2003) ilustram o potencial de fertilização dos esgotos a partir do seguinte exercício:
3

2

- considerando uma demanda teórica de água para irrigação de 600mm (0,6 m /m )
e os teores de NPK registrados nos efluentes de lagoas de estabilização, poderia-se
estimar que ao final do período de irrigação teriam sido aplicados: 33 a 251 kgN/
ha; 20 a 70 kgP/ha e 78 a 180 kgK/ha.
Conforme os mesmos autores, estes valores revelam de uma certa forma os esgotos
domésticos podem apresentar teores de macronutrientes suficientes para o
atendimento da demanda da maioria das culturas; por outro aspecto, há a
necessidade de adequado manejo agronômico, pois nutrientes em excesso,
especialmente o nitrogênio, podem comprometer a produtividade e a qualidade das
culturas e resultar em problemas ambientais, principlamente a lixiviação de nitratos e
a contaminação do lençol freático.
A irrigação com esgotos sanitários é uma forma de fertirrigação, e o fornecimento de
nutrientes se dá de maneira continua e gradual, bem como gradual pode ser a
disponibilidade dos nutrientes, dependendo da forma (espécie) veiculada pelo
efluente aplicado ao solo, ou seja, o controle do balanço de nutrientes é mais difícil
do que na irrigação tradicional (Bastos et al, 2003).
Outra opção de fertirrigação com esgotos é a hidroponia, em que o próprio efluente
cumpre o papel da solução nutritiva. A hidroponia com esgotos tratados apresenta
todas as vantagens associadas aos sistemas hidropônicos convencionais, tais como
(Bastos et al, 2003):
-

possibilidade de produção fora de época;

-

elevada produtividade;

-

baixa dependência de adversidades climáticas;

-

menor demanda de mão-de-obra;

-

demanda relativamente baixa de área;
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-

possibilidade do emprego do sistema próximo ao ponto de coleta e tratamento
dos esgotos.

Contudo, ressaltam os autores, existem limitações inerentes à própria fertirrigação
com esgotos sanitários, tais como:
-

menor controle do balanço necessário de nutrientes ao longo dos estágios de
crescimento das plantas;

-

eventuais limitações impostas pelas características dos efluentes.

PROCURE SABER
Se os nutrientes dos esgotos tratados são benéficos ao
reúso na irrigação e hidroponia, por que eles se tornam
um fator de risco quando pretende-se utilizá-los na
psicultura?
A maior limitação à utilização de efluentes, conforme mencionado anteriormente,
está ligada os riscos à saúde advindos da qualidade microbiológica destes efluentes,
pois os efluentes podem veicular os mais variados microrganismos patogênicos.
Entretanto, Bastos et al (2003) destacam que se observados os devidos cuidados,
empregado boas práticas e vencidas as resistências de natureza cultural, a utilização
de esgotos sanitários apresenta-se como uma solução sanitariamente segura,
economicamente viável e ambientalmente sustentável.

106

S AN EAM EN TO B ÁSI CO I

B USC A

PONTOS
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

A

DESTACAR

D E P OTEN CI AL ID AD E S N OS ESG OTO S TRA TAD OS

:

O reúso planejado de efluentes começou nos Estados Unidos, mais
precisamente no estado da Califórnia, por volta de 1918.
Com relação ao uso dos esgotos em aqüicultura, os dados se reportam ao
fim do século XIX, na Alemanha e a 1930, na Índia.
O tipo de reúso define o nível de tratamento necessário a ser aplicado ao
esgoto, bem como os custos associados.
Há dois tipos de reúso: direto – quando o esgoto tratado é transportado
diretamente da ETE para o local onde será reusado; indireto – quando o
efluente da ETE é lançado em um corpo d’água natural antes de ser
reutilizado;
As formas de reúso estão sempre associadas com a agricultura, a
aqüicultura e a indústria.
Dentro de todos os requisitos para o estabelecimento dos padrões de
qualidade para o efluente tratado ser reutilizado, a investigação mais
criteriosa é a que associa os agentes patogênicos aos riscos concernentes à
saúde pública.
Informações existentes sobre a influência dos aspectos sanitários na
transmissão de enfermidades, mostram que as infecções por helmintos
constituem o risco mais importante para a saúde.
Observados os devidos cuidados, empregado boas práticas e vencidas as
resistências de natureza cultural, a utilização de esgotos sanitários
apresenta-se como uma solução sanitariamente segura, economicamente
viável e ambientalmente sustentável.
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