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Resumo
Neste estudo foi abordada a legislação ambiental para aprovação de
loteamentos no Estado de São Paulo. Foram verificadas também, a sistemática de
ocupação dos loteamentos, a medição do consumo real de água por habitante e a
taxa de retorno de água, para quantificar a vazão real do esgoto a ser tratado.
Analisou-se uma estação de tratamento de esgoto doméstico pelo processo
biológico de lodo ativado de fluxo intermitente (batelada) e também as
características de seu efluente, tendo em vista a verificação da adequabilidade para
disposição em curso d`água Classe 2.
O esgoto doméstico gerado em um condomínio residencial afluente a estação
Arboreto Jequitibás, foi caracterizado e comparado com a literatura revisada. Os
parâmetros considerados foram: vazão, pH, fosfato total, DBO, DQO, nitrogênio
amoniacal, nitrogênio Kjeldahl e a matéria sólida.
Quanto ao efluente final tratado, foram analisados, além dos parâmetros do
afluente, também os parâmetros nitrato, nitrito, oxigênio dissolvido e coliformes
fecais. Os valores obtidos foram discutidos de acordo com os parâmetros do padrão
de qualidade das águas, Artigo 11. e padrão de emissão Artigo 18. do Decreto
Estadual no 8.468, de 8 de setembro de 1976, bem como os Artigos 5o e 21. da
Resolução CONAMA no 20 , de 18 de julho de 1986.
No corpo receptor, foram realizadas medições dos parâmetros pH, DBO, DQO
e OD, visando confrontá-los ao padrão de qualidade da água, Artigo 11. do Decreto
no 8.468/76 e Artigo 5o da Resolução CONAMA no 20/86.
A partir dos dados obtidos na pesquisa, observou-se que o sistema
possibilitou remoção média, no período pesquisado, de 99% no caso do parâmetro
mais restritivo para disposição final, a DBO.
No corpo receptor, o oxigênio dissolvido médio no período de pesquisa, a
montante do ponto de lançamento foi de 5,6mg/L. Já a jusante e no momento do
lançamento o oxigênio dissolvido médio, foi de 7,1mg/L, não havendo portanto,
rebaixamento do seu nível.
Com estes resultados, o sistema atendeu seu propósito de lançar um efluente
de qualidade compatível ao exigido pela legislação.

Palavras-chave: Esgoto doméstico, lodos ativados, aeração prolongada, tratamento
por batelada, legislação ambiental, licenciamento ambiental.

Abstract
Legal compliance for a domestic sewage treatment pant discharging
treated efluent in a class 2 receiving stream

The present study dealt with the Environmental Legislation Requirements for
approval of residential developments in the state of Sao Paulo. The study also
included the occupation rate, actual water consumption per inhabitant and the rate of
sewage return to quantify the flow to the treatment plant. An existing activated sludge
sewage treatment plant (Sequencing Batch Reactor Process) was analyzed and its
effluent compared, with the quality required by Class II receiving stream.
The domestic sewage generated from the residential development Arboreto
Jequitibas was analyzed and compared with published data. The raw sewage
parameters analyzed were, flow, pH, total phosphorous, BOD, COD, ammonia
nitrogen, Kjeldahl nitrogen and solid matter.
For the final treated effluent stream the analysis included in addition to the
characteristics listed for the raw sewage, also the nitrate, nitrite, dissolved oxygen
and fecal coliforms. The obtained data was compared with water quality requirements
stipulated in Articles 11. and 18. effluent standards, Sao Paulo Decree n. 8.468/76,
Ministry of Environment and with Article 5o and 21. of CONAMA Resolution no 20/86.
For the receiving stream, the following parameters were analyzed, pH, BOD,
COD and DO, and compared with effluent quality standards stipulated in Article 11. of
state of São Paulo Decree no 8.468/76 and CONAMA Resolution no 20/86.
From the data obtained in the research, it was concluded that if we consider
BOD as the most restrictive effluent parameter, the system was able to remove an
average of 99% of DBO during the research period.
The average dissolved oxygen upstream of the receiving stream was 5,62 mg/l
during the research period. The average dissolved oxygen downstream at the point
of discharge was 7,16 mg/l, indicating no reduction in its level.
With these results, the system was able to meet its objectives of discharging
an effluent with good qualities.

Key words – Domestic sewage, activated sludge, extended aeration, batch reactor
treatment, environmental legislation, licensing legislation.

Lista de figuras

Figura 1

Composição de sólidos nos esgotos ................................................. 23

Figura 2

Hidrograma da vazão do afluente na ETE Arboreto Jequitibás ........ 32

Figura 3

Modelo de curva de crescimento de microrganismos em cultura
pura ................................................................................................... 41

Figura 4

Estrutura típica de um floco de lodo ativado ..................................... 44

Figura 5

Representação esquemática do princípio do funcionamento do
sistema de lodo ativado .................................................................... 46

Figura 6

Fluxograma de um sistema de aeração prolongada ......................... 49

Figura 7

Esquema de um sistema de lodos ativados com operação
intermitente (batelada) com dois reatores operando ......................... 49

Figura 8

Ciclos do processo de operação intermitente ................................... 50

Figura 9

Ciclos operacionais para remoção de DBO e fósforo ....................... 53

Figura 10

Ciclos operacionais para remoção de DBO, fósforo e nitrogênio ..... 54

Figura 11

Rio Atibaia: ponto de lançamento do efluente da ETE Arboreto
Jequitibás .......................................................................................... 56

Figura 12

Fluxograma básico de elaboração e aprovação para
empreendimentos habitacionais......................................................... 66

Figura 13

Tipologia construtiva no loteamento Parque das Hortências ............ 68

Figura 14

Tipologia construtiva no loteamento Arboreto Jequitibás .................. 68

Figura 15

Estação Elevatória de Esgoto - EEE2 ............................................... 71

Figura 16

Representação esquemática da ETE Arboreto Jequitibás ................ 72

Figura 17

Fluxograma da ETE Arboreto Jequitibás .......................................... 78

Figura 18

Valores de vazão .............................................................................. 87

Figura 19

Valores de pH do afluente ................................................................. 88

Figura 20

Valores de pH do efluente final ......................................................... 88

Figura 21

Valores de pH no corpo receptor ...................................................... 89

Figura 22

Valores de fosfato total ..................................................................... 90

Figura 23

Valores de DBO ................................................................................ 91

Figura 24

Valores de DBO ................................................................................ 92

Figura 25

Valores de DQO ................................................................................ 93

Figura 26

Valores de nitrogênio amoniacal ....................................................... 94

Figura 27

Valores de nitrogênio amoniacal ....................................................... 95

Figura 28

Valores de nitrogênio Kjeldahl total ................................................... 95

Figura 29

Valores de sólidos totais ................................................................... 96

Figura 30

Valores de sólidos sedimentáveis ..................................................... 97

Figura 31

Valores de nitrato .............................................................................. 98

Figura 32

Valores de nitrito ............................................................................... 99

Figura 33

Valores de oxigênio dissolvido .......................................................... 100

Figura 34

Valores de coliformes fecais ............................................................. 101

Lista de quadros

Quadro 1

Principais características físicas das águas residuárias
domésticas ......................................................................................

Quadro 2

20

Principais características químicas das águas residuárias
domésticas ........................................................................................ 20

Quadro 3

Principais microrganismos presentes nas águas residuárias
domésticas ........................................................................................ 22

Quadro 4

Consumo per capita por parte de uma comunidade ......................... 31

Quadro 5

Fatores que influenciam o consumo de água ................................... 31

Lista de tabelas

Tabela 1

Dados do reator estudado por Von Sperlling e Chernicharo
(1993)............................................................................................... 52

Tabela 2

Alguns parâmetros de qualidade dos corpos d’água conforme
Decreto no 8.468/76 e Resolução CONAMA no 20/86 .................... 58

Tabela 3

Padrões recomendados para emissão conforme Decreto no
8.468/76 e Resolução CONAMA no 20/86 ...................................... 60

Tabela 4

Bacias de drenagens conforme Plano Diretor da cidade de
Campinas ........................................................................................ 69

Tabela 5

Parâmetros escolhidos para verificação da qualidade do efluente
final ................................................................................................. 77

Tabela 6

Valores dos parâmetros analisados no afluente e efluente final..... 81

Tabela 7

Valores encontrados no afluente e valores comentados pela
literatura técnica consultada ........................................................... 82

Tabela 8

Valores do efluente final e valores no Decreto no 8.468/76 e da
Resolução CONAMA no 20/86 ........................................................ 82

Tabela 9

Valores do efluente final e valores no Decreto no 8.468/76 e
Resolução CONAMA no 20/86 para o corpo d’água receptor
Classe 2 .......................................................................................... 83

Tabela 10

Valores dos parâmetros medidos a montante e a jusante do
corpo receptor natural e valores base da legislação....................... 84

Lista de abreviaturas e siglas
ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas

APRM

Área de Proteção e Recuperação de Mananciais

APHA

Standard Methods for Examinations of Water and Wastwater

CETESB

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental

CONAMA

Conselho Nacional do Meio Ambiente

CONDEPHAT

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico,
Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo

CPFL

Companhia Paulista de Força e Luz

DAIA

Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental

DAUL

Diretoria de Avaliação de Urbanismo e Lazer

DBO

Demanda Bioquímica de Oxigênio

DQO

Demanda Química de Oxigênio

EEE

Estação Elevatória de Esgoto

EIA/RIMA

Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto do Meio
Ambiente

ETA

Estação de Tratamento de Água

ETE

Estação de Tratamento de Esgoto

GRAPROHAB

Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais

IPHAN

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

LAS

Alquil sufonado-linear

NBR

Norma Regulamentadora Brasileira

NKT

Nitrogênio Kjeldahl Total

NMP/gST

Número mais provável por grama de sólidos totais

OD

Oxigênio Dissolvido

PERH

Plano Estadual de Recursos Hídricos

PROSAB

Programa de Pesquisa em Saneamento Básico

QPC

Quota Per Capita

RAP

Relatório Ambiental Preliminar

SMA

Secretaria do Meio Ambiente

SANASA S.A.

Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A.

WEF/ASCE

Water Environment Federation / American Society of Civil
Engenieers

Lista de símbolos

C

:

Coeficiente de retorno

CH4

:

Metano

CO2

:

Dióxido de carbono

DBO5,20:

Demanda bioquímica de oxigênio após 5 dias de incubação a
temperatura de 20ºC

L

:

Comprimento da Rede de esgoto

NH4+ :

Nitrogênio

NH3

Amônia

:

NO2 :

Nitrito

NO3 :

Nitrato

pH

Potencial Hidrogeniônico

:

PO4-2:

Fósforo

Q

:

Vazão

q

:

Consumo de água per capita

Q7,10 :

Mínimos valores de vazão em 7 dias consecutivos com período de
recorrência de 10 anos

ST

:

Sólidos totais

SS

:

Sólidos sedimentáveis

STV :

Sólidos totais voláteis

STF :

Sólidos totais fixos

SD

Sólidos dissolvidos

:

Sumário

Capítulo 1
1

INTRODUÇÃO ..............................................................................................

16

Capítulo 2
2

OBJETIVOS ..................................................................................................

18

2.1

Objetivo geral .............................................................................................

18

2.2

Objetivos específicos .................................................................................

18

Capítulo 3
3

REVISÃO DA LITERATURA.........................................................................

19

3.1

Características das águas residuárias .......................................................

19

3.2

Composição do material sólido presente nas águas residuárias ...............

23

3.3

Matéria orgânica carbonácea ..................................................................... 24

3.3.1

Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO ..............................................

26

3.3.2

Demanda Química de Oxigênio – DQO ..................................................

27

3.3.3

Correlação da matéria orgânica com o nitrogênio ..................................

29

3.3.4

Correlação da matéria orgânica com o fósforo .......................................

29

3.4

3.5

Quantificação da vazão e da carga de poluição nos esgotos domésticos
brutos .........................................................................................................

30

Tratamento aeróbio de esgoto ...................................................................

33

3.5.4

Crescimento de microrganismos .............................................................. 40

3.5.4

Descrição do processo de lodos ativados ................................................ 45

3.5.4

Processo de lodo ativado convencional ...................................................

46

3.5.4

O processo de lodo ativado com aeração prolongada (fluxo contínuo) .. 47

3.5.5

Lodo ativado de fluxo intermitente (batelada) .........................................

49

3.5.6

Ciclos operacionais para remoção de nutrientes (fósforo e nitrogênio) ..

53

3.6

Legislação aplicável ao lançamento de efluentes em corpos d’água
naturais ......................................................................................................

3.7

Classificação dos corpos d’água segundo Decreto no 8.486/76 e
Resolução CONAMA no 20/86 ..................................................................

3.8

55

57

Diagnóstico Ambiental Preliminar para o sistema de esgotamento
sanitário de projetos urbanísticos ..............................................................

62

3.9

Identificação dos impactos ambientais ......................................................

63

3.10

Medidas mitigatórias e compensatórias ...................................................

63

3.11

Licenciamento ...........................................................................................

64

Capítulo 4
4

MATERIAL E MÉTODOS ..............................................................................

67

4.1

Descrição dos Loteamentos Arboreto Jequitibás e Parque das Hortências

67

4.2

Tratamento de esgotos sanitários na cidade de Campinas ........................

69

4.3

Descrição do sistema de esgotamento sanitário nos loteamentos Parque
das Hortências e Arboreto Jequitibás .........................................................

70

4.4

Descrição da ETE Arboreto Jequitibás .......................................................

71

4.5

Funcionamento do sistema de tratamento da ETE Arboreto Jequitibás .....

73

4.6

Método adotado para verificação da qualidade das águas .........................

77

4.7

Procedimentos para coletas e análises das amostras ................................

77

4.8

Coletas e análises escolhidas para o afluente ............................................

78

4.9

Coletas e análises escolhidas para o efluente final...................................... 79

4.10 Coletas e análises das amostras escolhidas para o corpo natural receptor

80

Capítulo 5
5

RESULTADOS E DISCUSSÕES ..................................................................

81

5.1

Hipótese interpretativa da legislação .........................................................

84

5.2

Análises e discussões dos resultados obtidos ........................................... 85

5.2.1

Vazão ......................................................................................................

85

5.2.2

pH .............................................................................................................

87

5.2.3

Fosfato total .............................................................................................. 89

5.2.4

Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO ...............................................

91

5.2.5

Demanda Química de Oxigênio – DQO ...................................................

92

5.2.6

Nitrogênio amoniacal ................................................................................ 93

5.2.7

Nitrogênio Kjeldahl Total – NKT ...............................................................

95

5.2.8

Material sólido ..........................................................................................

96

5.2.9

Nitrato .......................................................................................................

97

5.2.10 Nitrito ........................................................................................................

98

5.2.11 Oxigênio Dissolvido – OD ......................................................................... 99
5.2.12 Coliformes fecais ......................................................................................

101

Capítulo 6
6

CONCLUSÃO ...............................................................................................

101

Capítulo 7
7

RECOMENDAÇÕES ..................................................................................... 104

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 105
ANEXOS
A

Dados fluviométricos do rio Atibaia, posto de medição Desembargador
Furtado – prefixo 3D-003 .............................................................................

B

111

Dados fluviométricos do rio Atibaia, posto de medição Bairro da Ponte
CPFL – prefixo 3D-006 .................................................................................

113

16

Capítulo 1
1

INTRODUÇÃO
Na história da humanidade, a maioria das cidades sempre se desenvolveu

próxima a um leito d’água. Após a revolução industrial, cidades e indústrias foram
expandindo-se e carecendo, cada vez mais, de retirar dos recursos naturais, a água
necessária à manutenção da vida e das atividades econômicas. Ao longo dos
tempos, a população e as cidades foram crescendo, porém, somente em décadas
recentes, a preocupação com o meio ambiente se consolidou. Acreditava-se, até
então, que os recursos hídricos eram um bem infinito. Lançava-se nestes corpos
d’água, principalmente nos rios, todo tipo de material indesejável, o que colaborava
para a perda da qualidade de suas águas. Enquanto as concentrações de poluentes
eram pequenas, o processo natural de autodepuração encarregava-se de recuperar
parte da qualidade original dos cursos d’água, mas a partir de um determinado
momento, no entanto, esta carga de poluição tornou-se tão elevada que os
processos naturais tornaram-se insuficientes para removê-la, havendo necessidade
de se desenvolver sistemas específicos para o tratamento dessa poluição antes de
chegar aos cursos d’água naturais.
Com

o

congestionamento

populacional

das

regiões

metropolitanas

brasileiras, por volta de 1980, começaram a surgir os denominados condomínios
horizontais fechados, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas,
proporcionando maior segurança e menores índices de poluição, os quais vitimam
os grandes centros.
De acordo com a Lei Federal no 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que
disciplina tais loteamentos, uma das exigências básicas para aprovação de um, é a
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execução de sistemas de coleta e tratamento do esgoto gerado no loteamento e o
lançamento do efluente na rede coletora pública ou no corpo receptor.
O estado de São Paulo conta com legislação específica que dispõe sobre a
prevenção e o controle da poluição no meio ambiente. O Decreto Estadual no
8.468/76, que regulamentou a Lei no 977, de 31 de maio de 1976, em conjunto com
a Resolução no 20/86(1) do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA),
classificaram os corpos d’água naturais e fixaram parâmetros para lançamento de
efluentes em seus seios.
Nos loteamentos implantados sob a égide da Lei no 6.766/79, observa-se a
adoção de diversos sistemas de tratamento de esgoto. Na cidade de Campinas, em
particular, vários processos para tratamento de esgotos domésticos são utilizados
nesses loteamentos. O processo de tratamento por lodo ativado é o mais
empregado, por ter baixa ocupação de área e atingir altos índices de remoção de
poluentes, quando bem operado,

apesar de ter um custo mais elevado que os

demais, devido à necessidade de automação e maior consumo de energia.
O presente trabalho foi desenvolvido tendo sob foco o Distrito de Souzas –
Município de Campinas, onde se encontra a Estação de Tratamento de Esgotos
(ETE) Arboreto Jequitibás, que trata os esgotos dos loteamentos Arboreto Jequitibás
e Parque das Hortências.
Os esgotos produzidos nos loteamentos são conduzidos a ETE Arboreto
Jequitibás que conta com sistema de lodos ativados por batelada e desinfecção do
efluente final.
_____________________

o

o

(1) Em 17.03.2005 foi publicada a Resolução CONAMA n 357/05, em substituição a Resolução CONAMA n
20/86.
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A proposta do trabalho, exigiu o estudo de alguns parâmetros de poluição,
tanto no afluente como no efluente final na estação, comparando-se os valores
obtidos com a legislação estadual pertinente.
Foram verificados também, parâmetros relativos à qualidade das águas do
rio Atibaia, corpo receptor do efluente da ETE que, no ponto de lançamento é
classificado como Classe 2.

Capítulo 2
2

2.1

OBJETIVOS
Objetivo geral
Esta pesquisa tem como objetivo geral verificar a adequação da Estação de

Tratamento de Esgotos Domésticos por lodo ativado Arboreto Jequitibás, quanto aos
parâmetros de importância para o lançamento do efluente final em corpo receptor
Classe 2, considerada a legislação pertinente.

2.2

Objetivos específicos
-

verificar no esgoto afluente, os valores dos parâmetros: vazão, pH,
fosfato total, DBO, DQO, nitrogênio amoniacal, nitrogênio Kjeldahl
total,

sólidos

totais,

sólidos

totais

voláteis

e

fixos

e

sólidos

sedimentáveis, comparando-os com a literatura de referência para
este trabalho;
-

verificar no efluente final, além dos parâmetros do afluente, os valores
dos parâmetros: nitrato, nitrito, oxigênio dissolvido e coliformes fecais;

-

verificar no corpo receptor, a alteração nos parâmetros: pH, DBO, DQO e
OD, devido ao lançamento do efluente final da ETE;
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-

analisar as possibilidades de procedimentos operacionais alternativos e
outras medidas, visando corrigir eventuais não-conformidades e

-

verificar, em caráter exploratório, a possibilidade de utilizar esta ETE,
para tratar efluentes de outros loteamentos ou bairros próximos, em
horizontes futuros.

Capítulo 3
3

REVISÃO DA LITERATURA
O desenvolvimento de tecnologias de tratamento de esgotos baseados na

ação de microrganismos que degradam ou transformam compostos orgânicos e
inorgânicos, facilitou a implantação de sistemas de tratamentos que propiciam um
efluente de boa qualidade.
Para optar por um sistema de tratamento que atenda aos requisitos
desejados, é essencial o conhecimento e as características das águas residuárias a
serem tratadas.
3.1

Caracterização das águas residuárias
Devido à sua capacidade de atuar como solvente natural e a sua capacidade

de transportar partículas, pode-se dizer que, a qualidade da água está diretamente
ligada à sua interação com o meio físico na bacia hidrográfica.
Von Sperlling (1996, v.1, p.11) comenta que “o homem, quer de uma forma
concentrada, como na geração de despejos domésticos ou
industriais, quer de uma forma dispersa, como na aplicação de
defensivos agrícolas no solo, contribui na introdução de
compostos indesejáveis na água, afetando a sua qualidade e
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fazendo com que o processo da autodepuração no corpo
receptor, seja mais lento”.

As águas residuárias de sistemas de esgotamento sanitário urbano que
contribuem para uma estação de tratamento de esgoto, são basicamente originadas
de três fontes:
- esgotos domésticos;
- águas de infiltração e
- despejos industriais (várias origens e tipos).
Os esgotos domésticos englobam os despejos originados dos domicílios,
bem como de atividades comerciais e institucionais.
Já, as águas de infiltração são aquelas que penetram no sistema, através
das juntas das tubulações, caixas de passagens e poços de visitas.
Os despejos industriais são percebidos, com maior freqüência, em sistemas
de tratamento municipais, porém, não se pode desconsiderar o esgoto gerado em
pequenas atividades industriais, mesmo em condomínios.
Os quadros 1, 2 e 3, apresentam as principais características físicas,
químicas e biológicas das águas residuárias domésticas.
Parâmetro
Temperatura

Cor

Descrição

-

ligeiramente superior à da água de abastecimento;
variação conforme as estações do ano (mais estável que a
temperatura do ar);
influência na atividade microbiana;
influência na solubilidade dos gases;
influência na viscosidade do líquido.

-

esgoto fresco: ligeiramente cinza;
esgoto séptico. Cinza escuro ou preto.

-

(continua)
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(continuação)

Parâmetro

Descrição
-

Odor

Turbidez
-

esgoto fresco: odor oleoso, relativamente desagradável;
esgoto séptico: odor fétido, desagradável;
devido ao gás sulfídrico e a outros produtos gerados da
decomposição.
causada por uma grande variedade de sólidos em
suspensão;
esgotos mais frescos ou mais concentrados geralmente
têm maior turbidez.

Sólidos totais

-

orgânicos e inorgânicos; suspensos e dissolvidos;
sedimentáveis.

Sólidos em suspensão

-

fração dos sólidos orgânicos e inorgânicos que não são
filtráveis (não-dissolvidos)

Sólidos em suspensão fixos

-

componentes minerais, não-incineráveis, inertes dos
sólidos em suspensão.

Sólidos em suspensão voláteis

-

componentes orgânicos dos sólidos em suspensão.

Sólidos dissolvidos

-

fração dos sólidos orgânicos e inorgânicos que são
filtráveis.

Sólidos dissolvidos fixos

-

componentes orgânicos dos sólidos dissolvidos.

Sólidos dissolvidos voláteis

-

componentes orgânicos dos sólidos dissolvidos.

Sólidos sedimentáveis

-

fração dos sólidos orgânico e inorgânico que sedimentam,
em uma hora no cone Imhoff. Indicação aproximada da
sedimentação em um tanque de decantação.

Quadro 1 - Principais características físicas das águas residuárias domésticas
Fonte: Adaptado de Von Sperlling (1996); Jordão e Pessoa (1995).

Parâmetro
Matéria orgânica

Descrição
-

DBO

DQO

-

Nitrogênio total

Nitrogênio orgânico
Amônia

-

mistura heterogênea de diversos compostos orgânicos:
proteínas, carboidratos e lipídios.
demanda bioquímica de oxigênio medida a 5 dias, 20°C.
Está associada à fração biodegradável dos componentes
orgânicos carbonáceos. É uma medida do oxigênio
consumido, após 5 dias, pelos microrganismos na
estabilização bioquímica da matéria orgânica.
demanda química de oxigênio. Representa a quantidade de
foxigênio requerida para estabilizar quimicamente a
matéria orgânica carbonácea.
o nitrogênio total inclui o nitrogênio orgânico, amônia, nitrito
e nitrato. É um nutriente indispensável para o
desenvolvimento dos microrganismos no tratamento
biológico. O nitrogênio orgânico e a amônia compreendem
o denominado Nitrogênio total Kjedahl (NTK).
nitrogênio na forma de proteínas, aminoácidos e uréia.
produzida como primeiro estágio da decomposição do
nitrogênio orgânico.
(continua)

22
(continuação)

Parâmetro

Descrição

Nitrito

−

estágio intermediário da oxidação da amônia, praticamente
ausente no esgoto bruto.

Nitrato

-

produto final da oxidação da amônia. Praticamente ausente
no esgoto bruto.

Fósforo total

−

o fósforo total existe na forma orgânica e inorgânica. É um
nutriente indispensável no tratamento biológico.

Fósforo orgânico

−

combinado à matéria orgânica.

Fósforo inorgânico

−

ortofosfatos e polifosfatos.

−

indicador das características ácidas pH < 7 ou básicas pH >
7 das águas residuárias; uma solução é neutra em pH = 7.
Os processos de oxidação biológica normalmente tendem
a reduzir o pH.

−

indicador da capacidade tampão do meio (resistência às
variações do pH), devido à presença de bicarbonato e
carbonato.

−

fração da matéria orgânica solúvel em hexanos. Nos
esgotos domésticos, as principais fontes são óleos
vegetais, manteigas e gorduras, utilizados nas comidas.

pH

Alcalinidade

Óleos e graxas

Quadro 2 – Principais características químicas das águas residuárias domésticas
Fonte: Adaptado de Von Sperlling (1996).

Microrganismos

Bactérias

Descrição
−
−
−
−
−

Fungos

−
−

Protozoários

−
−
−
−
−
−

Vírus

−

organismos protistas unicelulares;
apresentam-se em várias formas e tamanhos;
são os principais responsáveis pela estabilização da matéria
orgânica;
algumas bactérias são patogênicas, causando principalmente
doenças grastro-intestinais.
organismos aeróbios, multicelulares não-fotossintéticos,
heterotróficos;
também de grande importância na decomposição da matéria
orgânica;
podem crescer em condições de baixo pH.
organismos unicelulares sem parede celular;
a maioria é aeróbia e facultativa;
alimentam-se de bactérias, algas e outros microrganismos;
são essenciais no tratamento biológico para a manutenção de um
equilíbrio entre os diversos grupos de microorganismos;
alguns são patogênicos.
organismos parasitas, formados pela associação de material genético
(DNA ou RNA) e uma carapaça protéica;
causam doenças e podem ser de difícil remoção no tratamento da
água ou do esgoto.

Helmintos
− ovos de helmintos presentes nos esgotos podem causar doenças.
Quadro 3 – Principais microrganismos presentes nas águas residuárias domésticas
Fonte: Von Sperlling (1996).
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3.2

Composição do material sólido presente nas águas residuárias
Segundo Jordão e Pessoa (1995, p.26), os sólidos presentes nas águas

residuárias são compostos de acordo com a Figura 1.

SÓLIDOS
VOLÁTEIS
SÓLIDOS
SEDIMENTÁVEIS E EM
SUSPENSÃO
60%

50%
SÓLIDOS
VOLÁTEIS
70%

SÓLIDOS
FIXOS
10%

SÓLIDOS
TOTAIS

SÓLIDOS
TOTAIS
100%

100%
SÓLIDOS
VOLÁTEIS
SÓLIDOS
DISSOLVIDOS

20%
SÓLIDOS
FIXOS
30%

40%
SÓLIDOS
FIXOS
20%

Figura 1 – Composição de sólidos nos esgotos
Fonte: Jordão e Pessoa (1995)

Ainda de acordo com ibid., p.25 e 28, a classificação dos sólidos pode ser
determinada pelos seguintes fatores:
-

Em função das dimensões das partículas:
•

sólidos em suspensão; sólidos não-filtráveis;

•

sólidos coloidais: sólidos com partículas de diâmetros entre 10-6mm e
10-3mm e

•

sólidos dissolvidos: matéria sólida que passa através do filtro de fibra
de vidro com tamanho do poro de 1,2mm.

-

Em função da sedimentabilidade:
•

sólidos sedimentáveis: são aqueles que sedimentam no período de
uma hora, no cone de Imhoff, sendo medido em ml/L e
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•

sólidos não-sedimentáveis: são os que, no tempo de duas horas,
não sedimentam, porém, são possíveis de remoção por meio de
oxidação biológica ou por coagulação, seguida de sedimentação ou
flotação.

A matéria decantável é uma indicação da quantidade de lodo que pode ser
removida por sedimentação nos decantadores.
A matéria sólida presente no esgoto, denominada sólidos totais, é definida
como a matéria remanescente após o esgoto ter sido submetido à temperatura de
103°C por um período de 2 horas. Se o esgoto for submetido à temperatura entre
550 a 600°C por um período de 2 horas, as substâncias orgânicas se volatilizam e
as substâncias minerais permanecem em forma de cinza. As cinzas remanescentes
são denominadas sólidos fixos. As diferenças entre os sólidos fixos e os totais, são
os sólidos voláteis. A fração de sólidos voláteis é de extrema importância para
determinar a quantidade de matéria orgânica que tomará parte no processo de
tratamento biológico.
3.3

Matéria orgânica carbonácea
A matéria orgânica presente nas águas residuárias, terá influência direta na

quantidade de oxigênio dissolvido dos corpos d`água naturais, colocando em risco a
manutenção de grande parte da vida, no seio do corpo natural.
Para metabolizar a matéria orgânica em processos aeróbios, os
microrganismos utilizam o oxigênio dissolvido na água. Normalmente a quantidade
de oxigênio dissolvido na água é insuficiente para a ação pelos microrganismos, de
degradação aeróbia de toda a matéria orgânica. Nos processos de tratamentos
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biológicos aeróbios, o déficit de OD é suprido por meio de sistemas de aeração ou
injeção de oxigênio puro.
Jordão e Pessoa (1995, p.31-32) comentam que 70% dos sólidos presentes
nos esgotos domésticos de condição média, são geralmente de origem orgânica,
constituídos pelos principais grupos de substâncias relacionadas a seguir:
- compostos de proteínas (40% a 60%);
- carboidratos (25% a 50%);
- gordura e óleos (até 10%) e
- surfactantes, fenóis, pesticidas e outros (em menor quantidade).
As proteínas são as principais produtoras de nitrogênio e contêm carbono,
hidrogênio, oxigênio e em menor quantidade, fósforo, enxofre e ferro. O enxofre
presente nas proteínas, produz o gás sulfídrico quando submetido à condição
anaeróbia, durante o processo de tratamento.
Os açucares e os amidos estão entre os principais carboidratos. Eles contêm
carbono, hidrogênio e oxigênio e são as primeiras substâncias a serem destruídas
pelas bactérias.
Gorduras e óleos presentes nos esgotos, são provenientes do uso de
manteigas e óleos vegetais nas cozinhas, podendo estar também na forma de óleos
minerais e derivados de petróleo. A presença destes produtos em sistemas de
tratamento é indesejável, pois, aderem às paredes das estações, produzindo odores
desagradáveis, diminuem as seções úteis das tubulações, contribuem na formação
de “escuma”, além de inibir a vida biológica e gerar problemas de manutenção,
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Os surfactantes são constituídos por moléculas orgânicas com propriedades
de formar espuma no corpo receptor ou na estação; são também as principais fontes
de fósforo. Os mais utilizados são os biodegradáveis do tipo “LAS” (alquil sufonadolinear).
3.3.1 Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO
De acordo com APHA (1992), apud Jordão e Pessoa (1995, p.32-33), a DBO
é a forma mais utilizada para medir a quantidade de matéria orgânica presente nos
efluentes. A medição desse parâmetro consiste na determinação da quantidade de
oxigênio necessária, para estabilizar biologicamente a matéria orgânica de uma
amostra. É usual tomar como base a quantidade de oxigênio necessária à
estabilização da amostra durante um período de cinco dias e temperatura de 20ºC.
O sistema de tratamento de esgotos por processos biológicos aeróbios está
condicionado ao fornecimento da quantidade correta de oxigênio, para que o
processo metabólico ocorra de forma satisfatória, conduzindo assim, a uma
metabolização ótima da matéria orgânica carbonácea.
Comentam ainda que, a quantidade de matéria orgânica carbonácea,
indicada pela DBO5,20, é de fundamental importância para se dimensionar com maior
precisão, as estações de tratamento de esgoto, sendo também, um dos parâmetros
para avaliar a eficiência do sistema.
Nos esgotos domésticos, a DBO5,20 varia usualmente entre 100 e 300mg/L.
No tratamento dos efluentes, é desejável reduzir este número à faixa entre 20 a
30mg/L. Em sistemas com tratamento secundário, operando adequadamente, estes
níveis são facilmente obtidos, podendo chegar até a valores menores.
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De acordo com Imhoff e Imhoff (1998, p.23), na maioria dos países
europeus, a contribuição da DBO5 diária por habitante é de 60g, válido no caso dos
coletores que transportam somente esgotos. Entretanto, no caso de sistemas
combinados, ou seja, que transportam águas pluviais em conjunto com esgoto, este
valor sobe para 75g/hab.dia.
No Brasil, o valor da DBO5 para esgotos domiciliares foi investigado e o valor
adotado é de 54g/hab.dia. Este valor é recomendado pela ABNT na NBR- 12209, de
1992, que substituiu a NB-570, de 1990.
3.3.2

Demanda Química de Oxigênio - DQO
O parâmetro Demanda Química de Oxigênio - DQO mede o consumo de

oxigênio para oxidação química da matéria carbonácea, obtida com o emprego de
um oxidante forte, o dicromato de potássio.
De acordo com Von Sperlling (1996, v.1, p.69-70), as principais
vantagens do teste da DQO são:
-

rapidez na obtenção dos resultados. Leva de 2 a 3 horas para ser
realizado;

-

o resultado do teste dá uma indicação do oxigênio requerido para a
estabilização da matéria orgânica presente no esgoto e

-

o teste não é afetado pela nitrificação, dando indicação da oxidação
apenas da matéria orgânica carbonácea (e não da nitrogenada).

As desvantagens são:
-

no teste da DQO são oxidadas tanto as frações biodegradáveis como a
fração não-biodegradável do despejo. Assim, o teste superestima o
oxigênio a ser consumido no tratamento biológico do mesmo;
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-

o teste não fornece informações sobre a taxa de consumo da matéria
orgânica ao longo do tempo;

-

certos constituintes inorgânicos podem ser oxidados e interferir no
resultado;

-

para esgotos domésticos brutos, a relação DQO/DBO5 varia em torno de
1,7” a 2,4” e

-

outra relação utilizada é a relação de que a DQO no efluente final, está
na faixa de 14% da DQO, no afluente.
Cabe lembrar que, estas relações experimentais foram observadas em
análises utilizando-se esgoto municipal, onde a concentração de matéria
orgânica, geralmente é superior a do esgoto estritamente doméstico,
como é o caso do esgoto tratado na ETE, objeto desta pesquisa.

Van Haandel e Marais (1999, p.12) comentam que, na medição da DQO, se
os microrganismos consumirem oxigênio para oxidar a matéria orgânica, a massa de
oxigênio consumida, será numericamente igual à da DQO oxidada, ou seja, o
material orgânico será transformado em substâncias inorgânicas estáveis, como
água e dióxido de carbono. Portanto, a massa orgânica oxidada pode ser medida
como o oxigênio consumido para essa oxidação.
Em muitos países, o teste da DQO vem substituindo ao da DBO, devido à
rapidez na sua realização, em torno de 2 horas, enquanto que o teste da DBO o
tempo gasto é de 5 dias, ou seja, muito demorado para o caso da necessidade de
uma tomada de decisão imediata.
Já existe equipamento que realiza o teste da DQO em apenas 2 minutos, no
entanto, este equipamento, embora eficiente é muito caro.
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Quando os testes da DBO e da DQO são realizados, observa-se que o
desvio padrão no teste da DBO varia entre 13% a 62%. Já no teste da DQO, este
desvio se apresenta entre 5% a 10%. Daí a preferência pelo teste da DQO.
3.3.3

Correlação da matéria orgânica com o nitrogênio
De acordo com Jordão e Pessoa (1995, p.35), pode-se conhecer a presença

e estimar o grau de estabilização da matéria orgânica, pela verificação da forma
como estão presentes os compostos de nitrogênio no esgoto.
O nitrogênio presente no esgoto fresco está quase todo combinado sob a
forma de proteínas e uréia. As bactérias, no seu trabalho de oxidação biológica,
primeiro, transformam o nitrogênio presente (NH4+) em amônia (NH3), depois em
nitritos (NO2) e depois em nitratos (NO3). A concentração com que o nitrogênio
aparece sob estas várias formas, indica a idade do esgoto ou a sua estabilização em
relação à demanda de oxigênio.
Embora seja possível caracterizar a matéria orgânica pelos testes do
nitrogênio, estes praticamente foram substituídos pela determinação da DBO5,20. Sua
importância resume-se a indicativo de demanda nitrogenada da DBO e para indicar
a carga de nutrientes lançados ou presentes nos corpos d' água.
3.3.4

Correlação da matéria orgânica com o fósforo
As formas de apresentação do fósforo em esgoto doméstico são:
-

ortofosfatos e

-

fósforo orgânico.

O fosfato (PO4-2) está sempre presente no esgoto, uma vez que é
encontrado nos detergentes. A determinação do fosfato no efluente de estações de
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tratamento de esgotos é de grande importância para o estudo dos corpos
receptores, já que, assim como o nitrogênio, o fósforo também é um nutriente.
O fosfato, nos corpos receptores, é convertido em ortofosfato, o qual é muito
importante no crescimento dos microrganismos responsáveis pela estabilização da
matéria orgânica carbonácea, porém, seu excesso em represas, rios e lagos, pode
conduzir a fenômenos de eutrofização.
3.4

Quantificação da vazão e da carga de poluição nos esgotos domésticos brutos
É importante lembrar que, os poluentes existentes no esgoto doméstico

bruto, estão relacionados com o conceito de contribuição per capita, isto é, por
indivíduo de uma comunidade. De acordo com a NBR-12209 (ABNT, 1992, p.3) a
contribuição per capita, por indivíduo de uma comunidade é 54g/hab.dia, conforme
já comentado no item 3.3.1, o que equivale a dizer, que cada indivíduo desta
comunidade contribui com 54g de DBO por dia, em média, para este esgoto.
Normalmente, a contribuição de esgoto de uma comunidade está
relacionada com o consumo de água desta comunidade, conforme mostra o
Quadro 4. O valor atribuído ao consumo de água por indivíduo é denominado quota
per capita (QPC).
Segundo Von Sperlling (1996, v.1, p.51), nos parâmetros de cálculo, é
importante observar que, para o projeto de estação de esgoto, não basta considerar
apenas a vazão média, é necessária também, a quantificação dos valores mínimos e
máximos de vazão, por razões hidráulicas e de processo.
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Porte da comunidade

Faixa da população (hab)

consumo per capita (QPC) (L/hab.d)

Povoado rural
< 5.000
90-140
Vila
5.000-10.000
100-160
Pequena localidade
10.000-50.000
110-180
Cidade média
50.000-250.000
120-220
Cidade grande
> 250.000
150-300
Quadro 4 - Consumo per capita por parte de uma comunidade.
Fonte: Von Sperlling (1996).

Há também, diversos fatores que contribuem para o consumo de água e,
conseqüentemente, maior volume de esgotos, como mostra o Quadro 5.
Fator de influência

Comentário

Clima

- Climas mais quentes e secos induzem a
um maior consumo.

Porte da comunidade

- Cidades maiores, geralmente, apresentam
maior cota per capita por habitante.

Condições econômicas da comunidade

- Um melhor nível econômico associa-se a
um maior consumo.

Grau de industrialização

- Localidades industrializadas apresentam
maior consumo.

Medição do consumo residencial

- A presença de medição inibe um maior
consumo.

Custo da água

- Um custo mais elevado reduz o consumo.

Pressão da água

- Elevada pressão induz a maiores gastos.

Perdas no sistema

- Perdas implicam necessidade de maior
produção de água.
Quadro 5 – Fatores que influenciam o consumo de água

Fonte: Von Sperlling (1996).

É muito comum levar-se em conta as vazões máximas e mínimas para
dimensionar sistemas de tratamento de esgotos.
A Figura 2, mostra o comportamento típico das vazões de esgotos dos
loteamentos Arboreto Jequitibás e Parque das Hortências.
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Figura 2 – Hidrograma da vazão do afluente na ETE Arboreto Jequitibás
Fonte : Adaptado dos laudos de análises de águas residuárias da SANASA (2003).

De maneira geral, para projetos de estações para tratamento de esgotos,
pode-se estimar as variações de vazão do esgoto doméstico que chega a uma
estação de tratamento, pela determinação de seus valores mínimo, médio e máximo,
conforme indicado nas equações: a), b) e c):
Vazão mínima:
Q min =

c.pop.q.k3

+ L. inf + outros

86.400

a)

Vazão média:
Q méd. = c. pop. q + L. inf + outros
86.400

b)

Vazão máxima:
Q máx = c. pop. q. k1. k2 + L. inf + outros
86.400

c)
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Onde:
Q = vazão;
c=

coeficiente de retorno das águas que adentram a rede coletora (c: vazão de
esgoto/vazão da água) os valores típicos variam de 60% a 100%, de acordo
com alguns autores, sendo o valor mais usual 80% (c = 0,8);

Pop = população atendida;
q=

consumo de água per capita;

Inf = infiltração na rede de esgoto (0,20 a 0,50L/s.km);
L=

comprimento da rede de esgoto (km);

K1 = coeficiente do dia de maior consumo (adotado 1,20);
K2 = coeficiente da hora de maior consumo (adotado 1,50) e
K3 = coeficiente da hora de menor consumo (adotado 0,50).

3.5

Tratamento aeróbio de esgoto
Von Sperlling (1996, v.2, p.11), cita que “no corpo d’água, a matéria orgânica é
convertida em produtos mineralizados por mecanismos
puramente naturais, caracterizando o assim chamado fenômeno
da autodepuração; nas estações para tratamento de esgotos,
procura-se alcançar os mesmos fenômenos com aplicação de
tecnologia”.

Ibid (op.cit., v.2, p.11), a compreensão da microbiologia do tratamento dos
esgotos é essencial para a otimização do projeto e operação de sistemas de
tratamento biológico.
Várias são as configurações de sistemas que utilizam os processos
biológicos aeróbios. Entre os mais utilizados têm-se:
-

lagoa facultativa;
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-

lagoa aerada facultativa;

-

lagoa aerada de mistura completa, seguida de lagoa de decantação;

-

lodos ativados convencional;

-

lodos ativados por aeração prolongada;

-

lodos ativados de fluxo intermitente;

-

filtro biológico de alta carga;

-

filtro biológico de baixa carga e

-

biodisco.

De acordo com o Programa de Pesquisa em Saneamento Básico, (CAMPOS
et al.,1999, p.4), não há sistema de tratamento de esgoto que possa ser classificado
como o melhor, portanto, a adoção de sistema de tratamento deve ser feita com
muito critério e o melhor é aquele que se adapte às condições locais e aos objetivos,
para os quais o sistema se propõe.
Destaque será dado, na presente revisão, aos sistemas de lodos ativados
que é a tecnologia utilizada na estação de tratamento que será alvo deste estudo.
Segundo Alem Sobrinho (1993, v.2, p.6), o sistema de lodos ativados pode
ser definido como uma configuração de tratamento de esgotos, na qual, a massa
biológica que cresce e flocula, é continuamente circulada e colocada em contato
com a matéria orgânica do despejo líquido afluente ao sistema, em presença de
oxigênio.
O oxigênio pode ser fornecido por meio de bolhas de ar injetadas através de
difusores, colocados dentro da mistura lodo-líquido, ou por aeradores mecânicos de
superfície, ou por outros tipos de unidades de aeração menos utilizados.
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Conforme comentado por Imhoff e Imhoff (1998, p.60), o tratamento
biológico compõe-se quase que exclusivamente de processos aeróbios.
A depuração em si, isto é, a retirada da matéria orgânica dos afluentes, não
deve ser atribuída somente às bactérias. A retirada da matéria do afluente, dá-se
também pelo fenômeno de adsorção que é um fenômeno de superfície, proveniente
das membranas e flocos, nos quais vivem as bactérias. No entanto, tal fenômeno
seria paralisado se as substâncias adsorvidas não fossem constantemente
metabolizadas pelas bactérias. Estas, portanto, mantêm o efeito de adsorção por
meio de sua atividade vital. Para a oxidação dos compostos, elas necessitam
constantemente de oxigênio e este deve ser dissolvido ininterruptamente na água.
Vazoller et al. (1989, p.4) comenta que, em processos aeróbios de lodos
ativados, embora o meio ambiente seja aquático, os organismos presentes não são
necessariamente os mesmos encontrados em águas doces naturais. Isto acontece,
porque o processo causa turbulência, devido à aeração, a turbidez e ao material
suspenso. A microfauna é diferente porque a turbulência não permite o
desenvolvimento de microrganismos maiores.
Nestas condições, os estudos do ambiente e da atividade da população no
processo

de

lodos

ativados

estão

especialmente

relacionados

com

os

microrganismos que se desenvolvem neste processo.
Os microrganismos principais e comumente encontrados nos sistemas
aeróbios de lodos ativados são:
-

bactérias;

-

protozoários e

-

fungos.
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Segundo Alem Sobrinho (2001, v.2, p.7) “As bactérias são consideradas como
a base do floco do lodo ativado, tanto estrutural como funcional,
e são universalmente presentes no processo aeróbio de lodos
ativados”

As bactérias presentes no processo de lodos ativados são principalmente
saprófitas, isto é, elas obtêm nutrientes e energia para o seu crescimento pela
estabilização e eventual mineralização dos compostos orgânicos dos despejos.
Uma vez que, a comunidade bacteriana do lodo ativado é especializada, a
composição desta comunidade será dependente da qualidade do substrato e das
condições ambientais do tanque de aeração.
De acordo com Ibid. p.8, embora exista uma grande diversidade de espécies
de bactérias em um sistema de lodos ativados operado adequadamente, a
comunidade é normalmente dominada por bastonetes gram-negativos dos gêneros
pseudomonas, achromobacter e flavobacterium-cytophaga, os quais são referidos
como os formadores dos flocos
Dentre as bactérias filamentosas, as mais comuns nos sistemas de lodos
ativados são: spaerotilus natans, beggiatoa, thiotrix e lionela longa. Muitas outras
bactérias filamentosas têm sido encontradas em sistemas de lodos ativados, porém
com menor freqüência.
Conforme comentado por Vazoller et al. (1989, p.4-5), um crescimento
excessivo de bactérias filamentosas, dificulta a decantação do lodo causando o
chamado, estado de intumescimento filamentoso do lodo, por isso, é necessário o
controle constante da concentração dessas bactérias como prevenção de um
problema que, se não cuidado a tempo, pode levar à perda, pelo efluente, dos
sólidos em suspensão.
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Van Haadel e Marais (1999, p.62,115) comentam que o pH ótimo para o
crescimento bacteriano, em sistemas de tratamento por processo de lodos ativados,
situa-se em torno da faixa neutra e a temperatura deve estar entre 18°C e 28°C.
Temperaturas superiores provocam maior consumo de oxigênio no sistema.
De acordo com Von Spelling (1996, v.2, p.15), os processos químicos que
ocorrem simultaneamente na célula denominados metabolismos, são:
•

desassimilação ou catabolismo: reações de produção de energia, nas
quais ocorre a degradação do substrato e

•

assimilação ou anabolismo: reações que conduzem à formação de
material celular (crescimento) com o auxílio da energia liberada na
desassimilação.

A remoção da matéria orgânica originária dos esgotos, ocorre pelos
processos de desassimilação ou catabolismo. Os dois tipos de catabolismo mais
importantes são: catabolismo oxidativo (oxidação da matéria orgânica) e catabolismo
fermentativo (fermentação da matéria orgânica).
O catabolismo oxidativo é uma reação redox na qual a matéria orgânica é
oxidada por um agente oxidante presente no meio líquido (oxigênio, nitrato ou
sulfato). Já no catabolismo fermentativo, não há um oxidante. O processo ocorre
devido ao rearranjo dos elétrons na molécula fermentada, de tal forma que se
formam no mínimo dois produtos: o CO2 e CH4.
Van Haandel e Marais (1999, p.19-20) citam que “os processos de catabolismo
e anabolismo são interdependentes: anabolismo é um processo
que requer energia e o microrganismo a obtém da
catabólica. Portanto, anabolismo é necessário para o
catabolismo e vice-versa”.

oxidação
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Já os protozoários, segundo Alem Sobrinho (2001, v.2, p.8), depois das
bactérias, são os organismos mais numerosos no lodo ativado. Quando se tem boas
condições de operação do processo, o principal grupo encontrado nos lodos
ativados é o de ciliados, o qual normalmente representa aproximadamente 5% do
peso seco dos sólidos em suspensão presentes no tanque de aeração.
Von Sperlling (1996, v.2, p.26) comenta que, o grupo de protozoários é
formado por organismos unicelulares, eucariotas, constituídos de pequena massa de
protoplasma. A maioria é representada por organismos heterotróficos, aeróbios
estritos. A sua reprodução se dá por divisão binária. Os protozoários são usualmente
maiores que as bactérias e podem utilizá-las como alimento; isto faz com que os
protozoários tornem-se importante degrau na pirâmide alimentar, possibilitando que
organismos maiores se alimentem indiretamente das bactérias, que de outra forma,
seriam uma fonte inacessível.
Alem Sobrinho (2001, v.2, p.8-9) comenta que, a ação predatória por parte
dos protozoários é o principal mecanismo pelo qual as bactérias livres são
removidas do efluente.
Conclui então, que os protozoários têm uma participação bem definida e útil,
no processo de lodos ativados. Na ausência de protozoários, um grande número de
bactérias que não sedimentam, seguem com o efluente final; portanto, os
protozoários têm uma função importante no processo da clarificação do efluente.
Conforme comentado por (BRANCO 1976; LA RIVIÉRE, 1980), apud Von
Sperlling (1996, v.2, p.26), os protozoários, de acordo com algumas características
estruturais e principalmente quanto aos mecanismos de locomoção, podem ser
classificados em:
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-

amebas;

-

flagelados e

-

ciliados.

As amebas alimentam-se pela formação de um vacúolo em torno da
partícula sólida, que pode incluir bactéria, processo denominado fagocitose. A fração
orgânica da partícula é então utilizada após atuação enzimática, dentro do vacúolo
(dentro da célula).
Protozoários flagelados utilizam matéria orgânica solúvel, por difusão ou
transporte ativo. Neste modo de alimentação, as bactérias são as mais eficientes na
competição. A presença de protozoários flagelados, assim como a presença de
amebas, é muito comum em sistemas de lodos ativados bem operados, que
produzam efluentes de boa qualidade.
Protozoários ciliados promovem a predação de bactérias, algas e outros
protozoários ciliados e flagelados.
Alem Sobrinho (op.cit., v.2, p.9,) comenta que, a presença ou ausência de
determinado protozoário no lodo, por si só, não tem grande significado. Conclusões
sobre o bom ou mau funcionamento do sistema de lodos ativados, baseadas na
população de protozoários, só poderão ser obtidas se for levada em conta a
variação das populações dominantes ao longo do tempo.
Os fungos, por sua vez, não são muito comuns em lodos ativados.
Vazoller et al. (1989, p. 6) comentam que, quando os fungos estão presentes em
sistemas de lodos ativados, são deteromícetos (fungos imperfeitos). Com maior
freqüência, são encontradas espécies do gênero geotrichum, as quais desenvolvem-
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se em excesso, podendo provocar intumescimento do lodo. Quando há acentuada
queda no pH, a presença de fungos é bastante freqüente.
3.5.1 Crescimento de microrganismos
No tratamento de esgotos por processos biológicos, o crescimento e
sustentação da biomassa se processam por mecanismos de crescimento aderido e
disperso.
− Crescimento disperso
Conforme citado por Von Sperlling (1996, v.2, p.27), “a biomassa cresce de
forma dispersa no meio líquido, sem qualquer estrutura de sustentação”.
Exemplos de sistemas onde ocorrem o crescimento disperso da biomassa:
•

lagoas de estabilização e variantes e

•

lodos ativados e variantes.

− Crescimento aderido
A biomassa cresce aderida a um meio suporte, formando um biofilme.
O meio suporte pode estar imerso no meio líquido, ou receber descargas
contínuas, ou intermitentes de líquido. A matriz do meio suporte pode ser um
material sólido natural (pedra, areia, solo etc.), ou artificial (plástico), ou constituído
pela própria biomassa.
Exemplos de sistemas com suporte sólido para aderência:
-

filtro biológico;

-

biodisco e

-

biofiltro aerado.
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De acordo com Vazoller et al. (1989, p.3), o crescimento dos microrganismos
em culturas puras, conforme mostra a Figura 3, apresenta várias etapas e fases:

Figura 3 – Modelo de curva de crescimento de microrganismos em cultura pura
Fonte: Vazoller, et al. (1989).

•

Fase de aclimatação: o número de microrganismos não aumenta, porém,
estes elaboram o material enzimático necessário para o consumo do
material orgânico. A velocidade de crescimento é nula, nesta fase;

•

Fase de aceleração: com a presença de substrato, os microrganismos
dão início ao crescimento. A velocidade de crescimento destes, aumenta;

•

Fase exponencial: com a abundância de substrato e condições
satisfatórias, os microrganismos crescem com a máxima velocidade;

•

Fase de desaceleração: com a escassez de substrato, a velocidade de
crescimento cai, e já existe material tóxico;

•

Fase estacionária: com o esgotamento do substrato, a velocidade de
crescimento dos microrganismos volta a ser nula. Existe também, grande
quantidade de excretas tóxicas no meio, o que é prejudicial ao
desenvolvimento de microrganismos e a

•

Fase de declínio: os microrganismos começam a morrer. A velocidade de
crescimento é negativa.
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Com a falta de substratos nas fases estacionárias e de declínio, os
microrganismos

consomem

suas

reservas

protoplasmáticas

e

ocorre

o

emagrecimento celular, sendo este processo, conhecido como metabolismo
endógeno. Estas duas fases são também chamadas de fase da respiração
endógena.
Von Sperlling (1996, v.2, p.23) afirma que, o principal modo de reprodução
das bactérias é por fissão binária, isto é, quando a célula atinge um determinado
tamanho, divide-se em duas, as quais irão posteriormente gerar quatro e assim por
diante. Assim, após as várias divisões, o número de células formadas é de 2n, onde
n é o tempo em minutos. O tempo médio de geração é de 20 minutos, o que
possibilita a existência de 2144 bactérias, após 48 horas, a partir de uma só. Na
prática, com a diminuição da quantidade de substrato, o crescimento é logo
restringido.
Alem Sobrinho (2001, v.2, p.10) comenta que, a habilidade dos
microrganismos de flocularem em tanques de aeração é em função do nível de
energia no sistema. As células são consideradas como colóides hidrofílicos,
carregados negativamente e a dispersão é por causa das forças eletrostáticas
repulsivas entre elas.
Sob altos valores da relação alimento para microrganismos, a remoção do
substrato orgânico dá-se à máxima taxa possível, o mesmo ocorrendo com o
crescimento dos microrganismos (fase do crescimento logarítmico). Ainda sob estas
condições, o nível de energia é suficientemente alto para manter todos os
microrganismos dispersos. Quando a relação alimento para microrganismos
apresenta níveis em que a taxa de crescimento dos mesmos é limitada pela
disponibilidade desse alimento (na fase de crescimento, a taxa é decrescente), parte
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deles começa a morrer e os flocos começam a ser formados. Esses organismos são
mantidos em constante agitação no tanque de aeração. Colidem uns com os outros
mas o nível de energia de alguns deles, não é suficientemente alto para superar as
forças de atração entre as células. Na fase endógena, as bactérias passam a
metabolizar as reservas de alimento de dentro de suas próprias células, com uma
conseqüente queda no nível de energia. Conforme o nível de energia cai, a taxa de
formação dos flocos cresce rapidamente.
Os componentes contidos na superfície do lodo são de extrema importância
para a floculação biológica em processos de lodos ativados e estes componentes
são controlados pela presença de nutrientes.
Von Sperlling (1996, v.2, p. 30) comenta que, uma hipótese plausível para a
estrutura do floco é a de que as bactérias filamentosas exerçam a função de matriz
estrutural, na qual as bactérias formadoras de flocos aderem. Acredita que esta
aderência ocorra por intermédio dos exopolissacarídeos presentes na forma de
cápsula de camada gelatinosa.
O prosseguimento da produção dos exopolímeros, resulta na aderência de
outros microrganismos e partículas coloidais e, em conseqüência, o diâmetro do
floco aumenta. Finalmente, os protozoários aderem e colonizam o floco e há alguma
evidência de que eles também excretam um muco pegajoso que ajuda na coesão do
floco.
A Figura 4, mostra a estrutura típica de um floco de lodo ativado.
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Figura 4 - Estrutura típica de um floco de lodo ativado
Fonte: Von Sperlling (1996).

Ibid., p.31, o balanço entre os organismos filamentosos e os formadores de
floco é delicado e dele depende boa parte do sucesso operacional do sistema de
lodos ativados.
Segundo Horan (1990), apud Von Sperlling (1996, v.2, p.31), há três
condições de equilíbrio:
•

equilíbrio entre organismos filamentosos e formadores de floco, significa
boa decantabilidade e adensabilidade do lodo;

•

predominância dos organismos formadores de floco: há insuficiente
rigidez do floco, gerando um floco pequeno e fraco com má
decantabilidade.

Tal

condição

é

denominada

como

crescimento

pulverizado e
•

predominância dos organismos filamentosos: os filamentos projetam-se
para fora do floco, impedindo a aderência de outros flocos. Assim, após a
sedimentação, os flocos ocupam um volume excessivo no decantador o
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que pode trazer problema na operação, causando a deterioração da
qualidade do efluente final.
3.5.2 Descrição do processo de lodos ativados
Os

sistemas

de

lodos

ativados

são

baseados

na

utilização

de

microrganismos, para a degradação da matéria orgânica presente nos efluentes, na
presença de oxigênio livre.
De acordo com Imhoff e Imhoff (1998, p.89), as primeiras configurações do
processo de lodos ativados foram desenvolvidas na Inglaterra, em 1914, pelos
pesquisadores Edward Arden e William Lockett.
As experiências com a aeração sempre demonstraram, que não é possível
tratar esgotos por simples aeração, mas há necessidade também de provocar a
atividade dos microrganismos. Originou-se daí o processo de lodos ativados.
Von Sperlling (1997, v.4, p.11) afirma que, o sistema de lodos ativados é
amplamente utilizado para o tratamento de despejos domésticos e industriais, na
condição de exigência de um efluente de elevada qualidade e reduzido requisito de
área.
Van Haandel e Marais (1999, p.4) comentam que, no Brasil, algumas
unidades de tratamento por lodos ativados, descarregam

efluentes de má

qualidade, cujas causas estão atribuídas a problemas com operação e manutenção
do sistema.
Como no Brasil as experiências com sistemas de lodos ativados ainda são
recentes, os critérios para desenvolvimento de projeto, muitas vezes, são
adaptações daqueles desenvolvidos nas regiões de clima temperado, onde operam
a maioria dos sistemas de lodos ativados existentes.
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De acordo com o tempo de detenção celular, tempo de detenção hidráulica e
regime de funcionamento, pode-se subdividir os sistemas de lodos ativados em:
-

lodo ativado convencional;

-

lodo ativado de aeração prolongada e

-

lodo ativado de fluxo intermitente (batelada).

3.5.3 Processo de lodo ativado convencional
Ibid., p.2, o processo convencional de fluxo contínuo é composto por um ou
mais reatores biológicos, onde o lodo se mantém em uma suspensão uniforme, por
meio de agitação mecânica, seguida por decantadores, onde há a separação das
fases: sólido e liquido.
De acordo com Von Sperlling (1997, v.4, p.12), no processo convencional,
para se economizar energia com a aeração, parte da matéria orgânica dos esgotos
(em suspensão sedimentável) é retirada antes, do tanque de aeração, no
decantador primário. Assim, os sistemas de lodos ativados convencionais têm como
parte integrante, também o tratamento primário, conforme é mostrado na Figura 5.

Figura 5 – Representação esquemática do princípio de funcionamento do sistema
de lodo ativado
Fonte: Van Haandel e Marais (1999).
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3.5.4 O processo de lodo ativado com aeração prolongada (fluxo contínuo)
O processo de lodo ativado por aeração prolongada, de fluxo contínuo,
apresenta diversas características específicas e distintas dos lodos ativados
convencionais. Estas características têm implicações na qualidade do efluente final
e nos custos operacionais da estação.
O comportamento do processo de lodo ativado por aeração prolongada é em
função da grande quantidade de massa e do elevado tempo de detenção.
Von Sperlling (1997, v.4, p.26) apresenta algumas das principais
características do processo de lodos ativados de aeração prolongada e com fluxo
contínuo:
-

baixa DBO solúvel do efluente, mesmo numa ampla faixa de condições
operacionais - há pouco substrato disponível para a biomassa,sendo
praticamente todo ele assimilado;

-

significativa

estabilização aeróbia do lodo no próprio reator - a baixa

disponibilidade de substrato causa a predominância das condições
endógenas

em

que a biomassa

é forçada a consumir o próprio

protoplasma celular;
-

elevado consumo de oxigênio para a respiração da biomassa e para a
sua própria estabilização;

-

baixa produção do lodo excedente - em decorrência da respiração
endógena;

-

potencial para a realização de uma eficiente nutrição - a elevada idade
do lodo entre 18 e 30 dias é suficiente para o desenvolvimento das
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bactérias nitrificantes, as quais apresentam uma baixa taxa de
reprodução;
-

alta capacidade de suportar cargas de choque e sobrecargas - o grande
volume do reator favorece a diluição das cargas afluentes, auxiliado pela
elevada massa de sólidos presente, com grande capacidade de
absorção;

-

elevado consumo de energia por unidade de DBO removida - parte do
consumo de energia para a aeração é dedicada à estabilização aeróbia
do lodo;

-

elevada carga de sólidos para os decantadores secundários - as
concentrações de sólidos em suspensão no tanque de aeração e as
razões de recirculação do lodo, são maiores do que nos sistemas
convencionais,

causando

maior

carga

de sólidos afluentes aos

decantadores e
-

grande simplicidade conceitual do processo - a decantação primária é
usualmente omitida; há apenas um tipo de lodo a ser tratado e a
estabilização do lodo ocorre no próprio reator, dispensando digestores
anaeróbios ou aeróbios em separado.

Ainda de acordo com Von Sperlling (1997, v.4, p.255), o sucesso da estação
de tratamento por sistema de lodos ativados com aeração prolonga, tanto em termos
técnicos

como

econômicos,

está

intimamente

ligado

à

incorporação

de

conhecimento do comportamento do sistema, nas etapas de projeto e de operação.
A Figura 6, mostra o fluxograma do sistema de lodos ativados de aeração
prolongada e com fluxo contínuo, sem decantação primária.
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Figura 6 - Fluxograma de um sistema de aeração prolongada
Fonte: Von Sperlling (1996).

3.5.5 Lodo ativado de fluxo intermitente (batelada)
O sistema tem como principal característica a utilização de um único reator,
onde se processam todas as etapas de tratamento, ou seja: decantação primária,
oxidação biológica e decantação secundária.
A Figura 7 mostra um sistema de lodos ativados fluxos intermitentes
(batelada), com dois reatores em operação.

Figura 7 - Esquema de um sistema de lodos ativados com operação intermitente (batelada),
com dois reatores operando.
Fonte: Von Sperlling (1996).
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O tratamento de efluentes pelo processo de lodos ativados de fluxo
intermitente, conta com ciclos de operações e durações definidas. As operações
passam a ser simplesmente seqüenciais no tempo e não em unidades separadas,
como ocorre nos processos convencionais de fluxo contínuo. O processo de lodos
ativados de fluxo intermitente pode ser utilizado tanto na modalidade convencional
como na aeração prolongada.
No processo de lodos ativados de fluxo intermitente, a massa biológica
permanece no reator durante todos os ciclos, eliminando-se a necessidade de
decantadores secundários.
A duração de cada ciclo pode ser alterada no sistema, em função das
variações da vazão afluente, das necessidades do tratamento e das características
do esgoto ou da biomassa.
Os ciclos normais do processo de lodos ativados de fluxo intermitente são
mostrados na Figura 8.

Figura 8 - Ciclos do processo de operação intermitente
Fonte: Von Sperlling e Chernicharo (1993)

-

Ciclos operacionais

De acordo com WEF/ASCE (1992), apud Von Sperlling e Chernicharo (1993,
p.124), os ciclos operacionais do sistema variam amplamente, aproximadamente de
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7 a 49 horas. De maneira geral, os sistemas mais antigos apresentam critérios de
dimensionamento mais conservadores, enquanto os sistemas projetados mais
recentemente apresentam ciclos com duração menor, em torno de 6 a 12 horas. A
redução na duração dos ciclos operacionais foi possível graças ao:
•

melhor conhecimento e controle do sistema e

•

emprego de dispositivos tecnológicos que melhoraram o controle
operacional.

Conforme comentado por Von Sperlling e Chernicharo (op.cit., p.125), os
ciclos operacionais recomendados em sistemas biológicos com aeração prolongada
são:
•

sistema convencional: 4 a 6 horas e

•

sistema com remoção biológica de nutrientes: 6 a 8 horas.

Os fatores que influenciam o período dos ciclos recomendados são: o tempo
de enchimento do reator, que é em função da vazão afluente, e também, o nível de
automação do sistema que pode interferir no tratamento.
Van Haandel e Marais (1999, p.90), baseados em estudos apresentados por
Von Sperlling e Chernicharo (op.cit., p.125-126), comentam que, com uma análise
criteriosa das vazões afluentes e com possíveis alterações nos ciclos de operação
em sistemas de lodos ativados de aeração prolongada, é possível atender aos
requisitos de remoção de nutrientes. A Tabela 1 mostra os dados operacionais do
reator de fluxo intermitente (batelada), estudado por Von Sperlling e Chernicharo
(op.cit., p.125-126).
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Tabela 1 – Dados do reator estudado por Von Sperlling e Chernicharo (1993)
ETAPA

Remoção de
material orgânico
Tempo
(h)

Remoção de materiais
orgânicos e nutrientes
(Idade do lodo, curta)

Porc.
%

Enchimento
3,5
39
Tratamento
3,0
33
Sedimentação
1,0
11
Descarga
1,5
17
Total
9,0
100
Fonte: adaptado de Van Haandel e Marais (1999)

Remoção de materiais
orgânicos e nutrientes
(Idade do lodo, longa)

Tempo
(h)

Porc.
%

Tempo
(h)

Porc.
%

3,0
5,0
1,5
2,0
11,5

26
44(22)
13
17
100

3,0
5,0
1,0
1,5
10,5

29
47(23)
10
14
100

No exemplo mostrado na Tabela 1, na etapa de enchimento, o sistema de
aeração pode estar ligado ou não. O tempo de aeração foi entre 22% e 23% do
tempo total para remoção de nitrogênio e fósforo. Isto se deve às fases anóxicas,
como em sistemas por bateladas, o consumo de oxigênio tem que ser igual ao
sistema contínuo e a transferência de oxigênio no período de aeração em sistemas
por bateladas, deverá ser de 3 a 4 vezes superior ao tempo de aeração do sistema
contínuo. Isto explica o porquê do sistema por bateladas ter maior consumo de
energia.
De acordo com Van Haandel e Marais (1999, p.90), o reator de fluxo
intermitente (batelada), ficou esquecido a partir do desenvolvimento dos reatores de
fluxo contínuo, seguidos por decantadores, embora, nos últimos anos, têm-se
observado, um retorno ao uso do reator de fluxo intermitente (batelada).
Com o passar dos anos, várias modificações foram incorporadas ao
processo de lodos ativados de fluxo intermitente, tanto na forma de operação como
na seqüência e duração dos ciclos associados a cada fase do processo.
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Quando o objetivo do tratamento inclui a remoção biológica de nutrientes,
por exemplo, são incorporadas modificações nos ciclos operacionais.
3.5.6

Ciclos operacionais para remoção de nutrientes (fósforo e nitrogênio)
Conforme Von Sperlling e Chernicharo (1993, p.121), para incorporar a

remoção biológica do fósforo, houve a necessidade de se criar uma etapa de
condições anaeróbias, por meio de modificações nos ciclos operacionais do sistema.
Com as alterações nos ciclos para remoção de DBO, sólidos em suspensão
e fósforo, a nova configuração do sistema ficou conforme é mostrado na Figura 9. A
incorporação de DBO e a liberação de fósforo, ocorrem durante a fase de reação
anaeróbia, com incorporações de fósforo, em excesso. A oxidação de carbono
ocorre durante a fase de reação aeróbia. A operação do sistema nestas condições
tem propiciado a redução dos níveis de fósforo total para menos de 1mg/L no
efluente final.

Figura 9 - Ciclos operacionais para remoção de DBO e fósforo
Fonte: Von Sperlling e Chernicharo (1993).

Nos processos biológicos de tratamento de efluentes, a presença de fosfato
é essencial no desenvolvimento dos microrganismos.
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De acordo com Jordão e Pessoa (1995, p.43), a relação do peso de
100mg/L de DBO para 1mg/L de fosfato, pode ser uma regra indicadora da
viabilidade do tratamento biológico.
Conforme citado por Von Sperlling e Chernicharo (op.cit., p.122), é possível
alterar os ciclos operacionais do processo, para alcançar a oxidação combinada de
carbono e nitrogênio, e ainda, a remoção de nitratos e fósforo, conforme ilustra a
Figura10.

Figura 10 - Ciclos operacionais para remoção de DBO, fósforo e nitrogênio
Fonte: Von Sperlling e Chernicharo (1993).

A remoção do lodo do sistema pode ser realizada no último ciclo, quando o
sistema está em repouso. No entanto, como este ciclo é opcional, a remoção do lodo
pode ser efetuada em outras fases do processo. A fase de repouso tem como
finalidade ajustar os ciclos de operação de cada reator. A quantidade e a freqüência
de descarte do lodo são funções dos requisitos de desempenho do processo.
O lodo obtido em sistemas de tratamento de esgoto doméstico, possui as
mais variadas disposições: incineração, aterros sanitários, reciclagem agrícola etc.
A utilização do lodo na agricultura, como fertilizante,

tem sido uma

tendência mundial, Andreoli et al., (1999, p.124).
Para que o lodo de esgoto gerado em sistemas de tratamento, possa ser
utilizado na agricultura, são necessários bons conhecimentos sobre o seu tratamento
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e a sua disposição no solo, pois, mesmo digerido, o lodo contém diversos
microrganismos patogênicos, que podem ser prejudiciais à saúde.
O lodo de esgoto obtido por digestão aeróbia ou anaeróbia, contém
bactérias, fungos, ovos de helmintos e cistos de protozoários (EPA, 1992;
ELISSALDE et al., 1994 apud ANDREOLI et al.,1999, p. 124).
Ibid. (p. 227), a produção de milho com o uso de lodo digerido em sistema
aeróbio, entre os anos 1994 – 1997, em relação ao cultivo tradicional, no município
de Fazenda Rio Grande/ PR, foi superior em 30%.
A Sabesp comercializa o biossólido (Sabesfértil) gerado na ETE Franca, com
agricultores da região; o biossólido foi registrado no Ministério da Agricultura e do
Abastecimento e recebeu certificação com o nome de Condicionador de Solo.
De acordo com TSUTIYA (2001, v.3, p.13 ), o biossólido gerado na ETE
Franca é classificado como Classe B, (um lodo é classificado como Classe B, se a
densidade de coliformes fecais do mesmo, for inferior a 2 x 106 NMP/g ST). Portanto,
para a utilização na agricultura,

deve obedecer algumas restrições, como por

exemplo: a utilização deve ser mais freqüente na plantação de café, milho, eucalipto
e reconstituição de área degradada.
3.6

Legislação aplicável ao lançamento de efluentes em corpos d’água naturais
O lançamento do efluente tratado na estação Arboreto Jequitibás é feito no

rio Atibaia, classificado no ponto de lançamento como Classe 2, segundo a
Resolução CONAMA no 20/86 e Decreto no 10.755/77, e também, legalmente
enquadrado como Área de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRMs),
conforme determina a Lei 9.866/97, por estar em área formada por uma sub-bacia
hidrográfica de interesse regional para o abastecimento público.
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A Figura 11, mostra no rio Atibaia, o local de lançamento do efluente da
estação Arboreto Jequitibás.

Figura 11 – Rio Atibaia: ponto de lançamento do efluente da ETE Arboreto Jequitibás

Quanto ao Decreto no 8.468/76, os seguintes tópicos são de particular
importância, com referência ao rio e aos efluentes nele lançados:
-

observância dos padrões de emissão, conforme Artigos 17. e

18.

do Decreto e, em particular o seu § 1o, onde diz que “os efluentes
mesmo tratados, não poderão conferir ao corpo receptor

características

em desacordo com o seu enquadramento na classificação das águas”
-

observância dos valores limite dos parâmetros de qualidade, no corpo
receptor, estabelecidos no Artigo 11.;

-

observância dos termos do § único do Artigo 10. (incluído pelo Decreto
Estadual no 43.594, de 27 de outubro de 1998), que regulamenta o
lançamento de efluentes, mesmo tratados, em cursos d’água que já
recebem efluentes de outras fontes.
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Em termos gerais o lançamento de efluentes, mesmo tratados, deve
observar as disposições de natureza ambiental dispostos nos Decretos no 8.468/76 e
no 43.594/98 em conjunto com a Resolução CONAMA no 20/86.
3.7

Classificação dos corpos d’água segundo Decreto no 8.468/76 e Resolução
CONAMA no 20/86
Tendo como objetivo estabelecer diretrizes e normas para preservar e

recuperar áreas de interesse ambiental, e para assegurar o desenvolvimento das
funções sociais além de garantir o bem estar de seus habitantes, foi aprovada a Lei
Estadual no 997, de 31 de maio de 1976, depois regulamentada pelo Decreto no
8.468/76, que dispõe sobre a preservação e o controle da poluição do Meio
Ambiente. O Artigo 7o do Capítulo 1, do Decreto no 8.468/76, classifica as águas dos
interiores do Estado em 4 classes, segundo seus usos preponderantes. Já, o
Decreto no 10.755/77, define o enquadramento dos corpos d’água doce do Estado
de São Paulo.
Em 1986, a Resolução CONAMA no 20/86, estabeleceu uma classificação,
para o território nacional, das águas doces, salobras e salinas, definindo nove
classes distintas, conforme seu uso preponderante.
A Tabela 2, mostra os principais padrões de qualidade dos corpos d’água,
conforme o Decreto no 8.468/76 e a Resolução CONAMA no 20/86.
Vale observar na Tabela 2, que existe diferença entre os valores de alguns
parâmetros, além disso, alguns parâmetros que não são exigidos pelo Decreto
8.468/76, são pela Resolução CONAMA no 20/86.
Na versão revisada deste decreto, há uma disposição transitória onde
estabelece que, enquanto não for compatibilizada a classificação dos corpos d’água
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com a Resolução CONAMA no 20/86, a Classe 1 deste decreto será equivalente à
Classe Especial da Resolução CONAMA no 20/86 e a Classe 2 será às Classes 1 e
2 da Resolução CONAMA no 20/86. Para as Classes 3 e 4 as correlações são
mantidas.
o

Tabela 2 – Alguns parâmetros de qualidade dos corpos d’água conforme Decreto n 8.468/76 e
o
Resolução CONAMA n 20/86
PARÂMETROS
(limites permitidos,
exceto indicações)
OD (mg/L)
DBO 5,20 (mg/L)
NMP Coliformes Totais
(em 100 ml)
NMP Coliformes
Fecais (em 100 ml)
Amônia (mg/L de N)
Arsênico (mg/L)
Bário (mg/L)
Boro (mg/L)
Berílio (mg/L)
Cádmio (mg/L)
Cromo (total) (mg/L)
Cromo Trivalente
(mg/L)
Cromo Hexavalente
(mg/L)
Cianeto (mg/L)
Cobre (mg/L)
Chumbo (mg/L)
Estanho (mg/L)
Fenóis (mg/L)
Ferro solúvel (mg/L)
Flúor (mg/L)
Fluoretos (mg/L)
Fosfato Total (mg/L)
Mercúrio (mg/L)
Manganês (mg/L)
Nitrato (mg/L de N)
Nitrito (mg/L de N)
Nitrogênio Amoniacal
(mg/L de N)
Níquel (mg/L)
Selênio (mg/L)
Zinco (mg/L)
Sólidos Dissolvidos

o

o

Decreto Estadual n 8.468/76

Resolução CONAMA n 20/86

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

>5
5

>4
10

>0,5
----

>6
3

>5
5

>4
10

>2
----

5.000

20.000

----

1000

5000

20.000

----

1.000

4.000

----

200

1000

4.000

----

0,5
0,1
1,0
------0,01
0,05

0,5
0,1
1,0
------0,01
0,05

----------------------

0,02 (mg/L NH3)
0,05
1,0
0,75
0,1
0,001
----

0,02 (mg/L NH3)
0,05
1,0
0,75
0,1
0,001
----

---0,05
1,0
0,75
0,1
0,001
----

----------------------

----

----

----

0,5

0,5

0,5

----

----

----

----

0,05

0,05

0,05

----

0,2
1,0
0,1
2,0
0,001
---1,4
------0,002
---10,0
1,0

0,2
1,0
0,1
2,0
0,001
---1,4
------0,002
---10,0
1,0

------------1,0
-------------------------

0,01
0,02
0,03
2,0
0,001
0,3
---1,4
0,025
0,0002
0,1
10
1,0

0,01
0,02
0,03
2,0
0,001
0,3
---1,4
0,025
0,0002
0,1
10
1,0

0,02
0,5
0,05
2,0
0,3
5
---1,4
0,025
0,002
0,5
10
1,0

------------1,0
-------------------------

----

----

----

----

----

1,0

----

---0,01
5,0
----

---0,01
5,0
----

-------------

0,025
0,01
0,18
500

0,025
0,01
0,18
500

0,025
0,01
5,0
500

-------------

Fonte: adaptado de Sapia (2001).

Como o sistema de tratamento de esgoto Arboreto Jequitibás, utilizado para
este trabalho, trata somente esgotos domésticos, foram verificados os parâmetros
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mais discutidos pela literatura relacionadas com despejos domésticos. No entanto,
serão analisados somente os parâmetros pH, fosfato total, DBO5,20, DQO, nitrogênio
amoniacal, nitrogênio Kjedahl total, matéria sólida, nitrato, nitrito, OD e coliformes de
origens fecais, sempre se levando em consideração os Artigos 11. e 18. do Decreto
no 8.468/76 e os Artigos 5o e 21. da Resolução CONAMA no 20/86.
A Tabela 2 mostrou os valores recomendados para parâmetros de
qualidade das águas, segundo sua classificação, já a Tabela 3, mostra os valores
dos padrões recomendados para emissão de efluentes de sistemas de tratamento,
de acordo com o Decreto no 8.468/76 e Resolução CONAMA no 20/86.
o

Tabela 3 – Padrões recomendados para emissão conforme Decreto n 8.468/76 e
o
Resolução CONAMA n 20/86
PARÂMETROS
pH
Temperatura
Materiais sedimentáveis em teste de 1 hora
em cone imhoff (ml/L)
Substância solúvel em Hexano (mg/L)
DBO5.,20 (mg/L)

PADRÕES DE EMISSÃO (limites exceto indicação)
o

Decreto n 8.468/76

Art. 18

Resolução CONAMA no 20/86 (*) Art.21

5a9
40

5a9
40

1,0

1,0

100
---60 (ou eficiência > 80%)
---Vazão máxima até 1,5 x vazão
Vazão máxima até 1,5 x vazão média
Regime de lançamento
média diária
diária
Amônia (mg/L de N)
---5,0
Arsênio (mg/L)
0,2
0,5
Bário (mg/L)
5,0
5,0
Boro (mg/L)
5,0
5,0
Cádmio (mg/L)
0,2
0,2
Cromo (total) (mg/L)
5,0
---Cromo Trivalente (mg/L)
---2,0
Cromo Hexavalente (mg/L)
0,1
0,5
Cianeto (mg/L)
0,2
0,2
Cobre (mg/L)
1,0
1,0
Chumbo (mg/L)
0,5
0,5
Estanho (mg/L)
4,0
4,0
Fenóis (mg/L)
0,5
0,5 mg/l C6H5OH
Ferro Solúvel(Fe+2) (mg/L)
15,0
15,0
Fluoretos (mg/L)
10,0
10,0
Mercúrio (mg/L)
0,01
0,01
Manganês Solúvel (Mn+2) (mg/L)
1,0
1,0
Níquel (mg/L)
2,0
2,0
Prata (mg/L)
0,02
0,1
Sulfetos (mg/L S)
---1,0
Sulfitos (mg/L SO3)
---1,0
Selênio (mg/L)
0,02
0,05
Zinco (mg/L)
5,0
5,0
(*) verificar também limites de compostos organofosforados e carbanatos totais e outros
Parâmetros mais restritivos
compostos organoclorados.

Fonte: adaptado de Sápia (2001).
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O Artigo 21. do Decreto no 33.499, de junho de 1991, que cria o
GRAPROHAB – Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais,
estabelece que os projetos habitacionais implantados após a edição da Lei Federal
no 6.766/79 ou em fase de implantação, percorridos os trâmites nos diversos órgãos
ou empresas, serão apreciados em reunião do Grupo, podendo ocorrer:
- sua aprovação, com expedição do correspondente Certificado da
Aprovação;
- sua rejeição, com expedição do relatório de indeferimento ou
- formulação de exigências (no caso de exigências técnicas, o
interessado deverá cumpri-las no prazo de 60 dias).
Um dos itens a ser observado para aprovação de loteamento, de acordo a
Resolução no 42/94, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo SMA, que institui o Relatório Ambiental Preliminar – RAP como primeiro documento
a ser verificado, é o sistema de esgotamento sanitário, englobando todos os seus
componentes, desde a rede coletora até o emissário final.
Esses itens de acordo com a SMA, são:
a) indicar as alternativas locacionais e tecnológicas estudadas, justificar
a adotada em relação aos aspectos ambientais e apresentá-las em
planta (escala 1:50.000);
b) demonstrar a compatibilidade do empreendimento com a legislação
incidente: Municipal, Estadual e Federal, em especial às áreas de
interesse ambiental, mapeando as restrições à ocupação;
c) localizar o sistema proposto e as bacias de esgotamento, em carta
topográfica oficial, original ou reprodução, em escala mínima 1:50.000
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d) descrever o empreendimento proposto, com todos os seus componentes
(rede coletora de esgotos, coletores-tronco, interceptores, estações
elevatórias, linhas de recalque, a estação de tratamento de esgoto e
emissário final);
e) estimar o número de habitantes a ser atendido com a implantação do
sistema proposto e a projeção populacional para o período de projeto
previsto, distribuindo-a pelas bacias de esgotamento;
f) apresentar as vazões de esgotos sanitários e industriais por bacia de
esgotamento. No caso de recebimento de efluentes industriais, estes
deverão ser tratados previamente, de forma a atender a legislação
vigente. Apontar a origem do efluente, o tipo de tratamento prévio a que
será submetido e as características do efluente industrial;
g) caracterizar qualitativamente os efluentes a serem tratados na futura
estação

de

tratamento

de

esgoto,

apontando

suas

principais

características físicas, químicas e bacteriológicas;
h) descrever o processo de tratamento proposto, as vazões de operação
previstas (máxima, média e mínima), bem como, a eficiência a ser
atingida para atendimento aos padrões estabelecidos pelo Decreto no
8.468/76, que aprovou o regulamento da Lei no 997/76 e pela Resolução
CONAMA no 20/86, com relação aos parâmetros de qualidade;
i) apresentar, em planta, o “lay out” e as dimensões da ETE e suas
unidades;
j) definir a forma de destinação final dos resíduos sólidos gerados na ETE;
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k) indicar o local das áreas de empréstimo e de bota-fora, dos acessos
provisórios, dos definitivos e dos canteiros, e ainda apresentar a
estimativa de volume de terra a ser mobilizado;
l) estimar mão-de-obra necessária para sua implantação e operação;
m) estimar o custo total do empreendimento e
n) apresentar cronograma de implantação.

3.8

Diagnóstico Ambiental Preliminar para o sistema de esgotamento sanitário de
projetos urbanísticos
De acordo com a Resolução CONAMA no 01/86, que cria o DAIA,

Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental e a DAUL - Diretoria de Avaliação
de Urbanismo e Lazer, para avaliação de projetos habitacionais, faz-se necessário o
diagnóstico ambiental preliminar da área de influência do empreendimento, levandose em conta:
a)

caracterizar o corpo receptor escolhido, quanto à:
-

vazão

média

mensal

(se

disponível,

baseada

em

séries

históricas);
-

vazão crítica Q7,10 (mínimos valores de vazão em 7 dias
consecutivos com períodos de recorrência de 10 anos), apresentando
os cálculos

detalhadamente, delimitando em planta, a área de

drenagem;

b)

-

enquadramento do corpo d’água, segundo o Decreto no 10.755/77 e

-

uso das águas, a montante e a jusante do ponto de lançamento.
apresentar laudo analítico atualizado da qualidade das águas no ponto
previsto para lançamento dos esgotos tratados, incluindo, no mínimo, os
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seguintes parâmetros: DBO, DQO, OD, pH, coliformes totais e fecais,
turbidez, óleos e graxas;
c)

informar sobre a disponibilidade de área para a eventual ampliação da
ETE e informar se o município possui sistema de abastecimento de
água;

d)

apresentar dados sobre o regime dos ventos (direção predominante,
velocidade etc.) e

e)

indicar, em planta, a existência de Unidades de Conservação na área
de influência do empreendimento.

3.9

Identificação dos impactos ambientais
Devem ser analisados, os impactos negativos que poderão ocorrer em

função das ações previstas para implantação e operação do empreendimento. Para
tanto, é necessário verificar:
a)

infra-estrutura existente, desapropriações, relocação de população,
conflitos de uso do solo e de água, transtornos decorrentes da geração
de

odores, alteração da qualidade das águas, alteração no regime

hídrico, remoção de cobertura vegetal, erosão e assoreamento e
b) demonstrar a capacidade de autodepuração do corpo d’água receptor
dos esgotos tratados, considerando as condições críticas (Q7.10).
3.10 Medidas mitigadoras e compensatórias
Neste item, serão apresentadas as medidas mitigatórias propostas pela
Resolução no 19, de 22 de março de 1996, da SMA, que estabelece critérios e
procedimentos para o licenciamento ambiental dos sistemas urbanos de
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esgotamento sanitário, considerando-se os impactos negativos previstos no item
anterior, a saber:
a) programas ambientais de recomposição vegetal, com plantio de espécies
nativas;
b) paisagismo;
c) drenagens provisórias e definitivas;
d) estocagem adequada de material (corte/aterro);
e) recuperação de áreas degradadas;
f) sinalização de áreas de risco;
g) definição de trajetos para caminhões etc.;
h) disposição adequada de efluentes líquidos e resíduos sólidos;
i) manutenção adequada de equipamentos e
j) monitoramento da qualidade das águas.
3.11 Licenciamento
O empreendimento Arboreto Jequitibás e Parque das Hortências foi
implantado após o ano de 1991, devendo portanto, estar enquadrado na legislação
pertinente a: Lei Federal no 6.766/79, Decreto no 8.468/76, complementado pelo
Artigo 1o do Decreto no 43.594/98 e Decreto no 33.499/91, além da Resolução no
19/96 da SMA e do Plano Diretor Municipal de Campinas.
No que se refere aos aspectos de interesse para este trabalho, observa-se
que os loteamentos Arboreto Jequitibás e Parque das Hortências, passaram pelos
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processos de aprovações legais previstos nas legislações mencionadas. Os
seguintes trâmites foram necessários para as aprovações:
a)

consultas preliminares aos seguintes órgãos públicos e companhias:
-

Prefeitura: para verificar a compatibilidade com lei a de zoneamento,
a possibilidade de coleta e o depósito de resíduos;

-

SMA: para verificar se a área não está incluída em alguma unidade
de conservação ou área especialmente protegida, como área de
proteção ambiental, área de proteção aos mananciais, parque
ecológico etc;

-

SANASA S.A:

para verificar o abastecimento de água e coleta de

esgoto;
-

Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL: para verificar o
fornecimento de energia;

-

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e

-

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico
e Turístico do Estado de São Paulo – CONDEPHAT.

b)

Observações de diretrizes de órgãos públicos e companhias:
-

Prefeitura de Campinas: obtenção de certificado de diretrizes;

-

SANASA S.A.: obtenção de Certificado de Diretrizes;

-

SMA : obtenção do Parecer de Viabilidade;

-

GRAFOHAB: obtenção do Certificado de Aprovação;

-

Prefeitura de Campinas: obtenção da Aprovação final e

-

Cartório: para Registro do Imóvel.

66

A Figura 12, mostra um fluxograma de procedimentos para elaboração de
projetos e empreendimentos habitacionais no estado de São Paulo.

Figura 12 -Fluxograma básico de elaboração e aprovação para empreendimentos habitacionais
Fonte: CETESB (2004)

O RAP pode ser dispensado quando o empreendimento ocupar área menor
de 100 hectares e quando não estiver em áreas de interesse ambiental, porém,
quando houver possibilidade de, a implantação do empreendimento causar impactos
ambientais significativos, torna-se necessária à apresentação do RAP. Se a área do
empreendimento for superior a 100 hectares, é obrigatória a apresentação dos
Estudos de Impactos Ambientais/Relatório de Impacto do Meio Ambiente EIA/RIMA.
Conforme estabelecido na Lei no 6.766/79, não é permitido viabilizar
loteamentos sem conceber sistema próprio para tratamento do efluente produzido,
bem como, não se permite mais, o lançamento de esgoto “in natura” nos corpos
receptores; mesmo os loteamentos mais antigos, construídos antes desta lei ,
tiveram que se enquadrar na legislação ambiental atual e em vigor.
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Os sistemas biológicos de tratamento de esgotos, principalmente aqueles
que ocupam menor área edificada e não provoquem odores, são os mais utilizados e
aceitos por empreendedores habitacionais.
Com as várias concepções de sistemas compactos e os recursos
tecnológicos disponíveis, mesmo os loteamentos concebidos anteriormente e sem
sistema de tratamento de esgoto, poderão adequar-se à legislação.

Capítulo 4
4
4.1

MATERIAL E MÉTODOS
Descrição dos Loteamentos Arboreto Jequitibás e Parque das Hortências
Os loteamentos Arboreto Jequitibás e Parque das Hortências estão

localizados no Distrito de Souzas, Município de Campinas, estado de São Paulo.
Os loteamentos foram desenvolvidos e projetados pela empresa Omaha
Empreendimentos e Participações, no ano de 1986.
A tipologia construtiva empregada nas residências até o momento, varia em
função do poder aquisitivo do proprietário do imóvel, sendo que, no empreendimento
Parque das Hortências a área dos lotes é, em média, de 250m2 e residências com
áreas construídas em torno de 150m2, geralmente assobradadas.
A Figura 13 mostra a tipologia até agora empregada pelos proprietários dos
imóveis no empreendimento Parque das Hortências. A figura também mostra, que o
loteamento Parque das Hortências é totalmente aberto à construção de muros,
limitando-se aos lotes individuais.
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Figura 13 – Tipologia construtiva no loteamento Parques das Hortências.

Já no empreendimento Arboreto Jequitibás, a área mínima dos lotes é
500m2 e a área construída em torno de 400m2, geralmente com mais de um
pavimento, utilizando projetos arquitetônicos modernos, sendo proibida, pelo
regulamento interno, a construção de edificações que não atendam aos padrões
locais.
A Figura 14, mostra a tipologia e o padrão das edificações empregadas no
empreendimento Arboreto Jequitibá.

Figura 14 – Tipologia construtiva no loteamento Arboreto Jequitibás
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4.2

Tratamento de esgotos sanitários na cidade de Campinas
Segundo a SANASA, 80% da população urbana de Campinas dispõe de

coleta de esgoto, no entanto, parte desse esgoto ainda é lançada em corpos d'água
naturais sem qualquer tipo de tratamento.
O Plano Diretor de Esgoto Sanitário, dividiu a região de Campinas em 03
grandes bacias naturais de drenagens, Atibaia, Quilombo e Capivari, conforme
mostra a Tabela 4 e de acordo com a SANASA. A meta da administração municipal
era atingir, até 2004, um percentual de 70% de tratamento do esgoto, gerado no
Município.
A maioria dos empreendimentos habitacionais no município de Campinas,
dispõe de sistemas para tratamento de esgotos, os quais são doados à
concessionária. No entanto, apesar de incluídos no Plano Diretor, são pouco
usados, haja vista que a maioria dos sistemas opera ociosamente, o que possibilita a
sua utilização para tratar esgotos de outros bairros.
Tabela 4 – Bacias de drenagens conforme Plano Diretor da cidade de Campinas
SETOR DE
ESGOTAMENTO

BACIA
1

Atibaia

Quilombo

2

Samambaia
Sousas/Joaquim
Edídio

ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO
DE ESGOTO

ESTÁGIO DO
EMPREENDIMENTO
o
2 semestre 2002

POP (Hab.)
Ano 2002

VAZÃO
MÉDIA (L/s)

Samanbaia

39.892

98

em operação

Sousas/Joaquim
Edídio

10.478

72

Obras iniciadas em
2004.

706

4

em operação

Arboreto
Jequitibás

3

Barão Geraldo

Barão Geraldo

45.585

168

Projeto conceitual

4

Anhumas

Anhumas

247.345

1044

Projeto
Executivo/início das
obras 2004.

5

San Martin

San Martin

4.219

17

Projeto conceitual

Santa Mônica

25.401

63

Fase inicial de
operação.

Boa Vista /
CIATEC

36.727

158

em operação.

6

Amarais

(continua)

70
(continuação)

SETOR DE
ESGOTAMENTO

BACIA

7

8

Piçarrão

Santa Lúcia

Capivari

9

Campo Grande

10

Ouro Verde

11

Friburgo

12

Viracopos

ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO
DE ESGOTO

POP (Hab.)
Ano 2002

VAZÃO
MÉDIA (L/s)

Piçarrão / Santa
Bárbara

208.489

551

Fase de inicio de
operação.

Santa Lúcia

132.322

219

Projeto conceitual

Bandeiras

20.316

67

Projeto conceitual

Nova América

4.266

11

Projeto conceitual

Icaraí

1.114

3

em operação

Mercedes

2.140

8

Obras concluídas

PUCC II

13.302

35

Projeto conceitual

Santa Rosa

4.254

13

em operação

Florence

57.968

88

Projeto conceitual

Ouro Verde

64.417

256

Projeto conceitual

Marajó

6.847

35

Projeto conceitual

Itajaí

8.080

38

Projeto conceitual

Viracopos

30.000

35

Projeto conceitual

963.868

2.983

TOTAL

ESTÁGIO DO
EMPREENDIMENTO
o
2 semestre 2002

Fonte – SANASA (atualizado até mês 01/2005).

4.3

Descrição do sistema de esgotamento sanitário nos loteamentos Parque das
Hortências e Arboreto Jequitibás
O sistema de coleta e tratamento do esgoto sanitário dos loteamentos é

operado pela SANASA S.A., que é a responsável pelo abastecimento público e
esgotamento sanitário no município de Campinas.
A condução do esgoto sanitário dos dois loteamentos na rede coletora,
exigiu a construção de duas estações elevatórias de esgotos EEE1 e EEE2.
A EEE1 recebe o esgoto sanitário do loteamento Parque das Hortências e
lança na EEE2, por meio de sistema de bombeamento. A EEE2 além de receber o
esgoto da EEE1, recebe também o esgoto do loteamento Arboreto Jequitibás.
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O esgoto, antes de entrar no sistema de bombeamento da EEE2, passa:
pelo sistema de gradeamento para remoção de sólidos grossos e de material
flutuante; pelo desarenador para remoção de partículas de areia e por um medidor
de vazão onde são feitas as medições a cada 30 minutos. Após estas operações, o
esgoto chega ao poço de sucção, de onde é conduzido por sistema de
bombeamento, para a estação de tratamento. As elevatórias foram projetadas com
tempo de detenção de 15 minutos para a vazão de pico. A Figura 15 mostra uma
visão geral da EEE2.

Figura 15 - Estação Elevatória de Esgoto - EEE2

4.4

Descrição da ETE Arboreto Jequitibás
Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizada a estação de tratamento

de esgotos domésticos, por processo aeróbio de lodos ativados, operando em
regime de fluxo intermitente (batelada), que trata os esgotos dos loteamentos
Parque das Hortências e Arboreto Jequitibás.
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A Figura 16 representa, de forma esquemática, o sistema de tratamento de
esgoto implantado para esses loteamentos.

Figura16 – Representação esquemática da ETE Arboreto Jequitibás

A empresa responsável pelo projeto é a PURITECH – Projetos e
Equipamentos de Defesa Ambiental, com sede na cidade de São Paulo e a ETE
está implantada no Loteamento Arboreto Jequitibás, no Distrito de Souzas,
Município de Campinas/SP, operando desde 1998.
O sistema de tratamento é composto por 2 elevatórias e 1 ETE, sendo:
a)

para as elevatórias:
● sistema de gradeamento;
● caixa de areia e
● medidor de vazão.

b)

para a ETE:
● sistema de peneiramento;
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● 2 reatores biológicos com capacidade de 447m3 cada;
● sistema de desinfecção por cloração, com capacidade de 42m3;
● 8 leitos para secagem do lodo e
● casa de operação, onde estão instalados os equipamentos de
controle, como: painéis eletrônicos, bomba dosadora e materiais para
amostragens.
4.5

Funcionamento do sistema de tratamento da ETE Arboreto Jequitibás
Após a remoção da fração grossa na EEE2, o afluente é bombeado até uma

peneira estática instalada na entrada dos reatores; em seguida, o efluente é lançado
nos reatores, por meio de um divisor de fluxo, que está instalado em uma “espécie
de cortina” com abertura de 50 centímetros em relação ao fundo do reator. Isto faz
com que o esgoto bruto, sempre entre em contato primeiro com o manto de lodo
onde a ação dos microrganismos é mais intensa. Dá-se início, deste modo, ao
processo de oxidação da matéria orgânica e da clarificação do líquido.
Os reatores são providos de aeradores de superfície, do tipo flutuante,
responsáveis pela mistura do esgoto e pela introdução de oxigênio na massa líquida,
condição necessária para o crescimento dos microrganismos que irão metabolizar a
matéria orgânica.
O crescimento de colônias de microrganismos, dá origem ao chamado “lodo
biológico” com tendência a se depositar no fundo do tanque e com aparência de
flocos na cor marrom.
O sistema de tratamento é operado em ciclos seqüenciais, conforme segue:
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− Enchimento/Aeração/Reação
Nesta fase, o aerador está ligado e o tanque de aeração pode ou não
estar sendo alimentado. O ciclo de aeração e reação estará terminado,
quando o nível de líquido no tanque atingir o seu nível máximo.
− Decantação
Completado o ciclo de aeração, os aeradores são desligados, para
permitir a separação das fases.
A partir daí, tem início o ciclo de decantação no qual, não estando mais
submetidos à agitação, os flocos do lodo irão gradualmente depositarse no fundo do tanque de aeração.
A decantação do lodo dá origem a duas fases distintas dentro do
tanque de aeração: uma superior, denominada líquido clarificado,
praticamente

isenta

de

partículas

sólidas

e

que

se

constitui

efetivamente em efluente tratado, e outra inferior, a camada de lodo.
− Descarga
Decorrido o tempo determinado para o ciclo de decantação, tem início
o ciclo de descarga, no qual, ainda com o aerador desligado e o
efluente já está tratado, efetua-se a drenagem do clarificado através de
um coletor instalado no próprio aerador.
− Desinfecção
O efluente tratado é submetido à desinfecção final por cloração antes
de ser lançado no corpo receptor. O cloro líquido é lançado no efluente
tratado por meio de bomba dosadora automática e o consumo de cloro
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é de aproximadamente 7mg/L (7 miligramas de cloro por litro de
efluente tratado).
As etapas até aqui citadas, processam-se automaticamente, por meio de
sistemas eletrônicos instalados na casa de operação.
−

Sistema de desidratação do lodo em leitos de secagem
A massa de microrganismos responsável pela digestão da matéria
orgânica possui a tendência de se multiplicar de forma contínua,
verificando-se, deste modo, uma quantidade cada vez maior de lodo no
tanque de aeração.
Uma das chaves para o perfeito funcionamento do sistema é a
manutenção deste lodo em quantidade controlada e adequada para a
síntese da matéria orgânica, nos despejos.
Quando a quantidade de lodo no interior do tanque excede o nível
máximo previsto no projeto, deve-se realizar retirada, de parte desse
lodo, para manter o equilíbrio necessário entre ele e o substrato.
A fração de lodo em excesso é removida do fundo de cada tanque de
aeração por gravidade e transferida para os leitos de secagem de lodo
biológico.
O lodo que sai dos tanques possui um grande teor de umidade, devendo
portanto, ser submetido a um período de secagem em leitos, para
desidratá-lo e facilitar o seu transporte.
Os leitos de secagem receberão unicamente o lodo biológico em
excesso, gerado nos tanques de aeração. Estas unidades, que
funcionam em rodízio, retêm os sólidos secos na superfície e permitem a

76

drenagem do filtrado (parte aquosa do lodo) através do meio filtrante. O
filtrado é recolhido em tubulação específica, instalada no fundo dos leitos
e retorna ao sistema através da elevatória de esgoto bruto.
O lodo gerado na estação Arboreto Jequitibás, segundo informação da
SANASA, é armazenado adequadamente em caçambas estacionárias
ao lado da própria estação, sendo depois utilizado como adubo, na
agricultura ou disponibilizado em aterro sanitário controlado.
Este trabalho tem como objeto material de estudo, uma estação de
tratamento de esgoto doméstico, por processo de lodos ativados de fluxo
intermitente (batelada), composta por: dois tanques de aeração com capacidade
volumétrica de 447,84m3 cada; um tanque de desinfecção com capacidade para
42m3 e oito leitos para secagem do lodo com área de 27m2 cada. Os tanques de
aeração possuem forma quadrada, com lados de 12m e altura de 3,91m. A altura da
coluna de lodo no tanque é de cerca de 1,93m, a altura do líquido é de cerca de
0,88m, com uma interface lodo/líquido de 0,30m.
O sistema foi projetado para operar com três ciclos diários, porém, como a
vazão do esgoto bruto gerado nos loteamentos está abaixo da vazão para o qual o
sistema foi projetado, a ETE está operando com uma batelada diária, para cada
reator.
Os ciclos são controlados por meio de painel eletrônico instalado na casa de
operação. O efluente clarificado é recolhido dos tanques, através de tubulação
presente nos aeradores flutuantes. O acionamento do sistema de coleta se dá pela
ação de uma válvula solenóide que é acionada por sistema eletrônico no final de
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cada ciclo de decantação. Esta fica instalada no tanque de aeração a uma altura de
0,88m abaixo de nível máximo do tanque.
O efluente retirado dos tanques de aeração passa pelo sistema de
desinfecção, antes de ser lançado no corpo receptor.
4.6

Método adotado para verificação da qualidade das águas
Para aprovação de projetos de sistemas para tratamento de efluentes, não

basta atender somente aos padrões de lançamento, mas também o efluente tratado
não pode alterar a classe do curso d`água, onde será disposto. Por questão de
segurança, é necessário verificar também, os padrões de qualidade das águas.
Os parâmetros escolhidos para serem analisados tiveram como referência o
Decreto no 8.468/76 e Resolução CONAMA no 20/86.
Na Tabela 5, estão listados os parâmetros escolhidos para análise da
qualidade do efluente final. Os valores desses parâmetros serão discutidos levandose em conta a necessidade de observância das legislações.
Decreto no 8.468/76
Artigo 18.
pH
material sedimentável
DBO5,20
regime de lançamento

Artigo 11.
amônia
nitrato
nitrito
coliformes fecais
DBO5,20
OD

Resolução CONAMA no 20/86
Artigo 21.
pH
material sedimentável
regime de lançamento
amônia

Artigo 5o
amônia
nitrato
nitrito
sólidos dissolvidos totais
coliformes fecais
DBO5,20
OD

Tabela 5 - Parâmetros escolhidos para verificação da qualidade do efluente final

4.7

Procedimentos para coletas e análises das amostras
A coleta e as análises laboratoriais das amostras foram realizadas pela

SANASA S.A. A empresa conta com laboratório instalado na ETE Samambaia,
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região de Campinas, onde concentra todos os ensaios que abrangem todas as ETAs
e ETEs.
Os

procedimentos

para

realização

dos

ensaios,

são

os

mesmos

padronizados internacionalmente, descritos no APHA (1992), Standard Methods for
Examination of Water and Wasterwater.

No caso de análise da matéria sólida

presente no tanque de aeração, foi usada também a norma NBR 10004, revisada
em 06 de outubro de 2004.
4.8

Coletas e análises escolhidas para o afluente
As coletas e análises foram realizadas no período de agosto a dezembro de

2003 e feitas cinco campanhas mensais de medição. No caso da caracterização do
esgoto bruto a ser tratado na estação Arboreto Jequitibás, as amostras foram
coletadas no sistema elevatório EEE2. As amostras foram retiradas sempre após o
efluente passar pela caixa de areia e o medidor de vazão. O ponto A da Figura 17,
indica o local onde as amostras foram coletadas.

Figura 17 – Fluxograma da ETE Arboreto Jequitibás
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Adotou-se como horário de coleta o período entre 11h e 14h, pois neste
intervalo de tempo, o esgoto bruto apresenta maior concentração de resíduos.
Para a coleta foi utilizado frasco feito de material inerte. Depois de coletadas,
as amostras foram acondicionadas em recipientes constituídos de material térmico e
isolante, contendo gelo. O tempo de transporte das amostras até o laboratório foi de
no máximo de 2 horas.
Para o afluente, foram analisados os parâmetros vazão, pH, fosfato total,
DBO, DQO, nitrogênio amoniacal, nitrogênio Kjeldahl total e matéria sólida, que
serão discutidos de acordo com os valores apresentados na literatura técnica.
4.9

Coletas e análises escolhidas para o efluente final
No que se refere à análise do efluente final da estação Arboreto Jequitibás,

as amostras foram colhidas no momento de descarga do reator e sempre na metade
do ciclo de descarga de uma batelada, após o efluente passar pelo ciclo de
desinfecção. O ponto B da Figura 17, indica o local da coleta no tanque de
desinfecção.
Para a coleta foram adotados os mesmos procedimentos descritos nos itens
4.7 e 4.8.
Os parâmetros escolhidos e analisados no efluente tratado, foram os
mesmos para o esgoto bruto, além de outros como: nitrato, nitrito, oxigênio
dissolvido e coliformes fecais.
Os valores dos parâmetros do efluente final são discutidos tendo como
referência a observância à legislação para emissão e disposição de efluentes, o
Decreto no 8.468/76 e Resolução CONAMA no 20/86.
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O parâmetro que terá atenção especial será a DBO, por ser o mais restritivo
para emissão.

4.10 Coletas e análises das amostras escolhidas para o corpo natural receptor
As amostras coletadas no corpo natural receptor, foram efetuadas sempre
no momento de lançamento do efluente tratado da ETE Arboreto Jequitibás e com
tempo suficiente para uma boa diluição a jusante do ponto de lançamento.
Para a coleta das amostras foram escolhidas distâncias de 50 metros a
jusante e a montante do ponto de lançamento. Esta distância foi adotada
arbitrariamente. Na seção de coletas, a amostra foi retirada a 2 metros da margem,
numa profundidade de 0,2m, conforme indicado nos pontos C e D da Figura 17.
Para a coleta, foram utilizadas garrafas de Hale, com a boca voltada contra o
sentido da correnteza. O acondicionamento e o transporte das amostras seguiram os
mesmos procedimentos já mencionados no item 4.8.
Os parâmetros escolhidos para serem analisados no corpo natural foram:
pH, DBO, DQO e OD.
No que tange à eficiência do tratamento, considera-se que

o efluente

tratado na ETE Arboreto Jequitibás, deve ter seus parâmetros de qualidade em
conformidade com os padrões de emissão e também com os padrões de qualidade
das águas, conforme exigem o Decreto no 8.468/76 e a Resolução CONAMA no
20/86.
O parâmetro no corpo receptor que terá atenção especial será o OD, por ser
o mais restritivo.
Os períodos de amostragem foram os mesmos citados no item 4.8
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Capítulo 5
5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A coleta das amostras levou em conta a vazão e o tempo de detenção
hidráulica do esgoto, sob tratamento no reator biológico.
No caso do efluente, como o sistema opera em regime de batelada, foi
necessário colher amostras no momento de descarte do mesmo.
A Tabela 6 mostra os valores dos parâmetros analisados, tanto no afluente
como no efluente final.
Conforme já apresentadas no Capítulo 4, as medições dos parâmetros
nitrato, nitrito, oxigênio dissolvido e coliformes fecais, foram realizadas somente no
efluente final. Observa-se também que não houve medições de vazão e temperatura
no efluente final da ETE.
Tabela 6 - Valores dos parâmetros analisados no afluente e efluente final
MESES PESQUISADOS (2003)
Parâmetros

Afluente ETE

Un.
8

Vazão
pH
Fosfato Total

9

10

11

Efluente ETE
12

8

9

10

11

12

L/s

2,44

2,98

2,81

2,50

2,89

-

-

-

-

-

-

7,20

7,90

7,10

7,50

6,50

5,60

6,30

6,40

6,50

6,50

mg/L

8,70

10,3

6,60

8,00

9,95

8,00

8,60

6,65

6,30

8,45

DBO5,20

mg/L

263

252

192

174

253

2

3

3

3

5

DQO

mg/L

507

536

328

444

436

56

41

46

49

29

Nitrogênio Amoniacal

mg/L

15,20

49,6

38,2

42,8

61,2

1,36

0,30

0,34

0,26

0,42

Nitrogênio Kjeldahl Total

mg/L

59,6

73,0

52,2

61,4

74,40

4,52

2,86

3,56

3,76

2,46

Sólidos Totais

mg/L

652

896

566

836

648

542

481

488

530

572

Sólidos Totais Voláteis

mg/L

358

302

242

318

332

187

137

164

172

244

Sólidos Totais Fixos

mg/L

294

594

324

518

316

355

344

324

358

328

Sólidos Sedimentáveis

mL/L

2,5

3,5

1,0

0,80

1,5

0

0

0

0,20

0

Nitrato

mg/L

(*)NM

NM

NM

NM

NM

27,0

16,4

11,6

13,0

31,4

Nitrito

mg/L

NM

NM

NM

NM

NM

0,01

0

0,01

0,02

ND

Oxigênio Dissolvido

mg/L

NM

NM

NM

NM

NM

4,2

4,9

4,1

5,3

5,1

NMP/100m/L

NM

NM

NM

NM

NM

420

300

190

800

200

Coliformes Fecais

Fonte: Adaptado dos laudos de análises de águas residuárias da SANASA (2003)
Legenda:
NM: Não medido
ND: Não detectados
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Os parâmetros escolhidos no afluente para serem analisados, tiveram como
base de observância os valores médios constantes da literatura técnica consultada.
Na Tabela 7, estão listados os valores obtidos no afluente, conforme Tabela
6 e também, os valores típicos médios, divulgados na literatura.
Tabela 7 – Valores encontrados no afluente e valores comentados pela
literatura técnica consultada
Parâmetro

Un.

Vazão

Afluente

Literatura

L/s

2,44 à 2,98

-

-

6,50 à 7,90

-

Fosfato Total

mg/L

6,60 à 10,30

5 à 10

DBO5,20

mg/L

174 à 263

100 à 300

DQO

mg/L

328 à 536

140 à 510

pH

Nitrogênio Amoniacal

mg/L

15,20 à 61,20

-

Nitrogênio Kjeldahl Total

mg/L

52,10 à 74,40

-

Sólidos Totais

mg/L

566 à 896

500 à 1000

Sólidos Totais Voláteis

mg/L

242 à 358

350 à 700

Sólidos Totais Fixos

mg/L

294 à 594

150 à 300

Sólidos Sedimentáveis

mg/L

0,80 à 3,5

-

Nitrato

mg/L

-

0,40

Nitrito

mg/L

-

0,10

Oxigênio Dissolvido

mg/L

-

-

-

11

Coliformes Fecais

NMP

10

Fonte: Adaptado de Jordão e Pessoa (1995), Von Sperlling (1996), Van Haandel e Marais (1999).

Na Tabela 8, são apresentados os valores obtidos nas análises do
efluente final, conforme Tabela 6, que serão discutidos tendo como referência à
observância dos padrões de emissão constantes no Artigo 18. do Decreto

no

8.468/76 e Artigo 21. da Resolução CONAMA no 20/86.
Tabela 8 - Valores do efluente final e valores do Decreto no 8.468/76 e
Resolução CONAMA no 20/86
Parâmetro
Vazão
pH

Un.
L/s

Decreto no 8.468/76
Artigo 18.

Efluente

CONAMA no 20/86
Artigo 21.

-

1,5 x vazão média diária

1,5 x vazão média diária

-

5,60 à 6,50

5,0 à 9,0

5,0 á 9,0

Fosfato Total

mg/L

6,30 à 8,60

-

-

DBO5,20

mg/L

2à5

60,0 ou 80%

(continua)
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(continuação)
Parâmetro
DQO

Un.

o

mg/L

CONAMA no 20/86
Artigo 21.

Decreto n 8.468/76
Artigo 18.

Efluente
29 à 56

-

-

Nitrogênio Amoniacal

mg/L

0,26 à 1,36

-

5,0

Nitrogênio Kjeldahl Total

mg/L

2,46 à 4,52

-

-

Sólidos Totais

mg/L

488 à 572

-

-

Sólidos Totais Voláteis

mg/L

137 à 244

-

-

Sólidos Totais Fixos

mg/L

324 à 358

-

-

Sólidos Sedimentáveis

mg/L

0,00 à 0,20

1,0

1,00

Nitrato

mg/L

11,60 à 31,40

-

-

Nitrito

mg/L

0,00 à 0,02

-

-

Oxigênio Dissolvido

mg/L

4,10 à 5,30

-

-

Coliformes Fecais

NMP

190,00 à 800,00

-

Fonte: adaptado dos laudos de águas residuárias da SANASA (2003).

-

.

Na Tabela 9, são apresentados os valores obtidos nas análises do efluente
final, os quais serão comparados com os padrões de qualidade do corpo d’água
receptor com base nos Artigos 11. do Decreto no 8.468/76 e 5o Resolução CONAMA
no 20/86.
Tabela 9 - Valores do efluente final e valores no Decreto no 8.468/76 e na Resolução
CONAMA no 20/86, para o corpo d’água receptor Classe 2
Parâmetro
Vazão
pH
Fosfato Total

Un.
L/s

Decreto no 8.468/76 Artigo 11.

Efluente

CONAMA no 20/86 Artigo 5o

-

1,5 x vazão média diária

1,5 x vazão média diária

-

6,30 a 6,50

6,0 a 9,0

6,0 a 9,0

mg/L

6,30 a 8,60

-

0,025

DBO

mg/L

2,0 a 5,0

5,0

5,0

DQO

mg/L

29,0 a 56,0

-

-

Nitrogênio Amoniacal

mg/L

0,26 a 1,36

0,5

0,02

Nitrogênio Kjeldahl Total

mg/L

2,46 a 4,52

-

-

Sólidos Totais

mg/L

488 a 572

-

500

Sólidos Totais Voláteis

mg/L

137 a 244

-

-

Sólidos Totais Fixos

mg/L

324 a 358

-

-

Sólidos Sedimentáveis

mg/L

0,00 a 0,20

-

-

Nitrato

mg/L

11,60 a 31,40

10,0

10,0

Nitrito

mg/L

0,00 a 0,02

1,0

1,0

Oxigênio Dissolvido

mg/L

4,10 a 5,30

5,0

5,0

Coliformes Fecais

NMP

190 a 800

1000

1000

Fonte: Adaptado dos laudos de águas residuárias da SANASA (2003).
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Na Tabela 10, são apresentados os valores dos parâmetros escolhidos para
análise da qualidade da água no corpo receptor natural, bem como os valores limites
da legislação verificada.
Tabela 10 – Valores dos parâmetros medidos a montante e a jusante do corpo receptor
natural e valores base da legislação
MESES PESQUISADOS (2003)
Montante ETE

Jusante ETE

Parâmetro

Un.

pH
DBO5,20
DQO
Oxigênio
Dissolvido

__
mg/L
mg/L

8
6,8
8,0
16

9
6,8
6,0
13

10
6,2
5,0
11

11
6,4
12,0
32

12
7,22
9,0
50

8
6,8
5,0
16

9
7,0
7,0
14

10
6,3
4,0
27

11
6,7
9,0
34

12
7,19
5,0
47

mg/L

5,1

5,0

5,6

5,8

6,6

6,8

7,2

7,3

7,9

6,6

5.1

Artigo 5o
CONAMA
no 20/86
6,0 a 9,0
5,0
-

Artigo 11
Decreto no
8.468/76
5,0
-

5,0

5,0

Hipótese interpretativa da legislação
Para discussão dos resultados obtidos nas análises dos parâmetros

escolhidos, adotou-se como referência à observância à legislação para o efluente
final, tratado na ETE Arboreto Jequitibás. Com relação aos valores dos padrões de
emissão, os medidos em campo, foram cotejados com os respectivos limites
exigidos pelo Artigo 18., incluindo seus parágrafos 1o, 2o, 3o e 4o do Decreto no
8.468/76 bem como pelo Artigo 21. da Resolução CONAMA no 20/86.
A verificação da manutenção das características de qualidade do corpo
natural, segundo sua Classe, será realizada cotejando-se os valores dos parâmetros
medidos no corpo receptor, após o lançamento do efluente tratado. Tal verificação
será feita, comparando-se com o Artigo 5o da Resolução CONAMA no 20/86 e Artigo
11. do Decreto no 8.468/76, que tratam deste assunto. Adicionalmente, serão
considerados os valores dos parâmetros no efluente final antes do lançamento, pois,
somente os parâmetros pH, DBO, DQO, e OD foram medidos no corpo receptor.
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5.2
5.2.1

Análises e discussões dos resultados obtidos
Vazão
A vazão do afluente que chega a ETE, é medida de hora em hora. Para este

trabalho, foram calculados valores médios mensais os quais mostram que a estação
opera com apenas 25% de sua capacidade de projeto.
Levantamentos realizados pela SANASA até junho de 2002, dão conta de
que foram solicitadas e executadas somente 314 ligações de água, das 779 ligações
residenciais, que o projeto do loteamento previu.
O consumo de água, segundo a SANASA, em julho de 2002 foi de 782,6m3,
o que resulta em um consumo médio de aproximadamente 208L/hab.dia, ou seja,
uma vazão média diária de 3,02L/s de água. Como a taxa de retorno considerada foi
de 80%, a vazão média de esgoto para a estação de tratamento foi de 2,42L/s.
Levando-se em conta 314 ligações, das 779 possíveis, a taxa de ocupação
do loteamento até junho de 2002, foi de 40,3%. No período da pesquisa, a vazão
média de retorno de água, ficou em 2,73L/s, mostrando um aumento na taxa de
ocupação do loteamento de 11% ao ano, em média.
Considerando-se somente as ligações domésticas, a vazão média adotada
no projeto do esgotamento sanitário foi de 5,77L/s. Tendo em conta a atual vazão de
esgoto e a taxa de crescimento ocupacional anual de 11%, chega-se a conclusão de
que ainda serão necessários 7 anos para o loteamento atingir a vazão prevista no
projeto.
Para as áreas públicas foi considerada em projeto, uma vazão média de
esgotamento sanitário de 5,91L/s, (áreas públicas são aquelas destinadas à
implantação de escolas, creches, parques, passeios etc.) totalizando vazão média

86

de projeto de 11,68L/s, conforme mostra a Figura 18. Até o momento, estas áreas
estão sendo pouco utilizadas, o que explica a baixa vazão do esgotamento sanitário
afluente à estação Arboreto Jequitibás.
Com relação à vazão do efluente final lançado no corpo receptor, mesmo
não sendo medida pela SANASA, não é difícil de se calcular.
De acordo com os valores da vazão do efluente na Tabela 6, a vazão média
diária do afluente, no período de pesquisa, foi de 2,73L/s, totalizando um volume
médio de 235,87m3/dia. Como o sistema opera com 2 reatores em paralelo, o valor é
dividido por 2, ou seja, a cada batelada é lançado no corpo receptor 117,93m3 de
efluente tratado.
O tempo para descarga de uma batelada, de acordo com o projeto, é de 1
hora, o que leva a afirmar que a vazão média final na saída da ETE é de 32,76L/s.
Portanto, a vazão do efluente final é considerada baixa, com relação à vazão do rio
Atibaia, que apresenta Q7.10 = 7,43m3/s (mínimos valores de vazão em 7 dias
consecutivos com período de recorrência de 10 anos), ressaltando-se que o rio
Atibaia tem ultimamente sua vazão regularizada por barragens.
No mês de novembro de 2002, foi registrada no posto de medição
fluviométrico de prefixo 3D-003-Desembargador Furtado, localizado no Município de
Campinas, vazão mínima diária de 2,63m3/s, Anexos A e B.
No que concerne às vazões relativas ao regime de lançamento, verifica-se
que pelo Artigo 18. da legislação paulista Decreto no 8.468/76 e Artigo 21. da
Resolução CONAMA no 20/86, foram atendidas, pois, o valor não ultrapassou 1,5
vez a vazão média diária do corpo receptor.
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Os Artigos 11. do Decreto no 8.468/76 e o Artigo 5o da Resolução CONAMA
no 20/86, relacionados às características de qualidade de cursos naturais de Classe
2, não apresentam exigências quanto ao regime de vazão no lançamento de
efluentes tratados.

14
12
Vazão (L/s)

10

Vazão ETE

8

Vazão de
projeto

6
4
2
0
Ago

Set

Out

Nov

Dez

2003
Figura 18 – Valores de vazão

5.2.2

pH
Em sistemas de tratamento de esgotos por processos aeróbios, o pH situa-

se entre 6,5 a 8,5, para que os microrganismos tenham crescimento normal, sendo 7
o valor ideal.
O pH do afluente, conforme mostra a Tabela 6 e a Figura 19, esteve entre 6,5
a 7,9, enquanto que no efluente final o valor esteve entre 5,6 a 6,5.
Observa-se na Figura 19, que apenas em um ponto, o pH do esgoto afluente
coincidiu com o mínimo recomendado na literatura técnica.
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pH
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técnica
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Valores obtidos
no afluente

2003

Figura 19 – Valores de pH do afluente

A Figura 20, mostra que o esgoto tratado e disposto no rio, apresentou pH
entre o mínimo e o máximo preconizado como padrão de emissão no Decreto no

pH

8.468/76 e Resolução CONAMA no 20/86, Artigos 18. e 21. respectivamente.
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artigo 21
Ago
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Out
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Dez
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Figura 20 – Valores de pH do efluente final

No corpo receptor, após o lançamento do efluente, o valor do pH a jusante e
a montante, do ponto de lançamento, conforme é mostrado na Figura 21, estiveram
entre 6,3 a 7,2, bem próximos, não comprometendo a qualidade do corpo receptor.

89

10

Montante ETE

9
8

pH

7

Jusante ETE

6
5

Valor mínimo
artigo 5º e
artigo 11
Valor máximo
artigo 5º e
artigo 11

4
3
2
1
0
Ago

Set

Out

Nov

Dez

2003

Figura 21 – Valores de pH no corpo receptor

Em sistemas de tratamentos de esgotos inteiramente aeróbios, quando a
nitrificação se desenvolve sem que a desnitrificação ocorra, o pH torna-se instável,
conforme Van Haandel e Marais (1999, p.118), prejudicando o comportamento do
sistema. Neste caso, há necessidade de se estabilizar o pH pelo efeito tampão da
alcalinidade, já que em águas residuárias o valor da alcalinidade é inferior ao
necessário para manter um pH estável.
Mesmo com a pequena queda no valor do pH, mostrada na Figura 20, o
atendimento aos Artigos 18. do Decreto no 8.468/76 e 21. da Resolução CONAMA no
20/86, que limitam esse valor para lançamento, na faixa entre 5 a 9, o pH não foi
comprometido.
5.2.3 Fosfato total
Nos processos biológicos de tratamento de efluentes, a presença de fosfato é
essencial ao desenvolvimento dos microrganismos.
De acordo com Jordão e Pessoa (1995, p. 43), a relação em peso 100 mg/L
de DBO para 1mg/L de fosfato, pode ser uma regra indicadora da viabilidade do
tratamento biológico, no entanto, esta relação não foi observada no sistema
estudado.
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A remoção de fosfato do efluente, em processos de tratamento de esgotos, é
normalmente pouco eficiente, como pode ser constatado observando-se a Tabela 6
e a Figura 22.

Fosfatototal (mg/L)
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Figura 22 – Valores de fosfato total

A presença de nutrientes no corpo d’água, entre eles o fosfato, no efluente
final das ETEs, pode colaborar para o crescimento exacerbado de algas e o
processo de eutrofização. A proliferação de algas pode afetar a qualidade e as
possibilidades de uso desta água.
Sistemas de tratamentos de esgotos que utilizam processos puramente
aeróbios, usualmente não conseguem atender à legislação quanto aos padrões de
emissão de fósforo. O parâmetro fosfato não é observado no efluente final para
lançamento, nem no Artigo 18. do Decreto no 8.468/76, nem no Artigo 21. da
Resolução CONAMA no 20/86.
Já o Artigo 5o da Resolução CONAMA no 20/86, limita o valor do fosfato total
no corpo d’água em 0,025mg/L, conforme é mostrado na Figura 22.
O Artigo 11. do Decreto no 8.468/76 não aborda valores para fosfato,no
entanto, prevalece a legislação mais restritiva.
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5.2.4 Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO
A matéria orgânica é o principal parâmetro a ser removido em sistemas de
tratamentos de esgotos domésticos, de acordo com a literatura técnica.
Como representado na Tabela 7 e conforme a Figura 23, a DBO do afluente
a ETE Arboreto Jequitibás, apresentou valores entre 174 a 263mg/L.

DBO (mg/L)
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Figura 23 – Valores de DBO

Os valores de DBO no efluente da ETE ficaram entre 2 e 5mg/L, obtendo-se
portanto, eficiência na remoção deste, entre 98,0% e 99,2%, valores estes
considerados muito satisfatórios. Mesmo para o sistema aeróbio de tratamento de
efluentes, estes valores atenderam plenamente quanto aos necessários para o
despejo, lembrando que a redução mínima deve ser de 80% da DBO inicial.
Devido a essa elevada eficiência quanto à remoção de DBO, o efluente da
ETE Arboreto Jequitibás, também atende aos valores limites exigidos pela legislação
quanto à classificação do corpo d’água, como é mostrado na Figura 24, não
proporcionando quaisquer efeitos negativos na qualidade da água com relação à
matéria orgânica.
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Figura 24 – Valores de DBO

O Artigo 5o da Resolução CONAMA no 20/86 e o Artigo 11. do Decreto no
8.468/76, regulam o valor da DBO no corpo receptor estabelecendo o máximo de 5
mg/L para esse parâmetro, no caso de corpo receptor Classe 2. Embora o efluente
final tratado na ETE Arboreto Jequitibás tenha apresentado valores do parâmetro
DBO menores que 5mg/L, conforme mostra a Figura 24, o corpo receptor
apresentou a montante e a jusante do ponto de lançamento valores de DBO maiores
que 5mg/L, isto implica em desconformidade com sua classificação como corpo
natural Classe 2. No entanto, deve ficar claro que esta evidência não pode ser
atribuída ao lançamento dos efluentes, já que eles apresentaram valores menores
que 5mg/L, exceto em uma das medições, como demonstra a Figura 24.
5.2.5 Demanda Química de Oxigênio - DQO
O parâmetro DQO foi analisado para observar a sua correlação com a DBO.
Na literatura técnica é comum a relação da DQOafluente / DBOafluente, estar na faixa de
1,7 a 2,4, enquanto que no efluente final esta relação é bem superior. Na relação
DQO/DBO5 baixa, a fração biodegradável é elevada e provavelmente o esgoto
possa ser tratado por processos biológicos, Von Sperlling (1996, v.1, p.70).
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A DQO no corpo receptor, conforme mostra a Figura 25, praticamente não
se alterou após o lançamento do efluente.
A legislação federal Resolução CONAMA no 20/86, Artigos 5o e 21. e a
legislação estadual Artigos 11. e 18. do Decreto no 8.468/76, não abordam o
parâmetro DQO, porém, como matéria orgânica, sua remoção se torna importante.
Ainda de acordo com a Figura 25, a remoção da DQO foi bastante
significativa para o sistema empregado na ETE Arboreto Jequitibás, ficando entre
86% e 96,3%, com valor médio de 89,9%, valores considerados excelentes.
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Figura 25 – Valores de DQO

5.2.6 Nitrogênio amoniacal
Em sistemas de lodos ativados, o teor de nitrogênio orgânico vai diminuindo,
conforme o esgoto vai sendo tratado, uma vez que o nitrogênio orgânico se converte
progressivamente em nitrogênio amoniacal, pela atividade biológica. Na Tabela 6,
constam os valores obtidos de nitrogênio no afluente e no efluente final. A Figura 26
representa, as porcentagens de remoção, que em algumas análises, foram
superiores a 91%.
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Com relação aos padrões de emissão, o Decreto no 8.468/76 não comenta
sobre valores de amônia a ser removida; no entanto, o Artigo 21. da Resolução
CONAMA no 20/86, limita o valor do parâmetro amônia para emissão em 5 mg/L,
conforme é mostrado na Figura 26. De acordo com os resultados obtidos, a ETE
estudada atendeu significativamente a legislação.
Já para os padrões de qualidade, o Artigo 11. do Decreto no 8.468/76, limita
o valor da amônia em 0,5mg/L enquanto o Artigo 5o da Resolução CONAMA no
20/86 é mais restritivo ainda, limitando o valor da amônia gasosa no corpo natural
em 0,02mg/L, conforme mostra a Figura 27. Cabe lembrar, que não foi medido o
teor de amônia no corpo receptor natural, portanto, não foi possível elaborar uma
análise do impacto causado pelo despejo do efluente tratado no corpo d’água,
quanto a este parâmetro.
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Figura 26 – Valores de nitrogênio amoniacal
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Figura 27 – Valores de nitrogênio amoniacal

5.2.7 Nitrogênio Kjeldahl Total - NKT
O nitrogênio Kjeldahl total é a soma do nitrogênio orgânico e do nitrogênio
amoniacal, ambos prejudiciais em corpos d’água, se lançados em grandes
concentrações.
A Figura 28, mostra uma expressiva redução dos valores do nitrogênio
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Figura 28 – Valores de nitrogênio Kjeldahl total
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O nitrogênio Kjeldahl total não é objeto da legislação, conforme se observa
nos Artigos 11. e 18. do Decreto no 8.468/76 e Artigos 5o e 21. da Resolução
CONAMA no 20/86.
5.2.8 Material sólido
O sistema empregado na ETE Arboreto Jequitibás, apresentou baixa
eficiência com relação à remoção de sólidos totais, voláteis e fixos, no entanto,
mostrou-se bastante eficiente na remoção de sólidos sedimentáveis, conforme
mostra a Tabela 6.
A remoção de sólidos totais, oscilou entre 11,7% e 46,3% ficando com uma
média de 25,1%, média esta considerada baixa. Para os sólidos voláteis o valor
médio obtido foi um pouco melhor, 41% e um intervalo entre 26,5% e 54,5%. Já para
sólidos totais fixos, praticamente não houve remoção, ficando a média em torno de
9%. No entanto, a legislação não trata sobre emissão de sólidos, porém, o Artigo 5o
da Resolução CONAMA no 20/86, resguarda ao corpo receptor, o limite máximo
de 500mg/L de sólidos dissolvidos
A Figura 29, apresenta a evolução dos parâmetros relativos aos sólidos

Teores de sólidos ( mg/L)

(totais, fixos e voláteis) e a Figura 30, mostra a remoção da parcela sedimentável.

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

ST Afluente
ST Efluente
STV Afluente
STV Efluente
STF Afluente
STF Efluente

Ago

Set

Out

Nov

Dez

2003

Figura 29 – Valores de sólidos totais
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Figura 30 – Valores de sólidos sedimentáveis

A parcela de sólidos sedimentáveis teve praticamente remoção total,
conforme é mostrado na Figura 30, atendendo o que determina a legislação para
emissão.
5.2.9 Nitrato
Em sistemas de tratamento biológico, a formação de nitrato é favorecida,
devido à oxidação biológica da amônia proveniente do nitrogênio. Entretanto, a
presença do oxigênio dissolvido no licor misto, no tanque de aeração, inibe o
desenvolvimento da desnitrificação.
De

acordo com os resultados mostrados na Figura 31, os valores

encontrados para nitrato no efluente final, ficaram acima de 10mg/L, ultrapassando
o limite para qualidade de corpo receptor natural, conforme determinam os Artigos
11. do Decreto no 8.468/76 e 5o da Resolução CONAMA no 20/86. Porém, não há
exigência, quanto à emissão de nitrato, na legislação estadual Artigo 18. deste
mesmo decreto, nem no Artigo 21. desta mesma Resolução.
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Ressalta-se que não houve monitoramento do parâmetro nitrato no corpo
receptor, o que impede a verificação da ocorrência de rebaixamento da sua
qualidade quanto a este parâmetro, uma vez que os resultados obtidos foram
superiores, havendo a necessidade de balanço de massa ou monitoramento a
montante e a jusante, em estudos superiores.
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Figura – 31 – Valores de nitrato

5.2.10 Nitrito
Em sistemas de tratamentos biológicos aeróbios, geralmente o nitrito é
convertido quase que totalmente a nitrato, devido à ação bioquímica de bactérias e
presença de oxigênio dissolvido.
Os valores de nitrito no efluente final são apresentados na Figura 32.
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Figura 32 – Valores de nitrito

O nitrito não é exigido como parâmetro de emissão, porém, é observado nos
parâmetros de qualidade do corpo d’água receptor, Artigo 11. do Decreto no
8.468/76 e Artigo 5o da Resolução CONAMA no 20/86, sendo limitado em 1,0mg/L.
De acordo com os valores da Figura 32, o nitrito esteve ausente em quase
todas as amostras analisadas no período pesquisado. Embora esse parâmetro não
tenha sido analisado no corpo receptor d’água, pode-se afirmar que o efluente não
altera o padrão de classificação do corpo d’água.
5.2.11 Oxigênio Dissolvido – OD
O oxigênio dissolvido é parâmetro de extrema importância no corpo receptor,
dada sua correlação com a manutenção da vida.
Conforme mostra a Figura 33, duas amostras analisadas no efluente final,
apresentaram valores de oxigênio dissolvido menores que 5mg/L, porém, nem o
Artigo 21. da Resolução CONAMA no 20/86, nem o Artigo 18. do Decreto no
8.468/76, limitam o valor do oxigênio dissolvido, para lançamento.
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Figura 33 – Valores de oxigênio dissolvido

Ainda de acordo com a Figura 33, os valores do oxigênio dissolvido a
jusante do ponto de lançamento no corpo receptor natural, apresentaram teores de
oxigênio dissolvido mais altos que os valores percebidos a montante.
Entre os meses de agosto a novembro, época em que se percebem
menores intensidades de chuvas, os valores do oxigênio dissolvido, conforme
mostra Figura 33, foram mais altos no período em que o corpo receptor apresentou
menores vazões. Anexos A e B.
Uma hipótese para isso, pode ser que a distância de 50 metros escolhida
para a coleta das amostras, não tenha sido suficiente, para permitir uma diluição
total do efluente lançado.
No período de chuvas mais intensas, principalmente no mês de dezembro,
quando o rio apresentou grandes vazões, os valores do oxigênio dissolvido, tanto a
montante como a jusante, mantiveram-se iguais, conforme é mostrado na Figura 33.
Com os valores do oxigênio dissolvido a jusante do ponto de lançamento no
corpo receptor maiores que 5mg/L, significa dizer que os Artigos 5o da Resolução
CONAMA no 20/86 e 11. do Decreto no 8.468/76 foram amplamente atendidos, pois,
não houve rebaixamento da qualidade da água do rio.
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5.2.12 Coliformes fecais
Os coliformes fecais foram medidos somente no efluente final e o valor
obtido foi comparado com os valores estabelecidos no Artigo 11. do Decreto no
8.468/76 e Artigo 5o da Resolução CONAMA no 20/86, que estabelecem o número
mais provável (NPM) de 1000 para o limite de coliformes fecais, resguardando
assim, a qualidade do corpo natural.
A Figura 34 mostra, que os valores de coliformes fecais obtidos no efluente
final da ETE Arboreto Jequitibás, ficaram abaixo do limite exigido pela legislação.
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Figura 34 – Valores de coliformes fecais

Capítulo 6
6 CONCLUSÃO
A Estação de Tratamento de Esgoto Arboreto Jequitibás foi projetada para
tratar uma vazão de esgoto de 11,68L/s. O sistema já está operando há 5 anos e
trata apenas 2,72L/s em média, isso devido à baixa taxa de ocupação do
loteamento, inferior àquela estimada em projeto.
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Como a vazão afluente é baixa em relação à vazão para a qual o sistema foi
projetado, a ETE poderá operar com ciclos de bateladas menores e ainda receber
esgotos de outros bairros, para tratá-los.
A eficiência de tratamento da ETE Arboreto Jequitibás atende aos padrões
de emissão para os parâmetros verificados, conforme Artigo 18. de Decreto no
8.468/76 e também Artigo 21. da Resolução CONAMA no 20/86.
O efluente final apresentou uma pequena queda nos valores do pH com
relação ao afluente, no entanto, os limites para emissão foram respeitados. Os
valores verificados a montante e a jusante no corpo receptor, também estiveram
dentro dos limites estabelecidos pelo Artigo 11. do mesmo Decreto e também o 5o
da mesma Resolução.
Os valores verificados para o fosfato total no afluente, praticamente se
mantiveram no efluente final. A legislação não limita o fosfato para emissão.
A ETE apresentou valores de remoção de matéria orgânica de até 99% para
DBO e 80% para DQO, atendendo plenamente os limites previstos na legislação,
para lançamento.
O limite máximo para DBO em corpos d’água Classe 2, de acordo com a
legislação, é de 5mg/L. As análises realizadas no corpo receptor, apresentaram os
valores a montante em 4 amostras, valores superiores ao exigido pela legislação,
indicando que as características do rio estão em desacordo com sua classe, mesmo
antes do lançamento do efluente tratado. A jusante do ponto de lançamento, duas
amostras apresentaram valores superiores à 5mg/L, no entanto, não se pode afirmar
que o efluente lançado tenha interferência sobre estes valores.
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De acordo com a hipótese interpretativa adotada, o valor da DBO para
lançamento poderá ser superior ao valor previsto na legislação que classifica o corpo
d’água, desde que não apresente no corpo receptor, decréscimo de oxigênio
dissolvido, em teor abaixo de sua classe.
O nitrogênio amoniacal apresentou percentual médio de remoção superior a
90%. O efluente lançado atendeu satisfatoriamente a legislação pertinente aos
padrões de emissão, Artigo 18. do Decreto no 8.468/76. Não foi verificado no corpo
receptor após o lançamento, se houve alterações no limite imposto pelo Artigo 5o da
Resolução CONAMA no 20/86.
O sistema empregado para o tratamento de esgoto na ETE Arboreto
Jequitibás, apresentou significativa remoção de nitrogênio Kjeldahl total, em torno de
92%, parâmetro avaliado apesar de não constar, como parâmetro de emissão nem
como padrão de qualidade no corpo receptor.
Os sólidos sedimentáveis foram praticamente todos removidos no processo
de tratamento, 97% em média, atendendo satisfatoriamente a legislação para este
parâmetro.
No período pesquisado, todas as amostras do efluente apresentaram valores
de nitrito inferiores a 1mg/L, limite este exigido pelos Artigos 5o da Resolução
CONAMA no 20/86 e 11. do Decreto no 8.468/76, para corpo receptor natural Classe
2. Portanto, não havia como o efluente alterar a qualidade do corpo receptor.
Para o oxigênio dissolvido, a pesquisa mostrou que, apesar de três amostras
apresentarem valores inferiores à 5mg/L, estas ocorrências não alteraram os valores
exigidos para classificação do corpo receptor natural, já que os valores do oxigênio
dissolvido a jusante, para uma distância de 50 metros do ponto de lançamento,
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foram maiores do que a montante também a uma distância de 50 metros e ambos
foram sempre superiores ao exigido para o corpo receptor natural Classe 2.
A quantidade de coliformes fecais, lançados pelo efluente da ETE
pesquisada, ficou abaixo de 1000 (NMP) por 100mL. O Artigo 5o da Resolução
CONAMA no 20/86 e Artigo 11. do Decreto 8.468/76, limitam o valor em 1000 (NMP)
por 100mL, de modo que é bastante improvável que o efluente, possa alterar
negativamente a qualidade do corpo receptor.
Ressalta-se que estas conclusões, referem-se somente ao período
pesquisado e não podem ser extrapoladas.

Capítulo 7
7

RECOMENDAÇÕES
Recomenda-se que:
a) Sejam efetuados estudos para utilização da estação Arboreto Jequitibás,
no tratamento de esgotos de bairros próximos;
b) Sejam alterados os ciclos de programação, criando-se etapas anóxicas,
para atender ao requisito nitrato e fosfato;
c) Sejam efetuados estudos para verificar se o excesso de lodo no tanque
de aeração decresce o valor do oxigênio dissolvido no efluente final e
d) Sejam

efetuadas

análises

no

corpo

receptor,

para

verificar

a

concentração de nitrato, a jusante do ponto de lançamento do efluente da
ETE Arboreto Jequitibás.
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ANEXOS

ANEXO A
Dados fluviométricos do Rio Atibaia

ANEXO A – Dados Fluviométricos do Rio Atibaia

Posto: Desembargador Furtado
Prefixo: 3D-003
Rio: Atibaia
A.D.: 2.490 km2

Município: Campinas
Período de Observação:1975 a 1997 (mensal e mínima); 1944 a 1997 (máxima)
Coordenadas UTM: 7480,6km N; 295,7km E

Vazões (m3/s)

Série histórica

2002

Mínima mensal
Média mensal
Máxima mensal
Mínima diária
Máxima diária
Média mensal 2002
Mín.diária 2002
Máx.diária 2002

JAN
16,4
47,4
81,4
7,17
230
-------

FEV
18,2
41,6
65,7
8,88
316
-------

MAR
14,9
40,4
80,2
8,99
221
-------

ABR
10,2
27,4
73,6
5,26
154
16,2
10,9
26,0

MAI
10,7
23,2
54,4
6,54
131
14,4
9,9
25,1

JUN
9,11
23,2
52,9
7,48
136
8,73
7,35
11,1

JUL
9,88
22,9
80,9
7,32
136
8,77
6,88
10,9

AGO
7,60
18,8
48,4
5,42
103
9,58
3,39
22,0

SET
5,29
22,6
80,4
3,79
119
10,0
6,76
16,1

OUT
9,06
25,6
73,5
4,75
144
7,41
3,75
19,0

NOV
14,5
27,4
68,4
5,26
126
11,1
2,63
52,8

DEZ
15,4
37,5
74,2
6,87
268
13,2
5,54
25,5

11

ANEXO B
Dados fluviométricos do Rio Atibaia

ANEXO B – Dados Fluviométricos do Rio Atibaia

Posto: Bairro da Ponte CPFL
Prefixo: 3D-006
Rio: Atibaia
A.D.: 1.920 km2

Município: Itatiba
Período de Observação:1975 a 1996 (mensal e mínima);1930 a 1997 (máxima)
Coordenadas UTM: 7457,2km N; 312,5km E

Vazões (m3/s)

Série histórica

2002

Mínima mensal
Média mensal
Máxima mensal
Mínima diária
Máxima diária
Média mensal
Mín.diária
Máx.diária

JAN
13,5
35,7
66,2
7,43
187
47,7
15,5
109

FEV
14,5
35,0
81,9
8,51
242
38,6
19,8
68,8

MAR
12,0
33,3
73,4
8,15
155
26,0
15,6
58,9

ABR
8,86
24,3
62,1
6,29
118
14,8
10,9
23,6

MAI
9,01
21,3
56,2
5,73
174
12,9
8,84
23,0

JUN
7,32
24,1
125
4,56
177
8,67
7,81
12,0

JUL
7,60
19,1
62,0
5,71
109
9,39
7,56
11,3

AGO
5,18
16,5
39,4
3,48
75,2
9,21
5,88
18,3

SET
5,23
19,6
60,7
3,79
94,1
9,94
5,57
16,2

OUT
8,20
21,1
56,9
4,40
88,0
8,00
5,72
14,4

NOV
13,0
22,5
51,8
4,47
77,0
11,1
3,91
34,4

DEZ
13,4
28,7
55,9
7,00
215
13,0
6,99
2,54
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