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Resumo

O presente trabalho analisa e descreve os aspectos técnicos e operacionais
relativos ao tratamento anaeróbio pela utilização de reator anaeróbio de fluxo
ascendente e manta de lodo (UASB), visando elaborar diretrizes necessárias à
capacitação da mão-de-obra responsável por sua operação.
A metodologia buscou estabelecer a condição operacional necessária e o
parâmetro de controle associado para que o requisito de desempenho fosse
atendido. Através de análise integrada do projeto executivo, da literatura técnica e
da observação do funcionamento de unidades semelhantes, foram identificados os
requisitos do desempenho esperados para o reator, bem como os parâmetros que
descrevem tais atributos.
O resultado foi o estabelecimento de diretrizes de capacitação de mão-de-obra
através das designações profissionais associadas aos parâmetros envolvidos no
controle operacional baseado no pH e alcalinidade com o objetivo do treinamento
do público alvo identificado. Essas considerações são válidas para o contexto
operacional da ETE Vó Pureza, como também para uma proporção significativa
das ETE’s implantadas no Brasil.
Conclui-se que o problema de operação de reatores anaeróbios de fluxo
ascendente (UASB) é muito complexo envolvendo desde a concepção adequada
de estações de tratamento de esgoto tais como tanques de equalização, passando
por um programa nacional de capacitação de mão-de-obra nos seus mais diversos
níveis de formação, assim como investimentos em equipamentos para medição e
monitoramento on-line.
Palavras-chave: Reatores anaeróbios de fluxo ascendente. UASB. Operação de
reatores. Diretrizes. Capacitação.

Abstract
Guidelines to train capable manpower responsible for the proper operation
the Upflow Anaerobic Sludge Blanket reactors sewage fludge, focusing pH
and alkalinity as performance indices
The present work analyzes and describes the technical and operational aspects
relative to the anaerobic treatment thru the utilization of Upflow Anaerobic Sludge
Blanket Reactors (UASB), aiming to elaborate necessary guidelines to train
manpower responsible for the operation.
The methodology sought to establish the necessary operational condition and the
associated control parameter so that the performance requisite was met. Through
integrated analysis of the executive project, the technical literature and the
operation observation of similar units, performance requisites were identified as
expected by the reator, as well as the parameters that describe such attributes.
The result was the establishment of training guidelines through professional
designations associated to the parameters involved in the operational control based
on pH and alkalinity with the goal of the training aimed at a specified group. These
considerations are valid for Wastewater Treatment's “Vó Pureza”operational
context, as well as for a Treatment Plant significant proportion of ETE implanted in
Brazil.
We conclude the operation problem of Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactors
(UASB) is very complex, involving since the conception adequate sewage treatment
stations such as tanks of equalization, passing thru a national work training program
of several levels,as well as investments in mensuration equipament for and on line
monitoring.
Keywords: Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactors. UASB. Reactors Operation.
Guidelines.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Os déficits do saneamento ambiental e a degradação dos recursos hídricos
O Brasil é um país privilegiado, possuindo 12% das reservas mundiais de
água doce. No entanto, a distribuição desse recurso no país não é uniforme.
Aproximadamente, 80% das águas brasileiras estão na Bacia Amazônica e 1,6% no
Estado de São Paulo, o inverso ocorre com a demanda por esse recurso já que o
estado de São Paulo é o mais populoso do país. E, como vem acontecendo em
outras partes do mundo, as interferências no ciclo de renovação, principalmente das
águas superficiais, têm diminuído a quantidade e a qualidade de água disponível
para consumo. As interferências podem ser de naturezas mais variadas possíveis
como: extração excessiva das águas subterrâneas e superficiais, uso inadequado da
água, lançamento de efluentes domésticos e industriais nos corpos de água,
ausência de controle de erosão, ausência de matas ciliares, alteração das condições
climáticas, etc. Esse conjunto de fatores colabora para que, cada vez mais, ocorra
um crescente aumento de custo no tratamento das águas para abastecimento
(CETESB, 2004).
Este mesmo panorama é apresentado por Setti et al. (2002). Os autores
indicam que o Brasil encontra-se em uma posição privilegiada perante a maioria dos
países quanto ao seu volume de recursos hídricos (disponibilidade hídrica de 5.745
km3.ano-1), porém, mais de 73% da água doce disponível do país encontra-se na
bacia Amazônica que, por sua vez, é habitada por menos de 5% da população.
Portanto, apenas 27% dos recursos hídricos brasileiros estão disponíveis para 95%
da população. A idéia de abundância serviu, por muito tempo, como suporte à
cultura do desperdício de água disponível, à não realização dos investimentos
necessários para seu uso e proteção mais eficientes e à sua pequena valorização
econômica.
Entre os serviços de saneamento básico, o esgotamento sanitário é o que tem
menor presença nos municípios brasileiros. Dos 5.507 municípios, existentes em
2000, apenas 52,2% destes eram servidos por rede coletora de esgoto. No período
compreendido entre 1989 e 2000, houve um aumento de 77,4% no tratamento do
esgoto coletado pelas empresas, passando de 19,9% para 35,3%. Os municípios
com população entre 45.001 e 100.000 habitantes apresentaram crescimento
relativo de 169,4% no volume de esgoto tratado. Os municípios de maior porte
apresentaram crescimento, também significativo, de 84,6%, embora estes
municípios não cheguem a tratar nem a metade do esgoto coletado (IBGE, 2000).
Estes números alertam para o fato de que se a cobertura do serviço de
esgotamento sanitário é reduzida e o tratamento do esgoto coletado não é
abrangente, o destino final do esgoto sanitário contribui ainda mais para um quadro
precário do serviço. E, conseqüentemente, o esgoto é despejado in natura nos
corpos de água ou no solo, comprometendo a qualidade da água utilizada para o
abastecimento, irrigação e recreação.
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Os problemas de escassez hídrica no Brasil decorrem, fundamentalmente, da
combinação do crescimento exagerado das demandas localizadas e da degradação
da qualidade das águas. Este contexto apresenta-se como uma conseqüência do
aumento desordenado dos processos de urbanização, industrialização e expansão
agrícola. O crescimento demográfico brasileiro associado às transformações pelas
quais passou o perfil da economia do país refletiu-se de maneira considerável no
uso de seus recursos hídricos na segunda metade do século XX (SETTI et al.,
2002).
O aumento do número de municípios, acompanhado de um crescimento
populacional, sem um adequado planejamento ambiental que possibilite o correto
desenvolvimento de infra-estrutura de saneamento básico, acaba por provocar
alterações bruscas na natureza, alterações estas que se refletem em poluição,
contaminação, adaptação ou, até mesmo, em morte dos seres envolvidos.
Conseqüentemente, a saúde, o bem estar público e o meio ambiente são
comprometidos e a qualidade de vida resultante passa a ser questionável.

1.2 O Município de Campinas
O município de Campinas tem uma área territorial de 797,6 km2, ocupando a
área urbana uma extensão de 388,9 km2 (SANASA, 2005b). Sua população é de,
aproximadamente, 1 milhão de habitantes, 98% dela estabelecida na área urbana,
conforme Tabela 1.

Tabela 1 – População do Município de Campinas
POPULAÇÃO

HABITANTES

Rural

20.000

Urbana

980.000

Total

1.000.000

Fonte: Adaptado de SANASA, 2005b.

Campinas possui um clima sub-tropical de altitude, com verão quente e úmido
e inverno ameno e quase seco. A precipitação média anual é de 1.380 mm, 75%
dela distribuída a longo do semestre outubro/março. A temperatura média é da
ordem de 22ºC. A umidade relativa do ar (média anual) é de 72,1% e o período
médio de insolação no ano é de 2.628 horas (SANASA, 2005b).
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1.3 Inserção do Município de Campinas no sistema hídrico
No que se refere à hidrografia, Campinas está localizada integralmente na
Bacia do Rio Tietê, receptor das águas dos seus afluentes de margem direta, o Rio
Piracicaba e o Rio Capivari. Na sua parte Norte, Campinas é atravessada pelos Rios
Jaguari e Atibaia, formadores do Rio Piracicaba, a partir das suas confluências no
município de Americana. Na parte Oeste de Campinas, destaca-se o Ribeirão
Quilombo, cujas nascentes se encontram entre os bairros do Chapadão e dos
Amarais, indo desaguar na margem esquerda do Rio Piracicaba após atravessar os
municípios de Sumaré, Nova Odessa e Americana. Na parte Sul, o Município é
atravessado pelo Rio Capivari, afluente direto do Rio Tietê, após se desenvolver
pelos municípios de Monte Mor, Capivari, Rafard e Mombuca (SANASA, 2005b).
De acordo com CETESB (2004a), o Município de Campinas está inserido na
Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 05 (UGRHI 5 – Piracicaba,
Capivari e Jundiaí), conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 05
Fonte: SANASA, 2005b.

1.4 O saneamento básico no meio urbano de Campinas
A Sanasa – Campinas é uma empresa de economia mista, cujo acionista
majoritário é a Prefeitura Municipal de Campinas. A empresa é responsável pelo
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serviço de abastecimento de água (captação, adução, tratamento, reservação e
distribuição de água potável), coleta, afastamento e tratamento dos esgotos
domésticos do município de Campinas (SANASA, 2005b).

1.4.1 Abastecimento de água
Dados obtidos em Sanasa (2005b), mostram que a empresa fornece,
atualmente, água potável encanada a 98% da população urbana de Campinas
através de cinco estações de tratamento. O conjunto de estações de tratamento de
água tem capacidade de produção de até 4500 litros/segundo, sendo 95% da
captação proveniente do rio Atibaia e 5%, do rio Capivari. O volume médio mensal
de água potável produzido é da ordem de dez milhões de metros cúbicos
transportado por mais de 3.622 quilômetros de adutoras e redes de distribuição e
reservado em 68 reservatórios dispersos pela cidade com capacidade total de 121
milhões de litros.
Toda a infra-estrutura do Sistema de Abastecimento de Água instalada está
dimensionada para atender às novas demandas decorrentes do crescimento da
cidade no mínimo até 2010, mantendo-se a taxa de aumento populacional registrada
nos últimos 10 anos. A empresa tem se esforçado continuamente no combate às
perdas físicas do sistema cujos índices, nos últimos 9 anos, baixaram de 37% para
27,3%, além de promover campanhas e programas educacionais sobre economia e
uso racional da água, possibilitando, assim, garantir uma maior sobrevida das
instalações existentes.
Todas as estações de tratamento de água da Sanasa são do tipo
convencional, utilizando-se processos físico-químicos para a potabilização,
abrangendo as unidades de clarificação, de desinfecção e de polimento. O controle
de qualidade da água é feito conforme a legislação vigente, no caso, a Portaria 1469
do Ministério da Saúde (SANASA, 2005b).
Os dados referentes ao serviço de distribuição de água potável podem ser
observados na Tabela 2.

Tabela 2 – Dados referentes ao serviço de abastecimento de água
População atendida com água

938.914 habitantes

Extensão da rede de distribuição

3.622,92 km

Volume de água captado

3.270,64 L.s-1

Volume de água produzido (tratado)

3.114 L.s-1

Volume de água consumido (utilizado)

2.236 L.s-1

Fonte: Adaptado de SANASA, 2005a.
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1.4.2 Coleta, afastamento e tratamento de esgotos
O sistema de esgotamento sanitário da Sanasa atende, atualmente, 88% da
população urbana de Campinas com coleta de 200 mil ligações e correspondente a
afastamento através de 3.050 quilômetros de redes, emissários e interceptores
(SANASA, 2005b).
Entretanto, o grande desafio de Campinas é o tratamento dos esgotos. Até o
ano 2000, apenas 5% dos esgotos coletados eram tratados em pequenas estações.
A grande maioria da carga dos esgotos sanitários, mesmo aquela coletada e
afastada pela rede pública vem sendo lançada em córregos e ribeirões que
atravessam a área urbana, comprometendo os demais usos da água disponíveis
para a população assentada a jusante e a qualidade ambiental da região (SANASA,
2005b).

1.5 Elementos do plano diretor de esgotos de Campinas
A partir de um Plano Diretor de Tratamento de Esgoto desenvolvido pela
Sanasa, dividiu-se a área urbana em três grandes bacias naturais de drenagem
(Atibaia, Quilombo e Capivari) que, por sua vez, foram subdivididas em setores de
esgotamento, contemplados com unidades de tratamento, conforme mostrados na
Figura 2 e na Tabela 3.

Figura 2 – Bacias naturais de drenagem do Município de Campinas
Fonte: SANASA, 2005b.
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Tabela 3 – Setores de esgotamento e respectivas unidades de tratamento
Setor de
esgotamento

Bacia

Atibaia

Quilombo

1

Samambaia

2

Sousas/Joaquim
Egídio

3

Barão Geraldo

4

Anhumas

5

San Martin

6

Amarais

7

8

Piçarrão

Santa Lúcia

Capivari
9

Campo Grande

10

Ouro Verde

11

Friburgo

12

Viracopos
TOTAL

Estação de
tratamento de esgoto

Vazão
média
(L.s1)

Samambaia

98

Sousas/Joaquim Egídio

72

Arboreto dos Jequitibás

4

Barão Geraldo

168

Anhumas

1044

San Martin

17

Vó Pureza (Santa
Mônica)

63

Boa Vista / CIATEC

158

Piçarrão / Santa
Bárbara

551

Santa Lúcia

219

Bandeiras

67

Nova América

11

Icaraí

3

Mercedes

8

PUCC II

35

Santa Rosa

13

Florence

88

Ouro Verde

256

Marajó

35

Itajaí

38

Viracopos

35
2.983

Fonte: Adaptado de SANASA, 2005b.

1.6 Desenvolvimento do reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo
no Brasil
Campos (1999) menciona que, no Brasil, até a década de 70, o uso de
processos anaeróbios para o tratamento de esgotos era restrito basicamente às
lagoas anaeróbias, aos decanto-digestores (fossas sépticas e tanques Imhoff, para a
estabilização do lodo retido) e aos digestores de lodos produzidos no tratamento da
fase líquida de estações de tratamento de esgotos. O tratamento de esgotos era
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quase que exclusivamente através de lagoas de estabilização, de filtros biológicos
ou de processo de lodos ativados.
No início da década seguinte começavam, no Brasil, estudos para a utilização
do reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo, desenvolvido na Holanda
na década de 70. Por suas vantagens, os reatores UASB passaram a merecer a
atenção de vários grupos de pesquisadores e engenheiros da área de tratamento de
esgotos, destacando-se inicialmente o da Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental, da Escola de Engenharia de São Carlos, do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas de São Paulo e especialmente o da Companhia de Saneamento do
Paraná, que foi o responsável pelo início e profusão da aplicação prática desses
reatores anaeróbios.
Segundo Campos (1999), a expectativa de um efluente com uma qualidade
semelhante ao do tratamento por processos biológicos aeróbios e uma operação
livre de problemas de odores levou ao desgaste da credibilidade dos reatores UASB
junto a vários órgãos estaduais e municipais de saneamento básico e a órgãos de
controle de poluição das águas. No entanto, com a continuidade dos estudos e
pesquisas de tratamento anaeróbio por reatores UASB, bem como da seleção de
melhores concepções desses reatores dentre as desenvolvidas pela equipe da
Companhia de Saneamento do Paraná, com grande número de unidades
implantadas no Estado na década de 90, e mais recentemente, os trabalhos de
pesquisa e de divulgação da Universidade Federal de Minas Gerais e do Grupo do
Programa de Pesquisas em Saneamento Básico – Tema 2 (Tratamento de Esgotos),
os reatores UASB vêm recuperando a sua credibilidade para o tratamento de
esgotos sanitários, com a sua utilização em vários Estados do país.
Assim, a aplicação de reatores anaeróbios (já bem dominados tecnicamente)
vem ganhando cada vez mais destaque com a demonstração das suas vantagens
econômicas para o tratamento de esgotos sanitários, mesmo em situações onde há
necessidade de associá-los a tratamentos complementares aeróbios, para se obter
um efluente de melhor qualidade que atenda às exigências da legislação ambiental
vigente.

1.7 A importância da correta operação de ETE`s
Campos (1999) ressalta que os benefícios de qualquer sistema de tratamento
de esgotos seja ele anaeróbio ou aeróbio, só serão alcançados se o projeto for bem
concebido, bem detalhado, bem implantado e, finalmente, corretamente operado,
sendo esta última ação de importância fundamental, pois permitirá, também, a
detecção de problemas que podem levar à implementação de adaptações no
sistema de tratamento.
Geralmente em países como o Brasil, com restrita tradição no tratamento de
esgotos, os projetos das novas estações de tratamento são baseados em
parâmetros nem sempre muito confiáveis. É durante a fase de operação do sistema
que estes parâmetros podem ser verificados e, se avaliados corretamente através da
implementação de um programa de monitoramento, poderão ser comparados aos
valores assumidos em projeto possibilitando, posteriormente, a revisão ou adaptação
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das estratégias operacionais inicialmente previstas para o sistema além de
fundamentar de maneira concreta o poder de decisão, tendo em vista eventuais
planos de expansão do sistema (CAMPOS, 1999).
O Brasil está aumentando gradativamente sua taxa de tratamento de esgoto
e, concomitantemente, a necessidade de treinamento para operação e capacitação
para projeto de sistemas de tratamento. Torna-se imprescindível, então, trazer as
experiências bem sucedidas à luz de todos para não só tratar esgoto e sim tratar
bem, através de mão-de-obra treinada, capacitada e, principalmente, valorizada para
cumprir esta tarefa.
De modo a incentivar a implantação de estações de tratamento de esgotos,
com a finalidade de reduzir os níveis de poluição dos recursos hídricos no país e, ao
mesmo tempo, induzir à implementação do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos definido pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, mediante a
organização dos Comitês de Bacia e a instituição da cobrança pelo direito de uso da
água, a ANA – Agência Nacional de Águas criou, em março de 2001, o Programa
Despoluição de Bacias Hidrográficas (PRODES,2005).
Este programa paga pelos resultados alcançados, pelo esgoto efetivamente
tratado, consistindo na concessão de estímulo financeiro pela União, na forma de
pagamento pelo esgoto tratado, a prestadores de serviço de saneamento que
investirem na implantação e operação de Estações de Tratamento de Esgotos,
desde que cumpridas as metas de abatimento de cargas poluidoras e demais
compromissos contratuais (PRODES, 2005).
Apesar do Brasil ter historicamente subsidiado a construção de obras de
saneamento, os resultados decorrentes das ações governamentais nesse campo,
por vezes não tem alcançado os objetivos principais devido a concepções
inadequadas, obras mal dimensionadas, preços elevados, sistemas mal operados,
abandonados ou que nunca entraram em operação. Na tentativa de minimizar estes
problemas o PRODES propõe transferir o foco do subsídio da obra para os
resultados, ou seja, somente há liberação de recursos para eficiências de tratamento
previamente estabelecidas e verificadas na prática.
Espera-se como conteúdo fundamental, ao final do presente trabalho, a
proposição de diretrizes para capacitação de pessoal para operação do referido
sistema de tratamento de esgotos visando o cumprimento dos requisitos de
desempenho esperados para a ETE que participa deste sistema.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral
Analisar e descrever os aspectos técnicos e operacionais relativos ao
tratamento anaeróbio pela utilização de reator anaeróbio de fluxo ascendente e
manta de lodo, visando elaborar diretrizes necessárias à capacitação da mão-deobra responsável pela operação deste reator na Estação de Tratamento de Esgoto
Vó Pureza, localizada no Município de Campinas.

2.2 Objetivos específicos


revisar e descrever o funcionamento de ETE baseadas no sistema de
tratamento através de reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo;



levantar dados e descrever a operação do reator anaeróbio de fluxo
ascendente e manta de lodo, atentando para os aspectos mais problemáticos
que exigem procedimentos operacionais especiais;



realizar levantamento bibliográfico sobre procedimentos operacionais de
reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo, com destaque para as
condições críticas da operação;



selecionar os parâmetros e condições operacionais de importância central no
controle do processo;



com base nos resultados obtidos, elaborar diretrizes para a formação e o
treinamento de mão-de-obra para a operação do reator anaeróbio de fluxo
ascendente e manta de lodo da Estação de Tratamento de Esgoto Vó Pureza.
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3 METODOLOGIA

3.1 Objeto de estudo na ETE Vó Pureza
O objeto de estudo do presente trabalho é o reator anaeróbio de fluxo
ascendente e manta de lodo. A partir da identificação dos processos que ocorrem
nesta unidade de tratamento, serão analisados os parâmetros que contribuem para
o atendimento dos requisitos de desempenho esperados para o reator de manta de
lodo, desempenho este, apresentado no projeto executivo da ETE. Na fase de
projeto, os dados relativos ao desempenho são adotados com base em
conhecimentos teóricos, pois, algumas vezes, os dados de campo são escassos ou,
até mesmo, inexistentes.
Assim, através de análise integrada do projeto executivo, da literatura técnica
e da observação do funcionamento de unidades semelhantes, foram identificados os
requisitos do desempenho esperados para o reator, bem como os parâmetros que
descrevem tais atributos.
Este raciocínio parte do princípio de que os requisitos de desempenho
esperados podem ser atingidos mediante atividades operacionais previstas no
projeto executivo. Em termos simplificados, a metodologia buscou estabelecer a
condição operacional necessária e o parâmetro de controle associado para que o
requisito de desempenho fosse atendido.

3.2 Seqüência de atividades desenvolvidas
A consecução do objetivo proposto foi baseada na realização dos seis grupos
de atividades a seguir:


revisão bibliográfica referente ao princípio de funcionamento do reator
anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo;



revisão bibliográfica referente à operação do reator anaeróbio de fluxo
ascendente e manta de lodo, atentando para os aspectos mais problemáticos
que exigem procedimentos operacionais especiais;



revisão bibliográfica referente a casos de reator anaeróbio de fluxo
ascendente e manta de lodo em funcionamento, para possibilitar o
conhecimento de experiências práticas de como é feita a operação desse tipo
de reator, além de facilitar a identificação das condições críticas da operação;



observação em campo do comportamento dos parâmetros e demais fatores
que influenciam o desempenho do reator através da identificação de ações
cotidianas dos operadores de uma ETE que contenha reator anaeróbio de
fluxo ascendente e manta de lodo em funcionamento. Foram identificadas
duas vertentes principais: uma relativa ao cotidiano da operação, que não
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envolve procedimentos críticos para o funcionamento e outra que diz respeito
exatamente às questões problemáticas importantes;


organização, sistematização e análise dos dados obtidos nas fases
anteriores;



com base nos resultados obtidos, foi feita a análise comparativa entre os
parâmetros teóricos, obtidos a partir da literatura e os observados em campo,
para o embasamento de futuras diretrizes e recomendações para a formação
e o treinamento de mão-de-obra para a operação do reator anaeróbio de fluxo
ascendente e manta de lodo.
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4 REVISÃO DA LITERATURA

O tratamento de esgotos e a utilização de reatores anaeróbios de fluxo
ascendente e manta de lodo são os objetos principais deste capítulo onde está
abordado o funcionamento do sistema, a operação cotidiana e aspectos
problemáticos desse tipo de reator, a exigência de procedimentos operacionais
especiais e as experiências práticas de operação desse sistema.

4.1 Tratamento de esgotos
4.1.1 Efluentes líquidos
De acordo com Metcalf e Eddy (1991), um efluente líquido pode ser definido
como uma combinação de resíduos líquidos ou diluídos em água, removidos de
residências, instituições, estabelecimentos comerciais e industriais, junto com águas
subterrâneas, superficiais ou pluviais que possam estar presentes.
As águas doces, salobras e salinas do território brasileiro são protegidas pela
legislação brasileira através da Resolução CONAMA Nº 357, de 17 de março de
2005 e, no âmbito estadual, através do Decreto Estadual N° 8.468, de 8 de setembro
de 1976 - São Paulo, que estabelece padrões para efluentes de qualquer fonte
poluidora quanto a pH, temperatura, materiais sedimentares, DBO e concentrações
de substâncias tóxicas, etc. É importante destacar que a Resolução e o Decreto
supracitados, além de estabelecer os padrões de emissão dos efluentes de sistemas
de tratamento, prevêem critérios para manutenção e recuperação dos corpos d’água
superficiais.
Para atender às exigências legislativas, as fontes poluidoras devem dispor de
sistemas de tratamento de efluentes líquidos e a forma de tratamento estará
relacionada intimamente com as características dos efluentes. Metcalf e Eddy (1991)
citam os principais contaminantes em tratamento de águas residuárias (Tabela 4) e
as principais características físicas, químicas e biológicas das águas, bem como
suas fontes (Tabela 5).
Muitos contaminantes são descartados diariamente nas águas, provenientes
de esgotos domésticos, efluentes industriais, atividades agropecuárias e comerciais.
Dentre esses produtos destacam-se os compostos orgânicos pela quantidade e
presença em todas as atividades corriqueiras desenvolvidas pelo homem.
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Tabela 4 – Principais contaminantes em tratamento de águas residuárias
CONTAMINANTES

IMPORTÂNCIA

Sólidos suspensos

Sólidos suspensos podem levar ao desenvolvimento de
depósito de lodo e condições anaeróbias quando o efluente
líquido não é tratado e é lançado no ambiente aquático.

Orgânicos Biodegradáveis

Composto principalmente por proteínas, carboidratos e
gorduras, os orgânicos biodegradáveis são qualificados
basicamente em termos de DBO (demanda bioquímica de
oxigênio). Se lançado sem tratamento ao ambiente, sua
estabilização biológica pode levar à queda da reserva de
oxigênio natural e ao desenvolvimento de condições sépticas.

Patogênicos

Algumas doenças podem ser transmitidas por organismos
patogênicos em águas residuárias.

Nutrientes

Tanto nitrogênio quanto fósforo, juntos ao carbono, são
nutrientes essenciais para o crescimento. Quando lançados no
ambiente aquático, estes nutrientes podem levar ao
crescimento de uma vida aquática não desejável. Quando
lançados em excessivas quantidades sobre a terra, também
podem poluir águas subterrâneas.

Poluentes perigosos

Compostos orgânicos e inorgânicos selecionados com base no
conhecimento
de
apresentarem
carcinogenicidade,
mutagenicidade, teratogenicidade ou toxicidade. Muitos destes
compostos são encontrados em águas residuárias.

Orgânicos refratários

Esses orgânicos tendem a resistir a métodos convencionais de
tratamento de efluentes líquidos. Exemplos típicos incluem
surfactantes, fenóis e pesticidas agrícolas.

Metais pesados

Metais pesados são geralmente adicionados às águas
residuárias de atividades comercial e industrial e devem ser
removidos se o efluente for reutilizado.

Inorgânicos dissolvidos

Constituintes inorgânicos como cálcio, sódio e sulfato são
adicionados à água de abastecimento doméstico e devem ser
removidos se o efluente for reutilizado.

Fonte: Adaptado de METCALF & EDDY, 1991.
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Tabela 5 - Características físicas, químicas e biológicas das águas residuárias e suas fontes
(continua)
CARACTERÍSTICAS

FONTE

Propriedades físicas
Cor

Resíduos domésticos e industriais, degradação natural de
materiais orgânicos

Odor

Águas residuárias em decomposição e resíduos industriais

Sólidos

Abastecimento de água potável, resíduos domésticos e
industriais, erosão de solos, infiltração.

Temperatura

Resíduos domésticos e industriais

Constituintes químicos
Orgânicos
Carboidrato

Resíduos domésticos, comerciais e industriais

Gordura, óleos e graxas

Resíduos domésticos, comerciais e industriais

Pesticidas

Resíduos agrícolas e industriais

Fenóis

Resíduos industriais

Proteínas

Resíduos domésticos, comerciais e industriais

Poluentes perigosos

Resíduos domésticos, comerciais e industriais

Surfactantes

Resíduos domésticos, comerciais e industriais

Compostos orgânicos
voláteis

Resíduos domésticos, comerciais e industriais

Outros

Degradação natural de materiais orgânicos

Inorgânicos
Alcalinidade

Resíduos domésticos, abastecimento de água potável, infiltração
de água subterrânea

Cloretos

Resíduos domésticos, abastecimento de água potável, infiltração
de água subterrânea

Metais pesados

Resíduos industriais

Nitrogênio

Resíduos domésticos e agrícolas

pH

Resíduos domésticos, comerciais e industriais

Fósforo

Resíduos domésticos, comerciais e industriais, drenagem natural
de água

Poluentes perigosos

Resíduos domésticos, comerciais e industriais

Enxofre

Abastecimento de água potável, resíduos domésticos,
comerciais e industriais
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Tabela 5 – Características físicas, químicas e biológicas das águas residuárias e suas fontes
(conclusão)
CARACTERISTICAS

FONTE

Gases
Gás sulfidrico

Decomposição de resíduos domésticos e industriais

Metano

Decomposição de resíduos domésticos e industriais

Oxigênio

Abastecimento de água potável, infiltração com a superfície da
água

Constituintes biológicos
Animais

Cursos d’água abertos e plantas de tratamento de efluentes

Plantas

Cursos d’água abertos e plantas de tratamento de efluentes

Prostistas
Eubactéria

Resíduo doméstico, infiltração com a superfície da água e
plantas de tratamento de efluentes

Arquebactérias

Resíduo doméstico, infiltração com a superfície da água e
plantas de tratamento de efluentes

Vírus

Resíduos domésticos

Fonte: Adaptado de METCALF & EDDY, 1991.

O lançamento de compostos orgânicos em corpos receptores pode causar
sérias conseqüências, comprometendo sua qualidade. Monteiro (1975) detalha o
crescimento de bactérias oxidativas sob aumento da concentração de matéria
orgânica biodegradável, com conseqüente aumento do consumo de oxigênio. Um
curso d’água desprovido de oxigênio dissolvido ocasiona a destruição dos
organismos aeróbios e praticamente impossibilita o uso de suas águas para
múltiplos usos e finalidades.

4.1.2 Características do esgoto doméstico
Os esgotos domésticos possuem 99,9% de água e 0,1% de sólidos orgânicos
e inorgânicos suspensos e dissolvidos, bem como microrganismos. A necessidade
de tratamento deve-se, justamente, a esta fração de 0,1% (VON SPERLING, 1996a).
A característica dos esgotos varia em função da utilização à qual a água foi
submetida que, por sua vez, é reflexo do clima, da situação social e econômica e
dos hábitos da população. Assim, no projeto de uma estação de tratamento são
utilizados parâmetros indiretos que representem o caráter ou o potencial poluídor do
despejo em questão. Estes parâmetros definem a qualidade do esgoto, sendo
divididos em físicos, químicos e biológicos.
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De acordo com Von Sperling (1996a), as principais características físicas dos
esgotos domésticos são:


temperatura: apresenta-se ligeiramente superior à da água de abastecimento,
variando conforme as estações do ano. Possui influência sobre a atividade
microbiana, a solubilidade dos gases e sobre a viscosidade do líquido;



cor: varia em função do tempo decorrido após sua produção, sendo
ligeiramente cinza quando fresco e cinza escuro ou preto quando séptico;



odor: varia devido à presença de gás sulfídrico e a outros produtos da
decomposição;



turbidez: causada pela grande variedade de sólidos em suspensão, sendo
diretamente proporcional à quantidade destes sólidos.

Segundo Metcalf e Eddy (1991) e Von Sperling (1996a), as principais
características químicas dos esgotos domésticos são:


matéria orgânica: sendo de determinação indireta, ou seja, através da
medição do consumo de oxigênio (DBO5, DQO e DBO última) e de
determinação direta (COT);



nitrogênio total: composto por nitrogênio orgânico, amônia, nitrito e nitrato;



fósforo: dividido em orgânico e inorgânico;



pH: indica as características ácidas ou básicas do esgoto;



alcalinidade: indica a capacidade tampão do meio, ou seja, a resistência às
variações do pH;



cloretos: provenientes das águas de abastecimento e dos dejetos humanos;



óleos e graxas: nos esgotos domésticos, as fontes são óleos e gorduras
utilizados em comidas.

Com relação à microfauna, os referidos autores apontam os principais
organismos presentes nos esgotos:


bactérias: são os principais responsáveis pela estabilização da matéria
orgânica. No entanto, algumas bactérias são patogênicas, causando
principalmente doenças intestinais;



fungos: são organismos de grande importância na decomposição da matéria
orgânica e que podem crescer em condições de baixo pH;



protozoários: de maioria aeróbia ou facultativa. Alimentam-se de bactérias,
algas e outros microrganismos, sendo, portanto, essenciais ao tratamento
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biológico para a manutenção do equilíbrio entre os diversos grupos. Alguns
protozoários são patogênicos;


vírus: causam doenças e podem ser de difícil remoção no tratamento da água
ou do esgoto;



helmintos: seus ovos presentes nos esgotos podem causar doenças.

4.1.3 Processos de tratamento
Os processos de tratamento podem ser classificados em (JORDÃO;
PESSOA, 1975):
a) processos físicos: assim definidos devido à predominância dos fenômenos
físicos adotados por um sistema ou dispositivo de tratamento dos esgotos,
fenômenos estes característicos, principalmente, dos processos de remoção
das substâncias fisicamente separáveis dos líquidos ou que não se
encontram dissolvidas. Basicamente têm como finalidade separar as
substâncias em suspensão no esgoto, como por exemplo, sólidos grosseiros,
sólidos decantáveis e sólidos flutuantes;
b) processos químicos: há utilização de produtos químicos para remoção ou
conversão de contaminantes. Raramente são adotados isoladamente.
Geralmente são utilizados em situações onde processos físicos e biológicos
não atendem ou não atuam eficientemente nas características que se deseja
remover ou reduzir. A remoção de sólidos por simples sedimentação, por
exemplo, poderá atingir níveis mais elevados se houver auxílio de
precipitação química. Outro exemplo é a remoção da umidade do lodo por
centrifugação ou por filtração que apresentará resultados nitidamente
superiores com a aplicação de polieletrólitos. Os processos químicos
comumente utilizados em tratamento de esgotos são: floculação, precipitação
química, oxidação química, cloração e neutralização ou correção do pH;
c) processos biológicos: dependem da ação de microrganismos presentes nos
esgotos. Os fenômenos inerentes à respiração e à alimentação são
predominantes na transformação dos componentes complexos em compostos
simples, como, por exemplo, sais minerais e gás carbônico, entre outros.
Estes processos procuram reproduzir, em dispositivos racionalmente
projetados, os fenômenos observados na natureza, condicionando-os em
área e tempo economicamente justificáveis.

4.1.4 Classificação dos processos de tratamento
Segundo Jordão e Pessoa (1975), é comum classificar as instalações de
tratamento em função do grau de redução dos sólidos em suspensão e do grau de
redução da demanda bioquímica de oxigênio proveniente da eficiência de uma ou
mais unidades de tratamento:
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tratamento preliminar: destina-se, principalmente, à remoção de sólidos
grosseiros, areia e gorduras, através de mecanismos básicos de remoção de
ordem física, como peneiramento e sedimentação (VON SPERLING, 1996a).



tratamento primário: destina-se à remoção de sólidos em suspensão
sedimentáveis e sólidos flutuantes. Esta remoção por processos simples
como a sedimentação traz como conseqüência a redução da carga de DBO
dirigida ao tratamento secundário, onde sua remoção é, de certa maneira,
mais onerosa. As fossas sépticas e suas variantes, como por exemplo, os
tanques Imhoff, são também uma forma de tratamento primário (VON
SPERLING, 1996a).



tratamento secundário: visa a remoção da matéria orgânica, que se manifesta
na forma de matéria orgânica dissolvida (DBO solúvel) e de matéria orgânica
em suspensão (DBO suspensa ou particulada). Os processos de tratamento
secundário são concebidos de maneira a acelerar os mecanismos de
degradação que ocorrem naturalmente nos corpos receptores. Assim, a
decomposição dos poluentes orgânicos degradáveis é atingida, sob
condições controladas, em intervalos de tempo menores do que na natureza.
A idéia principal do tratamento secundário de esgotos domésticos é a inclusão
de uma etapa biológica, onde a remoção da matéria orgânica é efetuada por
reações bioquímicas, realizadas por microrganismos. Os métodos mais
comuns de tratamento secundário são as lagoas de estabilização e variantes,
lodos ativados e variantes, tratamento anaeróbio e disposição controlada
sobre o solo (VON SPERLING, 1996a).



tratamento terciário: segundo Metcalf e Eddy (1991), este tratamento é
definido como um adicional necessário para remover tanto substâncias
suspensas como dissolvidas remanescentes do tratamento secundário
convencional. Estas substâncias podem ser orgânicas ou inorgânicas, como
por exemplo: cálcio, potássio, sulfato, nitrato e fosfato. Jordão e Pessoa
(1975) apresentam como exemplos de métodos de tratamento terciário as
lagoas de maturação, a desinfecção, a remoção de nutrientes e a remoção de
complexos orgânicos.

Dependendo do processo a ser utilizado, vários mecanismos podem atuar
separada ou simultaneamente na remoção de poluentes. Os principais mecanismos
estão apresentados na Tabela 6.
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Tabela 6 – Principais mecanismos de remoção de poluentes no tratamento de esgotos
Poluente

Dimensões
Sólidos grosseiros
(> ∼ 1cm)

Sólidos

Sólidos em
suspensão

Mecanismos de remoção
Gradeamento

Retenção de sólidos com dimensões
superiores ao espaçamento entre barras

Sedimentação

Deposição de partículas com maior
densidade

(> ∼ 1µm)
Sólidos dissolvidos
(< ∼ 1µm)

Adsorção
Sedimentação

DBO em
suspensão
(> ∼ 1µm)

Retenção na superfície de aglomerados de
bactérias ou biomassa
Deposição de partículas com maior
densidade

Adsorção

Retenção na superfície de aglomerados de
bactérias ou biomassa

Hidrólise

Conversão da DBO suspensa em DBO
solúvel, através de enzimas, possibilitando
sua estabilização

Matéria

Utilização pelas bactérias como alimento,
Estabilização com conversão a gases, água e outros
compostos inertes

Orgânica

DBO solúvel
(< ∼ 1µm)

Patogênicos

Adsorção

Retenção na superfície de aglomerados de
bactérias ou biomassa

Utilização pelas bactérias como alimento,
Estabilização com conversão a gases, água e outros
compostos inertes
Radiação
ultra-violeta

Radiação do sol ou artificial

Condições
ambientais
adversas

Temperatura, pH, falta de alimento,
competição entre outras espécies

Desinfecção

Adição de algum agente desinfetante, como
o cloro

Fonte: VON SPERLING, 1996a.

4.1.5 Processo biológico anaeróbio
O processo anaeróbio baseia-se na utilização de microrganismos que vivem
na ausência de oxigênio livre, para a degradação de matéria orgânica convertendo a
matéria orgânica complexa a metano e compostos inorgânicos, incluindo o dióxido
de carbono e amônia (McCARTY, 1982).
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O número de espécies de microrganismos que coexistem em sistema
anaeróbio é muito grande. Soubes (1994) cita que em biodigestor que recebe
polímeros naturais foram identificadas mais de 130 espécies diferentes, dentre
estas: bactérias, protozoários e fungos.
Segundo Malina (1992), os principais microrganismos empregados no
processo anaeróbio de tratamento de efluentes são as bactérias. A capacidade de
uma bactéria anaeróbia decompor um determinado substrato é específica,
dependendo principalmente das enzimas que possui (as enzimas são as
responsáveis pelas reações do processo de decomposição e apresentam alto grau
de especificidade). Conhecimentos sobre as reações enzimáticas podem ser obtidos
através de Pelczar et al. (1980).
Na literatura, as bactérias do processo anaeróbio são representadas em
grupos relativos aos substratos a que têm afinidade, às reações que realizam ou aos
produtos que formam (por exemplo: hidrolíticas, que hidrolisam substratos
complexos; acidogênicas, que produzem ácidos, metanogênicas acetotróficas, que
produzem metano principalmente a partir de ácido acético).
Sendo um processo biológico, o meio deve oferecer as condições requeridas
para os microrganismos para que realizem as reações de interesse, isto é,
convertam o máximo possível da matéria orgânica presente nos produtos finais do
processo anaeróbio. Dentre essas condições citam-se, por exemplo, temperatura,
pH, energia disponível, reagentes (substratos) e produtos que favoreçam as
reações, presença de nutrientes (nitrogênio, fósforo, enxofre, potássio, cálcio e
outros) e ausência de inibidores.
As condições necessárias aos microrganismos do processo anaeróbio devem
ser otimizadas em um sistema anaeróbio de tratamento de efluentes líquidos para
que haja uma conversão satisfatória da matéria orgânica, o que é verificado através
do monitoramento desse sistema.

4.1.5.1 Microbiologia do processo anaeróbio
4.1.5.1.1 Generalidades
A reprodução de bactérias ocorre basicamente por simples divisão ou pela
formação de esporos, não ocorrendo, em geral, a reprodução sexuada, segundo
Branco (1986).
Em tratamento de águas residuárias, as bactérias de maior interesse são
classificadas como heterotróficas, pois transformam a matéria orgânica em minerais
como o gás metano e dióxido de carbono, conforme relata Malina (1992).
As reações heterotróficas envolvem: a) reações catalisadas por enzimas;
b) metabolismo respiratório: transferência externa de elétrons; c) metabolismo
fermentativo: não envolve transferência externa de elétrons. Ocorre menor produção
de energia e o crescimento é mais lento.
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O material orgânico requerido pelas bactérias heterotróficas é variável.
Algumas bactérias sobrevivem somente com glicose e substâncias nitrogenadas
simples, enquanto outras exigem vários aminoácidos, além de gorduras, açúcares,
etc.
De acordo com Branco (1986), a digestão do material orgânico complexo, isto
é, particulado ou com moléculas de cadeias longas, como por exemplo, proteínas,
carboidratos e lipídeos é realizada inicialmente de forma extracelular. Nesta etapa,
muitas bactérias expelem ou secretam enzimas digestivas sobre o material, que
passa ao estado do líquido no próprio meio, sendo, em seguida, absorvido pelas
células.
Durante o processo anaeróbio ocorrem reações de hidrólise, de oxidação e de
redução. As reações de oxidação liberam energia, que é utilizada, inclusive, para as
demais reações envolvidas. Na Tabela 7, estão apresentados exemplos de reações
de oxidação e redução, com a energia liberada (∆G°, positiva) ou absorvida (∆G°
negativa), respectivamente.
O processo anaeróbio pode formar, além de gás carbônico, metano,
hidrogênio e gás sulfídrico, outros compostos menos oxidados, como álcoois ou
ácidos orgânicos, que poderiam fornecer ainda alguma energia.
Tabela 7 – Valores da energia livre padrão de algumas reações catabólicas da digestão
anaeróbia
Processo

Equação

∆G°
(kJ.mol-1)

Propionato a
Acetato

CH3CH2COO- + 3H2O → CH3COO- + H+ + HCO3+ 3H2

+ 76,1

CH3CH2CH2COO- + 2H2O → 2CH3COO- + H+ +
2H2

+ 48,1

Etanol a Acetato

CH3CH2OH + H2O → CH3COO- + H+ + 2H2

+ 9,6

Lactato a Acetato

CH3CHOHCOO- + 2H2O → CH3COO- + HCO3- +
H+ + 2H2

- 4,2

Butirato a Acetato

Acetato a Metano CH3COO- + H2O → HCO3- + CH4

- 31,0

Bicarbonato a
Acetato

2HCO3- + 4H2 + H+ → CH3COO- + 4H2O

- 104,6

Bicarbonato a
Metano

HCO3- + 4H2 + H+ → CH4 + 3H2O

- 135,6

SO42- + 4H2 + H+ → HS- + 4H2O

- 151,9

Sufato a Sulfeto

Fonte: Adaptado de Chernicharo (1997) e de Foresti et al. (1999).
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4.1.5.1.2 Crescimento de bactérias
O controle do meio, ou seja, das condições que afetam o comportamento e o
desenvolvimento das bactérias anaeróbias, é de fundamental importância ao
tratamento biológico de esgoto, sendo que existe uma fase de adaptação às
variações destas condições que, por sua vez, altera o processo de crescimento.
A concentração de bactérias submetidas a um meio de cultura atravessa
fases distintas, como mostra Von Sperling (1996b), que apresenta, na Figura 3, o
perfil do crescimento padrão de bactérias, dividido em quatro fases:


Fase 1 – Fase de retardo ou adaptação: com a adição de um inóculo a um
meio de cultura, esta fase representa o tempo requerido pelo organismo para
se adaptar a seu novo meio e iniciar seu processo de divisão;



Fase 2 – Fase de crescimento exponencial: durante este período, as células
dividem-se a taxa determinada por seu tempo de geração e sua habilidade ao
processo de alimentação;



Fase 3 – Fase estacionária: onde a população permanece estacionária. Este
fenômeno possui como razões o fato de que as células consumiram todo o
substrato ou nutrientes para crescimento ou que o crescimento de novas
células está equilibrado com a morte de células velhas;



Fase 4 – Fase endógena ou de decaimento: durante esta fase, a taxa de
morte bacteriana excede a produção de novas células. Em alguns casos, a
fase de morte logarítmica é o inverso da fase de crescimento logarítmico.

Em processos contínuos de tratamento biológico, deseja-se que a população
bacteriana alcance seu equilíbrio. Desta forma, a matéria orgânica contida na água
residuária é degradada com maior eficiência.

Figura 3 – Curva típica de crescimento bacteriano
Fonte: VON SPERLING, 1996b.
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A duração de cada fase está relacionada à velocidade das reações
metabólicas dos organismos envolvidos. O crescimento das células bacterianas, ou
biomassa, em um sistema de cultura e batelada ou contínuo, é descrito por Metcalf e
Eddy (1991) através de equações cinéticas. Quando um dos requerimentos
essenciais (substrato ou nutrientes) encontra-se em quantidades que limitam o
crescimento da biomassa, este é denominado “limitante”. As equações cinéticas
envolvem as expressões de Monod, que relacionam a quantidade de substrato
limitante ao crescimento bacteriano.
A taxa de crescimento da biomassa refere-se à fase de crescimento
logarítmico e envolve a taxa de geração de novas células. Porém, em uma cultura
bacteriana, nem todas as células atravessam a mesma fase, devido à diferença de
idade entre elas, predação ou morte. Assim, a taxa líquida de crescimento, equação
(4.1), para uma cultura em fase de crescimento logarítmico, deve incluir a taxa de
decaimento proporcionada pela atividade de células em outras fases.

rg ' = rg + rd

(4.1)

Sendo:
rg’ : taxa líquida de crescimento da biomassa (M.l-3.T-1);
rg : taxa de crescimento da biomassa (M.l-3.T-1);
rd : taxa de decaimento da biomassa (M.l-3.T-1).
M: unidade de massa
l3: unidade de volume
T: unidade de tempo

A taxa de crescimento da biomassa é proporcional à concentração de
biomassa presente, equação (4.2), e a proporcionalidade é chamada taxa específica
de crescimento:

rg = µ ⋅ X =

dx
dt

Sendo:

µ: taxa específica de crescimento (T-1);

(4.2)
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X: concentração de biomassa (M.l-1);

dx acúmulo de biomassa no sistema (M.l-3.T-1).
:
dt

De acordo com a expressão de Monod, a taxa específica de crescimento é
limitada ao substrato segundo a equação (4.3):

µ = µ max ⋅

S
Ks + S

(4.3)

Sendo:

µmax :taxa específica de crescimento máxima (T-1);
S: concentração de substrato limitante (M.l-3);
Ks : constante de saturação, definida como a concentração do substrato para
a qual µ = ⋅

µ max
2

(M.l-3).

Assim, substituindo a equação (4.3) na equação (4.2), obtém-se a equação
(4.4):

rg =

µ max ⋅ X ⋅ S
Ks + S

(4.4)

A representação gráfica da taxa de crescimento bacteriano em função da
concentração do substrato limitante pode ser vista na Figura 4.
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Figura 4 - Taxa de crescimento específico em função da concentração do substrato
limitante
Fonte: VON SPERLING, 1996b.

Em sistemas de culturas em batelada ou contínuo, uma proporção de
substrato é convertido a novas células enquanto o restante, em outros produtos
orgânicos ou inorgânicos. A quantidade de novas células geradas é proporcional à
quantidade de substrato disponível, conforme a equação (4.5):

rg = −Y ⋅ rsu

(4.5)

Sendo:
Y: coeficiente de produção de biomassa máximo, definindo como uma relação
entre a biomassa gerada e a massa consumida de substrato, medidos
durante a fase de crescimento logarítmico (adimensional);

γsu : taxa de utilização do substrato (M.l-3.T-1).

A partir das equações (4.4) e (4.5), por substituição obtém-se a equação
(4.6):

rsu = −

µ max ⋅ X ⋅ S

Y ⋅ (K s + S )

(4.6)
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A taxa de decaimento da biomassa apresenta um coeficiente de decaimento e
também é proporcional à concentração de biomassa, conforme equação (4.7):

rd = − K d ⋅ X

(4.7)

Sendo:
Kd : coeficiente de decaimento (T-1).

Substituindo as equações (4.4) e (4.5) na equação (4.1), obtêm-se as
equações (4.8) e (4.9), respectivamente:

rg ' =

µ max ⋅ X ⋅ S
Ks + S

− Kd ⋅ X

rg ' = −Y ⋅ rsu − K d ⋅ X

(4.8)

(4.9)

Os efeitos da respiração endógena, observados na produção de biomassa,
podem ser representados através da equação (4.10), apresentada por Metcalf e
Eddy (1991):

Yobs = −

rg '
rsu

Sendo:
Yobs : coeficiente de produção de biomassa observado (adimensional).

(4.10)
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As equações que representam a cinética de crescimento da biomassa
encontram importante aplicação em sistemas anaeróbios de tratamento de efluentes
para a determinação da produção do lodo, através do coeficiente de produção de
biomassa observado. Esta quantificação permite comparar diversos sistemas em
operação, dimensionar unidades para disposição do lodo, ou, no caso de
terceirização desta disposição (em aterros sanitários, por exemplo), estimar os
custos.

4.1.5.1.3 Condições requeridas por bactérias anaeróbias
A atuação das bactérias nas reações anaeróbias depende das condições do
meio em que se encontram. Para cada fator, como composição do meio (substrato,
nutrientes, grupos de bactérias presentes), temperatura, pH, etc., existem faixas
consideradas ótimas para seu desenvolvimento e outras que podem ser prejudiciais,
causando efeitos inibitórios ou tóxicos.



Nutrientes

De acordo com Malina (1992), os requerimentos nutricionais para o
crescimento da massa microbiana e os fatores de crescimento são: energia,
carbono, macronutrientes inorgânicos (nitrogênio e fósforo), micronutrientes
inorgânicos (principais: enxofre, potássio, cálcio, magnésio, ferro, sódio e cloro;
secundários: zinco, manganês, molibdênio, selênio, cobalto, cobre, níquel, vanádio e
tungstênio) e fatores orgânicos de crescimento (vitaminas, aminoácidos, piridiminas
e outros).
A quantidade requerida de cada nutriente é variável, o que não o torna menos
importante. Se o nutriente em questão não atingir esta quantidade requerida, pode
limitar o crescimento da massa microbiana. No entanto, se o nutriente exceder esta
quantidade, pode assumir características tóxicas e inibir o crescimento da massa
microbiana. Assim os valores de interesse da concentração de um determinado
nutriente ao crescimento da massa microbiana estão compreendidos em faixas
especificas.
Speece (1994) cita o tempo do metabolismo microbiano em função dos
nutrientes presentes sobre a concentração de bactérias para grupos metanogênicos.
Utilizando dados experimentais obtidos por demais autores, elaborou a Figura 5,
onde se observa que os efeitos de diferentes nutrientes sobre a concentração de
bactérias são semelhantes.
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Figura 5 – Efeitos dos nutrientes sobre a concentração de bactérias, X, para grupos
metanogênicos
Fonte: Adaptado de SPEECE, 1994

B1: vitamina B1
B12: vitamina B12
Co: cobalto
DQO: demanda química de oxigênio
Fe: ferro
Mo: molibdênio
N: nitrogênio
Ni: níquel
P: fósforo
S: enxofre
Se: selênio
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De acordo com Metcalf e Eddy (1991), as células bacterianas são,
tipicamente, constituídas por 80% de água e 20% de material sólido, dos quais, 90%
orgânico e 10% inorgânico.
A fórmula aproximada para a fração orgânica, segundo Malina (1992), é
C60H87O23N12P, sendo a composição de nitrogênio entre 12 e 13% do peso da
biomassa e, de fósforo entre 2 e 3%.
Baseando-se nesta constituição da célula bacteriana, determina-se a
proporção entre a demanda de carbono, nitrogênio e fósforo. Barijan (1995),
apresenta as proporções entre carbono e nitrogênio através da equação (4.11) e
entre nitrogênio e fósforo, através da equação (4.12):

C
= 30
N

(4.11)

C
=5
P

(4.12)

Sendo:
C: massa de carbono (M);
N: massa de nitrogênio (M);
P: massa de fósforo (M).

Enquanto concentrações inferiores àquelas recomendadas como ótimas
podem ser limitantes ao crescimento bacteriano, concentrações superiores podem
causar efeitos inibidores. A inibição ocorre devido à dificuldade das enzimas em
atuar no substrato de interesse e algumas vezes, atingir caráter tóxico (PELCZAR et
al., 1980). Nestes casos, além de reduzir a velocidade das reações, também podem
ocasionar a morte bacteriana.
A própria matéria orgânica pode apresentar efeitos inibitórios. No caso de
sistemas anaeróbios, um acréscimo abrupto na quantidade de substrato pode
favorecer o crescimento de grupos de bactérias que se achem em condições
favoráveis, prejudicando outros.
A concentração da matéria orgânica para determinação da composição do
meio em sistemas anaeróbios é apresentada na literatura em termos específicos,
quando as moléculas envolvidas e suas concentrações são determinadas,
relativamente, ao montante de moléculas ou átomos orgânicos e átomos de carbono,
como, por exemplo, no caso da determinação de demanda bioquímica de oxigênio
(DBO), de demanda química de oxigênio (DQO) e de carbono orgânico total (COT).
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Enquanto a determinação do COT qualifica todos os átomos de carbono
existentes numa amostra, a determinação de DBO e de DQO é relativa ao estado de
oxidação da matéria (STANDARD METHODS, 1992).



Temperatura

A temperatura tem importante efeito na sobrevivência e no crescimento de
bactérias, assim como na atividade de enzimas, sendo que o valor ótimo ocorre
dentro de uma ampla faixa.
As reações químicas são favorecidas com o aumento de temperatura. Porém
as enzimas que catalisam as reações metabólicas são moléculas muito complexas e
sensíveis, de acordo com Pelczar et al. (1980). Temperaturas inadequadas podem
destruí-las ou simplesmente inativá-las, prejudicando o crescimento dos
microrganismos.
A tolerância à temperatura é diferente entre as diversas espécies de bactérias
anaeróbias, o que leva à divisão em grupos relativos às faixas preferenciais de
temperatura, conforme apresentado na Tabela 8 (WIEGEL, 1990).

Tabela 8 – Divisão dos organismos em função da temperatura
Grupos

Temperatura
mínima (°C)

Temperatura
ótima (°C)

Temperatura
máxima (°C)

psicrófilos

0

15

20

mesófilos
tolerantes

5

15

20

mesófilos

5

35

50

termófilos

25

45

50

termófilos extremos

45

65

70

Fonte: Adaptado de WIEGEL, 1990.
Nota: Valores inferiores aos apresentados na tabela acima podem ser encontrados na literatura.

Chernicharo (1997) mostra na Figura 6, a influência da temperatura sobre a
taxa de crescimento.
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Figura 6 – Influência da temperatura sobre a taxa de crescimento do grupo mesófilo
Fonte: CHERNICHARO, 1997.

Sob uma variação de temperatura no sistema, mesmo que uma espécie de
bactéria tolere esta variação ou que outras espécies sejam mais receptivas à nova
temperatura, esta variação irá provocar uma perturbação nas atividades das
bactérias presentes, alterando as concentrações dos produtos. Em sistemas
anaeróbios de tratamento de efluentes a temperatura deve variar ao mínimo
possível.
Van Haandel e Lettinga (1994) comentam a dependência da digestão
anaeróbia à temperatura. Citam que há, na taxa de digestão anaeróbia de um
sistema, um máximo relativo a 35°C e um máximo absoluto a 55°C,
aproximadamente. Assim, abaixo de 45°C, distingue-se a região mesofílica e acima
desta temperatura, termofílica. Para esgotos sanitários, a temperatura depende de
fatores climáticos e, apresenta-se abaixo da temperatura ótima de digestão.
Com valores de temperaturas entre 30 e 40°C tem-se a taxa máxima de
digestão anaeróbia, porém, para valores abaixo de 30°C, a taxa de digestão
anaeróbia decresce a uma taxa de 10% a cada 1°C. Em baixas temperaturas a
digestão anaeróbia ocorre, mas a eficiência e a taxa de digestão diminuem muito e
com isso a fração de sólidos orgânicos metabolizada no processo é reduzida.



pH

O pH é um termo utilizado universalmente para expressar a intensidade da
condição ácida ou alcalina de uma solução, mais precisamente, é um modo de
expressar a “concentração hidrogeniônica”. As bases contêm grupos hidroxilas (OH-)
e os ácidos se dissociam em água liberando íon H+. A força de ácidos e bases está
na característica de dissociarem mais ou menos íons H+ e OH- respectivamente:
maior dissociação implica em maior força. Vale sempre lembrar que as
concentrações de H+ e OH-, nunca podem ser reduzidas a zero. O valor de pH, ou
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seja, a concentração de íons H+ influencia de maneira significativa várias reações de
caráter físico-químico e atividades metabólicas em microrganismos e organismos
superiores, tais como as atividades metabólicas realizadas pelas enzimas que
podem ser inativadas a valores de pH < 4,0.
O pH é um fator importante no crescimento das bactérias sendo que a maioria
delas não tolera pH acima de 9,5 ou abaixo de 4,0. Metcalf & Eddy (1991) citam a
faixa ótima de pH para o crescimento de bactérias entre 6,5 e 7,5.
Os microrganismos responsáveis pela metanogênese são os mais sensíveis
às variações de pH. O metabolismo lento destes organismos em relação aos demais
grupos faz com que sua adaptação às variações de pH sejam também lentas. Assim,
em sistemas de tratamento de efluentes por processo anaeróbio, o controle de pH
deve satisfazer, primordialmente, a esse grupo. O valor e a estabilidade do pH em
sistemas anaeróbios são comentados por Van Haandel e Lettinga (1994) como de
extrema importância. Valores de pH menores que 6,3 ou maiores que 7,8 resultam
em uma rápida diminuição na taxa de metanogênese. As bactérias acidogênicas são
citadas como menos sensíveis.
A estabilidade do pH está relacionada ao equilíbrio iônico dos diferentes
sistemas ácido/base presentes. Os ácidos fracos (como os sistemas carbônico,
fosfato, amônia, sulfato e ácidos voláteis) são os mais importantes para a
estabilização do pH. Na faixa de neutralidade 6,5 a 7,5, o sistema químico que
controla o pH é o dióxido de carbono/bicarbonato que está relacionado ao pH ou à
concentração hidrogeniônica pela seguinte equação de equilíbrio:

CO ]
[H ] = K [[HHCO
]
+

2

1

3
−
3

(4.13)

H2CO3 é a concentração em ácido carbônico e depende da concentração de
CO2 do gás do digestor
K1 é a constante de ionização do ácido carbônico.
A capacidade de um sistema estabilizar o pH é denominada alcalinidade, que
será discutida mais adiante. Caso um sistema não ofereça alcalinidade suficiente
para as possíveis variações de pH, devem ser adicionados alcalinizantes, por
exemplo, carbonatos e bicarbonatos.
Chernicharo (1997) cita que existem faixas ótimas de pH para a degradação
de diferentes substratos, sendo de 6,8 a 7,3 para o formiato, 6,5 a 7,1 para o acetato
e 7,2 a 7,5 para o propionato.



Alcalinidade

A alcalinidade é a medida da capacidade de amortecimento para neutralizar a
acumulação de ácidos voláteis sem a queda do pH ou também é a capacidade que
as águas tem de neutralizar os ácidos.
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Quando aumenta a concentração de ácidos voláteis, o equilíbrio pode ser
deslocado para valores mais baixos de pH, saindo da faixa tampão provocada pela
alcalinidade bicarbonato e entrando na faixa tampão produzida pela alcalinidade dos
ácidos voláteis. Sob estas condições, a alcalinidade devida ao bicarbonato pode ser
representada pela equação 4.14;
A alcalinidade total do sistema (AT) é a soma total das alcalinidades: devida
ao bicarbonato (AB) e aos próprios ácidos voláteis (AV), representada pela equação
(Foresti, 1994):

AT = AB + 0,85 x 0,833 x AV

(4.14)

Onde;
AB = alcalinidade bicarbonato (como mgCaCO3.L-1)
AT = alcalinidade total (como mgCaCO3.L-1)
AV = concentração de ácidos voláteis (como mg ácido acético.L-1)

Onde AT e AB são expressas em mgCaCO3.L-1, e AV é expresso em
mgCH3COOH.L-1; 0,85 é o fator que leva em conta o fato de que até pH 4,0, ponto
final da titulação para a determinação da alcalinidade, apenas 85% dos ácidos
voláteis são detectados, e 0,833 é o fator de transformação da concentração de
ácidos voláteis de CH3COOH para CaCO3.
Sendo que a alcalinidade que opera como tampão na faixa de pH de interesse
para o sistema de tratamento anaeróbio é somente a que se refere a bicarbonatos.
A equação 4.14 também pressupõe que não há uma concentração
significativa de outras matérias tais como fósforo, silicatos ou outros sais ácidos que
também produzirão uma alcalinidade significativa.
A Figura 7 indica que quando uma alcalinidade de bicarbonato cair abaixo da
capacidade de tamponamento, o pH cairá a níveis indesejáveis. Uma alcalinidade
baixa não propicia margem de segurança, pois um pequeno aumento de ácidos
voláteis resultará em uma diminuição significativa na alcalinidade de bicarbonato e
conseqüentemente no pH do reator.
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% de CO no gás do digestor

Relação entre o pH e a concentração de bicarbonato próximo a 37º C

Limite do tratamento

2

anaérobio normal

Alcalinidade de bicarbonato - mg/l como CaCO 3

Figura 7 - Limite do tratamento anaeróbio de acordo com a variação de alcalinidade de % de
CO2 no gás e pH
Fonte: McCARTY, 1991

Por outro lado, uma alcalinidade de bicarbonato numa amplitude mais
desejável de 2.500 a 5.000 mg.L-1 fornece muita capacidade amortecedora, de forma
que um aumento muito maior em ácidos voláteis pode acontecer ocasionando uma
queda mínima em pH. Isto propicia um bom fator de segurança e concede tempo
para o controle operacional, caso aconteça algum imprevisto.
Se um aumento na concentração de ácidos voláteis fizer a concentração de
bicarbonato abaixar demasiadamente com uma forte queda do pH, então a
alcalinidade de bicarbonato deve ser controlada. Isto pode ser feito através da
redução da taxa de alimentação, para se permitir que os ácidos voláteis sejam
utilizados e diminuam em concentração, ou então isso pode ser feito pelo acréscimo
de materiais alcalinos com cal e bicarbonato de sódio.
A alcalinidade pode vir a ser gerada a partir do esgoto afluente a fim de que
elevadas concentrações de ácidos voláteis sejam tamponadas sem ocasionar queda
substancial do pH, entretanto pode ser necessária a suplementação de alcalinidade
com a adição de compostos químicos, tais como cal hidratada, cal virgem, carbonato
de sódio, bicarbonato de sódio, hidróxido de sódio, bicarbonato de amônia.
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4.1.6 Reações do processo anaeróbio
As reações do processo anaeróbio ocorrem de forma seqüencial, em diversas
etapas. A matéria orgânica complexa é metabolizada por um grupo de organismos
que origina como sub-produtos material mais simples. Esse material é o produto da
primeira reação, mas pode ser o reagente de uma reação subseqüente, sendo,
portanto, um sub-produto, ou produto intermediário, do processo anaeróbio.
O conjunto das reações seqüenciais que ocorre no processo anaeróbio pode
ser considerado uma reação global anaeróbia. Os produtos de maior interesse na
aplicação do processo anaeróbio, em sistemas de tratamento de efluentes, são
aqueles resultantes da reação anaeróbia completa, isto é, estáveis (como os gases
metano e dióxido de carbono), pois não sofrem alterações se lançados ao meio
ambiente.
Os produtos estáveis gerados pela reação global anaeróbia recebem também
o nome de produtos finais: se toda matéria orgânica for transformada em produtos
estáveis, diz-se que a reação foi completa. Há que se diferenciar os produtos finais
da reação global anaeróbia, já estabilizados, daqueles gerados em sistemas
anaeróbios. Na prática, as reações anaeróbias não ocorrem de forma completa;
além de produtos estabilizados, alguns produtos intermediários (inclusive células
bacterianas) ainda estão presentes no efluente de sistemas anaeróbios de
tratamento de águas residuárias.
A seqüência de reações do processo anaeróbio sugere sua divisão em
etapas, que segundo Soubes (1994), é conveniente à sua compreensão, mas a
realidade biológica é mais complexa. Entre os microrganismos existem interações
tão estreitas que, por exemplo, a atividade do metabolismo metanogênico influi
decididamente sobre os produtos de outras etapas, inclusive sobre a hidrólise.
A eficiência global de conversão da matéria orgânica em produtos
estabilizados, depende da eficiência de cada reação e do equilíbrio entre as diversas
espécies e entre os grupos de bactérias presentes no sistema anaeróbio (LEMA et
al., 1991). A velocidade de cada reação influi na velocidade do processo e, as
reações mais lentas, denominadas etapas limitantes, irão determinar a velocidade da
reação global (PAVLOSTATHIS; GIRALDO-GOMEZ, 1991).
Diversos autores apresentam as divisões por etapas. A Figura 4.6 apresenta
as etapas de hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese, que serão
relatadas posteriormente, em seus aspectos mais importantes para o monitoramento
de sistemas anaeróbios.
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Figura 8 – Seqüências metabólicas e grupos microbianos envolvidos na digestão anaeróbia
Fonte: CHERNICHARO, 1997.

Zeikus (1982) cita a formação de metano ocorrendo a partir de quatro grupos
de microrganismos.


Grupo I – Bactérias hidrolíticas fermentativas: as quais convertem uma
variedade de moléculas orgânicas complexas (polissacarídeos, lipídeos e
proteínas) a um amplo espectro de produtos finais (ácido acético, H2 e CO2,
compostos com um único carbono, ácidos orgânicos maiores que ácidos
acéticos e compostos neutros maiores que metanol);



Grupo II – Bactérias acetogênicas: este grupo de bactérias pode converter
ácidos orgânicos maiores que ácido acético (butirato, propionato, etc) e
compostos neutros maiores que metanol (etanol, propanol, etc) a hidrogênio e
acetato;



Grupo III – Bactérias homoacetogênicas: podem converter ampla variedade
de compostos orgânicos ou mesmo ácido acético;
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Grupo IV – Árqueas metanogênicas: convertem a metano e dióxido de
carbono, ácido acético, hidrogênio, dióxido de carbono, ácido fórmico,
metanol, metilamina e monóxido de carbono.

Autores como Iza et al. (1991), Pavlostathis e Giraldo-Gomez (1991), McCarty
e Mosey (1991), comentam situações em que a etapa de hidrólise seja limitante.
Porém, em geral, a etapa de metanogênese é a mais lenta.
Uma vez sendo metanogênese a etapa limitante, a realização de suas
reações consome os produtos gerados na etapa imediatamente anterior. Este
consumo possibilita que as reações da etapa anterior ocorram, mantendo as
proporções (quimicamente utiliza-se ainda o termo “proporções estequiométricas”)
entre reagentes e produtos. Sucessivamente, o mesmo ocorre com todas as etapas
anteriores.
Henze e Harremões (1983), afirmam que o processo de degradação
anaeróbio é realizado basicamente por 2 grupos de bactérias: as produtoras de
ácido e as produtoras de metano. Descrevem o metabolismo anaeróbio de um
substrato complexo, incluindo-se a matéria orgânica suspensa, como um processo
de três etapas:


Etapa I – Hidrólise de compostos orgânicos suspensos e orgânicos solúveis
de alto peso molecular;



Etapa II – Degradação de moléculas orgânicas pequenas a vários ácidos
orgânicos voláteis, inclusive acético;



Etapa III – Produção de metano, principalmente a partir do ácido acético, mas
também de hidrogênio e dióxido de carbono.

Segundo Iza et al. (1991), a degradação anaeróbia da matéria orgânica é um
processo microbiológico complexo que consiste em diversas reações
interdependentes consecutivas e paralelas. Na ausência de sulfato, a degradação
anaeróbia completa de matérias orgânicas complexas a metano e dióxido de
carbono requer o envolvimento coordenado de três grupos:


Grupo I – Organismos hidrolítico-fermentativos: que hidrolisam e convertem
matérias orgânicas complexas, como policarboidratos, proteínas, lipídeos a
compostos orgânicos simples (formiato, acetato, propionato, butirato e outros
ácidos orgânicos, etanol) hidrogênio e dióxido de carbono;



Grupo II – Organismos acetogênicos: em combinação com o hidrogênio
convertem os produtos metabolizados pelos organismos hidrolíticos em
acetato (principalmente);



Grupo III – Bactérias metanogênicas: que convertem acetato, hidrogênio e
dióxido de carbono e formiato em metano (e dióxido de carbono no caso de
degradação do acetato).
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Hidrólise

A hidrólise da matéria orgânica é um processo lento realizado por enzimas
extracelulares, onde ocorre a solubilização de substratos complexos (HENZE;
HARREMÕES, 1983). Hidrolisar é um termo empregado na literatura geralmente
associado a “solubilizar”.
De acordo com McCarty e Mosey (1991), os substratos complexos
geralmente são sólidos orgânicos em suspensão ou ainda materiais orgânicos
poliméricos. Devido ao tamanho da suas moléculas, os polímeros não podem ser
consumidos por microrganismos sem que sejam transformados em compostos
solúveis (geralmente monômeros ou dímeros) que possam atravessar a membrana
celular.
De acordo com Soubes (1994), muitos microrganismos produzem enzimas
que podem solubilizar polímeros naturais. Estas são liberadas ao meio ou estão
associadas ao invólucro celular e, quando o polímero não é solúvel, pode-se
observar ao microscópio a adesão dos microrganismos às partículas. Os produtos
de hidrólise devem penetrar no interior das células para serem metabolizados.
Pavlostathis e Giraldo-Gomez (1991) citam a solubilização como primeira
etapa na degradação anaeróbia de orgânicos poliméricos complexos, sendo que os
principais componentes considerados são os carboidratos, proteínas e lipídeos. As
proteínas são hidrolisadas por enzimas extracelulares a polipeptídios e aminoácidos.
Os principais produtos de hidrólise, citados por Soubes (1994), são
aminoácidos, peptídeos, açucares simples, ácidos graxos, poliolefinas e fenóis,
consumidos durante a etapa de acidogênese.
Os microrganismos responsáveis pela hidrólise são apresentados por Novaes
(1986), juntamente com aqueles que realizam a etapa de acidificação. São espécies
pertencentes aos gêneros Bacteroides, Clostridium, Butyrivibrio, Eubacterium,
Bifidobacterium e Lactobacillus.



Acidogênese

Os compostos solubilizados, gerados no processo de hidrólise, são
absorvidos nas células das bactérias fermentativas. Após a acidogênese, são
excretados na forma de substâncias orgânicas simples como ácidos orgânicos
voláteis, álcoois, ácido láctico e compostos minerais como H2, CO2, NH3, H2S etc.
Esses produtos ficam disponíveis para as bactérias acetogênicas.
Segundo Van Haandel e Lettinga (1994), a acidogênese é realizada por um
grupo diversificado de bactérias, das quais a maioria é anaeróbia obrigatória.
Entretanto, algumas espécies são facultativas e podem degradar o material orgânico
por aerobiose, ou seja, podem consumir o oxigênio dissolvido eventualmente
presente.
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Acetogênese

Nesta etapa, os álcoois, os ácidos graxos e os compostos aromáticos gerados
na etapa anterior são degradados, havendo produção de ácido acético, CO2 e
hidrogênio, que são os substratos das bactérias metanogênicas (SOUBES, 1994).
Algumas reações da etapa de acetogênese são apresentadas na Tabela 4.6.
As reações (2b) a (2e) representam as que produzem gás hidrogênio, enquanto na
reação (2f) ocorre o seu consumo. O controle da reação deste gás, através do
equilíbrio ente as espécies que o consomem e o produzem é fundamental quanto à
termodinâmica do processo anaeróbio, para que haja energia disponível às reações.

Tabela 9 – Reações Acetogênicas
Reações
-

Etanol + H2O = Acetato + 2H2 + H+

(2b)

Butirato- + 2H2O = 2Acetato- + 2H2 + H+

(2c)

Propionato- + 3H2O = Acetato- + HCO3- + 3H2 + H+
Etanol +
H+

2HCO3-

-

-

H2O = Acetato + Formiato + 2H2O+

H2 + 2CO2 = Acetato- + H2O + H+

(2d)
(2e)
(2f)

Fonte: Adaptado de SOUBES, 1994.

A taxa de produção de ácidos, em geral, por acetogênese, é alta se
comparada à taxa de produção de metano. Isto significa que um súbito acréscimo da
concentração de matéria orgânica resulta no acréscimo da produção de ácido com
subseqüente queda do pH, que pode, conseqüentemente, prejudicar etapa
metanogênica.
O grupo de bactérias acetogênicas que produzem o hidrogênio é essencial
para a degradação anaeróbia, por converter propionato e outros ácidos orgânicos
maiores que o acetato, os álcoois e certos compostos aromáticos (benzoatos) em
acetato e CO2.
O acetato também é produzido a partir do dióxido de carbono e hidrogênio por
um subgrupo de bactérias acetogênicas, onde participam as espécies: Clostridium
aceticum, Butyribacterium methilotrophicum e Acetobacterium woodii (SOUBES,
1994).
Os ácidos orgânicos de cadeia longa (moléculas com mais de quatro
carbonos) são metabolizados lentamente e em determinadas condições podem ser
tóxicos ao sistema, segundo Soubes (1994). Henze e Harremões (1983) sugerem
que há formação de ácidos graxos como propiônico, butírico, isobutírico, valérico ou
isovalérico a partir de uma situação de instabilidade (como por exemplo, um
acréscimo na concentração de substrato), caso contrário, há preferência pela
formação de ácido acético.

56



Metanogênese

A metanogênese, em geral, é uma etapa que limita a velocidade do processo
de digestão anaeróbia. As condições do sistema devem satisfazer principalmente
aos requerimentos das árqueas metanogênicas, para uma máxima produção de
metano.
O metano é produzido pelos organismos acetofílicos, a partir da redução de
ácido acético, ou pelos hidrogenofílicos a partir da redução de dióxido de carbono,
utilizando o hidrogênio.
Pavlostathis e Giraldo-Gomez (1991) citam que apenas aproximadamente
30% do metano produzido de um digestor de esgoto sanitário provém da ação de
hidrogenofílicas, enquanto os restantes 70%, de acetofílicas. Apesar de menos
significativa percentualmente, a conversão de hidrogênio e dióxido de carbono a
metano é muito importante, visto que regula a taxa de produção de H2.

4.1.6.1 Termodinâmica do processo anaeróbio
A qualificação termodinâmica da energia disponível em uma reação é
denominada “variação de energia livre de Gibbs”, ou simplesmente variação de
energia livre. De acordo com Solomons (1976), esta variação de energia livre
determina a posição de equilíbrio da reação.
Considerando-se a reação genérica descrita na equação 4.14, tem-se para a
constante de equilíbrio, Keq (equação 4.15):

α +β ⇔γ

(4.14)

Sendo:

α e β: reagentes genéricos;
γ: reagente.
K eq =

[γ ]
[α ]⋅ [β ]

Sendo:
Keq : constante de equilíbrio (M-1.l3);
[ ] : indica a concentração (M.l-3).

(4.15)
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A constante de equilíbrio para a reação é diretamente relacionada à variação
de energia livre, simbolizada ∆G. A relação entre ∆G e a constante de equilíbrio Keq
é dada pela equação (4.16). Assim, de acordo com as equações (4.14) e (4.15), o
valor de ∆G está relacionado às concentrações dos produtos e dos reagentes de
uma dada reação.

log K eq =

∆G
− 2,3 ⋅ R ⋅ Temp

(4.16)

Sendo:

∆G: variação da energia livre de Gibbs (M.l2.T-2);
R: constante dos gases (1,986 cal.ºC-1.mol); e,
Temp: temperatura absoluta (K).

O gás hidrogênio dissolvido na fase líquida é discutido por Soubes (1994). Ele
é produzido por algumas bactérias do processo anaeróbio (hidrolíticas e
fermentativas, acetogênicas redutoras consumidoras de prótons e bactérias sulforedutoras) e consumido por outras (bactérias homoacetogênicas, metanogênicas e
denitrificantes). Dessa forma, a sua concentração é balanceada pelos diversos
grupos de bactérias.
De acordo com McCarty (1982), a concentração de hidrogênio do meio
anaeróbio pode limitar a variação energia livre das reações envolvidas, conforme as
equações (4.14) e (4.15). Uma das condições necessárias para que uma reação
ocorra é que haja energia livre disponível. Esta condição implica valores negativos
do ∆G resultante. Para reações que apresentam hidrogênio como reagente, por
exemplo, o valor de ∆G aumenta com o acréscimo da concentração do hidrogênio.
Já as reações com produção de hidrogênio apresentam efeitos contrários para o
valor de ∆G.
O controle da concentração de hidrogênio realizado pelos diversos grupos de
bactérias é imprescindível para que o conjunto de reações do processo anaeróbio
ocorra. Ou seja, também no aspecto termodinâmico pode-se compreender a
necessidade da coexistência em harmonia entre as bactérias para que a conversão
da matéria orgânica em produtos estabilizados seja máxima.
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4.1.7 Aplicação do processo anaeróbio em sistemas de tratamento de efluentes
líquidos
O processo anaeróbio para tratamento de efluentes é conhecido há mais de
um século, segundo uma minuciosa revisão bibliográfica deste processo realizada
por McCarty (1982). Porém, até a década de 1960, o processo de digestão
anaeróbia foi utilizada basicamente para a estabilização do lodo gerado em sistemas
de tratamento de águas residuárias (MARAGNO; CAMPOS, 1992). O controle do
processo geralmente era precário e os reatores eram operados como reservatórios
de lodo. Devido a estes aspectos, o volume do reator era muito grande e o tempo de
detenção hidráulica freqüentemente maior que 30 dias.
Young e Yang (1988) comentam que durante as décadas de 1950 e 1960, o
tratamento anaeróbio era conhecido como construção onerosa devido à baixa carga
orgânica aplicável por um volume de reator e à difícil operação. Porém, nos últimos
20 anos, novos projetos de reatores têm tornado possível a degradação da carga
orgânica em sistemas anaeróbios.
A aplicação de altas cargas orgânicas volumétricas era impossibilitada devido
à configuração dos reatores. Os primeiros reatores anaeróbios (tanques Imhoff,
digestores de mistura completa etc.) apresentavam um tempo de detenção hidráulica
igual ao tempo de retenção da biomassa; ou seja, igual ao tempo requerido para que
as reações anaeróbias ocorressem.
A escassez de petróleo disponível na década de 1970 ocasionou a procura
por fontes alternativas de energia (HIRATA, 1994). Este fator foi importante para o
desenvolvimento do processo anaeróbio devido à geração do gás metano:
esperava-se utilizá-lo para geração de energia, porém, segundo Young e Mccarty
(1969), a quantidade de gás metano gerada a partir de efluentes diluídos é baixa
dificultando seu uso comercial.
O desenvolvimento da tecnologia em sistemas anaeróbios para tratamento de
efluentes líquidos ocorre basicamente no sentido de reduzir o tempo de detenção
hidráulica, reter o máximo de biomassa, tornar a operação destes sistemas mais
simples e prever a eficiência de remoção de matéria orgânica para as características
do efluente (incluindo possíveis variações).
Com a evolução do mecanismo de retenção da biomassa foi possível a
obtenção de reatores para altas cargas orgânicas, com tempos de detenção mais
curtos, isto é, demandando volumes reduzidos.
A aplicabilidade de processos anaeróbios em efluentes de indústrias de
bebidas já é conhecida. Hirata (1994) comenta também sobre outros segmentos
industriais para os quais já existe experiência suficiente de tratamento anaeróbio e
que
apresentam
mercado
promissor:
álcool,
laticínios,
alimentos
frigoríficos/abatedouros e papéis.
A seguir, serão apresentadas as vantagens e desvantagens da aplicação em
tratamento de efluentes líquidos no processo anaeróbio comparadas às do aeróbio,
Os mecanismos de retenção de biomassa, bem como os períodos requeridos para a
partida e fase endógena também serão mencionados. Finalmente, serão
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apresentados os modelos de reatores anaeróbios, com enfoque principal ao reator
anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo.

4.1.7.1 Vantagens e desvantagens
O processo anaeróbio é comparado ao aeróbio, pois também é aplicável a
efluentes líquidos com matéria orgânica de características biodegradáveis.
As principais vantagens do sistema anaeróbio são a baixa produção de lodo,
a aeração desnecessária e a possibilidade de obtenção de biogás (SWITZENBAUM;
GRADY, 1986; CAMPOS; DIAS, 1989; RINTALA, 1991).
Na Tabela 10, apresentam-se as vantagens e as limitações do processo
anaeróbio para tratamento de efluentes.

Tabela 10 – Vantagens e limitações do processo anaeróbio para tratamento de efluentes
Vantagens
1) Baixa produção de sólidos biológicos
residuais;
2) O lodo biológico residual é um produto
altamente estabilizado, do qual pode-se
extrair água facilmente;

Limitações
1) Processo mais sensível a alguns
compostos específicos, como ao
triclorometano, ao clorofórmio e ao
cianeto, por exemplo;

2) Longos períodos de tempo são
requeridos para a partida do processo,
4) Não requer energia para aeração;
como resultado da baixa taxa de
crescimento das bactérias anaeróbias;
5) Produção de metano, que é um produto final e
utilizável;
3) Necessidade de pós-tratamento
adequado antes que o efluente seja
6) Podem ser aplicadas altas cargas orgânicas,
lançado aos cursos d’água;
sob condições adequadas;
4)Pouca experiência prática.
7) O lodo anaeróbio mantém-se ativo por vários
meses sem alimentação.
3) Baixo requerimento de nutrientes;

Fonte: Adaptado de LETTINGA et al., 1980.

4.1.7.2 Retenção celular
Campos e Dias (1989) comentam que o tempo de retenção dos sólidos deve
ser sensivelmente maior que tempo de sua geração, o que inicialmente era obtido a
partir do tempo de detenção hidráulica. Isso tornou interessante o estudo em
reatores não convencionais, que têm obtido o aumento do tempo de retenção celular
em relação ao tempo de detenção hidráulica, através de:
Retenção de microrganismos nos interstícios de um leito de pedra ou de outro
material suporte adequado que constitui parte de um reator anaeróbio de fluxo
ascendente ou descendente; neste caso não incluído os filtros anaeróbios;
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Formação de uma região no reator com elevada concentração de
microrganismos ativos que obrigatoriamente é atravessada (e misturada) pelo fluxo
ascendente dos lançamentos a serem tratados. Este princípio é explorado em
reatores de manta de lodo (também conhecidos como UASB, do inglês upflow
anaerobic sludge blanket) e em reatores anaeróbios compartimentados que, em
essência, tratam uma modificação do reator de manta de lodo; e,
Imobilização de microrganismos através de sua aderência a superfícies fixas
ou superfícies de material particulado móvel. Os reatores de leito expandido ou
fluidificado fundamentam-se neste princípio, tendo-se em vista que a grande parcela
de microrganismos ativos encontra-se aderida às partículas que constituem seu
lodo.

4.1.7.3 Período requerido para partida e fase endógena
A velocidade de início de operação do reator depende fortemente das
propriedades da biomassa. Os fatores microbianos que influenciam a partida são:
Grupos de bactérias dominantes (hidrolíticas, acidogênicas, acetogênicas e
metanogênicas);
Taxa de crescimento das espécies metanogênicas;
Coeficiente de produção da biomassa;
Constante de meia saturação Ks, dos microrganismos; e,
Tempo requerido para a fase de adaptação dos microrganismos às
propriedades da água residuária.

Em tratamentos anaeróbios, são necessários longos períodos para que seja
atingida a fase de crescimento estacionária. Switzenbaum e Grady Junior (1986),
Campos et al. (1986) e Campos e Dias (1989), citam um período de partida de,
aproximadamente, três meses para reatores anaeróbios.
Em decorrência da baixa velocidade de reação das bactérias anaeróbias e,
conseqüentemente, sendo a taxa de decaimento destas bactérias muito lenta, assim
como as outras reações anaeróbias, o lodo anaeróbio permanece ativo mesmo
depois de prolongados períodos, segundo Van Haandel e Lettinga (1994). Isto
confere aos sistemas anaeróbios a vantagem de se adequar ao tratamento de águas
residuárias sazonais, como por exemplo, aquelas originadas de atividades agrícolas.

4.2 Reatores anaeróbios
Os diversos modelos de reatores anaeróbios apresentam características
próprias quanto à retenção celular, ao tempo de detenção hidráulica, à separação de
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fases sólido-líquido-gasoso, à concentração orgânica e presença de sólidos em
suspensão em seu afluente, ao regime hidráulico, à vazão de operação, às
dimensões, etc.
Uma vez escolhido o sistema anaeróbio para tratamento de um efluente, a
opção do reator deve ser feita de forma criteriosa. Maior eficiência do sistema e
menor tempo de detenção hidráulica geralmente equivalem a sistemas mais
sofisticados e com maior complexidade de operação.
Os primeiros reatores não possuíam sistema de agitação; formavam-se uma
camada de escuma ao topo do digestor e o lodo depositava-se ao fundo. A utilização
de misturadores mecânicos, a partir da década de 1950, eliminou a camada de
escuma e aumentou o controle entre o efluente e as bactérias. Com esta alteração
foi possível aumentar a carga orgânica volumétrica.
Os digestores de biomassa em suspensão foram desenvolvidos para manter
altas populações de bactérias, permitindo a degradação a tempos de detenção
hidráulica reduzidos. Nesta classe incluem-se o processo anaeróbio de filme fixo de
leito estacionário e o de leito expandido, adequados para o tratamento de águas
residuárias relativamente diluídas. Entre eles encontraram-se os filtros anaeróbios e
os reatores anaeróbios de leito expandido.
Van Haandel e Lettinga (1994) em estudos de sistema anaeróbios para
tratamento de esgoto sanitário apresentam, na Figura 9, alguns valores de tempo de
detenção hidráulica para diferentes sistemas anaeróbios, em relação à eficiência em
remoção de DQO obtida.

Figura 9 – Valores de eficiência obtidos em sistemas de tratamento anaeróbio de esgoto
Fonte: VAN HAANDEL; LETTINGA, 1994

Chernicharo (1997) afirma que a nomenclatura de alguns tipos de reatores no
Brasil, principalmente os de manta de lodo, é bastante variada. Esses reatores

62

tiveram origem na década de setenta, com denominação de reatores UASB (Upflow
Anaerobic Sludge Blanket Reactors). A tradução para o português seria Reator
Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo. No Brasil, novas terminologias
têm sido divulgadas para a identificação desse tipo de reator:


DAFA: digestor anaeróbio de fluxo ascendente;



RAFA: reator anaeróbio de fluxo ascendente;



RALF: reator anaeróbio de leito fluidizado;



RAFAAL: reator anaeróbio de fluxo ascendente através de leito de lodo.

O autor defende, ainda, que esta diversidade de siglas apresenta
impropriedades e não contribui para a difusão desta modalidade de tratamento.
Apenas tem resultado na denominação incorreta dos diferentes tipos de reatores
anaeróbios. Por isso, os participantes do Programa de Pesquisa em Saneamento
Básico (PROSAB) – Tema 2: Tratamento de esgotos por processos anaeróbios e por
disposição controlada no solo decidiram que para os reatores anaeróbios de fluxo
ascendente e manta de lodo deveria ser utilizada uma das seguintes terminologias:


Reator UASB;



Reator de manta de lodo;



Reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo.

O número crescente de reatores anaeróbios de manta de lodo aplicados no
Brasil revela o seu potencial e a sua viabilidade. Vieira (1994) apresenta o
levantamento de 200 reatores anaeróbios implantados para o tratamento de esgoto,
todos do tipo manta de lodo. Quanto aos efluentes industriais, até o final de abril de
1994, Hirata (1994) registra 126 unidades de tratamento anaeróbio implantada ou
em implantação, sendo que destas, 107 (85%) empregam reatores anaeróbios de
manta de lodo. Esses dados confirmam a preferência por este modelo de reator.
Segundo Campos (1999), os baixos custos de instalação, manutenção e
operação das unidades, oferecendo eficiência satisfatória, viabilizaram a
implantação dos reatores anaeróbios de manta de lodo para esgoto sanitário (os
custos citados de implantação desses reatores variam entre R$ 25,00 e R$ 50,00
por pessoa atendida tendo-se como referência o mês de abril de 1999). Outras
características que os tornaram apropriados foram a simplicidade de construção e a
não necessidade de material de enchimento e equipamentos eletro-mecânicos.

4.2.1 Reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB)
A utilização de reatores de manta de lodo para o tratamento de esgotos
domésticos já é uma realidade no Brasil. As experiências bem sucedidas em
diferentes lugares em São Paulo, no Paraná, na Paraíba e em Minas Gerais, com
algumas estações em operação e vários estudos e projetos direcionados a este
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reator, apresentam-se como um indicativo do potencial destes reatores para o
tratamento de efluente doméstico (CHERNICARO, 1997).
Ainda de acordo com o autor, os reatores de manta de lodo apresentam
muitas vantagens quando comparados aos processos aeróbios convencionais,
principalmente em locais de clima quente, como é o caso da maioria dos municípios
brasileiros. Dentre estas vantagens, destacam-se:


sistema compacto, com baixa demanda de área;



baixo custo de implantação e de operação;



baixa produção de lodo;



baixo consumo de energia;



satisfatória eficiência de remoção de DBO/DQO (da ordem de 65 – 75%);



possibilidade de rápido reinício, mesmo após longas paralisações;



elevada concentração de lodo excedente; e,



boa desidratabilidade do lodo.

Embora sejam inúmeras as vantagens, os reatores de fluxo ascendente e
manta de lodo, também apresentam algumas desvantagens (adaptado de
Chernicharo & Campos (1995); Von Sperling (1995); Lettinga et al. (1996):


possibilidade de exalar maus odores;



bactérias anaeróbias são susceptíveis à inibição por um grande número de
compostos;



elevado período de tempo necessário para a partida; e,



necessidade de pós-tratamento (o efluente deve se enquadrar nos padrões
estabelecidos pela legislação ambiental).

De acordo com Chernicharo (1997), em situações em que o esgoto é
predominantemente doméstico, a presença de compostos de enxofre e de materiais
tóxicos geralmente ocorre em baixos níveis, sendo toleráveis pelo sistema de
tratamento. Quando bem projetado, construído e operado, o sistema não deve
apresentar problemas relativos a mau cheiro e falhas devido à presença de
elementos tóxicos e/ou inibidores.
Quando não são utilizados inóculos, a partida do sistema pode ser lenta
(entre quatro e seis meses). No entanto, com a utilização ou não de inóculos, a
qualidade da biomassa a ser desenvolvida no sistema, bem como a estabilidade e a
eficiência do processo dependerão de uma rotina operacional adequada.
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4.2.1.1 Princípios do sistema
Inicialmente, deve-se fazer a inoculação do reator com quantidades
suficientes de lodo anaeróbio, passando-se, em seguida, para a fase de alimentação
em baixa taxa, no modo ascendente. Este período inicial, chamado de start up ou
partida do sistema, é a fase mais importante da operação de um reator. A taxa de
alimentação do reator deve ser incrementada progressivamente, de acordo com a
resposta do sistema, sucedendo, após alguns meses de operação, o
desenvolvimento de um leito de lodo bastante concentrado (aproximadamente
40.000 a 100.000 mg ST.L-1, ou seja, 4 a 10%), denso e com boa sedimentabilidade
junto ao fundo do reator. É possível o desenvolvimento de grânulos de lodo
(diâmetros de 1 a 5 mm), dependendo das características das águas residuárias,
bem como das condições operacionais do reator (CHERNICHARO, 1997).
Acima do leito de lodo, desenvolve-se uma zona de crescimento bacteriano
mais disperso, chamada de manta de lodo, cujos sólidos apresentam velocidades de
sedimentação mais baixas. A concentração do lodo nesta região, mais baixa do que
a do leito de lodo inferior estabelece-se em, aproximadamente, 1,5 a 3%. O sistema
sofre uma auto-mistura graças ao movimento ascendente das bolhas de biogás e do
fluxo de esgoto através do reator. Durante este período de partida do reator, a
produção de biogás geralmente ainda é baixa, havendo a necessidade de alguma
forma de mistura adicional, conseguida seja por recirculação do gás ou do efluente.
Com o movimento ascendente das bolhas de gás, ocorre o carreamento do
lodo, tornando necessária a instalação de um separador trifásico (sólidos, líquidos e
gases) na parte superior do reator. A instalação deste separador garante o retorno
do lodo e a elevada capacidade de retenção de biomassa, sem a necessidade de
qualquer tipo de meio suporte, pois nas regiões mais próximas e acima do separador
trifásico, configura-se uma câmara de sedimentação onde o lodo mais denso é
removido da massa líquida e retornado ao compartimento de digestão, perdendo-se
do sistema juntamente ao efluente final apenas as partículas mais leves.
Conseqüentemente, a idade do lodo, ou seja, o tempo de residência celular
(geralmente acima de 30 dias) neste tipo de reator acaba sendo bastante superior
ao tempo de detenção hidráulica, o que favorece que o lodo excedente descartado
do sistema já se encontre estabilizado. A Figura 10 ilustra a configuração típica de
um reator UASB.
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Figura 10 – Configuração esquemática de um reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta
de lodo
Fonte: CHERNICHARO, 1997.

O reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo é capaz de suportar
altas taxas de carga orgânica, sendo os princípios mais importantes que regem a
sua operação (CHERNICHARO, 1997):


as características do fluxo ascendente devem garantir o máximo contato entre
a biomassa e o substrato;



o tempo suficiente para a degradação da matéria orgânica deve ser
assegurado, evitando-se áreas de curto-circuito;



o dispositivo para retenção de sólidos e liberação do líquido e dos gases
(separador trifásico) deve ser bem projetado; e,



o lodo na região da manta deve ser bem adaptado, com alta atividade
metanogênica específica e excelente sedimentabilidade. Se possível, ainda, o
lodo deverá ser granulado que, por sua vez, apresenta melhores
características de sedimentabilidade se comparadas às do lodo floculento.

4.2.1.2 Produção de lodo
Um reator de manta de lodo operando normalmente propicia o acúmulo de
lodo, que deve ser descartado. A concentração de biomassa geralmente é avaliada
em sólidos suspensos voláteis, enquanto a concentração de substrato, em DQO.
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Devido às outras etapas do processo de digestão anaeróbia de materiais
orgânicos complexos, resultando na formação de várias populações bacterianas e à
floculação de sólidos orgânicos inertes do afluente, pode-se esperar uma produção
de lodo em torno de 0,10 mgSSV.mgDQO-1, e ainda menor que a produção
encontrada em sistemas aeróbios, onde há produção de, no mínimo, 0,20
mgSSV.mgDQO-1 para esgoto sanitário (MCCARTY, 1991).

4.2.1.3 Carga orgânica volumétrica x carga hidráulica
Os projetos de reatores anaeróbios de manta de lodo são discutidos por
Lettinga e Hulsoff Pol (1991)
Para águas residuárias contendo baixa concentração de DQO, isto é,
menores que 1000 mgO2.L-1, o volume do reator será independente da concentração
de matéria orgânica de seu fluxo afluente, podendo ser determinado pelo tempo de
detenção hidráulica admissível, conforme a equação (4.17):

VR = θ H ⋅ Q

(4.17)

Sendo:
VR : volume útil do reator (l3);

θH : tempo de detenção hidráulica (T);
Q: vazão (l3T-1).

Quando a concentração da matéria orgânica é elevada, o volume do reator
passa a depender desta concentração e da carga volumétrica, de acordo com a
equação (4.18):

VR =

DQO ⋅ Q
BV

Sendo:
BV : carga orgânica volumétrica (M.l-3.T-1).

(4.18)
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4.2.2 Controle operacional do reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de
lodo
A operação cotidiana de uma estação de tratamento de esgotos deve incluir
atividades de controle orientadas no sentido do atendimento dos requisitos de
desempenho esperados para o tratamento. Além de uma série de atividades
relativas à operação de equipamentos mecânicos, elétricos e eletrônicos o controle
dos parâmetros relativos ao processo de tratamento, propriamente dito, têm
importância central.
O controle operacional do sistema de tratamento pode levar a uma melhoria
das condições operacionais da estação de tratamento, objetivando a redução dos
custos e o atendimento dos padrões de lançamento definidos pela legislação
ambiental. A determinação da melhor rotina de descarte e desaguamento do lodo
excedente, de operação e limpeza das unidades de gradeamento e desarenação
além da identificação dos pontos com ocorrência de maus odores (pré-tratamento,
elevatória e leitos de secagem) são alguns aspectos operacionais que podem ser
destacados (CHERNICHARO et al., 1999).
Além dos aspectos citados anteriormente, o controle operacional apresentase como uma ferramenta extremamente útil para a identificação de técnicas e rotinas
que possam favorecer a melhoria da saúde e da segurança dos trabalhadores, uma
vez que os riscos à saúde são motivo de preocupação nas estações de tratamento
de esgotos, pois a incapacitação e as doenças ocupacionais redundam no
sofrimento e na perda de recursos humanos que, por sua vez, causam um efeito
negativo na eficiência do tratamento, na moral dos empregados, nas relações
públicas e nos custos (CHERNICHARO et al., 1999).
Três elementos principais devem ser incorporados em um bom programa de
saúde e segurança dos trabalhadores (USEPA, 1982; WEF, 1992 apud
CHERNICHARO et al., 1999):


política definida de saúde e segurança: incorpora as bases do programa em
si. Deve existir apoio por parte das instâncias superiores através de ações
visíveis e recursos financeiros;



comissão de saúde e segurança do trabalho: representantes da gerência,
supervisões e trabalhadores devem compor a comissão cujas tarefas
específicas a serem desempenhadas são:


condução do
trabalhadores;

programa

de

saúde

e

segurança



realização de inspeções;



sugestão e fornecimento de treinamento;



comando de investigações sobre acidentes;



manutenção dos registros;



desenvolvimento de um manual de saúde e segurança.

dos
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 Treinamento de saúde e de segurança: é necessário, inicialmente, o
engajamento dos supervisores, através de seu interesse e suas atitudes que
possibilitem conhecer e entender as formas de prevenção de acidentes e
doenças operacionais. Novos empregados devem ser inseridos no programa
de saúde e segurança assim como os empregados devem receber
treinamento sempre que novos equipamentos ou processo forem
incorporados a ETE.

Chernicharo et al. (1999) citam, além da operação e da manutenção, a
informação como uma das principais atividades de controle de sistemas de
tratamento. É através desta que ocorrerá a comunicação, preferencialmente por
escrito, entre as diferentes pessoas envolvidas, criando-se, simultaneamente, um
arquivo referente à operação e à manutenção do sistema de tratamento.
Como será visto a seguir, o controle operacional deste reator tem importância
fundamental durante a fase de partida. Muitos autores, quando descrevem sobre a
operação do reator UASB conferem muita atenção a esta etapa que, se bem
sucedida, possibilitará ao reator atingir os requisitos de desempenho esperados
durante a fase estacionária.

4.2.2.1 Critérios para a partida do sistema


Produção de biogás

Nos reatores anaeróbios de fluxo ascendente e manta de lodo, a produção de
biogás é muito importante para uma boa mistura do leito de lodo. No entanto, taxas
muito elevadas de produção de gás podem acarretar a expansão excessiva do lodo
em direção à parte superior do reator, ocasionando a perda de sólidos junto ao
efluente o que afetará negativamente a partida do processo (CHERNICHARO,
1997).



Temperatura

A temperatura ideal de operação de reatores anaeróbios encontra-se na faixa
de 30 a 35°C, onde o crescimento da maioria dos microrganismos anaeróbios é
considerado ótimo. No entanto, dependendo da região brasileira, a temperatura
média dos esgotos afluentes ao sistema normalmente se mantém na faixa de 20 a
26°C. Assim, a partida do sistema não se dá em condições ótimas de temperatura.


pH

O pH deve ser mantido sempre acima de 6,2 e, preferencialmente, na faixa
entre 6,8 e 7,2, se necessário, provendo a alcalinidade ao sistema.
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Fatores de crescimento

Nitrogênio, fósforo, enxofre e micronutrientes devem estar presentes em
quantidades suficientes.



Aclimatação e seleção da biomassa

Os compostos tóxicos não devem estar em concentrações inibidoras. Caso
isto ocorra, deve ser proporcionado às bactérias o tempo suficiente para sua
aclimatação.
Além deste fato, nos reatores de manta de lodo, a remoção suficiente e
contínua da fração mais leve do lodo é imprescindível para propiciar a seleção do
lodo mais pesado para crescimento e seleção, sendo as principais diretrizes
(CHERNICHARO, 1997):


não retornar ao reator o lodo disperso perdido junto ao efluente;



promover a diluição do afluente ou a sua recirculação quando a concentração
da água residuária for superior a 5.000 mg.L-1 de matéria orgânica;



aumentar a carga orgânica progressivamente, sempre que a remoção de
DBO/DQO atingir o patamar de 60%;



no caso de esgotos domésticos, as concentrações de ácido acético no reator
devem ser mantidas abaixo de 200 a 300 mg.L-1.

4.2.2.2 Parâmetros de monitoramento
Para atender às condições requeridas pelos microrganismos, já citadas, é
importante o monitoramento de alguns parâmetros. A fase que necessita o
monitoramento mais intensivo é o momento de partida, ou seja, o período de
adaptação e crescimento da biomassa às condições do sistema de tratamento, até
que seja atingida a fase estacionária.
A escolha dos parâmetros de monitoramento deve ser feita baseada no
conhecimento do processo anaeróbio. Eles devem ser suficientes para informar
sobre as características da água residuária submetida ao tratamento e devem ser de
fácil operacionalidade.
Chernicharo et al. (1999) explicam que o controle operacional de qualquer
sistema de esgotos, de maneira a possibilitar tanto a verificação dos parâmetros
operacionais quanto a otimização da rotina operacional, depende da implementação
de um adequado programa de monitoramento do sistema que, por sua vez, deve
abranger os aspectos pertinentes à operação do sistema de tratamento
contemplando, no entanto, a realidade local e a disponibilidade de recursos
humanos e materiais. Neste contexto, destacam-se como importantes à realização
de análises microbiológicas e físico-químicas e o levantamento de informações
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referentes ao funcionamento do sistema (unidades de pré-tratamento, eficiência e
estabilidade do reator, quantidade e qualidade do lodo).
Sempre que possível Chernicharo (1997) recomenda a instalação dos
seguintes equipamentos de medição e controle:


medidores e registradores das características do afluente (vazão, temperatura
e pH);



medidores e registradores da temperatura e pH (preferencialmente instalados
na parte inferior do reator - na linha de coleta de amostra); e,



medidores e registradores da produção e composição do biogás.

Para controle do sistema anaeróbio, Young e Yang (1988), sugerem as
seguintes análises, sendo estes parâmetros utilizados para estudos em filtro
anaeróbio de fluxo ascendente: DQO ou COT; pH; Ácidos orgânicos na zona do
lodo; Alcalinidade; Nitrogênio amoniacal; Fósforo e Micronutrientes.
Entre os vários fatores ambientais envolvidos no sistema anaeróbio, o pH, a
alcalinidade e a concentração de ácidos voláteis são destacados por Chernicharo et
al. (1999), por estarem intimamente envolvidos entre si. A concentração de ácidos
orgânicos voláteis e a alcalinidade de bicarbonatos são referentes à instabilidade do
sistema. Uma relação alta entre dois parâmetros, nesta ordem, indica que a
produção de ácidos orgânicos voláteis, durante a acidogênese, é excessiva e pode
vir a acidificar o meio. Esta acidificação revela a ineficiência das bactérias em
consumir o acetato e CO2/H2 produzidos, causando um acúmulo dos produtos
obtidos nas fases anteriores.
A relação entre concentração de ácidos orgânicos voláteis e alcalinidade de
bicarbonatos é proporcional ao que autores como Ripley et al. (1986) e Foresti
(1994), chamam de alcalinidade intermediária e parcial, relação AI/AP. Esta relação
é indicada como eficaz para determinação de estabilidade operacional de sistemas
anaeróbios, sendo de fácil obtenção.
A seguir, serão mencionadas as formas de obtenção de alguns parâmetros de
monitoramento.

4.2.2.2.1 Matéria orgânica
O teste de DBO quantifica a matéria orgânica degradável de forma aeróbia.
Tem por interesses simular as condições aeróbias da natureza que o efluente
sofreria se lançado em corpos receptores. Amostras do efluente, contendo
quantidades adequadas de microrganismos aeróbios e nutrientes são incubadas por
um período, convencionado em 5 dias, a 20 ± 1°C. Em termos legislativos, no Brasil,
a DBO5 é um dos parâmetros utilizados para a determinação da matéria orgânica de
um efluente.
A quantificação da matéria orgânica oxidável é obtida pelo teste de DQO demanda química de oxigênio. Neste teste, a amostra é fortemente oxidada em meio
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ácido na presença de dicromato de potássio e sob ebulição em fluxo por 2 horas
(STANDARD METHODS, 1992).
A biodegradabilidade é obtida pela relação DBO/DQO. Na análise da DQO a
oxidação química é de 100% da matéria orgânica sendo que na análise da DBO
tem-se um valor residual que não é biodegradável. A DQO pode ser utilizada para
operação e monitoramento, obtendo-se resultados mais rápidos. Quando as
características do esgoto são bastante conhecidas e pouco variáveis, pode-se
estabelecer a relação DBO/DQO e, a partir das análises de DQO estimar o valor de
DBO que adentra ao sistema.
As transformações sofridas pela matéria orgânica durante o processo
anaeróbio podem ser (Van HAANDEL; LETTINGA, 1994):


conversão em lodo (anabolismo ou absorção);



conversão em metano (catabolismo fermentativo);



mineralização através da oxidação (catabolismo oxidativo);



permanência na fase líquida (descarga no efluente).

O carbono orgânico de águas residuárias é constituindo por uma variedade de
compostos orgânicos em vários estados de oxidação. Conforme o Standard Methods
(1992), alguns destes compostos de carbono podem ser oxidados e determinados
pelos testes de DBO ou DQO. A análise de carbono orgânico total - COT pode ser
utilizada para estimar o valor correspondente de DQO ou DBO, mas o teste da COT
não os substitui. Este teste pode, então, ser utilizado para o monitoramento a partir
de relações DBO/COT ou DQO/COT.

4.2.2.2.2 Teste de COT
A determinação de COT inclui, também, a determinação de carbono total, CT,
e de carbono inorgânico, CI. Os métodos para CT utilizam calor e oxigênio, radiação
ultravioleta, oxidantes químicos, ou combinações destes oxidantes para converter
carbono orgânico a dióxido de carbono (CO2). Este CO2 pode ser medido
diretamente por um analisador infravermelho não dispersivo, ou pode ser reduzido a
metano e medido com um ionizador de chamas, ou, ainda, o CO2 pode ser titulado
quimicamente.
O parâmetro carbono total inclui o carbono inorgânico e o carbono orgânico
total. A interferência do carbono inorgânico pode ser eliminada do carbono orgânico
total por acidificação da amostra para pH ≤ 2, para que as espécies sejam
convertidas a CO2.
O valor teórico do COT é calculado a partir da estequiometria da reação
representada pelas equações (4.19) e (4.20). Valores teóricos da DQO e do COT
são apresentados na Tabela 4.8 para diferentes compostos puros. Van Haandel e
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Lettinga (1994) concluem que a razão DQO/COT é muito diferente para várias
substâncias. Consideram, então, a DQO como parâmetro apropriado, sendo o COT
viável de utilização somente em casos em que se tenha uma relação empírica entre
estes parâmetros para converter o valor de COT em sua DQO equivalente.

1 mo1 C x H Y O Z = 12 ⋅ x + y + 16 ⋅ z g → x mol CO 2 = 12 ⋅ x g C

COTt =

(4.19)

12
g COT / g C x H Y O Z
12 ⋅ x + y + 16 ⋅ z

(4.20)

Tabela 11 – Valores estequiométricos de DQO e COT por unidade de massa para
diversos compostos puros
Compostos

X

Y

Z

mg DQO
mg C X H Y O Z

mg COT
mg C X H Y O Z

mg DQO
mg COT

Ácido Oxálico

2

2

4

0,18

0,27

0,67

Ácido Fórmico

1

2

2

0,35

0,26

1,33

Ácido Cítrico

6

8

7

0,75

0,38

2,00

Glicose

6

12

6

1,07

0,40

2,67

Ácido Láctico

3

6

3

10,7

0,40

2,67

Ácido Acético

2

4

2

10,7

0,40

2,67

Glicerina

3

8

3

1,22

0,39

3,11

Fenol

6

6

1

2,38

0,77

3,11

Etileno Glicol

2

6

2

1,29

0,39

3,33

Benzeno

6

6

0

3,08

0,92

3,33

Acetona

3

6

1

2,21

0,62

3,56

Ácido
Palmitico

16

32

2

3,43

0,75

3,83

Ciclohexano

6

12

0

3,43

0,86

4,00

Etileno

2

4

0

3,43

0,86

4,00

Etanol

2

6

1

2,09

0,52

4,00

Metanol

1

4

1

1,50

0,38

4,00

Etano

2

6

0

3,73

0,80

4,67

Metano

1

4

0

4,00

0,75

5,33

Fonte: VAN HAANDEL; LETTINGA, 1994.

O método de injeção de fluxo (FIA, do inglês Flow Injectium Analysis) tem sido
aperfeiçoado e utilizado para medição de carbono orgânico. Fadini (1995) comparou
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o sistema FIA a um equipamento de última geração (SHIMADZU TOC 5.000), ambos
para determinação de carbono orgânico dissolvido. Como resultado, o sistema FIA
apresentou a vantagem de ter um custo de equipamento oito vezes menor e,
conseqüentemente, um custo analítico em torno de cento e cinqüenta vezes menor.
O sistema FIA descrito por Fadini (1995) requer que as amostras sejam
filtradas, para não causar entupimentos dos tubos utilizados. Assim, apenas o
carbono orgânico dissolvido, COD, é determinado a partir do carbono total dissolvido
(CTD) e do carbono inorgânico dissolvido (CID). A recuperação média para o COD
foi de 88%, comparando os resultados do sistema FIA àqueles obtidos com o
Shimadzu TOC 5.000. A velocidade analítica encontrada para o sistema FIA foi de
14 amostras/hora para CTD e 25 amostras/hora para CID.

4.2.2.2.3 Estabilidade do pH
Para monitoramento da estabilidade do pH, apresenta-se a maneira como
estão relacionados os parâmetros de alcalinidade de bicarbonatos, ácidos orgânicos
voláteis e relação AI/AP.



Alcalinidade de bicarbonatos

Alcalinidade de uma solução significa a sua capacidade de neutralizar ácidos
(STANDARD METHODS, 1992). Van Haandel e Lettinga (1994) também a define
como capacidade tampão, que impede grandes variações de pH quando há o
acréscimo da concentração de ácidos ou bases.
Em ambientes anaeróbios onde a biomassa esteja adaptada a determinadas
condições, oscilações bruscas do pH podem incorrer em redução da atividade
microbiana até que haja nova adaptação. Um importante parâmetro para se avaliar a
estabilidade do pH em uma solução é o índice de tamponamento.
Van Haandel e Lettinga (1994) concluem que, para a faixa que de pH entre
6,5 e 7,5, ideal para o desempenho satisfatório de um digestor anaeróbio, somente o
sistema carbônico tem importância no estabelecimento de seu pH.
O método de determinação da alcalinidade de uma amostra, que é dada pela
titulação com um ácido forte, envolve também a presença dos ácidos orgânicos
voláteis – AGV, pois para valores de pH próximos a 4,0, sua presença é significativa.
Ao final da titulação o pH da água será igual ao de uma solução pura de dióxido de
carbono, CO2. Logo, para o cálculo da alcalinidade de bicarbonatos, é necessário
conhecer a concentração de ácidos orgânicos voláteis.
As espécies do sistema carbônico (CO2, HCO3- e CO32-) apresentam-se em
equilíbrio entre si e com as formas precipitadas, em função do pH. Para um reator
anaeróbio com pH próximo de 7,0, a espécie preponderante é a do íon bicarbonato.
A concentração da alcalinidade é expressa em mgCaCO3.L-1.
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A instabilidade de um reator anaeróbio resulta no acréscimo da concentração
de ácidos orgânicos voláteis, o que acarretaria a redução de pH. A alcalinidade
presente deve ser suficiente para a neutralização dos AGV.
O pH pode ser corrigido através da utilização de alguns produtos químicos,
como por exemplo, cal, soda cáustica e bicarbonato de sódio. A cal é a mais
facilmente obtida e mais barata, porém, acarreta problemas devido à formação de
precipitados que se depositam no reator. A soda não forma sais insolúveis, mas
reage com o gás carbono, podendo gerar zonas de vácuo no digestor. A solução
indicada, então, é a de bicarbonato de sódio, pois não forma zonas de vácuo no
reator e o pH dificilmente atinge níveis indesejáveis pela sua adição.



Ácidos orgânicos voláteis

Dohányos et al. (1985) verificam que altas concentrações de AGV podem
afetar o processo bioquímico e, eventualmente, causar distúrbio no processo de
digestão anaeróbia como um todo. A geração de grandes concentrações de ácidos
orgânicos voláteis acelera a atuação de bactérias acetogênicas, porém é inibitória às
árqueas metanogênicas, uma vez que estas não consomem os ácidos resultantes da
acetogênese com a rapidez com que são produzidos.
Van Haandel e Lettinga (1994) comentam que existem vários métodos para
se determinar a concentração dos AGV. Alguns métodos, como o cromatográfico,
são mais recomendados, porém, em muitos casos, apresentam preços proibitivos.
Um método alternativo é o da titulometria, descrito por Vieira (1981) e, de forma
detalhada por Field (1987).
A determinação dos ácidos orgânicos voláteis por titulometria apresentado por
Van Haandel e Lettinga (1994), baseia-se no volume de soda cáustica consumido
para elevar o valor de pH de 4,0 para 7,0. Inicialmente extrai-se da amostra o
sistema carbônico, reduzindo o valor do pH para 3,0 e levando-se por três minutos
em ebulição.
A metodologia para determinação de AGV proposta por Field (1987) envolve
valores diferentes de pH. Registra-se o volume de ácido utilizado para reduzir o pH
de 6,5 a 3,0 e, após a fervura, registra-se o volume de base consumida para elevar o
pH de 3,0 a 6,5. Esta variação não deve interferir nos resultados, vistos que ambos
os autores relacionam a concentração de AGV obtida no experimento com o pH
utilizado através de equações de dissociação.



Relação AI/AP

No monitoramento de reatores anaeróbios a verificação sistemática da
alcalinidade torna-se mais importante que a variação de pH. Isso se deve à escala
logarítmica do pH, significando que pequenos abaixamentos de pH implicam no
consumo de elevada quantidade de alcalinidade, diminuindo a capacidade de
tamponamento do meio.
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Para se determinar separadamente as parcelas de alcalinidade bicarbonato e
de alcalinidade dos ácidos voláteis de acordo com a metodologia proposta por
Ripley et al. (1986) procede-se a titulação da seguinte forma:
Consiste em titular as amostras em dois estágios, inicialmente até o pH de
5,75 e, em seguida, até o pH de 4,3, calculando-se o valor da alcalinidade parcial
(AP) e intermediária (AI), respectivamente. O valor de AP representa quase que a
totalidade da alcalinidade de bicarbonato, enquanto que AI representa basicamente
a alcalinidade de ácidos voláteis.
A relação AI/AP é sugerida por Ripley et al. (1986), como parâmetro
extremamente útil, além de simples e preciso, para indicar a ocorrência de distúrbios
do processo. Obtiveram valores de AI/AP próximos a 0,3 quando o processo
mantinha-se operacionalmente estável (confirmado também pela produção de
metano), sendo que valores superiores foram associados a certa instabilidade do
processo.

4.2.2.2.4 Presença de sólidos
O fluxo de sólidos no sistema anaeróbio (entrada, saída e permanência) está
intimamente relacionado à estabilidade do processo anaeróbio, sendo, portanto, um
importante parâmetro de monitoramento.
De acordo com Chernicharo (1997), nos reatores anaeróbios, a acumulação
de sólidos biológicos se dá após alguns meses de operação contínua. Em
decorrência da baixa produção e das elevadas concentrações de lodo no reator, os
volumes descartados são pequenos quando comparados com os processos
aeróbios.
A presença de partículas sólidas na água residuária compromete a retenção
de biomassa (necessária em sistemas de alta taxa). Lettinga e Hulshoff Pol (1991)
discutem exaustivamente a influência de materiais particulados em afluentes de
reatores anaeróbios e manta de lodo.
Materiais particulados orgânicos vão comprometer o sistema anaeróbio,
dependendo de suas características, como: biodegradabilidade e/ou taxa de
degradação sob as condições operacionais prevalecentes, tamanho e área
superficial dos particulados, afinidade dos microrganismos em atacar o material,
densidade dos particulados e tendência dos particulados de serem absorvidos pelo
lodo.
O controle da qualidade de lodo no interior de um reator anaeróbio pode ser
de interesse para determinar a descarga de lodo quando seu acúmulo for maior que
o previsto para que não haja arraste de biomassa.
O acréscimo de sólidos no efluente de um sistema com biomassa em
crescimento na fase estacionária pode apontar para uma irregularidade operacional
que tenha provocado o arraste de partículas (onde a causa deve ser investigada), ou
simplesmente que o acúmulo de lodo alcançou o limite do sistema indicando a
necessidade de se efetuar o descarte de lodo.
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Chernicharo (1997) estabelece que para avaliar a quantidade de lodo
excedente produzida em reatores de manta de lodo tratando esgotos domésticos,
usualmente tem se adotado taxas variando entre 0,10 e 0,20 kgSST por kgDQO
aplicada ao sistema. O descarte de lodo excedente não deverá ser necessário
durante os primeiros meses de operação do reator e, quando houver a necessidade
do descarte, este deverá ser feito preferencialmente na parte superior do leito de
lodo, onde o lodo é floculento. No entanto, ocorrendo a acumulação de sólidos
inertes no fundo do reator, o descarte de lodo deverá ser feito, também, nesta
região.

4.2.2.2.5 Prevenção na exalação de maus odores
De acordo com Chernicharo (1997), até recentemente, os processos
anaeróbios eram associados a gases mal cheirosos, fato que se tornou o principal
obstáculo para uma utilização mais intensa dos processos anaeróbios para o
tratamento de efluentes líquidos. No entanto, com o maior número de estudos e
pesquisas desenvolvidos na área, a partir da década de setenta, resultou um maior
conhecimento da microbiologia e bioquímica do processo anaeróbio e,
conseqüentemente, das medidas a serem adotadas para ao controle deste
processo.
A formação destes maus odores, geralmente estão associados à redução de
compostos de enxofre a sulfeto de hidrogênio (H2S). O gás sulfídrico pode escapar
do reator por via gasosa (coletor de gases) e por via líquida (dissolvido no efluente),
demandando medidas diferentes para cada caso. A parcela de H2S coletada junto ao
metano e o gás carbônico pode ser tratada através das seguintes alternativas:
Adsorção, através da passagem do gás por um material poroso, como por
exemplo, carvão ativado;
Absorção, através do contato do gás com um líquido pouco volátil (solvente)
de forma a aplicar o gás contra corrente com o solvente, favorecendo o máximo
contato entre gás e líquido;
Tratamento biológico, como por exemplo, filtros biológicos e biofiltros; e,
Precipitação química, através da passagem por um selo hídrico contendo
algum elemento precipitante.
O sulfeto de hidrogênio que escapar do reator juntamente com o efluente
poderá ser removido através de algum método de pós-tratamento, como por
exemplo, a precipitação química ou a oxidação química ou bioquímica
(CHERNICHARO, 1997).

4.2.2.3 Freqüência de monitoramento
Para o monitoramento do processo de tratamento devem ser definidos a
rotina de coleta de amostras e os parâmetros físico-químicos a serem analisados.
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Chernicharo (1997) propõe freqüências de amostragem diferentes, em função da
fase em que a biomassa contida no reator se encontra, ou seja, durante a partida
(Tabela 12) e durante a fase estável (Tabela 13).

Tabela 12 – Programa de monitoramento de um reator UASB durante a partida
Parâmetro

Freqüência de amostragem

Unidade

afluente

reator

efluente

Produção de biogás

m3.d-1

-

Diária

-

Composição do biogás

% CH4

-

Semanal

-

°C

Diária

Diária

-

-

Diária

Diária

-

Alcalinidade bicarbonato

mg.L-1

3x
semana

-

3x
semana

Ácidos voláteis

mg.L-1

3x
semana

-

3x
semana

Sólidos sedimentáveis

mL.L-1

3x
semana

-

3x
semana

Sólidos suspensos (SS)

mg.L-1

3x
semana

-

3x
semana

Sólidos totais (ST)

mg.L-1

-

Mensal

-

Sólidos voláteis totais
(SVT)

mg.L-1

-

Mensal

-

DQO total

mg.L-1

3x
semana

-

3x
semana

DQO filtrada

mg.L-1

1x
semana

-

1x
semana

DBO total

mg.L-1

1x
semana

-

1x
semana

DBO filtrada

mg.L-1

1x
semana

-

1x
semana

Nitrogênio total

mg.L-1

Quinzenal

-

Quinzenal

Quinzenal

-

Quinzenal

-

Quinzenal

-

Temperatura
pH

-1

Fósforo total
Atividade metanogênica

mg.L

gDQO.gSV
1
.d

Fonte: CHERNICHARO, 1997.

-

78

Tabela 13 – Programa de monitoramento de rotina em fase estacionária de um
reator UASB de alta taxa
Parâmetro

Freqüência de amostragem

Unidade

afluente

reator

efluente

Produção de biogás

m3.d-1

-

Diária

-

Composição do biogás

% CH4

-

Quinzenal

-

°C

Diária

Diária

-

-

Diária

Diária

-

Alcalinidade bicarbonato

mg.L-1

3x
semana

-

3x
semana

Ácidos voláteis

mg.L-1

3x
semana

-

3x
semana

Sólidos sedimentáveis

mL.L-1

1x
semana

-

1x
semana

Sólidos suspensos (SS)

mg.L-1

1x
semana

-

1x
semana

Sólidos totais (ST)

mg.L-1

-

Mensal

-

Sólidos voláteis totais
(SVT)

mg.L-1

-

Mensal

-

DQO total

mg.L-1

1x
semana

-

1x
semana

DQO filtrada

mg.L-1

Quinzenal

-

Quinzenal

DBO total

-1

mg.L

Quinzenal

-

Quinzenal

DBO filtrada

mg.L-1

Quinzenal

-

Quinzenal

Mensal

-

Mensal

Mensal

-

Mensal

-

Mensal

-

Temperatura
pH

-1

Nitrogênio total

mg.L

Fósforo total

mg.L-1

Atividade metanogênica

gDQO.gSV
1
.d

-

Fonte: Chernicharo, 1997.

4.3 Exemplos de operação do reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de
lodo
4.3.1 DAFA no bairro do Pedregal, em Campina Grande
Van Haandel e Lettinga (1994) discutem valores experimentais obtidos neste
reator, operado com um programa de monitoramento intensivo, com o qual
procurava-se formular regras gerais para o desempenho esperado do reator DAFA
no tratamento de esgotos domésticos.
A partida do reator foi realizada, sem inóculo, em, aproximadamente, 12 a 20
semanas e sem descarga de lodo ao atingir a massa máxima de lodo (após 10
semanas de operação). O esgoto bruto era exclusivamente doméstico.
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Para caracterizar o desempenho do reator DAFA, durante a partida e o
comportamento da fase estacionária subseqüente, foram observados os seguintes
parâmetros:


acumulação de lodo;



concentração de material orgânico (DBO e DQO) no reator;



concentrações de sólidos sedimentáveis e em suspensão; medidos na
entrada e saída do reator;



pH;



alcalinidade;



concentração de ácidos orgânicos voláteis (AGV);



concentração de nutrientes (N e P);



concentração de organismos patogênicos (E. coli e ovos de helmintos).

O TDH durante a partida, no reator de Pedregal, foi de 17 horas (vazão média
de 225 m3.d-1 de esgoto no reator de 160 m3). O projeto previa um TDH de 6 horas,
que não foi seguido devido a entupimentos da rede de esgoto e, principalmente, à
contribuição per capta de 56 L.hab-1.d ter sido muito menor que a esperada de 100
L.hab-1.d.
As eficiências de remoção de DBO e DQO foram baixas inicialmente, fato
atribuído à ausência das populações de microrganismos qualitativa e
quantitativamente adequadas à realização dos processos anaeróbios de
transformação do material orgânico afluente em metano. Com base nos resultados
obtidos, concluiu-se que as bactérias que participam da fase de hidrólise se
desenvolvem primeiro, assim os sólidos orgânicos sedimentáveis acumulados no
reator começam a ser solubilizados. Como a massa microbiana subseqüente
(bactérias acidogênicas, acetogênicas e metanogênicas) não é suficiente, estes
produtos solubilizados não são convertidos inteiramente, resultando em um aumento
da concentração de material orgânico no efluente. Passada esta fase, com o
crescimento da massa microbiana, os produtos da hidrólise passam a ser
convertidos e, conseqüentemente, a eficiência de remoção de matéria orgânica
aumenta.
A remoção dos sólidos sedimentáveis pelo DAFA foi elevada durante a
partida, justamente, quando o reator funcionava como um decantador primário com
um longo tempo de detenção. À medida que a massa de lodo retido no interior do
reator aumentou, parte dos sólidos sedimentáveis começou a ser expulso junto ao
efluente, fato explicado pela não realização descarga de lodo em excesso, reduzindo
a eficiência de remoção de sólidos voláteis, embora a concentração de sólidos
sedimentáveis tenha se mantido estável.
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A medida que a massa de lodo aumentou, começando a funcionar como um
lençol, houve uma elevação nos valores de eficiência de remoção dos sólidos em
suspensão, que inicialmente não sofriam ação da sedimentação por gravidade, mas
passaram a ser retidos pela manta de lodo.
Os valores do pH, da alcalinidade de bicarbonato e de ácidos orgânicos
voláteis (AGV) foram registrados durante as 30 primeiras semanas de operação para
o afluente e para o efluente. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela
14.

Tabela 14 – Valores médios e extremos de pH, alcalinidade e AGV do afluente e do efluente
do DAFA no Pedregal durante as 30 primeiras semanas de operação
pH

Alcalinidade

AGV

(mg CaCO3)

(mg HAc.L-1)

Parâmetro

Afl.

Efl.

Afl.

Efl.

Afl.

Efl.

Valor mínimo

7,4

6,6

220

325

50

30

Valor médio

7,7

7,0

303

388

106

41

Valor
máximo

8,1

7,4

390

447

146

141

Fonte: Adaptado de VAN HAANDEL; LETTINGA, 1994.

Estes resultados mostram que não houve perigo de acidificação do reator
durante a partida, mesmo com os índices de alcalinidade afluente e tamponamento
sendo baixos para esgoto doméstico, o que possibilitou a conclusão de que,
geralmente, a acidificação de um reator DAFA tratando esgoto doméstico não
constitui um problema, pois o pH se mantém automaticamente na faixa adequada
para digestão anaeróbia, sem a necessidade de adição de alcalinizante, haja vista
que a alcalinidade existente no sistema impede até certo ponto a queda do pH.

4.3.2 Reator de manta de lodo em escala piloto I
Behling et al. (1997) examinaram o comportamento de um reator UASB, em
escala piloto, com volume de 55,5 L, localizado na universidade de Zulia, Venezuela,
para o tratamento de esgoto municipal, durante 200 dias.
No estágio inicial do trabalho, o esgoto era bombeado diretamente para o
reator. No entanto, este fato causava uma variação razoável na carga orgânica diária
(0,5 – 3,9 kgDQO.m-3dia) e, por isso, a partir do 18o dia, o esgoto passava,
primeiramente por um tanque de equalização que, por sua vez, alimentava por
gravidade o reator. A carga orgânica passou a assumir valores próximos a 1,2
kgDQO.m-3dia com vazão de alimentação de 7,2 L.h-1.
Para a partida do reator, um lodo pré-granulado de outro reator anaeróbio foi
utilizado como inoculo (10 % do volume do reator, cerca de 5,5 L), mesmo assim,
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este período foi considerado longo, persistindo por 90 dias. A concentração de
sólidos totais deste inóculo era de, aproximadamente, 34.000 mg.L-1, sendo 84%
voláteis.
O reator foi alimentado com esgoto e operado em esquema de batelada
durante 48 horas. A alcalinidade foi controlada através da adição de bicarbonato de
sódio, atingindo, após o 80º dia, 1628 mg.L-1. A composição do biogás, bem como
as características químicas do afluente e efluente foram monitoradas todos os dias
durante as 3 primeiras semanas de operação. Esta freqüência foi diminuindo até que
o desempenho do reator estabilizasse.
As variações ocorridas na taxa de carregamento (Figura 11) mostram
claramente a influência do tanque de equalização na amenização das perturbações
na alimentação do reator. Os dados mostram, também, que uma vez ocorrida esta
amenização, a produção de gás aumentou até um patamar de, aproximadamente,
28 L.d-1, o que demorou cerca de 60 – 70 dias. Situação similar ocorreu com a DQO
do efluente que diminui até atingir um patamar de 56 mg.L-1.

Figura 11 – Variações na aplicação da carga orgânica (•) e na produção de gás (♦)
Fonte: Adaptado de BEHLING et al., 1997.

A estabilidade de um reator pode, freqüentemente, ser analisada em função
dos valores de pH do afluente e do efluente. Percebe-se, na Figura 12, que uma
queda de pH ocorre ao longo do processo de digestão, o que ressalta a necessidade
do controle da alcalinidade.
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Figura 12 - Variações no pH do afluente (◊) e do efluente (•)
Fonte: Adaptado de Behling et al., 1997.

4.3.3 Reator de manta de lodo em escala piloto II
Van Haandel et al. (2000) realizaram uma investigação experimental, em
escala piloto, para estabelecer a influência da magnitude de descargas de lodo em
excesso de um reator UASB sobre o desempenho, em termos de remoção de
material orgânico e de estabilidade operacional, deste reator no tratamento de
esgoto bruto.
A investigação experimental foi realizada durante o período entre julho de
1997 e fevereiro de 1998 utilizando-se três reatores UASB idênticos, com volumes
de 126 L cada. A alimentação dos reatores foi por esgoto bruto da cidade de
Campina Grande, mantendo-se uma vazão constante com auxílio de bombas
dosadoras. Pesquisou-se o comportamento dos reatores para tempos de detenção
hidráulica (TDH) de 4 e 8 horas, sendo que para cada um destes, os objetivos foram:


determinar a descarga máxima viável de lodo em excesso, sem prejudicar
sensivelmente o desempenho do reator; e,



determinar a produção de lodo durante o estado estacionário e, a partir daí, a
freqüência de descargas.

Na Tabela 15, estão resumidas as condições operacionais médias dos
experimentos realizados, correspondentes a duas descargas para TDH = 4 horas e
três para TDH = 8 horas.
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Tabela 15 – Condições médias operacionais e médias de parâmetros de desempenho para
TDH de 4 e 8 horas, durante os períodos entre duas descargas de lodo
Parâmetro

Unidade

TDH = 4h TDH = 8h

Volume

L

126

126

Altura

m

4

4

Vazão

L.d-1

750

375

589

622

442

233

DQO afluente

-1

Mg.L

-1

Carga orgânica

gDQO.d

Carga orgânica
específica

Kg.m-3.d

3,5

1,8

m.h-1

1,0

0,5

°C

28

25

Massa de lodo total

kgSST

2,95

3,35

Massa de lodo orgânico

kgSSV

Velocidade ascensional
Temperatura

1,62

1,76

Produção de lodo total

-1

gSST.d

66

33

Produção de lodo volátil

gSSV.d-1

34

16

Produção específica de
YXt

kgSST

0,15

0,14

0,08

0,07

48

101

Produção específica de
YXv
Idade do lodo

kgDQOaplic
kgSSV
kgDQOaplic
d

Fonte: VAN HAANDEL et al. (2000).

Os parâmetros para caracterizar o desempenho dos reatores, durante o
estado estacionário, foram a eficiência de remoção do material orgânico (em termos
de DQO) e a produção e acumulação de lodo. A estabilidade do processo foi
observada a partir dos valores do pH, alcalinidade de bicarbonato (AB) e ácidos
orgânicos voláteis (AGV).
Para estabelecer a influência da descarga de lodo sobre a eficiência de
remoção do material orgânico, observou-se a variação da DQO do efluente, sendo
estabelecido, para cada descarga:


eficiência mínima de remoção da DQO em um determinado dia; e,



eficiência média de remoção, desde o instante da descarga até o reator estar,
novamente, saturado de lodo.

Foram feitas determinações da DQO bruta e da DQO após meia hora de
sedimentação em um cone Imhoff. Assim, tanto para TDH de 4 horas, como para
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TDH de 8 horas, foram consideradas a DQO decantada do efluente e a DQO bruta
do afluente para os cálculos de eficiência. Verificou-se que não houve diminuição
significativa da eficiência de remoção de DQO no período subseqüente a uma
descarga de lodo, quando a porcentagem de lodo descarregada não excedia os 50%
da masa deste contida no sistema e que a eficiência média de remoção da DQO não
diminuiu significativamente quando se aplicavam descargas de lodo em excesso
abaixo dos 50% da massa de lodo no reator com TDH = 4 horas e de 60% para o
reator com TDH = 8 horas.
A concentração de AGV manteve-se baixa para todas as descargas,
indicando alta eficiência da fase de metanogênese. Não houve abalo da estabilidade
operacional do reator UASB, embora a concentração AGV aumentasse à medida
que aumentava a descarga de lodo.
O pH do efluente variou entre 6,8 e 7,0, enquanto o pH do afluente variou
entre 7,0 e 7,4. A alcalinidade de bicarbonato apresentou-se pouco superior no
afluente em relação ao efluente. A proporção de alcalinidade (média de 275 ppm
CaCO3) para ácidos orgânicos voláteis (média de 28 ppm HAc), no efluente,
manteve-se elevada, de maneira que não houve perigo de acidificação do sistema.
No caso da acumulação de lodo, o reator começou com 740 g SSV no lodo
atingindo a saturação após 7 semanas com 1952 g. A massa de lodo descarregada
junto com o efluente (g SST e SSV), depois da descarga de lodo de excesso,
aumentou com o tempo até a sétima semana. Assim, os dados experimentais
mostram que:


antes de uma descarga, a massa de lodo no reator UASB saturado de lodo se
mantém constante e toda a produção de lodo é descarregada junto com o
efluente;



após uma descarga de lodo de excesso, a concentração de sólidos
sedimentáveis no efluente diminui, mantendo-se constante, enquanto a
massa de lodo no reator aumenta;



novamente, quando a massa de lodo no reator é máxima, toda a produção de
lodo volta a ser descarregada com o efluente, enquanto a massa de lodo no
reator se mantém constante.

Embora os resultados experimentais não possam ser extrapolados
diretamente para outros reatores UASB, Van Haandel et al. (2000) apresentaram um
procedimento operacional visando a otimização das descargas de lodo de excesso,
como segue:


Etapa I – definir a massa de lodo que se acumula no reator, operando-o com
tempo de detenção hidráulica normal e sem descargas de lodo;



Etapa II – determinar, experimentalmente, a descarga máxima aplicável sem
prejuízo significativo da qualidade do efluente ou e da estabilidade
operacional;



Etapa III – a partir dos dados obtidos através dos procedimentos 1 e 2
anteriores, estabelecer a massa de lodo que se deseja manter no reator;
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Etapa IV – definir, experimentalmente, a taxa de produção de lodo e a taxa de
acumulação de lodo no reator quando este ainda não está cheio;



Etapa V – calcular o período entre as descargas como a razão entre a
diferença entre a massa máxima e mínima no reator e a taxa de acumulação
de lodo.

Portanto, os parâmetros operacionais relevantes na determinação da
freqüência de descarga de lodo de excesso são: a carga orgânica aplicada, a
produção específica de lodo, a massa mínima e a massa máxima de lodo no reator e
o tempo de detenção hidráulica, sempre acompanhados da verificação da
estabilidade do sistema quanto aos valores de pH, alcalinidade e AGV.
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5 ANÁLISE DE ASPECTOS OPERACIONAIS DA ETE VÓ PUREZA

Neste capítulo serão analisados os aspectos operacionais da ETE Vó Pureza
no que concerne ao reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo que
recebe o esgoto do sistema público após o tratamento preliminar.

5.1 Características da ETE Vó Pureza
A ETE Vó Pureza (Figura 13) é uma estação compacta contando com
tratamento biológico realizado em reator UASB seguido de um pós-tratamento em
sistema de lodo ativado convencional. Por esta estação ser de pequeno porte, isto
possibilita um controle operacional mais eficiente o que despertou o interesse em
estudar melhores condições para operá-la. Após o início das operações,na Estação
de Tratamento de Esgoto Vó Pureza ficou evidenciada a suposta descarga de
produtos químicos na rede coletora de esgotos onde foi observado o pH de chegada
variando de 2,0 até 11,0, fato que comprometeria por completo o tratamento
biológico de esgoto através de reator anaeróbio de fluxo ascendente. Com isso
passou-se a desenvolver procedimentos operacionais para a viabilização do
tratamento de esgoto tentando conviver com este tipo de situação.

Figura 13 - Foto aérea da Estação de Tratamento de Esgoto Vó Pureza
(denominada inicialmente ETE Santa Mônica)
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5.1.1 Unidades componentes do tratamento
A Estação de Tratamento de Esgotos Vó Pureza é constituída pelas seguintes
unidades principais:


grade grosseira



calha Parshall



elevatória de Esgotos Brutos



grade fina



caixa retentora de areia e de gorduras



unidade para degradação de óleos e graxas



leito de drenagem de areia



reator anaeróbio de manta de lodo



reator aeróbio acoplado a decantador secundário



elevatória de lodo do decantador secundário para o reator anaeróbio



unidade de desinfecção com hipoclorito e descloração, com SO2



unidade de pós-aeração



elevatória do líquido drenado nos leitos de secagem



leito de secagem para desidratação do lodo



medidor de vazão final



recalque de parte esgoto tratado, para reuso na área da ETE



queimador de gases (do reator anaeróbio)



reator para tratamento de gases oriundos do reator anaeróbio, do reator para
degradação de gorduras e da elevatória de esgotos brutos



edificação da instalação de recalque do lodo extraído do decantador
secundário



bloco administrativo



reservatório elevado

O fluxograma simplificado da ETE Vó Pureza está apresentado na Figura 14.
Nesta é possível identificar a seqüência entre as etapas do tratamento, ou seja, as
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partes componentes da ETE, o sentido do caminhamento das fases líquida e sólida,
além de pontos de monitoramento, como por exemplo, medidores de vazão e
estações elevatórias. Na figura 15 está apresentada a planta da ETE Vó Pureza.
De forma a atender os objetivos propostos inicialmente, somente o reator
anaeróbio será alvo de estudos na presente pesquisa.

ETE Vó Pureza

Figura 14 – Fluxograma simplificado da ETE Vó Pureza
Fonte: Projeto Hidráulico Executivo da Estação de Tratamento de Esgotos Vó Pureza, 2001.
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Figura 15 – Planta da ETE Vó Pureza
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5.2 População a ser atendida
De acordo com o Projeto Hidráulico Executivo da Estação de Tratamento de
Esgotos Santa Mônica, apresentado em 2001 para análise da Sanasa (Sociedade
de Abastecimento de Água e Saneamento no município de Campinas-SP) e
aprovado para execução, previa que esta planta receberia os esgotos da população
da sub-bacia Santa Mônica e da sub-bacia Bosque do Barão Geraldo, considerando
como desprezível a contribuição industrial nestas áreas. A população estimada para
esta estação está apresentada na Tabela 16.

Tabela 16 – População referente às fases do projeto
Ano

População (hab)

2000

25.266

2010

28.297

2020

31.767

Fonte: Adaptado do Projeto Hidráulico Executivo da Estação de
Tratamento de Esgotos Santa Mônica, 2001.

Devido ao pequeno porte da estação e às diferenças relativamente pequenas
entre os valores absolutos das vazões de projeto não se justificaria a modulação dos
componentes da ETE. Assim, essa estação foi executada, integralmente com
potencialidade para atender a demanda até o ano de 2020. No entanto, a área onde
está localizada admite futuras expansões caso ocorra aumento significativo da
capacidade de atendimento.
As características das sub-bacias atendidas, considerando-se o ano de 2020,
estão na Tabela 17.

Tabela 17 – Características das sub-bacias atendidas
Sub-bacia

Área (ha)

Comprimento da
rede de esgotos
(km)

Bosque do Barão
Geraldo

194

23

Santa Mônica
300
47
Fonte: Adaptado do Projeto Hidráulico Executivo da Estação
de Tratamento de Esgotos Santa Mônica / Vó Pureza,
2001.
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5.3 Descrição do corpo receptor do efluente tratado
Ainda conforme o Projeto Hidráulico Executivo da Estação de Tratamento de
Esgotos Santa Mônica (2001), o corpo receptor dos esgotos tratados seria o Córrego
da Lagoa (classificado como Classe 2, de acordo com a legislação vigente), que
lança suas águas no Ribeirão Quilombo (classificado como Classe 3, de acordo com
a legislação vigente) depois de percorrer, aproximadamente, 0,5 km. Este, por sua
vez, alcança o rio Piracicaba depois de percorrer cerca de 35 km.
Antes mesmo do inicio da operação da ETE Vó Pureza existiu um
monitoramento a jusante e a montante do corpo receptor tendo como finalidade
principal a posterior comparação com os dados da pós-operação e também proceder
estas comparações no decorrer da operação da ETE.
O Córrego da Lagoa, receptor direto do efluente tratado, apresentava-se,
totalmente degradado na época da elaboração do Projeto Hidráulico Executivo da
Estação de Tratamento de Esgotos Vó Pureza. Dados relativos a coletas efetuadas
pela Sanasa, e apresentados na Tabela 18, demonstram essa condição.

Tabela 18 – Características das águas de Córrego da Lagoa
Parâmetro

Data
24/4/95

24/4/95

24/4/95

30/5/95

30/5/95

DBO5,20 (mg.L1
)

20

34

35

6

9

DQO (mg.L-1)

98

84

80

43

44

OD (mg.L )

0,1

0,1

0,1

0,8

0,3

NMP Colif.
Totais/100 mL

9 x 109

6 x 108

9 x 109

4 x 108

4 x 107

NMP Colif.
Fecais/100 mL

2,6 x 109

2,6 x 108

4 x 109

4 x 108

4 x 107

-1

Nitrogênio
amoniacal

Variação entre: 3,20 mg.L-1 e 5,27 mg.L-1

Nitrogênio na
forma de
nitratos

Variação entre: 0,74 mg.L-1 e 1,12 mg.L-1

Amostra coletada a
cerca de 1.600 m à
OBSERVAÇÕES jusante da futura
ETE

Amostra
Amostra
Amostra
Amostra
coletada a cerca coletada a cerca coletada a cerca coletada a cerca
de 1200 m à
de 400 m à
de 800 m à
de 600 m à
jusante da futura jusante da futura jusante da futura jusante da futura
ETE
ETE
ETE
ETE

Fonte: Adaptado do Projeto Hidráulico Executivo da Estação de Tratamento de Esgotos Vó
Pureza, 2001.
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5.4 Eficiência da ETE Vó Pureza
De acordo com o Projeto Hidráulico Executivo da Estação de Tratamento de
Esgotos Vó Pureza (2001), a eficiência de remoção de DBO da ETE foi estabelecida,
no projeto original, em 94%, mas a Cetesb, em sua análise, autorizou e definiu como
objetivo a eficiência de remoção de DBO de 90%, incluindo, porém, a pós-aeração
(para promover a condição de OD ≥ 5,5 mg.L-1) e desinfecção dos esgotos tratados
com hipoclorito de sódio e descloração posterior com SO2 (para atingir eficiência de
remoção de coliformes de 99,99%).

5.5 Monitoramento do corpo receptor
Na Tabela 5.4 estão apresentadas as principais medições e determinações
para avaliação da situação do corpo receptor desde o início da operação da ETE Vó
Pureza até que entre em regime normal de operação, sendo que, a partir da
estabilização do sistema a freqüência da coleta de amostras realizadas pela Sanasa
para o monitoramento poderá ser mensal. Além disso, o plano de controle inclui a
coleta de amostras à montante e a jusante do ponto de lançamento, cuja localização
será próxima à junção do Córrego da Lagoa ao rio Quilombo.

Tabela 19 – Plano de monitoramento do corpo receptor para o início de funcionamento da
ETE até entrar em regime normal de operação
Parâmetro

Unidade

Freqüência

DBO

(mg.L-1)

semanal

DQO

-1

semanal

-1

(mg.L )

OD

(mg.L )

semanal

Coliformes fecais

NMP/100 ml

semanal

Coliformes totais

NMP/100
mL

semanal

pH

-

semanal

Fonte: Adaptado do Projeto Hidráulico Executivo da Estação de Tratamento de
Esgotos Vó Pureza, 2001.

5.6 Características operacionais do reator anaeróbio de fluxo ascendente e
manta de lodo ETE Vó Pureza
O controle operacional de um sistema de tratamento de efluentes exige a
execução de várias atividades que colaborem para o bom funcionamento do
sistema, desde o controle da vazão até correção de características do efluente e
manutenção de equipamentos.
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Este item do presente trabalho de pesquisa corresponde à observação em
campo do monitoramento dos parâmetros e dos demais fatores que interferem no
desempenho do reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo realizadas
junto à equipe técnica responsável pela operação da ETE Vó Pureza.
Os parâmetros considerados críticos ao funcionamento do RAFA serão
analisados separadamente mais adiante.

5.6.1 Vazão
A vazão tem influência primordial no funcionamento de um reator manta de
lodo, sendo o seu controle, o principal responsável pela manutenção da quantidade
e disposição adequadas da biomassa no interior dos tanques. Picos de vazão
podem desestabilizar a manta de lodo ocasionando perda de sólidos do sistema ou
sedimentação da manta de lodo junto ao fundo do reator.
O monitoramento da vazão na ETE Vó Pureza é realizado nos seguintes
pontos:
Chegada de esgoto bruto: inicialmente previsto para ser efetuado por meio de
calha Parshall, mas devido ao difícil acesso para leitura o projeto original foi alterado
e o acompanhamento da vazão atualmente é realizado por um medidor de vazão
ultrassônico colocado no canal de chegada de esgoto bruto;
Linha de recalque de esgoto bruto: acompanhamento da vazão realizado por
medidor de vazão eletromagnético colocado na chegada da peneira estática, não
previsto no projeto inicial;
Linha de recirculação de lodo para o tanque de aeração: segundo o Projeto
Hidráulico Executivo da Estação de Tratamento de Esgotos Vó Pureza, apresentado
em 2001, a vazão de descarga dos decantadores seria conseqüência do
dimensionamento das bombas helicoidais. No entanto, estes equipamentos
precisaram ser substituídos já que, no dimensionamento das bombas, não foi levado
em consideração o Net Positive Suction Head – NPSH (energia disponível na sucção
ou carga positiva e efetiva na sucção) o que provocou o regime de cavitação na
instalação. Um medidor eletromagnético foi instalado e está em funcionamento
desde 16/11/2005; e,
Saída de efluente do decantador secundário: medidor de vazão retangular
instalado antes do acesso ao sistema de desinfecção, conforme previa o Projeto
Hidráulico Executivo da Estação de Tratamento de Esgotos Vó Pureza, apresentado
em 2001.
O registro dos valores referentes à vazão nos pontos de monitoramento
especificados acima é feito em um boletim operacional pelo operador da ETE Vó
Pureza para, posteriormente, ser convertido a arquivo eletrônico.
Apresenta-se, na Tabela 20, exemplo de monitoramento dos valores de vazão
afluente à ETE entre os dias 01/02/2005 e 15/02/2005. O gráfico 1 organiza os
dados segundo a hora do dia para o dia 04/02/2005.
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Tabela 20 – Vazão monitorada através do medidor ultrassônico instalado na calha Parshall
MÊS
DIA

FEVEREIRO
3ª-feira

4ªfeira

5ªfeira

6ªfeira

Sábado

Domingo

2ªfeira

3ªfeira

4ªfeira

5ªfeira

6ªfeira

Sábado

Domingo

2ªfeira

3ªfeira

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

-1

HORA

VAZÃO (L.s )

00:00

37,23

35,02

35,88

33,89

32,58

29,70

27,53

26,78

25,54

28,42

28,35

28,99

26,03

28,77

28,77

01:00

34,96

32,66

31,94

30,85

30,26

28,01

25,37

24,77

24,16

26,45

23,43

26,11

24,00

26,47

22,67

02:00

32,63

30,98

28,74

28,85

28,04

26,21

23,49

23,24

23,04

21,53

23,38

23,85

22,84

24,21

20,27

03:00

29,99

28,26

27,87

27,82

26,78

24,87

23,25

22,66

21,78

20,43

21,60

39,39

22,29

23,46

19,83

04:00

28,98

27,84

27,62

27,40

25,81

23,68

23,93

22,84

21,58

20,35

20,75

62,42

21,89

23,25

19,67

05:00

29,07

28,50

27,09

27,43

25,19

27,97

23,50

22,28

21,43

20,17

20,68

37,72

21,19

23,35

19,69

06:00

29,14

28,49

26,81

28,12

26,01

24,50

23,34

22,08

21,35

20,64

21,02

25,05

20,22

22,47

20,31

07:00

28,97

29,41

28,54

28,49

26,65

24,75

23,45

22,22

22,19

22,53

21,15

23,99

20,18

25,12

22,48

08:00

31,86

32,63

31,09

31,68

28,46

26,69

25,31

22,37

24,59

25,10

26,28

26,57

21,70

28,90

26,22

09:00

36,18

37,00

35,32

36,78

33,31

31,68

28,09

24,88

28,96

29,98

32,08

33,53

28,67

32,72

27,03

10:00

40,90

41,24

40,48

41,47

36,38

35,61

33,67

29,41

14,37

36,65

40,77

38,03

34,03

38,40

68,83

11:00

45,96

45,61

39,12

45,04

42,00

38,33

35,29

33,11

-

39,63

41,51

41,36

37,21

43,61

94,60

12:00

49,60

46,32

45,99

49,28

44,15

39,13

40,81

35,93

-

42,63

45,52

44,06

36,05

45,39

68,94

13:00

48,59

45,35

45,32

51,85

46,62

41,03

40,61

36,61

-

44,35

47,79

43,58

36,59

45,77

51,25

14:00

46,68

43,77

44,53

45,29

46,02

38,44

38,20

35,18

42,64

40,29

43,65

41,60

33,38

40,83

53,65

15:00

45,84

42,86

42,35

44,16

44,02

38,49

39,40

34,70

52,97

39,14

43,11

39,90

29,95

39,80

-

16:00

47,46

45,94

41,23

45,09

43,13

-

37,71

32,68

43,55

38,45

41,95

41,78

29,86

40,61

-

17:00

46,73

44,36

42,44

47,03

42,92

-

36,13

32,15

42,97

40,30

43,83

41,07

30,08

39,89

63,19

18:00

9,43

44,39

46,48

47,25

42,50

114,42

34,71

31,82

43,55

42,50

42,26

39,41

31,47

40,65

39,90

19:00

48,46

46,80

46,73

45,97

38,75

34,58

36,00

32,42

44,13

41,18

41,96

34,93

33,50

41,63

39,73

20:00

41,17

43,66

42,95

42,21

38,31

35,17

33,77

32,32

41,19

39,09

41,99

35,17

32,16

39,04

38,99

21:00

40,88

39,11

39,63

38,62

34,49

30,77

29,97

31,32

34,45

36,60

36,18

32,35

31,90

34,15

31,97

22:00

36,85

37,23

36,91

36,48

31,93

30,22

29,05

30,11

31,48

32,49

32,31

30,19

30,66

32,84

30,18

23:00

35,06

36,78

35,97

35,68

30,83

28,80

28,07

27,41

32,00

31,80

32,80

27,63

29,22

31,51

29,10

38

38

37

38

35

32

31

29

27

33

34

36

29

34

35

Média
(L/s.d)
Notas

Os valores “-” referem-se a momentos onde não foi efetuada a leitura da vazão, devido ao fechamento das
comportas de entrada da ETE Vó Pureza

Fonte: Laudos de análises SANASA, 2005.
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Gráfico 1 –Monitoramento da vazão para o dia 04/02/2005
Fonte: Laudos de análises SANASA, 2005.

Na Tabela 21, estão apresentadas as vazões de dimensionamento da ETE
Vó Pureza.

Tabela 21 – Vazões de dimensionamento da ETE Vó Pureza

Ano

QMÉDIA (L.s-1)

QMÁX.DIA (L.s-1)

QMÁX.HORA (L.s-1)

2000

65

75

105

2020

85

98

136

Fonte: Adaptado do Projeto Hidráulico Executivo da Estação de Tratamento
de Esgotos Vó Pureza, 2001.

Comparando-se as Tabelas 20 e 21, percebe-se que o pico de vazão, neste
período, ocorreu no dia 06/02/2005, às 18:00 horas, sendo de 114,42 L.s-1. Este
valor, embora inferior ao previsto em projeto para a máxima vazão horária (136 L.s-1)
em 2020, ultrapassou o previsto para 2000 (105 L.s-1). Já o maior valor de vazão
média diária ocorrido nos dias 02/02/2005 e 04/02/2005, de 38 L.s-1, apresentou-se
bem inferior ao previsto em projeto para 2000 (65 L.s-1).

5.6.2 Características físico-químicas
Os parâmetros químicos monitorados pelos operadores na ETE Vó Pureza
foram definidos baseados em bibliografia e por aquilo que se entende que seria o
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ideal para este tipo de situação sem que se levantasse custos em primeiro momento
e tais parâmetros são:








pH
o

Esgoto bruto: medição horária;

o

Afluente RAFA: medição horária;

o

Efluente RAFA (saída geral para tanque de aeração): medição
horária;

o

Efluente do decantador secundário: medição diária;

o

Efluente tratado após aeração final: medição diária.

DBO: (1 x por semana)
o

Esgoto bruto;

o

Efluente do RAFA (entrada no tanque de aeração), e;

o

Afluente do RAFA.

DQO: (1 x por semana)
o

Esgoto bruto;

o

Efluente do RAFA (entrada no tanque de aeração),

o

Afluente do RAFA

Ácidos voláteis:(3 x semana)
o







Vertedores do RAFA.

Alcalinidade:(1 a 2 X semana dependendo dos indícios de
desequilíbrio)
o

Esgoto bruto,

o

Efluente do RAFA (entrada no tanque de aeração).

Fósforo: (medição mensal) não está inserido na remoção do
tratamento biológico
o

Vertedores do RAFA



Fosfato.

Enxofre: (medição quinzenal) importante parâmetro
monitoramento quando da existência de despejo industrial.

para
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Sulfato: esgoto bruto;



Sulfeto: efluente do RAFA (entrada no tanque de aeração) e
efluente do decantador secundário.

Nitrogênio: (Quinzenal)


Amoniacal: esgoto bruto e efluente do decantador secundário;



Nitrogênio Total Kidhejal (NTK): esgoto bruto e efluente do
decantador secundário;



Nitrato: esgoto bruto e efluente do decantador secundário;

Metais e metais pesados: (mensal)


Esgoto bruto,



Efluente tratado após aeração final.

Sólidos totais: (mensal)


Esgoto bruto;



Efluente do RAFA (entrada no tanque de aeração);



Efluente do decantador secundário;



Lodo recirculado.

Sólidos totais fixos: (mensal)


Esgoto bruto;



Efluente do RAFA (entrada no tanque de aeração);



Efluente do decantador secundário.

Sólidos totais voláteis: (mensal)


Esgoto bruto;



Efluente do RAFA (entrada no tanque de aeração);



Efluente do decantador secundário.

Sólidos dissolvidos: (3 x semana)


Esgoto bruto;



Efluente do RAFA (entrada no tanque de aeração);



Efluente do decantador secundário.
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Sólidos suspensos totais: (1 x semana)


Esgoto bruto;



Efluente do RAFA (entrada no tanque de aeração);



Tanque de aeração;



Efluente do decantador secundário;



Lodo recirculado.

Sólidos suspensos fixos: (1 x semana)


Esgoto bruto;



Tanque de aeração;



Efluente do decantador secundário;



Lodo recirculado.

Sólidos suspensos voláteis: (1 x semana)


Esgoto bruto;



Efluente do RAFA (entrada no tanque de aeração);



Tanque de aeração;



Efluente do decantador secundário;



Lodo recirculado.

Sólidos sedimentáveis: (1 x semana)


Esgoto bruto;



Efluente do RAFA (entrada no tanque de aeração);



Efluente do decantador secundário.

O acompanhamento dos parâmetros físico químicos tem por objetivos a
verificação da qualidade do esgoto que chega à estação de tratamento, a verificação
da eficiência de tratamento de cada um dos processos envolvidos e proporcionar
subsídios para a melhoria contínua do controle operacional servindo como indicativo
da necessidade de eventuais correções ou alteração na operação que o sistema
possa exigir. Embora Chernicharo (1997) apresente uma freqüência de
monitoramento, é importante ressaltar que cada ETE tem condições operacionais
peculiares que exigem alterações nesta freqüência conforme a necessidade.
Com base na literatura estudada, no projeto executivo e no conhecimento do
responsável pela operação, foram selecionados os seguintes parâmetros
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considerados de maior relevância para o atendimento dos requisitos de desempenho
do reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo: ácidos voláteis,
alcalinidade, pH.
5.6.3 Recirculação de lodo
Apesar do presente trabalho referir-se primordialmente ao reator anaeróbio,
algumas considerações devem ser realizadas a partir da influência da estação de
tratamento, composta por um RAFA seguido por um tanque de aeração, no
funcionamento do RAFA.
Além da influência da carga orgânica que entra na estação junto com o
esgoto afluente, deve ser levada em conta também a contribuição da carga orgânica
do lodo de recirculação produzido na etapa aeróbia do sistema.
O lodo produzido no tanque de aeração e retido no decantador secundário
retorna para o RAFA onde ocorre sua digestão, antes da retirada do lodo de excesso
para seu condicionamento e disposição. O aporte de lodo do tanque de aeração no
reator anaeróbio constitui um aumento na carga de matéria orgânica a ser tratada,
indicando a importância de seu monitoramento, tratando-se do primeiro passo para
viabilizar medidas de controle visando evitar uma sobrecarga orgânica no reator.
O acompanhamento desse parâmetro não foi previsto no projeto original,
embora ocorra um controle através de descargas durante um período de 12 horas,
mais precisamente, das 19:00 às 7:00.
As descargas de lodo do decantador secundário são feitas através do
acionamento de válvulas tipo servo assistida. No entanto, a Sanasa providenciou a
troca de todas estas válvulas por apresentarem defeito.Um medidor de vazão que
possibilite monitorar a recirculação do lodo foi instalado e entrou em funcionamento
em 16/11/2005.
O resumo dos procedimentos de rotina, para os meses 12/2004, 01/2005 e
02/2005, está apresentado na Tabela 22.
Tabela 22 – Procedimentos de rotina da ETE Vó Pureza
DEZ/2004
Consumo de energia
elétrica

10.594
-1
kWh.mês
3

15 m .dia

-1

10 un.dia

463 m .mês

Limpeza da peneira estática

309 un.mês

Sacos resíduos gerados

85 un.mês
10 un.

341,7
-1
kWh.dia

-1

Consumo de água

Volume de contêiner
retirados

JAN/2005

-1

3

-1

-1

2,7 un.dia
2.400 L

-1

8.470
-1
kWh.mês
3

451 m .mês

273,2
-1
kWh.dia
-1

302
-1
un..mês
69un.mês

-1

08 un.

FEV/2005

3

-1

480 m .mês

-1

208 un.mês

-1

64 un.mês

15 m .dia
10 un.dia

2,2 un.dia
1.920 L

2.090
-1
kWh.mês
3

06 un.

pH – esgoto bruto

7,0

7,1

7,2

pH – entrada RAFA

6,9

7,2

7,2

pH – saída RAFA

6,9

7,1

7,1

Volume de esgoto tratado

87.846
3
-1
m .mês

32,8
-1
L.seg

Fonte: Laudos de análises SANASA, 2005.

132.055
3
-1
m .mês

49,3
-1
L.seg

77.240
3
-1
m .mês

74,6
-1
kWh.dia
-1

17 m .dia

-1

08 un.dia

-1

3

-1

-1

2,3 un.dia
1.440 L

33,7
-1
L.seg

-1
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A concepção da estação baseada na utilização de sistema anaeróbio seguido
por sistema aeróbio tem como princípios o estabelecimento de níveis de tratamentos
que deverão ser alcançados por cada um dos sistemas de forma com que a estação
como um todo funcione dentro dos padrões pré-estabelecidos.
No Projeto Hidráulico Executivo da Estação de Tratamento de Esgotos Vó
Pureza de 2001, considerou-se que a eficiência do sistema anaeróbio seria de 67%,
em relação à DBO do afluente (243 mg.L-1, dia de maior consumo), resultando DBO
de saída da ordem de 80 mg.L-1, valor utilizado para o dimensionamento do sistema
de lodos ativados.
Além da recirculação de lodo, outra interferência que pode ocorrer entre as
partes anaeróbias e aeróbias do sistema, caso necessário, é a possibilidade de
realização de procedimento de by-pass parcial ao RAFA, mas esta operação nunca
foi efetuada. Além disso, não há medidor de vazão para o monitoramento desta linha
paralela de entrada no tanque de aeração.
Cabe a operação do sistema fazer com que a eficiência mínima de projeto
para cada uma das etapas seja alcançada, o que exige operadores capacitados, que
consigam entender os principais mecanismos envolvidos no processo de tratamento,
seu controle e correção de eventuais desequilíbrios.

5.7 Análise das ações operacionais e dos parâmetros de controle observados
em campo
A ETE Vó Pureza estava em regime de pré-operação perante a Agência
Nacional das Águas, com o compromisso de atingir eficiência de 63 % na remoção
de DBO até 01/01/2006 e a partir daí, iniciou-se o período de certificação, onde está
sendo exigida uma eficiência mínima de 90 % na remoção de DBO.
Por várias vezes, o período de certificação foi protelado devido aos problemas
referentes à grande variação de pH do efluente a ser tratado. Cabe ressaltar que foi
dada a partida no reator da ETE Vó Pureza sem a utilização de inóculo mesmo
sabendo que é a forma mais desfavorável de proceder a partida do sistema. Como a
concentração de microrganismos no esgoto é muito pequena, o tempo demandado
para a retenção e seleção de uma elevada massa microbiana pode ser bastante
prolongado da ordem de 4 a 6 meses.
A concepção do sistema de tratamento de efluente empregado na ETE Vó
Pureza é inovadora, são poucos os sistemas em funcionamento de grande porte que
contam com a junção de reator anaeróbio de manta de lodo e reator aeróbios tipo
lodos ativados. Como todo sistema inovador, a operação desse sistema deverá
evoluir baseada nas primeiras experiências de porte implantadas desse tipo de
sistema e dessas experiências deverão ser retiradas diretrizes que auxiliem a
operação e manutenção do sistema de forma a obter as eficiências esperadas.
Em adição às melhorias, modificações e adaptações que por ventura possam
surgir quando a futuros projetos, também existe a necessidade pungente de

101

proporcionar o treinamento de mão-de-obra capaz de operar sistemas baseados
nessas novas concepções de sistema.
O treinamento de mão-de-obra para operação de estações de tratamento
ainda não é uma categoria sistematizada e sedimentada de ensino, sendo realizada,
normalmente, por cursos que somente tangenciam as reais necessidades envolvidas
no trabalho de operadores dos mais diversos níveis de ensino.

5.7.1 Análise da operação com relação à vazão
No projeto executivo da Estação de Tratamento de Esgotos Vó Pureza não foi
prevista a construção de tanque pulmão para regularização da vazão de entrada na
ETE.
A rotina operacional para o controle de excesso de vazão na estação vem
sendo realizada segundo recomendações de projeto. Foi prevista comporta na
chegada dos esgotos para eventual necessidade de desvio total da vazão afluente.
Essa derivação também tem a função de prestar-se como extravasor, instalado no
poço de visita (PV) imediatamente à montante da ETE.
Na extremidade de lançamento deste extravasor previsto no poço de visita
(PV) do emissário, imediatamente à montante da ETE está instalada válvula tipo
“flap” para evitar refluxo de água do córrego, quando inundado. Além disso, por
medida de segurança, existe um dispositivo que funciona com abertura suficiente
para passagem da vazão máxima de projeto, durante operação de rotina.
Excessos de vazão são desviados para o corpo receptor, pelo extravasor,
respeitando a máxima vazão de recalque dos conjuntos elevatórios. Esse
procedimento emergencial ocorre em ocasião de chuvas intensas, decorrentes de
lançamentos indevidos de águas pluviais na rede coletora de esgoto.
O monitoramento para controle da vazão que passa pelo reator é de extrema
importância, pois, de acordo com Chernicharo (1997), a velocidade ascensional no
reator UASB deve ficar na faixa entre 0,5 e 0,7 m/h, garantindo melhor contato entre
o substrato afluente e a biomassa.

5.7.2 Análise da operação com relação ao pH
Como já foi dito anteriormente o pH é um termo utilizado universalmente para
expressar a intensidade da condição ácida ou alcalina de uma solução, mais
precisamente, é um modo de se expressar a “concentração hidrogeniônica” e o pH é
um fator importante no crescimento das bactérias sendo que a maioria delas não
tolera pH acima de 9,5 ou abaixo de 4,0. Metcalf e Eddy (1991) citam a faixa ótima
de pH para o crescimento de bactérias entre 6,5 e 7,5.
Com a situação peculiar apresentada na ETE Vó Pureza de grande variação
do pH do esgoto bruto na chegada da ETE, tornou-se necessário um implemento de
correção de pH na tentativa de preservar todo o tratamento.
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Apresenta-se, na Tabela 5.8, exemplo de monitoramento dos valores de pH
afluente à ETE entre os dias 01/02/2005 e 15/02/2005.
A análise das amostras coletadas antes da Calha Parshall é realizada em um
phmetro de bancada. Quando observado um valor pH fora do recomendável, colhese uma segunda amostra que, por sua vez, é enviada para um laboratório de
maiores recursos, onde o resultado de um novo teste feito por um Engenheiro
Químico é comparado ao obtido na ETE. As análises realizadas na ETE Vó Pureza
têm se mostrado confiáveis.
Recomenda-se, entretanto, a instalação de um phmetro on-line com alarme
sonoro facilitando a identificação de valores de pH fora dos limites aceitáveis. Existe,
também, a possibilidade de instalação de uma comporta automatizada na chegada
de esgoto à ETE que, sincronizada ao phmetro on-line possibilitaria maior agilidade
e eficiência no monitoramento e no controle deste parâmetro.
Através da análise da Tabela 23, nota-se o maior valor de pH (7,6) ocorreu no
dia 07/02/2005, às 10:00 e às 12:00 horas. Já o menor valor (4,1), ocorreu no dia
01/02/2005, às 13:00.

Tabela 23 – pH do afluente à ETE Vó Pureza (continua)
MÊS
DIA

FEVEREIRO
Terça
-feira

Quarta
-feira

Quinta
-feira

Sextafeira

Sábad
o

Domin
go

Segun
dafeira

1

2

3

4

5

6

7

HORA

Terçafeira

Quarta
-feira

Quinta
-feira

Sextafeira

Sábad
o

Domin
go

Segun
dafeira

Terçafeira

8

9

10

11

12

13

14

15

pH

00:00

7,2

7,2

7,2

7,2

7,3

7,3

7,3

7,4

7,2

7,3

7,3

7,1

7,2

7,2

7,3

01:00

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,3

7,2

7,4

7,2

7,4

7,3

7,2

7,2

7,2

7,1

02:00

7,2

7,2

7,2

7,4

7,3

7,3

7,2

7,4

7,3

7,1

7,3

7,2

7,2

7,2

7,1

03:00

7,2

7,2

7,2

7,4

7,3

7,2

7,0

7,4

7,3

7,0

7,3

7,2

7,2

7,1

7,0

04:00

7,2

7,1

7,1

7,5

7,2

7,2

7,1

7,4

7,3

7,2

7,2

6,4

7,2

7,1

7,1

05:00

7,2

7,1

7,1

7,5

7,1

7,2

7,1

7,1

7,3

7,2

7,1

6,6

7,1

7,0

7,1

06:00

7,3

7,2

7,1

7,4

7,1

6,9

7,1

7,1

7,2

7,2

7,0

7,0

7,2

7,1

6,9

07:00

7,3

7,3

7,2

7,4

7,2

6,9

7,1

7,2

7,4

7,4

7,1

7,0

6,7

7,0

7,0

08:00

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,0

7,2

7,3

7,5

7,5

7,4

7,1

7,1

7,1

7,1

09:00

7,4

7,4

7,5

7,4

7,4

7,1

7,3

7,4

7,5

7,5

7,4

7,2

7,3

7,5

7,5

10:00

7,2

7,3

7,2

7,5

7,4

7,4

7,6

7,5

7,5

7,3

7,2

6,3

7,2

7,4

6,8

11:00

7,1

7,2

7,0

7,2

7,2

7,3

7,4

7,4

-

7,1

7,1

6,6

7,2

7,2

6,7

12:00

7,1

7,3

7,0

7,2

7,3

7,2

7,6

7,3

-

7,1

7,2

7,3

7,2

7,2

6,6
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Tabela 23 – pH do afluente à ETE Vó Pureza (conclusão)
MÊS
DIA

FEVEREIRO
Terça
-feira

Quarta
-feira

Quinta
-feira

Sextafeira

Sábad
o

Domin
go

Segun
dafeira

Terçafeira

Quarta
-feira

Quinta
-feira

Sextafeira

Sábad
o

Domin
go

Segun
dafeira

Terçafeira

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HORA

pH

13:00

4,1

7,3

7,0

7,3

7,3

7,2

7,5

7,3

-

7,2

7,3

7,3

7,3

7,2

6,0

14:00

7,1

7,0

7,0

7,3

7,4

7,2

7,3

7,2

7,3

7,2

7,3

7,3

7,2

7,3

7,2

15:00

7,1

6,9

7,0

7,1

7,3

7,2

7,5

7,3

7,4

7,2

7,0

7,3

7,2

7,3

-

16:00

6,8

7,0

6,9

7,1

7,2

-

7,4

7,3

7,2

7,2

7,2

7,3

7,2

7,1

-

17:00

6,9

7,0

7,0

7,1

7,3

-

7,4

7,3

7,3

7,2

7,3

7,1

7,3

7,2

7,1

18:00

6,9

7,0

6,5

7,1

7,3

7,0

7,4

7,3

7,4

7,1

6,7

7,1

7,3

7,1

7,1

19:00

6,9

6,8

6,5

7,0

7,2

7,2

7,4

7,3

7,3

7,1

6,7

7,1

7,1

7,1

7,1

20:00

6,8

6,9

6,5

7,0

7,2

6,3

7,5

7,3

7,2

7,2

6,7

7,1

7,3

7,1

7,2

21:00

7,1

7,0

6,5

7,3

7,3

7,1

7,4

7,3

7,2

7,3

7,2

7,1

7,3

7,2

7,1

22:00

7,2

7,1

6,6

7,3

7,3

7,2

7,3

7,3

7,2

7,3

7,3

7,2

7,3

7,3

7,2

23:00

7,2

7,2

7,1

7,3

7,2

7,2

7,3

7,3

7,3

7,2

7,2

7,2

7,3

7,3

7,3

pH
Entrad
a do
RAFA

7,0

7,1

7,0

7,3

7,3

7,1

7,3

7,3

7,3

7,2

7,2

7,1

7,2

7,2

7,0

Notas

Os valores “-” referem-se a momentos onde não foi efetuada a leitura da vazão, devido ao
fechamento das comportas de entrada da ETE Vó Pureza

Fonte: Laudos de análises SANASA, 2005.

O máximo valor registrado durante este período de monitoramento, embora
acima da faixa ótima, encontra-se muito próximo desta e inferior ao valor
considerado nocivo ao crescimento das bactérias. Já o mínimo valor registrado,
embora acima do valor considerado nocivo ao crescimento das bactérias, encontrase muito próximo deste.
No caso da ETE Vó Pureza, todas as vezes que o pH do afluente esteve fora
dos parâmetros aceitáveis, os operadores previamente instruídos para esta ação,
fecharam as comportas de chegada do esgoto à estação, desviando o esgoto bruto
para o Córrego da Lagoa.
Esse procedimento, apesar de soar, em um primeiro instante como antiecológico, visa evitar a perda da biomassa ativa do sistema de tratamento. Caso
essa biomassa seja perdida, uma nova partida terá que ser dada na estação
fazendo com que o córrego receba por cerca de seis meses esgoto não totalmente
tratado.
Os gráficos 2 e 3 ilustram claramente os picos mínimo e máximo registrados
neste período analisado.
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Gráfico 2 –Monitoramento do pH para o dia 01/02/2005
Fonte: Laudos de análises SANASA, 2005.
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Gráfico 3 – Monitoramento do pH para o dia 07/02/2005
Fonte: Laudos de análises SANASA, 2005.

Na Tabela 24, estão apresentados os valores médios horários de pH
afluente à ETE entre os dias 01/02/2005 e 15/02/2005, bem como os respectivos
valores de desvio padrão.
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Tabela 24 – Média horária e desvio padrão do pH afluente à ETE Vó Pureza
Hora

Média

Desvio padrão

00:00

7,2

0,07

01:00

7,2

0,08

02:00

7,2

0,09

03:00

7,2

0,13

04:00

7,2

0,24

05:00

7,1

0,19

06:00

7,1

0,14

07:00

7,1

0,20

08:00

7,3

0,17

09:00

7,4

0,12

10:00

7,3

0,33

11:00

7,1

0,23

12:00

7,2

0,22

13:00

7,0

0,89

14:00

7,2

0,11

15:00

7,2

0,17

16:00

7,1

0,17

17:00

7,2

0,15

18:00

7,1

0,25

19:00

7,1

0,24

20:00

7,0

0,33

21:00

7,2

0,21

22:00

7,2

0,18

23:00

7,2

0,06

Fonte: Laudos de análises SANASA, 2005.

Verifica-se, através da análise da Tabela 24, que, por três vezes, os valores
médios estiveram acima do limite máximo recomendado como faixa ótima pela
literatura (7,2). Estas ocorrências foram às 8:00, 9:00 e 10:00.
Valores inferiores ao limite mínimo recomendado como faixa ótima pela
literatura (6,8) não constaram na média horária para o período monitorado.
Além da preocupação com o pH de entrada, no caso de reatores anaeróbios
existe, como já comentado, uma grande iteração entre os parâmetros pH,
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alcalinidade e ácidos voláteis, tornando ainda de maior importância a verificação e
controle desse parâmetro.
5.8

Parâmetros de destaque para aprimoramento
operacionais e capacitação de mão-de-obra

de

procedimentos

Dentre os fatores de maior importância para a operação do Reator Anaeróbio
de Fluxo Ascendente estão o controle, correção e manutenção de parâmetros físicoquímicos como: ácidos voláteis, alcalinidade e pH.
Pode-se relembrar que a digestão anaeróbia, de forma simplificada, ocorre
em duas etapas. Na primeira etapa, a matéria orgânica complexa é transformada em
compostos simples como ácidos orgânicos voláteis, CO2 e H2 pela ação de enzimas
extracelulares, das bactérias acetogênicas, que transformam os demais ácidos
voláteis em ácido acético, enfatizando que nesta etapa não temos nenhuma redução
da DBO e não há a produção de metano. Na segunda etapa, estes produtos são
principalmente transformados em CH4 e CO2, pela ação de bactérias
metanogênicas, tendo nesta segunda etapa a redução da DBO produzindo CH4.
Matérias complexas como as gorduras, proteínas e carboidratos são hidrolisados,
fermentados biologicamente convertidos em matérias orgânicas simples. As duas
etapas do tratamento anaeróbio consistem na conversão do despejo pelas bactérias
formadoras de ácido e em seguida a estabilização com os microrganismos
formadores de metano.
Os microrganismos metanogênicos se reproduzem mais lentamente e são
mais sensíveis às condições adversas ou, a alteração das condições do ambiente,
comparadas às bactérias ácidogênicas. Desta forma, o passo limitante do processo
é a geração de metano e existem alguns casos mais raros em que a hidrólise da
matéria orgânica é o passo limitante.
Um fator que provoca desequilíbrios no processo é a maior sensibilidade das
árqueas metanogênicas às variações de pH. Nestas condições, os ácidos voláteis
que continuam a ser produzidos não são devidamente transformados em metano. O
aumento da concentração de ácidos voláteis no material em digestão provoca uma
queda no pH do meio quando a alcalinidade do sistema não é suficientemente
elevada. O maior problema reside nesta queda de pH a valores inferiores a 6,8, pois
isto acaba favorecendo ainda mais as bactérias acidogênicas cujo pH ótimo é de
cerca de 5,5 a 6,0, prejudicando ainda mais as bactérias metanogênicas cujo pH
ótimo é cerca de 6,8 a 7,2.
Quando a alcalinidade devida aos ácidos voláteis ultrapassa a alcalinidade
devida ao bicarbonato, o sistema passa a ser instável, podendo sofrer sensíveis
quedas de pH com um pequeno aumento na concentração de ácidos voláteis. Um
valor de alcalinidade bicarbonato de 2500 a 5000 mgCaCO3.L-1 é desejável pois
confere um bom poder de tamponamento ao meio em digestão (SOUZA, 1984).
Compostos, como CO2 e ácidos orgânicos voláteis de cadeia curta, tendem a
abaixar o pH, enquanto cátions geradores de alcalinidade, como os íons de
nitrogênio amoniacal provenientes de degradação de proteínas e o sódio originado
da degradação do sabão, aumentam a alcalinidade e o pH.
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O nitrogênio amoniacal presente em concentrações relativamente elevadas
(600 a 900 mg.L-1) no material em digestão, contribui para a formação da
alcalinidade e, portanto, para a estabilidade do processo, devendo ser mantido nesta
faixa sempre que possível.

5.8.1 Indicadores de Desequilíbrio
Sob condições normais, o tratamento anaeróbio se processa com um mínimo
de controle, entretanto se as condições ambientais se alterarem repentinamente ou
se matérias tóxicas forem introduzidas no reator, o processo pode sofrer
desequilíbrio. Um reator desequilibrado é definido como aquele que está operando
com uma eficiência inferior à esperada. Em casos extremos, a eficiência pode cair
para quase zero, neste caso resulta-se um reator estagnado. É importante
determinar o começo do desequilíbrio de um sistema para que medidas de correção
sejam tomadas antes que se perca o controle.
Não há um parâmetro único que possa sempre indicar o índice das condições
desequilibradas, mais vários parâmetros devem ser considerados para se obter um
bom controle.
Uma das possibilidades é a utilização da concentração de ácidos voláteis
como indicador principal relacionado ao equilíbrio pH/alcalinidade. Um aumento
repentino na concentração de ácidos voláteis é freqüentemente um dos primeiros
indicadores de desequilíbrio do processo de digestão, e com muita freqüência
indicará o início das condições adversas, muito antes que outros parâmetros
comecem a agir.
Deve-se notar que o aumento na concentração de ácidos voláteis é o
resultado de um tratamento desequilibrado e não a sua causa, como muitas vezes
se tem pensado.
Outro indicador de sistema desequilibrado é a diminuição do pH, o qual é
geralmente resultado de uma alta concentração de ácidos voláteis e consumo da
alcalinidade presente no esgoto. Entretanto, uma queda significativa de pH
geralmente não ocorre antes que o processo de digestão esteja seriamente afetado.
Mudanças na porcentagem de dióxido de carbono no biogás podem, às
vezes, indicar o início de condições de desequilíbrio, uma vez o tratamento
desequilibrado tem-se uma produção menor de metano seguida por um aumento na
porcentagem de dióxido de carbono.

5.8.2 Determinação da alcalinidade
A análise laboratorial para a determinação de alcalinidade total consiste na
titulação do esgoto digerido com ácido até pH 4,0. A maior parte dos valores de
alcalinidade bicarbonato é formada por bicarbonato de amônia. Outros íons, como
fosfato, contribuirão para a alcalinidade total, mas estas concentrações são pouco
menores quando comparada ao bicarbonato e ácidos voláteis. (SOUZA,1984)
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A redução do pH para 3,3 anulará o íon bicarbonato e fervendo a amostra,
remove-se todo o ácido carbônico e CO2 contidos na solução. O retorno da titulação
de pH 4,0 para pH 7,0 incluirá ácidos orgânicos e outros íons de menor importância
(alcalinidade básica). O fator de conversão para determinar os ácidos voláteis
presentes da alcalinidade ácida, depende da proporção de ácido que é titulado entre
pH 4,0 e pH 7,0. (DILALLO, 1961).
A Figura 16 é o exemplo gráfico de como a dupla titulação torna possível
separar a alcalinidade de ácidos voláteis da alcalinidade total.

Alcalinidade dos ácidos voláteis

Å----------------------Æ
pH
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0 0

20

40

60

80

100

ALCALINIDADE TOTAL %

Figura 16 - Titulação da alcalinidade do ácido volátil
Fonte: DILALLO, 1961.

As reações químicas envolvidas são apresentadas nas equações 5.1 a 5.6:

1) Titulação do pH inicial para pH 4,0 (alcalinidade total)
2NH4HCO3 + H2SO4 Æ (NH4)2SO4 + H2O = H2CO3 (bicarbonato)

eq. 5.1

2CH3COONH4 + H2SO4 Æ (NH4)2SO4 + 2CH3COOH (ácidos voláteis)

eq. 5.2
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2(NH4)H2PO4 + H2SO4 Æ (NH4)2SO4 + 2H3PO4 (fosfatos)

eq. 5.3

2) Fervendo por 3 minutos de pH 3,3 para pH 3,5 (remove o ácido carbônico)
H2CO3 Æ CO2 + H2O

eq. 5.4

3) Retornando a titulação de pH 4,0 para pH 7,0 (alcalinidade de ácido volátil +
alcalinidade básica)
(NH4)2SO4 + 2CH3COOH + 2NaOH Æ 2CH3COO . NH4 + NaSO4 + 2H2O

eq. 5.5

(NH4)2SO4 + 2H3PO4 + 2NaOH Æ 2(NH4)H2PO4 + Na2SO4 + 2H2O

eq. 5.6

A relação entre concentração de ácidos orgânicos voláteis e alcalinidade de
bicarbonatos é proporcional, chamados de alcalinidade intermediária e parcial. A
relação AI/AP é eficaz para determinação de estabilidade operacional de sistemas
anaeróbios, sendo de fácil obtenção.

5.8.3 Determinação do pH
Um dos mais importantes requisitos ambientais para o tratamento anaeróbio
se refere a um pH adequado. O tratamento anaeróbio pode-se processar muito bem
com um pH que varia de aproximadamente 6,6 a 7,6 com uma amplitude ótima de
cerca de 7,0 a 7,2. Além destes limites, a digestão pode-se processar, mas com
menor eficiência. Com valores de pH inferiores a 6,2 a eficiência cai rapidamente e
as condições ácidas produzidas podem se tornar muito tóxicas às bactérias
metanogênicas. Por esta razão, é muito importante que não se permita que o pH
caia abaixo deste valor durante um período significativo.
Para o acompanhamento e verificação da estabilidade do sistema, deve-se
efetuar a tomada do valor de pH em, ao menos, dois pontos do reator UASB, logo na
entrada do sistema para verificação de alterações de pH provocadas por despejos
industriais e logo após a saída do reator, de forma a verificar se as variações do pH
de entrada estão sendo absorvidas pelo sistema ou interferindo no processo de
digestão. A medida antes da entrada do esgoto no reator permite a tomada de ações
corretivas, como o acerto do pH através da adição de insumos químicos, de forma a
proteger o sistema.
A obtenção dos valores de pH é realizada de maneira imediata, pela leitura de
uma amostra de esgoto retirada do sistema com um phmetro. A facilidade e rapidez
na obtenção dos valores desse parâmetro o tornam uma alternativa atraente para o
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acompanhamento do sistema. O pH da amostra deve ser lido logo após sua coleta
para evitar que as perdas de gás carbônico alterem o pH do meio.
Nos processos anaeróbios os dois principais fatores que afetam o pH são o
ácido carbônico e os ácidos voláteis. Na faixa de pH entre 6,5 e 7,5 a capacidade de
tamponamento do sistema anaeróbio é quase que completamente dependente do
sistema gás carbônico/alcalinidade, o qual, em equilíbrio com a dissociação do ácido
carbônico, tende a regular a concentração do íon hidrogênio, como descrito nas
equações 5.8 e 5.9;
CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ HCO3- + H+

eq. 5.8

HCO3- + OH- ↔ CO32- + H2O

eq. 5.9

No caso de identificação de variação abrupta do pH na entrada do sistema,
algumas alternativas deverão ser avaliadas rapidamente para evitar o colapso do
sistema:

•

O sistema pode absorver a variação de pH?

•

É possível corrigir o pH do afluente à estação?
o Como?

•

Caso não seja possível corrigir o pH, existe alguma manobra na
estação que possa ser realizada de forma a não perder o equilíbrio do
sistema?

Como sugestão baseada na experiência de operação da ETE Vó Pureza
segue um parâmetro para tomada de decisão quanto ao pH de chegada na estação:

Tabela 25– Monitoramento de pH para tomada de decisão
Valores de pH na chegada da ETE

Ação a ser tomada

Entre 6,5 e 7,5

Condição de pH ótimo do efluente

Intervalos de: 5,0 a 6,5 e 7,5 a 9,0

Correção química do pH

Valores de pH < 5,0 e >9,0

Fechamento das comportas de entrada

A perda do equilíbrio do sistema significa uma interrupção na eficiência da
estação que poderá levar meses para voltar ao normal. Além disso, a introdução de
esgoto com características adversas de pH (choque de pH) no reator poderá não
ocasionar o tratamento desse esgoto, desta forma entende-se que é melhor realizar
um “by pass” desse esgoto e preservar o sistema.
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Para o ajuste do pH, é conveniente a utilização de cal, mais barata, até atingir
pH 6,7 a 6,8. Caso se continue a adição de cal, a partir deste ponto haverá um
acentuado consumo de CO2 dos gases da digestão e a formação de carbonato de
cálcio, insolúvel, havendo então pouco efeito na alcalinidade bicarbonato, e
conseqüentemente no pH. Ao se atingir 10% ou menos de CO2 nos gases, novas
adições de cal podem provocar aumentos repentinos e descontrolados no pH
(SOUZA,1984). Cabe ressaltar que a adição da cal acarreta problemas devidos á
insolubilidade de alguns sais que se formam no reator, como descrito nas equações
5.10 e 5.11.

Ca(OH)2 + 2 CO2 → Ca(HCO3)2

eq 5.10

Continuando-se a adicionar cal, quando a alcalinidade em bicarbonato atinge
algum valor entre 500 a 1000 mg.L-1, forma-se carbonato de cálcio insolúvel.

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

eq. 5.11

A partir desse ponto, não há mais aumento da alcalinidade em bicarbonato e,
portanto, o efeito sobre o pH do reator é pequeno. Deve-se então, adicionar a cal
quando o pH estiver abaixo de 6,5 até atingir pH 6,7 ou 6,8.
A soda é mais eficiente em se tratando da correção de pH, visto que mesmo
consumindo também o CO2 dos gases, não forma precipitados. O ideal seria a
adição de bicarbonato de sódio que eleva diretamente o valor da alcalinidade e do
pH sem que ocorra dissolução do CO2.
O mais importante sistema químico controlador de pH é o sistema gáscarbônico-bicarbonato que está relacionado com o pH ou concentração
hidrogeniônica através das equações 5.12 e 5.13.
H 2 CO3
HCO3−

eq. 5.12

H 2 O + CO2 ↔ H 2 CO3 ↔ H + + HCO3−

eq. 5.13

H + = K1 .

- pH menor forma H2CO3 para consumir H+
- pH maior forma HCO3- porque H2CO3 libera H+ e em paralelo forma-se
também HCO3-
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- K1 é a constante de ionização do ácido carbônico e a concentração de íons
bicarbonato

A concentração de ácido carbônico (H2CO3) está relacionada com a
porcentagem de dióxido de carbono nos gases produzidos no reator. O HCO3compõe uma parte da alcalinidade total do sistema.
A concentração de íons bicarbonato ou alcalinidade de bicarbonato é
aproximadamente equivalente à alcalinidade total da maioria dos despejos quando a
concentração de ácidos voláteis é muito baixa.

5.8.4 Calibração do pHmetro
Observa-se no cotidiano operacional de ETE`s e, em particular, na Vó Pureza,
constantes problemas com a medição do pH em função do mal funcionamento dos
instrumentos. Cabe, portanto, se ater a essa questão para que os valores desse
importante parâmetro não sejam falseados e venham a comprometer o bom
desempenho operacional.
O eletrodo deve sempre permanecer imerso em água destilada quando não
estiver sendo usado (NOUR, E. A. A., 1993):


lavar o eletrodo com água destilada, enxugá-lo com papel macio;



imergir o eletrodo na solução de pH 6,865, ajustar o compensador de
temperatura para o valor da temperatura ambiente e, agitando a solução,
ajustar o botão de calibração para o valor de 6,865;



em seguida, lavar, enxugar e imergir o eletrodo na solução tampão de pH
4,008. Ajustar agora o botão de ganho (o de %) até o valor 4,008;



repetir as operações até não haver a necessidade de qualquer ajuste. Uma
demora na calibração, maior que 4 repetições, indica a necessidade de fazer
novos tampões ou providenciar a limpeza do eletrodo;



quando a maioria das leituras for feita acima de pH 7, é necessário a
calibração com as soluções tampão de 9,18 no lugar da solução de 4,008,
efetuando-se os mesmos procedimentos;



sempre que o aparelho for ligado, a calibração deve ser realizada.
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6 DIRETRIZES PARA CAPACITAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA
OPERAÇÃO DA ETE VÓ PUREZA

6.1 Necessidade da capacitação de mão-de-obra
A educação dos profissionais do setor de saneamento básico é uma
necessidade permanente em função do desenvolvimento tecnológico e de reposição
da mão-de-obra qualificada. De qualquer forma, o desafio colocado para um
eventual programa de capacitação em saneamento é enorme, porque deve atender
continuamente os profissionais que já trabalham no setor, tornando-os mais aptos a
exercerem suas funções, além de prover a capacitação de novos recursos que virão
se agregar aos existentes.
A capacitação é definida como o processo pelo qual ocorre a formação teórica
e prática associada ao treinamento dirigido de forma a alcançar a eficácia
operacional.
A necessidade da otimização de recursos escassos ou a redução de custos
fixos ou variáveis das operadoras têm provocado um movimento no sentido de
capacitar seus funcionários. A capacitação e o treinamento de mão-de-obra têm
como principal objetivo a saúde pública, a recuperação e a preservação do meio
ambiente. Além desses valores de natureza pública, as empresas de saneamento se
vêm obrigadas por instrumentos contratuais e por exigências legais a cumprir com
requisitos de qualidade, conseqüência direta da adequada operação de ETE`s. É o
caso dos pagamentos efetuados pela ANA dentro do programa PRODES, bem como
do cumprimento da legislação ambiental.
Essas considerações são válidas para o contexto operacional da ETE Vó
Pureza, como o são também, aliás, para uma proporção significativa das ETE`s
implantadas no Brasil.

6.2 Características de formação da mão-de-obra responsável pela operação da
ETE Vó Pureza
A formação técnica dos profissionais envolvidos no tratamento de esgotos na
Sanasa, conforme informações fornecidas pela Gerência de Operação de Esgoto,
pode ser esquematicamente descrita da seguinte forma:


Operadores:


Técnicos em meio ambiente;



Técnicos em química;



Técnicos em saneamento.
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Responsável pela operação da ETE Vó Pureza:




Gerente de operação:




Engenharia Civil com cursos em nível de pós-graduação em
tratamento de lodo, controle de poluição e tratamento de
água.

Tecnólogo em Meio Ambiente.

Laboratorista:


Engenheiro Químico.

Os operadores, antes de iniciarem suas funções em uma determinada ETE,
recebem treinamento por dois dias. Este treinamento, através de apostilas, permite
ao operador adquirir noções sobre o sistema que irão operar.
Os operadores, quando na rotina de trabalho na estação, levam, no mínimo,
três meses para assimilarem a planta da ETE e identificarem o fluxograma
hidráulico. Em aproximadamente um ano, eles dominam suas rotinas de trabalho,
não sendo, no entanto capazes de tomar decisões sem prévia consulta a seus
superiores.
Embora exista um intercâmbio de informações entre as ETE`s, um operador
de uma ETE não está habilitado para outra ETE sem prévio treinamento.
Já os profissionais de laboratório que, normalmente não possuam
conhecimento específico em sistemas de tratamento de esgoto, têm importante
função, uma vez que os resultados laboratoriais obtidos irão auxiliar os engenheiros
responsáveis pela operação na avaliação e na solução dos problemas que venham
a ocorrer durante o processo de tratamento.
Consoante às informações obtidas junto a Gerência de Operação de Esgoto
dentre as qualificações necessárias ao operador para que este possa cumprir sua
função, destacam-se:


o conhecimento sobre o sistema de tratamento empregado;



a capacidade de leitura de equipamentos;



o conhecimento sobre o sistema hidráulico da ETE;



a capacidade de identificação de vazamentos e defeitos em válvulas
e tubulações;



o conhecimento sobre manutenção preventiva; e,



o conhecimento sobre equipamentos e produtos utilizados em seu
contato direto.
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Pode-se dizer, em uma avaliação preliminar, que os operadores da ETE Vó
Pureza se enquadram dentro desse perfil profissional. No entanto, essa qualificação
prescinde de conhecimentos que envolvem a conceituação e teorias revisadas no
capítulo 4 e discutidas no presente capítulo. Esse conhecimento não está integrado
ao cotidiano operacional e daí deriva uma série de problemas, além daqueles
causados por características não previstas do esgoto afluente à ETE, entre outras.

6.3 Características gerais do perfil profissional do operador de ETE`s
A operação de sistemas de tratamento de esgoto tem sido feita no Brasil com
pessoal de baixa qualificação, não somente pela falta de mão-de-obra especializada
bem como pela inexistência na maioria das cidades de cursos técnicos pertinentes à
área.
O perfil ideal para um operador de estação de tratamento de efluentes seria
de uma pessoa com conhecimentos nas diversas disciplinas envolvidas em sistemas
de tratamento de efluentes, como, por exemplo, curso técnico em saneamento ou
bioquímica. No caso de uma pessoa que venha a tomar decisões quanto ao sistema,
buscar-se-ia alguém com nível superior em engenharia civil, sanitária, ambiental,
química ou bioquímica.
Caso ocorra a impossibilidade de utilizar operadores com este grau de
qualificação, torna-se necessário efetuar treinamentos internos podendo-se
aproveitar pessoas que tenham pelo menos 2° grau completo. O treinamento deve
dotar os futuros operadores de noções básicas de química, matemática e biologia,
por exemplo, utilizando-se de aulas teóricas e práticas, estas no próprio ambiente de
trabalho. Para as aulas de química, especificamente, sugere-se inicialmente
abranger química básica, teoricamente já aprendida no 2º grau, para fins de
recapitulação e posteriormente avançar para a química sanitária, específica do
tratamento de esgoto.
Uma vez que a estação de tratamento de esgoto é dotada de inúmeros
equipamentos, tais como bambas de recalque, painéis elétricos que possuem
inversores de freqüência, CLP’s, bombas desadoras de produtos e aeradores, faz-se
necessário que o operador tenha tido a oportunidade de adquirir conhecimentos de
elétrica e mecânica, pois diariamente poderá se deparar com dificuldades nestas
áreas, pois a operação do sistema está diretamente relacionada à manobra de
registros, bombas e painéis.
É muito importante que o operador tenha sempre em mente os sinais de
desequilíbrio do sistema.
No tocante ao fluxograma da Estação de Tratamento de Esgoto, embora na
maioria das vezes os operadores sintam dificuldade de compreensão, é necessário
que tenham conhecimento amplo de todas as fases do tratamento. Podem-se
elaborar apostilas com textos didáticos e linguagem acessível aos operadores, com
fotos e tabelas que possibilitem a assimilação das informações bem como servir de
base para consulta na hora de uma decisão criteriosa, quando os superiores nem
sempre são localizados. Neste treinamento cabe enfatizar que tais operadores
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devem ser preparados para a leitura correta de cada um dos equipamentos. Esse
treinamento normalmente é feito pelos próprios fornecedores dos equipamentos
visando o seu bom funcionamento.
A quantidade de funcionários necessários para a operação da ETE está
diretamente ligada ao porte do sistema, à concepção de tratamento adotada, ao
grau de automação, entre outros quesitos, devendo-se levar em conta ainda a
questão de segurança do trabalho, pois as atividades operacionais de uma ETE
expõem o funcionário ao contato direto ou indireto com esgoto e, mesmo utilizando
equipamentos de segurança, existe o perigo iminente do contágio.
O operador deve ser capaz de proceder ao programa de amostragem e
controle dos parâmetros de maior interesse no controle da eficiência do sistema de
tratamento. A coleta de amostras deve ser efetuada, salvo orientações específicas,
de forma composta, em períodos de 24 horas para avaliação da eficiência do
sistema, adotando-se metodologia de frações proporcionais à vazão afluente,
mantendo-as refrigeradas à temperatura correta, estabelecendo-se uma
periodicidade que possibilite o fornecimento de dados laboratoriais em quantidade
suficiente para que a área operacional reúna elementos e dados importantes na
rotina de operação. Além das amostras compostas, são necessárias amostras
instantâneas (pontuais) que dão ao operador uma resposta direta da operação
naquele momento e possibilitam a tomada de decisões necessárias.
As diretrizes gerais para a capacitação de mão-de-obra envolvida na
operação da ETE Vó Pureza estão relacionadas aos seguintes aspectos:


identificação dos parâmetros considerados de maior relevância para o
atendimento dos requisitos de desempenho do reator anaeróbio de fluxo
ascendente e manta de lodo;



influência de cada parâmetro sobre o funcionamento do RAFA;



faixas de valores em que estes parâmetros devem permanecer; e



os procedimentos de controle de cada parâmetro.

6.4 Sistematização dos parâmetros envolvidos, público-alvo, locais e
momentos relativos aos procedimentos operacionais
Enfatizando a metodologia adotada na elaboração desta dissertação, cabe
citar que a revisão bibliográfica expõe alguns parâmetros intervenientes no sistema
de tratamento por reator anaeróbio de fluxo ascendente. Fica intrínseco também o
alto grau de complexidade envolvido para a consideração integrada de variáveis,
assim como as limitações no cotidiano da operação. Dessa forma, consoante os
objetivos deste trabalho e sua metodologia, decidiu-se isolar, para análise, dois
parâmetros de importância para o desempenho do sistema: alcalinidade e pH. Tendo
sido definido os parâmetros, faz-se uma análise dos respectivos valores e das
repercussões que a variação causa no sistema e avaliam-se, em seguida, as
práticas operacionais associados ao seu controle ou monitoramento.
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Tem-se como finalidade diminuir a complexidade da análise pela redução das
variáveis consideradas, descrevendo em detalhe as atividades operacionais
associadas à variação dos parâmetros escolhidos. Assim viabiliza-se a determinação
de diretrizes de capacitação para mão-de-obra responsável pela operação de reator
anaeróbio de fluxo ascendente e circunscrita, obviamente, ao campo de
possibilidades proporcionado pela variação dos referidos parâmetros.
Nessa metodologia fica claro que apenas uma parte do processo necessário
de capacitação está sendo abordada e as diretrizes estabelecidas se constituirão em
uma parte de um conjunto maior a ser alcançado a partir de trabalhos futuros.
Baseada na revisão bibliográfica e nas proposições posteriores buscou-se
explicitar por inteiro todas as possibilidades do embasamento teórico juntamente
com investigações laboratoriais de forma que elementos de controle não
imediatamente disponíveis sejam previamente estabelecidos em laboratório.
Trabalha-se com a perspectiva de que os estudos laboratoriais, sob dados obtidos
na condição real de operação, possam disponibilizar resultados úteis ao
procedimento de natureza imediata. Infere-se da discussão realizada em 6.2 que os
parâmetros escolhidos para a operação da ETE de reator anaeróbio de fluxo
ascendente requerem profissionais de diferente nível de escolaridade e treinamento
operacional.
Além da diferenciação de público-alvo de capacitação, as atividades se
diferenciam pelo momento em que ocorrem e por possibilidades concretas de
intervenção no sistema de tratamento em tempo real em função dos equipamentos
instalados, bem como das previsões feitas em projeto e efetivamente implantadas.
As variáveis não poderão ser objetos de consideração imediata, haja vista
que tais análises demandarão certo tempo e os parâmetros variam ao longo do dia,
semanas ou ao longo do ano. Desta forma, o ajuste operacional deverá prever a
medição desses parâmetros, de sorte que valores médios possam ser adotados nos
ajustes em tempo real de operação do sistema.
Na ausência de um procedimento ou regra operacional previamente
estudada, tais intervenções teriam caráter empírico e provavelmente dar-se-iam por
tentativa e erro. Tais atividades supõem, também, que o operador tenha
conhecimento ou acesso aos valores de alcalinidade e pH .
A determinação do valor de pH e sua estabilidade são desejáveis e
necessárias para a obtenção da eficiência do sistema e, primordialmente, para
conceder condições desejáveis às bactérias metanogênicas que necessitam de um
pH maior que 6,5 e menor que 7,5.
Os dois principais fatores que afetam o pH são o ácido carbônico e os ácidos
voláteis. Na faixa de pH entre 6,5 e 7,5 a capacidade de tamponamento do sistema
anaeróbio é quase que completamente dependente do sistema gás
carbônico/alcalinidade, o qual, em equilíbrio com a dissociação do ácido carbônico,
tende a regular a concentração do íon hidrogênio.
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6.4.1 Sistematização de parâmetros relevantes ao controle operacional com
base no pH e na alcalinidade
A análise conjunta dos requisitos decorrentes do conhecimento dos valores
dos parâmetros apresentados em 6.4 recomenda a sistematização sobre a forma
como eles poderão ser obtidos tendo como referência o momento, ou seja, a escala
temporal e o local em que tal conhecimento se torna exeqüível. O quadro 1
sistematiza os parâmetros segundo o momento e local de sua obtenção.
Adicionalmente, o Quadro 1 assinala se o parâmetro é passível de controle
em tempo real, ou seja, no momento em que se fizer necessário no cotidiano da
operação. Esse controle é considerado na sua forma direta, quando a ação do
operador permite a variação do valor sob comando direto, ou sob forma indireta.
Quadro 1 – Sistematização de parâmetros, momento e local para sua obtenção
Parâmetro

Local

Controle

Imediato

(1)

ETE

Sim

pH dos vertedores do reator e em cada uma das
células

Imediato

(1)

ETE

Não

pH do efluente do reator

Imediato(1)

pH do afluente do reator

H2CO3: ácido carbônico
CO2: gás carbônico
K1: constante de ionização do ácido carbônico
AV: ácidos orgânicos voláteis
AB: Alcalinidade Bicarbonato
AT: Alcalinidade Total
HCO30,85: fator de transformação de ácidos voláteis
de CH3COOH para CaCO3
(1)

Momento

ETE

Não

Médio prazo

(2)

Laboratório/ETE

Sim

Médio prazo

(2)

Laboratório/ETE

Sim

(3)

Permanente

Laboratório

Não

(4)

Laboratório

Sim

(4)

Laboratório

Sim

Curto prazo

(4)

Laboratório

Sim

Curto prazo

(4)

Laboratório

Não

Laboratório

Não

Curto prazo

Curto prazo

(3)

Permanente

imediato tem o significado de obtenção do valor necessário em qualquer instante determinado pelo operador. Esta,
obviamente, associado à possibilidade concreta de sua obtenção por meio de instrumentos, equipamentos e demais
condições; (2) médio prazo tem o significado de obtenção do valor necessário em prazo entre 1 hora até 3 horas; (3)
trata-se de valor obtido em laboratório anteriormente e que permite o uso imediato na operação da ETE mediante
consulta a certas condições. K1: constante de ionização do ácido carbônico com um certo grau de confiabilidade
estatística; (4) curto prazo tem o significado de obtenção do valor necessário em prazo de até 1 hora.;

Tendo como referencia o Quadro 1 observa-se que são poucos os parâmetros
cujos valores podem ser variados de forma imediata. A maioria dos parâmetros
passíveis de controle deverá ser calculada com base em valores previamente
determinados em laboratório ou adotados com base na prática de operação
amplamente discutida na literatura.
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6.4.2 Sistematização de públicos alvo para capacitação na operação de ETE`s
com base nos parâmetros pH e na alcalinidade
A sistematização dos públicos alvo para capacitação na operação de ETE`s
com base nos parâmetros pH e na alcalinidade pode ser feita baseada na
escolaridade e formação técnica associando-se às medições ou operações relativas
aos parâmetros destacados. O Quadro 2 apresenta tais perfis considerando o nível
de escolaridade pré-requerida, as áreas de conhecimento associadas e a
designação profissional provável.
Quadro 2 – Sistematização de público-alvo em função do local para ações
operacionais diretas e medições associadas
Público alvo
Parâmetro
pH

Alcalinidade

Local
Laboratório
/ ETE

Laboratório

Nível de escolaridade

Áreas de
conhecimento

Designação
profissional

Fundamental II

Operação de instrumentos
de medição e de
computadores

Auxiliar de operação de ETE

Ensino médio

Hidráulica, eletricidade,
eletrônica, informática,
biologia, química e
bioquímica

Técnico de operação de
ETE

Ensino superior

Tecnologia ou engenharia
civil, sanitária ou ambiental

Responsável pela operação
de ETE

Tecnologia ou engenharia
mecânica, elétrica e
eletrônica

Responsável por sistemas
de manutenção, controle
operacional e aquisição de
dados em ETE

Fundamental II

Operação de instrumentos
de medição e de
computadores

Auxiliar de operação de ETE

Ensino médio

Hidráulica, eletricidade,
eletrônica, informática,
biologia, química e
bioquímica

Técnico de operação de
ETE

Ensino superior

CO2

Laboratório
/ETE

Tecnologia ou engenharia
civil, sanitária ou ambiental

Responsável pela operação
de ETE

Tecnologia ou engenharia
mecânica, elétrica e
eletrônica

Responsável por sistemas
de manutenção, controle
operacional e aquisição de
dados em ETE e laboratório

Fundamental II

Operação de instrumentos
de medição, de
equipamentos inclusive
aferição e materiais de
laboratório de química e de
biologia e de computadores

Auxiliar de laboratório de
química, biologia, bioquímica
ou de saneamento

Ensino médio

Biologia, química e
bioquímica

Técnico de laboratório de
química, biologia, bioquímica
ou de saneamento

Ensino superior

Biologia, química e
bioquímica

Responsável por laboratório
de química, biologia,
bioquímica ou de
saneamento

Tecnologia ou engenharia
civil, sanitária ou ambiental

Responsável por sistemas
de manutenção, controle
operacional e aquisição de
dados em ETE e laboratório
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Quadro 2 – Sistematização de público-alvo em função do local para ações operacionais
diretas e medições associadas (conclusão)

Público alvo
Parâmetro

Local

Nível de escolaridade

Áreas de
conhecimento

Designação
profissional

HCO3-

Laboratório

Ensino médio

Biologia, química e
bioquímica

Técnico de laboratório de
química, biologia, bioquímica
ou de saneamento

Ensino superior

Biologia, química e
bioquímica

Responsável por laboratório
de química, biologia,
bioquímica ou de
saneamento

Tecnologia ou engenharia
civil, sanitária ou ambiental

H2CO3

K1

Laboratório

Escritório
de projeto

Tecnologia ou engenharia
mecânica, elétrica e
eletrônica

Projetista de sistemas de
manutenção, controle
operacional e aquisição de
dados em ETE

Ensino médio

Biologia, química e
bioquímica

Técnico de laboratório de
química, biologia, bioquímica
ou de saneamento

Ensino superior

Biologia, química e
bioquímica

Responsável por laboratório
de química, biologia,
bioquímica ou de
saneamento

Ensino médio

Hidráulica, eletricidade,
eletrônica, informática,
biologia, química e
bioquímica

Auxiliar de projeto de ETE

Ensino superior

Tecnologia ou engenharia
civil, sanitária, ambiental,
biologia, química e
bioquímica

Projetista de ETE

Tecnologia ou engenharia
mecânica, elétrica e
eletrônica

Projetista de sistemas de
manutenção, controle
operacional e aquisição de
dados em ETE

6.4.3 Diretrizes de capacitação para operação baseadas nos parâmetros pH e
alcalinidade
A capacitação de pessoal e suas diretrizes são oriundas das atividades de
medições de parâmetros de pH e alcalinidade e suas possibilidades operacionais
comentadas em 6.1 e sistematizadas em 6.2.
Procede-se ao estabelecimento de diretrizes de capacitação de mão-de-obra
através das designações profissionais associadas aos parâmetros envolvidos no
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controle operacional baseado no pH e alcalinidade com o objetivo do treinamento do
público alvo identificado.
Os Quadros 3 e 4 apresentam as diretrizes de conhecimento e habilidades
necessárias à operação que decorrem da medição de parâmetros e demais
atividades que permitem o controle operacional.

Quadro 3 – Diretrizes de capacitação para operação baseadas nos parâmetros pH e
alcalinidade (continua)
Parâmetro

Designação
profissional

Diretrizes para capacitação

pH

Auxiliar de operação de ETE

•
Conhecer e saber ler mostradores de instrumentos de medição do pH e
saber aferir com o entendimento de seu funcionamento
•
Conhecer os procedimentos de leituras de instrumentos, saber registrar
dados de leituras em planilhas manuais e em planilhas eletrônicas no
computador;
•
Saber identificar valores não conformes às faixas pré-determinadas nas
leituras realizadas e conhecer os procedimentos decorrentes.

Técnico de operação de ETE

•
Deter o conhecimento e habilidades requeridos do Auxiliar de operação
de ETE;
•
Conhecer os princípios básicos de operação adotados;
•
Conhecer os valores ideais de pH e conhecer as faixas toleráveis de pH
do afluente;
•
Conhecer os sistemas de controle operacional e de aquisição de dados,
suas possibilidades de manejo e principais problemas mais freqüentes e
soluções possíveis;
•
Saber proceder a correção do pH do afluente quando o pH está na
faixa tolerável/aceitável;

Responsável pela operação de
ETE

•
Deter o conhecimento e habilidades requeridos do Técnico de operação
de ETE;
•
Conhecer o projeto da ETE;
•
Conhecer os princípios, parâmetros e formas de controle de reatores
anaeróbios de fluxo ascendente;
•
Conhecer as possibilidades de correção do pH e as faixas admissíveis
para tal prática;
•
Conhecer o conjunto de atividades necessárias ao ajuste operacional
da ETE para mantê-la na faixa aceitável de pH, segundo diversos cenários
operacionais;
•
Saber planejar procedimentos operacionais imediatos, de curto, médio
e longo prazo com base nos valores aceitáveis de pH;
•
Identificar, caracterizar e propor sistemas de aquisição e controle de
dados a serem elaborados e projetados;
•
Saber elaborar planos de capacitação no seu campo de atribuições.

Responsável por sistemas de
manutenção, controle
operacional e aquisição de
dados em ETE

•
Deter o conhecimento e habilidades requeridos ao Técnico de operação
de ETE;
•
Conhecer o projeto da ETE;
•
Conhecer as possibilidades de operação associadas ao controle e
possível correção de pH no afluente da ETE;
•
Conhecer o conjunto de atividades necessárias ao ajuste operacional
da ETE com base nos valores de pH de chegada na ETE, vertedores do
reator e efluente do reator segundo diversos cenários operacionais;
•
Saber calcular o valor o pH através do sistema gás-carbônicobicarbonato
•
Conceber e projetar sistemas que atendam a procedimentos
operacionais imediatos, de curto, médio e longo prazo com base no pH;
•
Identificar e propor planos de manutenção associados aos sistemas de
controle, manutenção e aquisição de dados;
•
Saber elaborar planos de capacitação no seu campo de atribuições;
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Quadro 3 – Diretrizes de capacitação para operação baseadas nos parâmetros pH e
alcalinidade (conclusão)
Parâmetro

Designação
profissional

Diretrizes para capacitação

Alcalinidade

Auxiliar de operação de ETE

•
Conhecer e saber ler mostradores de instrumentos de medição de
diferentes princípios de funcionamento;
•
Conhecer os procedimentos de leituras de instrumentos, saber registrar
dados de leituras em planilhas manuais e em planilhas eletrônicas no
computador;
•
Saber identificar valores não conformes às faixas pré-determinadas nas
leituras realizadas e conhecer os procedimentos decorrentes.

Técnico de operação de ETE

•
Deter o conhecimento e habilidades requeridos ao Auxiliar de operação
de ETE;
•
Conhecer os princípios básicos de operação adotando alcalinidade
bicarbonato e a alcalinidade total como referência;
•
Conhecer os valores limite (máximo e mínimo) dos parâmetros de
alcalinidade total e alcalinidade bicarbonato;
•
Conhecer os sistemas de controle operacional e de aquisição de dados,
suas possibilidades de manejo, principais problemas e soluções possíveis;
•
Saber os motivos pelos quais acontece a dissolução do CO2
•
Saber determinar os ácidos voláteis presentes na alcalinidade ácida
•
Deter o conhecimento da relação AI/AP Alcalinidade intermediária e
alcalinidade parcial relacionada à estabilidade do sistema anaeróbio

Responsável pela operação de
ETE

•
Deter o conhecimento e habilidades requeridos ao Técnico de operação
de ETE;
•
Conhecer o projeto da ETE;
•
Conhecer os princípios, parâmetros e formas de controle do pH e da
alcalinidade do sistema ;
•
Conhecer as possibilidades de operação associadas ao controle do pH
e alcalinidade;
•
Conhecer o conjunto de atividades necessárias ao ajuste operacional
da ETE em relação ao pH e alcalinidade;
•
Saber planejar procedimentos operacionais imediatos, de curto, médio
e longo prazo com base na relação pH e alcalinidade e suas formas de
correção;
•
Saber calcular o valor da relação AI/AP Alcalinidade intermediária e
alcalinidade parcial relacionada à estabilidade do sistema anaeróbio com
base nos trabalhos laboratoriais previamente desenvolvidos e com base em
valores consagrados na literatura; definir procedimentos operacionais com
base nos trabalhos realizados;
•
Identificar, caracterizar e propor sistemas de aquisição e controle de
dados a serem elaborados e projetados;
•
Saber elaborar planos de capacitação no seu campo de atribuições.

Responsável por sistemas de
manutenção, controle
operacional e aquisição de
dados em ETE e laboratório

•
Deter o conhecimento e habilidades requeridas ao Técnico de operação
de ETE;
•
Conhecer o projeto da ETE;
•
Conhecer as possibilidades de operação associadas ao controle do pH
e alcalinidade juntamente com suas possibilidades de correção;
•
Conhecer o conjunto de atividades necessárias ao ajuste operacional
da ETE com base no pH e alcalinidade, segundo diversos cenários
operacionais;
•
Conceber e projetar sistemas que atendam a procedimentos
operacionais imediatos, de curto, médio e longo prazo com base no pH e
alcalinidade;
•
Identificar e propor planos de manutenção associados aos sistemas de
controle, manutenção e aquisição de dados;
•
Saber elaborar planos de capacitação no seu campo de atribuições;
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Quadro 4 – Sistematização de público alvo em função do local para ações operacionais
diretas ou medições associadas
Parâmetro

Designação profissional Diretrizes para capacitação

pH

Auxiliar de laboratório de
química, biologia, bioquímica ou
de saneamento

•
Conhecer e saber ler mostradores de instrumentos de medição em
laboratório segundo diferentes princípios de funcionamento;
•
Conhecer os procedimentos de leituras de instrumentos, saber registrar
dados de leituras em planilhas manuais e em planilhas eletrônicas no
computador;
•
Conhecer os procedimentos operacionais e de segurança da operação
de laboratórios de biologia e de química.

Técnico de laboratório de
química, biologia, bioquímica ou
de saneamento

•
Deter o conhecimento e habilidades requeridos do auxiliar de
laboratório;
•
Conhecer os princípios, parâmetros e formas de controle do reator
anaeróbio de fluxo ascendente;
•
Conhecer os princípios de operação adotando o pH e alcalinidade
como referência;
•
Conhecer conceitos e teorias relativas ao processo anaeróbio;
•
Conhecer os procedimentos necessários ao cálculo dos parâmetros
que permitem calcular o valor o pH através do sistema gás-carbônicobicarbonato
•
Conhecer sobre ácido carbônico e ácidos voláteis e sua direta relação
com controle do pH;
•
Estabelecer as faixas de valores de parâmetros que permitam a
operação da ETE de Reator anaeróbio de fluxo ascendente considerando as
possibilidades de variação do pH e suas medidas de controle;
•
Conhecer os sistemas de controle operacional e de aquisição de dados,
suas possibilidades de manejo e principais problemas mais freqüentes e
soluções possíveis.

Responsável por laboratório de
química, biologia, bioquímica ou
de saneamento

•
Deter o conhecimento e habilidades requeridos ao técnico de
laboratório;
•
Conhecer o projeto da ETE;
•
Conhecer os princípios, parâmetros e formas de controle do Reator
anaeróbio de fluxo ascendente;
•
Conhecer as possibilidades de operação associadas ao controle do pH;
•
Conhecer o conjunto de atividades necessárias ao ajuste operacional
da ETE em relação ao pH , segundo diversos cenários operacionais;
•
Identificar, caracterizar e propor sistemas de aquisição e controle de
dados a serem elaborados e projetados;

Responsável por sistemas de
manutenção, controle
operacional e aquisição de
dados em ETE e laboratório

•
Deter o conhecimento e habilidades requeridos ao Técnico de
laboratório;
•
Conhecer o projeto da ETE;
•
Conhecer as possibilidades de trabalhos laboratoriais para o controle
operacional baseados no pH e alcalinidade;
•
Conhecer o conjunto de atividades necessárias ao desenvolvimento
dos trabalhos laboratoriais visando estabelecer valores de referência para o
controle operacional de ETE`s;
•
Conceber e projetar sistemas que atendam às necessidades derivadas
dos trabalhos laboratoriais propostos;
•
Identificar e propor planos de manutenção associados aos sistemas de
controle, manutenção e aquisição de dados em laboratório;
•
Saber elaborar planos de capacitação no seu campo de atribuições;
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7 DISCUSSÃO

Dentre as principais configurações de estação de tratamento de esgoto recém
implantadas pelo Brasil, destacam-se as estações que contam como unidade
principal de tratamento de sistemas anaeróbios o reator anaeróbio de fluxo
ascendente e manda de lodo conhecido como reator UASB.
A eficiência de uma estação de tratamento de esgoto está intimamente ligada
ao seu projeto, ao tipo e qualidade do esgoto que a estação recebe e à operação da
mesma.
Uma vez a estação implantada, todas as manobras exigíveis para a obtenção
da eficiência desejada são dependentes de um conjunto de operações,
procedimentos e manobras necessitando a participação de todos os níveis
profissionais envolvidos buscando a preservação da eficiência dos reatores.
É de vital importância ao sistema de tratamento por reator anaeróbio de fluxo
ascendente e manta de lodo o monitoramento do pH e suas formas de correção,
monitoramento da alcalinidade parcial e intermediária como forma eficiente de
checagem da estabilidade do sistema e principalmente o monitoramento dos ácidos
voláteis como primeira evidência do desequilíbrio do tratamento. É importante
salientar a necessidade do monitoramento do esgoto de chegada no tratamento que
serve de suporte para a identificação das fontes de lançamento.
A operação das ETE`s é realizada por um conjunto de pessoas com variados
graus de instrução e responsabilidades necessitando integração de conhecimentos e
habilidades não abordada adequadamente no cenário do serviço público de
saneamento. Todas as pessoas envolvidas no tratamento com seus mais distintos
graus de instrução deverão ser aprimoradas continuamente e de forma integrada e
também deverão desenvolver procedimentos e planejamentos adequados
embasados em históricos laboratoriais.
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8 CONCLUSÃO

Conclui-se que não é possível atribuir somente aos operadores dos reatores
anaeróbios de fluxo ascendente a responsabilidade do atendimento da eficiência
desejada e estabelecida em projeto.
O problema da operação de reatores anaeróbios de fluxo ascendente (UASB)
é muito complexo envolvendo desde a concepção adequada de estações de
tratamento de esgoto como, por exemplo, a implantação de tanque de equalização,
passando por investimentos em equipamentos para medição e monitoramento online, até a viabilização de um programa nacional de capacitação de mão-de-obra nos
seus mais diversos níveis de formação.
São inúmeras as ocorrências que podem acontecer durante a operação de
um sistema de tratamento e a atual prática de operação de ETE`s encerra um
entendimento simplificado e equivocado tentando resolver problemas altamente
complexos com ferramentas disponíveis nas ETE`s muitas vezes sem suporte
laboratorial adequado.
O serviço público de saneamento, as empresas de consultoria e as empresas
de projetos das estações de tratamento de esgoto devem incorporar ao projeto
executivo os procedimentos de monitoramento e controle. Os parâmetros de
operação das estações de tratamento de esgoto por reatores anaeróbios de fluxo
ascendente deverão ser estabelecidos desde a elaboração e concepção do projeto
assim como a elaboração de um manual de partida, pré-operação e operação e suas
possíveis correções, estabelecendo com clareza os pontos de coleta de amostras,
freqüência de leituras dos mais diversos parâmetros e especificação de
equipamentos que possam realmente atender o desempenho esperado prevendo
suas manutenções.
Existe a necessidade da continuidade deste trabalho estabelecendo uma
grade disciplinar orientada pelas diretrizes estabelecidas e também estabelecer
novas diretrizes baseadas em outras variáveis até que se feche gradativamente um
modelo de operação para reatores UASB.
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