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RESUMO

O impacto dos efluentes no meio ambiente é muito grande, principalmente daqueles
lançados pelas indústrias químicas, por isso, e existem leis que obrigam que quase a
totalidade das indústrias químicas possuam estações de tratamento de efluentes.
Uma das principais tecnologias empregadas para tal tratamento é a de lodos ativados,
com o emprego de microrganismos para a degradação da matéria orgânica que está
contida nos efluentes. Tais processos são muitas vezes marginalizados pelas
empresas, não recebendo a atenção devida, por conta de seu custo e das dificuldades
operacionais. Uma das soluções para melhorar tais processos é a construção de
modelos matemáticos para entender tais fenômenos biológicos, porém, por conta de
todas as variáveis envolvidas, esses modelos se tornam escassos e difíceis de serem
manipulados. Tendo em vista tais problemas foi desenvolvida uma série de modelos
para lodos ativados, sendo o foco do estudo desse trabalho o modelo Activated Sludge
Model 3 (ASM3). Foi simulada uma estação de tratamento de efluentes de uma
empresa multipropósito e os resultados desse modelo foram comparados aos dados
reais obtidos durante os anos de 2015 e 2016. O modelo foi inicialmente ajustado
utilizando os parâmetros cinéticos propostos pelo ASM3, onde foi obtida razoável
correlação com os resultados reais. Foi realizada uma busca computacional dos
parâmetros cinéticos ideais para o modelo, sendo o resultado satisfatório para ajustar
o modelo ASM3 à estação de tratamento de estudo. Com o resultado, o modelo
ajustado e validado estatisticamente foi empregado em um otimizador matemático
elaborado em Matlab, que buscou valores de rotação do agitador, de maneira a
minimizar o custo da potência demandada na agitação dos aeradores, respeitando a
restrição de atender um nível mínimo de remoção da carga orgânica em 80% da carga
inicial. Além disso, o modelo permitiu agregar conhecimento para o trabalho e servir
como ferramenta para possível validação futura. O otimizador matemático permitiu
funcionar como um preditor em tempo real, de forma a auxiliar na melhor tomada de
decisão pelo operador da estação de tratamento.

Palavras Chaves: lodos ativados; ASM3; modelagem matemática.

ABSTRACT
Mathematical optimization of an activated sludge wastewater treatment plant of
a multipurpose chemical industry
The impact of the wastewater on the environment is very strong, especially those
wastewater discharged by chemical companies, and there are laws that obligate
almost all the chemical companies have effluent treatment plants. One of the main
technologies used for such treatment is activated sludge, with the use of
microorganisms for the degradation of the organic matter that is contained in the
wastewater. Such processes are often marginalized by companies, not receiving the
properly attention because of their cost and operational difficulties. One of the solutions
to improve such processes is the construction of mathematical models to understand
such biological phenomena, however, because of all the variables involved in these
models it become scarce and difficult to manipulate. In view of such problems, a series
of activated sludge models were developed, being the focus of this study the ASM3
model. A wastewater treatment plant of a multipurpose chemical company was
simulated, and the results of this model were compared to the real data obtained during
the years 2015 and 2016. The model was adjusted using the initial kinetic parameters
proposed by the ASM3, where a reasonable correlation was obtained with the results.
A computational search of the ideal kinetic parameters for the model was performed,
and the satisfactory result was achieved on adjusting the ASM3 model to the study
plant. With the result, the adjusted and statistically validated model was employed in a
mathematical optimizer that looked for rotation speed of the agitator, in order to
minimize the cost of the power demanded in the agitation of the aerators, respecting
the constraint of meeting a minimum level of removal of the organic load at 80 % of the
initial load. In addition, the model allowed adding knowledge to the work and serves as
a tool for possible future validation. The mathematical optimizer allowed functioning as
a real-time predictor, in order to assist in better decision making by the treatment plant
operator.

Keywords: activated sludge; ASM3; mathematical modelling.
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1 INTRODUÇÃO
A demanda e a oferta dos recursos hídricos são cada vez mais comprometidas, na
medida em que, em muitos lugares do mundo, as águas superficiais e as subterrâneas
estão contaminadas com esgotos industriais, agrícolas e municipais. De acordo com
a Comissão Mundial da Água para o século XXI, mais de 50 % dos principais rios do
mundo estão contaminados, colocando em risco a saúde das pessoas e da flora e
fauna que se favorecem desses ecossistemas (UNESCO, 2017).
Grande parte dessa contaminação se deve ao despejo de efluentes in natura nos
corpos d’água. De acordo com a UNESCO (Organização das Nações Unidas para
Educação, Ciência e Cultura) somente 20% da produção mundial de esgoto recebe
tratamento adequado (UNESCO, [s.d.]).
Os efluentes industriais contêm elevados teores de compostos orgânicos, fósforo,
nitrogênio e outros contaminantes. A toxicidade desses compostos em ambientes
aquáticos tem sido bastante estudada e está confirmado que a presença desses
contaminantes, mesmo em níveis de ppm, afeta significativamente as propriedades
organolépticas e qualidade da água, bem como causa riscos à saúde humana quando
ingeridos, sendo de extrema necessidade removê-los (BU et al., 2016).
A diferente gama de poluentes encontrados em um efluente varia muito em função
das matérias primas, insumos e produtos que são manipulados pela indústria,
principalmente em plantas multipropósito, ou seja, aquelas que fabricam uma
variedade grande de produtos químicos.
Podem ser utilizadas tecnologias físicas, químicas e biológicas para a remoção
desses compostos, sendo uma das mais utilizada a vertente biológica. A grande
dificuldade nesse tipo de operação é manter o tratamento controlado utilizando
variáveis como a DQO (Demanda Química de Oxigênio), o oxigênio dissolvido, a
temperatura e a quantidade de sólidos (células) no reator biológico.
A operação desses sistemas de tratamento normalmente é feita manualmente, ou
seja, sem a utilização de equipamentos automatizados e conectados entre si, pois é
de prática das indústrias químicas que esses sistemas não sejam foco de
investimentos quanto ao aspecto de tecnologia, já que não agregam valor aos
produtos; atrelado à falta de automação existe a complexidade na operação,
juntamente com a supervisão constante dos operadores, necessária para que os
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parâmetros de controle desses sistemas sejam mantidos adequadamente, visando o
tratamento dos efluentes.
Um estudo matemático de todas as reações microbianas que ocorrem para a
degradação dos contaminantes envolve modelos matemáticos extensos e muito
específicos onde as variáveis de estado e operacionais disponíveis são usadas para
simular a remoção dos contaminantes especificamente de um determinado processo.
Por conta disso, fazem-se necessários estudos matemáticos que consigam traduzir
as reações que ocorrem na degradação dos contaminantes.
Com a aplicação dos modelos cinéticos em tratamento de efluentes pode-se trabalhar
na otimização dos recursos disponíveis nas indústrias, além da redução de
desperdícios, melhoria na geração de resíduos, garantia da conformidade legal e
continuidade do sistema de gestão ambiental.
Tendo em vista o exposto, decidiu-se modelar matematicamente as equações
cinéticas e de balanço no biorreator relacionadas ao tratamento biológico dos
efluentes para otimização da estação de tratamento de uma indústria química
multipropósito.
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2 OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo desenvolver a modelagem matemática de um estudo
de caso de uma estação de tratamentos de efluentes multipropósito a fim de otimizar
o custo relativo à potência empregada pela aeração do biorreator através dos
seguintes objetivos específicos:
i) Proposição de um modelo matemático para simulação da estação de
tratamento da empresa a partir dos fenômenos biológicos presentes no
biorreator;
ii) Ajuste dos parâmetros cinéticos do modelo empregando dados reais das
variáveis de estado e operacionais da estação de tratamento analisada;
iii) Validação estatística do modelo através dos dados reais históricos de
monitoramento;
iv) Otimização do processo, minimizando o custo relativo à potência empregada
pela aeração do biorreator, utilizando o modelo matemático ajustado e validado
(i a iv), visando a otimização no consumo de oxigênio respeitando a restrição
da redução de minimamente 80% da carga orgânica de entrada no biorreator.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1

Água e Esgoto

A água é considerada hoje um dos bens mais preciosos que existe no planeta Terra.
Enquanto o Brasil detém mais de 20 % da quantidade de água potável no mundo,
países como os do Oriente Médio lutam em conflitos relacionados à escassez hídrica
(WORLDBANK, 2018).
A água é um item vital na vida do ser humano. Sem ela, não é possível se manter
hidratado; a falta e a distribuição de alimento seriam ainda maiores, já que 71% da
água vai para o cultivo de alimentos com base nos dados da Organização das Nações
Unidas para Alimentação e Agricultura (“AQUASTAT - FAO’s Information System on
Water and Agriculture”, 2018); a água também é usada no asseio pessoal, como em
banhos e limpeza, além da recreação, como piscinas, praias e lagos; enfim, a água é
um recurso do qual o humano depende totalmente.
Além dos usos na agricultura e consumo humano, a água na indústria também é uma
das principais utilidades, podendo ser utilizada, por exemplo:


Como matéria prima para os produtos;



Como meio para condução de calor e resfriamento dos processos;



Para as produções de vapor, energia térmica e elétrica;



Como meio de transporte/veículo;



Para limpeza de equipamentos e áreas;



Irrigação de canteiros e jardins.

A utilização da água é essencial para as atividades industriais, pois todas, sem
exceção necessitam da água para os seus processos. É de costume que as indústrias
se instalem em locais onde haja abundância de água. Essa preocupação da indústria
em escolher a melhor localização se deve cada vez mais às recentes crises hídricas
que estão acontecendo.
A produção industrial e o consumo de água atrelado a esse consumo tem um forte
potencial de crescimento nos próximos anos. Dados da ABIQUM (Associação
Brasileira das Indústrias Químicas) revelam que as indústrias químicas vêm
diminuindo o seu consumo de água por tonelada produzida conforme apresentado na
Figura 1: esforço realizado em conjunto entre as empresas com a troca de
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experiências e tecnologias, podendo garantir a perpetuidade de seus negócios com a
adequada gestão hídrica e redução de custos.
Figura 1 – Benchmarking de consumo de água captada nas indústrias químicas brasileiras.
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Fonte:(ABIQUIM, 2016)

Com a redução do consumo de água, também se reduz a geração dos efluentes
gerados por essas empresas. Os efluentes são gerados nas lavagens dos
equipamentos, purgas, drenagens, lavagem de gases, entre outros. São então
coletados, e enviados para as estações de tratamento, sejam próprias ou de empresas
terceirizadas especializadas no tratamento. São então tratados e enviados para o
corpo receptor, onde entram novamente no ciclo de captação, tratamento e utilização.
Os efluentes podem ser divididos em 3 grandes grupos (GOH; ISMAIL, 2018):


Efluentes domésticos: gerados nos processos de asseio humano e que tem por
característica a baixa carga orgânica, presença de materiais e suspensão,
compostos de fósforo e nitrogenados.



Efluentes industriais contaminados: gerados a partir do contato da água com o
processo químico, gerando uma água contaminada com os mais variados
materiais orgânicos. Também podem ser gerados a partir de processos de
purificação de água, como água desmineralizada. Desta forma eles possuem
baixa carga orgânica e contêm em sua maioria grande quantidade de sais,
tendo uma alta condutividade.



Efluentes pluviais: gerado a partir da coleta das águas de chuvas em áreas
limpas, sendo destinado diretamente para a água pluvial. É de prática das
empresas que os 15 primeiros minutos de coleta da água de chuva sejam
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direcionados para o sistema de efluentes contaminados, a fim de garantir que
caso haja contaminação dos canais pluviais, a água contaminada possa ter
tratamento correto.
A implantação de um sistema de tratamento de efluentes em uma indústria tem como
principais objetivos (MOLINOS-SENANTE; SALA-GARRIDO; IFTIMI, 2018):


Coleta, remoção e tratamento de compostos tóxicos para o meio ambiente;



Devolução da água retirada da natureza em condições adequadas ao meio
ambiente;



Atendimento aos requisitos legais;



Controle ambiental e preservação dos recursos naturais;



Redução de custos associados ao tratamento de efluentes em terceiros.

A garantia da qualidade da água que é lançada nos rios após o tratamento mostra que
deve existir uma preocupação das indústrias em devolver a água da melhor forma
possível ao meio ambiente, já que outras empresas que ficam a jusante dos pontos
de lançamento do efluente tratado utilizarão essa água em seus processos.
3.2 Legislação sobre esgotamento sanitário
Diversos dispositivos legais podem ser citados para o controle da poluição ambiental
no Brasil. Tem-se como marco a lei da poluição ambiental na Lei 6.938/81 dando
novas atribuições ao sistema ambiental, que já quando criada visava garantir a
dignidade da pessoa humana, bem como instituir os termos de poluição, poluidor e
suas responsabilidades e principalmente a preservação ao meio ambiente.
Com o ganho de força da lei ambiental, a Resolução CONAMA 01/86 instituiu o
processo de licenciamento ambiental, com a avaliação do potencial poluidor do
empreendimento para com o meio ambiente e suas potenciais interações com tal.
Essa lei definiu também o pensamento de “sustainability thinking”, termo em inglês
utilizado para a elaboração de projetos que visam não somente a qualidade do meio
ambiente, mas da população no seu entorno e a sustentabilidade econômica do
negócio (CONAMA, 1986). Complementando a Resolução CONAMA 01/86 a
resolução CONAMA 237/97 revisou os conceitos de licenciamento ambiental e
transformou o licenciamento ambiental como é conhecido hoje (CONAMA, 1997).
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Dentro do licenciamento ambiental, em todas as suas fases – licenciamento prévio,
instalação e operação - o tema efluente é amplamente discutido, com a inclusão de
condicionantes que regulam a forma em que os empreendimentos devem lançar seus
efluentes, seja em redes coletoras ou após tratamento nos corpos hídricos.
A regulação com o lançamento dos efluentes se inicia com a regulação das classes
de água, regulamentada pela CONAMA 357/05 e suas alterações, classificando as
águas brasileiras em diferentes tipos de classe que dependem do seu uso final
(CONAMA, 2005). A classificação em diferentes classes distingue tanto a qualidade
dos parâmetros físico-químicos quanto dos parâmetros biológicos e suas aplicações,
seja para lazer, pesca, esporte ou aquicultura.
Para a manutenção da qualidade da água em locais onde existem atividades
industriais a regulação de lançamento dos efluentes foi instituída primeiramente no
Estado de São Paulo, através do Decreto 8468/76, que instituiu as políticas de
controles ambientais para o Estado de São Paulo (ESTADO DE SÃO PAULO, 1976).
Fazendo-se de posse desses parâmetros do Estado de São Paulo a resolução
CONAMA 430/11 expandiu a regulação de lançamento dos efluentes para os demais
estados brasileiros, sendo que fica facultado a cada estado instituir limites mais rígidos
de lançamento (CONAMA, 2011).
Diante de limites de lançamentos, muitas vezes determinados em um conjunto de
parâmetros por legislações federais, estaduais e locais – quando estes constantes
nas licenças de operação – as indústrias necessitam de rigorosos processos de
controle para que os efluentes lançados de volta ao corpo hídrico atendam aos
parâmetros solicitados pela legislação.
Fazem-se necessários processos robustos de tratamento de efluentes que possam
garantir a qualidade operacional e a confiabilidade no processo de tratamento. Logo
o estudo das variáveis de tratamento dos efluentes em busca da otimização desses
processos é de grande necessidade.
3.3 Tratamentos de efluentes
3.3.1 Contaminantes presentes nos efluentes
Uma série de substâncias orgânicas pode ser encontrada nos efluentes industriais. A
indústria química no Brasil representou cerca de 21% do PIB em 2016 (INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2016). Esse valor se refere às mais
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diversas atividades, desde produção de produtos básicos de petróleo até compostos
avançados utilizados como fármacos ou na química fina.
Uma semelhança na produção industrial é que todas as indústrias utilizam substâncias
químicas em seus processos, seja em maior ou menor quantidade. As substâncias
químicas lançadas na natureza consomem o oxigênio presente nas águas para a sua
degradação. A medida utilizada para determinar a quantidade de oxigênio que é
consumida pode ser determinada por 2 métodos: DBO em 5 dias e DQO.
A DBO (demanda bioquímica de oxigênio) em 5 dias a 20º C representa a quantidade
de oxigênio que é consumida por microrganismos para conseguir degradar a matéria
orgânica presente no meio em 5 dias e exposto a 20º C – é expressa como mg de O2
por mL de solução. A oxidação bioquímica leva em consideração a biodegradabilidade
dos compostos, sendo que podem existir compostos de fácil ou de difícil
degradabilidade interferindo no consumo do oxigênio e consequentemente na
degradação da matéria. Por padrão, essa medida é considerada 5 dias de incubação,
já que até esse período é onde se encontra a maior atividade microbiana com a
degradação da matéria. Após esse período, a influência no consumo do oxigênio se
dá com relação à degradação de matéria nitrogenada (FLECK, 2003).
A DQO representa a demanda química de oxigênio que é fornecida por um composto
redutor, que irá oxidar não só a matéria orgânica, mas todos os compostos que são
passíveis de oxidação em uma amostra, sendo também expresso em mg de O 2 por
mL. A diferença primordial entre a DQO e a DBO é que os compostos oxidados pela
DQO abrangem todos os compostos suscetíveis à oxidação, podendo ser
incorporados sais e substâncias de difícil degradabilidade por microrganismos
(AMARAL et al., 2013).
A diferença entre a DQO e a DBO pode fornecer informações importantes sobre o tipo
de composto que está se tentando oxidar e o tratamento a ser utilizado. Quanto menor
a relação entre DQO e DBO, maior será a biodegradabilidade, já que o efluente será
composto somente de matéria orgânica de fácil degradação. O inverso é válido para
efluentes com características recalcitrantes, ou seja, não são degradáveis facilmente
por microrganismos (MOLINOS-SENANTE; SALA-GARRIDO; IFTIMI, 2018). A
Tabela 1 apresenta as características entre essas proporções
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Tabela 1 – Efeito da relação DQO/DBO na biodegradabilidade de efluentes

Relação DQO/DBO5
DBO5/DQO baixa (≤ 2,5)

Efeito
 Fração biodegradável é elevada
 Indicado para tratamento biológico

DBO5/DQO intermediária (2,5 <

 Fração biodegradável não é elevada

3,5)

 Indicação de estudos de tratabilidade para
verificar viabilidade do tratamento biológico

DBO5/DQO alta (≥ 3,5)

 Fração inerte (não biodegradável) é elevada
 Possível indicação para tratamento fisicoquímico

Fonte: VON SPERLING; OLIVEIRA, 2005

Os sólidos são poluentes que em sua maior parte causam o aspecto de turbidez na
água e são constituídos tanto de substâncias orgânicas quanto inorgânicas (VON
SPERLING; OLIVEIRA, 2005).
Os sólidos podem ser divididos em 2 classes: suspensos e dissolvidos. Os sólidos
dissolvidos são aqueles que se apresentam dispersos no meio aquoso estando
dissolvidos ou em forma de coloides. Os sólidos dissolvidos são removidos através de
processos físicos (como exemplo da osmose reversa) ou da remoção do solvente
(exemplo da evaporação) ou também através da precipitação ou coagulação com a
formação de flocos mais densos (GOH; ISMAIL, 2018).
Os sólidos suspensos se apresentam na forma mais grosseira e podem ser descritos
como partículas de tamanho maior que 0,45 µm. Esse tipo de material é removido
através de processos físicos mais simples, como decantação ou filtração (SALGOT;
FOLCH, 2018).
Ambos podem ser facilmente degradados ou não pelos microrganismos. Os sólidos
de fácil degradação recebem a primeira etapa da degradação com a produção de
enzimas externas das células dos microrganismos, ocorrendo a quebra das cadeias
orgânicas maiores com a produção de cadeias orgânicas menores. As cadeias
menores são então absorvidas pelas células que degradam a matéria orgânica e a
utilizam como fonte de energia. Os sólidos de difícil degradabilidade apresentam maior
gasto energético para a célula, já que necessitam de maior produção de enzimas para
a sua quebra e posterior degradabilidade, além de possíveis efeitos de toxicidade dos

26

compostos, retardando a sua absorção para geração de energia (MOLLAH et al.,
2004).
A presença de matéria orgânica no efluente tratado significa que o tratamento não foi
robusto suficiente para remoção dos contaminantes, e que o excedente dos
contaminantes será lançado nos corpos d’água. A remoção dos contaminantes em
corpos d’água apresenta grande preocupação, já que para a oxidação da matéria
orgânica é consumido o oxigênio presente na água dos rios pelas bactérias. Esse
fenômeno causa a redução do oxigênio e a mortandade dos demais seres vivos que
necessitam de oxigênio para sobreviver (DENNISON et al., 1993).
3.4 Tipos de tratamento de efluentes
3.4.1 Tratamento primário
O tratamento primário de efluentes consiste na remoção de materiais grosseiros e que
poderão causar danos aos equipamentos ou impedir que haja os tratamentos
subsequentes pelos outros sistemas (GOH; ISMAIL, 2018).
No tratamento primário são removidas as partículas sólidas através de separação
mecânica (peneiramento, gradeamento, decantação, etc.). Nos efluentes domésticos
essas partículas grosseiras vão desde terra e areia, até utensílios domésticos e itens
comuns na residência. Já no tratamento de efluentes industrial essa primeira etapa
remove grande quantidade de sólidos sedimentáveis (areia, terra, pedaços de
matérias), bem como a remoção e separação de óleos e graxas por diferença de
densidade.
Esses materiais sedimentáveis originam-se das etapas de lavagens de pisos, de
processos de sedimentação dos contaminantes que estão presentes nos efluentes ou
mesmo do mal gerenciamento e uso da rede de coleta de efluentes, sendo esta
utilizada para descarte de materiais sólidos.
Os óleos e graxas são provenientes de equipamentos industriais ou mesmo do
processo produtivo. Na limpeza dos efluentes para sanitização podem ser geradas
quantidades de óleo lubrificante ou mesmo de graxas. Alguns produtos com
características oleosas como ácidos graxos, óleos graxos, ceras, sebos podem ser
levados pela rede de coletora de efluentes para a separação física.

27

3.4.2 Tratamento secundário
O tratamento secundário é caracterizado pelo tratamento onde haja modificação tanto
física e/ou química do efluente. É comumente conhecido como tratamento físicoquímico (GHIMPUSAN et al., 2017).
Tratamentos físicos são empregados para remover as partículas que estejam na
forma de coloides ou em suspensão e que, por suas características físicas, não foram
removidas nas primeiras etapas. Como tratamentos mais tradicionais destacam-se o
ajuste de pH, floculação e a flotação.
O ajuste de pH é uma das etapas chave dentro do tratamento dos efluentes. É nessa
etapa que o pH dos efluentes é ajustado em função das etapas subsequentes. O pH
representa grande influência na dissolução de compostos inorgânicos. No tratamento
físico-químico de efluentes industriais, a precipitação química de metais pesados, a
oxidação de compostos de cianeto ocorre em pH elevado. Já a redução do cromo
hexavalente à forma trivalente ocorre em pH baixo, como também a oxidação química
de fenóis, a quebra de emulsões oleosas mediante acidificação (VON SPERLING,
2016).
A floculação e a flotação são processos físico-químicos que podem modificar a
interação da superfície das partículas com o meio solvente alterando de alguma forma
seu comportamento dentro do meio em que está presente. Na floculação são
adicionadas substâncias químicas, como o sulfato de alumínio, que tem como
característica quando dissolvido a atração de cargas tanto positivas e negativas. A
atração dessas cargas, presente nas superfícies dos sólidos dissolvidos, faz com que
haja uma união dessas partículas com a formação de partículas de maior tamanho e
peso. Com o aumento do tamanho e densidade, as partículas tendem a precipitar na
forma de flocos, sendo posteriormente removidos por diferença de densidade,
processo mais conhecido por sedimentação (SHOLKOVITZ, 1976).
A flotação tem um princípio de atuação similar ao da floculação, ao de formar flocos,
porém difere com relação ao tipo de substâncias utilizadas e à forma de remoção. Na
flotação são utilizados em geral polímeros com diferenças de polaridade. Quando
liberados em água, as cadeias poliméricas se abrem, a depender das cargas
presentes no efluente. Com a abertura da cadeia, ocorre a atração das cargas das
partículas dos efluentes. Como as cadeias desses polímeros são longas, sua
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densidade volumétrica é baixa, comparada aos sedimentos. Ocorre a formação de
flocos que ficam em suspensão para a posterior remoção (FUERSTENAU; MILLER;
KUHN, 1985).
Todos esses processos acontecem em etapas sucessivas, já que diferentes tipos de
contaminantes são removidos nesses processos.
3.4.3 Tratamento terciário
O tratamento terciário consiste no polimento do efluente tratado para atendimento aos
parâmetros específicos que não foram atendidos durante as etapas preliminares ou
para atendimento aos parâmetros para reuso da água.
O tratamento terciário teve sua grande ascensão nos últimos anos devido às crises
hídricas que afetam o Brasil. Recentemente o governo do Rio de Janeiro publicou a
Lei Nº 7599 DE 24/05/2017, que determina que as indústrias situadas no estado do
Rio de Janeiro deveriam, ainda em 2017, construir sistemas de reuso de seus
efluentes com o objetivo de reduzir a retirada de água do meio ambiente.
Outro projeto reconhecido mundialmente pela prática de reuso de água em grande
escala é o projeto AQUAPOLO situado na divisa dos municípios de Santo André e
São Caetano, no estado de São Paulo. A parceria público-privada entre a SABESP e
a Odebrecht Ambiental permitiu a produção de aproximadamente 1000 litros de água
por segundo para abastecimento do Polo Industrial de Capuava, no município de
Mauá (“AQUAPOLO”, 2018).
As tecnologias empregadas para reuso de água variam muito na finalidade e tipo de
água a ser obtida, mas as mais comuns são a ultrafiltração e a osmose reversa.
Ambas as tecnologias são barreiras físicas que bloqueiam a passagem de solutos por
meio de pequenos poros construídos em material polimérico. A diferença entre as
duas tecnologias é o tamanho dos poros (MUNZ et al., 2008).
A Tabela 2 traz um resumo da remoção dos principais componentes encontrados nos
efluentes industriais. Percebe-se que a depender da tecnologia pode-se ter diferentes
resultados de remoção dos contaminantes.
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Tabela 2 – Resumo da eficiência de remoção de contaminantes a depender da tecnologia
empregada.

Matéria orgânica
Tipo de tratamento

(% de remoção de
DBO)

Sólidos em
suspensão (%
remoção de
sólidos suspensos)

Nutrientes (%
remoção de
nutrientes)

Primário

25-50

40-70

Não remove

Secundário

80-95

65-95

Pode remover

Terciário

40-99

80-99

Até 99

Fonte: Adaptado de ROCHA; ROSA; CARDOSO, 2009.

3.5 Crescimento microbiano
Todas as reações que acontecem dentro de uma célula estão interligadas direta ou
indiretamente. O termo metabolismo engloba todas as atividades bioquímicas que são
realizadas por uma célula, compreendendo, nessas atividades, dois tipos gerais: a
produção de energia e a geração de biomassa (WANG et al., 2018a).
A energia é utilizada na criação das partes estruturais da célula, tais como as
organelas, paredes celulares e membranas. A energia é necessária para a síntese de
enzimas, ácidos nucleicos, polissacarídeos e outros componentes químicos. A energia
é indispensável para a manutenção da célula e readequação caso haja danos, bem
como para o crescimento e a multiplicação. A energia também é utilizada para o
acúmulo de certos nutrientes em grandes concentrações no interior da célula e para
manter outras substâncias fora da célula. A conversão primária de alguns substratos
ocorre no exterior da célula, sendo incorporados no interior das células, para entãoser
utilizados como forma de energia (DAVID L; COX, 2014).
Tendo em vista a grande necessidade de energia, a geração da energia em
microrganismos é oriunda de reações químicas que liberam a energia das ligações
químicas, envolvendo reações de oxi-redução com aceptores e doadores de elétrons
(BORZANI et al., 2001a).
A cadeia respiratória, também conhecida como sistema citocromo ou sistema de
transporte de elétrons, é uma sequência de receptores de oxidação. A função dessa
sequência é a de receber elétrons de compostos reduzidos, transferindo-os para o
oxigênio, com formação de água. A cadeia respiratória consiste em enzimas, contendo
grupos prostéticos ou coenzimas. Estas podem ser consideradas como as partes
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atuantes das enzimas e, no caso da cadeia respiratória, cada uma é, de fato, um
sistema oxi-redutor (DAVID L; COX, 2014).
Os organismos que são dependentes do oxigênio para metabolizarem seus
compostos intermediários são considerados organismos aeróbios obrigatórios e
utilizam o oxigênio como receptor final de elétrons para obter a energia que
necessitam (DAVID L; COX, 2014). Outros compostos inorgânicos oxidáveis, tais
como o nitrato e o nitrito, podem funcionar como receptores de elétrons para muitos
organismos na ausência do oxigênio. Os processos que usam estes tipos de
organismos são frequentemente chamados de anóxicos. Os processos anóxicos são
os processos responsáveis pela remoção de nitrogênio e fósforo em efluentes que
contenham esses compostos (GUJER et al., 1999).
As equações de redução da matéria orgânica para a obtenção da energia podem ser
muitas vezes complexas e envolver muitos intermediários. A Tabela 3 mostra
exemplos de algumas reações químicas que podem ocorrer dentro das células em
diferentes circunstâncias para a oxidação da matéria orgânica e obtenção de energia.
Tabela 3 – Exemplos de algumas reações metabólicas genéricas celulares para obtenção
de energia em diferentes situações.
𝑦 𝑧
𝑌
− 𝑂 → 𝑥𝐶𝑂 + 𝐻 𝑂
4 2
2
2𝑥 𝑦
2𝑥 𝑦
𝑦
𝐶 𝐻 𝑂 +
+ 𝑁𝑂 →
+ 𝑁 + 𝑥𝐶𝑂 + 𝐻 𝑂
3 3
3 3
2
𝐶 𝐻 𝑂 + 𝑥+

Aeróbio
Anóxio

𝐶𝐻 𝐶𝑂𝑂 + 𝐻 𝑂 → 𝐻𝐶𝑂 + 𝐶𝐻
1
1
1
3
𝐻 + 𝐻𝐶𝑂 + 𝐻 → 𝐶𝐻 + 𝐻𝐶𝑂
4
4
5
4
1
1
1
3
𝐻𝐶𝑂𝑂 + 𝐻 𝑂 + 𝐻 → 𝐶𝐻 + 𝐻𝐶𝑂
4
4
4
4

Anaeróbio

𝐻𝐶𝑂 + 4𝐻 + 𝐻 → 𝐶𝐻 + 3𝐻 𝑂
𝑆𝑂

+ 4𝐻 + 𝐻 → 𝐻 𝑆 + 4𝐻 𝑂

Fonte: (DAVID L; COX, 2014)

3.6 Lodos ativados
O tratamento de efluentes através de lodos ativados foi utilizado pela primeira vez na
Inglaterra e desenvolvido por Gilbert Fowler. Diante de uma Inglaterra em plena
expansão industrial no início do século XX, onde a poluição dos rios era notória,
Fowler foi responsável por estudar uma série de arranjos para tratamento de efluentes
(HREIZ; LATIFI; ROCHE, 2015).
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Em uma viagem para os Estados Unidos verificou que uma das plantas visitadas
utilizava a aeração no processo de tratamento de efluentes municipais. Em seu
regresso para a Inglaterra fez alguns testes em garrafas onde adicionava cargas
novas de efluentes in natura àquelas já tratadas. Percebeu que a quantidade de
matéria no fundo das garrafas ia aumentando com o tempo, juntamente com o
consumo de ar e que a matéria orgânica era degradada mais rapidamente. Após a
descoberta, Fowler voltou para os Estados Unidos para fazer testes em escala piloto
e em 1914 já se operava a primeira estação de tratamento de efluentes por lodos
ativados em Salford, Inglaterra (SCHNEIDER, 2014).
O modelo usual de tratamento de efluentes por lodos ativados é definido por um
sistema primário de equalização do efluente, seguido por um reator biológico em que
o lodo é oxidado através da inserção de oxigênio. Após a reação, o lodo e o efluente
tratado seguem para uma etapa de separação dos sólidos onde o lodo é separado do
efluente tratado. O lodo excedente é transferido de volta para o reator de modo que a
operação seja contínua. Uma pequena porção desse lodo é retirada como forma de
descartar microrganismos, que já perderam sua atividade e para manter a
concentração de microrganismos ideal dentro do reator (FLECK, 2003).
Vários arranjos foram desenvolvidos desde então para otimizar o tratamento dos
efluentes: reatores em série ou em paralelo para tratar cargas mais elevadas,
modificação da forma de aeração para garantir mudanças nas zonas de oxigenação
e garantir tratamento de compostos como nitrogênio e fósforo, inserção de mídias
dentro dos reatores para aumentar a quantidade de microrganismos dentro do reator,
inserção de equipamentos filtrantes que eliminam a etapa de remoção de sólidos,
entre outros (LUIZ; SIDNEY SECKLER; PASSOS, 2018).
O sistema de lodos ativados por batelada é aplicado a pequenas gerações de
efluentes, principalmente em indústrias alimentícias de pequeno porte ou de
comunidades rurais. É um sistema com uma operação bem simplificada: opera pelo
enchimento do reator, reação e oxidação da matéria orgânica com a injeção de ar pelo
fundo do reator, sedimentação dos sólidos, drenagem do efluente tratado e repouso
para reenchimento. O lodo pode permanecer por períodos longos até seu descarte
final, servindo de inóculo para as próximas bateladas. Geralmente realiza-se o
descarte de lodo em função da atividade das bactérias, que depende de caso a caso
(OGERA, 1995).

32

No sistema convencional o efluente é submetido a tratamento em processo contínuo,
ou seja, após a estabilização do lodo não existe estado transiente dos parâmetros
operacionais. No processo convencional de lodos ativados o efluente passa
primeiramente por um decantador para remoção de parte da matéria orgânica (LUIZ;
SIDNEY SECKLER; PASSOS, 2018). O efluente permanece em tratamento por cerca
de 6 a 8 horas e o lodo permanece recirculando no sistema de 6 a 10 dias. O descarte
do lodo ocorre com mais frequência e depois de descartado é necessária uma etapa
de estabilização do lodo para a remoção da umidade e da atividade microbiana (VON
SPERLING; OLIVEIRA, 2005).
Já no sistema de aeração prolongada o lodo é recirculado por mais tempo, chegando
a ficar até 30 dias no sistema, dessa forma existe um menor descarte do lodo
excedente com a operação em maiores taxas de sólidos que na aeração
convencional, pois parte do lodo é mineralizado no próprio reator biológico.
A decisão entre as três tecnologias (batelada, convencional ou aeração prolongada)
pode variar muito em função da aplicação final desejada. A Tabela 4 traz algumas
comparações operacionais e de construção entre as três tecnologias mencionadas.
Tabela 4 - Comparação entre as tecnologias de lodos ativados.

Vantagens
Reator

convencional

Reator por 
aeração

prolongada 


Reator por 
batelada




Menor consumo de energia
elétrica;
Trabalha muito bem com cargas
altas e constantes de matéria
orgânica.
Menor geração de lodo;
Estabilização do lodo;
Maior possibilidade de trabalhar
com choques de cargas orgânicas;
Menor área física para construção;
Maior eficiência na remoção de
matéria orgânica.
Operação mais compacta
(equipamentos);
Facilidade para equalização de
vazões e cargas;
Redução da produção de lodo;
Menor quantidade de
equipamentos.

Fonte: (VON SPERLING, 2016)

Desvantagens









Estabilização do lodo;
Maior geração de lodo
residual;
Maior área física para
construção.
Maior consumo de
energia elétrica;
Necessidade de maior
cuidado para operação.

Dependendo do tamanho
necessita de 2 reatores
para operar;
Baixa remoção de
compostos recalcitrantes.
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3.7 Modelos matemáticos para simulação de lodos ativados
Os biorreatores são utilizados em muitas aplicações, incluindo indústrias alimentícias
e de bebidas, produtos farmacêuticos e de tecnologia. Biotecnologia, que trata do uso
de organismos vivos para fabricar produtos valiosos, teve um longo período de
conhecimento da fermentação tradicional (produção de cerveja, vinho, queijo etc.).
Com o desenvolvimento da microbiologia, há cerca de cem anos, o uso de biorreatores
para produzir produtos metabólicos primários foi expandido e hoje é possível
encontrar grande quantidade de substâncias produzidas através de diferentes vias
metabólicas (BORZANI et al., 2001a).
Em 1940, a produção em grande escala da penicilina foi um grande avanço na
biotecnologia. Há cerca de 20 anos, a tecnologia e a informática começaram a ter um
papel importante no controle desses reatores (PALOGOS et al., 2014). O
desenvolvimento e o aprimoramento da engenharia genética têm auxiliado ainda mais
no progresso atual da biotecnologia.
Porém, diferentemente de processos biotecnológicos industriais que visam à
produção de um determinado produto final, o tratamento de efluentes são sistemas
biológicos abertos onde ocorre colonização por seleção natural e muita variação da
composição, inclusive biológica (HE et al., 2017). O controle de forma refinada com
um processo industrial usualmente não é possível devido principalmente por uma
variação muito grande das influências metabólicas celulares que frequentemente não
são fáceis de serem traduzidas em equações matemáticas para a modelagem, o que
faz com que o controle do processo tenha em alguns casos problemas para medir os
principais parâmetros físicos e bioquímicos, seus efeitos e interações (PAMBOUKIAN,
2013).
Os modelos matemáticos são ferramentas importantes em operações de reatores
biológicos, principalmente para tratamento de efluentes. Aplicações desses modelos
incluem:


Projeto de estações de tratamento de efluentes com a utilização de modelos
para predição dos resultados empregando os equipamentos propostos.



Controle de processo para o desenho de estratégias operacionais.



Previsão dos valores futuros para predição de possíveis medidas de
contingência em casos de descontrole operacional.
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Educação e pesquisa com o desenvolvimento de testes de hipóteses e
simulações para treinamento.

A utilização dos modelos para lodos ativados pode focar no o aprendizado como, por
exemplo, utilização e simulações para aumentar o conhecimento do processo e
desenvolver o conceito sobre ecossistema, desenho e projeto de diferenciados
arranjos operacionais, com o objetivo de obter o melhor desempenho, além da
otimização e controle do processo avaliando diferentes cenários que possam conduzir
para uma melhora do processo operacional (ZHAO et al., 2018).
A modelagem de processos em lodos ativados também pode ser utilizada como uma
ferramenta para se avaliar o impacto de demandas mais restritivas impostas a esses
sistemas como, por exemplo, novas legislações de descarte impondo limites mais
severos de descarte para o meio ambiente. Através da modelagem e otimização do
processo de lodos ativados é possível determinar se o processo existente consegue
atender a estes novos requisitos legais (BAHAR; CIGGIN, 2016).
Outra aplicação também empregada para a modelagem de estações de tratamento é
o caso da modificação das condições de operação de design das estações de
tratamento. É comum que as estações de tratamento sejam instaladas no início da
operação de uma unidade industrial, onde se planejam produzir determinados
produtos em determinadas quantidades e, com o passar do tempo, o plano de
negócios pode ser alterado e dessa forma as condições de operação também são
alteradas (WANG et al., 2018b). Dessa maneira as condições iniciais de projeto da
estação de tratamento de efluentes são modificadas e as mesmas começam a ter um
desempenho diferenciado daquele projetado. Para isso pode-se empregar a utilização
de um modelo matemático para simular as ‘novas’ condições de operação objetivando
determinar as melhores variáveis operacionais ou talvez uma melhoria no
desempenho dos equipamentos, possibilitando o melhor tratamento dos efluentes
(AMARAL et al., 2013).
Os modelos de lodo ativado são grupos de diferentes equações que representam as
reações químicas e biológicas que acontecem dentro do reator. Os principais modelos
no processo de lodo ativado foram desenvolvidos pela IWA (International Water
Association). Esses modelos são baseados nas equações de MONOD, 1949 e suas
variações e trazem componentes específicos para a limitação e inibição por conta das
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variáveis de estado e operacionais a serem estudadas dentro do modelo (HENZE et
al., 1987).
Para que os modelos matemáticos dessas estações de tratamento de efluentes
possam refletir o real desempenho desses processos industriais é necessário que os
modelos sejam calibrados e validados. Calibração do modelo é entendida como a
estimativa dos parâmetros (constantes) do modelo que serão ajustados com certa
quantidade de dados do modelo real, e que são específicos para cada situação, ou
seja, os parâmetros ajustados representam a situação para a qual os dados estão
sendo trabalhados. Para que o modelo consiga traduzir com certa precisão as reais
características da planta de tratamento de efluentes, as calibrações devem ser feitas
com o objetivo de minimizar o erro entre os valores obtidos pelo modelo e os valores
reais (HULSBEEK et al., 2002).
O primeiro modelo foi desenvolvido em 1986 e foi nomeado Activated Sludge Model ASM1 (HENZE et al., 1987). Mesmo sendo capaz de simular esses processos foi
possível perceber que esse modelo não era suficientemente bom e adequado para
simular processos tais como assimilação e remoção do fósforo, além de assumir
constantes a temperatura e o pH. Para isso foi desenvolvido após algum tempo o
modelo ASM2 que incluiu a remoção do fósforo (GUJER et al., 1995). Algum tempo
depois esse modelo foi aprimorado para simular a oxidação biológica do carbono
através da nitrificação e desnitrificação com o modelo ASM2d (HENZE et al., 1999).
Para lidar com as questões de diferentes pHs e diferentes temperaturas o modelo
ASM3 foi desenvolvido e pode empregar essas variáveis dentro das suas simulações
(GUJER et al., 1999).
A principal diferença entre o modelo ASM1 e o modelo ASM3 é a importância e o
reconhecimento do armazenamento de componentes intermediários intracelulares
nas células heterotróficas. No modelo ASM3 é assumido que a parcela prontamente
biodegradável dos substratos é armazenada em um componente interno da célula
antes de ser utilizado para o crescimento (GUJER et al., 1999). Outra diferença
primordial entre os modelos ASM1 e a ASM3 é na melhora da calibração dos
parâmetros cinéticos do modelo. Isso acontece principalmente pela incorporação do
crescimento endógeno no modelo ASM3 (BUSCH et al., 2013).
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Ainda hoje o modelo ASM1 é, em muitos casos, o estado da arte para a modelagem
de lodos ativados (DAMAYANTI et al., 2010) (FERNÁNDEZ et al., 2011). O modelo
ASM1 se tornou a referência para muitos projetos científicos e, além de projetos
práticos, tem sido largamente empregado em softwares comerciais para a modelagem
de estação de tratamento de efluente (BUSCH et al., 2013).

Esse modelo foi

desenvolvido primeiramente para estação de tratamento de esgoto municipal com o
objetivo de descrever a remoção dos compostos carbônicos e nitrogenados com o
consumo simultâneo de oxigênio e nitrato como aceptores de elétrons (HENZE et al.,
1987).
O modelo AMS3 foi também desenvolvido para remoção biológica de carbono e
nitrogênio em estações de tratamento de efluente e basicamente com os mesmos
objetivos do ASM1 e empregando o aprendizado do modelo ASM2d. O modelo ASM3
tem se tornado o novo padrão de modelo a ser utilizado para os estudos, corrigindo
um grande número de defeitos que apareceram durante a utilização do modelo ASM1
(GUJER et al., 1999). Com o passar do tempo e muitos anos de experiência com a
aplicação do modelo ASM1, algumas melhorias puderam ser identificadas e foram
observados alguns fenômenos que o novo modelo deveria incluir:


Expressões cinéticas que pudessem observar as limitações de nitrogênio e a
alcalinidade nos organismos heterótrofos.



Inclusão da porção biodegradável solúvel e particulada orgânica do nitrogênio
como componentes do modelo.



Inclusão da influência do material particulado inerte orgânico no decaimento
da biomassa.



Inclusão da avaliação da matéria armazenada internamente e do consumo
dessa como forma de respiração endógena da célula.



Inclusão da perda da viabilidade celular no reator biológico.

A Tabela 5 mostra alguns artigos de referência que trazem estudos sobre os modelos
matemáticos utilizados para a simulação do tratamento de efluentes em diferentes
países e com diferentes tipos de efluentes.
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Tabela 5 – Tabela comparativa na aplicação dos modelos de tratamento de efluentes aplicados em diferentes situações e em diferentes
tipos de efluentes. (continua)

Autor e ano
WU et al., 2016

Tipo de
efluente
Efluente

País

Conclusões

aplicado

Modelagem matemática de um caso ASM3

– O modelo ASM3 simulado

real de uma indústria de coque da WEST

pode prever com sucesso os

empresa

China com os objetivos de: (i) 2012 ©

parâmetros

produtora de

determinar a cinética e os parâmetros

DQO e nitrogênio amoniacal.

coque

estequiométricos

Foi utilizado uma proposta de

siderúrgico

cinético; (ii) calibrar e validar o

otimizar

modelo cinético e (iii) usar o modelo

tratamento

ASM3 para simular os poluentes

diminuindo de de 6,2 €/m³

DQO

para 5,5 €/m³.

oriundo

China

Modelo

Objetivo do trabalho

de

e

para

nitrogênio

o

modelo

amoniacal

e

dos

o

poluentes

custo
dos

do

efluentes,

otimizar as condições de operação
DAMAYANTI
al., 2010

et Óleo
palma

de Malásia

Obtenção

do

parâmetro

de ASM1

Foi desenvolvido o modelo

transferência de oxigênio para o

ASM1

efluente

através

laboratório,

com

de
o

contemplando

o

testes

de

fenômeno de transferência de

objetivo

de

oxigênio.

melhorar a simulação do modelo
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Tabela 5 – Tabela comparativa na aplicação dos modelos de tratamento de efluentes aplicados em diferentes situações e em diferentes
tipos de efluentes. (continuação)

Autor e ano

Tipo de
efluente

País

Modelo

Objetivo do trabalho

Conclusões

aplicado

ASM1 para a cinética de degradação
do efluente de óleo de palma
XU;

NAKHLA; Efluente de Canadá

PATEL, 2006

Os objetivos do trabalho foram: (i) AMS1

e Foi possível determinar as

indústrias de

apresentar o desempenho de um ASM2d

conclusões para os objetivos:

polpa

sistema pré-fermentativo aeróbico

(i)

para

aumentou em 15% a taxa de

tomate

de

superar

nutrientes;

a
(ii)

limitação

de

destacar

a

a

pré-fermentação

biodegradabilidade

do

necessidade de se caracterizar e

efluente; (ii) e (iii) foi possível

determinar a cinética dos efluentes

simular o processo com bom

pouco biodegradáveis e com altas

desempenho e calibração e

cargas da indústria de polpa de

os

tomate e (iii) calibrar o modelo ASM

apresentaram

para a planta de testes em questão e

sensibilidade

simular em escala de bancada

concentrações

resultados

do

AMS2d
maior
às

de amônia,

elevando os valores de saída
da DBO solúvel.
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Tabela 5 – Tabela comparativa na aplicação dos modelos de tratamento de efluentes aplicados em diferentes situações e em diferentes
tipos de efluentes. (continuação)

Autor e ano

Tipo de
efluente

BAHAR; CIGGIN, Efluente
2016

País
Turquia

doméstico

Modelo

Objetivo do trabalho

Conclusões

aplicado

Estabelecer um modelo geral para a ASM1

e Ambos

os

modelos

se

digestão anaeróbica dos parâmetros ASM3

apresentaram

DQO e sólidos suspensos voláteis

para simular a cinética de
degradação

adequados
da

DQO

e

sólidos suspensos voláteis no
digestor aeróbio.
FERNÁNDEZ
al., 2011

et Efluente
doméstico

Espanha

Otimizar o nível de aeração do ASM1

A

utilização

do

modelo

sistema através do consumo de ar

juntamente com a calibração

estimado pelo modelo ASM1

e definição de uma estratégia
de set-point de oxigenação
foram

adequadas

e

garantiram a redução de 17%
na energia consumida pela
planta de tratamento.
DERCO
2012

et

al., Efluente de Eslováquia Os objetivos do trabalho foram: (i) ASM1

Com

a

calibração

refinaria de

avaliar a capacidade do modelo

parâmetros

petróleo

ASM1 em descrever o tratamento de

provar que o modelo ASM1 é

efluentes

capaz

industriais;

(ii)

estudar

de

foi

dos

possível

descrever

os
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Tabela 5 – Tabela comparativa na aplicação dos modelos de tratamento de efluentes aplicados em diferentes situações e em diferentes
tipos de efluentes. (continuação)

Autor e ano

Tipo de
efluente

País

diferentes
OSELAME;

Efluente

Brasil

FERNANDES;

doméstico

Modelo

Objetivo do trabalho
cenários

de

Conclusões

aplicado

variáveis

processos industriais para a

operacionais

refinaria de petróleo.

O objetivo geral é simular a remoção AMS1,

Foi possível determinar que o

de nutrientes e matéria orgânica de ASM2d e modelo ASM3 é o que melhor

COSTA, 2014

um reator biológico através da melhor AMS3

representa

simulação

tratamento

dos

modelos

ASM1,

ASM2d e ASM3.

o
de

sistema

de

efluentes.

Também foi notado que a
calibração dos parâmetros no
modelo

ASM3

foi

mais

simplificada por conta de
menores efeitos de variação
dos

parâmetros

nos

componentes.
PALOGOS et al., Efluente
2014

Grécia

industrial
com

alta

O objetivo do trabalho foi simular ASM3

O modelo conseguiu simular

dinamicamente o comportamento da

confiavelmente

remoção

reais,

biológica

de

todos

os

os

dados

caracterizados

por

carga

componentes, exceto o fósforo, que

muitas flutuações na entrada

orgânica

ocorrem em um reator MBR.

da

carga

orgânica

e

da
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Tabela 5 – Tabela comparativa na aplicação dos modelos de tratamento de efluentes aplicados em diferentes situações e em diferentes
tipos de efluentes. (continuação)

Autor e ano

Tipo de
efluente

País

Modelo

Objetivo do trabalho

Conclusões

aplicado

amônia. Contudo o modelo
não se mostrou satisfatório na
representação

de

microrganismos no reator.
BUSCH
2013

et

al., Efluente

Alemanha

doméstico

Apresentar os principais problemas ASM1

Foi possível identificar que os

encontrados em grandes estações de

grandes

tratamento

estes

encontrados nas estações,

comportamentos através do modelo

como acúmulo de sólidos

ASM1.

suspensos, grandes cargas

e

simular

problemas

orgânicas, baixos volumes de
tratamento são possíveis de
serem contornados com a
instalação de sensores e a
utilização do modelo ASM1
como referência para atuação
dos equipamentos.
KOCH et al., 2000 Efluente
doméstico

Suíça

Obtenção

dos

parâmetros ASM3

estequiométricos para uma estação

O modelo ASM3 foi ajustado
com

os

dados

reais

de

42

Tabela 5 – Tabela comparativa na aplicação dos modelos de tratamento de efluentes aplicados em diferentes situações e em diferentes
tipos de efluentes. (conclusão)

Autor e ano

Tipo de
efluente

País

Objetivo do trabalho

Modelo

Conclusões

aplicado

de tratamento de efluentes na Suíça

monitoramento da estação de

com a comparação entre os valores

tratamento.

reais e os valores simulados no

ajustado foi então testado por

ASM3

alguns meses e observado
que

os

O

modelo

valores

encontrados
correlacionados

reais
estão

com

os

valores do modelo ajustado

43

Como característica geral dos processos revisados pode-se observar que:


Os modelos matemáticos empregados, independente das suas versões,
conseguem atender as necessidades de simulação dos processos de
tratamento de efluentes (CADET et al., 2007).



Na sua grande maioria, os processos de modelagem vêm sendo usualmente
empregados em estações de tratamento de efluentes domésticos, porém
existem referências do emprego de tais modelos em indústrias dos mais
diversos tipos (JANUS; ULANICKI, 2015).



A validação do modelo matemático se fez sempre necessária para poder
ajustar o modelo proposto às características operacionais específicas de cada
estação de tratamento e garantir a melhor correlação com os dados reais (LUIZ;
SIDNEY SECKLER; PASSOS, 2018).



É constante o emprego desses modelos na otimização e melhoria dos
processos operacionais, garantindo melhores resultados no tratamento dos
efluentes e menores gastos de recursos (WAKI et al., 2018).

3.8 Simulação de reatores microbiológicos

Para atender aos requisitos de simulação dos efluentes, deve-se primeiramente
conhecer a cinética da reação microbiológica. Por exemplo, pode-se afirmar que o
crescimento microbiológico depende da existência de substrato para consumo. É
natural assumir que em baixas concentrações de substrato a velocidade de
crescimento seja menor e que em maiores concentrações de substrato essa
velocidade seja maior, até atingir um estado estacionário (DAVID L; COX, 2014).
A equação (1), conhecida como equação de MONOD, 1949, relaciona a velocidade
específica de crescimento celular µ em função da concentração de substrato S:
𝜇=𝜇

Sendo 𝜇

𝑆
𝐾 +𝑆

(1)

a velocidade específica máxima de crescimento celular, 𝑆 a concentração

do substrato 𝐾 a constante de saturação para o substrato S.
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É comum que haja mais um tipo de substrato limitante e que diferenciações nesse
modelo também ocorram, como a inibição ou limitação do crescimento. O modelo
inicial de Monod considera somente a limitação do crescimento pelo substrato S, mas
também é comum utilizar outros modelos que representam a inibição do crescimento
pela concentração do substrato S. Logo o modelo da equação é acrescido de mais
um termo (equação 2), onde Ksi é a constante de inibição para o mesmo substrato S.
𝜇=𝜇

𝑆
𝐾
.
𝐾 +𝑆 𝐾 +𝑆

(2)

Considerando o sistema representado na Figura 2 para a operação de uma estação
de tratamento de efluentes de modo contínuo em um único estágio e sem recirculação
de células, onde as células permanecem em agitação e em contato com o substrato
a ser consumido e alimentado a uma vazão constante. Admite-se para esse modelo
agitação perfeita, troca térmica perfeita, sem influências externas e que toda a mistura
aconteça de forma uniforme instantaneamente em todo o reator, sendo as
concentrações de células e substratos homogêneas no reator (BORZANI et al., 2001b)

Figura 2 - Modo contínuo de condução de processo de uma estação de tratamento de
efluentes.

Fonte: adaptado de CARLSSON, 2009.

Sendo Q a vazão volumétrica de alimentação, V o volume do reator, S0i a
concentração do substrato i na entrada do reator, X0i a concentração da célula i na
entrada do reator, Si a concentração do substrato i na saída do reator e Xi a
concentração da célula i na saída do reator.
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Assim, podemos escrever o seguinte balanço material para a célula considerando o
reator como volume de controle:
Variação de

Massa

Massa

massa de

de

de

células no

=

-

células

reator

células

que entra

Massa
de
+

que sai

células
que é
formada

Portando considerando o volume de controle, tem-se a equação (3) (BORZANI et al.,
2001b):
𝑉

𝑑𝑋
𝑑𝑋
= 𝐹𝑋 − 𝐹𝑋 + 𝑉
𝑑𝑡
𝑑𝑡

(3)

Em que, F = vazão volumétrica de alimentação, X0i = concentração inicial de células
no reator, Xi = concentração de células no reator e V= Volume do reator, A velocidade
instantânea de crescimento por sua vez pode ser expressa como representado na
equação (4):
𝑑𝑋
𝑑𝑡

= μ𝑋

(4)

E a velocidade específica de crescimento (µ) pode ser escrita como mostrado na
equação (5) (BORZANI et al., 2001b):
μ=

1 𝑑𝑋
∗
𝑋 𝑑𝑡

(5)

A taxa de diluição pode ser escrita através da equação (6):
𝐷=

𝐹
𝑉

(6)

Substituindo as equações (4) e (6) em (3) se obtém a equação (7):
𝑑𝑋
= 𝐷 (𝑋 − 𝑋 ) + μ𝑋
𝑑𝑡

(7)
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Como a concentração X0i = 0, substituindo na equação (7), obtém-se a equação (8) :
𝑑𝑋
= μ𝑋 − 𝐷𝑋
𝑑𝑡

(8)

Considerando a morte das células dentro do reator, podemos incorporar ainda um
termo para definir esse fenômeno, como apresentado na equação (9) :
𝑑𝑋
= μ𝑋 − 𝐷𝑋 − 𝐾 𝑋
𝑑𝑡

(9)

sendo que Kdi é definido como a constante de decaimento celular específico para a
célula Xi.
De forma análoga ao balanço de massa que foi feito para as células, pode-se também
equacionar o balanço de massa para o(s) substratos Si considerando a(s) mesma(s)
equações cinéticas pertinentes ao sistema apresentado pela equação (10) (BORZANI
et al., 2001b).
𝑑𝑆

𝜇𝑋
= 𝐷 (𝑆 − 𝑆 ) − 𝜇 𝑋 = 𝐷 (𝑆 − 𝑆 ) −
𝑑𝑡
𝑌 /

(10)

Em que, D a taxa de diluição, µSi a velocidade específica de consumo de substrato i,
Xi a concentração de células. Si0 a concentração inicial de substrato i, Si a
concentração final de substrato, YXi/Si o fator de conversão substrato a célula.
O último termo representa a velocidade de consumo do substrato Si para o
crescimento das células, não sendo considerado o consumo do substrato para a
manutenção celular.
3.9 Otimização Matemática

A otimização matemática tem o objetivo de buscar uma melhor solução para um
determinado problema, variando os valores de um conjunto de parâmetros ou de um
conjunto de variáveis de controle, de maneira a maximizar ou minimizar uma
determinada função objetivo, ou índice de desempenho (Performance Index). Para
isso, pode se utilizar diferentes métodos matemáticos dentro de um espaço de busca
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possível para as soluções existentes. O espaço das soluções é o domínio possível
dos valores para os parâmetros/variáveis de controle a serem otimizados. Quando
esse espaço é limitado por valores, ou seja, é finito, a otimização passa então a
possuir restrições (DERCO et al., 2012).
A resolução e busca dessa otimização é feita de forma iterativa, portanto, muitos
cálculos são necessários para que o programa de busca consiga encontrar os
melhores parâmetros que se adequam a solução. Apesar de se existir uma grande
quantidade de métodos de minimização, estes podem ser descritos em métodos
derivativos e não derivativos.
3.10

Validação Estatística

O ajuste de um modelo pode ser primeiramente avaliado visualmente, com a utilização
de alguma ferramenta visual para tal, como gráficos de boxplot, comparação de
médias e medianas ou uma reta de correlação. Embora em alguns casos a primeira
busca de parâmetros possa parecer boa, é necessário fazer uma avaliação estatística
mais

aprofundada

desses

parâmetros

e

a

sua

interferência

no

modelo

(PAMBOUKIAN, 2013).
Uma boa iniciativa é a utilização de um ajuste de pontos onde são feitas as correlações
entre os dados do modelo e os dados reais. Nesse processo é calculado o coeficiente
de correlação (r), que apresenta os dados normalizados. O valor do r² é comparado
com o valor ideal, onde os dados simulados seriam exatamente iguais aos valores
experimentais, logo, o valor ideal de r² seria igual a 1 (COX, 2004).
Juntamente com a correlação, pode ser calculado o p-valor, que é utilizado para
determinar quando se aceita ou rejeita a hipótese de que há correlação entre os
valores experimentais e os modelados.
H0 : p = 0 – não há correlação entre os valores
H1 : p ≠ 0 - há correlação entre os valores
O p valor é 2 x P(T>t) onde T segue a distribuição t com n-2 graus de liberdade,
conforme a equação (11):
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𝑡=

𝑟 √𝑛 − 2

(11)

1 − 𝑟²
Sendo r o coeficiente de correlação e n o número de experimentos.
Uma análise mais recomendada para tal comprovação é o teste t que é baseado na
obtenção do erro experimental. Essa estimativa do erro experimental leva em conta a
falta de reprodutibilidade dos processos modelados, a problemática na manutenção
das condições entre os experimentos dentro do reator e os próprios erros intrínsecos
aos equipamentos e métodos analíticos utilizados para se obter os resultados das
amostragens (BORZANI et al., 2001b).
A aplicação do teste T é calculada através da estimativa do erro do modelo ajustado.
Calcula-se a estimativa da variância do erro do modelo (sc²) conforme a equação (12)
comparando com a estimativa da variância do erro dos dados reais (se²) apresentado
na equação (13) (PAMBOUKIAN, 2013).
Quando sc² < se² a estimativa da variância do erro do modelo é menor que a dos dados
reais, e o modelo se apresenta ajustado corretamente.

𝑠𝑐 =
Em que 𝑦

𝑦 −𝑦
𝑛𝑣 − 𝑝

é o valor da variável calculada pelo modelo matemático, 𝑦

(12)

o valor

experimental da variável, 𝑛𝑣 o número de pontos ajustados e 𝑝 o número de
parâmetros do modelo.

𝑠𝑒 =

𝑦 −𝑦
𝑛𝑣 − 𝑣

(13)

Sendo 𝑦 o valor da média da variável para os ensaios repetidos, 𝑛𝑣 o número de
pontos experimentais e 𝑣 o número de variáveis de estado do modelo (concentrações
de células, DQO, oxigênio).
O teste de randomicidade também pode ser empregado na avaliação e verificação de
eventuais tendências no ajuste do modelo matemático e do conjunto de dados
experimentais utilizados. Os resíduos devem seguir uma distribuição normal, sendo
positivos e negativos e se alterando de maneira randômica (BORZANI et al., 2001b).
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Pode-se calcular a randomicidade dos resíduos conforme a equação (16), composta
pelas equações (14) e (15).

𝑅=

𝜎 =

2∗𝑁 ∗𝑁
+1
𝑁 +𝑁

2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑁 ∗ (2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑁 − 𝑁 − 𝑁 )
(𝑁 + 𝑁 ) ∗ (𝑁 + 𝑁 − 1)

𝑍=

𝑅−𝑅
𝜎

(14)

(15)

(16)

Em que 𝑁 é o número de resíduos positivos, 𝑁 o número de resíduos negativos e 𝑅
o número de vezes em que o resíduo muda de sinal.
Aceita-se o teste de randomicidade dos resíduos com intervalo de confiança de 0,05
quando o conjunto de valores de Z inteiros é interior à faixa de -1,96 até 1,96
(BORZANI et al., 2001b).
Como complementação ao teste de randomicidade, pode-se utilizar o gráfico de
dispersão de resíduos em função da variável real. Este gráfico pode trazer boas
tendências de como o ajuste do modelo foi realizado. Para tal é plotada em um eixo o
resíduo do modelo e no outro eixo o valor real da variável. Um gráfico de resíduos que
apresente uma tendência como, por exemplo, linear ou quadrática, mostra que a
estrutura do modelo os ajustes aplicados não levaram em consideração algum tipo de
interação de alguma variável. Identificar essa estrutura e adicionar um termo que a
represente no modelo original leva a um modelo melhor (CHESHER; IRISH, 1987).
A Figura 3 mostra algumas possíveis variações de gráficos de resíduos. A Figura 3(a)
mostra o gráfico esperado, onde não existe nenhum tipo de padronização dos
resíduos. Os demais tipos representados pela Figura 3(b) mostram vários padrões,
como formato em U, linear, tendência de aumentar. Nesses casos, onde a análise
gráfica mostra tais padrões, é necessário reavaliar o modelo empregado.
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Figura 3 - Tendências de gráficos de resíduos.

Fonte: (SCHÜTZENMEISTER; PIEPHO, 2012)

4 METODOLOGIA
4.1 Estruturação do Trabalho
A dissertação foi dividida em quatro etapas:


Desenvolvimento das reações cinéticas e de balanço de massa conforme o modelo
ASM3: desenvolvimento das reações cinéticas conforme o modelo elaborado pela
IWA;



Simulação do modelo proposto: o modelo desenvolvido foi simulado utilizando os
dados operacionais reais de uma indústria multipropósito obtidos no período de
2015 a 2016;



Ajuste de parâmetros do modelo: foi realizada uma otimização dos parâmetros
cinéticos do modelo, objetivando minimizar uma função objetivo (resíduo)
caracterizada pelo menor desvio entre os dados experimentais e os dados reais
empregados no período de 2015 a 2016;



Otimização do modelo: otimização do modelo para menor custo com energia
elétrica buscando a melhor agitação do sistema que forneça a quantidade ótima
de oxigênio (rotação do agitador como a variável manipulada do biorreator), tendo
como premissa (restrição) a redução mínima de 80% da DQO inicial.

A proposta para desenvolvimento de todo o estudo está baseada no fluxograma
apresentado na Figura 4. O processo proposto se iniciou com a coleta dos dados
operacionais da estação de tratamento. Foram verificados quais os fenômenos que
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ocorrem nessa estação de tratamento e construído incialmente o modelo cinético de
todos os fenômenos. Em seguida esse modelo foi simulado em Matlab. O resultado
inicial serviu como input para avaliação da qualidade do modelo. Objetivando
minimizar o erro do modelo com os dados reais foi feita então uma busca matemática
para os parâmetros cinéticos do modelo. De posse de um set de parâmetros ajustados
foi então avaliada a sensibilidade do modelo a esses parâmetros, isto é, avaliou-se a
influência da variação dos parâmetros no erro entre o modelo e os dados reais. Após
essa etapa foram realizados os testes estatísticos para verificação do erro encontrado.
Caso o ajuste não fosse satisfatório, a etapa de busca dos parâmetros seria realizada
novamente. Se o ajuste for considerado satisfatório, considera-se então o modelo
ajustado.
De posse do modelo ajustado o mesmo foi empregado no otimizador, uma rotina em
Matlab, objetivando a busca de um valor de menor rotação dos aeradores a fim de se
respeitar a restrição de degradação de, no mínimo, 80% da matéria orgânica inicial.
Como forma de facilitar o uso da rotina em Matlab foi criada uma interface gráfica para
o usuário operador da ETE, de forma que, ele consiga incluir as informações das
variáveis de estado e obter a resposta com a aeração mínima para as condições
informadas.
Figura 4 - Fluxograma do processo para avaliação do modelo.

Fonte: (HULSBEEK et al., 2002)
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4.2 Caracterização do Efluente

O efluente da indústria química é de difícil caracterização química, visto que a
indústria multiprósito produz uma vasta gama de substâncias, dentre elas éteres e
ésteres, alquilsulfonados e sulfatados e sais orgânicos de cálcio. Todos os efluentes
são, no final da linha, direcionados juntamente para a ETE da empresa, de modo a
serem tratados juntos. Além disso, existe uma parcela de descarte advinda de áreas
administrativas como copas e banheiros e também, em situações eventuais, do
descarte de águas pluviais contaminadas.
A caracterização físico-química total do efluente não foi disponibilizada, por questões
de sigilo. As informações apresentadas na Tabela 6 contemplam algumas
informações de caracterização de geração do efluente.

Tabela 6- Caraterísticas de geração do efluente.

Frequência de

Parâmetro

Valor médio

Desvio Padrão

DQOtotal (mg/L)

6.032,69

4.921,66

Diária

Vazão (m³/h)

8,94

4,44

Diária

0,59

0,88

Contínuo

8.312,25

4.633,32

Diária

Oxigênio
dissolvido (mg/L)
SSVTA (mg/L)

monitoramento

4.3 Descrição da ETE de Estudo
A empresa de estudo é uma empresa consolidada no seu ramo de atuação com mais
de 40 anos de atividades no mercado. A unidade de estudo está situada no interior de
São Paulo e é responsável pela produção de especialidades químicas e tensoativos.
A unidade da empresa se caracteriza por uma unidade com produção contínua em
algumas linhas de tensoativos e produção em bateladas nas linhas de especialidades
químicas, operando em regime contínuo de operação, 24 horas por dia durante todo
o ano. Estão incluídas no estudo situações não rotineiras de operação como as
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paradas de manutenção e períodos de chuva, já que pelo histórico de dados que se
obteve, não foi possível excluir a variação dos efluentes nesse período.
A rede de coleta dos efluentes da empresa não possui segregação, ou seja, todos os
efluentes são misturados e seguem ao mesmo destino, não havendo segregação de
linhas de drenagem. Isso se deve ao fato de que a empresa precisa atender aos
requisitos de lançamento em rio, necessitando de tratamento total dos seus efluentes.
Os efluentes são coletados nas diversas plantas produtivas e enviados através de
tubulação para a estação de tratamento. No início da estação de tratamento existem
duas grades de diferentes tamanhos que tem por objetivo a remoção de sólidos
grosseiros (lacres, tampas, arames, folhas, galhos de árvores). Os efluentes seguem
então para uma caixa de areia, onde são separados os sólidos sedimentáveis. No
fundo dessa caixa de areia existe uma válvula para se fazer a remoção da areia.
O efluente segue para um separador água e óleo. Esse separador é dotado de um
sistema manual para que seja removido o óleo (skimmer). Esse sistema consiste de
um tubo de PVC com uma abertura no superior e uma alavanca em um dos seus
lados. Conforme a alavanca é abaixada, a abertura se aproxima da lâmina da água,
onde é realizada a coleta do óleo. O óleo segue por essa tubulação de PVC até um
tanque coletor de óleo. O óleo é armazenado e enviado para reciclagem.
O efluente previamente tratado segue para um tanque de equalização onde instalado
um pHmetro em linha que permite a dosagem de ácido sulfúrico 70%, proveniente da
purga de processo produtivo, ou soda cáustica em solução 50%. O pH é analisado
por uma sonda transmissora que envia o valor do pH para o operador de tela. O ajuste
de pH é feito de forma não automatizado pela abertura ou fechamento das válvulas
dos produtos químicos. No tanque de ajuste de pH também é insuflado ar através de
tubos de PVC furados com o auxílio de um soprador. Essa insuflação tem por objetivo
garantir a homogeneização e equalização dos efluentes e a correta mistura dos
produtos químicos necessários para o ajuste do pH.
Do tanque de equalização o efluente segue para o reator biológico (biorreator) onde
ocorre a oxidação da matéria orgânica pelos microrganismos ali existentes. A
quantidade de sólidos suspensos voláteis no reator é mantida na faixa de 4000 mg/L.
Essa faixa é a de projeto do reator para a quantidade de efluentes que é tratada.
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O reator biológico recebe constante aeração através de um aerador superficial de 50
CV. O aerador está instalado de modo a aerar a superfície e parte do fundo do reator.
Uma sonda de medição de oxigênio online mede e transmite o valor da porcentagem
de oxigênio dissolvido no biorreator para a sala de controle. O operador não possui
controle sobre a rotação dos aeradores superficiais.
O efluente segue então para um decantador secundário que separa os sólidos do
efluente tratado. O efluente tratado segue para rede coletora onde é enviado para que
seja descartado no rio. Os sólidos que ficam decantados no fundo do decantador em
operação normal seguem de volta para o reator biológico, onde são recirculados.
Quando há a necessidade de descarte de lodo, esses sólidos são então floculados
com o auxílio de um polímero e enviados para mantas de secagem, onde a umidade
será removida por filtração e os sólidos restantes enviados para destinação
ambientalmente correta. A Figura 5 mostra o layout do processo de tratamento dos
efluentes da empresa.
Figura 5 - Layout da estação de tratamento de efluentes em estudo.

Fonte: autoria própria

A operação da ETE é mantida por operadores de campo que coletam e realizam as
manobras operacionais de acordo com os resultados analíticos das amostragens de
acordo com a Tabela 6. Tais dados são as referências que os operadores possuem,
aliados aos aspectos visuais da ETE, para que sejam tomadas as decisões
operacionais visando o melhor controle do processo. Os perfis dos dados históricos
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disponíveis e que serão utilizados nas comparações com os resultados dos modelos
matemáticos estão apresentados nas Figura 6, Figura 7, Figura 8 e Figura 9.

Figura 6 - Série histórica da variável de estado Xh
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Figura 7 - Série histórica da variável de estado DQO na entrada do biorreator
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Figura 8 – Perfil da vazão de entrada do reator biológico
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Figura 9 – Perfil da quantidade de oxigênio dissolvido no biorreator.
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4.4 Premissas para Determinação das Equações Cinéticas do Modelo

As equações para o desenvolvimento do modelo foram baseadas nas equações do
modelo ASM3. Foram utilizadas as seguintes premissas para a determinação das
variáveis de estado e fenômenos biológicos que serão levados em conta nos estudos:
a. O reator não possui nenhum tipo de medida de concentração de DQO, células
e vazão no reciclo, portanto, este não será considerado, pois não pode ser
estimado. Assim, não será possível fazer o balanço de massa completo do
reator de forma a considerar o reciclo do lodo e a sua influência dentro do
modelo.
b. O reator será tratado como um reator de fluxo contínuo. As medições das
variáveis como DQO, sólidos suspensos e vazão podem ocorrer em intervalos
distintos, visto que a estação tem somente um operador em turno
administrativo, ou seja, dias de pontes e emendas de feriados podem não
possuir as medições.
c.

Não serão incluídas as porções de nitrificação e desnitrificação, pois não há
histórico de tais eventos no reator. Dessa forma, as equações referentes a tais
fenômenos biológicos não serão incluídas no modelo, podendo levar à
imprecisão em ocasiões em que tais fenômenos ocorram.

d. Não será incluída a variável de alcalinidade, por não se possuir nenhum tipo
de análise para tal nem alguma forma de correção do pH com tal medida, visto
que as análises de alcalinidade disponíveis na empresa levam em
consideração as variações da composição química das substâncias, isto é,
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cada substância possui um fator de correlação específico de alcalinidade para
o pH.
e. Será considerada que toda a matéria orgânica que entra no reator é totalmente
biodegradável, embora se disponha somente de valores de DQO.
Considerando toda a matéria orgânica unicamente como um valor, não será
possível ter a influência de seus componentes individuais para o modelo,
principalmente quanto aos fatores de inibição por substrato.
f.

Somente será considerada no estudo a parcela de sólidos suspensos voláteis
no reator biológico. As demais parcelas de sólidos podem ter influência no
balanço de massa do reator, bem como na imprecisão do modelo por não estar
considerando tais fenômenos.

4.5 Origem dos Dados Experimentais

A coleta dos dados foi realizada na estação de tratamentos da empresa durante os
anos de 2015 e 2016. Os dados foram utilizados para monitoramento e controle da
qualidade de lançamento dos efluentes conforme exigências legais operando uma
estação de tratamentos de efluentes por lodos ativados em aeração prolongada.
Abaixo se encontram resumidas as metodologias empregadas para as análises
experimentais.

4.6 Análises dos Efluentes

Todas as análises dos efluentes foram realizadas pelo laboratório de controle de
qualidade da empresa, utilizando as amostras dos efluentes retiradas do biorreator.
As amostras foram retiradas em dias alternados, como controle operacional,
independentemente da programação de produção ou das condições de operação
(condições normais, parada para manutenção, situações emergenciais, dias
chuvosos). Logo, pode-se afirmar que as características físicas e químicas de
composição do efluente nunca foram as mesmas.
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4.6.1 Determinação de Demanda Química de Oxigênio

A metodologia para determinação da DQO foi conduzida segundo a “Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater” (APAH, 2005) denominado
método colorimétrico – método 5220C. Foi utilizado um Espectrofotômetro HACH
modelo DR2500 para a leitura da absorbância.
Primeiramente são preparadas as seguintes soluções necessárias para a
determinação da DQO:
a. Solução padrão de DQO
A solução padrão de DQO é preparada com a adição de 2,550 g de biftalato de sódio
diluídos em 2000 mL de água deionizada. É agitada e deixada repousar por no mínimo
2 horas para completa dissolução
b. Solução digestora
Foi preparada uma solução com 167mL de ácido sulfúrico em aproximadamente
500ml de água deionizada. Nesta solução foram dissolvidos 10,21g de dicromato de
potássio e 33,30g de sulfato de mercúrio. O volume foi completado para 1000mL com
água destilada, em balão volumétrico.
Após essa preparação da solução, foram preparadas as soluções padrões de DQO
para obtenção da curva de calibração do espectrofotômetro nas concentrações de
130, 250, 500, 700, 1000 e 1500 ppm de DQO. Para a preparação das soluções diluiuse a solução padrão de DQO conforme a equação (17) abaixo em balões volumétricos
de 100mL:
Volume da solução padrão = ppm DQO calibração x 100/1500

(17)

Em seguida foram adicionadas 2 mL de cada padrão, juntamente com 2mL da solução
digestora e 2 mL de água deionizada em tubos de ensaio. Os tubos foram agitados e
homogeneizados durante 15 minutos e mantidos em posição vertical. Após a
homogeneização os tubos de ensaio foram levados ao digestor à 150 +-5º C e
mantidos por 2 horas para completa digestão. Depois de decorridas 2 horas, os tubos
foram retirados e deixados em temperatura ambiente para resfriamento.
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A absorbância de cada amostra dos padrões de DQO foi lida em cubetas de quartzo
contendo cerca de 5mL de solução. Foram registradas as absorbâncias medidas na
faixa de 620 nm e gravadas no registro do aparelho. De posse dos registros das
absorbâncias foi feita a curva de calibração apresentada na equação (18), onde:
DQO amostra = a. Absorbância +b

(18)

Em que a e b são valores numéricos de ajuste da curva.
Após a calibração do equipamento, foi colocado em um tubo de ensaio 2 mL da
amostra do efluente retirado do sistema de tratamento de efluentes, juntamente com
2 mL da solução digestora e 2 mL de água destilada. Os tubos foram agitados e
homogeneizados durante 15 minutos e mantidos em posição vertical. Após a
homogeneização os tubos de ensaio foram levados ao digestor a 150 +-5º C e
mantidos por 2 horas para completa digestão. Depois de decorridas 2 horas, os tubos
foram retirados e deixados em temperatura ambiente para resfriamento. Após o
resfriamento, cerca de 5 mL das amostras foram colocadas em cubetas de quartzo e
medidas suas absorbâncias, sendo então o valor da DQO da amostra correlacionado
com a curva de calibração apresentada na equação (17).

4.6.2 Determinação dos Sólidos Suspensos Voláteis

A quantidade de sólidos suspensos totais e voláteis foi determinada pelos métodos
208F e Norma Técnica L 5.149 – CETESB (CETESB, [s.d.]) . Filtrou-se um volume
da amostra no papel de filtro de fibra de vidro de diâmetro de 24 mm, previamente
tarado, por meio de aparato de vácuo utilizando um kitassato e uma mangueira de
água. Em seguida, colocou-se em uma estufa a 105ºC por 12 horas. Após o período
de secagem o material foi, então, pesado e submetido à calcinação em uma mufla a
550ºC por 1 hora. Após a calcinação o material foi pesado novamente. A diferença
entre os valores obtidos antes da calcinação e após a calcinação são os valores
referentes aos sólidos suspensos voláteis (SSV). As medidas de SSV estão em mg/L.
4.6.3 Determinação do Oxigênio Dissolvido
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A leitura do oxigênio é realizada diretamente no reator biológico utilizada uma sonda
para leitura de oxigênio dissolvido da marca Metler Toledo modelo InPro 6900 que
permanece mergulhada dentro do reator biológico onde faz as leituras e as transfere
para o sistema supervisório central de dados (SDCD) da planta. Utilizou-se o
programa PI DataLink, da empresa OS Soft, para extrair esses dados do SDCD.
4.7 Ferramentas Computacionais Utilizadas

4.7.1 Matlab

O Matlab (Matrix Laboratory), de propriedade da empresa MathWorks, é uma
ferramenta de análise computacional que inclui uma linguagem específica de
programação e um ambiente com interface gráfica. Este programa pode ser usado
para o desenvolvimento de algoritmos, visualização de dados, simulação de
processos, entre outros. As aplicações mais usadas são a simulação de controles,
análise de imagens e dados e otimização de problemas. O Matlab utilizado foi a versão
17 (R2017a).
4.7.2 Minitab

O Minitab, de propriedade da Minitab Inc., é um software de análises estatísticas. Este
programa conta com uma variada gama de gráficos, como histogramas, boxplot e
dispersão, entre outros. É amplamente utilizado para análises de capacidade, ANOVA
(ANalysis Of VAriance) e demais análises estatísticas. É um programa que inclui
passo-a-passo a metodologia DMAIC (Definir-Medir-Analisar-Implantar-Controlar)
utilizada nos projetos de melhoria contínua. O Minitab usado neste trabalho se
apresenta na versão 18.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As equações cinéticas e de balanço estudadas foram desenvolvidas a partir da matriz
de equações e parâmetros propostos primeiramente por HENZE et al., 1987. O
modelo foi descrito a partir da Tabela 7. As equações para cada variável de estado
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são formadas através da soma dos coeficientes estequiométricos multiplicados por
suas equações cinéticas. Como exemplo a equação para Ss pode ser obtida pela
multiplicação

do

correspondente 𝑘
no modelo será −

coeficiente
∗
∗𝑘

∗
∗

estequiométrico

−

pela

equação

cinética

∗ 𝑋 . Assim, a equação para o consumo de Ss
∗

∗𝑋 .

As variáveis de estado que serão utilizadas no modelo são as informações
operacionais que foram coletadas durante os anos de 2015 e 2016, sendo elas as
seguintes:


SS0 a concentração da DQO na entrada do biorreator expresso em mg/LDQO;



Ss a concentração da DQO na saída do biorreator expresso em mg/LDQO;



SO o oxigênio dissolvido no biorreator expresso em mg/LO2;



Xh a concentração de sólidos voláteis no biorreator expressa em mg/L SSVTA;



Xarm a concentração de matéria armazenada internamente na célula expressa
em mg/L.

As equações cinéticas descritas na Tabela 7 mostram os fenômenos biológicos
considerados que acontecem dentro da célula de acordo com o substrato. Por
exemplo, a equação cinética para armazenamento aeróbio leva em consideração
somente fenômenos de limitação do armazenamento por substrato, no caso oxigênio
e DQO, ou seja, o armazenamento é limitado caso haja pouco substrato, oxigênio ou
DQO. Outro exemplo é a equação cinética de inibição do crescimento bacteriano,
onde são descritos os fenômenos de limitação e inibição pelo substrato através do
termo

. Este termo descreve a inibição do crescimento caso haja alta

concentração de substrato, em outras palavras, altas concentrações de DQO podem
inibir o crescimento celular, como descrito por (GODREJ; SHERRARD, 1988).
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Tabela 7 – Tabela com os modelos cinéticos e parâmetros para a simulação do modelo
ASM3 na ETE de estudo.

Parâmetros estequiométricos
SS
Armazenamento
aeróbico

−

1
𝑌

SO
−

Xh

1
𝑌

Equações cinéticas

Xsto
1
𝑌

𝜇
𝜇

Crescimento
aeróbico

−

1
𝑌

1
𝑌

−

∗

𝑆
𝐾 +𝑆

=𝑢 ∗

𝑆
𝐾 +𝑆

=𝑘

1
𝑌

endógena

-1

∗

𝜇

𝑆
𝑘 +𝑆

𝑋
𝑋
𝐾

Respiração

∗

+

= 𝑏 ,𝑂 ∗

𝑋
𝑋

𝑆
𝐾 +𝑆

Respiração usando
substrato
armazenado na

-1

-1

𝜇

= 𝑏

,

∗

𝑆
𝐾 +𝑆

célula
Lise bacteriana

−1

𝜇

= μ𝑑 ∗

𝑆
𝐾 +𝑆 +

𝑆
𝐾

Fonte: autoria própria

As constantes cinéticas utilizadas para a simulação do modelo seguiram incialmente
os valores propostos pela literatura (GUJER et al., 1999) e que estão apresentados
na Tabela 8. Tais valores iniciais são referentes a valores estudados em ETE que
operam tratando efluentes domésticos. Posteriormente tais valores foram adequados
para a ETE de estudo.
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Tabela 8 - Parâmetros cinéticos utilizados no modelo ASM3 de estudo.

Valor

Parâmetros cinéticos

inicial

Yh = fator de conversão aeróbio de biomassa heterotrófica

Unidade

0,63(1)

mg/mg

0,85(1)

mg/mg

0,1(1)

d-1

5(1)

d-1

0,2(1)

mg/L

2(1)

mg/L

µh = velocidade específica máxima de crescimento para Xh

2,82(1)

d-1

Bh,O2 = velocidade de respiração aeróbia para Xh

0,28(1)

d-1

Barm,O2 = velocidade de respiração usando substrato S

0,28(1)

d-1

Kd = Constante de decaimento celular

0,06(2)

d-1

Ki = Constante de inibição celular pelo substrato S

10(3)

mg/L

µd = velocidade específica máxima de decaimento celular

3(3)

d-1

240(4)

h-1

Yarm = fator de conversão aeróbio de produto armazenado
por S
Karm = constante de saturação para Xarm
karm = constante de armazenamento de oxigênio
KO2 = constante de saturação para oxigênio
KS = constante de saturação para o substrato SS

KLa = Coeficiente global de transferência de oxigênio
1 (GUJER
4

et al., 1999); 2(MARDANI et al., 2011); 3(GODREJ; SHERRARD, 1988);
(REVOLLAR et al., 2017).

Para a descrição matemática do modelo aplicado à ETE de estudo, foi construído o
balanço de massa do biorreator, considerando regime de fluxo contínuo para o
sistema, empregando as equações cinéticas constantes na Tabela 7. Os valores dos
parâmetros cinéticos empregados inicialmente no estudo do modelo foram os valores
referência apresentados na Tabela 8. As equações de balanço de massa para o
biorreator em estudo são apresentadas na Tabela 9.
Tabela 9 – Balanço de massa para o reator biológico de estudo

Balanço de
massa para
a DQO

𝑟𝑆 = 𝐷 ∗ (𝑆 − 𝑆 ) −

1
∗𝜇
𝑌𝑎𝑟𝑚

∗𝑋
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Balanço de
massa para

𝑟𝑋 = 𝐷 ∗ (𝑋

−𝑋 )+

Xh
Balanço de

𝑟𝑋

massa Xsto
Balanço de

𝑟𝑂 = 𝑂

massa para
O2

=(

−𝑂
−

1
∗𝜇
𝑌

−

1
𝑌

1
∗𝜇
𝑌

∗𝜇

−𝜇

−𝜇

∗𝑋

)∗𝑋

∗𝐾
1
∗𝜇
𝑌

+

1
𝑌

∗𝜇

+𝜇

+𝜇

∗𝑋

Fonte: Autoria própria.

As equações foram então programadas para o software Matlab, utilizando a rotina da
função ode45 para resolução das equações diferenciais do estudo. A simulação
permitiu verificar inicialmente o modelo proposto pela Tabela 9, juntamente com a
aplicação dos parâmetros cinéticos de referência utilizados inicialmente. Na Figura 10,
Figura 11 e Figura 12 tem-se a simulação de dos dados experimentais relativos a toda
a base de dados coletada durante os anos de 2015 e 2016.
Figura 10 – Comparação entre os dados simulados no modelo sem ajuste e os obtidos para
a variável de estado DQO.
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Figura 11 - Comparação entre os dados simulados no modelo sem ajuste e os obtidos para a
variável de estado Xh.
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Figura 12 - Comparação entre os dados simulados no modelo sem ajuste e os obtidos para a
variável de estado concentração de oxigênio dissolvido.

Dias

Os dados obtidos pelo modelo sem o ajuste tiveram boa representação gráfica em
relação aos dados experimentais. Para a avaliação da qualidade do ajuste do modelo
aos dados reais, pode-se utilizar o método de comparação visual, além de alguns
ensaios simples estatísticos (PAMBOUKIAN, 2013). Visualmente, o modelo
inicialmente parece ter um melhor ajuste em alguns intervalos do que outros. Isso se
deve principalmente pelo fato de que grande parte dos dados obtidos na operação da
estação de tratamento de efluentes não está espaçada em um mesmo intervalo de
tempo, seja por motivos de falta de registro ou por manutenções e paradas da estação
de tratamento. Outro fator determinante que pode influenciar na qualidade do modelo
são variações com diferentes cargas e efluentes (PALOGOS et al., 2014), sendo
intrínsecos ao processo de produção da empresa onde se situa a estação de
tratamento de efluentes.
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Ainda buscando a avaliação estatística do modelo foi realizada a avaliação do
coeficiente de correlação (R²) entre os dados experimentais e dados reais. O valor do
coeficiente de correlação foi comparado com o valor 1, como valor ótimo
(PAMBOUKIAN, 2013). As Figura 13, Figura 14 e Figura 15 representam graficamente
as correlações entre tais dados. Para todos os parâmetros simulados, o valor do
coeficiente de correlação ficou muito abaixo de 1, indicando que os valores obtidos
pelo modelo sem ajuste ainda necessitam de modificações para poderem
corresponder melhor aos valores reais.

Figura 13 – Regressão linear da variável de estado concentração de oxigênio dissolvido
calculado pelo modelo sem ajuste em função da concentração de oxigênio dissolvido real.
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Figura 14 - Regressão linear da variável de estado DQO calculada pelo modelo sem ajuste
em função da DQO real.
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Figura 15 - Regressão linear da variável de estado o Xh calculado pelo modelo sem ajuste
em função do Xh real.
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Ainda na simulação do modelo inicial, foi possível identificar certa demora na
resolução dos problemas, com intervalos na faixa de 1 a 4 minutos por experimento.
Percebeu-se então que a demora na resolução dos problemas se dava por conta da
dependência de muitas variáveis entre si, dificultando a resolução pelos métodos
matemáticos convencionais, atrelados à grande variabilidade de dados (SHAMPINE;
REICHELT, 1997) (VANDE WOUWER; SAUCEZ; SCHIESSER, 2004). Por conta
disso foi substituído o solver ode45 pelo solver ode15s, capaz de resolver os cálculos
do modelo em poucos segundos.

68

Após a avaliação inicial dos dados modelados, foi realizada a otimização dos
parâmetros do modelo através do software Matlab, utilizando a rotina de busca
lsqnonlin. Essa rotina é baseada no método dos mínimos quadrados, onde o resíduo
entre os dados reais e os dados experimentais é a função objetivo que norteia o
sistema de busca.
Uma simulação matemática de uma estação de tratamento de efluentes é complexa
e pode resultar em modelos altamente não lineares, também conhecidos como stiffs.
Equações stiffs (rígidas) são equações onde as variáveis de estado têm dinâmicas,
ou velocidades diferentes (DARVISHI; KHANI; SOLIMAN, 2007). É comum que em
processos bioquímicos as equações cinéticas sejam equações rígidas, por exemplo,
enquanto a concentração celular varia relativamente devagar ao longo do tempo, a
concentração de oxigênio varia muito rápido. Isso faz com que o passo de integração
seja bem pequeno para atender aos diferentes perfis dessas variáveis, tendo a
requerer uma capacidade computacional maior, o que leva a um tempo de resolução
muito maior (KERCH, 2018). Para resolver tais equações existem métodos especiais
de integração, por exemplo, como o método de Gear ou o uso de equações
diferenciais utilizando métodos implícitos, como o método de Euler (DARVISHI;
KHANI; SOLIMAN, 2007).
Um dos desafios encontrados durante a busca dos parâmetros é a falta de
identificação de padrões que possam dizer com segurança o comportamento da
estação de tratamento, pois a dinâmica de tratamento de efluentes é muito alta,
resultando em grande variabilidade dos dados coletados. Com isso, o resultado do
modelo de busca gera uma coletânea de valores que podem ser utilizados para ajustar
o modelo aos dados reais (GERNAEY et al., 2004).
Optou-se então por utilizar porções dos dados experimentais onde todas as variáveis
de estado apresentassem as condições de menor variação, ou seja, trechos em
estado contínuo e estacionário, não transientes. Além disso, segundo BORZANI et al.,
2001b, os dados experimentais devem ser livres de perturbações ao proceder o
cálculo das velocidades específicas e dos fatores de conversão, pois a variação dos
dados experimentais pode causar problemas no ajuste dos parâmetros do modelo
matemático. Dessa forma, foram analisados graficamente os dados e optou-se por
fazer o ajuste dos parâmetros nas faixas sinalizadas na Figura 16. Tais faixas
correspondem aos dias 78 a 90, 125 a 115 e 166 a 192.
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Figura 16 - Série temporal das variáveis de estado e porções utilizadas para o ajuste dos
parâmetros.
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As figuras 16, 17 e 18 mostram graficamente a comparação entre os dados do modelo
e os dados reais a partir da busca dos parâmetros realizada a partir dos dados com
menor variação. Nota-se que o modelo manteve o acompanhamento da linha de
tendência dos dados reais, e ainda se nota melhora na aproximação gráfica dos
valores, principalmente para as variáveis de estado DQO e Xh.
Figura 17 - Comparação entre os dados simulados no modelo sem ajuste e os obtidos para a
variável de estado DQO após ajuste inicial dos parâmetros cinéticos.
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Figura 18 - Comparação entre os dados simulados no modelo sem ajuste e os obtidos para a
variável de estado Xh após ajuste inicial dos parâmetros cinéticos.
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Figura 19 - Comparação entre os dados simulados no modelo sem ajuste e os obtidos para a
variável de estado oxigênio dissolvido, após ajuste inicial dos parâmetros cinéticos.
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De acordo com SIN et al., 2005 a análise de sensibilidade deve ser incorporada na
etapa de busca dos parâmetros com o objetivo de reduzir esforços e otimizar o
processo de busca como um todo. O estudo dos parâmetros sensíveis através das
análises realizadas permite que se identifiquem quais parâmetros realmente tem
impacto no modelo. A função normalizada para análise de sensibilidade é
representada na equação 19.
𝑆𝑐 =

(19)

𝜃 𝜕𝐶
∗
𝐶 𝜕𝜃

Em que C é uma das variáveis de estado (DQO, Xh, O2) e θ é um dos parâmetros
cinéticos do modelo (karm, Karm, kO2, µh, bh,O2, barm,O2, Yh, Yarm, ks, kd, Ki, µd).
Para análise de sensibilidade, todos os dados experimentais foram empregados e
divididos em 3 partes idênticas de dias e tais partes foram utilizadas na busca dos
parâmetros de forma livre, ou seja, sem nenhuma restrição na busca.
Os resultados da análise de sensibilidade estão apresentados na sensibilidade. Como
metodologia empregada por CADET; GUILLET; AUROUSSEAU, 2016 foi considerado
que uma variável é sensível para o processo quando a variação no erro é maior 40%.
Tabela 10 - Resultados da análise de sensibilidade.
Sensibilidade

karm

Karm

kO2

µh

bh,O2

barm,O2

Yh

Yarm

ks

kd

Ki

µd

DQO (%)

>40

>40

>40

>40

>40

[10-40]

>40

[10-40]

<10

<10

<10

<10

Xh (%)

>40

>40

>40

<10

<10

<10

>40

<10

<10

<10

>40

>40

O2 (%)

>40

>40

>40

>40

>40

>40

>40

>40

<10

[10-40]

>40

[10-40]
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O modelo para a DQO é muito sensível para os parâmetros ksto, Ksto, kO2, µh, bh,O2 , Yh.
Para Xh o modelo é muito sensível karm, Karm, kO2, Yh, Ki e µd. Finalmente, a sensibilidade
do modelo do oxigênio está diretamente ligado a todas os parâmetros, exceto Ks e µd.
Logo para a análise final da busca dos parâmetros, os parâmetros ks e kd serão
considerados como constantes e serão utilizados conforme o modelo inicial
apresentado na Tabela 8.
Depois de realizada novamente a busca dos parâmetros empregando todos os dados
e os parâmetros que trazem sensibilidade ao modelo, os resultados obtidos são
apresentados na Figura 20 , Figura 21 e Figura 22 e comparados aos reais com os
parâmetros ajustados. Também foi calculado o R² após o ajuste final dos modelos
(Figura 23, Figura 24 e Figura 25).
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Figura 20 - Comparação entre os dados simulados no modelo final ajustado e os obtidos para
a variável de estado DQO.
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Figura 21 - Comparação entre os dados simulados no modelo final ajustado e os obtidos para
a variável de estado Xh.
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Figura 22 - Comparação entre os dados simulados no modelo final ajustado e os obtidos para
a variável de estado oxigênio dissolvido.
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Figura 23 - Regressão linear da DQO calculada pelo modelo final em função da DQO real
após o ajuste dos parâmetros do modelo.
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Figura 24 - Regressão linear do Xh calculado pelo modelo final em função do Xh real após o
ajuste dos parâmetros do modelo.
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Figura 25 - Regressão linear do oxigênio calculado pelo modelo final em função do oxigênio
dissolvido real após o ajuste dos parâmetros do modelo.
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Foi utilizada uma análise estatística do teste F conforme equação 12, para todos os
modelos ajustados. Pode-se perceber que tanto as buscas realizadas inicialmente
com os dados sem variações e a busca somente com os parâmetros sensíveis
atingiram o resultado esperado no teste F (<1).
Tabela 11 - Resultados do teste F para os valores obtidos do modelo após ajuste dos
parâmetros.
Modelo sem ajuste Busca inicial Busca após sensibilidade
Se²

8,37E+06

8,37E+06

8,37E+06

Sc²

1,60E+07

7,32E+06

7,03E+06

F

1,91

0,87

0,84

Foi também executado teste de randomicidade dos resíduos gerados conforme
equações 13, 14 e 15, onde os valores estão apresentados na Tabela 12. No teste de
randomicidade é esperado que os resíduos fiquem dentro do intervalo de -1,96 a 1,96.

Tabela 12 - Teste de randomicidade para os resíduos do modelo.
N1
N2
R
𝑅
𝜎
Z

Modelo sem ajuste Busca inicial Busca após sensibilidade
91
182
177
158
67
72
108
97
97
116,49
98,94
103,36
7,30
6,19
6,47
-1,16
-0,31
-0,98

A representação gráfica pode ajudar a compreender melhor o resultado obtido no teste
de randomicidade aplicado na Tabela 12. Como complementação dos testes e
conforme sugerido por BORZANI et al., 2001b a avaliação gráfica dos resíduos pode
ajudar a entender ou verificar possíveis inconsistências ou faltas de ajustes no
modelo. Os resultados gráficos dos resíduos são apresentados na Figura 26, Figura
27 e Figura 28.
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Figura 26 - Análise gráfica dos resíduos do modelo para a variável de estado DQO.
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Figura 27 - Análise gráfica dos resíduos do modelo para a variável de estado Xh.
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Figura 28 - Análise gráfica dos resíduos do modelo para a variável de estado oxigênio
dissolvido.
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Percebe-se que a análise gráfica não apresentou boa dispersão dos resíduos tendo
em vista os resultados obtidos quando comparados a Tabela 12 e as Figura 26, Figura
27 e Figura 28. Tais desvios podem ocorrer por diversas interferências externas ao
modelo. É sabido que bruscas variações nas condições de entrada, principalmente as
de vazão, foram encontradas durantes o período de coleta de dados conforme os
dados da série histórica, apresentados nas Figura 6, Figura 7, Figura 8 e Figura 9.
Tais variações estão muito relacionadas a desvios operacionais e a fortes condições
de chuvas na região onde se localiza a empresa. Infelizmente as águas pluviais da
empresa se misturam com os efluentes, o que gera grande alteração nas vazões de
entrada. Tais variações nas condições de entrada foram notoriamente interferentes
em estudos como o de CINAR; DAIGGER; P. GRAEF, 1998, que identificaram que a
incapacidade do modelo para descrever os dados estava relacionada a imprecisões
na descrição do padrão de fluxo nos processos do biorreator.
Outro fator estudado por RIEGER et al., 2012 foi a frequência com que os dados são
medidos e sua extrema importância. Como os dados são medidos somente em turno
administrativo, existem períodos com falta de dados, o que pode comprometer a
simulação do modelo. Além disso, percebe-se claramente que a ETE em estudo não
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opera em estado estacionário, sofrendo diversas mudanças na entrada do sistema,
alterando o processo como um todo.
A simplificação do modelo pode também gerar alterações na qualidade do ajuste.
Como a ETE em estudo não possui registros de outros fenômenos biológicos, como
remoção de fósforo ou nitrogênio, ou mesmo de medições da fração biodegradável da
DQO, é possível que o modelo não represente todos os fenômenos biológicos que
estejam ocorrendo no reator. HAUDUC et al., 2013 estudaram que novos desafios na
modelagem de efluentes surgem e que é necessário maior conhecimento sobre
alguns desses fenômenos biológicos para um melhor emprego dos modelos
matemáticos na avaliação de estações de tratamento de efluentes. A omissão de
processos biológicos no modelo pode levar a incertezas e falta de ajustes nas
estruturas dos mesmos. Dessa forma, essa pode ser mais uma fonte de erro na qual
o modelo precisa de melhorias.
Ainda sobre os fenômenos que descrevem o modelo matemático, foi empregada
somente a avaliação da DQO. A DQO é uma medida utilizada para avaliar a
quantidade de matéria orgânica de forma geral. Outras substâncias de interesse
podem ter poder inibitório nas estações de tratamento de efluentes. OTHMAN; DING;
JIAO, 2009 e LIWARSKA-BIZUKOJC; BIZUKOJC, 2007 estudaram a influência de
surfactantes não-iônicos na inibição do tratamento de efluentes e ambos os grupos
identificaram que altas concentrações desses compostos possuem um efeito inibitório
na performance das ETEs de estudo. JEGAN et al., 2010 estudaram a cinética de
degradação do naftaleno por bactérias presentes no lodo ativado. O estudo
demonstrou que com o aumento da concentração de naftaleno o potencial de
degradação das bactérias diminui e que em concentrações muito altas ocorre a
inibição pelo substrato. Esses são dois exemplos de produto e matéria-prima
utilizados pela empresa de estudo. Para uma completa avaliação do modelo o ideal
seria avaliar a influência de tais compostos separadamente, porém, tal prática se torna
inviável, devido às condições de operação e elevados custos para monitoramento de
tais substâncias.
Como o modelo ASM3 vem sendo aplicado a diversos tipos de efluentes,
aparentemente pode-se tentar criar algumas correlações entre tais resultados. Valores
elevados (acima de 0,95 mg/mg) de Yh podem indicar um reator com muita carga
orgânica disponível (WU et al., 2016). Entretanto notaram-se valores muito baixos de
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Yh, o que aparenta ser decorrente de uma alta concentração de células (Xh) dentro do
reator biológico. Valores usuais encontrados em estações de tratamento de efluentes
domésticos variam entre 4000 a 6000 mg/L de Xh (VON SPERLING, 2016).
Além disso, o baixo coeficiente de conversão também pode estar intrinsicamente
relacionado com a baixa quantidade de oxigênio dissolvido disponível no reator.
Valores de oxigênio dissolvido na faixa de 1 a 2 mg/L são considerados referência
para tratamento de efluentes (REVOLLAR et al., 2017), (HREIZ; LATIFI; ROCHE,
2015) e nota-se pelos gráficos obtidos, que a baixa concentração de oxigênio (menor
que 1 mg/L) predomina durante o período de análise. Já os demais valores se
apresentaram similares aos valores padrão do modelo ASM3 ou próximos dos valores
de outros estudos.
De posse do modelo final, o mesmo foi utilizado na criação de um otimizador
matemático com o foco na melhoria e otimização da aeração no sistema de tratamento
e efluentes.

A função objetivo do otimizador visou o menor custo na potência

empregada no aerador, obtendo a melhor agitação do sistema de aeração com
redução de 80% da DQO de entrada.
Foi proposto então o cálculo do coeficiente de transferência de massa -

K La,

correlacionado através de equações (20), (21) e (22) empíricas da agitação
empregadas por (RUCHTI; DUNN; BOURNE, 1981) e (JUNIOR et al., 2007):
𝐾

=𝑎∗

𝑃 = 0,706 ∗

𝑃
𝑉

𝑃 ∗𝑛 ∗𝐷

𝑉 =

𝐹

(20)

∗𝑉
,

(21)

,

𝐹
𝐴

(22)

Sendo Pa a potência aerada e P a potência não aerada, V o volume do reator, Vs a
velocidade superficial do ar baseada na área seccional do reator, n r a rotação do
agitador, Di o diâmetro da pá do agitador, Far a vazão do ar e A a área da secção
transversal do reator.
Os valores para as variáveis utilizadas nas equações 20, 21 e 22 estão apresentadas
na Tabela 13.
Tabela 13 - Valores para as variáveis das equações empíricas de KLa.
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Variáveis P(1)
[Kg.m/s]

Far(1)
[lps]

A
[m2]

Di
[m]

a(2)

b(2)

C(3)

Valores

76,38

180

2,1

0,010

0,475

0,4

2250

Documentos confidenciais da empresa ;

(1)

JUNIOR et al., 2007

(2)

O próximo passo para desenvolver o otimizador é empregar uma função objetivo para
minimizar o custo com a potência demandada pela rotação do agitador, com restrição
de que a redução mínima da carga orgânica seja de 80%, para minimizar os gastos
com energia elétrica. Para tanto foi utilizado como referência o valor de R$
400,00/MWh a nível de estudo. A função objetivo foi construída a partir da equação
de potência demandada descrita pela equação 23 (JUNIOR et al., 2007). Além da
restrição inicial, o otimizador deverá atender à restrição de rotação máxima do motor
do agitador, que será fixada em 1750 rpm, conforme folha de dados do equipamento.
Foi empregada a equação (23) como referência para cálculo dos custos de aeração.
𝑃 =𝜌∗𝑁 ∗𝐷

(23)

Sendo P a potência não aerada, nr a rotação, ρ a densidade do líquido, Di o diâmetro
da pá do agitador. Desta forma, o otimizador irá buscar pela menor rotação que irá
satisfazer a restrição da variável de estado e que terá o menor custo final.
A função objetivo para redução do custo utilizado no otimizador é descrita na equação
(24).
𝑓

= 400 ∗

𝑃
1000

(24)

Foi verificado que o otimizador conseguiu atingir bons resultados, satisfazendo as
restrições aplicadas ao modelo. Além disso, foi criada uma interface gráfica para o
otimizador, possibilitando que o mesmo seja utilizado pelo operador da ETE, com o
intuito de auxiliar na tomada de decisão para uma melhor gestão do dia a dia. O
otimizador conseguirá predizer a agitação mínima necessária do sistema para reduzir
a carga orgânica inicial em um mínimo de 80%. A interface gráfica é mostrada nas
Figura 29 e Figura 30. Como teste para o otimizador foi utilizada a condição média
das variáveis de estado DQO, Xh e oxigênio dissolvido e o resultado obtido respeitou
a condição de contorno da variável manipulada (máximo de 1750 rpm, conforme
manual do fabricante do agitador).
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Figura 29 – Interface gráfica onde é possível incluir as variáveis de estado para que o
otimizador calcule a rotação ideal do sistema (variável manipulada).

Figura 30 – Interface gráfica com o resultado da rotação ideal do sistema para as variáveis
de estados fornecidas.

Entretanto como não se tem mais acesso à ETE de estudo, a validação final do
otimizador confrontando com os dados reais e os resultados obtidos através do
emprego do mesmo não poderá ser realizado. Desta forma, o otimizador foi
empregado como fonte de estudo e viabilização para outros projetos.
Além disso, algumas das variáveis de muita importância são as constantes a, b e c
das equações 20, 21 e 22. Essas variáveis são específicas para cada reator e para os
tipos de agitadores. Sem elas, a aproximação empírica do KLa fica muito prejudicada.
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Portanto, o otimizador deverá necessitar de ajustes para poder representar com
precisão as condições da ETE.
De qualquer forma, a título de aprendizado e para conclusão da metodologia
apresentada no início do trabalho, criou-se a rotina em Matlab para o otimizador, que
está disponível no APÊNDICE C.
A Tabela 14 traz como comparação os resultados obtidos pelo estudo e alguns
trabalhos que foram utilizados como referência. Vale notar que nem todos os trabalhos
apresentados como referência possuem todos os parâmetros cinéticos, bem como os
efluentes avaliados são diferentes deste trabalho.
Tabela 14 - Comparação dos parâmetros do modelo com valores de literatura.
Modelo
Parâmetro

sem
ajuste

Tipo de
efluente

Ajuste
final

Industrial

Ref.1

Coqueria

Ref.2

Óleo de
palma

Ref.3

Ref.4 Unidade

Industrial
alta carga Papel
orgânica

Yh

0,63

0, 61

0,87

0,44

0,63

0,62

mg/mg

Yarm

0,85

0,39

0,91

-

0,8

-

mg/mg

Karm

0,1

0,081

-

-

1

-

d-1

karm

5

7,49

-

-

1

-

d-1

KO2

0,2

0,19

-

-

0,1

-

mg/L

KS

2

2

-

-

0,7

-

mg/L

µh

2,82

3,29

14

0,78

-

2,64

d-1

bh,O2

0,28

0,13

0,5

0,03

0,25

0,33

d-1

bsto,O2

0,28

0.014

-

-

0,05

-

d-1

Kd

0,06

0,06

-

-

-

-

d-1

Ki

10

2,39

-

-

-

-

µd

3

0,0023

-

-

-

-

d-1

KLa

240

100,62

-

-

-

-

h-1

mg/L
DQO

Ref.1 (WU et al., 2016); Ref.2 (DAMAYANTI et al., 2010); Ref.3 (PALOGOS et al., 2014);
Ref 4 (CADET; GUILLET; AUROUSSEAU, 2016).
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Diante dos resultados obtidos e simulações realizadas pode-se concluir que:
1. A estação de efluentes, ainda que com todas as suas limitações
operacionais e premissas empregadas para a utilização do modelo
ASM3 pode ser foco do estudo, já que os resultados mostraram que o
modelo conseguiu se adequar às tendências de comportamento dos
dados operacionais ademais das premissas e limitações operacionais
que a ETE apresenta.
2. O modelo ASM3 é um modelo robusto e que conseguiu abranger as
variáveis de estado que são monitoradas na estação de tratamento.
Além disso, o modelo cinético ASM3, ainda que simplificado em relação
a todo o seu potencial, mostrou-se satisfatório ao longo dos intervalos
transientes das simulações.
3. Os valores iniciais dos parâmetros do modelo ASM3 conseguiram
reproduzir razoavelmente o comportamento dos resultados simulados
em comparação com os dados reais. Entretanto foi necessária fazer uma
busca dos parâmetros (ajuste dos mesmos) que melhor se adequasse à
realidade e às especificidades da ETE em estudo.
4. Mesmo com a busca dos parâmetros, percebeu-se que os resíduos do
modelo final não apresentaram bons resultados. Pode-se ter influência
de vários fatores externos como descontrole de processo, variáveis
operacionais muito flutuantes e toxicidade por parte do efluente. Tais
variações não foram incorporadas ao modelo por falta de informações
disponíveis para a ETE de estudo.
5. A análise de sensibilidade do modelo se mostrou satisfatória. Era
esperado que parâmetros cinéticos como Yh e Ysto fossem sensíveis, já
que estes parâmetros são importantes nas equações cinéticas de
crescimento microbiológico.
6. Por mais que alguns parâmetros do modelo se diferenciaram da
literatura, o modelo ASM3 permitiu simular o processo de tratamento de
efluentes da indústria multipropósito.
7. A rotina em Matlab criada para o otimizador pode ser empregada
experimentalmente para predizer a agitação do sistema minimizando o
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custo da potência demandada, respeitando a redução mínima de 80%
da DQO de entrada. Tal otimizador poderá ser empregado para tomada
de decisão pelo operador da ETE de estudo, como forma de auxiliar no
processo operacional, caso passe por validação estatística. Por conta da
ETE de estudo não estar mais disponível para testes, não foi possível
validar o otimizador. Sua proposição teve, portanto, o objetivo de estudo
e aprendizado no trabalho.
8. Como um trabalho futuro, pode-se aproveitar o processo existente e
empregar tecnologias avançadas de redução de carga orgânica, tais
como processos oxidativos avançados. Tais processos poderão ser
modelados com o objetivo de reduzir ainda mais a carga orgânica na
saída da ETE e garantir o atendimento à legislação.
9. Os modelos cinéticos apresentados no estudo foram inicialmente criados
para descrever os fenômenos para efluentes domésticos. Uma futura
abordagem de tais modelos para efluentes industriais endereçando as
dificuldades enfrentadas como, por exemplo, diferentes compostos
químicos presentes nos efluentes, flutuações bruscas de vazões e
inibições por compostos tóxicos, serviria de referência para o
desenvolvimento de maior quantidade de estudos e da facilitação do
emprego de tais modelos para efluentes industriais.
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APÊNDICE A
Código

do

[t,xcn]=ode15s(‘fmodelo’,tspan,y0);
programa

em

Matlab

Smodel=xcn(end,1);

elaborado para executar os modelos

Xhmodel=xcn(end,2);

cinéticos

O2model=xcn(end,4);

_______________________________

Store(i,1)=Smodel;

___________________________

Store(i,2)=Xhmodel;

Arquivo modelo.m
global C S0 F Xh0 Kla
C=7;
Kla=10*24;
V=860*0.9;
load dados
Sdados=dados(:,3);
O2dados=dados(:,2);
Xh0dados=dados(:,1);
Qdados=dados(:,5);
Sfinaldados=dados(:,4);
tempo=dados(:,6);
Store=zeros(length(dados),3); %criar a
matriz para armazenar os erros

Store(i,3)=O2model;
end
_______________________________
_______________________________
_____
Arquivo fmodelo.m
function xcn=fmodelo(t,x)
global F Kla C S0
ksto=5;
Ksto=0.1;
ko2=0.2;
uh=2.82;
bho2=0.28;
bsto2=0.28;
Yh=0.63;

for i=1:(length(dados)-1)

Ysto=0.85;

t1=tempo(i,1); %tempo inicial para a
integração

ks=2;

t2=tempo(i+1,1); %tempo final para a
integração

Ki=5;

S0=Sdados(i,1);
O2=O2dados(i,1);
Xh0=Xh0dados(i,1);

kd=0.06;

ud=3;
u1=(1/Ysto)*ksto*x(1)/(ks+x(1))*(x(4)/(k
o2+x(4)));

Q=Qdados(i,1);

u2=(1/Yh)*uh*(x(3)/x(2))/(Ksto+x(3)/x(2
));

tspan=[t1,t2]; %tempo para integração

u3=bho2*(x(4)/(ko2+x(4)));

F=Q/V; %dilution rate

u4=bsto2*(x(4)/(ko2+x(4)));

y0= [S0;Xh0;0;O2]; %condições iniciais

u5=ud*x(1)/(kd+x(1)+(x(1)^2/Ki));
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if (x(1)>0)
xcn(1,1)=F*(S0-x(1))-u1*x(2);
%dS/dt
xcn(2,1)=-F*x(2)+x(2)*u2-u5*x(2);
%dXh/dt
else
xcn(1,1)=0;
xcn(2,1)=-kd/3*x(2);
end
if(x(3)<0)
xcn(3,1)=0;
else
xcn(3,1)=x(2)*(u1-u2-u4); %dXsto/dt
end
if (x(4)< 0)
xcn(4,1)=0;
else
xcn(4,1)=(C-x(4))*Klax(2)*(u1+u2+u3+u4); %xO2/d
end
_______________________________
_______________________________
__
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APÊNDICE B
Código

do

programa

em

Matlab

elaborado para busca dos parâmetros
cinéticos
Arquivo busca.m
clc; clear all

a=50; %valor inicial do vetor de dados
experimentais
b=57; %valor final do vetor de dados
experimentais
for i=a:b;
t1=tempo(i,1); %tempo inicial para a
integração

load dados

t2=tempo(i+1,1); %tempo final para a
integração

par0=[5;0.1;0.2;2.82;0.28;0.28;0.63;0.8
5;2;0.06;5;3;100];

S0=Sdados(i,1);

tolerance_of_X=1e-7;

O2=O2dados(i,1);

tolarance_of_function=1e-7;

Xh0=Xh0dados(i,1);

options
=optimset('FinDiffRelStep',1,'Algorithm'
,'LevenbergMarquardt','Display','iter','Tolfun',tolara
nce_of_function,'TolX',tolerance_of_X,'
MaxFunEvals',10000,'MaxIter',100);

Q=Qdados(i,1);

[parest(:,1),resnorm]=lsqnonlin(@para
metros,par0,[0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0],[
],options);
parest

Arquivo parâmetros.m
function res=parametros(par)
global S0 Q
load dados
Sdados=dados(:,3);
O2dados=dados(:,2);
Xh0dados=dados(:,1);
Qdados=dados(:,5);
Sfinaldados=dados(:,4);
tempo=dados(:,6);
Xstoexp=dados(:,7);
V=0.9*860;

Sfinal0=Sfinaldados(i,1);
tspan=[t1,t2]; %tempo para integração
F=Q/V; %dilution rate
y0= [Sfinal0;Xh0;0;O2];
iniciais

%condições

[t,resmin15]=ode15s(@(t,x)fparametro
s(par,t,x),tspan,y0);
Smodel=resmin15(end,1);
Xhmodel=resmin15(end,2);
O2model=resmin15(end,4);
Store(i,1)=Smodel;
Store(i,2)=Xhmodel;
Store(i,3)=O2model;
%resíduo
end
resultexp(a:b,1)=Sfinaldados(a:b,1);
resultexp(a:b,2)=Xh0dados(a:b,1);
resultexp(a:b,3)=O2dados(a:b,1);
res=[Store - resultexp];
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else
arquivo faparametros.m

xcn(1,1)=0;

function xcn=fparametros(par,t,x)

xcn(2,1)=-kd/3*x(2);

global S0 Q

end

F=Q/860*0.9;
C=7;

if(x(3)<0)
xcn(3,1)=0;

ksto=5;

else

Ksto=0.1;

xcn(3,1)=x(2)*(u1-u2-u4); %dXsto/dt

ko2=0.2;

end

uh=2.82;

if (x(4)< 0)

bho2=0.28;

xcn(4,1)=0;

bsto2=0.28;

else

Yh=0.63;

xcn(4,1)=(C-x(4))*par(13)x(2)*(u1+u2+u3+u4); %xO2/d

Ysto=0.85;

end

ks=2;
kd=0.06; %Mardanim el. al , 2011
Ki=5; %constanta de inibição pela DQO
ud=3; %velocidade máxima de inibição
pela DQO
u1=(1/par(8))*par(1)*x(1)/(par(9)+x(1))*
(x(4)/(par(3)+x(4)));
u2=(1/par(7))*par(4)*(x(3)/x(2))/(par(2)
+x(3)/x(2));
u3=par(5)*(x(4)/(par(3)+x(4)));
respiração endógena

%

u4=par(6)*(x(4)/(par(3)+x(4)));
%respiração aeóriba usando o Xsto
u5=par(12)*x(1)/(par(10)+x(1)+(x(1)^2/
par(11)));
if (x(1)>0)
xcn(1,1)=F*(S0-x(1))-u1*x(2);
%dS/dt
xcn(2,1)=-F*x(2)+x(2)*u2-u5*x(2);
%dXh/dt

95

APÊNDICE C

LB=0;

Código em Matlab utilizado para busca
do otimizador do parâmetro de agitação

UP=1750*60;
[parest(:,1)]=fmincon('parametros',par0

Arquivo busca.m

,A,B,Aeq,Beq,LB,UP,'nlcon',options);

%clc; clear all
global Sfinal0 F Xh0 O2 Q

parest/60;

warning off

_______________________________

load test.mat
Sfinal0=input('Indique

Arquivo nlcon.m
a

DQO

de

entrada no reator [mg/L]: ');
Xh0=input('Indique o SSVTA [mg/L]: ');
O2=input('Indique o oxigênio dissolvido

function [c,ceq]=nlcon(x)
global Sfinal0
c=0.8*Sfinal0-x(1);

no reator [mg/L]: ');

ceq=[];

Q=input('Indique a vazão de entrada

_______________________________

[m³/h]: ');

Arquivo parmetros.m

par0=[300];

function res=parametros(par)

tolerance_of_X=1e-28;

global Sfinal0 F Xh0 O2 Q

tolarance_of_function=1e-28;

V=860; %volume útil do reator

options

Qday=Q*24;

=optimset('FinDiffRelStep',1,'Tolfun',tol
arance_of_function,'TolX',tolerance_of

F=Qday/V;

_X,'MaxFunEvals',10000,'MaxIter',100

y0=

0);

iniciais

A=[];

tspan=[0,1];

B=[];

opts = odeset('RelTol',1e-3,'AbsTol',1e-

Aeq=[];
Beq=[];

[Sfinal0;Xh0;0;O2];

%condições

3,'MaxStep',1e-2);
[t,xcn]=ode15s(@(t,x)fnovo(par,t,x),tsp
an,y0,opts);
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resultexp=xcn(end,1);

bho2= 0.1254;
bsto2= 0.0140;

res=400*((1000*(par^3)*2.1^5)/0.0000
01);

Yh= 0.6094;
Ysto=0.3885;

Arquivo fnovo.m
ks=1.9862;
function xcn=fnovo(par,t,x)
kd=3.0298; %Mardanim el. al , 2011
global Sfinal0 F Xh0 O2 Q
Ki=4.6222; %constante de inibição pela
DQO
C=7;

ud= 2.6214; %velocidade máxima de

S0=Sfinal0;

inibição pela DQO

a=0.01;
b=0.475;
c=0.4;
Far=76.38;%lps (275m³/hr)
Area=180;%m2

u1=(1/Ysto)*ksto*x(1)/(ks+x(1))*(x(4)/(k
o2+x(4)));
u2=(1/Yh)*uh*(x(3)/x(2))/(Ksto+x(3)/x(2
));
u3=bho2*(x(4)/(ko2+x(4)));

D=2.1;%m

respiração endógena

P=2250;%kgm/s (30cv)

u4=bsto2*(x(4)/(ko2+x(4)));

V=865e3;%L (865m³)

%respiração aeróbica usando o Xsto

%Kla=

u5=ud*x(1)/(kd+x(1)+(x(1)^2/Ki));

a*((0.706*(P*par*D^3/(f^0.56))^0.45)/V

if (x(1)>0)

)^b*(Far/Area)^c;
ksto=7.4860;
Ksto= 0.0812;

xcn(1,1)=F*(S0-x(1))-u1*x(2);
%dS/dt
xcn(2,1)=-F*x(2)+x(2)*u2-u5*x(2);

ko2= 0.1981;

%dXh/dt

uh= 3.2985;

else
xcn(1,1)=0;

%
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xcn(2,1)=-kd/3*x(2);
end
if(x(3)<0)
xcn(3,1)=0;
else
xcn(3,1)=x(2)*(u1-u2-u4); %dXsto/dt
end
if (x(4)< 0)
xcn(4,1)=0;
else
Vs=Far/Area;
Pa=0.706*((P^2*par*D^3)/Far^0.56)^0.
45;
Kla=a*((Pa/V)^b)*Vs^c;
xcn(4,1)=(C-x(4))*Klax(2)*(u1+u2+u3+u4); %xO2/d
end

