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Há dois anos a Revista DAE voltou a circular para continuar  regis-
trando a história do setor e retomar sua posição de uma das leituras 
mais importantes do núcleo de saneamento ambiental do nosso País. 
Muitos desafios ainda se colocam à frente e o principal que se afigura 
nesta retomada é a necessidade de criação de um banco de artigos 
de alta qualidade que garanta a periodicidade e quantidade de artigos 
publicados quadrimestralmente. É muito comum ouvirmos a alegação 
de pesquisadores da área acadêmica de que não enviam artigos para a 
DAE em razão da revista não ser indexada, além de não estar quali-
ficada no sistema CAPES. A questão é que justamente isso acaba se 
tornando o maior problema para conquistar essa tão desejada indexa-
ção e qualificação: os pesquisadores não encaminham os artigos, pois 
a revista não tem esses itens e a revista somente os conquistará se tiver 
divulgando artigos de relevância. Mas, se números ainda são baixos 
e nossa meta é conseguirmos uma quantidade de artigos que possibi-
litem a edição trimestral e uma média de 40 artigos por ano.
Passamos pela primeira fase de reuniões da Scielo e fomos para a se-
gunda rodada, na qual será tratado o mérito científico. Para obtenção 
de uma boa classificação Qualis é necessária a colaboração de todos 
os parceiros com uma maior contribuição de artigos e na manutenção 
do currículo Lattes atualizado, pois é através dele que a CAPES irá 
pontuar a revista e definir a nossa qualificação no Qualis. 
Nesta edição, a DAE traz duas matérias muito importantes. A primeira 
sobre uma tendência mundial que, somente agora, começa a ganhar 
força no território brasileiro: a implantação de sistemas de coleta e 
tratamento separados para urina e fezes. A outra mostra os impactos 
da regulação no mercado de saneamento básico que, após anos de luta, 
conseguiu não somente uma lei específica, mas o estabelecimento de 
agências reguladoras que acompanham – de perto – a excelência da 
prestação dos serviços. Na seção de práticas operacionais e de em-
preendimentos, esta edição da DAE traz artigo sobre “Dilemas do 
UASB”, que mostra o atual estágio da tecnologia UASB (Upflow 
Anaerobic Sludge Blanket/Reator Anaeróbio de Manto de Lodo).  Na 
seção de artigos técnicos,  temos as seguintes trabalhos; Uso do pro-
cesso H

2
O

2
/UV - Adsorção no tratamento de efluente têxtil, Avaliação 

da qualidade do composto proveniente da compostagem da fração or-
ganica dos resíduos domiciliares, Aproveitamento de lodos gerados 
em ETAs e a importância de auxiliares de floculação naturais, Aval-
iação da Filtração Direta Ascendente em Pedregulho para Tratamento 
das Águas da Barragem “Duas Unas”, na Região Metropolitana do 
Recife, no qual se avalia a técnica da filtração direta para tratamento 
das águas daquela barragem. 
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Uso do processo H2O2/UV - Adsorção no tratamento de efluente têxtil
Use of the H2O2/UV –Adsorption process in the textile effluent treatment

RESUMO 

Neste trabalho são apresentados os resultados obtidos com 
processo oxidativo avançado (POA) convencional (UV/H2O2) e 
combinado com o processo de adsorção (POA-Adsorção) no tratamento 
de um efluente têxtil. A eficiência do tratamento do efluente foi avaliada 
pelos parâmetros cor, demanda química de oxigênio (DQO), pH, 
Sólidos totais, condutividade e turbidez, de efluente de uma indústria 
têxtil. O eficaz tratamento do efluente foi obtido com H2O2 1% (m/v) sob 
radiação ultravioleta por tempo de recirculação de 1, 2, 3, e 4h, em pH 
alcalino. A remoção de cor variou de 73,17% a 96,44%, enquanto que a 
redução de DQO variou de 50,33% a 73,27% para um tempo de contato 
de 4 horas. Resultados obtidos utilizando o tratamento combinado POA/
Adsorção mostraram uma leve melhora frente aos demais.
 
Palavras-chave: processo oxidativo avançado, cor, efluente têxtil.

ABSTRACT

This work presents results obtained with process oxidative 
advanced (POA) conventional (UV/H2O2) and combinated with the 
adsorption process (POA-Adsorption) in the textile effluent treatment. 
The process efficiency was valuable by parameters color, chemical 

modo, a utilização de POAs tem se tornado uma alternativa em potencial 
para reduzir a cor e matéria orgânica desses efluentes, que geralmente 
estão relacionados à presença de substâncias recalcitrantes (Araújo et 
al., 2006). Um método direto para geração de OH° é a fotoclivagem do 
peróxido de hidrogênio por meio de irradiação UV. O processo H2O2/
UV pode levar à degradação completa e a formação de CO2 e H2O e 
sais inorgânicos da maioria dos contaminantes orgânicos (Araújo et al., 
2006). A fotólise do peróxido de hidrogênio (H2O2) pela radiação UV 
gera dois radicais hidroxila (reação 1), que agem degradando a matéria 
orgânica e formando compostos mais simples (reação 2). Quando o H2O2 
está em excesso pode ocorrer uma reação paralela que diminui a reação 
de degradação da matéria orgânica (reação 3). Isso ocorre porque o H2O2 
em excesso age capturando radicais hidroxilas. (Araújo et al., 2006).

       H1) 2O2  +  hυ   →    2 OH°                                                              
                          R-H   +  OHº  →    produtos finais                                                

     OH° + H2) 2O2 →   HO2°  +  H2O                                                      

Este trabalho teve como proposta principal a aplicação de processo 
oxidativo avançado (POA) usando peróxido de hidrogênio e radiação 
ultravioleta no tratamento de um efluente proveniente de uma indústria 
de tingimento de tecidos do estado do Ceará. Também teve como 
objetivo o estudo de processo (em batelada) combinado POA e adsorção 
no tratamento do efluente têxtil.

METODOLOGIA

MATERIAIS
Soluções de peróxido de hidrogênio H2O2 (1%, 5% e 10% v/v) foram 
preparadas a partir de uma solução estoque de H2O2 30% utilizando-
se água deionizada. Soluções de K2Cr2O7, H2SO4, HgSO4, Ag2SO4 
e FeSO4.7H2O (grau analítico) foram preparadas para o estudo dos 
parâmetros analisados no tratamento do efluente.

REATOR DE FLUXO CONTÍNUO EM ESCALA 
LABORATORIAL

O estudo de tratamento dos efluentes têxteis foi realizado através 
de um reator composto de uma lâmpada de baixa pressão de vapor de 
mercúrio - T5 UV (8 Watts) emitindo radiações no comprimento de onda 
de 254 nm e dose de radiação de exposição em torno de 28800 a 144000 
W.s, interligada a uma bomba peristáltica como mostrado na Figura 1. O 
experimento foi realizado a partir de um reservatório de 1,0L com uma 
vazão 70 mL/min para alcançar o tempo necessário para degradação 
dos corantes presentes no efluente. O estudo verificou a influência das 
concentrações de peróxido H2O2 (1%, 5% e 10% v/v) no tratamento do 
efluente entre 1 a 5 horas. O efluente tratado foi coletado em intervalos 
de 1h, para posterior análise. A adição de peróxido no sistema foi feita de 
uma única vez, no inicio do tratamento. 
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artigos técnicos

oxygen demand (COD), pH, total solid, conductivity and turbity. The 
efficiency of the effluent treatment has been obtained with H2O2 1 % 
(w/v) under ultraviolet radiation for a contact time of 1 to 4 h. The color 
removal ranged 73.17% to 96.44%, while the COD removal ranged 
50.33% to 73.27% for a contact time of 4 hours. The results obtained 
with the POA-Adsorption process have been showed similary from 
POA.

Keywords: oxidative process advanced, color, textile effluent.

INTRODUÇÃO

A indústria têxtil desempenha um papel importante na economia 
de muitos países. Embora as diferenças tecnológicas entre as pequenas 
e grandes indústrias sejam bastante significativas, todas têm em comum 
a particularidade de utilizar grandes quantidades de água. Esse fato, 
associado ao baixo aproveitamento dos insumos (corantes, detergentes, 
engomantes e amaciantes), faz com que a indústria têxtil seja responsável 
pela geração de grandes volumes de resíduos, conhecidos como efluente 
têxtil (Souza e Peralta-zamora, 2005).Os efluentes têxteis caracterizam-
se por ser altamente coloridos, devido à presença de corantes que não 
se fixam na fibra durante o processo de tingimento, por possuir grande 
quantidade de sólidos suspensos, pH flutuante, temperatura elevada, 
grandes concentrações de demanda química de oxigênio (DQO) e 
considerável quantidade de metais pesados (Cr, Ni e Cu) (Araújo et al., 
2006). Estima-se que cerca de 1% a 15% dos corantes utilizados pelas 
indústrias têxteis são perdidos durante o processo de tingimento e liberado 
no efluente (Galindo et al., 2001). O lançamento destes efluentes no corpo 
aquoso pode diminuir a transparência da água e a penetração da radiação 
solar e, conseqüentemente, a atividade fotossintética provocando danos 
irreversíveis a fauna e flora ali presentes (Herrmann et al., 2001).  A 
literatura nos mostra que diversas tecnologias têm sido desenvolvidas 
para o tratamento de diferentes tipos de corantes da indústria têxtil. 
Dentre os processos utilizados na remoção de corantes destaca-se o de 
adsorção. A adsorção é um fenômeno físico-químico de acúmulo de 
um determinado elemento ou substância na interface entre a superfície 
sólida e a solução adjacente (Moreira, 2004; Pino, 2005). A espécie que 
se acumula na interface do material é denominada de adsorvato e a 
superfície sólida na qual o adsorvato se acumula de adsorvente (Ruthven, 
1984; McKay, 1996; Jr. Cavalcante, 1998). Diversos trabalhos relatam 
o uso de processos adsortivos para remoção de corantes usando diversos 
adsorventes (Tabela 1).

Tabela 1. Materiais adsorventes utilizados na remoção de corantes. 

Figura 1. Esquema geral do reator fotoquímico usado no tratamento do 
efluente pelo processo de oxidação avançada H2O2/UV.

Apesar do processo de adsorção apresentar algumas vantagens no 
tratamento de efluente têxtil, o mesmo apresenta a desvantagem de 
apenas transferir o poluente orgânico de fase aquosa para a fase sólida 
(adsorbente) não resolvendo o problema da disposição final do poluente 
no meio ambiente. Dentro desse contexto se destacam os processos 
oxidativos avançados (POAs) que são tecnologias eficientes para a 
destruição de compostos orgânicos de difícil degradação e podem ser 
consideradas tecnologias limpas, pois não há formação de subprodutos 
sólidos e nem a transferência de fase dos poluentes (Dezotti, 2003). Desse 
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TRATAMENTO COM ADSORÇÃO APÓS 
PROCESSO COM POA

Para verificar a viabilidade de um processo combinado POA-
adsorção foi realizado um estudo com adsorventes naturais (bagaço de 
coco e cana-de-açúcar) no tratamento do efluente 3 antes e após seu 
tratamento com POA. Para isso foi utilizada uma coluna de polietileno 
(30cm x 1,1cm D.I) contendo bagaço de coco ou de cana-de-açúcar. Na 
primeira etapa, utilizando apenas os adsorventes naturais percolou-se na 
coluna (4 gramas do material adsorvente,  altura de leito de 10cm , e uma 
granulometria de 20-59 mesh) 200mL da amostra do efluente com uma 
vazão de 2,0 mL/min onde coletou-se a amostra e realizou-se as análises 
fisico-químicas. Na segunda etapa percolou-se 200mL da amostra do 
efluente proveniente do tratamento 1%H2O2/UV onde coletou-se a 
amostra e posteriormente foi realizada as análises físico-químicas. 

AMOSTRAGEM DO EFLUENTE TÊXTIL

Os efluentes foram cedidos por uma fábrica de redes, situada no 
município de Jaguaruana interior do estado do Ceará. As amostras foram 
coletadas em frascos de 5L, de polietileno e armazenadas em isopor a 
4ºC conforme NBR 9898. Os efluentes coletados consistem de uma 
mistura de corantes reativos que proporcionam uma cor diferente a cada 
efluente. As características dos efluentes estudados são dadas na Tabela 
2.

Uso do processo H2O2/UV - Adsorção no tratamento de efluente têxtil
Use of the H2O2/UV –Adsorption process in the textile effluent treatment
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pela geração de grandes volumes de resíduos, conhecidos como efluente 
têxtil (Souza e Peralta-zamora, 2005).Os efluentes têxteis caracterizam-
se por ser altamente coloridos, devido à presença de corantes que não 
se fixam na fibra durante o processo de tingimento, por possuir grande 
quantidade de sólidos suspensos, pH flutuante, temperatura elevada, 
grandes concentrações de demanda química de oxigênio (DQO) e 
considerável quantidade de metais pesados (Cr, Ni e Cu) (Araújo et al., 
2006). Estima-se que cerca de 1% a 15% dos corantes utilizados pelas 
indústrias têxteis são perdidos durante o processo de tingimento e liberado 
no efluente (Galindo et al., 2001). O lançamento destes efluentes no corpo 
aquoso pode diminuir a transparência da água e a penetração da radiação 
solar e, conseqüentemente, a atividade fotossintética provocando danos 
irreversíveis a fauna e flora ali presentes (Herrmann et al., 2001).  A 
literatura nos mostra que diversas tecnologias têm sido desenvolvidas 
para o tratamento de diferentes tipos de corantes da indústria têxtil. 
Dentre os processos utilizados na remoção de corantes destaca-se o de 
adsorção. A adsorção é um fenômeno físico-químico de acúmulo de 
um determinado elemento ou substância na interface entre a superfície 
sólida e a solução adjacente (Moreira, 2004; Pino, 2005). A espécie que 
se acumula na interface do material é denominada de adsorvato e a 
superfície sólida na qual o adsorvato se acumula de adsorvente (Ruthven, 
1984; McKay, 1996; Jr. Cavalcante, 1998). Diversos trabalhos relatam 
o uso de processos adsortivos para remoção de corantes usando diversos 
adsorventes (Tabela 1).

Tabela 1. Materiais adsorventes utilizados na remoção de corantes. 

Figura 1. Esquema geral do reator fotoquímico usado no tratamento do 
efluente pelo processo de oxidação avançada H2O2/UV.

Tabela 2. Características físico-químicas dos efluentes brutos da fábrica de redes.

artigos técnicos

Apesar do processo de adsorção apresentar algumas vantagens no 
tratamento de efluente têxtil, o mesmo apresenta a desvantagem de 
apenas transferir o poluente orgânico de fase aquosa para a fase sólida 
(adsorbente) não resolvendo o problema da disposição final do poluente 
no meio ambiente. Dentro desse contexto se destacam os processos 
oxidativos avançados (POAs) que são tecnologias eficientes para a 
destruição de compostos orgânicos de difícil degradação e podem ser 
consideradas tecnologias limpas, pois não há formação de subprodutos 
sólidos e nem a transferência de fase dos poluentes (Dezotti, 2003). Desse 

 ANÁLISE FÍSICO – QUÍMICAS  

A caracterização do efluente foi realizada através das análises de cor, 
turbidez, pH, condutividade elétrica, sólidos totais e DQO (Demanda 
Química de Oxigênio). O pH das amostras foi determinado por medida 
direta em pH - metro. A condutividade do efluente foi determinada, 
conforme descrito no Standard Methods (seção 2510 B). A determinação 
da cor foi realizada utilizando um espectrofotômetro-UV com leitura no 
comprimento de onda 455nm. A determinação da turbidez foi realizada 
utilizando um espectrofotômetro com leitura no comprimento de 
onda 450nm. A determinação de sólidos totais foi realizada seguindo 
a metodologia padrão (Standard Methods, seção 2540 B).As análises 
de DQO foram realizadas através do método titulométrico padrão 
com digestão das amostras em refluxo fechado, conforme descrito no 
Standard Methods (seção 5220 C).

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Estudo do efeito da concentração de peróxido na remoção de cor

Inicialmente o sistema foi otimizado com relação ao efeito da 
concentração de peróxido de hidrogênio (H2O2) em tempo de exposição 
à radiação ultravioleta para faixa de 1 a 4 horas, para isso testou-se o 
efluente 2. Nesta etapa, verificou-se que uma solução de concentração 1% 
H2O2 é suficiente para o tratamento do efluente como pode ser observado 
na Figura 2 e Tabela 3. Foi observado também que o tempo necessário 
para se alcançar a descoloração do efluente foi de 4h. Entretanto, para 
concentrações mais elevadas de H2O2 (5% e 10% m/v) não ocorre uma 
descoloração eficiente, devido ao excesso de H2O2 presente nessas 
concentrações, que age capturando os radicais hidroxilas gerados durante 
o processo de tratamento (ver reação 3). Resultados semelhantes foram 
encontrados por Poon et al. (1999) e Araújo et al. (2006), estudando a 
remoção de corantes reativos quando o H2O2 estava em excesso no meio 
reacional. A literatura relata que o excesso de peróxido de hidrogênio no 
meio reacional gera radicais hidroperoxil (HO2°) que possuem poder de 
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Figura 3. Eficiência do tratamento 1%H2O2/UV na redução de cor dos 
efluentes 1,2 e 3.

Tabela 4. Valores do tratamento 1%H2O2/UV na redução de cor dos efluentes 1,2 e 3.

Tabela 5. Variação do pH após o tratamento 1% H2O2 /UV.

Tabela 6. Valores do tratamento 1%H2O2/UV na redução de condutividade 
elétrica nos efluentes 1, 2 e 3.   

oxidação mais baixo que radicais hidroxilas (OH°), tornando o processo 
menos eficiente (Alaton et al. (2002) e Araújo et al.(2006)). 

Figura 4. Eficiência do tratamento 1%H2O2/UV na redução de condutividade 
elétrica nos efluentes 1, 2 e 3.

Estudo do efeito do tratamento 1%H
2
O

2 
/UV na variação de pH

O estudo do efeito da concentração de 1%H2O2 /UV nos tratamentos 
dos efluentes 1, 2 e 3 mostrou uma diminuição de pH com o decorrer 
do tempo (Tabela 5). O tratamento 1% H2O2/UV/4h obteve uma maior 
variação. A diminuição de pH é devido à oxidação da matéria orgânica 
presente no efluente acarretando formação de substâncias ácidas durante 
o processo de tratamento.

Estudo do efeito do tratamento 1%H
2
O

2
/UV na remoção de sólidos 

totais (ST)

Os resultados do efeito do tratamento 1%H2O2 /UV nos sólidos 
totais para os efluentes 1, 2 e 3 podem ser observados na Tabela 7. O 
estudo mostrou uma diminuição de ST nos efluentes 1 e 2, ao passo que 
para o efluente 3 houve um aumento de ST. Este resultado mostra uma 
certa complexidade da composição química dos efluentes investigados. 
O aumento de ST geralmente é associado à formação de solutos 
inorgânicos nos efluentes tratados, devido à quebra das moléculas dos 
corantes no processo oxidativo (Polezi, 2003). A diminuição de ST 
(efluente 1 e 2) pode está relacionada à formação de compostos voláteis 
no processo. 

Figura 5. Eficiência do tratamento 1%H2O2/UV na redução de turbidez 
dos efluentes 1, 2 e 3

Tabela 9. Valores do tratamento 1%H2O2/UV na redução de DQO dos 
efluentes 1, 2 e 3.

Figura 6. Eficiência do tratamento 1%H2O2/UV na redução de DQO dos 
efluentes 1, 2 e 3.

Estudo do efeito do tratamento 1%H
2
O

2
/UV na remoção de 

turbidez

Os resultados da remoção de turbidez utilizando 1%H2O2/UV 
podem ser observados na Figura 5 e Tabela 8. Nestas, observa-se que a 
remoção de turbidez foi de 91,15%, 80,68% e 89,77% para os efluentes 
1, 2 e 3, respectivamente para 4h de tratamento. Polezi (2003) constatou 
uma redução de 20 a 30% nos valores de turbidez do efluente de uma 
estação de tratamento de esgoto aplicando H2O2/UV. Entretanto, é 
sabido que a eficiência do processo de tratamento depende da qualidade 
do efluente que é gerado em cada indústria.

Estudo do efeito do tratamento 1%H
2
O

2
/UV na redução de DQO

Os resultados de remoção de DQO utilizando o tratamento 
1%H2O2/UV referentes aos efluentes 1, 2 e 3  são mostrados na Figura 
6 e Tabela 9. Nestas, observa-se uma redução de DQO de 73,27%, 50 
radação de corantes reativos utilizando H2O2 combinado com radiação 
UV.

Tabela 3. Valores dos tratamentos 1% de H2O2/UV, 5% de H2O2/UV e 10% 
de H2O2/UV na redução de cor do efluente 2.

Figura 2. Eficiência dos tratamentos 1% H2O2/UV, 5% 
H2O2UV e 10% H2O2/UV na redução de cor do efluente 2.

* A composição química dos corantes não foram cedidas pela empresa.

artigos técnicos

Estudo do efeito do tratamento 1%H
2
O

2 
/UV na remoção da 

condutividade elétrica(CE) 

Os resultados do efeito do tratamento 1%H2O2/UV na condutividade 
elétrica para os efluentes 1, 2 e 3 podem ser observados na Figura 4 e 
Tabela 6. Os resultados de condutividade mostram (Figura 4 e Tabela 
6) baixos valores de redução para os efluentes 1, 2 e 3. Essa pequena 
redução pode está associada à combinação dos íons presentes em 
solução, havendo a formação de substâncias voláteis.     

Tabela 7. Valores do tratamento 1%H2O2/UV na redução de sólidos totais nos 
efluentes 1, 2 e 3.          

Tabela 8. Valores do tratamento 1%H2O2/UV na redução de turbidez dos 
efluentes 1, 2 e 3.

Mediante os resultados observados na Figura 2, a concentração 
de 1% de H2O2(m/v) foi adotada para o tratamento dos efluentes 1 e 3.Os 
resultados da remoção de cor utilizando 1%H2O2/UV pode ser observado 
na Figura 3 e Tabela 4. Nestas, observa-se que a remoção de cor foi de 
96,44%, 73,17% e 90,38% para os efluentes 1, 2 e 3 respectivamente 
para 4h de tratamento. A redução de cor utilizando processos oxidativos 
avançados é devido à quebra de ligações dos grupos cromóforos, os 
quais são responsáveis pela coloração do corante (Araújo et al., 2006).
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Tabela 6. Valores do tratamento 1%H2O2/UV na redução de condutividade 
elétrica nos efluentes 1, 2 e 3.   

Figura 4. Eficiência do tratamento 1%H2O2/UV na redução de condutividade 
elétrica nos efluentes 1, 2 e 3.

Estudo do efeito do tratamento 1%H
2
O

2
/UV na remoção de sólidos 

totais (ST)

Os resultados do efeito do tratamento 1%H2O2 /UV nos sólidos 
totais para os efluentes 1, 2 e 3 podem ser observados na Tabela 7. O 
estudo mostrou uma diminuição de ST nos efluentes 1 e 2, ao passo que 
para o efluente 3 houve um aumento de ST. Este resultado mostra uma 
certa complexidade da composição química dos efluentes investigados. 
O aumento de ST geralmente é associado à formação de solutos 
inorgânicos nos efluentes tratados, devido à quebra das moléculas dos 
corantes no processo oxidativo (Polezi, 2003). A diminuição de ST 
(efluente 1 e 2) pode está relacionada à formação de compostos voláteis 
no processo. 

Figura 5. Eficiência do tratamento 1%H2O2/UV na redução de turbidez 
dos efluentes 1, 2 e 3

Tabela 9. Valores do tratamento 1%H2O2/UV na redução de DQO dos 
efluentes 1, 2 e 3.

Figura 6. Eficiência do tratamento 1%H2O2/UV na redução de DQO dos 
efluentes 1, 2 e 3.

Estudo do efeito do tratamento 1%H
2
O

2
/UV na remoção de 

turbidez

Os resultados da remoção de turbidez utilizando 1%H2O2/UV 
podem ser observados na Figura 5 e Tabela 8. Nestas, observa-se que a 
remoção de turbidez foi de 91,15%, 80,68% e 89,77% para os efluentes 
1, 2 e 3, respectivamente para 4h de tratamento. Polezi (2003) constatou 
uma redução de 20 a 30% nos valores de turbidez do efluente de uma 
estação de tratamento de esgoto aplicando H2O2/UV. Entretanto, é 
sabido que a eficiência do processo de tratamento depende da qualidade 
do efluente que é gerado em cada indústria.

Estudo do efeito do tratamento 1%H
2
O

2
/UV na redução de DQO

Os resultados de remoção de DQO utilizando o tratamento 
1%H2O2/UV referentes aos efluentes 1, 2 e 3  são mostrados na Figura 
6 e Tabela 9. Nestas, observa-se uma redução de DQO de 73,27%, 50 
radação de corantes reativos utilizando H2O2 combinado com radiação 
UV.
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Estudo do efeito do tratamento 1%H
2
O

2 
/UV na remoção da 

condutividade elétrica(CE) 

Os resultados do efeito do tratamento 1%H2O2/UV na condutividade 
elétrica para os efluentes 1, 2 e 3 podem ser observados na Figura 4 e 
Tabela 6. Os resultados de condutividade mostram (Figura 4 e Tabela 
6) baixos valores de redução para os efluentes 1, 2 e 3. Essa pequena 
redução pode está associada à combinação dos íons presentes em 
solução, havendo a formação de substâncias voláteis.     

Tabela 7. Valores do tratamento 1%H2O2/UV na redução de sólidos totais nos 
efluentes 1, 2 e 3.          

Tabela 8. Valores do tratamento 1%H2O2/UV na redução de turbidez dos 
efluentes 1, 2 e 3.

Estudo do efeito do tratamento 1%H
2
O

2
/4h sem a utilização de 

radiação UV

Para verificar o efeito da radiação ultravioleta no processo utilizou-se 
uma faixa de tratamento de 1 a 4 horas, para isso testou-se o efluente 
3.Os resultados do tratamento são mostrados na figura 7. Nesta não 
observou-se uma redução significativa de nenhum parâmetro físico-
químico estudado em relação ao efluente 3 no estado bruto. Em relação 
aos dados quantitativos da redução de cor, observou-se uma remoção 
de apenas 11,74%. Os demais parâmetros apresentaram reduções de 
12,60% de DQO, 8,84% de turbidez, 1,54% de condutividade e 10,39% 
de sólidos totais. A baixa redução de todos os parâmetros estudados se 
deve ao menor potencial de oxidação do H2O2 que é de 1,78V, quando 
comparado ao potencial de oxidação do radical hidroxila (OH°) que 
é de 2,80V, essa diferença é muito significativa para o processo, pois 
favorece uma melhor redução dos parâmetros estudados. Araújo et 
al. (2002) também verificou um efeito insignificante da ação do H2O2 
para degradação de corante azul R-19. 

Figura 7. Eficiência do tratamento 1% H2O2 /4h sem radiação UV na edução 
dos parâmetros físico-químicos do efluente 3.

TRATAMENTO COM O PROCESSO POA/ADSORÇÃO

Os resultados preliminares do estudo utilizando o tratamento do 
efluente 3 envolvendo o processo de adsorção (com adsorbentes 
bagaço de cana e bagaço de coco), processo POA (H2O2-UV) e 
processo POA-Adsorção são mostrados na Tabela 10. Nesta podemos 
observar que a eficiência do tratamento usando o processo POA/
Adsorção apresenta uma leve melhora na redução de cor, demanda 
química de oxigênio (DQO), pH, condutividade e turbidez) frente 
aos demais tratamentos. Isso, é devido a quebra da estrutura do 
corante presente no efluente na etapa do tratamento de POA. Onde, 
no processo de adsorção, as moléculas menores são mais facilmente 
adsorvidas. Em relação aos dados quantitativos apresentados na Tabela 
10, podemos destacar o processo combinado POA/cana que mostrou 
uma redução de 94,18 % para turbidez, 91,06 % para cor e 78,52% 
para DQO.Além disso, os resultados obtidos  utilizando o processo 
de tratamento combinado POA/Adsorção/cana-de-açúcar apresentou 
melhor desempenho que o processo POA/Adsorção/bagaço de coco.
Os resultados obtidos também indicam que o tratamento usando POA 
é mais eficiente que o processo de adsorção, uma vez que o POA atua 
quebrando as moléculas de corante melhorando assim os aspectos 
qualitativos do efluente (Dezotti, 2003). Tabela 10 Resultados dos 
parâmetros analisados com tratamento fotoquímico (1%H2O2/UV) e 
em seguida com os adsorventes bagaço de cana-de-açúcar (A) e de 
bagaço de coco (B). 
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RESUMO

O objetivo da pesquisa foi avaliar a qualidade do composto proveniente 
da compostagem da fração orgânica dos resíduos sólidos domiciliares, 
que foi previamente separada na origem, pelos moradores, no 
momento do descarte. A qualidade do composto foi analisada a partir 
de parâmetros físicos, químicos e microbiológicos. Os resultados 
indicaram que o composto atendeu à maioria dos limites estabelecidos 
pela legislação brasileira, principalmente, com relação ao teor de metais 
pesados (Cd<0.5; Pb=1.3; Cr=17.4; As<0.5; Hg< 0.5; Se<0.5 e Ni=0.8 
em mg/kg)  e presença de organismos patogênicos. No entanto, quando 
esse composto foi submetido ao ensaio ecotoxicológico – teste agudo 
em minhocas da espécie Eisenia andrei - constatou-se toxicidade do 
mesmo, com taxas de mortalidade significativas (P<0.05) a partir 
da concentração de 16% de composto em solo artificial tropical 
(TAS). Apesar do ensaio ecotoxicológico não identificar o que está 
causando a toxicidade ele desempenha papel de indicador de possível 
contaminação, tanto ambiental quanto para a saúde humana. A partir 
da avaliação integrada entre os diversos parâmetros de qualidade do 
composto, infere-se que a alta condutividade elétrica do composto (CE 
= 7,48 mS/cm) pode ter contribuído pela  toxicidade do composto, na 
sobrevivência das minhocas.
PALAVRAS-CHAVE: compostagem; qualidade do composto; ensaio 
ecotoxicológico, resíduos sólidos domiciliares.

ABSTRACT

The research aimed to evaluate compost quality from organic 
household waste composting, which was separated, by householders, 
before discarded them. The compost quality was analyzed by physical, 
chemical and microbiological parameters. The results showed that 
compost attend the most limits established by Brazilian legislation, e.g., 
heavy metals concentrations (Cd<0.5; Pb=1.3; Cr=17.4; As<0.5; Hg< 
0.5; Se<0.5 e Ni=0.8 in mg/kg) and presence of pathogenical organism. 

Avaliação da qualidade do composto proveniente da compostagem 
da fração orgânica dos resíduos sólidos domiciliares

Compost quality assessment from organic household waste composting
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CONCLUSÃO

O uso combinado de peróxido de hidrogênio e radiação ultravioleta 
mostrou-se efetivo para remoção de cor, DQO, e turbidez nos efluentes 
têxteis estudados. Os resultados mostraram que um excesso de H2O2 
retarda o processo e conseqüentemente a redução de cor. Dentre os 
tratamentos realizados, a combinação 1% H2O2/UV/4h foi a que 
apresentou maior eficiência na redução de pH, turbidez, cor e DQO nos 
efluentes estudados.O estudo preliminar do processo combinado POA/
Adsorção usando adsorventes naturais (bagaço de cana e bagaço de coco 
verde) mostrou-se bastante eficiente para o tratamento do efluente têxtil. 
Entretanto resultados mais detalhados deste estudo serão divulgados 
posteriormente.
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RESUMO

O objetivo da pesquisa foi avaliar a qualidade do composto proveniente 
da compostagem da fração orgânica dos resíduos sólidos domiciliares, 
que foi previamente separada na origem, pelos moradores, no 
momento do descarte. A qualidade do composto foi analisada a partir 
de parâmetros físicos, químicos e microbiológicos. Os resultados 
indicaram que o composto atendeu à maioria dos limites estabelecidos 
pela legislação brasileira, principalmente, com relação ao teor de metais 
pesados (Cd<0.5; Pb=1.3; Cr=17.4; As<0.5; Hg< 0.5; Se<0.5 e Ni=0.8 
em mg/kg)  e presença de organismos patogênicos. No entanto, quando 
esse composto foi submetido ao ensaio ecotoxicológico – teste agudo 
em minhocas da espécie Eisenia andrei - constatou-se toxicidade do 
mesmo, com taxas de mortalidade significativas (P<0.05) a partir 
da concentração de 16% de composto em solo artificial tropical 
(TAS). Apesar do ensaio ecotoxicológico não identificar o que está 
causando a toxicidade ele desempenha papel de indicador de possível 
contaminação, tanto ambiental quanto para a saúde humana. A partir 
da avaliação integrada entre os diversos parâmetros de qualidade do 
composto, infere-se que a alta condutividade elétrica do composto (CE 
= 7,48 mS/cm) pode ter contribuído pela  toxicidade do composto, na 
sobrevivência das minhocas.
PALAVRAS-CHAVE: compostagem; qualidade do composto; ensaio 
ecotoxicológico, resíduos sólidos domiciliares.

ABSTRACT

The research aimed to evaluate compost quality from organic 
household waste composting, which was separated, by householders, 
before discarded them. The compost quality was analyzed by physical, 
chemical and microbiological parameters. The results showed that 
compost attend the most limits established by Brazilian legislation, e.g., 
heavy metals concentrations (Cd<0.5; Pb=1.3; Cr=17.4; As<0.5; Hg< 
0.5; Se<0.5 e Ni=0.8 in mg/kg) and presence of pathogenical organism. 

Avaliação da qualidade do composto proveniente da compostagem 
da fração orgânica dos resíduos sólidos domiciliares

Compost quality assessment from organic household waste composting

However, the ecotoxicological essay – acute test with Eisenia Andrei 
earthworm – indicated toxicity in the compost, with significance 
mortality rate (P<0.05) concentration when above 16% of compost 
in the tropical artificial soil. Although ecotoxicological essays do not 
identify what is the cause of toxicity, it can be seen as an indicator of 
some contamination. Considering an integrated evaluation of compost 
quality parameters, one´s can infer that the high electric conductivity 
(CE = 7,48 mS/cm) could be contributed for the compost toxicity to 
earthworm survival.

KEYWORDS: composting; compost quality; ecotoxicological essay, 
household waste.

INTRODUÇÃO

A dificuldade para se encontrar locais ambientalmente adequados e 
economicamente viáveis para a disposição dos resíduos sólidos demanda 
dos municípios a adoção de estratégias que prolonguem a vida útil dos 
aterros sanitários. Isso significa implantar programas que tenham como 
objetivo desviar ao máximo a quantidade de resíduos aterrada, tanto os 
recicláveis quanto os compostáveis.No Brasil, os resíduos recicláveis 
representam, em média, 20 a 30%, em peso, do total de resíduos 
encaminhados para um aterro sanitário. Ao contrário do grande volume 
ocupado pelos recicláveis, os resíduos orgânicos têm como principal 
característica a rápida degradação e, representam, em peso, cerca de 50 
a 60% dos resíduos encaminhados para um aterro. O problema é que o 
ambiente anaeróbio, no qual ocorre a degradação dos resíduos orgânicos, 
permite a geração de produtos indesejáveis, tais como o chorume e o gás 
metano, ambos com elevado potencial de contaminação. Sob esse ponto 
de vista é interessante que esses resíduos sejam coletados e tratados em 
locais adequados, assim como já ocorre com os recicláveis. Evitar a 
disposição da fração orgânica nos aterros sanitários significa aumentar 
a sua vida útil, ou então que para um mesmo período sejam construídos 
aterros menores. Do ponto de vista econômico, diminuem-se os gastos 
com transporte (caso a compostagem seja realizada em local mais 
próximo aos geradores), disposição final e tratamento do chorume.Uma 
das alternativas viáveis para desviar a fração orgânica dos locais de 
disposição é a compostagem que pode reduzir mais de 60% o volume de 
resíduos orgânicos, produzindo ao final do processo, um material estável 
que pode ser utilizado como condicionador de solos ou até mesmo 
atuar como um fertilizante. Resumidamente a compostagem pode ser 
definida como um processo controlado de decomposição aeróbia e 
exotérmica da substância orgânica biodegradável, por meio da ação de 
microrganismos autóctones, com liberação de gás carbônico e vapor 
de água, produzindo, ao final, um produto estável e rico em matéria 
orgânica (DE BERTOLDI et al., 1983; SENESI, 1989; ABNT, 1996; 
KIEHL, 2004). No Brasil, existem poucas plantas de compostagem 
em funcionamento, sendo a maioria caracterizada por instalações do 
tipo centralizadas e mecanizadas que processam os resíduos oriundos 
da coleta misturada. Como os resíduos chegam misturados, tem-se 
um produto final de baixa qualidade e eficiência do ponto de vista 
agronômico (presença de materiais indesejáveis e metais pesados). 
Considerando o cenário predominante da compostagem no Brasil, 
a proposta do trabalho foi investigar se a compostagem dos resíduos 
orgânicos, previamente separados na origem contribui para melhorar a 
qualidade do composto. Para tanto os resultados foram comparados aos 
parâmetros de qualidade estabelecidos pela legislação brasileira. 
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Compostagem sob a ótica da descentralização

Muitas experiências de compostagem nos países em desenvolvimento 
remetem às grandes plantas centralizadas e mecanizadas que, por 
utilizarem tecnologias inapropriadas ou não disporem de mercado para 
escoamento do composto ou mesmo pela escassez de recursos para 
operação e manutenção, se vêem obrigadas a encerrar sua atividade 
(ENAYETULLAH e MAQSOOD, 2001; ROTHENBERGER et 
al,2006).Dessa forma, a descentralização pode ser uma alternativa 
para o gerenciamento dos resíduos orgânicos, uma vez que poderia 
proporcionar redução nos custos de transporte, aumento na taxa de 
compostagem além de usar tecnologias de baixo custo baseadas 
principalmente na disponibilidade de mão-de-obra (ENAYETULLAH e 
MAQSOOD, 2001; BADE et al., 2005; ACR, 2005).Um dos princípios 
da compostagem descentralizada é tratar a fração orgânica o mais 
próximo possível do local onde os resíduos foram gerados, como por 
exemplo, no próprio domicílio, em áreas institucionais de um bairro, 
de uma indústria e de escolas.Quando a compostagem descentralizada 
extrapolar a esfera domiciliar pode-se pensar na implantação de 
modelos coletivos de compostagem, os quais demandarão espaço físico 
maior. Nesse caso, o dimensionamento do local não deve levar em 
consideração somente a quantidade de resíduos a tratar, mas também 
os tipos de resíduos, o que existe no entorno, a direção do vento, o 
mercado potencial, o raio de ação e as aplicações do composto. 

Em 2006, foi publicada a Instrução Normativa nº 27 (MAPA, 2006), que 
dispõe sobre os fertilizantes, corretivos, inoculantes e biofertilizantes. 
Para que esses possam ser produzidos, importados ou comercializados, 
deverão atender aos limites estabelecidos na referida instrução normativa 
no que se refere às concentrações máximas admitidas para fitotóxicos, 
patogênicos ao homem, animais e plantas, metais pesados tóxicos, 
pragas e ervas daninhas. A Tabela 03 apresenta os limites máximos de 
contaminantes determinados por essa instrução normativa.

Qualidade do composto

Devido ao fato da compostagem ser um processo de decomposição 
aeróbia, o monitoramento e controle dos fatores físicos, físico-químicos 
e biológicos se fazem necessários para a obtenção de um composto que 
apresente qualidade suficiente para atuar como condicionador do solo 
ou até como fertilizante orgânico.Avaliações realizadas do composto 
mostram que as características de qualidade são essencialmente 
herdadas dos resíduos que deram origem ao processo, mesmo 
sofrendo influência dos parâmetros como umidade, tamanho das 
partículas, concentração de N, pH, e condutividade (SAVAGE, 1996; 
MERILLOT, 1996; OLIVEIRA, 2000; RODRIGUES, 2004). Ressalta-
se que o grau de qualidade do composto está relacionado ao seu uso. A 
condutividade elétrica é um parâmetro importante para verificar o grau 
de qualidade do composto, pois serve como indicativo dos níveis de 
fitotoxicidade. Segundo alguns autores (KIEHL, 1998; AYUSO et al., 
1996 e OLIVEIRA, 2001) elevados valores de condutividade elétrica 
e a alta concentração de ácidos orgânicos inibem a germinação de 
sementes. Na legislação brasileira é comum encontrar limites máximos 
e mínimos para alguns parâmetros (pH, relação C/N, umidade, metais 
pesados, ovos viáveis de helmintos, salmonella ssp, nitrogênio total, 
carbono orgânico e capacidade de troca de cátions). Por outro lado, 
não se encontram referências com relação aos valores mínimos ou 
máximos de condutividade elétrica; de sais solúveis; da taxa máxima 
recomendada para aplicação do composto no solo; da temperatura e 
períodos mínimos que uma leira deve alcançar. Ademais, a legislação 

brasileira também não considera os efeitos 
sinérgicos dos metais pesados no solo e das 
interferências da aplicação do composto 
orgânico sobre a fauna presente no solo. A 
Tabela 01, a seguir, apresenta as principais leis 
e instruções normativas, no âmbito federal, 
referentes ao composto orgânico.

A Instrução Normativa IN nº 23 (MAPA, 2005) denominou o composto 
de lixo como “fertilizante orgânico composto, obtido pela separação da 
parte orgânica dos resíduos sólidos domiciliares e sua compostagem, 
resultando em produto de utilização segura na agricultura e atendendo 
aos limites estabelecidos para contaminantes”. Segundo a classificação 
dessa Instrução Normativa, o composto de lixo pertence à Classe “C”, 
ou seja, aquele que, em sua produção, utiliza qualquer quantidade 
de matéria-prima oriunda do lixo domiciliar, resultando em produto 
de utilização segura na agricultura. Para esta classificação são 
determinados limites e tolerâncias quanto a sua qualidade. Esses limites 
são apresentados na Tabela 02.

Fonte: IN nº 23 (MAPA, 2005).

Tabela 02: Especificações dos fertilizantes mistos e compostos
  

* Valores expressos em base seca, umidade determinada a 65°C

Tabela 03: Limites máximos de contaminantes admitidos em fertilizantes orgânicos

Fonte: IN nº 27 (MAPA, 2006)

Cabe mencionar que ao valor do limite máximo admitido é estabelecida 
uma variação de 30%, o que pode tornar o uso do composto muito 
permissivo. No entanto, essa instrução normativa estabelece, em seu 
artigo 5º, a obrigatoriedade da revisão desses em até 4 (quatro) anos a 
partir da data de publicação da mesma. 

Ensaios ecotoxicológicos

Os ensaios ecotoxicológicos, com diferentes espécies, têm sido 
recomendados como uma ferramenta adicional na avaliação da 
qualidade do composto de lixo, contribuindo, dessa forma, para 
melhorar as exigências quanto à utilização agrícola desse produto 
(ALVARENGA et al., 2007; MOREIRA et al., 2008). Esses testes são 
empregados para avaliar os efeitos adversos de substâncias químicas 
sobre a biota terrestre e aquática (RÖMBKE & KNACKER, 2003; 
GARCIA, 2004; EC, 2004), possibilitando avaliar os impactos 
dos poluentes para organismos do solo e dos corpos receptores.
Tratando-se de composto de lixo, considera-se mais pertinente 
investigar o risco ambiental utilizando os métodos existentes para 
os ecossistemas terrestres.Com relação ao organismo-teste para ser 
utilizado nos ensaios de toxicidade as normas (OECD, 1984; EC, 
2004) têm recomendado as espécies Eisenia foetida (Savigny, 1826) 
ou Eisenia andrei (Bouché, 1972), pois elas  apresentam um ciclo 
de vida curto com juvenis saindo dos casulos após 3 a 4 semanas, 
atingindo a maturidade em 7 a 8 semanas e produzindo de 2 a 5 
casulos por semana  (OECD, 1984; GARCIA, 2004). Essas espécies 
são comercialmente conhecidas como minhoca da califórnia, 
minhoca vermelha ou minhoca para compostagem.

METODOLOGIA

A área de atuação do projeto foi a Unidade Descentralizada de 
Compostagem (UDC), conhecida como Pátio de Compostagem, 
implantada em 2005. O acompanhamento da operação da UDC 
ocorreu durante o período entre março de 2006 e março de 2008, 
sendo realizadas coletas todas as segundas, quartas e sextas-feiras. 
No primeiro ano, o acompanhamento teve como objetivo padronizar 
os procedimentos operacionais do processo, como tamanho das leiras, 
freqüência de revolvimento e rega. Em 2006, o material compostável 
era coletado em domicílios localizados no mesmo bairro do pátio. 
Os domicílios que aderiram ao projeto recebiam, semanalmente, 
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Tabela 01: Relação das leis brasileiras relacionadas à qualidade do composto orgânico

sacolas específicas para depositarem os 
resíduos orgânicos.  A partir de 2007, 
houve também a contribuição dos resíduos 
compostáveis da merenda da escola. Para 
operacionalizar o pátio havia um operador 
contratado para realizar o serviço. Durante 
o período da pesquisa, 29 toneladas de 
resíduos orgânicos foram coletadas, 56 
leiras foram montadas e 5 toneladas de 
composto foram produzidos. 

O pátio possui 45 m2 de área coberta e 55 
m2 de área a céu aberto com capacidade 
para tratar até 4 t/mês de resíduos. O custo 
para implantação da parte coberta do pátio 
ficou em torno de R$ 10 mil. A Figura 01 
apresenta o local onde a compostagem 
da fração orgânica dos resíduos sólidos 
domiciliares foi desenvolvida.
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Em 2006, foi publicada a Instrução Normativa nº 27 (MAPA, 2006), que 
dispõe sobre os fertilizantes, corretivos, inoculantes e biofertilizantes. 
Para que esses possam ser produzidos, importados ou comercializados, 
deverão atender aos limites estabelecidos na referida instrução normativa 
no que se refere às concentrações máximas admitidas para fitotóxicos, 
patogênicos ao homem, animais e plantas, metais pesados tóxicos, 
pragas e ervas daninhas. A Tabela 03 apresenta os limites máximos de 
contaminantes determinados por essa instrução normativa.

Qualidade do composto

Devido ao fato da compostagem ser um processo de decomposição 
aeróbia, o monitoramento e controle dos fatores físicos, físico-químicos 
e biológicos se fazem necessários para a obtenção de um composto que 
apresente qualidade suficiente para atuar como condicionador do solo 
ou até como fertilizante orgânico.Avaliações realizadas do composto 
mostram que as características de qualidade são essencialmente 
herdadas dos resíduos que deram origem ao processo, mesmo 
sofrendo influência dos parâmetros como umidade, tamanho das 
partículas, concentração de N, pH, e condutividade (SAVAGE, 1996; 
MERILLOT, 1996; OLIVEIRA, 2000; RODRIGUES, 2004). Ressalta-
se que o grau de qualidade do composto está relacionado ao seu uso. A 
condutividade elétrica é um parâmetro importante para verificar o grau 
de qualidade do composto, pois serve como indicativo dos níveis de 
fitotoxicidade. Segundo alguns autores (KIEHL, 1998; AYUSO et al., 
1996 e OLIVEIRA, 2001) elevados valores de condutividade elétrica 
e a alta concentração de ácidos orgânicos inibem a germinação de 
sementes. Na legislação brasileira é comum encontrar limites máximos 
e mínimos para alguns parâmetros (pH, relação C/N, umidade, metais 
pesados, ovos viáveis de helmintos, salmonella ssp, nitrogênio total, 
carbono orgânico e capacidade de troca de cátions). Por outro lado, 
não se encontram referências com relação aos valores mínimos ou 
máximos de condutividade elétrica; de sais solúveis; da taxa máxima 
recomendada para aplicação do composto no solo; da temperatura e 
períodos mínimos que uma leira deve alcançar. Ademais, a legislação 

brasileira também não considera os efeitos 
sinérgicos dos metais pesados no solo e das 
interferências da aplicação do composto 
orgânico sobre a fauna presente no solo. A 
Tabela 01, a seguir, apresenta as principais leis 
e instruções normativas, no âmbito federal, 
referentes ao composto orgânico.

Figura 01: Escola Estadual Bento da Silva César (São Carlos/SP) - Local onde a 
compostagem foi desenvolvida

Tabela 03: Limites máximos de contaminantes admitidos em fertilizantes orgânicos

Tabela 04: Relação dos parâmetros analisados, local e metodologia utilizada

Cabe mencionar que ao valor do limite máximo admitido é estabelecida 
uma variação de 30%, o que pode tornar o uso do composto muito 
permissivo. No entanto, essa instrução normativa estabelece, em seu 
artigo 5º, a obrigatoriedade da revisão desses em até 4 (quatro) anos a 
partir da data de publicação da mesma. 

Ensaios ecotoxicológicos

Os ensaios ecotoxicológicos, com diferentes espécies, têm sido 
recomendados como uma ferramenta adicional na avaliação da 
qualidade do composto de lixo, contribuindo, dessa forma, para 
melhorar as exigências quanto à utilização agrícola desse produto 
(ALVARENGA et al., 2007; MOREIRA et al., 2008). Esses testes são 
empregados para avaliar os efeitos adversos de substâncias químicas 
sobre a biota terrestre e aquática (RÖMBKE & KNACKER, 2003; 
GARCIA, 2004; EC, 2004), possibilitando avaliar os impactos 
dos poluentes para organismos do solo e dos corpos receptores.
Tratando-se de composto de lixo, considera-se mais pertinente 
investigar o risco ambiental utilizando os métodos existentes para 
os ecossistemas terrestres.Com relação ao organismo-teste para ser 
utilizado nos ensaios de toxicidade as normas (OECD, 1984; EC, 
2004) têm recomendado as espécies Eisenia foetida (Savigny, 1826) 
ou Eisenia andrei (Bouché, 1972), pois elas  apresentam um ciclo 
de vida curto com juvenis saindo dos casulos após 3 a 4 semanas, 
atingindo a maturidade em 7 a 8 semanas e produzindo de 2 a 5 
casulos por semana  (OECD, 1984; GARCIA, 2004). Essas espécies 
são comercialmente conhecidas como minhoca da califórnia, 
minhoca vermelha ou minhoca para compostagem.

METODOLOGIA

A área de atuação do projeto foi a Unidade Descentralizada de 
Compostagem (UDC), conhecida como Pátio de Compostagem, 
implantada em 2005. O acompanhamento da operação da UDC 
ocorreu durante o período entre março de 2006 e março de 2008, 
sendo realizadas coletas todas as segundas, quartas e sextas-feiras. 
No primeiro ano, o acompanhamento teve como objetivo padronizar 
os procedimentos operacionais do processo, como tamanho das leiras, 
freqüência de revolvimento e rega. Em 2006, o material compostável 
era coletado em domicílios localizados no mesmo bairro do pátio. 
Os domicílios que aderiram ao projeto recebiam, semanalmente, 
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O método de compostagem empregado foi o de leiras revolvidas 
dispostas em local protegido das intempéries e submetidas a 
revolvimento manual a cada dois dias.  As leiras apresentavam 
volume médio de 1200L e massa entre 500 a 600 Kg, sendo cobertas 
com uma camada de capim ou folhas secas e tela tipo sombrite 
para evitar que as folhas se espalhassem e que animais (pombas, 
cachorros) viessem remexer a leira. . A caracterização inicial da 
mistura não foi realizada devido à dificuldade em se obter uma 
amostra representativa da leira, uma vez que os resíduos sólidos 
domiciliares são bastante heterogêneos e possuem um alto valor 
de umidade (acima de 60%). Tentativas foram feitas para triturar a 
mistura inicial em equipamentos específicos, triturador de resíduos 
domésticos e moinhos de facas, porém as duas tentativas falharam em 
virtude dos resíduos se aglutinarem e, portanto, bloquear a rotação 
das facas.Assim, para a pesquisa somente o composto maturado foi 
analisado. A Tabela 04 apresenta esses parâmetros e a metodologia 
empregada.  

sacolas específicas para depositarem os 
resíduos orgânicos.  A partir de 2007, 
houve também a contribuição dos resíduos 
compostáveis da merenda da escola. Para 
operacionalizar o pátio havia um operador 
contratado para realizar o serviço. Durante 
o período da pesquisa, 29 toneladas de 
resíduos orgânicos foram coletadas, 56 
leiras foram montadas e 5 toneladas de 
composto foram produzidos. 

O pátio possui 45 m2 de área coberta e 55 
m2 de área a céu aberto com capacidade 
para tratar até 4 t/mês de resíduos. O custo 
para implantação da parte coberta do pátio 
ficou em torno de R$ 10 mil. A Figura 01 
apresenta o local onde a compostagem 
da fração orgânica dos resíduos sólidos 
domiciliares foi desenvolvida.
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O teste de toxicidade aguda foi realizado para determinar a Concentração 
Letal Média (CL50) da substância-teste (composto orgânico) para uma 
população de Eisenia andrei. Para tanto, foi utilizado o TAS (solo 
artificial tropical) para diluir a substância-teste (GARCIA, 2004). 

A composição, em peso, do TAS foi de 70% de areia, 20% de caulim 
e 10% de fibra de coco. O teste foi baseado nas normas OECD 207 
(OECD, 1984), ISO 11262-1 (ISO, 1993) e NBR 15537 (ABNT, 2007).
Os ensaios foram conduzidos em potes plásticos redondos contendo, 
cada um, aproximadamente 500g de substrato seco (diluições do 
composto no TAS). Foram realizados 9 (nove) tratamentos para a 
substância-teste, ou seja, 9 (nove) diluições do composto no solo 
artificial: 100%, 75%, 64%, 50%, 32%, 25%, 16%, 10% e 8%. Também 
foi montado um recipiente contendo somente o TAS, que foi utilizado 
como controle. Os potes plásticos foram identificados com o tratamento 
e o número da réplica (1, 2 ou 3) e suas tampas perfuradas de modo a 
permitir a oxigenação do meio. O preparo das misturas foi realizado 
manipulando-se o tratamento menos contaminado (100% de TAS) até o 
mais contaminado (100% de substância-teste). 

A mistura de TAS, substância-teste e água destilada foi realizada, 
manualmente, em uma bandeja plástica e depois transferida para 
os potes de ensaio.Após aclimatação no TAS por um período de no 
mínimo 24 horas e antes de serem colocadas nos potes correspondentes 
a cada tratamento, as minhocas foram lavadas em água destilada e seca 
em papel de filtro. As minhocas utilizadas no ensaio apresentavam 
clitelo desenvolvido e pesavam entre 200 e 400 mg. Em cada recipiente 
foram adicionadas 10 minhocas. Os recipientes foram distribuídos 
aleatoriamente sobre a bancada do laboratório (Figura 02), na qual 
permaneceram por 14 dias, sob temperatura de 25 ± 2ºC, em regime de 
12 horas de luz e 12 horas de escuro.

Os resultados indicaram que o composto atende à maioria dos limites 
estabelecidos pela legislação brasileira, principalmente, com relação 
à concentração de metais pesados (Cd < 0.5, Pb = 1.3, Cr = 17.4, 
As < 0.5, Hg < 0.5, Se < 0.5 e Ni = 0.8, em mg/kg) e presença de 
organismos patogênicos. A partir da Tabela 06 pode-se afirmar que a 
não presença de ovos de helmintos no composto pode ser decorrente 
da compostagem ter sido realizada somente com os resíduos sólidos 
urbanos, não havendo adição de esgoto doméstico. Com relação aos 
coliformes termotolerantes, todas as amostras se enquadram dentro do 
limite estabelecido pela IN nº 27/2006.
 
Ensaio Ecotoxicológico
A Tabela 07 apresenta algumas características do TAS, utilizado como 
controle, e da substância-teste, ou seja, o composto orgânico.

Figura 02: Distribuição aleatória dos recipientes na bancada do laboratório 
de ecotoxicologia.
Para os testes de toxicidade aguda, foram obtidos gráficos com os valores de 
mortalidade/concentração, estimando-se a concentração letal média (CL50), 
com limites de confiança de 95%, pelo método Trimmed-Spearman-Kärber. 

RESULTADOS

Qualidade do composto

Com relação à temperatura das leiras, verificou-se que a maioria 
alcançou valores de 70ºC ou manteve-se na fase termófila (entre 45 a 
65 ºC) por quatro semanas consecutivas. Para a região onde a pesquisa 
foi desenvolvida, as estações do ano tiveram pouca influência no 
desenvolvimento do processo de compostagem. A Figura 03 apresenta 
o gráfico de temperatura para a Leira 01.

Os resultados obtidos nos ensaios de toxicidade aguda para o composto 
proveniente do Pátio de Compostagem são apresentados na Tabela 08. 

Figura 03: Gráfico do acompanhamento de temperatura ambiente e da temperatura da 
Leira 01 durante 90 dias.

Observa-se que a temperatura da leira foi maior no início da compostagem, 
caracterizando a fase termófila. É interessante notar que após a trituração 
da leira (linha pontilhada em vermelho) ocorreu um aumento da sua 
temperatura, uma vez que a homogeneização do tamanho das partículas 
permitiu maior taxa de decomposição dos materiais. O acompanhamento da 
temperatura se deu para as 56 leiras montadas durante o experimento, sendo 
que todas elas tiveram comportamento semelhante a Leira 01.Com relação 
à quantidade de água recebida em cada leira, a média foi de 203 litros por 
leira. As leiras que mais receberam água, acima de 300 litros, foram aquelas 
montadas durante o inverno, posto a umidade relativa do ar ser mais baixa 
nessa época. Por outro lado, as leiras iniciadas no verão tiveram a menor 
quantidade de água, cerca de 125 litros, cada uma. Ao final do processo de 
compostagem, a umidade média do composto pronto foi de 30% e pH de 
8,5. Para todas as amostras, a natureza física do composto foi classificada 
como farelado.  A partir dos resultados infere-se que o composto produzido 
no Pátio enquadra-se nos limites estabelecidos pela Instrução Normativa nº 
23 (MAPA, 2005), na qual a umidade deve ser, no máximo, igual a 50% 
e pH, no mínimo, 6,5. A Tabela 5 apresenta os valores obtidos do teor de 
matéria orgânica, carbono, nitrogênio, capacidade de troca catiônica e macro 
e micronutrientes do composto produzido no Pátio, comparando, quando 
possível, com a legislação existente (IN 23/2005).

Tabela 06: Teores de metais pesados e organismos patogênicos contidos no composto e 
comparção com a legislação vigente (IN 27/2006).

Fonte: Massukado (2008)

Tabela 07: Características do TAS e da substância-teste utilizada no ensaio de toxicidade 
aguda.

Fonte: Massukado (2008)
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Tabela 5. Resultados da análise do composto e valores limites estabelecidos pela IN 
23/2005.

Fonte: Massukado (2008)

A Tabela 06 apresenta os teores de metais pesados e organismos patogêncios 
contidos no composto e compara com a legislação vigente (IN 27/2006).
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Os resultados indicaram que o composto atende à maioria dos limites 
estabelecidos pela legislação brasileira, principalmente, com relação 
à concentração de metais pesados (Cd < 0.5, Pb = 1.3, Cr = 17.4, 
As < 0.5, Hg < 0.5, Se < 0.5 e Ni = 0.8, em mg/kg) e presença de 
organismos patogênicos. A partir da Tabela 06 pode-se afirmar que a 
não presença de ovos de helmintos no composto pode ser decorrente 
da compostagem ter sido realizada somente com os resíduos sólidos 
urbanos, não havendo adição de esgoto doméstico. Com relação aos 
coliformes termotolerantes, todas as amostras se enquadram dentro do 
limite estabelecido pela IN nº 27/2006.
 
Ensaio Ecotoxicológico
A Tabela 07 apresenta algumas características do TAS, utilizado como 
controle, e da substância-teste, ou seja, o composto orgânico.

Os resultados obtidos nos ensaios de toxicidade aguda para o composto 
proveniente do Pátio de Compostagem são apresentados na Tabela 08. 

Figura 03: Gráfico do acompanhamento de temperatura ambiente e da temperatura da 
Leira 01 durante 90 dias.

Observa-se que a temperatura da leira foi maior no início da compostagem, 
caracterizando a fase termófila. É interessante notar que após a trituração 
da leira (linha pontilhada em vermelho) ocorreu um aumento da sua 
temperatura, uma vez que a homogeneização do tamanho das partículas 
permitiu maior taxa de decomposição dos materiais. O acompanhamento da 
temperatura se deu para as 56 leiras montadas durante o experimento, sendo 
que todas elas tiveram comportamento semelhante a Leira 01.Com relação 
à quantidade de água recebida em cada leira, a média foi de 203 litros por 
leira. As leiras que mais receberam água, acima de 300 litros, foram aquelas 
montadas durante o inverno, posto a umidade relativa do ar ser mais baixa 
nessa época. Por outro lado, as leiras iniciadas no verão tiveram a menor 
quantidade de água, cerca de 125 litros, cada uma. Ao final do processo de 
compostagem, a umidade média do composto pronto foi de 30% e pH de 
8,5. Para todas as amostras, a natureza física do composto foi classificada 
como farelado.  A partir dos resultados infere-se que o composto produzido 
no Pátio enquadra-se nos limites estabelecidos pela Instrução Normativa nº 
23 (MAPA, 2005), na qual a umidade deve ser, no máximo, igual a 50% 
e pH, no mínimo, 6,5. A Tabela 5 apresenta os valores obtidos do teor de 
matéria orgânica, carbono, nitrogênio, capacidade de troca catiônica e macro 
e micronutrientes do composto produzido no Pátio, comparando, quando 
possível, com a legislação existente (IN 23/2005).

Tabela 06: Teores de metais pesados e organismos patogênicos contidos no composto e 
comparção com a legislação vigente (IN 27/2006).

Fonte: Massukado (2008)

Tabela 07: Características do TAS e da substância-teste utilizada no ensaio de toxicidade 
aguda.

Fonte: Massukado (2008)

Tabela 08: Resultados do Teste de Toxicidade Aguda do composto de lixo produzido no 
Pátio de Compostagem, São Carlos, 2008.

Fonte: Massukado (2008)

Nesse teste, as minhocas ficaram extremamente agitadas ao serem 
introduzidas no recipiente que continha 100% de composto de lixo do 
Pátio, resultando na morte de todas em 15 minutos. Nos recipientes 
com concentrações entre 25% e 75%, logo na primeira leitura (7 
dias), as minhocas já estavam mortas e em estado de decomposição, 
verificado pela presença de fungos.A análise dos resultados foi 
realizada com o auxílio do programa Trimmed Spearman-Kärber, o 
qual estimou a CL50 (concentração capaz de causar efeito letal em 50% 
dos organismos) equivalente a 13,25 ± 5% (concentração) de composto 
de lixo, com intervalos de confiança de 95%. Analisando este resultado 
e transformando-o para valores da dose recomendada para aplicação 
agrícola, conclui-se que a dose de 120 t/ha (8%) está abaixo da CL50. A 
situação torna-se preocupante quando a CL50 é analisada sob o ponto de 
vista da conversão pela área, geralmente mais comum, na qual a dose 
recomendada de 120 t/ha (32%) deveria ser reduzida para, no máximo, 
50 t/ha (13,25%). Alvarenga et al. (2007) realizaram estudo sobre as 
características químicas e ecotoxicológicas de composto proveniente 
de três diferentes tipos de resíduos orgânicos biodegradáveis – lodo de 
esgoto, composto de lixo proveniente da coleta misturada e composto 
de resíduos de poda – considerando o seu uso na agricultura. As 
concentrações testadas foram 100%, 75%, 50% e 25%.  Os resultados 
obtidos mostraram que o lodo de esgoto apresentou índice elevado de 
Zn e significativa mortalidade para o teste agudo com minhocas (CL50 
= 59,1%). O composto de lixo apresentou os maiores efeitos tóxicos 
no teste agudo (CL50 = 21,4%) sendo que a concentração de metais 
pesados (Cd=4,3; Cr=56; Cu=357; Ni=56; Pb=269 e Zn=583, em mg/
kg) e a alta condutividade elétrica (5,69 mS/cm) foram consideradas 
as responsáveis pela maior toxicidade do composto de lixo. Para o 
composto de resíduos de poda não foi calculada concentração letal, pois 
a mortalidade não foi superior a 50% em qualquer dos tratamentos. 
Klar (1988) afirma que as culturas respondem diferentemente aos 
valores de condutividade elétrica, sendo que os efeitos da salinidade 
para as plantas são negligenciáveis entre 0 e 2 mS/cm; de 2 a 4 ms/
cm pode ocorrer restrição do desenvolvimento de algumas culturas; de 
4 a 8 mS/cm muitas culturas diminuem a produção e de 8 a 16 mS/
cm só algumas plantas produzem satisfatoriamente. Com relação ao 
uso do composto de lixo no solo, Silva et al. (2002) recomendam a 
manutenção da condutividade abaixo de 4dS/m (4mS/cm), enquanto 
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Tabela 5. Resultados da análise do composto e valores limites estabelecidos pela IN 
23/2005.

Fonte: Massukado (2008)

A Tabela 06 apresenta os teores de metais pesados e organismos patogêncios 
contidos no composto e compara com a legislação vigente (IN 27/2006).
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A partir da Tabela 09, pode-se observar que a concentração de 16% do 
composto do Pátio de Compostagem, no qual ainda houve sobreviventes, 
apresentou condutividade elétrica próxima ao valor recomendado por 
Abreu et al (2000). Portanto, infere-se que existe uma relação entre 
a toxicidade do composto e a sua condutividade elétrica.Ao final dos 
ensaios, realizou-se a pesagem das minhocas para verificar o ganho ou 
perda de biomassa com relação ao início do teste. Utilizou-se o método 
estatístico ANOVA – teste de Dunnet, para uma variável, para testar a 
hipótese de que o peso das minhocas não é alterado pela introdução 

tratamentos que não tiveram 100% de mortalidade. 
Ao analisar esses dados (Tabela 10), observa-se que para o composto de 
lixo produzido no Pátio de Compostagem o ganho de peso da minhoca 
somente é verificado nos tratamentos onde não houve mortalidade (8% 
e 10%). Por outro lado, no tratamento com concentração de 16%, onde 
somente 3 organismos sobreviveram, a perda de peso correspondeu a 
43%. No controle, houve perda de peso equivalente a 19%, o que pode 
ser explicado pela menor disponibilidade de matéria orgânica para as 
minhocas.

CONCLUSÃO

Apesar do composto produzido no Pátio de Compostagem se enquadrar 
nos padrões de qualidade estabelecidos pela legislação brasileira, os 
resultados do ensaio agudo realizado com minhocas da espécie Eisenia 
andrei indicaram toxicidade do composto para essa biota. A partir 
desse teste, infere-se que somente a avaliação dos parâmetros físicos, 
químicos e microbiológicos do composto de lixo não são suficientes para 
assegurar a sua aplicação segura no solo, pois seu uso indiscriminado 
poderá provocar alterações na biota terrestre.
A alta condutividade elétrica (CE = 7,45 mS/cm) do composto 
proveniente do Pátio de Compostagem pode ter contribuído pela 
toxicidade do composto para a minhoca, uma vez que os teores de 
metais pesados estiveram muito abaixo dos limites estabelecidos pela 
legislação.  Há que se ressaltar também a possibilidade do nitrogênio 

Tabela 09: Determinação da condutividade elétrica (µS/cm) dos tratamentos que tiveram 
sobreviventes. Extrato solo-água 1:5 (m:v)

Abreu et al. (2000) são mais restritivos, considerando o valor de 2 mS/
cm como crítico.
Para investigar melhor a relação entre condutividade elétrica e 
toxicidade realizou-se a determinação desse parâmetro ao final do teste 
para os tratamentos que apresentaram sobreviventes (Tabela 09). 

Tabela 10: Resultado do monitoramento dos pesos médios das minhocas, antes e após o 
ensaio de toxicidade aguda

do composto de lixo nos tratamentos do experimento. Como esse teste 
requer no mínimo três réplicas (pesos) para cada tratamento, os de 16% 
a 100% do Pátio de Compostagem não puderam ser comparados com 
o controle. A Tabela 10 apresenta somente o peso inicial e final para os 
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tratamentos que não tiveram 100% de mortalidade. 
Ao analisar esses dados (Tabela 10), observa-se que para o composto de 
lixo produzido no Pátio de Compostagem o ganho de peso da minhoca 
somente é verificado nos tratamentos onde não houve mortalidade (8% 
e 10%). Por outro lado, no tratamento com concentração de 16%, onde 
somente 3 organismos sobreviveram, a perda de peso correspondeu a 
43%. No controle, houve perda de peso equivalente a 19%, o que pode 
ser explicado pela menor disponibilidade de matéria orgânica para as 
minhocas.

Tabela 10: Resultado do monitoramento dos pesos médios das minhocas, antes e após o 
ensaio de toxicidade aguda

do composto de lixo nos tratamentos do experimento. Como esse teste 
requer no mínimo três réplicas (pesos) para cada tratamento, os de 16% 
a 100% do Pátio de Compostagem não puderam ser comparados com 
o controle. A Tabela 10 apresenta somente o peso inicial e final para os 
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amoniacal (456,67 mg/kg) ter sido, juntamente com a condutividade 
elétrica, tóxico às minhocas.
Com relação aos parâmetros de qualidade do composto estabelecidos 
pelas leis brasileiras, infere-se que a iniciativa do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento em regulamentar o uso 
do fertilizante orgânico é de suma importância para incentivar o 
desenvolvimento de novas atividades relacionadas à compostagem dos 
resíduos sólidos urbanos. 
Nesse contexto, as Universidades têm a responsabilidade de 
desenvolver novas pesquisas que forneçam subsídios para melhorar as 
regulamentações e critérios de qualidade do composto, visando uma 
aplicação segura na agricultura. 
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RESUMO
A filtração direta ascendente em pedregulho (FDAP) foi avaliada 
para tratamento das águas da barragem Duas Unas (Região 
Metropolitana do Recife). Na investigação experimental a turbidez 
da água bruta variou entre 13 e 51 uT e a cor aparente entre 70 e 260 
uH, as taxas de filtração variaram entre 38 e 195 m3/m2.dia, sendo 
realizados ensaios com e sem descargas de fundo intermediárias 
(DFI); nessas condições operacionais o efluente da FDAP não 
apresentou continuamente efluente com turbidez ≤ 1 uT e cor 
aparente ≤ 15 uH. Os resultados obtidos sugerem sua utilização 
apenas como unidade de filtração preliminar, operando sob taxas de 
filtração inferiores a 86 m3/m2.dia, em sistema de dupla filtração. A 
dosagem do coagulante (sulfato de alumínio) foi determinada com 
auxílio de filtro de laboratório de areia. As DFI foram eficazes na 
redução da perda de carga no meio granular do filtro. 
Palavras-chave: Tratamento de água; Filtração direta ascendente 
em pedregulho

ABSTRACT
This work was carried out in order to evaluate the perfomance of 
the upflow direct gravel  filter in drinking water treatment systems, 
using raw water from Duas Unas dam (northeast of Brazil). 
Turbidity and apparent color in raw water varied from 13 to 51 
NTU and from 70 to 260 UH. Filter runs were performed under 
filtration rates varying from 38 to 195 m3/m2.day. In some of them, 
intermediate down flushes were performed in the upflow filter. In 
these filter runs water with turbidity ≤ 1 NTU and apparent color ≤ 
15 UH was not continuously produced on the upflow filter. The use 
of upflow direct gravel filtration is recommended as a pretreatment 
in double filtration systems, when filtration rates were lower than 86 
m3/m2.day. Coagulant (aluminium sulphate) doses were determined 
by using a bench-scale sand filter. Intermediate down flushes have 
reduced headloss in the gravel layers significantly. 
Key words: Drinking water treatment; Upflow direct gravel 
filtration

1. INTRODUÇÃO 
A barragem Duas Unas, situada na Região Metropolitana do Recife 
(RMR), em Pernambuco, no Nordeste do Brasil, é um dos mananciais 
que abastecem a ETA Castello Branco (do tipo ciclo completo), 
uma das principais estações de tratamento de água do sistema de 
abastecimento de água da RMR. A filtração direta é a tecnologia de 
tratamento não-convencional de águas de abastecimento constituída, 
apenas, pelas unidades de coagulação, floculação (eventualmente) 
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e filtração; não contando, portanto, com unidade de sedimentação. 
Na Região Nordeste do Brasil, onde ocorrem diversas captações em 
açudes, que funcionam como decantadores naturais, a qualidade da 
água bruta parece favorecer o emprego da tecnologia de filtração 
direta. Pernambuco é um dos estados nordestinos em que essa 
tecnologia é muito utilizada pela companhia estadual de saneamento 
para produção de águas para abastecimento público. Nas estações de 
tratamento em que a tecnologia da filtração direta é utilizada para 
produção de água potável, a filtração ascendente em pedregulho 
pode ser utilizada como única unidade de filtração, ou como unidade 
de filtração preliminar antecedendo uma unidade de filtração rápida 
descendente, constituindo uma das variantes da dupla filtração 
(PROSAB, 2003). A investigação experimental que embasa este 
trabalho foi realizada com o objetivo de avaliar o desempenho da 
filtração direta ascendente em pedregulho para tratamento das águas 
da barragem Duas Unas. A investigação experimental, realizada no 
período novembro/2002 a julho/2004, foi coordenada pelo Grupo de 
Saneamento Ambiental do Centro de Tecnologia e Geociências da 
Universidade Federal de Pernambuco. 

2. METODOLOGIA

2.1. A Instalação Piloto
A instalação piloto na qual foi realizada a investigação experimental foi 
montada na ETA Pres. Castello Branco, sendo constituída por: sistema 
de alimentação com água bruta, sistema de coagulação e unidade de 
filtração direta ascendente em pedregulho (filtro FDAP), conforme 
esquema apresentado na Figura 1.

O sistema de alimentação com água bruta 
Ao trecho final da adutora que interliga a barragem Duas Unas à ETA 
Pres. Castello Branco, foi conectada tubulação em PVC, com 15 m de 
extensão e 50 mm de diâmetro. Por meio dessa tubulação a água bruta 
atingia uma caixa de distribuição (CD) instalada acima da unidade 
de filtração (filtro FDAP), havendo desnível de 1,68 m entre o nível 
de água máximo nessa caixa e o nível de água máximo no interior do 
filtro. Acopladas à caixa CD havia a caixa A e a caixa B. Durante os 
ensaios de filtração a água bruta afluente à caixa CD vertia para a caixa 
A através de orifícios perfurados na parede divisória entre ambas. Da 
caixa A, a água bruta escoava, por gravidade, através de tubulação de 
PVC com 75 mm de diâmetro, até o filtro FDAP. O excesso de água 
bruta afluente à caixa CD extravasava para a caixa B por meio de 
vertedor retangular existente no topo da parede divisória entre as caixas 
CD e B e dali, através de tubulação extravasora, alcançava a rede de 
drenagem de águas pluviais da ETA. Por meio desse vertedor retangular 
era mantido aproximadamente constante o nível de água na caixa CD 
e, conseqüentemente, a carga hidráulica sobre os orifícios da parede 
divisória entre as caixas CD e A.

O sistema de coagulação
Como coagulante foi utilizada solução comercial denominada Sulfato 
de Alumínio Líquido Ferroso, fabricada por Aluminal Química do 
Nordeste Ltda., cujas características, fornecidas pelo fabricante, são as 
seguintes: alumínio total solúvel em água: 7,70 % (em massa, como 
Al2O3); ferro total solúvel em água: 0,90 % (em massa, como Fe2O3); 
resíduo insolúvel em água: 0,0 % (em massa); basicidade livre: 0,06 

% (em massa, como Al2O3). Essa solução comercial apresentou massa 
específica entre 1.323 e 1.333 g/L ao que, de acordo com informações do 
fabricante, correspondem concentrações de 658,5 g e 666,5 g de sulfato 
de alumínio comercial sólido/L da solução comercial, respectivamente. 
A solução estoque do coagulante foi preparada com água filtrada 
fornecida pela ETA e armazenada no tanque T1 (200 L de capacidade). 
Foram utilizados de 1,125 a 1,131 L da solução comercial de sulfato 
de alumínio (SOC) para cada 100 L da solução estoque (SE), do que 
resultou concentração de aproximadamente 14.980 mg SOC/LSE, à 
qual corresponde pAlT igual a 1,9;  valor em que há predominância (72 
%) de alumínio na forma Al(H20)6

3+ ou Al3+ (DI BERNARDO, 1993). 
Com relação à mistura rápida, procurou-se fazer com que a solução 
do coagulante e a água bruta fossem misturadas sob gradiente de 
velocidade bastante elevado e tempo de mistura muito curto, condições 
desejáveis para o mecanismo de adsorção e neutralização de carga, o 
qual é considerado ideal quando a água coagulada será posteriormente 
submetida a filtração direta (AMIRTHARAJAH & MILLS, 1982, 
AMIRTHARAJAH, 1989).  Para aplicação da solução coagulante 
foram utilizadas uma bomba dosadora (BD) e um injetor do tipo reator 
tubular, constituído por um tubo metálico com diâmetro interno de 3 
mm, através do qual a solução coagulante era injetada no interior da 
tubulação de água bruta, na forma de um único jato central, intermitente 
e paralelo ao eixo da canalização, no sentido contrário ao do escoamento 
da água. Com o objetivo de intensificar a mistura rápida, foi intercalada 
uma bomba centrífuga (B1) na tubulação de água bruta (Figura 1). Nos 
cinco primeiros ensaios de filtração (E01 a E05) a solução do coagulante 
foi injetada na tubulação de sucção e nos demais ensaios (E06 a E13) 
na tubulação de recalque da bomba B1. Na tubulação de recalque da 
bomba B1, logo após o local onde o injetor foi inserido, foi instalada 
uma derivação, para retorno até a tubulação de sucção, de parte da vazão 
recalcada, de modo a promover, não só maior mistura do coagulante 
com a água bruta, como também, possibilitar funcionamento mais 
adequado para o conjunto elevatório. Para determinação da dosagem 
inicial do coagulante e para definição de ajustes de dosagem durante 
os ensaios de filtração foi utilizado filtro de laboratório de areia (FLA). 
Esse dispositivo permite rápidos ajustes e indicação precisa da dosagem 
apropriada, sempre que ocorrerem variações significativas na turbidez 
da água bruta durante cada ensaio de filtração (GUSMÃO, 2001; DI 
BERNARDO et al., 2002 e PINTO, 2006). 

Figura 1 – Esquema da Instalação Piloto

O FLA era constituído por tubo de PVC com diâmetro interno de 21 mm 
e altura de 25 cm, sendo seu meio filtrante de areia fina (tamanhos dos 
grãos de 0,28 a 0,32 mm) com espessura de 15 cm. Para determinação 
da dosagem do coagulante, a água coagulada era extraída da tubulação 
de alimentação do filtro FDAP e conduzida até o FLA por meio de 
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Na Região Nordeste do Brasil, onde ocorrem diversas captações em 
açudes, que funcionam como decantadores naturais, a qualidade da 
água bruta parece favorecer o emprego da tecnologia de filtração 
direta. Pernambuco é um dos estados nordestinos em que essa 
tecnologia é muito utilizada pela companhia estadual de saneamento 
para produção de águas para abastecimento público. Nas estações de 
tratamento em que a tecnologia da filtração direta é utilizada para 
produção de água potável, a filtração ascendente em pedregulho 
pode ser utilizada como única unidade de filtração, ou como unidade 
de filtração preliminar antecedendo uma unidade de filtração rápida 
descendente, constituindo uma das variantes da dupla filtração 
(PROSAB, 2003). A investigação experimental que embasa este 
trabalho foi realizada com o objetivo de avaliar o desempenho da 
filtração direta ascendente em pedregulho para tratamento das águas 
da barragem Duas Unas. A investigação experimental, realizada no 
período novembro/2002 a julho/2004, foi coordenada pelo Grupo de 
Saneamento Ambiental do Centro de Tecnologia e Geociências da 
Universidade Federal de Pernambuco. 

2. METODOLOGIA

2.1. A Instalação Piloto
A instalação piloto na qual foi realizada a investigação experimental foi 
montada na ETA Pres. Castello Branco, sendo constituída por: sistema 
de alimentação com água bruta, sistema de coagulação e unidade de 
filtração direta ascendente em pedregulho (filtro FDAP), conforme 
esquema apresentado na Figura 1.

O sistema de alimentação com água bruta 
Ao trecho final da adutora que interliga a barragem Duas Unas à ETA 
Pres. Castello Branco, foi conectada tubulação em PVC, com 15 m de 
extensão e 50 mm de diâmetro. Por meio dessa tubulação a água bruta 
atingia uma caixa de distribuição (CD) instalada acima da unidade 
de filtração (filtro FDAP), havendo desnível de 1,68 m entre o nível 
de água máximo nessa caixa e o nível de água máximo no interior do 
filtro. Acopladas à caixa CD havia a caixa A e a caixa B. Durante os 
ensaios de filtração a água bruta afluente à caixa CD vertia para a caixa 
A através de orifícios perfurados na parede divisória entre ambas. Da 
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e, conseqüentemente, a carga hidráulica sobre os orifícios da parede 
divisória entre as caixas CD e A.

O sistema de coagulação
Como coagulante foi utilizada solução comercial denominada Sulfato 
de Alumínio Líquido Ferroso, fabricada por Aluminal Química do 
Nordeste Ltda., cujas características, fornecidas pelo fabricante, são as 
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% (em massa, como Al2O3). Essa solução comercial apresentou massa 
específica entre 1.323 e 1.333 g/L ao que, de acordo com informações do 
fabricante, correspondem concentrações de 658,5 g e 666,5 g de sulfato 
de alumínio comercial sólido/L da solução comercial, respectivamente. 
A solução estoque do coagulante foi preparada com água filtrada 
fornecida pela ETA e armazenada no tanque T1 (200 L de capacidade). 
Foram utilizados de 1,125 a 1,131 L da solução comercial de sulfato 
de alumínio (SOC) para cada 100 L da solução estoque (SE), do que 
resultou concentração de aproximadamente 14.980 mg SOC/LSE, à 
qual corresponde pAlT igual a 1,9;  valor em que há predominância (72 
%) de alumínio na forma Al(H20)6

3+ ou Al3+ (DI BERNARDO, 1993). 
Com relação à mistura rápida, procurou-se fazer com que a solução 
do coagulante e a água bruta fossem misturadas sob gradiente de 
velocidade bastante elevado e tempo de mistura muito curto, condições 
desejáveis para o mecanismo de adsorção e neutralização de carga, o 
qual é considerado ideal quando a água coagulada será posteriormente 
submetida a filtração direta (AMIRTHARAJAH & MILLS, 1982, 
AMIRTHARAJAH, 1989).  Para aplicação da solução coagulante 
foram utilizadas uma bomba dosadora (BD) e um injetor do tipo reator 
tubular, constituído por um tubo metálico com diâmetro interno de 3 
mm, através do qual a solução coagulante era injetada no interior da 
tubulação de água bruta, na forma de um único jato central, intermitente 
e paralelo ao eixo da canalização, no sentido contrário ao do escoamento 
da água. Com o objetivo de intensificar a mistura rápida, foi intercalada 
uma bomba centrífuga (B1) na tubulação de água bruta (Figura 1). Nos 
cinco primeiros ensaios de filtração (E01 a E05) a solução do coagulante 
foi injetada na tubulação de sucção e nos demais ensaios (E06 a E13) 
na tubulação de recalque da bomba B1. Na tubulação de recalque da 
bomba B1, logo após o local onde o injetor foi inserido, foi instalada 
uma derivação, para retorno até a tubulação de sucção, de parte da vazão 
recalcada, de modo a promover, não só maior mistura do coagulante 
com a água bruta, como também, possibilitar funcionamento mais 
adequado para o conjunto elevatório. Para determinação da dosagem 
inicial do coagulante e para definição de ajustes de dosagem durante 
os ensaios de filtração foi utilizado filtro de laboratório de areia (FLA). 
Esse dispositivo permite rápidos ajustes e indicação precisa da dosagem 
apropriada, sempre que ocorrerem variações significativas na turbidez 
da água bruta durante cada ensaio de filtração (GUSMÃO, 2001; DI 
BERNARDO et al., 2002 e PINTO, 2006). 

Figura 1 – Esquema da Instalação Piloto

O FLA era constituído por tubo de PVC com diâmetro interno de 21 mm 
e altura de 25 cm, sendo seu meio filtrante de areia fina (tamanhos dos 
grãos de 0,28 a 0,32 mm) com espessura de 15 cm. Para determinação 
da dosagem do coagulante, a água coagulada era extraída da tubulação 
de alimentação do filtro FDAP e conduzida até o FLA por meio de 

artigos técnicos
tubo flexível de silicone, em cuja extremidade de jusante foi instalada 
torneira metálica cirúrgica, para ajustes na vazão afluente e, portanto, na 
taxa de filtração no FLA. Eram consideradas apropriadas as dosagens 
que resultavam na produção de efluente filtrado com turbidez ≤ 1 uT, 
após 30 min de filtração (DI BERNARDO, 1993; DI BERNARDO 
et al., 2000), sob taxa de filtração de 50 a 70 m3/m2.dia (GUSMÃO, 
2001). 

A unidade de filtração direta ascendente em pedregulho (filtro 
FDAP)
O filtro FDAP foi construído em fibra de vidro, com altura de 2,55 
m e diâmetro de 0,55 m. Seu meio granular era constituído por cinco 
camadas de pedregulho, conforme a Tabela 1. 

Tabela 1 - Características do meio granular do filtro FDAP
A tubulação de alimentação do filtro foi conectada à base do mesmo, 
imediatamente abaixo da camada suporte. A essa tubulação foi 
conectada outra (de PVC, com 75 mm de diâmetro), por meio da 
qual eram executadas as descargas de fundo no filtro para lavagem 
de seu meio granular, durante ou após os ensaios de filtração. Para 
realização de tais descargas eram operados os registros R1 e R2, 
instalados, respectivamente, nas tubulações de entrada e de descarga 
de fundo (Figura 1). Para coleta do efluente filtrado, foi instalada, 
horizontalmente, no interior do filtro, uma calha semicircular de 
PVC com diâmetro de 50 mm. Essa calha foi instalada 0,47 m 
acima do topo do meio granular, estabelecendo-se, assim, carga 
hidráulica total disponível de 0,91m para funcionamento do filtro. 
A tubulação de saída do FDAP (em PVC, com 50 mm de diâmetro) 
foi conectada a essa calha.Para medição dos níveis piezométricos 
durante as carreiras de filtração foram instalados seis piezômetros 
(tubos flexíveis transparentes com diâmetro interno de 5 mm) 
no filtro FDAP: um na tubulação de entrada do filtro; quatro nas 
interfaces entre as camadas do meio granular e o último acima do 
topo do meio filtrante. 

2.2. A Investigação Experimental
A investigação experimental consistiu de 13 ensaios de filtração 
(E01 a E13) realizados sob diferentes condições operacionais, 
consistindo, cada um deles, de uma carreira de filtração no filtro 
FDAP, com duração variável em função da qualidade do efluente 
produzido no filtro. Foram investigadas taxas de filtração de 38, 
46; 75; 86; 111; 156 e 195 m3/m2.dia, realizando-se, para cada 
taxa investigada, ensaios com e sem a execução de descargas de 
fundo intermediárias (DFI) durante a operação do filtro. As DFI 
eram executadas com o objetivo de remover as partículas retidas 
nos vazios intergranulares e, com isso, reduzir a perda de carga 
no meio granular e a turbidez no efluente do filtro FDAP. Dessa 
maneira, as DFI prolongariam, no caso de um sistema de dupla 
filtração, a duração da carreira de filtração do filtro rápido de 
areia instalado em seguida ao filtro de pedregulho (GUSMÃO, 
2001). Descargas de fundo foram também executadas ao final de 
cada ensaio de filtração para lavagem do meio granular (AHSAN, 
1995; WEGELIN, 1996 e GUSMÃO, 2001). Nessas ocasiões eram 
realizadas várias descargas sucessivas utilizando-se água bruta, até 
que a turbidez do efluente da lavagem atingisse valor próximo ao 
da turbidez da água bruta. De acordo com WEGELIN (1996), para 
que a limpeza hidráulica de filtros de pedregulho seja eficiente, 
a velocidade de drenagem, nas descargas de fundo, deve ser, no 
mínimo, de 720 m/dia e, preferivelmente, de 1.440 a 2.160 m/
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dia. As descargas de fundo foram executadas com velocidades 
de drenagem entre 1.600 e 1.900 m/dia.Durante a investigação 
experimental foram medidos e avaliados os seguintes parâmetros: 
(i) na água bruta: turbidez, cor aparente, pH e alcalinidade; (ii) na 
água coagulada:  pH e alcalinidade;  (iii) na água filtrada: vazão, 
temperatura, turbidez e cor aparente; (iv) no meio granular do filtro: 
níveis piezométricos. As amostras de água bruta eram extraídas da 
tubulação de água bruta que alimentava a caixa CD, as amostras 
de água coagulada da tubulação de alimentação do filtro FDAP e 
as amostras de água filtrada eram coletadas junto à calha coletora 
instalada no interior desse filtro. Na determinação dos parâmetros 
físicos e químicos foram adotados os métodos indicados em APHA, 
AWWA, WEF (1998). Durante os experimentos foram utilizados os 
seguintes equipamentos: (a) balança Sartorius, modelo BL 210 S, 
com fundo de escala de 210 g e legibilidade de 0,0001 g (pesagem 
do coagulante); (b) bomba dosadora ProMinent Concept, tipo 
CONb 0223, com vazão máxima de 23,0 L/h com contrapressão 
máxima de 1,5 bar (dosagem do coagulante); (c) turbidímetro 
Hach, modelo 2100P Portable Turbidimeter (medição de turbidez); 
(d) comparador visual Policontrol, modelo Nessler Quanti 200, 
com faixa de leitura dos discos até 70 mg/L Pt-Co (medição de cor 
aparente); (e) termômetro de mercúrio Incoterm 198219/0, com 
faixa de medição de –10oC a +112oC (medição de temperatura); e 
(f) potenciômetro Inatec (medição de pH).

 3. RESULTADOS 

A água bruta utilizada na investigação experimental apresentou 
turbidez entre 13,4 e 50,4 uT, cor aparente entre 70 e 260 uH, 
alcalinidade entre 8,9 e 22,2 mg CaCO3 /L e pH entre 5,6 e 
7,4. As dosagens do coagulante variaram entre 19,1 e 41,7 mg 
[Al2(SO4)3.14,3H2O]/ L, resultando, na água coagulada, valores de 
pH entre 4,7 e 6,8 e de alcalinidade  entre 2,0 e 20,2 mg CaCO3/L. 
Nas Tabelas 2, 3, 4, 5, 6 e 7 estão resumidas as principais 
características de cada um dos treze ensaios de filtração realizados: 
turbidez e cor aparente da água bruta, taxa de filtração, dosagem 
do coagulante, duração do ensaio, turbidez e cor aparente do 
efluente do FDAP (água filtrada) e execução de DFI.Nas Figuras 
2, 3, 4 e 5 são apresentados gráficos que representam as evoluções 
da turbidez e da perda de carga no meio filtrante do FDAP ao longo 
das carreiras de filtração nos ensaios E02, E09, E12 e E13.

Tabela 2 - Ensaios com taxas de filtração de 195 a 111 m3/m2.dia

Turbidez, cor aparente, taxa de filtração e dosagem de sulfato de 
alumínio (DSA)

(*) = com execução de DFI;    

DSA = dosagem de sulfato de alumínio (mg [Al2(SO4)3.14,3H2O]/L)         

Tabela 3 - Ensaios com taxas de filtração de 195 a 111 m3/m2.dia
Duração do ensaio, turbidez e cor aparente no efluente do FDAP

Figura 4 – Ensaio E12: Gráficos relativos a turbidez e perda de 
carga(taxa de filtração de 46 m3/m2.dia) 

(*) = com execução de DFI; 

Tabela 4 - Ensaios com taxas de filtração de 86 e 75 m3/m2.dia
Turbidez, cor aparente, taxa de filtração e dosagem de sulfato de 
alumínio (DSA)
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(*) = com execução de DFI; 

DSA = dosagem de sulfato de alumínio (mg [Al2(SO4)3.14,3H2O]/L)         

Tabela 5 - Ensaios com taxas de filtração de 86 e 75 m3/m2.dia
Duração do ensaio, turbidez e cor aparente no efluente do FDAP

(*) = com execução de DFI; (**) desconsiderados os períodos 
iniciais das carreiras de filtração.  

Tabela 6 - Ensaios com taxas de filtração de 46 e 38 m3/m2.dia

Turbidez, cor aparente, taxa de filtração e dosagem de sulfato de 
alumínio (DSA)

DSA = dosagem de sulfato de alumínio (mg [Al2(SO4)3.14,3H2O]/L)    

     
Tabela 7 - Ensaios com taxas de filtração de 46 e 38 m3/m2.dia

Duração do ensaio, turbidez e cor aparente no efluente do FDAP

(**) desconsiderados os períodos iniciais das carreiras de 
filtração.  

Figura 2 – Ensaio E02: Gráficos relativos a turbidez e perda de carga
(taxa de filtração de 195 m3/m2.dia)

Figura 3 – Ensaio E09: Gráficos relativos a turbidez e perda de 
carga (taxa de filtração de 75 m3/m2.dia)

Figura 5 – Ensaio E13: Gráficos relativos a turbidez e perda de carga 
(taxa de filtração de 38 m3/m2.dia)

4. DISCUSSÃO

Avaliação dos ensaios de filtração com taxas de filtração de 195 a 111 m3/
m2.dia
Os ensaios E01, E03 e E07, realizados sem DFI, não apresentaram 
resultados satisfatórios, vez que foram observados valores elevados de 
turbidez e de cor aparente no efluente do filtro FDAP durante todas 
as carreiras de filtração (Tabela 3). Durante esses ensaios a perda de 
carga no meio granular (a 20oC) evoluiu de valores iniciais entre 4,2 
e 9,7 cm até valores entre 14,1 e 42,8 cm, ao final dos ensaios.Nos 
ensaios de filtração E02, E04, E05 e E06 foram realizadas DFI. Nos 
ensaios E02, E04 e E06 as DFI ocorreram a cada 4,6 horas, em média, 
e, no ensaio E05, a cada 2 horas. Mesmo com a execução dessas DFI, 
a turbidez e a cor aparente no efluente do filtro FDAP mantiveram-
se também sempre elevadas (Tabela 3). Nos ensaios E02, E04, E05 
e E06 ocorreram, imediatamente após a execução de algumas DFI, 
intensos desprendimentos de flocos a partir do topo do meio granular 
do FDAP, durante curtos períodos de tempo, provocando “picos” de 
turbidez, variando de 11,8 a 49,0 uT, no efluente do filtro, o que pode 
ser observado no gráfico da Figura 2, relativo ao ensaio E02. Tais 
fenômenos decorreram, provavelmente, das diferentes velocidades de 
escoamento da água nas camadas de pedregulho durante a execução 
das descargas de fundo, dando origem a bolhas de ar na região da 
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Figura 4 – Ensaio E12: Gráficos relativos a turbidez e perda de 
carga(taxa de filtração de 46 m3/m2.dia) 

Tabela 4 - Ensaios com taxas de filtração de 86 e 75 m3/m2.dia
Turbidez, cor aparente, taxa de filtração e dosagem de sulfato de 
alumínio (DSA)

artigos técnicos

(*) = com execução de DFI; 

DSA = dosagem de sulfato de alumínio (mg [Al2(SO4)3.14,3H2O]/L)         

Tabela 5 - Ensaios com taxas de filtração de 86 e 75 m3/m2.dia
Duração do ensaio, turbidez e cor aparente no efluente do FDAP

(*) = com execução de DFI; (**) desconsiderados os períodos 
iniciais das carreiras de filtração.  

Tabela 6 - Ensaios com taxas de filtração de 46 e 38 m3/m2.dia

Turbidez, cor aparente, taxa de filtração e dosagem de sulfato de 
alumínio (DSA)

DSA = dosagem de sulfato de alumínio (mg [Al2(SO4)3.14,3H2O]/L)    

     
Tabela 7 - Ensaios com taxas de filtração de 46 e 38 m3/m2.dia

Duração do ensaio, turbidez e cor aparente no efluente do FDAP

(**) desconsiderados os períodos iniciais das carreiras de 
filtração.  

Figura 2 – Ensaio E02: Gráficos relativos a turbidez e perda de carga
(taxa de filtração de 195 m3/m2.dia)

Figura 3 – Ensaio E09: Gráficos relativos a turbidez e perda de 
carga (taxa de filtração de 75 m3/m2.dia)

Figura 5 – Ensaio E13: Gráficos relativos a turbidez e perda de carga 
(taxa de filtração de 38 m3/m2.dia)

4. DISCUSSÃO

Avaliação dos ensaios de filtração com taxas de filtração de 195 a 111 m3/
m2.dia
Os ensaios E01, E03 e E07, realizados sem DFI, não apresentaram 
resultados satisfatórios, vez que foram observados valores elevados de 
turbidez e de cor aparente no efluente do filtro FDAP durante todas 
as carreiras de filtração (Tabela 3). Durante esses ensaios a perda de 
carga no meio granular (a 20oC) evoluiu de valores iniciais entre 4,2 
e 9,7 cm até valores entre 14,1 e 42,8 cm, ao final dos ensaios.Nos 
ensaios de filtração E02, E04, E05 e E06 foram realizadas DFI. Nos 
ensaios E02, E04 e E06 as DFI ocorreram a cada 4,6 horas, em média, 
e, no ensaio E05, a cada 2 horas. Mesmo com a execução dessas DFI, 
a turbidez e a cor aparente no efluente do filtro FDAP mantiveram-
se também sempre elevadas (Tabela 3). Nos ensaios E02, E04, E05 
e E06 ocorreram, imediatamente após a execução de algumas DFI, 
intensos desprendimentos de flocos a partir do topo do meio granular 
do FDAP, durante curtos períodos de tempo, provocando “picos” de 
turbidez, variando de 11,8 a 49,0 uT, no efluente do filtro, o que pode 
ser observado no gráfico da Figura 2, relativo ao ensaio E02. Tais 
fenômenos decorreram, provavelmente, das diferentes velocidades de 
escoamento da água nas camadas de pedregulho durante a execução 
das descargas de fundo, dando origem a bolhas de ar na região da 

interface meio filtrante/camada suporte. O movimento ascendente 
dessas bolhas de ar, logo após o reinício da operação do filtro, pode ter 
carreado impurezas retidas no meio granular, provocando tais “picos” 
de turbidez no efluente do filtro. Nos ensaios de filtração E02, E04, E05 
e E06 foram observadas grandes reduções da perda de carga no meio 
granular, após cada DFI. Nos ensaios E04, E05 e E06 as DFI reduziram 
as perdas de carga no meio granular a valores próximos à perda de 
carga inicial (com o meio granular limpo), mantendo a perda de carga 
no meio granular entre 3,9 e 16,4 cm. No ensaio E02 as DFI não foram 
capazes de remover eficientemente a grande quantidade de impurezas 
acumulada nos interstícios granulares em decorrência do relativamente 
alto valor da taxa de filtração adotada nesse ensaio (195 m3/m2.dia); 
desse modo, a perda de carga no meio granular (a 20oC) manteve-se 
mais elevada, variando entre 5,9 e 39,9 cm (Figura 2).

Avaliação dos ensaios de filtração com taxas de filtração de 86 e 75 
m3/m2.dia
Foram realizados quatro ensaios (E10, E11, E08 e E09) com taxas 
de filtração de 86 e 75 m3/m2.dia (Tabela 4). Nos ensaios E10 e E08 
(realizados sem DFI), a turbidez e a cor aparente atingiram valores 
elevados no efluente do filtro (Tabela 5). No caso do ensaio E10, após 
as primeiras 5 horas de operação, já se registravam 5,3 uT no efluente 
do filtro; e no ensaio E08, após as primeiras 7,6 h de operação, a 
turbidez da água filtrada já atingia valores próximos a 5 uT. Durante os 
ensaios E10 e E08 a perda de carga no meio granular (a 20oC) evoluiu 
de valores iniciais de 1,8 e 3,5 cm até valores de 8,7 e 17,8 cm, ao final 
das carreiras de filtração.Nos ensaios realizados com taxas de filtração 
de 86 e 75 m3/m2.dia só foram observados resultados satisfatórios nos 
ensaios E09 e E11, em que foram executadas DFI. Nesses ensaios, 
devido à execução das DFI (a intervalos médios de 6,5 e 3,7 horas, 
respectivamente), desconsiderando os períodos iniciais das carreiras de 
filtração, a turbidez e a cor aparente foram mantidas, no efluente do 
filtro FDAP, entre 0,87 e 5,3 uT e entre 15 e 50 uH, durante períodos 
longos (26 a 33 horas). Gusmão (2001), em investigação experimental, 
avaliou sistema de dupla filtração constituído por uma unidade de 
filtração direta ascendente em pedregulho seguida por uma unidade de 
filtração rápida descendente. Nessa investigação, a unidade de filtração 
direta ascendente em pedregulho produziu efluentes com turbidez e cor 
aparente variando entre 1,66 e 6,41 uT e entre 15 e 40 uH. Foi observado 
que a unidade de filtração rápida descendente, operando com taxas de 
filtração entre 237 e 258 m3/m2.dia, em carreiras de filtração com duração 
de 16 a 28 horas, foi capaz de reduzir esses valores de turbidez e cor 
aparente a valores ≤ 0,60 uT e ≤ 1 uH, atendendo, portanto, à Norma 
de Qualidade da Água para Consumo Humano do Ministério da Saúde 
(GUSMÃO, 2001). Resultados semelhantes foram obtidos por Kuroda 
(2002) em investigação experimental para avaliação de sistema de dupla 
filtração também constituído por unidade de filtração direta ascendente 
em pedregulho seguida por unidade de filtração rápida descendente. 
Nos ensaios de filtração, a unidade de filtração direta ascendente em 
pedregulho produziu efluentes com valores de turbidez (inferiores a 5 
uT) e cor aparente  (entre 3 e 54 uH) compatíveis com a filtração rápida 
descendente, para taxas de filtração até 180 m3/m2.dia, em carreiras de 
filtração com duração de 38 a 83 horas (DI BERNARDO & SABOGAL 
PAZ, 2008). Os resultados dos trabalhos de Gusmão e Kuroda sugerem 
que, nas condições operacionais dos ensaios E09 e E11, o filtro FDAP 
pode ser utilizado como unidade de filtração preliminar em sistema de 
dupla filtração.Nos ensaios E09 e E11, após cada DFI, a perda de carga 
no meio granular (a 20oC) sofreu grande redução, atingindo valores 
próximos à perda de carga com o meio granular limpo (Figura 3). Dessa 
maneira, a perda de carga no meio granular foi mantida entre 2,0 e 13,3 
cm. Nesses ensaios não ocorreram “picos” elevados de turbidez e cor 
aparente após a execução das DFI, fato decorrente, provavelmente, dos 
baixos valores das taxas de filtração adotadas, quando comparadas com 
aquelas adotadas nos ensaios E02, E04, E05 e E06. 
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RESUMO 
As estações de tratamento de água (ETAs) produzem lodos 
residuais, resultado do processo de lavagem dos filtros e descarga 
dos decantadores, os quais, na maioria dos casos, são lançados sem 
tratamento nos corpos d′água. A crescente preocupação e a regulação 
sobre a preservação e recuperação da qualidade do meio ambiente 
têm restringido ou mesmo proibido o uso deste método de disposição, 
impondo a procura por alternativas que pouco interfiram com o meio 
ambiente. O presente trabalho tem como principal objetivo apresentar 
proposta de aproveitamento de lodos gerados em ETAs, enfocando 
também a importância de auxiliares de floculação naturais, como 
o amido de milho, e o controle da qualidade da água por meio de 
métodos microbiológicos. 
PALAVRAS-CHAVE: Lodos de estações de tratamento de água, 
qualidade do meio ambiente, preservação e recuperação. 

ABSTRACT
The water treatment stations produce residual sludge, due to filter 
cleaning and discharge of sedimentation pool, and in most cases this 
sludge is thrown in water bodies. Nevertheless, the rising concerning 
and the regulation about preservation and recovery of environment 
quality has restricted and even prohibited the use of this method of 
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Avaliação dos ensaios de filtração com taxas de filtração de 46 e 38 
m3/m2.dia
Nos ensaios E12 e E13, durante os quais não foram realizadas DFI, 
foram adotadas taxas de filtração de 46 e 38 m3/m2.dia, respectivamente. 
Nesses ensaios a perda de carga no meio granular (a 20oC) manteve-se 
inferior a 9 cm.No ensaio E12, foram observados no efluente do filtro 
FDAP valores de turbidez entre 1,04 e 4,1 uT (Figura 4) e de cor aparente 
entre 12 e 20 uH, durante apenas 7 horas de operação. Por outro lado, 
no ensaio E13, a turbidez do efluente do filtro FDAP permaneceu entre 
0,62 e 2,4 uT (Figura 5) e a cor aparente entre 10 e 35 uH, durante pelo 
menos 13 horas de operação. Conforme os resultados dos trabalhos de 
Gusmão e Kuroda, acima citados, esses valores sugerem a possibilidade 
de utilização do filtro FDAP, nas condições operacionais do ensaio E13, 
como unidade de filtração preliminar em sistema de dupla filtração, 
mesmo sem a execução de descargas de fundo intermediárias.

5. CONCLUSÕES 

Considerando-se os resultados obtidos relativos à remoção de turbidez 
e cor aparente, podem ser destacadas as seguintes conclusões referentes 
à utilização do processo de filtração direta ascendente em pedregulho 
para tratamento das águas da barragem Duas Unas. Essas conclusões são 
válidas apenas para as condições em que a investigação experimental 
foi realizada:

• A unidade de filtração direta ascendente em pedregulho, quando 
operando sob taxas de filtração iguais ou superiores a 38 m3/m2.dia, 
mesmo com a execução de descargas de fundo intermediárias, 
rapidamente produziu efluentes com valores de turbidez e de cor 
aparente superiores aos limites máximos impostos pela Norma de 
Qualidade da Água para Consumo Humano do Ministério da Saúde. 
Esses resultados mostram que, nessas condições operacionais, não é 
recomendável a utilização da filtração direta ascendente em pedregulho 
como único processo de tratamento.

• A unidade de filtração direta ascendente em pedregulho, quando 
operando sob taxas de filtração de 75 e 86 m3/m2.dia (com execução 
de descargas de fundo intermediárias), e  quando operando sob taxa 
de filtração de 38 m3/m2.dia (sem execução de descargas de fundo 
intermediárias), desconsiderando os períodos iniciais das carreiras de 
filtração, produziu efluente com valores de turbidez e cor aparente 
inferiores a 5,3 uT e a 50 uH, durante períodos de 13 a 33 horas. Esses 
resultados sugerem que, nessas condições operacionais, há possibilidade 
de utilização da unidade de filtração direta ascendente em pedregulho 
como unidade de filtração preliminar em sistema de dupla filtração.

• Com relação ao uso do filtro de laboratório de areia e à execução 
de descargas de fundo intermediárias, os resultados obtidos permitem 
concluir que:

• As dosagens do coagulante, determinadas com emprego do filtro 
de laboratório de areia, mostraram-se, nos diversos ensaios filtração, 
adequadas à qualidade da água bruta e às características da unidade de 
filtração estudada;
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RESUMO 
As estações de tratamento de água (ETAs) produzem lodos 
residuais, resultado do processo de lavagem dos filtros e descarga 
dos decantadores, os quais, na maioria dos casos, são lançados sem 
tratamento nos corpos d′água. A crescente preocupação e a regulação 
sobre a preservação e recuperação da qualidade do meio ambiente 
têm restringido ou mesmo proibido o uso deste método de disposição, 
impondo a procura por alternativas que pouco interfiram com o meio 
ambiente. O presente trabalho tem como principal objetivo apresentar 
proposta de aproveitamento de lodos gerados em ETAs, enfocando 
também a importância de auxiliares de floculação naturais, como 
o amido de milho, e o controle da qualidade da água por meio de 
métodos microbiológicos. 
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respectivo relatório de impacto ambiental (RIMA), que devem ser 
aprovados por órgãos estaduais e pelo IBAMA (Verdum et al.,2002).
Os processos de tratamento de água geram grande variedade de 
resíduos, incluindo compostos orgânicos e inorgânicos, nas formas 
sólida, líquida e gasosa. De acordo com a NBR-10.004 (ABNT, 2004), 
os lodos gerados em decantadores são classificados como resíduos 
sólidos e, portanto, não podem ser lançados nas redes coletoras de 
esgotos ou despejados nos cursos d’água. Ainda de acordo com a 
NBR 10.004, os resíduos de Estações de Tratamento de Água-ETAs 
podem ser classificados como classe I – Resíduos perigosos ou classe 
II – Resíduos inertes, dependendo, principalmente, da concentração 
de alumínio e ferro nesses resíduos. A água de lavagem de filtros, 
em ETAs, apresenta, normalmente, risco ambiental e potencial de 
poluição, visto que são utilizadas substâncias muitas vezes tóxicas e/
ou inflamáveis que após os processos químicos normalmente geram 
“lixo tóxico” que precisa ser tratado (resíduo). As alternativas para 
disposição ou destino final desse resíduo incluem: a) encaminhar 
os resíduos para as estações de tratamento, onde é feito o ajuste das 
cargas emitidas aos parâmetros estabelecidos para o lançamento; b) 
reciclar ou reutilizar os resíduos e c) incinerar os resíduos tratados 
(Cordeiro, 1999). No capítulo 30 da Agenda 21 é proposta a promoção 
de produção limpa juntamente com a responsabilidade empresarial. 
Inserida neste cenário está a Química Ambiental, também conhecida 
como Química Limpa, que é um tipo de prevenção de poluição causada 
por atividades na área de química. Esta estratégia visa desenvolver 
metodologias e/ou processos que usem e gerem a menor quantidade 
de materiais tóxicos, podendo até mesmo reciclar os resíduos. Neste 
caso, os riscos seriam minimizados e, uma vez que o processo fosse 
implantado, os gastos com tratamento de resíduos seriam menores. No 
Brasil, a comunidade química reconhece que a filosofia da Química 
Verde é estratégia importante no que diz respeito aos impactos 
ambientais negativos.No Brasil, do ponto de vista de pesquisa, a 
maior preocupação tem sido com os resíduos gerados nas Estações de 
Tratamento de Esgoto-ETEs e pouco se tem discutido sobre os lodos 
gerados nas ETAs que, na sua maioria, lançam tais resíduos nos cursos 
d’água, ferindo a Lei 6938/81 que estabelece a Política Nacional do 
Meio Ambiente (Cordeiro, 1999). Segundo o artigo 3° dessa lei, será 
enquadrado como poluidor aquele que provocar a degradação da 
qualidade do meio ambiente, afetando condições estéticas, e lançar 
materiais em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. As 
ETAs são tradicionalmente utilizadas para remover turbidez, cor e 
organismos patogênicos, e também para a remoção de sabor e odor de 
águas para abastecimento. Para tanto, estas se utilizam de processos 
de remoção físico-química de impurezas. A formação de flocos inicia-
se com a desestabilização das cargas elétricas das partículas. Sabe-se 
que as partículas coloidais, substâncias húmicas e microrganismos 
em geral, apresentam-se com carga negativa na água, impedindo 
esta aproximação (Di Bernardo et al., 2005). A adição de íons de 
carga contrária altera esta condição de repulsão entre as partículas, 
permitindo a aglutinação. Os sais de ferro (Fe

3+
) e de alumínio (Al

3+
) 

são os coagulantes utilizados com maior frequência nos sistemas de 
tratamento de água. O processo de coagulação ocorre nas unidades 
de mistura rápida onde é promovida a dispersão rápida e homogênea 
do coagulante. Após a desestabilização das partículas é necessário 
promover o transporte e a colisão destas para a formação dos flocos. 
Esse processo, conhecido como floculação, ocorre nas unidades 
de mistura lenta ou floculadores. Nessas unidades, dispositivos 
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mecânicos ou hidráulicos promovem movimento errático que favorece 
a colisão das partículas. Esse movimento deve ser controlado para não 
provocar a quebra dos flocos que já se formaram. Após a formação dos 
flocos é necessária à separação das fases líquida e sólida, o que pode 
ocorrer pelos processos de sedimentação ou de flotação. Atualmente, 
o amido tem sido utilizado como auxiliar no processo coagulação/
floculação em algumas ETAs. A abundância de grupos hidroxila nas 
moléculas de amido fornece características hidrofílicas, o que faz 
com que o polímero estabeleça ligações de hidrogênio com a água. 
O uso de amidos em tratamento de água resume-se a algumas poucas 
aplicações, restringindo-se ao amido de batata, mandioca e araruta, 
porém, não derivatizados, estes, também são denominados catiônicos. 
Em geral, para que estes amidos resultem eficientes, há necessidade 
da aplicação de dosagens superiores a 1 mg/L (comumente da ordem 
de 2 a 3 mg/L). É frequente o uso de polímeros como auxiliares de 
floculação. Os polímeros são compostos orgânicos de cadeia longa 
que favorecem a formação de flocos mais resistentes. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a possibilidade de utilização do lodo gerado em 
uma unidade de tratamento de água que utiliza sulfato de alumínio, 
tendo o amido como polímero catiônico, auxiliando na floculação. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Procedimento Experimental 
Para o desenvolvimento do trabalho experimental foi utilizado lodo 
gerado em ETA que utiliza sulfato de alumínio como coagulante, com 
eventual adição prévia de cal para a correção do pH de coagulação. A 
dosagem de coagulante varia de 2 a 7 mg de Al

2
(SO4)

3
/L. Eventualmente, 

com o objetivo de tornar os flocos mais resistentes, nessa etapa, aplica-
se, também, o polímero aniônico de baixa carga como auxiliar de 
floculação, com dosagem variando entre 0,017 a 0,33mg/L. Em geral, A 
ETA é operada pelo sistema de filtração direta. Os filtros são compostos 
de uma camada suporte de pedregulho de 0,525m e uma camada 
filtrante de areia com 1,2m de altura. A lavagem dos filtros é feita com 
ar e água, em intervalos que variam de 18 a 24 h. Após a filtração, a 
água, submetida às etapas de desinfecção, fluoretação e correção de 
pH, segue para os reservatórios de armazenamento, estando pronta para 
consumo. A água de lavagem dos filtros é encaminhada para um tanque 
de acumulação, dotado de agitadores e em seguida é distribuída para os 
dois adensadores por gravidade que funcionam em regime de batelada. 
O sobrenadante desses adensadores, cerca de 170L/s, é encaminhado 
para tanques de equalização e em seguida retornam para a caixa de 
entrada da ETA. O lodo acumulado no fundo desses adensadores 
segue para o tratamento da fase sólida, que compreende as etapas de 
condicionamento e desidratação em centrífuga. O condicionamento é 
feito por meio da adição de polímero aniônico de baixa carga na linha 
de alimentação da centrífuga. O lodo acumulado no fundo desses 
adensadores foi acidificado com ácido sulfúrico até pH inferior a 2 
de acordo com metodologia adotada por Brandão (1998). Em seguida 
coletou-se a suspensão e manteve-se esta em agitação por uma hora. 
Esta suspensão final foi utilizada como coagulante. As características 
dos coagulantes testados estão apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Características dos coagulantes avaliados nos ensaios 

Conforme Di Bernardo et al (1998), as soluções de amido de milho 
original e purificado foram preparadas à quente, com concentração de 
1,0 g/L, aquecendo-as até a temperatura de gelatinização (80 ± 5ºC). 
Foram desenvolvidos ensaios em equipamentos de “Jartest” no qual 
foram simuladas as etapas de coagulação, floculação e sedimentação, 
utilizando-se como coagulante a suspensão do lodo e o sulfato de alumínio 

quantificado por espectrofotometria) e pH entre 5,8 a 6,5 foram obtidos 
valores de turbidez baixas na ordem de 0,5 uT, atendendo a Portaria 
518/2004 (Brasil, 2004). Outro fato importante observado é que com 
o coagulante (sulfato de alumínio), em quase todas as dosagens, a 
turbidez ficou em torno de 1 uT no pH de coagulação próximo a 5, o 
que não ocorreu com a suspensão de lodo. Este fato talvez se relacione 
a não concentração ideal de alumínio na suspensão de lodo, tendo em 
vista, de acordo com Piotto et al (1996), que a maior parte do alumínio 
não está na forma de Al

3+ 
(provavelmente complexado com os colóides 

inorgânicos), pois esta suspensão de lodo é proveniente da coagulação 
pelo mecanismo de adsorção/neutralização de cargas.

Figura 1: Diagrama de coagulação para a suspensão de lodo (a)e sulfato 
de alumínio (b), ambos sem amido. Curvas representativas da turbidez 
remanescente na água filtrada - menor turbidez: 0,25 a 0,35 uT; maior 
turbidez: 15 a 28 uT). 

O amido catiônico adicionado interage com eventuais flocos já 
formados pela ação do coagulante primário e com espécies que ainda 
não aglomeraram. Tem-se ainda grande quantidade do grupo hidroxila 
nas cadeias poliméricas, os quais poderão estabelecer ligações de 
hidrogênio com as espécies presentes no meio.

(a)

para comparação e o amido como polímero catiônico. O equipamento 
de “Jartest” utilizado nos experimentos é composto de 6 jarros de 
acrílico, com volume útil de 2L cada, no qual é possível desenvolver 
em paralelo ensaios por batelada. Os ensaios experimentais, realizados 
em laboratório, tiveram por objetivo investigar diferentes dosagens de 
coagulante, para diferentes pH. Para variar o pH de coagulação entre 6 
e 8 foram utilizadas soluções de hidróxido de sódio 1,0 mol.L

-1 
e ácido 

clorídrico 0,1 mol.L
-1
. Os parâmetros hidráulicos utilizados nos ensaios 

em “Jartest” estão especificados na Tabela 2. 

Tabela 2 - Parâmetros hidráulicos utilizados nos ensaios em Jartest 

GMR: gradiente de mistura rápida; GF: gradiente de floculação; Vs: 
velocidade de sedimentação 

As principais características da água bruta estão apresentadas na 
Tabelas 3. 

Tabela 3-Características da água bruta. Período de amostragem de 
janeiro a abril de 2009.

Foi monitorada a presença ou ausência de coliformes totais e 
Escherichia coli durante quatro semanas na água coletada nos jarros 
após a filtração que foi feita em papel de filtro com porosidade de 
0,25μm. A quantificação de coliformes totais e Escherichia coli foi 
feita utilizando substrato cromogênico (Colillert). Além da vidraria e 
materiais utilizados nos experimentos, foram empregados: (i) pHmetro 
marca Digimed; (ii) espectrofotômetro modelo DR/2000, marca HACH; 
(iii) turbidímetro modelo 2100N, marca HACH; (iv) equipamento de 
“Jartest” Nova Ética modelo LDB. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os mecanismos envolvidos na coagulação de sistemas coloidais 
são complexos e envolvem propriedades de superfície, potenciais 
elétricos, interações solvente-soluto, solvente-partículas, produtos 
de solubilidade, condições de mistura e de pH, entre outros.Para 
contemplar essas necessidades ou particularidades foram elaborados 
diagramas de coagulação para sulfato de alumínio e suspensão de 
lodo com e sem o amido. A turbidez, cor e pH da água de lavagem 
monitorada era de 500uT, 600uC e 5,4, respectivamente. O diagrama 
de comparação entre suspensão de lodo e sulfato de alumínio, ambos 
sem o amido, está representado na Figura 1, e ambos com amido na 
Figura 2. Nestas figuras o eixo das ordenadas refere-se à dosagem do 
coagulante (expressa em alumínio) e o eixo das abscissas ao pH de 
coagulação e os resultados da turbidez remanescente da água filtrada 
foram apresentados na forma curvas representativas de mesma turbidez. 
Observa-se que com dosagens de 9 a 22 mg/L (em termos de alumínio 

(b)
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quantificado por espectrofotometria) e pH entre 5,8 a 6,5 foram obtidos 
valores de turbidez baixas na ordem de 0,5 uT, atendendo a Portaria 
518/2004 (Brasil, 2004). Outro fato importante observado é que com 
o coagulante (sulfato de alumínio), em quase todas as dosagens, a 
turbidez ficou em torno de 1 uT no pH de coagulação próximo a 5, o 
que não ocorreu com a suspensão de lodo. Este fato talvez se relacione 
a não concentração ideal de alumínio na suspensão de lodo, tendo em 
vista, de acordo com Piotto et al (1996), que a maior parte do alumínio 
não está na forma de Al

3+ 
(provavelmente complexado com os colóides 

inorgânicos), pois esta suspensão de lodo é proveniente da coagulação 
pelo mecanismo de adsorção/neutralização de cargas.

Figura 1: Diagrama de coagulação para a suspensão de lodo (a)e sulfato 
de alumínio (b), ambos sem amido. Curvas representativas da turbidez 
remanescente na água filtrada - menor turbidez: 0,25 a 0,35 uT; maior 
turbidez: 15 a 28 uT). 

O amido catiônico adicionado interage com eventuais flocos já 
formados pela ação do coagulante primário e com espécies que ainda 
não aglomeraram. Tem-se ainda grande quantidade do grupo hidroxila 
nas cadeias poliméricas, os quais poderão estabelecer ligações de 
hidrogênio com as espécies presentes no meio.

(a)

(a)

(b)

Figura 2: Diagrama de coagulação para a suspensão de lodo (a) e 
sulfato de alumínio (b), ambos com amido. (Curvas representativas 
da turbidez remanescente na água filtrada -  menor turbidez:0,2 a 0,3 
uT; maior turbidez: 12 a 18,5 uT). Na Figura 3 estão representados os 
melhores resultados extraídos dos respectivos diagramas de coagulação 
para a suspensão de lodo e sulfato de alumínio sem e com amido. Nesta 
avaliação os resultados apontaram eficiência de mesma magnitude, 
ressaltando que em dosagens próximas a 20 mg/L a média de remoção 

para comparação e o amido como polímero catiônico. O equipamento 
de “Jartest” utilizado nos experimentos é composto de 6 jarros de 
acrílico, com volume útil de 2L cada, no qual é possível desenvolver 
em paralelo ensaios por batelada. Os ensaios experimentais, realizados 
em laboratório, tiveram por objetivo investigar diferentes dosagens de 
coagulante, para diferentes pH. Para variar o pH de coagulação entre 6 
e 8 foram utilizadas soluções de hidróxido de sódio 1,0 mol.L

-1 
e ácido 

clorídrico 0,1 mol.L
-1
. Os parâmetros hidráulicos utilizados nos ensaios 

em “Jartest” estão especificados na Tabela 2. 

Tabela 2 - Parâmetros hidráulicos utilizados nos ensaios em Jartest 

GMR: gradiente de mistura rápida; GF: gradiente de floculação; Vs: 
velocidade de sedimentação 

As principais características da água bruta estão apresentadas na 
Tabelas 3. 

Tabela 3-Características da água bruta. Período de amostragem de 
janeiro a abril de 2009.

Foi monitorada a presença ou ausência de coliformes totais e 
Escherichia coli durante quatro semanas na água coletada nos jarros 
após a filtração que foi feita em papel de filtro com porosidade de 
0,25μm. A quantificação de coliformes totais e Escherichia coli foi 
feita utilizando substrato cromogênico (Colillert). Além da vidraria e 
materiais utilizados nos experimentos, foram empregados: (i) pHmetro 
marca Digimed; (ii) espectrofotômetro modelo DR/2000, marca HACH; 
(iii) turbidímetro modelo 2100N, marca HACH; (iv) equipamento de 
“Jartest” Nova Ética modelo LDB. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os mecanismos envolvidos na coagulação de sistemas coloidais 
são complexos e envolvem propriedades de superfície, potenciais 
elétricos, interações solvente-soluto, solvente-partículas, produtos 
de solubilidade, condições de mistura e de pH, entre outros.Para 
contemplar essas necessidades ou particularidades foram elaborados 
diagramas de coagulação para sulfato de alumínio e suspensão de 
lodo com e sem o amido. A turbidez, cor e pH da água de lavagem 
monitorada era de 500uT, 600uC e 5,4, respectivamente. O diagrama 
de comparação entre suspensão de lodo e sulfato de alumínio, ambos 
sem o amido, está representado na Figura 1, e ambos com amido na 
Figura 2. Nestas figuras o eixo das ordenadas refere-se à dosagem do 
coagulante (expressa em alumínio) e o eixo das abscissas ao pH de 
coagulação e os resultados da turbidez remanescente da água filtrada 
foram apresentados na forma curvas representativas de mesma turbidez. 
Observa-se que com dosagens de 9 a 22 mg/L (em termos de alumínio 

(b)

de turbidez foi da ordem de 100%.

Figura 3: Melhores resultados extraídos dos respectivos diagramas de 
coagulação para a suspensão de lodo e sulfato de alumínio sem e com 
amido.
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A Figura 4 ilustra a concentração de alumínio em função da dosagem 
de suspensão de lodo sem amido. Em água com alta turbidez, o 
aumento da dosagem de suspensão de lodo diminui levemente a 
concentração residual de alumínio, pelo fato que altas dosagens 
facilitam a formação de grandes flocos podendo adsorver espécies 
de alumínio com partículas de ácido húmico, formando assim o 
precipitado. Contudo, como evidenciado na Figura 4, curva vermelha, 
o residual de alumínio flutua bastante, reforçando que o aspecto da 
remoção de alumínio não é um fenômeno simples e provavelmente 
procede-se via combinação de diferentes mecanismos, incluindo 
mecanismos de adsorção e precipitação, principalmente para altas 
dosagens. A curva azul, com turbidez baixa, reforça que para altas 
dosagens de suspensão de lodo, não haverá partículas suficientes 
para serem adsorvidas causando excedente de residual de alumínio 
na solução.

Figura 4. Residual de alumínio em função da dosagem de suspensão 
de lodo. Curva em vermelho representa água com turbidez igual a 100 
e curva azul turbidez igual a 20. 
Na Tabela 4 estão apresentados os resultados do monitoramento 
referente à presença ou ausência de coliformes totais e Escherichia 
coli durante quatro semanas 

Tabela 4. Monitoramento referente a coliformes fecais e Escherichia coli na 
água filtrada

Dilemas do UASB

INTRODUÇÃO

De acordo com o filósofo Karl Popper, a evolução da tecnologia se dá 
através do método da tentativa e erro, sendo necessária a ocorrência de 
uma discussão crítica de forma a se eliminar estes erros.  Este modelo 
pode ser divido em 4 fases: o problema, as tentativas de solução, a 
eliminação de soluções mal sucedidas e finalmente, novos problemas.
Podemos aplicar este modelo na utilização da tecnologia UASB (Upflow 
Anaerobic Sludge Blanket/Reator Anaeróbio de Manto de Lodo) e 
afirmar que o atual estágio deste desenvolvimento se encontra na fase 
4, ou seja, novos problemas.Ainda segundo Popper, toda discussão 
inicia-se da observação focada nos problemas e para isto deve-se, em 
primeiro lugar, admitir que haja problemas. Quando se admite que 
ocorram problemas numa determinada tecnologia, não há uma intenção 
inicial de que esta tecnologia seja eliminada. E admitida a existência 
de problemas, há a necessidade de se observá-las e se propor críticas 
às tentativas de resolução. Ao se fazer estas críticas, corre-se o perigo 
de que sejam interpretadas no âmbito pessoal e não no âmbito técnico.  
A tecnologia UASB no Brasil vem sofrendo desconfiança ao longo dos 
anos. Em suas primeiras implantações, muitas vezes foram vendidas 
esperanças de eficiências equivalentes a um tratamento secundário e 
descuidos na questão de odor. Na segunda onda de implantação, que 
vem ocorrendo nesta primeira década do milênio, a implantação de 
UASBs vem combinada com um pós-tratamento. No entanto ainda 
se observa que novos problemas surgem e necessita-se de uma maior 
discussão técnica para a resolução destes problemas. E, ainda, de 
uma forma um pouco mais pessimista, surgem dilemas ao se utilizar 
a tecnologia UASB. Conforme o Dicionário Aurélio, dilema é uma 
situação embaraçosa com duas saídas difíceis ou penosas.Segundo 
Popper, só o método crítico explica o crescimento extraordinariamente 
rápido da forma científica de conhecimento. Todo o conhecimento pré-
científico é dogmático e a ciência começa com a invenção do método 
crítico não dogmático.O que pretendemos neste artigo é através da 
observação dos problemas e dilemas constatados principalmente na 
área operacional, iniciar uma discussão crítica de modo melhorar as 
concepções dos UASBs.  

Fundamentos da tecnologia UASB

De acordo com FORESTI et al (1999), um dos principais atrativos da 
tecnologia UASB como principal unidade de tratamento biológico de 
esgoto deve-se, principalmente, à constatação de que fração considerável 
do material orgânico (em geral próxima de 70%) pode ser removida, 
nessa unidade sem o dispêndio de energia ou adição de substâncias 
químicas auxiliares.O emprego de um processo anaeróbio é muito 
favorecido na ocorrência de temperaturas acima de 20ºC no esgoto, sendo 
que o parâmetro cinético afetado é a velocidade específica de utilização 
de substrato, o que favorece a aplicação desta tecnologia nos países 
tropicais. Já outra vantagem citada na literatura é a menor produção 
de lodo resultante de um processo anaeróbio. O tratamento de esgoto 
tem como objetivo principal a remoção do material orgânico do esgoto, 
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Observa-se que no período de monitoramento não foram detectados 
coliformes totais e Escherichia coli, provavelmente devido à 
inativação ou à lise das células dessas bactérias durante a acidificação 
do coagulante com ácido sulfúrico. Entretanto, por envolver 
a recirculação de água de lavagem de filtros será conveniente 
complementar os exames com a inclusão de vírus, (oo) cistos de 
protozoários e outras bactérias. 

CONCLUSÕES
Considerando as condições em que os ensaios foram realizados 
conclui-se: 

- O coagulante recuperado do lodo apresentou eficiência de remoção 
de turbidez semelhante à do sulfato de alumínio comercial, para as 
mesmas dosagens e pH de coagulação. 
- O amido contribuiu para a melhoria da eficiência de remoção de 
turbidez, porém com aumento não significativo para as maiores 
dosagens de coagulante. 
- A acidificação do lodo com o propósito de recuperar o sulfato de 
alumínio contribuiu para a inativação de E. coli, indicando que o 
processo reduz o risco sanitário, necessitando, entretanto, incluir 
outros organismos mais resistentes que a E. coli para avaliação 
segura.
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Dilemas do UASB

práticas operacionais e de empreendimentos

Figura 1: Desenho esquemático de um reator UASB. 
Fonte: CHERNICARO et al (1999)  

INTRODUÇÃO

De acordo com o filósofo Karl Popper, a evolução da tecnologia se dá 
através do método da tentativa e erro, sendo necessária a ocorrência de 
uma discussão crítica de forma a se eliminar estes erros.  Este modelo 
pode ser divido em 4 fases: o problema, as tentativas de solução, a 
eliminação de soluções mal sucedidas e finalmente, novos problemas.
Podemos aplicar este modelo na utilização da tecnologia UASB (Upflow 
Anaerobic Sludge Blanket/Reator Anaeróbio de Manto de Lodo) e 
afirmar que o atual estágio deste desenvolvimento se encontra na fase 
4, ou seja, novos problemas.Ainda segundo Popper, toda discussão 
inicia-se da observação focada nos problemas e para isto deve-se, em 
primeiro lugar, admitir que haja problemas. Quando se admite que 
ocorram problemas numa determinada tecnologia, não há uma intenção 
inicial de que esta tecnologia seja eliminada. E admitida a existência 
de problemas, há a necessidade de se observá-las e se propor críticas 
às tentativas de resolução. Ao se fazer estas críticas, corre-se o perigo 
de que sejam interpretadas no âmbito pessoal e não no âmbito técnico.  
A tecnologia UASB no Brasil vem sofrendo desconfiança ao longo dos 
anos. Em suas primeiras implantações, muitas vezes foram vendidas 
esperanças de eficiências equivalentes a um tratamento secundário e 
descuidos na questão de odor. Na segunda onda de implantação, que 
vem ocorrendo nesta primeira década do milênio, a implantação de 
UASBs vem combinada com um pós-tratamento. No entanto ainda 
se observa que novos problemas surgem e necessita-se de uma maior 
discussão técnica para a resolução destes problemas. E, ainda, de 
uma forma um pouco mais pessimista, surgem dilemas ao se utilizar 
a tecnologia UASB. Conforme o Dicionário Aurélio, dilema é uma 
situação embaraçosa com duas saídas difíceis ou penosas.Segundo 
Popper, só o método crítico explica o crescimento extraordinariamente 
rápido da forma científica de conhecimento. Todo o conhecimento pré-
científico é dogmático e a ciência começa com a invenção do método 
crítico não dogmático.O que pretendemos neste artigo é através da 
observação dos problemas e dilemas constatados principalmente na 
área operacional, iniciar uma discussão crítica de modo melhorar as 
concepções dos UASBs.  

Fundamentos da tecnologia UASB

De acordo com FORESTI et al (1999), um dos principais atrativos da 
tecnologia UASB como principal unidade de tratamento biológico de 
esgoto deve-se, principalmente, à constatação de que fração considerável 
do material orgânico (em geral próxima de 70%) pode ser removida, 
nessa unidade sem o dispêndio de energia ou adição de substâncias 
químicas auxiliares.O emprego de um processo anaeróbio é muito 
favorecido na ocorrência de temperaturas acima de 20ºC no esgoto, sendo 
que o parâmetro cinético afetado é a velocidade específica de utilização 
de substrato, o que favorece a aplicação desta tecnologia nos países 
tropicais. Já outra vantagem citada na literatura é a menor produção 
de lodo resultante de um processo anaeróbio. O tratamento de esgoto 
tem como objetivo principal a remoção do material orgânico do esgoto, 

que se dá principalmente através da ação de bactérias. Os mecanismos 
utilizados pelas bactérias são o anabolismo e o catabolismo. 

Quando a bactéria utiliza o material orgânico como fonte de material 
e transforma em massa celular, denomina-se este mecanismo de 
anabolismo ou assimilação. Já no catabolismo, o material orgânico é 
usado como fonte de energia por meio de sua conversão em produtos 
estáveis, liberando energia, parte da qual é usada pelas bactérias no 
processo de anabolismo. Em processos anaeróbios, ocorre o chamado 
catabolismo fermentativo que tem como produtos finais o metano e o 
dióxido de carbono, que são produtos estáveis e não mais susceptíveis 
a outras fermentações. De acordo com GONÇALVES, LUDUVICE 
(2000) a massa de lodo digerido produzido na associação anaeróbio + 
aeróbio corresponde a cerca de 60% da produzida no aeróbio simples 
(com lodo misto digerido).Ou seja, de forma geral um tratamento 
biológico de esgoto transforma o material orgânico em novas células 
através do anabolismo e em produtos finais, como por exemplo, CO2, 
CH4 e H2O, através do catabolismo. Para a avaliação comparativa 
entre a produção de lodo nos processos aeróbios e anaeróbios de 
tratamento é primordial saber a proporção de processamento entre 
os mecanismos de anabolismo e catabolismo destes tratamentos. De 
acordo com VAN HAANDEL; ALEM SOBRINHO (2006) no processo 
anaeróbio a proporção entre anabolismo e catabolismo está na faixa de 
1:13, enquanto que num processo aeróbio é de 2:1. Outro parâmetro 
que exemplifica a menor produção de lodo é através da constatação 
da fração de material orgânico metabolizado convertido em massa 
bacteriana de 0,67 kg SVS/kg DQOmet para tratamento aeróbio e de 0,07 
kg SVS/kg DQOmet para tratamento anaeróbio.Em termos de evolução, 
os tratamentos anaeróbios foram diminuindo as suas dimensões, obtidas 
através do melhor conhecimento dos fenômenos do tratamento, que pôde 
ser verificada através da diminuição dos tempos de detenção hidráulica: 
lagoa anaeróbia, 3 a 5 dias; decanto digestor, de 12 a 24 horas; UASB, 6 
a 10 horas. Para que os fundamentos do tratamento anaeróbio expostos 
anteriormente fossem aplicados na prática, desenvolveu-se o UASB, 
que consiste num único reator, onde na parte superior estão associados 
o decantador e o separador trifásico (gás, sólido e líquido), conforme 
ilustrado na figura 1.

O esgoto a ser tratado é introduzido de forma distribuída uniformemente 
pelo fundo do reator e atravessa as camadas de leito, com elevada 
concentração de sólidos, e manto de lodo, de concentração mais dispersa 
que o leito. Os defletores de gás direcionam as bolhas de biogás para 
a campânula de coleta, enquanto que o líquido mais os sólidos em 
suspensão são dirigidos para o compartimento da zona de decantação, 
onde grande parte destes sólidos se sedimenta e retorna para o fundo 
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CONCLUSÕES
Considerando as condições em que os ensaios foram realizados 
conclui-se: 

- O coagulante recuperado do lodo apresentou eficiência de remoção 
de turbidez semelhante à do sulfato de alumínio comercial, para as 
mesmas dosagens e pH de coagulação. 
- O amido contribuiu para a melhoria da eficiência de remoção de 
turbidez, porém com aumento não significativo para as maiores 
dosagens de coagulante. 
- A acidificação do lodo com o propósito de recuperar o sulfato de 
alumínio contribuiu para a inativação de E. coli, indicando que o 
processo reduz o risco sanitário, necessitando, entretanto, incluir 
outros organismos mais resistentes que a E. coli para avaliação 
segura.
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atual instalada de 1,8 m3/s (910.000 habitantes) e com previsão de 
ampliação para 3,6 m3/s (1.600.000 habitantes). A hipótese levantada 
para contra-argumentar um reator com volume máximo de 400 m3 é a 
incorporação de tecnologias que reduzissem custos, como por exemplo, 
sistema separador trifásico com lona, automação no acionamento de 
válvulas (Figuras 5 e 6), estruturas pré-moldadas, construção de UASB 
em taludes, etc. 

O que merece ênfase é o aparecimento do seguinte dilema: em ETEs 
de grande porte: ao se optar pela tecnologia UASB, deve-se prever se 
a operação será feita de forma automatizada ou manual na remoção do 
descarte de lodo. Se for feita de forma automatizada devem ser previstas 
válvulas automatizadas, que podem somar recursos significativos já que 
não é muito evidente a economia de escala. Caso se opte pelo manual, 
devem ser previstos os recursos humanos necessários para a realização 
destas tarefas e que são muito facilmente relevadas. O cenário mais 
pessimista é a não adoção de sistema com válvulas automatizadas e 
a não previsão ou manutenção dos recursos humanos necessários, 
levando a uma operação problemática e conseqüentemente gerando 
desconfiança desta tecnologia. 

De acordo com ALEM SOBRINHO; KATO (1999), o desenvolvimento 
dos UASBs no Brasil foi impulsionado inicialmente por pesquisadores 
da CETESB, Escola de Engenharia de São Carlos (USP), do IPT 
– Instituto de Pesquisa Tecnológicas e SANEPAR. Estas pesquisas 
tiveram como fundamento as experimentações desenvolvidas pelo 
Professor holandês Gatze Lettinga na década de 70.A segunda onda de 
desenvolvimento ocorreu com o PROSAB/Programa de Pesquisas em 
Saneamento Básico, financiado pelo FINEP-Financiadora de Estudos 
e Projetos e CNPq/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico, do Ministério da Ciência e Tecnologia/MCT.  Foi 
formada uma rede com 15 universidades para estudar o pós-tratamento 
de UASB.Fruto destas intensas pesquisas é a adoção do UASB como 
parte do sistema de tratamento junto aos prestadores do serviço de 
saneamento.  No Estado de São Paulo, a aplicação da tecnologia UASB 
nos sistemas operados pela SABESP ocorreu de forma muito restrita 
e como exemplos, podem ser citados os sistemas de Ribeirão Pires, 
Boituva e Cesário Lange implantados na década de 90. Somente nos 
últimos anos vêm ocorrendo na SABESP uma maior elaboração de 
projetos com UASBs, justamente devido aos conhecimentos adquiridos 
das pesquisas desenvolvidas. Entre os projetos em desenvolvimento na 
SABESP, encontra-se em fase de construção a ETE de Campo Limpo/
Várzea Paulista com capacidade nominal de 560 L/s através de UASB 
e lodos ativados com decantação alternada. Já em Campinas, a maioria 
das ETEs de maior porte foram todas concebidas com UASB. As duas 
maiores ETEs da região de Campinas são a ETE Anhumas, inaugurada 
em 2007, com capacidade nominal de 1200 L/s, composto por UASB, 
Tratamento Físico-Químico e Flotação por Ar Dissolvido e a ETE 
Piçarrão, inaugurada em 2004, com capacidade nominal de 556 L/s, 
composto por UASB, Lodos Ativados e Flotação por ar dissolvido. 

A ETE Piracicamirim/Piracicaba foi um dos primeiros UASB de 
grande porte com 500 L/s de capacidade nominal e implantada em 
1998. No Estado do Paraná, a aplicação da tecnologia UASB é mais 
antiga que em São Paulo e iniciou-se na década de 80, resultante dos 
estudos promovidos pela Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento da 
SANEPAR, segundo GOMES (2004). Este pioneirismo da SANEPAR 
foi reconhecido através da recepção do Profº Lettinga, que viu implantada 
em escala real a aplicação do UASB em esgoto sanitário e promoveu 
a ida dos técnicos brasileiros a Cali/Colômbia e Massachussets/EUA. 
E ainda segundo GOMES (1981), naquela época a SANEPAR decidiu 
adiar a implantação de novas estações de tratamento de esgoto devido 
às pesquisas de desenvolvimento em andamento na época e migrou das 
tecnologias aeróbias para anaeróbias de tratamento.

No Estado de Minas Gerais foi implantada em 2006 a ETE Ribeirão do 
Onça, de Belo Horizonte, que é uma das maiores unidades de UASB 
que se tem notícia. No caso da ETE Onça, previu-se a implantação 

Figura 2: 
Válvulas motorizadas de descarte 
de lodo da ETE Matão

Figura 3: UASB de Anhumas – 
Válvulas manuais de remoção de 
escuma e lodo

Figura 4: Válvulas manuais de 
remoção de escuma e de lodo da 
ETE Anhumas 

Figura 6: Princípio de funcionamento da válvula esfera excêntrica

progressiva de UASBs em 1ª etapa e o tratamento aeróbio, com Filtros 
Biológicos Percoladores em 2ª etapa, devido a uma maior flexibilidade 
no licenciamento ambiental neste Estado.No Distrito Federal, dos 17 
sistemas instalados (capacidade nominal de 5960 L/s), 12 sistemas 
possuem UASBs como parte do tratamento (capacidade nominal de 
3303 L/s), sendo que a ETE Melchior implantada em 2005 é a de maior 
porte (capacidade nominal de 1469 L/s), conforme informações obtidas 
em CAESB (2008).Apesar das vantagens já citadas da tecnologia 
UASB, a qualidade do efluente final dificilmente atinge o parâmetro de 
remoção de carga de DBO de um tratamento secundário. A promessa 
indevida de projetistas que alegavam remoção equivalente a um 
tratamento secundário aeróbio e o descuido relativo aos problemas de 
odor levaram a um comprometimento da credibilidade desta tecnologia 
diante de várias companhias operadoras de saneamento e órgãos de 
controle ambiental.Posteriormente, com o devido reconhecimento 
da necessidade de um pós-tratamento após o UASB, muitos projetos 
de ETEs incorporaram o UASB como uma das etapas de processo e 
ocupando o lugar do decantador primário, adensador de lodo primário 
e digestor.

Questão da escala de atendimento

A questão da escala de um UASB é um importante aspecto que merece 
uma reflexão mais atenta desta tecnologia. De forma grosseira, um 
UASB de grande porte nada mais seria que a somatória de pequenos 
UASBs. De forma diferente que, por exemplo, um decantador secundário 
circular que possui uma entrada e um único vertedor de saída, num 
UASB teríamos múltiplas entradas e múltiplas saídas. A ocorrência de 
várias saídas de descarte de excesso de lodo leva a necessidade de vários 
acionamentos para a realização desta operação. Na ETE Matão previu-
se a introdução de válvulas de acionamento automático de remoção de 
lodo (Figura 2), o que não ocorreu na ETEs Anhumas (Figuras 3 e 4), 
Piçarrão e Onça, elevando assim a carga de trabalho, mas diminuindo 
os investimentos. Esta abordagem de não se ter ETEs de grande porte 
foi uma das diretrizes adotadas pela SANEPAR na década de 80, que 
considerava bacias de esgotamento atendendo entre 5000 a 100.000 
habitantes, conforme GOMES (1983). Já em relação à modulação de 
UASBs, POL, LETTINGA (1989) apud VIEIRA; GARCIA JR (1992) 
recomendavam um volume máximo de 400 m3, pois volumes maiores 
não apresentariam vantagens adicionais relativos aos aspectos de 
estrutura e requisitos de operação/manutenção.

Tratamento preliminar
 
Atualmente há uma tendência de se restringir cada vez mais a abertura 
dos dispositivos de retenção de material grosseiro conforme KELLER 
et al (2006), através da adoção de peneiras com abertura igual ou 
menor a 6 mm. Quando há membranas esta restrição aumenta entre 
1 a 3 mm.Na SABESP, os projetos de ETEs da Diretoria de Sistemas 
Regionais (Litoral e Interior) já incorporam pelo menos uma peneira 
de 6 mm, independente do tipo de tratamento posterior. Na RMSP, os 
problemas da falta de uma menor abertura no tratamento preliminar 
foram detectados na fase sólida do tratamento e solucionados através 
da introdução de peneiras do tipo Aqua-Guard para o lodo nas ETEs 
Barueri e ABC. Na ETE São Miguel a mudança de abertura foi feita 
no tratamento preliminar do esgoto bruto.No Brasil, alguns projetistas 
vêm recomendando para o UASB a utilização prévia de peneira e caixa 
de gordura de modo a minimizar a ocorrência de formação da escuma.  

Tabela 1: Principais objetivos do separador trifásico para UASB
Aplicação prática da tecnologia UASB no Brasil

Apesar desta recomendação de 
volume máximo por reator de 400 
m3, em 1990 foi feito a ETE Río 
Frío, Bucaramanga, Colômbia, 
modulado com 2 unidades de 
3300 m3 cada e capacidade total 
de projeto de 359 L/s, conforme 
descrito por SCHELLINKHOUT, 
COLLAZOS (1992). No Brasil, em 
2006 foi implantada a ETE Onça/
MG com 24 reatores com volume 
de 2211,9 m3, e com capacidade 

práticas operacionais e de empreendimentos

do reator. Da descrição feita do processo, verifica-se que o separador 
trifásico é um elemento primordial no funcionamento do UASB. Suas 
principais características foram sumarizadas por LETTINGA, POL 
(1991) conforme tabela 1 a seguir.
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atual instalada de 1,8 m3/s (910.000 habitantes) e com previsão de 
ampliação para 3,6 m3/s (1.600.000 habitantes). A hipótese levantada 
para contra-argumentar um reator com volume máximo de 400 m3 é a 
incorporação de tecnologias que reduzissem custos, como por exemplo, 
sistema separador trifásico com lona, automação no acionamento de 
válvulas (Figuras 5 e 6), estruturas pré-moldadas, construção de UASB 
em taludes, etc. 

O que merece ênfase é o aparecimento do seguinte dilema: em ETEs 
de grande porte: ao se optar pela tecnologia UASB, deve-se prever se 
a operação será feita de forma automatizada ou manual na remoção do 
descarte de lodo. Se for feita de forma automatizada devem ser previstas 
válvulas automatizadas, que podem somar recursos significativos já que 
não é muito evidente a economia de escala. Caso se opte pelo manual, 
devem ser previstos os recursos humanos necessários para a realização 
destas tarefas e que são muito facilmente relevadas. O cenário mais 
pessimista é a não adoção de sistema com válvulas automatizadas e 
a não previsão ou manutenção dos recursos humanos necessários, 
levando a uma operação problemática e conseqüentemente gerando 
desconfiança desta tecnologia. 

Figura 2: 
Válvulas motorizadas de descarte 
de lodo da ETE Matão

Figura 3: UASB de Anhumas – 
Válvulas manuais de remoção de 
escuma e lodo

Figura 4: Válvulas manuais de 
remoção de escuma e de lodo da 
ETE Anhumas 

Figura 5: Válvulas do tipo esfera 
excêntrica da ETE Onça com 
acionamento manual

Figura 6: Princípio de funcionamento da válvula esfera excêntrica

progressiva de UASBs em 1ª etapa e o tratamento aeróbio, com Filtros 
Biológicos Percoladores em 2ª etapa, devido a uma maior flexibilidade 
no licenciamento ambiental neste Estado.No Distrito Federal, dos 17 
sistemas instalados (capacidade nominal de 5960 L/s), 12 sistemas 
possuem UASBs como parte do tratamento (capacidade nominal de 
3303 L/s), sendo que a ETE Melchior implantada em 2005 é a de maior 
porte (capacidade nominal de 1469 L/s), conforme informações obtidas 
em CAESB (2008).Apesar das vantagens já citadas da tecnologia 
UASB, a qualidade do efluente final dificilmente atinge o parâmetro de 
remoção de carga de DBO de um tratamento secundário. A promessa 
indevida de projetistas que alegavam remoção equivalente a um 
tratamento secundário aeróbio e o descuido relativo aos problemas de 
odor levaram a um comprometimento da credibilidade desta tecnologia 
diante de várias companhias operadoras de saneamento e órgãos de 
controle ambiental.Posteriormente, com o devido reconhecimento 
da necessidade de um pós-tratamento após o UASB, muitos projetos 
de ETEs incorporaram o UASB como uma das etapas de processo e 
ocupando o lugar do decantador primário, adensador de lodo primário 
e digestor.

Questão da escala de atendimento

A questão da escala de um UASB é um importante aspecto que merece 
uma reflexão mais atenta desta tecnologia. De forma grosseira, um 
UASB de grande porte nada mais seria que a somatória de pequenos 
UASBs. De forma diferente que, por exemplo, um decantador secundário 
circular que possui uma entrada e um único vertedor de saída, num 
UASB teríamos múltiplas entradas e múltiplas saídas. A ocorrência de 
várias saídas de descarte de excesso de lodo leva a necessidade de vários 
acionamentos para a realização desta operação. Na ETE Matão previu-
se a introdução de válvulas de acionamento automático de remoção de 
lodo (Figura 2), o que não ocorreu na ETEs Anhumas (Figuras 3 e 4), 
Piçarrão e Onça, elevando assim a carga de trabalho, mas diminuindo 
os investimentos. Esta abordagem de não se ter ETEs de grande porte 
foi uma das diretrizes adotadas pela SANEPAR na década de 80, que 
considerava bacias de esgotamento atendendo entre 5000 a 100.000 
habitantes, conforme GOMES (1983). Já em relação à modulação de 
UASBs, POL, LETTINGA (1989) apud VIEIRA; GARCIA JR (1992) 
recomendavam um volume máximo de 400 m3, pois volumes maiores 
não apresentariam vantagens adicionais relativos aos aspectos de 
estrutura e requisitos de operação/manutenção.

Figura 7: Percolado da caçamba do material de gradeamento fino

Tratamento preliminar
 
Atualmente há uma tendência de se restringir cada vez mais a abertura 
dos dispositivos de retenção de material grosseiro conforme KELLER 
et al (2006), através da adoção de peneiras com abertura igual ou 
menor a 6 mm. Quando há membranas esta restrição aumenta entre 
1 a 3 mm.Na SABESP, os projetos de ETEs da Diretoria de Sistemas 
Regionais (Litoral e Interior) já incorporam pelo menos uma peneira 
de 6 mm, independente do tipo de tratamento posterior. Na RMSP, os 
problemas da falta de uma menor abertura no tratamento preliminar 
foram detectados na fase sólida do tratamento e solucionados através 
da introdução de peneiras do tipo Aqua-Guard para o lodo nas ETEs 
Barueri e ABC. Na ETE São Miguel a mudança de abertura foi feita 
no tratamento preliminar do esgoto bruto.No Brasil, alguns projetistas 
vêm recomendando para o UASB a utilização prévia de peneira e caixa 
de gordura de modo a minimizar a ocorrência de formação da escuma.  

No entanto SOUZA (2006) realizou um peneiramento de 1 mm no 
esgoto e não notou diferenças na taxa de formação deste material. Já a 
introdução de peneira é recomendável de modo e evitar entupimentos e 
/ou acúmulos nos sistemas de alimentação ou saída. Esta abordagem foi 
feita nas ETEs com UASB mais recentes da SANASA, onde se adotou 
um peneiramento de 3 mm conforme GRANDIN (2009).  Já o sistema 
U-Box da Dedini prevê a utilização de uma peneira de 1 mm. 

Quanto à avaliação da caixa de gordura não se encontrou relatos sobre 
a influência na taxa de formação de escuma. Normalmente a introdução 
de peneiras não elimina a necessidade de se fazer um gradeamento fino, 
de 10 a 20 mm. Ou seja, o peneiramento não deve ser utilizado como 
substituto do gradeamento fino e sim como complemento.Do ponto de 
vista operacional, os problemas de deposição de material grosseiro em 
canais e outras unidades são solucionados, mas devem ser redobrados 
os cuidados relativos a odor, devido à maior retenção de material. Há 
equipamentos que minimizam os problemas de odor, através da adoção 
de dispositivos de lavagem do material retido e compactação.Uma 
observação a ser feita, um tanto óbvia para algumas pessoas e outras 
nem tanto, é a necessidade de se prever instalações para o adequado 
recolhimento de material percolado, tanto da caixa de areia como do 
gradeamento/peneiramento. 

Na SABESP, algumas ETEs foram submetidas à auditoria de ISO 
14.000 e uma das não conformidades mais apontada é o lançamento dos 
percolados em galerias de água pluviais.A título de exemplo, mostra- 
se este problema na ETE Anhumas/SANASA, onde não foi previsto o 
recolhimento do percolado do gradeamento fino, conforme figura 7.
 

práticas operacionais e de empreendimentos

Devido a este problema, a área operacional está providenciando as 
devidas adequações como já foram feitas para o peneiramento de 3 mm, 
onde se vê o recorte do chão para a introdução de tubulação de coleta de 
percolado.  Também foram desenvolvidas caçambas com drenos para 
recolhimento de percolado, conforme figuras 8 e 9. 
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Figura 16: 
Corte esquemático de um reator UASB com vista da escuma no decantador e interior do 

separador  - Fonte: SOUZA (2006)

Figura 18: Saída de efluente na área do UASB de Piçarrão/SP

Figura 17: Saída de efluente na área do UASB de Ribeirão Pires/SP

Este tipo de erro não previsto na etapa de projeto, apesar de ser 
solucionável, acaba consumindo muito tempo e dinheiro da área 
operacional, recursos estes muito escassos após o recebimento da 
obra.

Conforme descrição feita por RAMOS et al (2008), a ETE Gama/
DF apresenta um sistema de distribuição com tubos perfurados 
progressivamente. Este tipo de sistema também é passível de críticas, 
pela dificuldade de identificação de entupimentos, além da dificuldade 
de se calcular a distribuição progressiva e igualitária destas vazões.Um 
bom exemplo de concepção para a entrada de esgoto bruto pode ser 
encontrada na ETE Onça, da COPASA, Belo Horizonte/MG, com um 
sistema do tipo tulipa, conforme figuras 11, 12, 13 e 14.  Neste tipo 
de alimentação há a possibilidade de identificar em cada tubulação de 
entrada a ocorrência de entupimento, bem como permitir o acesso para 
provocar um desbloqueio. 

Figura 11: Visão geral do sistema 
de entrada de esgoto no UASB da 
ETE Onça

Figura 12: Detalhe da tulipa

Figura 13: Detalhe da entrada Figura 14: 
Operação de desentupimento de 
cada bocal de entrada

Figura 15: 
Sistema de alimentação de tubos do UASB de Ribeirão Pires

A escuma é formada basicamente por óleos e graxas que se acumulam 
ao longo do tempo na superfície. O problema da escuma fica muito 
agravado no separador trifásico com campânulas feitas de fibra de 
vidro. A escuma formada no separador trifásico acaba se endurecendo 
e aprisiona o gás através do desenvolvimento de um selo. Esta 
contínua produção de gás não é detectada na linha de saída de gás da 
campânula. 

Já a pressão debaixo da camada de escuma aumenta a tal ponto de 
romper abruptamente este selo e provocando uma movimentação das 
placas endurecidas e a torção das campânulas. Este tipo de acidente 
foi o que ocorreu nas ETEs Lajeado de Botucatu/SP e Piracicamirim 
de Piracicaba/SP.Para a escuma formada na área de decantação, 
recomenda-se que seja realizada a remoção contínua deste material 
através da saída em conjunto com o efluente. Como já é de consenso 
a existência de pós-tratamento após o UASB, esta unidade poderia 
acrescentar um tratamento adicional ou mesmo que se despreze este 
processo, o acréscimo de carga orgânica no efluente final ocorre de 
forma marginal. 

Conforme VAN HAANDEL; LETTINGA (1994) apud SOUZA (2006), 
uma investigação feita em Kampur, Índia, entre reatores com e sem 
cortina escumadeira, revela pequenos incrementos na qualidade do 
efluente com a introdução do dispositivo. De fato, SOUZA (2006) 
acabou realizando medições neste incremento e encontrou valores 
muito baixos.A remoção contínua de escuma parte do pressuposto de 
que em UASBs com utilização de calhas vertedoras triangulares na área 
de decantação e sem cortina escumadeira não se observa a formação 
de escuma, ao contrário do que se constata na utilização de tubulação 
perfurada, conforme ilustrado nas figuras 17 e 18.

práticas operacionais e de empreendimentos

Figura 8: 
Caçamba de material peneirado e detalhe de piso recortado para passagem 

de tubulação

Figura 9: 
Caçamba com dreno de percolado

Distribuição de esgoto bruto dentro do UASB

A tecnologia UASB se processa de modo que o fluxo de entrada de 
esgoto seja feito de forma mais distribuída possível em sua superfície 
de baixo. A remoção de excesso lodo também deve ser feita de forma 
uniforme.CHERNICARO et al (1999) teceram recomendações sobre 
os sistemas de distribuição de entrada no UASB. Mesmo assim na 
prática encontram-se concepções que não levaram em conta estas 
recomendações e que levam a problemas operacionais.Uma concepção 
de projeto passível de crítica é a adoção de sistemas que não permitem 
a identificação de pontos de entupimento, podendo ser citado, como 
exemplos, sistemas com ramificações no sistema de distribuição. As 
figuras 9 e 10 mostram um exemplo de distribuição que apresenta esta 
concepção. Este tipo de distribuição com divisões internas (“manifolds”) 
já havia sido condenada por VIEIRA, GARCIA JR (1992). 

Figura 10a: Implantação de 
sistema de distribuição com 
derivação

Figura 10b: Planta de sistema de 
distribuição com derivação

A ETE Ribeirão Pires, de implantação mais antiga, também apresenta 
um sistema de distribuição com uma tubulação isolada por entrada 
(Figura 15).

O problema da escuma

Um dos principais problemas da tecnologia UASB é a formação e 
acumulação de escuma tanto na área de decantação como no separador 
trifásico, conforme ilustrado na figura 16. A falta da previsão de 
dispositivos devidamente projetados e instalados para a retirada desta 
escuma fatalmente leva a problemas operacionais de difícil resolução 
posterior. 
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Figura 16: 
Corte esquemático de um reator UASB com vista da escuma no decantador e interior do 

separador  - Fonte: SOUZA (2006)

Figura 18: Saída de efluente na área do UASB de Piçarrão/SP

Figura 20: Acumulação de 
escuma na área decantação 
devido à utilização de tubulação 
perfurada  no UASB da ETE 
Matão/SP

Figura 17: Saída de efluente na área do UASB de Ribeirão Pires/SP

Figura 21: 
Escuma na área de decantação do UASB da ETE

Conforme descrição feita por RAMOS et al (2008), a ETE Gama/
DF apresenta um sistema de distribuição com tubos perfurados 
progressivamente. Este tipo de sistema também é passível de críticas, 
pela dificuldade de identificação de entupimentos, além da dificuldade 
de se calcular a distribuição progressiva e igualitária destas vazões.Um 
bom exemplo de concepção para a entrada de esgoto bruto pode ser 
encontrada na ETE Onça, da COPASA, Belo Horizonte/MG, com um 
sistema do tipo tulipa, conforme figuras 11, 12, 13 e 14.  Neste tipo 
de alimentação há a possibilidade de identificar em cada tubulação de 
entrada a ocorrência de entupimento, bem como permitir o acesso para 
provocar um desbloqueio. 

Com a utilização de tubulação perfurada para retirada do efluente, 
apesar das vantagens citadas por CHERNICARO et al (1999), há o 
favorecimento do acúmulo de escuma na área do decantador, conforme 
ilustrado nas figuras 19 e 20 do UASB da ETE Matão/SP e figura 21 da 
ETE Melchior/DF. 

Figura 12: Detalhe da tulipa

Figura 14: 
Operação de desentupimento de 
cada bocal de entrada

Figura 19: Utilização de 
tubulação perfurada para 
retirada de efluente do UASB 
da ETE Matão/SP

A escuma é formada basicamente por óleos e graxas que se acumulam 
ao longo do tempo na superfície. O problema da escuma fica muito 
agravado no separador trifásico com campânulas feitas de fibra de 
vidro. A escuma formada no separador trifásico acaba se endurecendo 
e aprisiona o gás através do desenvolvimento de um selo. Esta 
contínua produção de gás não é detectada na linha de saída de gás da 
campânula. 

Já a pressão debaixo da camada de escuma aumenta a tal ponto de 
romper abruptamente este selo e provocando uma movimentação das 
placas endurecidas e a torção das campânulas. Este tipo de acidente 
foi o que ocorreu nas ETEs Lajeado de Botucatu/SP e Piracicamirim 
de Piracicaba/SP.Para a escuma formada na área de decantação, 
recomenda-se que seja realizada a remoção contínua deste material 
através da saída em conjunto com o efluente. Como já é de consenso 
a existência de pós-tratamento após o UASB, esta unidade poderia 
acrescentar um tratamento adicional ou mesmo que se despreze este 
processo, o acréscimo de carga orgânica no efluente final ocorre de 
forma marginal. 

Conforme VAN HAANDEL; LETTINGA (1994) apud SOUZA (2006), 
uma investigação feita em Kampur, Índia, entre reatores com e sem 
cortina escumadeira, revela pequenos incrementos na qualidade do 
efluente com a introdução do dispositivo. De fato, SOUZA (2006) 
acabou realizando medições neste incremento e encontrou valores 
muito baixos.A remoção contínua de escuma parte do pressuposto de 
que em UASBs com utilização de calhas vertedoras triangulares na área 
de decantação e sem cortina escumadeira não se observa a formação 
de escuma, ao contrário do que se constata na utilização de tubulação 
perfurada, conforme ilustrado nas figuras 17 e 18.

práticas operacionais e de empreendimentos

A ETE Ribeirão Pires, de implantação mais antiga, também apresenta 
um sistema de distribuição com uma tubulação isolada por entrada 
(Figura 15).

O problema da escuma

Um dos principais problemas da tecnologia UASB é a formação e 
acumulação de escuma tanto na área de decantação como no separador 
trifásico, conforme ilustrado na figura 16. A falta da previsão de 
dispositivos devidamente projetados e instalados para a retirada desta 
escuma fatalmente leva a problemas operacionais de difícil resolução 
posterior. 

Este tipo de solução foi a adotada por GOMES et al (2007) no Paraná, 
através da remoção de cortina escumadeira que estava instalada ao 
lado dos vertedores triangulares. Entre outros problemas, a presença 
deste dispositivo leva a necessidade de outros acessórios para a retirada 
deste material e, consequentemente, uma maior rotina operacional. A 
remoção da escumadeira também foi a estratégia adotada na ETE Onça/
BH, conforme descrito por LOBATO et al (2007).No entanto, como 
observado por CHERNICARO et al (1999), a utilização de vertedores 
triangulares traz como inconveniente a necessidade de cuidados 
especiais no nivelamento. Fica claro nesta discussão, conforme 
citado por POPPER, que estabelecida a solução para um determinado 
problema, aparecem novos problemas. GOMES et al (2007) também 
cita a necessidade de se realizar limpezas nos vertedores.No dilema 
da escolha entre tubulação perfurada e vertedores triangulares na área 
de decantação, nos parece mais conveniente a escolha do vertedores 
triangulares de forma a se lidar somente com o problema de limpeza 
de vertedores e eliminar o problema da escuma na área de decantação.
Já em relação à resolução do problema de acumulação de escuma no 
separador trifásico as alternativas de resolução são mais complexas de 
se projetar e operar.Nas diversas visitas realizadas a diferentes UASBs, 
constatou-se um sistema que atendeu as nossas expectativas. A ETE de 
Matão/SP (CAEMA- Companhia de Águas e Esgotos de Matão, CMS – 
Companhia Matonense de Saneamento) utiliza um sistema de comporta 
na área debaixo das campânulas de gás, conforme figuras 22, 23 e 24. 
Também há um sistema de jato de água para quebra de escuma em 
cima das campânulas de gás de modo a permitir o fluxo de gás.Na ETE 
Ribeirão Pires, este mecanismo de jato de água se mostrou satisfatório 
na manutenção da pressão no interior das campânulas, que era um 
indicativo da produção de gás e a não ocorrência de aprisionamento de 
gás, sendo que a única crítica é que utilizava água potável para realizar 
esta operação. 
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Outro sistema de remoção interessante de remoção de escuma é 
apresentado por CHERNICARO et al (2009), referente a um dispositivo 
instalado na ETE Onça.

Níveis de escuma (dentro do separador trifásico) e de líquido (su-
perfície do compartimento de decantação) nas condições normais 
do reator em operação. A válvula de escuma está fechada e a vál-
vula de biogás aberta, sendo que a pressão de gás seja suficiente 
para manter o nível da escuma cerca de 5 cm abaixo do vertedor 
de saída.Redução da pressão de gás, resultando na subida de nível 
da escuma dentro do separador trifásico. A válvula de biogás é 
fechada e a válvula de biogás aberta, permitindo que a escuma es-
coe para os vertedores internos.Final do procedimento de remoção 
de escuma e fechamento da válvula de escuma.Abertura da vál-
vula de biogás e aumento da pressão, resultando no decréscimo do 
nível da escuma dentro do separador trifásico. Retorno à condição 
ordinária do reator em operação. Este dispositivo da ETE Onça 
possui uma concepção que permite uma remoção de escuma, desde 
que não ocorra uma solidificação desta escuma. As figuras 26 e 27 
ilustram certos detalhes da instalação feita na ETE Onça.

Tanto o sistema de comporta como o sistema de calha realizam de 
forma satisfatória a operação de remoção de escuma. No entanto 
a operação prática de um sistema destes em ETEs de grande porte 
é dificultada pelo grande número de válvulas e comportas a se-
rem acionadas. Como estes dispositivos localizam-se debaixo das 
campânulas de gás fica difícil checar se houve ou não a realização 
da operação.Uma vantagem operacional do sistema de remoção de 
escuma por comporta/ETE Matão em relação ao sistema de calha 
coletora é a não necessidade de se aguardar o tempo de subida do 
nível de líquido no interior do UASB.

O problema da escuma ainda tem campo para a proposição de so-
luções. Já se pensou, por exemplo, na utilização de tulipas vertedo-
ras para a remoção de escuma nas áreas debaixo das campânulas, 
no entanto a área de abrangência ficava restrita somente à área 
adjacente. Outra forma de se operar a remoção de escuma do dis-
positivo da ETE Onça poderia ser de forma contínua, o que poderia 
diminuir a ocorrência de zonas mortas, conforme identificada por 
PEÑA et al (2006), que realizaram um estudo hidrodinâmico em 
escala real para UASB com volume de 275 m3 e tempo de detenção 
hidráulico de 7,1 h para a vazão média. 

Este artigo relatou a existência de uma grande zona morta debai-
xo do separador trifásico, bem como curto-circuitos, que surgiam 
tanto nas condições de sub-vazão como de super-vazão média de 
projeto. No entanto a imposição de uma lâmina, mesmo que baixa, 
ao longo de toda a campânula implicaria numa vazão significativa-
mente alta, o que levaria a posteriores problemas nas unidades sub-
seqüentes.  O desafio de engenharia seria elaborar um dispositivo 
de remoção de escuma fácil de ser operado e que não trouxesse 
problemas de geração de odor. Ou ainda, poderia ser introduzido 
na área de acúmulo de escuma algum produto que degradasse ou 
oxidasse esta camada, num custo acessível. 

Área de Decantação aberta ou fechada

Os projetos de UASBs podem optar concepções com área de decantação 
fechada ou aberta. A ETE de Bucaramanga/Colômbia inicialmente 
adotou a decantação do tipo aberta, conforme ilustrado na Figura 28.

Posteriormente devido a reclamações da vizinhança local, foi 
feito a cobertura com telhas de alumínio, conforme ilustrado na 
figura 29.Caminho inverso foi percorrido pela ETE Piçarrão, onde 
inicialmente estavam instalados telhas na área de decantação, conforme 
figura 30 e sistema de exaustão de ar. Conforme relato operacional da 
ETE Piçarrão, devido à necessidade de constantes operações de ajuste 
das calhas e a não constatação de odores quando descobertos, resolveu-
se tirar de forma permanente estas telhas de cobertura facilitando a 
observação visual e manutenção. O odor na ETE Piçarrão é gerado em 
outros pontos e devidamente tratado. 

Esta facilidade de observação da qualidade do efluente do UASB 
também deve ser levada em conta quando se faz a cobertura da área 
de decantação. Na ETE Anhumas, toda a área superior é recoberta, 
inclusive a área de decantação, conforme figura 31. No entanto não há 
pontos de coleta de amostra de efluente de cada reator, prejudicando o 
controle operacional e também a correlação de dados de concentração 
de sólidos do manto de lodo e sólidos sedimentáveis do efluente.

Tendo em vista esta deficiência, a área de operação da ETE Anhumas 
está instalando um sistema de tubulações que permita a retirada de 
amostras de cada reator e assim realizar correlações entre os sólidos 
sedimentáveis do efluente e a concentração de sólidos do lodo no manto, 
cujo sistema de amostragem foi devidamente previsto conforme figura 
32. Apesar de ser um tanto óbvia esta necessidade de se visualizar a 
qualidade de efluente final de cada reator UASB, foi mais um pequeno 
detalhe desprezado na etapa de projeto.  

práticas operacionais e de empreendimentos

Figura 22: Sistema de jatos de 
água em cima das campânulas 
de gás do UASB de Matão

Figura 23: Comporta para 
remoção de escuma do UASB 
de Matão

Figura 24: Desenhos do sistema de comporta para remoção de escuma do 
UASB de Matão. Fonte: Valmir Perruso (Proesa Engenharia) e Kouji 
Kitahara

Figura 25: Dispositivo de re moção de escuma do UASB da ETE Onça/MG. 
Fonte: CHERNICARO et al (2009)

Figura 26: 
Calha de remoção de escuma da 

ETE Onça/

Figura 27: Abertura de inspeção 
do dispositivo de remoção de                
escuma da ETE Onça/MG

Figura 28: UASB de Bucaramanga. 
Fonte: 
SCHELLINKHOUT, COLLAZOS 
(1992) 

Figura 29: UASB de Bucaramanga 
coberto com telha de alumínio. 
Fonte: GIRALDI (2007)

Figura 30: 
UASB coberto da ETE Piçarrão.  - Fonte: GIRALDI (2007)

Figura 31: 
ETE Anhumas/Campinas com recobrimento total  
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Tanto o sistema de comporta como o sistema de calha realizam de 
forma satisfatória a operação de remoção de escuma. No entanto 
a operação prática de um sistema destes em ETEs de grande porte 
é dificultada pelo grande número de válvulas e comportas a se-
rem acionadas. Como estes dispositivos localizam-se debaixo das 
campânulas de gás fica difícil checar se houve ou não a realização 
da operação.Uma vantagem operacional do sistema de remoção de 
escuma por comporta/ETE Matão em relação ao sistema de calha 
coletora é a não necessidade de se aguardar o tempo de subida do 
nível de líquido no interior do UASB.

O problema da escuma ainda tem campo para a proposição de so-
luções. Já se pensou, por exemplo, na utilização de tulipas vertedo-
ras para a remoção de escuma nas áreas debaixo das campânulas, 
no entanto a área de abrangência ficava restrita somente à área 
adjacente. Outra forma de se operar a remoção de escuma do dis-
positivo da ETE Onça poderia ser de forma contínua, o que poderia 
diminuir a ocorrência de zonas mortas, conforme identificada por 
PEÑA et al (2006), que realizaram um estudo hidrodinâmico em 
escala real para UASB com volume de 275 m3 e tempo de detenção 
hidráulico de 7,1 h para a vazão média. 

Este artigo relatou a existência de uma grande zona morta debai-
xo do separador trifásico, bem como curto-circuitos, que surgiam 
tanto nas condições de sub-vazão como de super-vazão média de 
projeto. No entanto a imposição de uma lâmina, mesmo que baixa, 
ao longo de toda a campânula implicaria numa vazão significativa-
mente alta, o que levaria a posteriores problemas nas unidades sub-
seqüentes.  O desafio de engenharia seria elaborar um dispositivo 
de remoção de escuma fácil de ser operado e que não trouxesse 
problemas de geração de odor. Ou ainda, poderia ser introduzido 
na área de acúmulo de escuma algum produto que degradasse ou 
oxidasse esta camada, num custo acessível. 

Área de Decantação aberta ou fechada

Os projetos de UASBs podem optar concepções com área de decantação 
fechada ou aberta. A ETE de Bucaramanga/Colômbia inicialmente 
adotou a decantação do tipo aberta, conforme ilustrado na Figura 28.

Posteriormente devido a reclamações da vizinhança local, foi 
feito a cobertura com telhas de alumínio, conforme ilustrado na 
figura 29.Caminho inverso foi percorrido pela ETE Piçarrão, onde 
inicialmente estavam instalados telhas na área de decantação, conforme 
figura 30 e sistema de exaustão de ar. Conforme relato operacional da 
ETE Piçarrão, devido à necessidade de constantes operações de ajuste 
das calhas e a não constatação de odores quando descobertos, resolveu-
se tirar de forma permanente estas telhas de cobertura facilitando a 
observação visual e manutenção. O odor na ETE Piçarrão é gerado em 
outros pontos e devidamente tratado. 

Sistema de medição de gás

Em diversos UASBs foram instalados medidores de vazão de gás do 
tipo turbina, com partes móveis. Na grande maioria das instalações 
com turbina, este medidor acabou danificado por corrosão.Na realidade 
a medição de biogás é uma tecnologia já dominada para digestores 
anaeróbios, no entanto, por apresentar um custo elevado, acabou-se 
buscando alternativas de medição mais viáveis economicamente, mas 
que vêm apresentando falhas. Um exemplo de medidor funcional é o da 
Roots Meter, utilizado nos digestores anaeróbios da ETE Franca.

Esta facilidade de observação da qualidade do efluente do UASB 
também deve ser levada em conta quando se faz a cobertura da área 
de decantação. Na ETE Anhumas, toda a área superior é recoberta, 
inclusive a área de decantação, conforme figura 31. No entanto não há 
pontos de coleta de amostra de efluente de cada reator, prejudicando o 
controle operacional e também a correlação de dados de concentração 
de sólidos do manto de lodo e sólidos sedimentáveis do efluente.

A adoção da decantação recoberta pode levar a outras abordagens, mas 
que caberiam ser avaliadas de forma a comprovar ou não a sua eficácia.  
Quando se usa a decantação recoberta pode-se igualar a pressão interna 
da área de decantação como da área debaixo do separador trifásico, que 
foi a concepção adotada pela ETE Anhumas. Neste tipo de concepção, 
o efluente antes de sair do UASB fica previamente submetido a 
uma pressão acima da atmosférica, o que poderia levar a uma maior 
dissolução do gás metano. Somente medições deste metano poderiam 
confirmar uma concentração maior ou não que a encontrada por SOUZA 
et al (2009) de 21 mg/L. Uma possibilidade na adoção da decantação 
recoberta é aproveitar e impor uma queda significativa do efluente no 
vertedor de forma a promover uma maior agitação e desprendimento 
de gases como H2S e metano. No entanto, não se sabe se o este grau 
de agitação com a pressão no interior no UASB seria suficiente para 
ajudar a desprender estes gases. Também não se sabe se esta agitação 
favoreceria a formação de espumas.

Figura 33: Princípio de funcionamento de um medidor de gás rotativo e 
de deslocamento positivo. Fonte: Catálogo da Dresser

Figura 34: Medidores de gás dos 
digestores anaeróbios da ETE 
Franca/São Paulo  

Figura 35: Detalhe do medidor de 
gás dos digestores anaeróbios da 
ETE Franca/São Paulo

Tendo em vista esta deficiência, a área de operação da ETE Anhumas 
está instalando um sistema de tubulações que permita a retirada de 
amostras de cada reator e assim realizar correlações entre os sólidos 
sedimentáveis do efluente e a concentração de sólidos do lodo no manto, 
cujo sistema de amostragem foi devidamente previsto conforme figura 
32. Apesar de ser um tanto óbvia esta necessidade de se visualizar a 
qualidade de efluente final de cada reator UASB, foi mais um pequeno 
detalhe desprezado na etapa de projeto.  

práticas operacionais e de empreendimentos

Figura 27: Abertura de inspeção 
do dispositivo de remoção de                
escuma da ETE Onça/MG

Figura 28: UASB de Bucaramanga. 
Fonte: 
SCHELLINKHOUT, COLLAZOS 
(1992) 

Figura 29: UASB de Bucaramanga 
coberto com telha de alumínio. 
Fonte: GIRALDI (2007)

Figura 30: 
UASB coberto da ETE Piçarrão.  - Fonte: GIRALDI (2007)

Figura 31: 
ETE Anhumas/Campinas com recobrimento total  

De forma a buscar alternativas mais econômicas, encontra-se em 
estágio de testes a utilização de medidores mássicos do tipo térmico 
para biogás de UASB. 

Figura 32: Tubulações de coleta 
de amostra de lodo em diferentes 
alturas da ETE Anhumas/
Campinas
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Outras configurações de Reatores Anaeróbios

Outra forma de se enfrentar os diversos problemas referentes ao 
UASB seria a busca de outra configuração de processo anaeróbio. 
Um tipo de configuração que tem sido bem estudado em escala 
laboratorial são os reatores anaeróbios em batelada seqüenciais, 
com biomassa granular (ASBR – Anaerobic Sequencing Batch 
Reactor) ou imobilizada (ASBBR – Anaerobic Sequencing Batch 
Biofilm Reactor ), conforme descrito por LAPA (2006). NOVAES 
(2008) estudou a influência da mistura na agitação de reatores 
ASBR e ASBBR em escala piloto (reatores com volume útil de 
1,02 m3) tratando esgoto sanitário. Foi obtida a devida formação 
de grânulos em reatores ASBR para intensidade de 40 rpm. Já em 
80 rpm  houve a ruptura dos grânulos e formação de uma escuma 
na parte superior. É interessante relatar a experiência prática da 
adoção dos reatores aeróbios em batelada, de forma a prevenir 
novas concepções problemáticas na etapa de projeto. Na SABESP, 
a grande maioria das ETEs implantadas no Litoral do Estado de 
São Paulo é do tipo de lodo ativado por batelada e uma falha 
encontrada nos projetos mais antigos, refere-se ao dispositivo de 
coleta do efluente após a sedimentação, que foi concebido através 
de flutuadores com lâmina constante de saída do efluente, de forma 
a proporcionar a mesma vazão de descarte. Logo no início da 
etapa de descarte do efluente, a tubulação de descarga de efluente 
estava contaminada com sólidos que entravam na etapa de mistura, 
devido à falta de um bloqueio. Desta forma, o início do descarte 
de efluente ficava sempre carregado de sólidos, prejudicando a 
qualidade do efluente final. Os projetos atuais das ETEs do Litoral 
de São Paulo previram um dispositivo de bloqueio através de pistão, 
impedindo assim a entrada de sólidos na tubulação de descarte 
de efluente na etapa de mistura. Outro problema encontrado nos 
antigos reatores em batelada é a falta de automação relativa à 
abertura e fechamento de válvulas. Muitas destas ETEs instaladas 
estão em ritmo lento de automação devido à limitação de recursos 
financeiros, prejudicando assim a operação. Esta preocupação de 
automação em sistemas por batelada foi relatada nas reuniões da 

Em várias publicações nacionais encontra-se certa ênfase na importân-
cia da medição e totalização do biogás gerado em UASB. Cabe ser 
ressaltado que a medição isolada de volume de gás deve ser acompa-
nhada da medição de temperatura e pressão, por se tratar de um flui-
do compressível, de modo a se ter uma coerência técnica. Esta mesma 
preocupação com medição do gás deveria ser reforçada para a medição 
do esgoto afluente a ETEs, que muitas vezes possuem sua capacidade 
de tratamento estimada apenas em função do número de ligações de 
água. É comum encontrar instalações de medição com calha parshall, 
onde não se respeitaram as distâncias dos pontos de interferência, tor-
nando o dado de vazão cheio de imprecisão. Esta constatação também 
foi relatada em várias ETEs do Canadá, conforme ENVIRONMENT 
CANADA (2006).

Geração de gases residuais e perda de metano

Há um ditado que popular que diz que o “diabo está nos detalhes” e 
que significa que certos detalhes quando são desprezados, trazem 
posteriormente sérios problemas.A tecnologia UASB traz consigo as 
vantagens fundamentadas de menor produção de lodo e gasto energético, 
mas traz também certas coisas pequenas e de efeitos bem devastadores, 
caso não sejam devidamente encaminhadas. É o caso da escuma 
citada anteriormente que acumula ao longo do tempo e se solidifica 
debaixo da campânula de gás. Também é o caso do gás sulfídrico, H2S, 
principal agente responsável pelos maus odores e também responsável 
por problemas de corrosão. E finalmente é o caso dos siloxanos, a ser 
discutido mais a frente.Em muitos UASBs já construídos há pontos 
de queda do efluente que apresentam altas concentrações de H2S 
e muitas vezes não são previstas estruturas cobertas para a captação 
e tratamento destes gases.Há também a presença de gás metano que 
não é capturada pela campânula e que se encontra dissolvida na massa 
líquida do efluente do UASB, que segundo SOUZA et al (2009) 
podem apresentar uma concentração de 21 mg/L (condição de super-
saturação). Este metano dissolvido acaba sendo lançado na atmosfera 
nas unidades posteriores, como por exemplo, num tanque de aeração 
de um sistema de lodos ativados. Ainda, de acordo com SOUZA et a 
(2009), a perda de metano no efluente líquido correspondeu a 44,8% 
da produção total de gás gerado (dissolvido + biogás).A presença do 
H2S e de significativa parcela do metano produzido no efluente de um 
UASB leva ao seguinte dilema: o que fazer com estes gases após o seu 
desprendimento? Sabe-se que os sistemas de remoção de odor atuam 
sobre o H2S e não sobre o metano. Surge então o seguinte problema: 
este fluxo de gases residuais com metano concentrados num ponto de 
tratamento de odor não poderiam colocar em risco a segurança? Desta 
forma, caso haja um sistema de exaustão para o recolhimento de gases 
gerados numa estrutura de dissipação ou “stripping”, faz-se necessário, 
além do tratamento dos odores, um adequado direcionamento deste gás 
metano. Uma abordagem é assumir uma alta emissão de metano através 
da emissão para atmosfera. Ou então, realizar a devida concentração 
do gás metano para posterior tratamento ou queima. Caso o tratamento 
seja do tipo lodos ativados, o próprio tanque de aeração possuiria uma 
ação inibidora de odor do H2S presente. Este tipo de concepção é o 
encontrado na ETE Matão, onde após o UASB, não há a ocorrência de 
pontos de turbulência entre o UASB e o tanque de aeração. No entanto 
o metano dissolvido no efluente acaba sendo emitido para a atmosfera. 

Atualmente a comunidade técnica lembra-se com ironia dos projetos 
antigos de ETEs, onde a questão do lodo era tratada com a ilustração de 

um caminhão e uma seta com legenda de “vai para disposição final”. 

Tendo em vista a preocupação cada vez mais alarmante de emissão de 
gases de efeito estufa, não poderíamos prever que seremos objetos de 
ironias futuras ao afirmarmos que o gás metano gerado num tratamento 
anaeróbio era simplesmente lançado na atmosfera?Como demanda tec-
nológica, cabe desenvolver um sistema que retire o metano dissolvido 
do efluente de UASB e seu posterior tratamento.Além da questão do 
odor e do metano, cabe ressaltar a necessidade de se prevenir as es-
truturas em contato com estes gases residuais de forma a se prevenir 
problemas de corrosão. Na ETE Matão os reatores UASB tiveram parte 
das paredes e tetos tratados com resina à base de óleo de mamona, de 
forma a se proteger contra a corrosão do concreto.

(2003) .Os siloxanos são encontrados normalmente em produtos de 
cosméticos para cabelo e pele, desodorantes, detergentes, pasta de 
dente, etc. Na combustão do siloxanos são formados depósitos de 
sílica (SiO2) de cor branca e que ficam aderidos nos equipamento 
de câmaras de combustão, turbinas, pistões , caldeiras, etc.Os 
siloxanos vêm recebendo cada vez mais atenção principalmente 
devido aos problemas em escala real na operação das ETEs, sendo 
citado entre outros por MIGNONE (2008) e PARRY (2008).Entre 
os métodos utilizados de remoção de siloxanos do biogás, pode-se 
citar o abaixamento de temperatura no ponto de condensação de -23 
a -29ºC utilizado pela ETE de Baltimore, conforme SCHROEDEL 
(2009) e o carvão ativado utilizado pela ETE Hyperion de Los 
Angeles, conforme LEWIS et al (2008).Para o reaproveitamento 
energético do gás, além da purificação, necessita-se a instalação 
de um reservatório de armazenamento de modo a equalizar a vazão 
produzida. E a avaliação técnico- econômica deve levar em conta 
que parte do metano produzido é perdida no efluente de forma 
dissolvida, atingindo valores da ordem de 50% conforme SOUZA 
et al (2009), caso não seja devidamente concentrada.

Biogás

Na maioria das ETEs do Brasil, o biogás gerado num processo 
anaeróbio é muitas vezes encaminhado para queimadores do tipo 
aberto. Há alguns anos vêm surgindo questões na emissão dos gases de 
efeito estufa, créditos de carbono, energia “verde” e sustentabilidade 
e conseqüentemente pressões para a realização de reaproveitamento 
energético deste biogás.

práticas operacionais e de empreendimentos

Figura 36:
Queimador de biogás de digestor anaeróbio da ETE Franca

Mesmo nos EUA, menos que 20 % das ETEs convertem o biogás 
em energia ou calor, conforme MONTEIGH et al (2007) apud US 
EPA (2007). Quando se propõe soluções de reaproveitamento deste 
biogás ao invés da simples queima parcial, deve ser lembrado que 
o biogás contém outros compostos que não tão somente o metano. 
Um caso é relatado na ETE Hyperion de Los Angeles por LEWIS 
et al (2008) que se confrontou com um misterioso pó branco, 
conforme descrito pela área operacional, e que se depositava 
principalmente na caldeira. 

Após uma investigação mais apurada, identificaram-se, como 
a origem daqueles depósitos, os siloxanos do biogás, ou ainda, 
também conhecidos como siloxinas conforme VELÁZQUEZ et al 
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Outras configurações de Reatores Anaeróbios

Outra forma de se enfrentar os diversos problemas referentes ao 
UASB seria a busca de outra configuração de processo anaeróbio. 
Um tipo de configuração que tem sido bem estudado em escala 
laboratorial são os reatores anaeróbios em batelada seqüenciais, 
com biomassa granular (ASBR – Anaerobic Sequencing Batch 
Reactor) ou imobilizada (ASBBR – Anaerobic Sequencing Batch 
Biofilm Reactor ), conforme descrito por LAPA (2006). NOVAES 
(2008) estudou a influência da mistura na agitação de reatores 
ASBR e ASBBR em escala piloto (reatores com volume útil de 
1,02 m3) tratando esgoto sanitário. Foi obtida a devida formação 
de grânulos em reatores ASBR para intensidade de 40 rpm. Já em 
80 rpm  houve a ruptura dos grânulos e formação de uma escuma 
na parte superior. É interessante relatar a experiência prática da 
adoção dos reatores aeróbios em batelada, de forma a prevenir 
novas concepções problemáticas na etapa de projeto. Na SABESP, 
a grande maioria das ETEs implantadas no Litoral do Estado de 
São Paulo é do tipo de lodo ativado por batelada e uma falha 
encontrada nos projetos mais antigos, refere-se ao dispositivo de 
coleta do efluente após a sedimentação, que foi concebido através 
de flutuadores com lâmina constante de saída do efluente, de forma 
a proporcionar a mesma vazão de descarte. Logo no início da 
etapa de descarte do efluente, a tubulação de descarga de efluente 
estava contaminada com sólidos que entravam na etapa de mistura, 
devido à falta de um bloqueio. Desta forma, o início do descarte 
de efluente ficava sempre carregado de sólidos, prejudicando a 
qualidade do efluente final. Os projetos atuais das ETEs do Litoral 
de São Paulo previram um dispositivo de bloqueio através de pistão, 
impedindo assim a entrada de sólidos na tubulação de descarte 
de efluente na etapa de mistura. Outro problema encontrado nos 
antigos reatores em batelada é a falta de automação relativa à 
abertura e fechamento de válvulas. Muitas destas ETEs instaladas 
estão em ritmo lento de automação devido à limitação de recursos 
financeiros, prejudicando assim a operação. Esta preocupação de 
automação em sistemas por batelada foi relatada nas reuniões da 

um caminhão e uma seta com legenda de “vai para disposição final”. 

Tendo em vista a preocupação cada vez mais alarmante de emissão de 
gases de efeito estufa, não poderíamos prever que seremos objetos de 
ironias futuras ao afirmarmos que o gás metano gerado num tratamento 
anaeróbio era simplesmente lançado na atmosfera?Como demanda tec-
nológica, cabe desenvolver um sistema que retire o metano dissolvido 
do efluente de UASB e seu posterior tratamento.Além da questão do 
odor e do metano, cabe ressaltar a necessidade de se prevenir as es-
truturas em contato com estes gases residuais de forma a se prevenir 
problemas de corrosão. Na ETE Matão os reatores UASB tiveram parte 
das paredes e tetos tratados com resina à base de óleo de mamona, de 
forma a se proteger contra a corrosão do concreto.

(2003) .Os siloxanos são encontrados normalmente em produtos de 
cosméticos para cabelo e pele, desodorantes, detergentes, pasta de 
dente, etc. Na combustão do siloxanos são formados depósitos de 
sílica (SiO2) de cor branca e que ficam aderidos nos equipamento 
de câmaras de combustão, turbinas, pistões , caldeiras, etc.Os 
siloxanos vêm recebendo cada vez mais atenção principalmente 
devido aos problemas em escala real na operação das ETEs, sendo 
citado entre outros por MIGNONE (2008) e PARRY (2008).Entre 
os métodos utilizados de remoção de siloxanos do biogás, pode-se 
citar o abaixamento de temperatura no ponto de condensação de -23 
a -29ºC utilizado pela ETE de Baltimore, conforme SCHROEDEL 
(2009) e o carvão ativado utilizado pela ETE Hyperion de Los 
Angeles, conforme LEWIS et al (2008).Para o reaproveitamento 
energético do gás, além da purificação, necessita-se a instalação 
de um reservatório de armazenamento de modo a equalizar a vazão 
produzida. E a avaliação técnico- econômica deve levar em conta 
que parte do metano produzido é perdida no efluente de forma 
dissolvida, atingindo valores da ordem de 50% conforme SOUZA 
et al (2009), caso não seja devidamente concentrada.

Tabela 2:
 Parâmetros de tanque de aeração em sistema de lodos ativados como 

pós-tratamento de efluentes de reatores anaeróbios (esgotos domésticos)

Biogás

Na maioria das ETEs do Brasil, o biogás gerado num processo 
anaeróbio é muitas vezes encaminhado para queimadores do tipo 
aberto. Há alguns anos vêm surgindo questões na emissão dos gases de 
efeito estufa, créditos de carbono, energia “verde” e sustentabilidade 
e conseqüentemente pressões para a realização de reaproveitamento 
energético deste biogás.

revisão da norma NBR 12209 – Elaboração de Projetos Hidráulico-
Sanitários de Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários e 
provavelmente será incorporada.Outra forma configuração de 
processo interessante de ser investigada é a variante do processo 
de batelada por decantação alternada, onde o descarte do efluente 
é contínuo e não são necessários dispositivos complexos de saída 
do efluente. No caso da decantação alternada também merece 
cuidado a contaminação do efluente no canal de saída durante a 
etapa de mistura, devendo ser previsto um sistema de limpeza no 
canal ou retorno do efluente. Todas estas dificuldades técnicas 
citadas nos reatores aeróbios devem ser devidamente estudadas 
quando transportadas para reatores anaeróbios, com o agravante 
de que os anaeróbios devem ser cobertos para a captação de 
biogás. Em suma, como novos problemas da aplicação de reatores 
anaeróbios seqüenciais podem ser citados a dificuldade de acesso 
e visualização, problemas relacionados à corrosão dos impelidores 
e problemas de descarte inicial do efluente final devido à 
contaminação de sólidos.

UASB após lodos ativados

No Brasil, a adoção isolada do UASB como tratamento de esgotos 
não apresenta viabilidade do ponto de vista legal.Desta forma, 
torna-se preciso a adoção de alguma forma de pós-tratamento, 
sendo o lodo ativado uma modalidade que atende as expectativas 
de tratamento de nível secundário.

Abordagem geral de projeto 

Em projeto de ETE o parâmetro de idade de lodo é estabelecido 
inicialmente, de forma a ter ou não nitrificação ou de se ter ou não 
um lodo estabilizado de forma aeróbia.Caso não haja a necessidade 
de nitrificação, os principais parâmetros sugeridos de projeto de pós-
tratamento de efluente de UASB estão apresentados na tabela 2.

práticas operacionais e de empreendimentos

Figura 36:
Queimador de biogás de digestor anaeróbio da ETE Franca

Fonte: 
SPERLING, M, V.; VAN HAANDEL, A. C.; JORDÃO. E.P.; 
CAMPOS, J. R.; CYBIS, L.F.; AISSE, M.M.; ALEM SOBRINHO, 
P. (2001)

Para este tipo de concepção, o lodo aeróbio excedente seria 
direcionado para o UASB, onde sofreria um adensamento e digestão. 
De acordo com METCALF & EDDY (2003), a nitrificação é a 
oxidação biológica da amônia que ocorre em 2 etapas, sendo que 
na primeira etapa a amônia (NH4-N) é oxidada em nitrito (NO2-N) 
e em seguida o nitrito é oxidado em nitrato (NO3-N).De acordo 
com VAN HAANDEL et al (1982) a idade do lodo mínima para 
nitrificação é estimada por:

Mesmo nos EUA, menos que 20 % das ETEs convertem o biogás 
em energia ou calor, conforme MONTEIGH et al (2007) apud US 
EPA (2007). Quando se propõe soluções de reaproveitamento deste 
biogás ao invés da simples queima parcial, deve ser lembrado que 
o biogás contém outros compostos que não tão somente o metano. 
Um caso é relatado na ETE Hyperion de Los Angeles por LEWIS 
et al (2008) que se confrontou com um misterioso pó branco, 
conforme descrito pela área operacional, e que se depositava 
principalmente na caldeira. 

Após uma investigação mais apurada, identificaram-se, como 
a origem daqueles depósitos, os siloxanos do biogás, ou ainda, 
também conhecidos como siloxinas conforme VELÁZQUEZ et al 
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Onde:
μN, M, T = taxa específica máxima de crescimento de Nitrossomonas (d-1)
μN, M, T = μ, M,20ºC x θT – 20 

MARAIS, EKAMA (1976) apud VAN HAANDEL, MARAIS (1999) 
citam os valores de   μ, M,20ºC  = 0,33 a 0,65 e  θ = 1,123, resultando em:

μN, M, T = 0,33 x 1,123T - 20

Sendo a T a temperatura crítica nas condições de inverno

bN,T = coeficiente de respiração endógena das nitrificantes (d-1)

bN,T = 0,04 x (1,029) T - 20

fX, T = fração anóxica da biomassa 

fX, T = 0, quando o sistema não for projetado para desnitrificação

fX, T = que poder ser assumido inicialmente em 30% (que seria a % do 
reator anóxico  do volume total de reator biológico)

METCALF & EDDY (2003) recomenda a utilização de um fator de 
segurança para aumentar esta idade do lodo mínima para nitrificação, 
de modo a permitir uma maior flexibilidade operacional em controlar 
a idade do lodo e providenciar às bactérias nitrificantes a capacidade 
de assimilar cargas de pico de NKT. Este fator de pico pode variar de 
1,3 a 1,5, dependendo do tamanho da ETE.  E caso a opção de projeta 
seja a estabilização aeróbia do lodo, também denominada como aeração 
prolongada, adota-se uma idade do lodo igual ou superior a 20 dias.  
Para esta idade do lodo normalmente já ocorre a nitrificação.  Esta 
idade do lodo é suficientemente longa, de modo que o lodo de descarte 
pode ser adensado e encaminhado diretamente para o desaguamento.
Estabelecida a Idade do Lodo, calcula-se a massa de lodo do sistema, que 
pode ser feita conforme o modelo cinético de Marais e colaboradores.

Lodo Heterotrófico

O lodo heterófico é a somatória do lodo ativo, lodo endógeno, inertes 
e é dada por:

MXVH = Massa de SSV no reator biológico (kg SSVTA)

Q = vazão afluente (m3/dia)

Si = concentração da DQO afluente (kg/m3)

fUS =fração da DQO solúvel não biodegradável

fUP = fração da DQO particulada  não biodegradável

Yh = coeficiente de síntese celular = 0,45 kg SSVproduzido / kg 
DQOremovida

bhT = coeficiente de respiração endógena

bhT = 0,24 x 1,04(T-20)

Pv = razão DQO/SVS em lodo orgânico = 1,50 kg DQO/kg SVS

práticas operacionais e de empreendimentos

Tabela 3: Valores das frações de DQO para esgotos tipicamente domésticos e 
os encontrados para o efluente de UASB

Os valores das frações orgânicas de efluentes de reatores UASB 
foram determinados por BRITO (2006) e citados na tabela 3.

Lodo Autotrófico
 
MXN = Massa de bactérias nitrifcantes em SSV no reator biológico 
(kg SSVTA)

YN = 0,10 – coeficiente de síntese celular das nitrificadoras (kg 
SSV/kg N)

NDISP = carga de N disponível para nitrificação (kg N/dia)

NDISP = N – NKT afluente – 0,1 x ΔXVH

N – NKT afluente = carga afluente de N

ΔXVH = excesso de lodos ativados

ΔXVH = MXVH / RS (kg SSV /dia)

Em termos relativos, a massa de nitrificantes é bem menor que 
a massa de lodo heterotrófico.Estabelecida a massa total de lodo 
(heterotrófica mais autotrófica) determina-se finalmente a o volume 
do reator biológico em função da adoção de uma concentração de 
SSVTA.E é justamente neste ponto que merece um cuidado de forma 
a se calcular o volume final. Procurou-se na bibliografia um valor 
de SSVTA com idade de lodo correspondente para nitrificação e não 
se encontrou de forma explícita um valor de recomendação. Já nos 
defrontamos com propostas de projeto de UASB e lodos ativados 
com SST de 4500 a 5000 mg/L e que por segurança, não foram 
aceitas devido a falta de dados operacionais que comprovassem 
estes valores, ou ainda, estudos em escala piloto que permitissem 
esta adoção. JORDÃO et al (2009) citaram o caso da ETE Itaipu 
em Niterói (70 L/s) com nitrificação e desnitrificação, onde se 
relata uma operação com SST de 2700 mg/L. Em fase de projeto, 
encontra-se a ETE de São José do Rio Preto, com desnitrificação 
parcial e desvio de 25% no UASB para o tanque de aeração, com 
um valor adotado de 2,2 kg/m3 de SSV e idade do lodo de 12 
dias.Resta saber se concentrações elevadas de SST no tanque de 
aeração e conseqüentemente com volume e tempos de detenção 
menores levariam a condições de estabilidade do sistema. E caso 
seja, de fato, possível a manutenção de concentrações elevadas 
de SST no tanque de aeração, o fator limitante a ser investigado 
seria a etapa posterior de clarificação. Por exemplo, um campo que 
está sendo investigado recentemente é a utilização de decantação 
lamelar após sistemas de lodos ativados.

Descarte de excesso de lodo

Em consulta a diversos projetistas, encontram-se diferentes posições 
a respeito do excesso de lodo do UASB. Alguns defendem que o 
descarte de lodo ativado poderia ser encaminhado para o UASB, 
que serviria como adensador e digestor deste lodo. Investigações 
realizadas por CASEIRO et al (2007) mostraram que viabilidade 
de fazer o tratamento do lodo excedente de um sistema de lodos 
ativados no UASB.

Outra abordagem defende a segregação deste descarte de lodo 
para adensamento e posterior mistura com o descarte de lodo 
do UASB. De acordo com alguns projetistas, este descarte do 
lodo ativado no UASB pode resultar em eventuais perdas destes 
sólidos. Ao se fazer esta segregação de excesso de lodo ativado 
do excesso de lodo do UASB, caso se queira um lodo inteiramente 
estabilizado deve-se ter uma idade de lodo superior a 18 dias no 
sistema de lodos ativados. Este lodo aeróbio estabilizado seria 
então encaminhado para um sistema de adensamento para posterior 
mistura com o lodo do UASB e finalmente para desaguamento.

Onde:

frb: fração da concentração de substrato total afluente expressa em 
DQO que é rapidamente biodegradável

fb: fração da concentração de substrato total afluente expressa em 
DQO biodegradável e particulada

De forma a checar estas frações orgânicas, utilizou-se o Modelo 
Matemático de Marais e colaboradores com os resultados 
operacionais da ETE de Matão e estão apresentados a seguir.  Com 
estes valores determinaram-se os valores de SST e SSV do tanque 
de aeração. 

Dados da ETE Matão:

Período: mês de dezembro de 2008

Temperatura média: 30,1º C

Q média = 13.006 m3/d (150L/s)

DQO de entrada nos UASBs: 549 mg/L

DQO de saída dos UASBs (media de 2 reatores): 123 mg/L

NKT de saída nos UASBs: 15 mg/L

OD no Tanque de aeração: 1,1 mg/L

Idade do Lodo: 12 dias;

Vazão de reciclo do lodo: 8457 m3/d

Volume total dos Tanques de Aeração (2 unidades): 5040 m3

fUS: 0,15

fUP: 0,15

Tabela 4: Comparativo de valores de SST e SSV no Tanque de Aeração entre 
Modelo matemático e resultados operacionais da ETE Matão/SP. Ou seja, os 
parâmetros de fus e fup determinados por BRITO (2006) estão coerentes com 

os valores encontrados na prática operacional de uma ETE em escala real.  
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Tabela 3: Valores das frações de DQO para esgotos tipicamente domésticos e 
os encontrados para o efluente de UASB

Os valores das frações orgânicas de efluentes de reatores UASB 
foram determinados por BRITO (2006) e citados na tabela 3.

Lodo Autotrófico
 
MXN = Massa de bactérias nitrifcantes em SSV no reator biológico 
(kg SSVTA)

YN = 0,10 – coeficiente de síntese celular das nitrificadoras (kg 
SSV/kg N)

NDISP = carga de N disponível para nitrificação (kg N/dia)

NDISP = N – NKT afluente – 0,1 x ΔXVH

N – NKT afluente = carga afluente de N

ΔXVH = excesso de lodos ativados

ΔXVH = MXVH / RS (kg SSV /dia)

Em termos relativos, a massa de nitrificantes é bem menor que 
a massa de lodo heterotrófico.Estabelecida a massa total de lodo 
(heterotrófica mais autotrófica) determina-se finalmente a o volume 
do reator biológico em função da adoção de uma concentração de 
SSVTA.E é justamente neste ponto que merece um cuidado de forma 
a se calcular o volume final. Procurou-se na bibliografia um valor 
de SSVTA com idade de lodo correspondente para nitrificação e não 
se encontrou de forma explícita um valor de recomendação. Já nos 
defrontamos com propostas de projeto de UASB e lodos ativados 
com SST de 4500 a 5000 mg/L e que por segurança, não foram 
aceitas devido a falta de dados operacionais que comprovassem 
estes valores, ou ainda, estudos em escala piloto que permitissem 
esta adoção. JORDÃO et al (2009) citaram o caso da ETE Itaipu 
em Niterói (70 L/s) com nitrificação e desnitrificação, onde se 
relata uma operação com SST de 2700 mg/L. Em fase de projeto, 
encontra-se a ETE de São José do Rio Preto, com desnitrificação 
parcial e desvio de 25% no UASB para o tanque de aeração, com 
um valor adotado de 2,2 kg/m3 de SSV e idade do lodo de 12 
dias.Resta saber se concentrações elevadas de SST no tanque de 
aeração e conseqüentemente com volume e tempos de detenção 
menores levariam a condições de estabilidade do sistema. E caso 
seja, de fato, possível a manutenção de concentrações elevadas 
de SST no tanque de aeração, o fator limitante a ser investigado 
seria a etapa posterior de clarificação. Por exemplo, um campo que 
está sendo investigado recentemente é a utilização de decantação 
lamelar após sistemas de lodos ativados.

Descarte de excesso de lodo

Em consulta a diversos projetistas, encontram-se diferentes posições 
a respeito do excesso de lodo do UASB. Alguns defendem que o 
descarte de lodo ativado poderia ser encaminhado para o UASB, 
que serviria como adensador e digestor deste lodo. Investigações 
realizadas por CASEIRO et al (2007) mostraram que viabilidade 
de fazer o tratamento do lodo excedente de um sistema de lodos 
ativados no UASB.

Outra abordagem defende a segregação deste descarte de lodo 
para adensamento e posterior mistura com o descarte de lodo 
do UASB. De acordo com alguns projetistas, este descarte do 
lodo ativado no UASB pode resultar em eventuais perdas destes 
sólidos. Ao se fazer esta segregação de excesso de lodo ativado 
do excesso de lodo do UASB, caso se queira um lodo inteiramente 
estabilizado deve-se ter uma idade de lodo superior a 18 dias no 
sistema de lodos ativados. Este lodo aeróbio estabilizado seria 
então encaminhado para um sistema de adensamento para posterior 
mistura com o lodo do UASB e finalmente para desaguamento.

Onde:

frb: fração da concentração de substrato total afluente expressa em 
DQO que é rapidamente biodegradável

fb: fração da concentração de substrato total afluente expressa em 
DQO biodegradável e particulada

De forma a checar estas frações orgânicas, utilizou-se o Modelo 
Matemático de Marais e colaboradores com os resultados 
operacionais da ETE de Matão e estão apresentados a seguir.  Com 
estes valores determinaram-se os valores de SST e SSV do tanque 
de aeração. 

Dados da ETE Matão:

Período: mês de dezembro de 2008

Temperatura média: 30,1º C

Q média = 13.006 m3/d (150L/s)

DQO de entrada nos UASBs: 549 mg/L

DQO de saída dos UASBs (media de 2 reatores): 123 mg/L

NKT de saída nos UASBs: 15 mg/L

OD no Tanque de aeração: 1,1 mg/L

Idade do Lodo: 12 dias;

Vazão de reciclo do lodo: 8457 m3/d

Volume total dos Tanques de Aeração (2 unidades): 5040 m3

fUS: 0,15

fUP: 0,15

Em contato com as áreas operacionais da ETE Matão e Piçarrão, 
constatou-se que na partida destas ETEs houve uma perda inicial 
de sólidos no efluente do UASB que recebe o descarte de lodo 
excedente do sistema de lodos ativados. Após a estabilização da 
rotina operacional do sistema de tratamento este tipo de problema 
desapareceu, no entanto recomendam-se novas investigações de 
campo no monitoramento deste descarte de sólidos do lodo ativado 
no UASB.

Remoção de nitrogênio

Quando se utiliza o UASB como a primeira unidade de tratamento, 
praticamente é consumida toda a DQO rapidamente degradável 
do afluente. Já em relação ao material nitrogenado, a remoção 
é praticamente desprezível no tratamento anaeróbio. Quando se 
almeja a remoção de nitrogênio, a concepção clássica é realizada 
através da nitrificação, que é a oxidação biológica de amônia, tendo 
como produto final o nitrato, e a desnitrificação, que é a redução 
biológica de nitrato para nitrogênio molecular, tendo-se material 
orgânico como redutor.E uma das condições para que ocorra a 
desnitrificação é a presença de um doador de elétrons (redutor de 
nitrato) e que pode ser o próprio material orgânico biodegradável. 

Quando há carência deste tipo de material, recorre-se a uma fonte 
externa como etanol, metanol, acetona e ácido acético.Pode-se 
recorrer a realização de uma desnitrificação parcial, por exemplo, 
com efluente final com nitrato de 20 mg/L de N, através do “by-
pass” do UASB com 25 a 50% do esgoto bruto para o sistema 
de lodos ativados, conforme JORDÃO et al (2009). No entanto 
quando há um “by-pass” superior a 30%, não haveria mais 
vantagens econômicas na utilização dos UASBs. Ou seja, quando 
se utiliza UASB, é desfavorecida a implantação de uma unidade 
de desnitrificação, de forma realizar a remoção de nitrogênio. O 
dilema que se lança é saber que os parâmetros de lançamento de 
efluentes de ETEs estão se tornando cada vez mais restritivos e 
desta forma a tecnologia UASB não seria capaz de atender a esta 
tendência. Por outro lado, também há uma pressão para realizar 
o reuso agrícola, de forma a retornar justamente estes nutrientes, 
como o nitrogênio ao solo e não ao ar, o que flexibilizaria esta 
imposição de parâmetros mais restritivos.

CONCLUSÕES

- a tecnologia UASB tem como um dos grandes atrativos a menor 
geração de lodo, que é um dos principais itens de custo numa ETE. 
Outro atrativo seria a geração de gás metano resultante do processo 
anaeróbio que poderia ser utilizada para outros fins como a co-
geração. No entanto, para fazer este aproveitamento energético 
é necessária a purificação do gás, pois os elementos como 
siloxanos e gás sulfídrico trazem vários problemas operacionais 
nas aplicações em escala real. Também devem ser desenvolvidos 
meios de se retirar o metano dissolvido no efluente do UASB, 
de modo a não serem posteriormente lançados na atmosfera e 
aumentar o reaproveitamento.- um dos maiores problemas da 
tecnologia UASB é a remoção de escuma localizada debaixo das 
campânulas de gás. Devem ser estudados novos dispositivos para 
efetuar esta remoção de forma viável para a operação, ou ainda, ser 
criados novas formas de tratamento deste material no local.- outro 
problema da tecnologia UASB em instalações de grande porte é a 
existência de vários pontos de controle. Deve-se prever na etapa 
de projeto como a operação seria realizada em função dos recursos 
humanos disponíveis.

- uma das formas de pós-tratamento de UASB é a adoção de lodos 
ativados. Recomenda-se a realização de investigações de campo 

Tabela 4: Comparativo de valores de SST e SSV no Tanque de Aeração entre 
Modelo matemático e resultados operacionais da ETE Matão/SP. Ou seja, os 
parâmetros de fus e fup determinados por BRITO (2006) estão coerentes com 

os valores encontrados na prática operacional de uma ETE em escala real.  
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para checar valores máximos de SST ou SSV no tanque de aeração 
de modo a reduzir o tamanho desta unidade. Caso estes valores 
puderem ser altos, recomendam-se estudos com decantação lamelar 
que recebam a contribuição deste sistema de lodos ativados. 

Também se recomenda a investigação de campo da influência do 
descarte de excesso de lodo no UASB, checando se há ou não perda 
de sólidos em excesso no efluente do UASB.
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Aproveitamento da urina humana? Para que? Por quê? Que nojento... 
Deve ser coisa de eco-chato ou esotérico maluco! 
Este ensaio discute as condições ambientais do planeta em especial 
no que se refere  ao ciclo do nitrogênio. Aborda-se principalmente o 
segmento antrópico deste ciclo e a participação do setor saneamento 
nele. Assim, espera-se contribuir para a reflexão dos profissionais 
deste setor a cerca da sustentabilidade ambiental do atual modelo de 
saneamento e dos possíveis encaminhamentos para a construção de 
uma socied ade menos insustentável do ponto de vista ambiental. 
É viável o aproveitamento da urina humana? Não sabemos ainda, assim 
como não sabemos se seremos capazes de construir uma sociedade 
sustentável. Mas se almejamos isso, teremos que dar resposta a um dos 
principais desafios que se colocam: a gestão sustentável do ciclo do 
nitrogênio.

O problema
Na edição de 24 setembro de 2009 da revista Nature, destaca-se o resumo 
de um trabalho que, na ocasião, estava no prelo da revista Ecology and 
Society de 14 de setembro e disponível no site do Stockholm Resilience 
Centre (www.stockholmresilience.org). O fato de uma revista como a 
Nature, com Fator de Impacto 30, reproduzir um artigo de outra revista 
com Fator de Impacto 2, chama a atenção.
 A Ecology and Society está entre as 50 melhores revistas no ranking da 
ciência ambiental ( Gray e Hodkinson, 2008) Este trabalho, intitulado 
Fronteiras Ambientais: Explorando um espaço operacional seguro 
para a humanidade (Rockstrom et al, 2009) e assinado por 29 autores 
de renome internacional, afirma que “as pressões antropogênicas sobre 
o sistema da Terra atingiram um patamar tal que não permite excluir 
uma mudança ambiental global abrupta”. Os autores ousam quantificar 
os limites ambientais que não devem ser excedidos sob pena de serem 
desencadeadas mudanças abruptas, catastróficas, em níveis continentais 
e globais. A Figura 1 ilustra as áreas estudadas. Dos nove limites 
estudados, dois, poluição química e carregamento atmosférico de 
aerossóis, não foram ainda quantificados. A área verde indica os limites 
seguros de operação e os setores angulares, em vermelho, a situação 
atual da carga ambiental para cada uma das sete variáveis quantificadas. 
Os autores destacam três variáveis ambientais que já excederam os 
limites de carga aceitáveis: a taxa de perda de biodiversidade, o ciclo 
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do nitrogênio e as mudanças climáticas. Na seqüência, em ordem 
de impacto gerado, apontam-se: ciclo do fósforo, acidificação de 
oceanos, mudanças no uso do solo, ciclo da água doce e, depleção 
da camada estratosférica de ozônio.

Figura 1 - Limites ambientais que não devem ser ultrapassados. 

Fonte: Rockstrom et al, 2009 

Os autores do trabalho colocam o ciclo do nitrogênio numa situação mais 
crítica do que as, bem esclarecidas, mudanças climáticas. Pesquisadores 
como Jan Willeim Erisman, James Galloway e a INI- International 
Nitrogen Initiative, apontam que o nitrogênio, um dos elementos mais 
presentes no planeta, representando 79% do ar atmosférico na sua forma 
inerte (N2), vem sendo transformado nas suas formas reativas (Nr), 
amônia, uréia, nitrito, nitrato, óxido nitroso, proteínas e aminoácidos, a 
taxas, não só gigantescas, como comparáveis àquelas que os processos 
naturais desencadeiam. Até o surgimento do processo Haber-Bosch 
para produção industrial de amônia, em 1913 na Alemanha, as rotas 
de transformação do N2 em Nr se restringiam basicamente à fixação 
biológica de nitrogênio - FBN, à queima de carvão como combustível, 
e à ação de descargas elétricas atmosféricas. A pressão para a produção 
de alimentos levou, no final do século 19, ao uso intensivo do guano das 
ilhas da costa do pacífico sul-americano e finalmente à intensa aplicação 
do processo catalítico. Galloway e colaboradores (2004) apontam que 
atualmente, a produção antropogênica de Nr cresceu 10 vezes em relação 
à praticada no final do século 19 (Tabela 1). Para 2050 prevê-se que a 
geração de Nr de fontes antrópicas superará aquela de origem natural! 
Em algumas regiões ainda existem déficits de nitrogênio em relação à 
sua demanda nutricional enquanto, em outras há excesso, gerando os 
conhecidos problemas aos ecossistemas e à saúde humana (Erisman 
et al, 2007). O crescimento de zonas hipóxicas no Mar Báltico, Golfo 
do México e Baía de Guanabara, mostra que os problemas causados 
pelo excesso de nutrientes extrapolam os efeitos da presença de nitratos 
em aquíferos e a eutrofização de cursos hídricos, atingindo dimensões 
regionais e globais. 

Ao abrupto crescimento na produção de nitrogênio reativo, associa-se a 
baixíssima eficiência no seu aproveitamento. Erisman e colaboradores 
(2007) apontam que apenas 5 a 15% do Nr produzido eventualmente 
chega aos seres humanos na forma de alimento.  Agregue-se a 
constatação que aquela parcela que efetivamente atinge seu objetivo 
de nutrir, pode estar prejudicando o consumidor. A obesidade tem se 
convertido em um problema de saúde pública de escala semelhante ao 
da subnutrição.
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As principais rotas de excreção do nitrogênio do corpo humano são 
a urina e as fezes. O corpo humano retém apenas 10 % do nitrogênio 
ingerido na forma de proteínas, sendo 80% eliminado na urina e 10 %, 
nas fezes. 
Esrey e colaboradores (2000) afirmam que a urina contém 80% dos 
macronutrientes das excretas enquanto as fezes são responsáveis por 
basicamente toda a carga patogênica, além dos metais (SCHOUW et 
al, 2002).
Em função das instalações sanitárias intradomiciliares e os sistemas de 
esgotamento sanitário atualmente utilizados, os nutrientes disponíveis 
na urina são misturados com a carga patogênica das fezes e diluídos 

Tabela 1  Criação de Nitrogênio Reativo Nr em Tg N/ano
Fonte: Galloway et al., 2004
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do nitrogênio e as mudanças climáticas. Na seqüência, em ordem 
de impacto gerado, apontam-se: ciclo do fósforo, acidificação de 
oceanos, mudanças no uso do solo, ciclo da água doce e, depleção 
da camada estratosférica de ozônio.
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Figura 1 - Limites ambientais que não devem ser ultrapassados. 

Fonte: Rockstrom et al, 2009 

Os autores do trabalho colocam o ciclo do nitrogênio numa situação mais 
crítica do que as, bem esclarecidas, mudanças climáticas. Pesquisadores 
como Jan Willeim Erisman, James Galloway e a INI- International 
Nitrogen Initiative, apontam que o nitrogênio, um dos elementos mais 
presentes no planeta, representando 79% do ar atmosférico na sua forma 
inerte (N2), vem sendo transformado nas suas formas reativas (Nr), 
amônia, uréia, nitrito, nitrato, óxido nitroso, proteínas e aminoácidos, a 
taxas, não só gigantescas, como comparáveis àquelas que os processos 
naturais desencadeiam. Até o surgimento do processo Haber-Bosch 
para produção industrial de amônia, em 1913 na Alemanha, as rotas 
de transformação do N2 em Nr se restringiam basicamente à fixação 
biológica de nitrogênio - FBN, à queima de carvão como combustível, 
e à ação de descargas elétricas atmosféricas. A pressão para a produção 
de alimentos levou, no final do século 19, ao uso intensivo do guano das 
ilhas da costa do pacífico sul-americano e finalmente à intensa aplicação 
do processo catalítico. Galloway e colaboradores (2004) apontam que 
atualmente, a produção antropogênica de Nr cresceu 10 vezes em relação 
à praticada no final do século 19 (Tabela 1). Para 2050 prevê-se que a 
geração de Nr de fontes antrópicas superará aquela de origem natural! 
Em algumas regiões ainda existem déficits de nitrogênio em relação à 
sua demanda nutricional enquanto, em outras há excesso, gerando os 
conhecidos problemas aos ecossistemas e à saúde humana (Erisman 
et al, 2007). O crescimento de zonas hipóxicas no Mar Báltico, Golfo 
do México e Baía de Guanabara, mostra que os problemas causados 
pelo excesso de nutrientes extrapolam os efeitos da presença de nitratos 
em aquíferos e a eutrofização de cursos hídricos, atingindo dimensões 
regionais e globais. 

Ao abrupto crescimento na produção de nitrogênio reativo, associa-se a 
baixíssima eficiência no seu aproveitamento. Erisman e colaboradores 
(2007) apontam que apenas 5 a 15% do Nr produzido eventualmente 
chega aos seres humanos na forma de alimento.  Agregue-se a 
constatação que aquela parcela que efetivamente atinge seu objetivo 
de nutrir, pode estar prejudicando o consumidor. A obesidade tem se 
convertido em um problema de saúde pública de escala semelhante ao 
da subnutrição.

E o setor saneamento nesse contexto?
A produção antrópica de nitrogênio visa atender diversas demandas 
entre as que se destaca a produção de fertilizantes nitrogenados. 
Galloway et al. (2003) apontam que 75% do Nr criado pelo homem vai 
para os agrossistemas, para a produção de alimentos, sendo que 70 % 
vem do processo Haber-Bosch e os 30% restantes, da fixação biológica 
. Segundo o autor (ver Figura 2), 120 Tg de Nr são adicionados às 
áreas de cultivo todo ano. Estas usam adicionalmente o Nr disponível 
no solo, resíduos animais e vegetais e na atmosfera (50 Tg/ano).  A 
grande maioria de Nr é perdida para o ambiente ou transformada em 
proteína animal de forma ineficiente. Em nível global, as pessoas 
ingerem em torno de 25 Tg N/ano. Destas, 16 Tg/ano são de origem 
vegetal, 5 se originam de criações concentradas, alimentadas por 
cultivos e 4, de peixes e animais de pastagens. Na Figura 2, observa-se 
que, para a produção das 5 Tg/ano de nitrogênio de animais de criações 
concentradas, 33Tg/ano de Nr são utilizadas. A eficiência da produção 
de proteínas digeríveis por humanos a partir de carne de gado é muito 
baixa, entre 15 e 30%. Para frangos e peixes produzidos desta forma a 
eficiência varia entre 40 e 60% (Galloway et al., 2003). A maior parte 
do nitrogênio se perde para o solo, ar e água. 
O nitrogênio é assimilado pelas pessoas basicamente através da 
ingestão de proteínas de origem vegetal e animal, sendo os últimos, 
mais facilmente assimiláveis (Dutra de Oliveira e Marchini, 2003). 
As proteínas são digeridas até aminoácidos no trato digestivo do 
corpo humano, com a participação de enzimas. Os aminoácidos são 
transferidos para o fígado, de onde 20% seguem para a circulação 
sistêmica. Por sua vez, 50 % dos aminoácidos são transformados em 
uréia.

As principais rotas de excreção do nitrogênio do corpo humano são 
a urina e as fezes. O corpo humano retém apenas 10 % do nitrogênio 
ingerido na forma de proteínas, sendo 80% eliminado na urina e 10 %, 
nas fezes. 
Esrey e colaboradores (2000) afirmam que a urina contém 80% dos 
macronutrientes das excretas enquanto as fezes são responsáveis por 
basicamente toda a carga patogênica, além dos metais (SCHOUW et 
al, 2002).
Em função das instalações sanitárias intradomiciliares e os sistemas de 
esgotamento sanitário atualmente utilizados, os nutrientes disponíveis 
na urina são misturados com a carga patogênica das fezes e diluídos 

Figura 2 Principais fluxos de nitrogênio na agricultura e alimentação humana, em Tg/ano  (milhões de toneladas/ano)

Fonte : Galloway et al. (2003)

com as águas cinzas provenientes de pias, chuveiros e lavanderias. A 
Figura 3 ilustra as cargas anuais de macronutrientes disponíveis no 
esgoto doméstico, e a sua presença nas correntes que o compõem. 
A urina representa em torno de 500 L/pessoa.ano, ou seja 1% do esgoto 
doméstico, e concentra 87% do nitrogênio, 50% do fósforo e 54% do 
potássio (Otterpohl et al., 2002). Já a STOWA (2002) atribui 80% do 
nitrogênio, 40% do fósforo e 70% do potássio do esgoto sanitário à urina. 
Essas diferenças são perfeitamente explicáveis em função das amostras 
utilizadas, das dietas alimentares, hábitos e outras características dos 
universos estudados.

Tabela 1  Criação de Nitrogênio Reativo Nr em Tg N/ano
Fonte: Galloway et al., 2004
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Figura 3 - Características das diferentes correntes de águas 
residuárias domésticas. Urina e fezes não diluídas. Fonte: 
OTTERPOHL et al., 2002 (compilação de dados de GEIGY, 
WISSENSCHAFTLICHE TABELLEN, BASEL 1981, LARSEN e 
GUJER 1996, FITSCHEN e HAHN 1998).

Drangert (1998) cunhou o termo “Equação das Excretas” para 
comparar a quantidade de nutrientes desta origem jogados fora 
nos sistemas de saneamento, com a quantidade necessária para 
produzir alimento para as pessoas.  Na Tabela 2 pode-se observar 
que para a produção de 230 Kg de cereais são necessários 7,5 kg de 
NPK.  Os nutrientes presentes nas excretas de uma pessoa por ano 
igualam este valor, sendo que 94% destes se encontram na urina.

Tabela 2- Comparação entre a quantidade de nutrientes 
presentes nas excretas humanas e a necessária para produzir 

230kg de cereais. Fonte: DRANGERT, 1998.

Os sistemas de saneamento recebem a maior parte dos nutrientes 
inseridos na dieta da população. Estes nutrientes, focando aqui 
o nitrogênio, podem ter vários destinos: despejo em corpos 
receptores, aplicação do esgoto sanitário na agricultura e retorno 
para a atmosfera, se o tratamento do esgoto incluir processos de 
nitrificação-desnitrificação.
Os problemas de caráter local e regional provocados pelo despejo 
nos corpos receptores têm sido bastante estudados. Os efeitos de 
caráter global, conforme anteriormente citado, começam a ser 
identificados causando apreensão no meio científico e o surgimento 
de articulações internacionais como a INI. 
A aplicação do esgoto sanitário para a agricultura vem crescendo 
rapidamente. Em alguns países como Israel, essa prática atinge 
75% dos esgotos urbanos. As últimas publicações da rede PROSAB 
trazem diversas experiências desenvolvidas no Brasil e sugerem 
diretrizes para a sua aplicação de forma segura. A principal 
motivação para tanto tem sido o aproveitamento da água. Quanto 
ao aproveitamento dos nutrientes, diversos trabalhos mostram as 

vantagens da irrigação com esgotos tratados. Contudo, algumas 
dificuldades precisam ser superadas para se aumentar o seu 
aproveitamento e reduzir o lançamento no meio ambiente. 
As demandas de água e nutrientes das diversas culturas seguem 
um padrão específico de acordo com as características do trinômio 
solo-planta-água. Esta demanda dificilmente casa com a produção 
do efluente tratado, que se dá de forma quase constante ao longo 
do ano. Nos momentos em que a demanda de água e nutrientes é 
superior à oferecida pelas águas residuárias tratadas, é possível 
se complementar os elementos deficitários. Quando a situação é 
inversa, ocorre, além de um desperdício, uma inserção inadequada 
de nutrientes. 
O terceiro destino do nitrogênio seria o retorno para a atmosfera 
através da desnitrificação do esgoto sanitário antes do seu 
lançamento. A principal crítica de caráter econômico e ambiental 
a essa opção, se refere à perda de energia associada tanto ao 
desperdício do Nr quanto ao próprio processo de desnitrificação.

Conteúdo energético do ciclo do nitrogênio e o saneamento.
Apesar de representar a segunda maior despesa das concessionárias 
de serviços de saneamento, a energia gasta pelos sistemas de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário ainda não é 
devidamente controlada e gerenciada. Em função do crescimento 
da consciência mundial relacionada com as mudanças climáticas, o 
assunto entrou firme na pauta de setor em nível mundial. O último 
congresso da Associação Internacional da Água (IWA) realizado 
em Viena em 2008, se debruçou sobre esse tema. No último edital 
do PROSAB, o Grupo 5 dedicou-se ao tema do uso racional da 
água e a energia, abrangendo os sistemas prediais e públicos 
de abastecimento de água. A influência da água na energia e da 
energia na água cresceu em importância e atualmente se utiliza o 
termo watergy para definir esta relação. 
Conforme publicado pelo PROSAB (Gonçalves et al.,2009), as 
empresas de saneamento praticam um consumo de 0,33 a 1,24 
kWh por m3 de água produzida. Se considerarmos os índices 
de perdas desses sistemas, o valor chega a dobrar, para o m3 de 
água na entrada do consumidor final. Este valor cresce ainda se 
considerarmos a usual prática de receber a água em reservatórios 
enterrados para depois ela ser recalcada para caixas residenciais 
elevadas. Em Israel o conteúdo energético da água distribuída 
para as cidades varia entre 1,3 e 2,5 kWh/m3 para as fontes de 
água doce, sendo que, somente a dessalinização da água do mar 
mediterrâneo demanda 3,6kWh/m3. 
O aproveitamento do biogás produzido pela digestão anaeróbia 
do esgoto sanitário vem se expandindo. Para condições ideais, 
o aproveitamento integral deste potencial energético pode 
representar um valor de 66,8 kWh/pessoa.ano (Cohim et al., 
2009). No entanto, o conteúdo energético do nitrogênio contido no 
esgoto pode representar um valor ainda superior a este. A produção 
de um kg de nitrogênio na forma de amônia e uréia, nas fábricas 
de fertilizantes que utilizam o processo Haber-Bosch, consome 
em torno de 13,3 kWh. Considerando que uma pessoa excreta 5,6 
kg de N por ano e que este possa ser integralmente aproveitado, 
estaríamos economizando 74,5 kWh de energia por pessoa (Cohim 
et al., 2009). Tomando como referência um conteúdo de um kWh/
m3 da água distribuída na entrada da residência de uma pessoa 
(sem considerar as perdas no sistema), se ela consumir 150 L/d, 
seriam necessários 55kWh/ano de energia para atendê-la. Isso 
é, o nitrogênio desperdiçado nas excretas de uma pessoa tem 
um conteúdo energético maior que o da água que a atende! Isto 
sem considerar os gastos energéticos necessários para remover o 
nitrogênio do esgoto sanitário antes do seu lançamento. Maurer 
e colaboradores (2003) nos fornecem interessantes informações 
neste sentido.

Observa-se que, usando uma mesma base de dados, o consumo de energia 
do método de remoção do nitrogênio do esgoto comumente utilizado é da 
mesma ordem de grandeza da produção de Nr a partir do N2 atmosfé rico, 
em torno de 13kWh/kg N. Pode se concluir que o passeio do nitrogênio que 
é promovido no sistema atual de produção de fertilizantes e o seu descarte de 
volta para a atmosfera no tratamento de esgoto, representa em torno de 25 
kWh/kg N. A grosso modo, a energia disponível no Nr presente na urina de 
uma pessoa é 2,4 vezes a energia contida na água que ela consome.

Os caminhos para o aproveitamento do nitrogênio e a redução da 
inserção de Nr na biosfera: Avanços e barreiras a serem vencidas para 
segregação da urina na fonte.

A informação apontada até aqui nos leva a pensar que, mais do que uma 
questão de interesse acadêmico, é importante se construir as condições 
para o mais amplo aproveitamento possível dos nutrientes excretados pelas 
pessoas. É evidente que, para tanto, diversas mudanças nas nossas vidas 
e na infraestrutura das nossas habitações e cidades terão que ocorrer. São 
necessárias mudanças radicais não apenas nesse, mas em muitos outros 
aspectos das nossas vidas. A Agência Internacional de Energia afirma 
claramente que, para se conseguir no ano de 2050 um nível de emissão de 
CO2 equivalente à metade da emissão gerada em 2005, “é necessária nada 
menos do que uma verdadeira revolução energética”. Observe que, mesmo 
atingindo esse padrão de emissão, a atmosfera apresentará concentrações de 
gases estufa em níveis extremamente perigosos para a estabilidade do clima 
da forma como o conhecemos (OECD, 2008).

Tabela 3- Consumo total de energia primária em processos 
associados ao ciclo do nitrofgênio, considerando a eficiência da rede 

de energia européia.

Fonte: baseado em Maurer et al., 2003

Em curto prazo, o aproveitamento dos esgotos tratados é uma realidade em 
diversos lugares do planeta. A manutenção do seu conteúdo de nutrientes 
requer cuidados no sentido de que eles sejam efetivamente aproveitados 
pelas plantas de forma a não contribuir com o aumento de Nr na biosfera.
Essa alternativa é apenas parte da solução mais ampla. Ela deve ser estimulada 
porque aproveita a infraestrutura sanitária hoje existente, entretanto não 
parece suficiente a médio e longo prazo, para fornecer uma resposta aos 
desafios do uso racional da energia, das mudanças climáticas e da gestão do 

O aproveitamento do nitrogênio da urina humana em 
larga escala é viável? Se não agora, quando o será? 
Pensar em sustentabilidade ambiental demanda a 
construção das condições para que isso aconteça. A 
cidade daqui a 50 anos está sendo construída hoje. Os 
profissionais que irão construí-la nos próximos lustros, 
ainda estão nas cadeiras escolares e universitárias. 
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vantagens da irrigação com esgotos tratados. Contudo, algumas 
dificuldades precisam ser superadas para se aumentar o seu 
aproveitamento e reduzir o lançamento no meio ambiente. 
As demandas de água e nutrientes das diversas culturas seguem 
um padrão específico de acordo com as características do trinômio 
solo-planta-água. Esta demanda dificilmente casa com a produção 
do efluente tratado, que se dá de forma quase constante ao longo 
do ano. Nos momentos em que a demanda de água e nutrientes é 
superior à oferecida pelas águas residuárias tratadas, é possível 
se complementar os elementos deficitários. Quando a situação é 
inversa, ocorre, além de um desperdício, uma inserção inadequada 
de nutrientes. 
O terceiro destino do nitrogênio seria o retorno para a atmosfera 
através da desnitrificação do esgoto sanitário antes do seu 
lançamento. A principal crítica de caráter econômico e ambiental 
a essa opção, se refere à perda de energia associada tanto ao 
desperdício do Nr quanto ao próprio processo de desnitrificação.

Conteúdo energético do ciclo do nitrogênio e o saneamento.
Apesar de representar a segunda maior despesa das concessionárias 
de serviços de saneamento, a energia gasta pelos sistemas de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário ainda não é 
devidamente controlada e gerenciada. Em função do crescimento 
da consciência mundial relacionada com as mudanças climáticas, o 
assunto entrou firme na pauta de setor em nível mundial. O último 
congresso da Associação Internacional da Água (IWA) realizado 
em Viena em 2008, se debruçou sobre esse tema. No último edital 
do PROSAB, o Grupo 5 dedicou-se ao tema do uso racional da 
água e a energia, abrangendo os sistemas prediais e públicos 
de abastecimento de água. A influência da água na energia e da 
energia na água cresceu em importância e atualmente se utiliza o 
termo watergy para definir esta relação. 
Conforme publicado pelo PROSAB (Gonçalves et al.,2009), as 
empresas de saneamento praticam um consumo de 0,33 a 1,24 
kWh por m3 de água produzida. Se considerarmos os índices 
de perdas desses sistemas, o valor chega a dobrar, para o m3 de 
água na entrada do consumidor final. Este valor cresce ainda se 
considerarmos a usual prática de receber a água em reservatórios 
enterrados para depois ela ser recalcada para caixas residenciais 
elevadas. Em Israel o conteúdo energético da água distribuída 
para as cidades varia entre 1,3 e 2,5 kWh/m3 para as fontes de 
água doce, sendo que, somente a dessalinização da água do mar 
mediterrâneo demanda 3,6kWh/m3. 
O aproveitamento do biogás produzido pela digestão anaeróbia 
do esgoto sanitário vem se expandindo. Para condições ideais, 
o aproveitamento integral deste potencial energético pode 
representar um valor de 66,8 kWh/pessoa.ano (Cohim et al., 
2009). No entanto, o conteúdo energético do nitrogênio contido no 
esgoto pode representar um valor ainda superior a este. A produção 
de um kg de nitrogênio na forma de amônia e uréia, nas fábricas 
de fertilizantes que utilizam o processo Haber-Bosch, consome 
em torno de 13,3 kWh. Considerando que uma pessoa excreta 5,6 
kg de N por ano e que este possa ser integralmente aproveitado, 
estaríamos economizando 74,5 kWh de energia por pessoa (Cohim 
et al., 2009). Tomando como referência um conteúdo de um kWh/
m3 da água distribuída na entrada da residência de uma pessoa 
(sem considerar as perdas no sistema), se ela consumir 150 L/d, 
seriam necessários 55kWh/ano de energia para atendê-la. Isso 
é, o nitrogênio desperdiçado nas excretas de uma pessoa tem 
um conteúdo energético maior que o da água que a atende! Isto 
sem considerar os gastos energéticos necessários para remover o 
nitrogênio do esgoto sanitário antes do seu lançamento. Maurer 
e colaboradores (2003) nos fornecem interessantes informações 
neste sentido.

ensaio

Observa-se que, usando uma mesma base de dados, o consumo de energia 
do método de remoção do nitrogênio do esgoto comumente utilizado é da 
mesma ordem de grandeza da produção de Nr a partir do N2 atmosfé rico, 
em torno de 13kWh/kg N. Pode se concluir que o passeio do nitrogênio que 
é promovido no sistema atual de produção de fertilizantes e o seu descarte de 
volta para a atmosfera no tratamento de esgoto, representa em torno de 25 
kWh/kg N. A grosso modo, a energia disponível no Nr presente na urina de 
uma pessoa é 2,4 vezes a energia contida na água que ela consome.

Os caminhos para o aproveitamento do nitrogênio e a redução da 
inserção de Nr na biosfera: Avanços e barreiras a serem vencidas para 
segregação da urina na fonte.

A informação apontada até aqui nos leva a pensar que, mais do que uma 
questão de interesse acadêmico, é importante se construir as condições 
para o mais amplo aproveitamento possível dos nutrientes excretados pelas 
pessoas. É evidente que, para tanto, diversas mudanças nas nossas vidas 
e na infraestrutura das nossas habitações e cidades terão que ocorrer. São 
necessárias mudanças radicais não apenas nesse, mas em muitos outros 
aspectos das nossas vidas. A Agência Internacional de Energia afirma 
claramente que, para se conseguir no ano de 2050 um nível de emissão de 
CO2 equivalente à metade da emissão gerada em 2005, “é necessária nada 
menos do que uma verdadeira revolução energética”. Observe que, mesmo 
atingindo esse padrão de emissão, a atmosfera apresentará concentrações de 
gases estufa em níveis extremamente perigosos para a estabilidade do clima 
da forma como o conhecemos (OECD, 2008).

ciclo do nitrogênio. 
As maiores perdas de Nr (nitrogênio reativo), sem dúvida se concentram 
na parte do ciclo que vai desde a síntese industrial da amônia e uréia até a 
sua incorporação nas proteínas que constituem nossos alimentos. Grandes 
perdas também ocorrem em função das nossas práticas alimentares e ainda 
jogamos fora grande quantidade de nutrientes através dos esgotos. Como em 
todos os outros aspectos da crise ambiental, as respostas devem ser dadas por 
todos os setores envolvidos. O que parece não ter sentido, é gastar 13,3 kWh 
para sintetizar um kg de nitrogênio na forma de amônia/uréia para depois 
aproveitar menos de 5 a 10% na formação das proteínas do nosso corpo e, 
ao final do ciclo, ainda investir mais 12.5 kWh para retornar esta quantidade 
de nitrogênio para a atmosfera. Isso pode ser reduzido substancialmente, 
ao que tudo indica, com riscos mínimos, se os nutrientes da urina forem 
aproveitados.
Trabalhos de Hellstrom e Karrman (1999) e Hellstrom (2003), apresentam 
uma análise exergética1 que mostra que, para o aproveitamento dos nutrientes, 
é energeticamente mais apropriado se segregar a urina na fonte ao invés de 
retirá-la do esgoto sanitário. Essas análises, contudo, se referem às condições 
de Gotemborg e Estocolmo na Suécia.
A segregação da urina na fonte permite um maior controle do ciclo no 
nitrogênio na fase pós-consumo alimentar, de responsabilidade do setor 
saneamento em conjunto com o setor habitacional. A segregação da urina 
permite ainda, a retirada da água do seu processo de transporte.
Atribui-se à descarga das bacias sanitárias residenciais entre 20 e 35 % 
do consumo de água domiciliar. Os números, apresentados em estudos 
do consumo intradomiciliar, apresentam valores bastante variados em 
função das características associadas aos consumidores e das metodologias 
utilizadas. Pode-se considerar que, em mais de 60% dos casos, a bacia 
sanitária é acionada apenas para afastar urina. Assim, apesar da necessidade 
de realização de mais pesquisas para elucidar esses números, pode-se estimar 
que a função transporte de urina consome em torno de 18% (0,3x0,6) da água 
nas residências. 
Por outro lado, estudos desenvolvidos na Universidade Federal da Bahia 
apontam que a principal utilização dos sanitários em prédios de uso público 
é para atender à necessidade de urinar. Essa motivação representa acima de 
70% das idas aos sanitários. Lamentavelmente, em torno de 20 % do público 
masculino opta pela bacia sanitária para urinar, principalmente devido à falta 
de privacidade oferecida pelos mictórios e ao seu número relativamente 
reduzido. O público feminino, por falta de opção, se vê obrigado a usar as 
bacias sanitárias, evitando o contato direto com um equipamento que foi 
projetado para ser usado na posição sentada. Das mulheres entrevistadas 
no aeroporto de Salvador, 98% disseram que o motivo do uso das bacias 
sanitárias foi para urinar. Se aos usuários das instalações sanitárias em 
prédios de uso público fosse dada a condição de usar mictórios, masculinos 
e femininos, adequadamente projetados tanto do ponto de vista ergométrico 
como da privacidade, uma importante economia de água seria alcançada. 
No caso de uso de mictórios sem descarga hídrica, economias superiores a 
80% do consumo de água dos sanitários seriam possíveis. Em instalações 
aeroportuárias e, provavelmente em shopping centers, o consumo de água 
de sanitários se equipara como o dos sistemas de água de resfriamento, 
somando, em conjunto, acima de 80% do consumo destes prédios. A 
economia de água através da ampliação do uso de mictórios seria, portanto, 
bastante significativa.
A cidade já tende a segregar parcialmente a urina das fezes. Apesar de não 
se dispor de dados sistematicamente levantados, uma observação corriqueira 
sobre os hábitos das pessoas em zona urbana, mostra que os habitantes tendem 
a defecar em casa. Conforme anteriormente indicado, nos locais de trabalho, 
lazer e comércio, as pessoas usam os sanitários para urinar. Uma estratégia 
razoável para a captação da urina humana, após melhor investigação, deve 
começar pelos prédios de uso público. Isso seria facilmente alcançado com o 
uso de mictórios em sanitários melhor projetados e a introdução maciça dos 
mictórios femininos, já em uso em algumas cidades do mundo (ver Figura 
2). Nas residências, o uso de bacias sanitárias separadoras (ver Figura 3), 
permitiria a segregação das fezes da urina sem a necessidade de mudanças de 
hábitos por parte dos usuários.

Tabela 3- Consumo total de energia primária em processos 
associados ao ciclo do nitrofgênio, considerando a eficiência da rede 

de energia européia.

Fonte: baseado em Maurer et al., 2003

Em curto prazo, o aproveitamento dos esgotos tratados é uma realidade em 
diversos lugares do planeta. A manutenção do seu conteúdo de nutrientes 
requer cuidados no sentido de que eles sejam efetivamente aproveitados 
pelas plantas de forma a não contribuir com o aumento de Nr na biosfera.
Essa alternativa é apenas parte da solução mais ampla. Ela deve ser estimulada 
porque aproveita a infraestrutura sanitária hoje existente, entretanto não 
parece suficiente a médio e longo prazo, para fornecer uma resposta aos 
desafios do uso racional da energia, das mudanças climáticas e da gestão do 

O aproveitamento do nitrogênio da urina humana em 
larga escala é viável? Se não agora, quando o será? 
Pensar em sustentabilidade ambiental demanda a 
construção das condições para que isso aconteça. A 
cidade daqui a 50 anos está sendo construída hoje. Os 
profissionais que irão construí-la nos próximos lustros, 
ainda estão nas cadeiras escolares e universitárias. 
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Figura 2- Alguns modelos de mictórios femininos

Figura 3 - Bacia sanitária separadora de urina e mecanismo de descarga sem 
a diluição com água nesse dispositivo. Fonte: STOWA, 2001

Uma vez separada, a urina deve ser coletada para utilização na agricultura. 
Na literatura sobre o tema, se observa uma predominância de opiniões 
a favor do armazenamento da urina nos próprios prédios e a coleta por 
caminhões. Diversas pesquisas apontam para a eliminação da presença 
de térias patogênicas apenas com armazenamento superior a 30 dias. Este 
processo ocorre em função da elevação do pH, que ocorre com a hidrólise 
da uréia na presença da enzima urease. Para evitar a perda de nitrogênio pela 
vaporização da amônia, o armazenamento deve ser em recipiente fechado. 
A adição de ácido à urina também contribui para a redução das perdas de 
nitrogênio. 
A aplicação da urina em agrossistemas pode ser feita na forma líquida, 
concentrada ou diluída. Sais como a estruvita, a calcita e a hidroxiapatita 
também podem ser diretamente utilizados. 
Para se viabilizar o aproveitamento da urina, alguns passos requerem 
pesquisas adicionais. O comportamento da urina durante o armazenamento 
depende de fatores ambientais, e portanto, deve ser mais estudado para as 
nossas condições. Além disso, a logística de armazenamento e coleta das 
cidades também precisa ser formulada, assim como o processamento e 
comercialização. 
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Figura 3 - Bacia sanitária separadora de urina e mecanismo de descarga sem 
a diluição com água nesse dispositivo. Fonte: STOWA, 2001

Uma vez separada, a urina deve ser coletada para utilização na agricultura. 
Na literatura sobre o tema, se observa uma predominância de opiniões 
a favor do armazenamento da urina nos próprios prédios e a coleta por 
caminhões. Diversas pesquisas apontam para a eliminação da presença 
de térias patogênicas apenas com armazenamento superior a 30 dias. Este 
processo ocorre em função da elevação do pH, que ocorre com a hidrólise 
da uréia na presença da enzima urease. Para evitar a perda de nitrogênio pela 
vaporização da amônia, o armazenamento deve ser em recipiente fechado. 
A adição de ácido à urina também contribui para a redução das perdas de 
nitrogênio. 
A aplicação da urina em agrossistemas pode ser feita na forma líquida, 
concentrada ou diluída. Sais como a estruvita, a calcita e a hidroxiapatita 
também podem ser diretamente utilizados. 
Para se viabilizar o aproveitamento da urina, alguns passos requerem 
pesquisas adicionais. O comportamento da urina durante o armazenamento 
depende de fatores ambientais, e portanto, deve ser mais estudado para as 
nossas condições. Além disso, a logística de armazenamento e coleta das 
cidades também precisa ser formulada, assim como o processamento e 
comercialização. 
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Alceu Galvão, 
presidente da ARCE: 
“Ainda existem entraves que 
impossibilitam uma regula-
ção satisfatória de algumas 
companhias, como tentativa 
de interferência política e 
desconhecimento da regula-

ção, por parte do quadro pes-
soal das agências” 

Há 3 anos, a Lei Nacional de Saneamento 11.445/07, conhecida como 
Marco Regulatório do Setor de Saneamento Básico, estabeleceu 
diretrizes  para o setor, que conferiu um novo regime de regulação 
com a função de fiscalizar, normatizar, ordenar e principalmente 
assegurar, nos serviços de saneamento,  os direitos dos usuários e o 
cumprimento das metas e objetivos das políticas públicas.
Com a inauguração desse novo período para o setor, cujo foco em 
serviços suplantou o interesse concentrado em obras, até o conceito 
que definia saneamento básico como “água e esgoto’ foi ampliado 
com a introdução de quatro componentes: abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, manejo e drenagem das águas pluviais e 
manejo de resíduos sólidos”.

Outras mudanças também foram suscitadas nesse novo ciclo, 
como a adoção de contratos de programa, ao invés de contratos de 
concessão; a implantação de agências reguladoras (para fiscalização 
do planejamento e da prestação serviços); ao invés da auto-
regulação,(que dava liberdade às concessionárias para planejar e 
executar conforme seus próprios regimentos), além da introdução de 
financiamentos de mercado (em detrimento de custos assegurados), 
de um ambiente competitivo e sobretudo um nova visão voltada 
para a preocupação com a escassez dos recursos hídricos, que veio 
para rebater conceitos antigos, como o de “água como bem livre” e 
portanto passível de uso desordenado. 

Os impactos da 

   regulação no setor de saneamento

Junto às diretrizes da nova era, novos desafios também foram 
estabelecidos. A nova lei estabeleceu normas a serem seguidas pelos 
prestadores de serviço, sejam eles públicos ou privados, voltadas 
ao desenvolvimento de  benefícios à população, cuja participação 
também foi prevista na elaboração geral das políticas do setor. A 
universalização do atendimento em água e esgoto com perenidade 
nos investimentos talvez seja o de maior monta. Mas ainda é 
preciso prover segurança, qualidade e transparência na prestação 
de serviços, aumentar a eficiência e a profissionalização, além de 
fortalecer institucionalmente o setor.

De acordo com informações inseridas na Coletânea Lei Nacional 
de Saneamento, de 2009, do Ministério das Cidades, concluí-se 
que o enfrentamento do desafio da universalização dos serviços de 
saneamento básico, no Brasil, é grande. De cada 10 residências, 
04 não possuem saneamento básico completo que inclui: rede de 
tratamento de esgotos, água potável e coleta de lixo. Nos distritos 
que não existe tratamento, sendo que a maioria estão situados nas 
Regiões Norte e Nordeste, os esgotos são despejados in natura nos 
corpos de águas ou no solo, comprometendo a qualidade da água 
utilizada no abastecimento.

“As agências não podem baixar normas 
que afetem direitos individuais, impondo 
deveres, obrigações, penalidades, ou 
mesmo outorgando benefícios, sem 
previsão em lei” 
Elizabeth Costa de Oliveira Góes,     
consultora jurídica da AESBE (Asso-
ciação das Empresas de Saneamento 
Básico Estaduais). 

Existe a necessidade de se definir novos modelos 
de gestão que permitam a sustentabilidade das 
empresas públicas de saneamento e da estrutu-
ração dos municípios, que também podem e de-
vem fazer uso de novas tecnologias alternativas 
locais para sanear, recuperar e preservar seus    
mananciais, de acordo com as suas característi-
cas e necessidades. 

Maria Lúcia da Silva Andrade - jornalista - MTb. 160081

“A regulação no Brasil não está madura. 
Ela necessita de normas para ajudá-la a 
evoluir mais rapidamente”, 
Yves Besse, Abcom. 

“A regulação no Brasil não está madura. 
Ela necessita de normas para ajudá-la a 
evoluir mais rapidamente”, 
Yves Besse, Abcom. 

É no estado de São Paulo que está a melhor cobertura 
dos serviços de saneamento do País, liderando com 
84%, à frente do Distrito Federal (79,8%) e de Minas 
Gerais (73,4%). Segundo dados da SSE – Secretaria 
de Saneamento e Energia paulista, dos 50 municípios 
do Brasil com maior acesso a rede geral de esgoto, 44 
estão em São Paulo; assim como os 10 municípios com 
índices acima de 96,5%. Na área de atuação da Sabesp, o 
abastecimento de água está praticamente universalizado 
e a coleta de esgotos evoluiu, nos últimos 10 anos, de 
68 % para 80 % e o tratamento de 29 % para 64 % dos 
volumes coletados. Todavia, na realidade nacional, apesar 
dos avanços na construção de um marco regulatório 
e do interesse crescente da iniciativa privada em 
investimentos, o setor ainda apresenta inúmeros desafios. 
Em apresentação sobre a atual regulação e fiscalização, a 
consultora jurídica da AESBE (Associação das Empresas 
de Saneamento Básico Estaduais), Elizabeth Costa de 
Oliveira Góes, afirmou que “as agências não podem 
baixar normas que afetem direitos individuais, impondo 
deveres, obrigações, penalidades, ou mesmo outorgando 
benefícios, sem previsão em lei”. Mas ainda assim existe 
a necessidade de se definir novos modelos de gestão 
que permitam a sustentabilidade das empresas públicas 
de saneamento e da estruturação dos municípios, que 
também podem e devem fazer uso de novas tecnologias 
alternativas locais para sanear, recuperar e preservar 
seus mananciais, de acordo com as suas características 
e necessidades. 

O novo ambiente regulatório ainda contribuiu 
substancialmente para o aumento de investimentos no 
setor, inclusive contemplados pelo PAC - Programa de 
Aceleração do Crescimento, lançado em 2007, e o recém-
lançado, em 29 de março, PAC 2, que prioriza projetos 
de saneamento, para o direcionamento das verbas e 
acompanhamento das obras.  Fundos internacionais 
também fizeram grandes aportes de investimentos, mas 
cabe salientar ainda que para a efetiva aplicação da Lei 
é importante o desenvolvimento de tecnologias que 
direcionem corretamente o uso dos recursos financeiros 
disponíveis, priorizem a saúde da população, garantam 
o acesso de todos a serviços seguros de saneamento e 
mantenham a sustentabilidade do empreendimento.

matéria 

“A necessidade de capacitação técnica e 
também de melhores remunerações nas 

agências é uma realidade premente” 
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Junto às diretrizes da nova era, novos desafios também foram 
estabelecidos. A nova lei estabeleceu normas a serem seguidas pelos 
prestadores de serviço, sejam eles públicos ou privados, voltadas 
ao desenvolvimento de  benefícios à população, cuja participação 
também foi prevista na elaboração geral das políticas do setor. A 
universalização do atendimento em água e esgoto com perenidade 
nos investimentos talvez seja o de maior monta. Mas ainda é 
preciso prover segurança, qualidade e transparência na prestação 
de serviços, aumentar a eficiência e a profissionalização, além de 
fortalecer institucionalmente o setor.

De acordo com informações inseridas na Coletânea Lei Nacional 
de Saneamento, de 2009, do Ministério das Cidades, concluí-se 
que o enfrentamento do desafio da universalização dos serviços de 
saneamento básico, no Brasil, é grande. De cada 10 residências, 
04 não possuem saneamento básico completo que inclui: rede de 
tratamento de esgotos, água potável e coleta de lixo. Nos distritos 
que não existe tratamento, sendo que a maioria estão situados nas 
Regiões Norte e Nordeste, os esgotos são despejados in natura nos 
corpos de águas ou no solo, comprometendo a qualidade da água 
utilizada no abastecimento.

“As agências não podem baixar normas 
que afetem direitos individuais, impondo 
deveres, obrigações, penalidades, ou 
mesmo outorgando benefícios, sem 
previsão em lei” 
Elizabeth Costa de Oliveira Góes,     
consultora jurídica da AESBE (Asso-
ciação das Empresas de Saneamento 
Básico Estaduais). 

Existe a necessidade de se definir novos modelos 
de gestão que permitam a sustentabilidade das 
empresas públicas de saneamento e da estrutu-
ração dos municípios, que também podem e de-
vem fazer uso de novas tecnologias alternativas 
locais para sanear, recuperar e preservar seus    
mananciais, de acordo com as suas característi-
cas e necessidades. 

“A regulação no Brasil não está madura. 
Ela necessita de normas para ajudá-la a 
evoluir mais rapidamente”, 
Yves Besse, Abcom. 
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evoluir mais rapidamente”, 
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É no estado de São Paulo que está a melhor cobertura 
dos serviços de saneamento do País, liderando com 
84%, à frente do Distrito Federal (79,8%) e de Minas 
Gerais (73,4%). Segundo dados da SSE – Secretaria 
de Saneamento e Energia paulista, dos 50 municípios 
do Brasil com maior acesso a rede geral de esgoto, 44 
estão em São Paulo; assim como os 10 municípios com 
índices acima de 96,5%. Na área de atuação da Sabesp, o 
abastecimento de água está praticamente universalizado 
e a coleta de esgotos evoluiu, nos últimos 10 anos, de 
68 % para 80 % e o tratamento de 29 % para 64 % dos 
volumes coletados. Todavia, na realidade nacional, apesar 
dos avanços na construção de um marco regulatório 
e do interesse crescente da iniciativa privada em 
investimentos, o setor ainda apresenta inúmeros desafios. 
Em apresentação sobre a atual regulação e fiscalização, a 
consultora jurídica da AESBE (Associação das Empresas 
de Saneamento Básico Estaduais), Elizabeth Costa de 
Oliveira Góes, afirmou que “as agências não podem 
baixar normas que afetem direitos individuais, impondo 
deveres, obrigações, penalidades, ou mesmo outorgando 
benefícios, sem previsão em lei”. Mas ainda assim existe 
a necessidade de se definir novos modelos de gestão 
que permitam a sustentabilidade das empresas públicas 
de saneamento e da estruturação dos municípios, que 
também podem e devem fazer uso de novas tecnologias 
alternativas locais para sanear, recuperar e preservar 
seus mananciais, de acordo com as suas características 
e necessidades. 

O novo ambiente regulatório ainda contribuiu 
substancialmente para o aumento de investimentos no 
setor, inclusive contemplados pelo PAC - Programa de 
Aceleração do Crescimento, lançado em 2007, e o recém-
lançado, em 29 de março, PAC 2, que prioriza projetos 
de saneamento, para o direcionamento das verbas e 
acompanhamento das obras.  Fundos internacionais 
também fizeram grandes aportes de investimentos, mas 
cabe salientar ainda que para a efetiva aplicação da Lei 
é importante o desenvolvimento de tecnologias que 
direcionem corretamente o uso dos recursos financeiros 
disponíveis, priorizem a saúde da população, garantam 
o acesso de todos a serviços seguros de saneamento e 
mantenham a sustentabilidade do empreendimento.

Em que pese as novas regras no setor foram bastante difundidas e contam 
com o amparo legal necessário para se transformarem em ações, a sua 
aplicação é vista com reservas por alguns segmentos. Para o presidente 
da Abcon – Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de 
Serviços Públicos de Água e Esgoto, Yves Besse, “a regulação no Brasil 
não está madura. Ela necessita de normas para ajudá-la a evoluir mais 
rapidamente”.

O representante do setor privado destaca as elaborações das PPPs 
(Parcerias Público-Privadas), onde existe a obrigação, dos dois lados, 
de planejar previamente, definir metas e tarifas a partir do respectivo 
modelo econômico financeiro, se estabelecer um contrato de concessão 
com direito e obrigações claras entre as partes, e de se ter regulação 
e fiscalização. Assim como a obrigação de se dar transparência aos 
processos de PPP a partir de audiências públicas. A maior certeza 
regulatória deu estabilidade aos contratos. Ela permite investimentos 
de menor risco e, por consequência, há uma diminuição dos custos 
financeiros dos investimentos. Isso signfica um volume maior de 
investimento ao longo do tempo e menores tarifas para a população 
e consolida a idéia de que esses operadores não são e não devem ser 
concorrentes, mas parceiros. “É por meio dessa parceria que o país 
alcançará  universalização do saneamento mais rapidamente. Porém, as 
PPPs não têm sido estimuladas nem pelas agências nem pelo governo 
federal, que as criou. Na prática, elas têm sido estimuladas apenas pelo 
próprio setor privado, que tem feito um trabalho grande para divulgá-
las e motivar o setor público a utilizá-las”.

“Trata-se de um novo ambiente, onde não é mais 
possível que o próprio prestador dos serviços crie 
as regras a que se submeterá. Este é um passo 
importantíssimo para a maior qualidade dos 
serviços, transparência e modicidade das tarifas”.   
Karla Bertocco Trindade, diretora de Relações 
Institucionais, da ARSESP - Agência Reguladora 
de Saneamento e Enertiga de São Paulo

“A necessidade de capacitação técnica e 
também de melhores remunerações nas 

agências é uma realidade premente” 

A atuação das agências reguladores significa 
regras mais claras para o prestador e também 
para os usuários, que passam a ter mais segu-

rança acerca de suas obrigações e direitos. 

As avaliações das agências reguladoras

Apontada pela Abcon, como a agência reguladora de maior maturidade 
e melhor estruturada no cenário nacional a ARCE, no Ceará , por meio 
de seu presidente, Alceu Galvão, confirma um bom desenvolvimento nas 
regulações do seu próprio estado, como também em São Paulo, Distrito 
Federal, Goiás, Pernambuco e Rio Grande Do Sul. Porém,  adverte para 
alguns entraves que impossibilitam uma regulação satisfatória de algumas 
companhias, como tentativa de interferência política e desconhecimento 
da regulação, por parte do quadro pessoal das agências. “A necessidade 
de capacitação técnica de concursados, comissionados terceirizados 
e também de melhores remunerações nas agências é uma realidade 
premente”, advertiu Galvão quando esteve no Encontro Técnico da 
Associação dos Engenheiros da Sabesp, em 2009.
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A universalização do atendimento em água e 
esgoto com perenidade nos investimentos talvez 
seja o de maior monta. Mas ainda é preciso 
prover segurança, qualidade e transparência na 
prestação de serviços, aumentar a eficiência e a 
profissionalização, além de fortalecer institucio-
nalmente o setor. 

A Arsesp atuou, por exemplo, no processo de reajuste tarifário 
dos serviços prestados pela Sabesp, autorizando um reajuste 
com 1 ponto percentual inferior à inflação. Também foram 
emitidos Termos de Notificação e Autos de Infração, por conta 
de fiscalizações realizadas. Deu-se, ademais, início ao Serviço de 
Atendimento ao Usuário (SAU), além da edição, pela Diretoria da 
Arsesp, de deliberações com as regras que disciplinarão a prestação 
dos serviços. 

Como é assegurada a garantia do cumprimento das condições e 
metas estabelecidas em relação à qualidade dos serviços? 
Primeiro, é necessário definir os critérios e indicadores dessa 
qualidade; a base inicial para isso é o contrato firmado com o 
prestador dos serviços, que é detalhado e regulamentado pela 
Arsesp. 

Cabe, então, monitorar e fiscalizar o cumprimento das exigências 
estabelecidas, o que pode ser feito por meio dos relatórios anuais 
de desempenho, encaminhados às Prefeituras que têm convênio de 
cooperação com a Arsesp, por fiscalizações “in loco” e pelo registro 
e processamento de indicadores operacionais e comerciais. 

Caso sejam constatadas irregularidades na prestação dos serviços, 
a Arsesp emite um Termo de Notificação, para defesa e explicações 
por parte do prestador e, eventualmente, um Auto de Infração, 
impondo a penalidade de advertência ou multa. 

Além disso, o Serviço de Atendimento do Usuário funciona como um 
termômetro acerca da qualidade dos serviços, a partir do qual a ARSESP 
pode identificar os principais fatores de insatisfação dos usuários.  
 
O caráter de independência política, administrativa e financeira, 
com ênfase ao interesse público, que norteia uma Agência 
Reguladora, é exercido sem resistências no Estado? 
Caso contrário, quais são os maiores focos de resistência? 

A Arsesp não vem enfrentando qualquer resistência por parte do 
Estado. Pelo contrário. Verifica-se que há uma compreensão, por 
parte dos atores envolvidos, acerca do novo ambiente regulatório 
e da importância de se preservar a independência decisória da 
Agência, por meio do perfil técnico de seus quadros, do mandato 
fixo dos Diretores e da fonte própria de recursos financeiros. 

Uma coisa é o relacionamento com a Sabesp – maior empresa 
paulista e brasileira do setor. Mas a Arsesp deve também ser 
relacionar com as empresas municipais. Como é esse processo? 
Quais são os principais entraves? 

Essa situação ainda não ocorreu. Por enquanto, todos os municípios 
que celebraram convênios de cooperação com o Estado, para que 
a Arsesp regulasse e fiscalizasse os serviços de saneamento, são 
atendidos pela Sabesp. Em breve, será firmado um convênio que 
terá como objeto a regulação e fiscalização de uma concessionária 
privada.

Para a Arsesp, a Agência Reguladora do Estado de São Paulo, 
tida como a de maior alcance no País, ainda há um longo caminho 
pela frente, mas já foram feitos avanços significativos, conforme 
a entrevista abaixo, concedida pela sua diretora de Relações 
Institucionais, Karla Bertocco Trindade:
 
De que forma a criação da Arsesp, em 2007, implicou na 
modernização da política estadual do setor de saneamento? 
Em primeiro lugar, é necessário lembrar que a Arsesp não foi 
criada do zero. 

Ela é resultado da transformação da antiga CSPE (Comissão 
de Serviços Públicos de Energia), que, desde 1998, vinha, com 
sucesso, regulando e fiscalizando os serviços de distribuição de 
energia elétrica e gás canalizado. 

Em relação ao setor de saneamento, a criação da Arsesp permite 
que sejam cumpridas as exigências da Lei Nacional de Saneamento 
Básico. Essa Lei, de 2007, exigiu que os serviços de saneamento 
fossem regulados por uma entidade com independência decisória, 
e então o Estado de São Paulo transformou a CSPE em Arsesp, 
ampliando a sua área de atuação – para incluir o setor de saneamento 
– e conferindo-lhe nova estrutura institucional. 

Com a criação da Arsesp, os municípios podem optar por criar uma 
agência própria ou transferir para a agência estadual as funções de 
regulação e fiscalização, por meio de um Convênio de Cooperação.  
Trata-se de um novo ambiente, onde não é mais possível que o 
próprio prestador dos serviços crie as regras a que se submeterá. 

Este é um passo importantíssimo para a maior qualidade dos 
serviços, transparência e modicidade das tarifas. 

Quais são as principais mudanças que se pode destacar no 
saneamento paulista atual e pré Arsesp?
A prestação dos serviços de saneamento por empresa ou ente que 
não integre a Administração do titular deve obrigatoriamente ser 
baseada em contrato, onde constarão as obrigações de cada parte, 
as metas a serem atingidas, o cronograma de investimento, as 
hipóteses de revisão tarifária, entre outros aspectos relevantes. E 
à Arsesp cabe assegurar que esses compromissos serão cumpridos 
pelas partes (poder público e prestador). Além disso, a Arsesp 
passou a editar deliberações, que regulam diversos aspectos da 
prestação dos serviços: formas de faturamento dos serviços, 
estrutura de atendimento ao usuário pela prestadora, prazos para 
atendimento de solicitações dos usuários, infrações e penalidades 
aplicáveis ao prestador, dentre outros. A respeito, vale conferir 
as Deliberações ARSESP 031/2008 (que trata das infrações 
e penalidades) e 106/2009 (que dispõe sobre as condições de 
prestação e utilização dos serviços). 
 
A atuação da Arsesp, portanto, significa regras mais claras para 
o prestador e também para os usuários, que passam a ter mais 
segurança acerca de suas obrigações e direitos.  

Ao longo desse período, em São Paulo, tem sido eficazes as 
atividades de regulação em estabelecer padrões e normas para 
a adequada prestação de serviços, além de fixar e fiscalizar a 
aplicação de tarifas? 
Na área de saneamento, a atuação da Arsesp é relativamente 
recente. É necessário reconhecer que ainda há um longo caminho 
pela frente. Mas também é inegável que, neste curto período, foram 
obtidos importantes avanços. 

Um equipamento portátil posicionado no solo e que emite pulsos 
de luz pode revolucionar o controle dos poluentes emitidos pelas 
chaminés das indústrias. É no que trabalham os pesquisadores 
do Projeto Lidar, do Centro de Capacitação e Pequisa em Meio-
Ambiente (Cepema) da USP, que fica em Cubatão, na Baixada 
Santista.
A técnica do Lidar (sigla para o termo em inglês light detection 
and ranging) é similar à do radar. O radar baseia-se na emissão 
de ondas de rádio e detecção das ondas que retornam de um 
objeto. Dependendo do comprimento e da intensidade das 
ondas refletidas – e recebidas por um sensor -, pode-se calcular 
a distância de um objeto, seu tamanho, velocidade, entre outras 
variáveis. No Lidar, processo semelhante é feito, mas com 
a emissão de pulsos de luz por laser. Até então, essa técnica, 
criada há décadas, só era usada para mapear o ar da atmosfera, 
analisando a concentração de compostos gasosos e partículas. 
De acordo com o professor Roberto Guardani, responsável 
pela pesquisa, a técnica poderá ser usada tanto pelos órgãos 
fiscalizadores quanto pelas próprias indústrias. “A indústria pode 
usar como instrumento de controle de processo”, afirma. Ele 
explica que “todo processo industrial possui parâmetros técnicos 
que permitem prever a taxa de emissão de poluentes”. O Projeto 
Lidar é interdisciplinar, integrando químicos, engenheiros 
químicos, físicos e meteorologistas, envolvendo, além da USP, 
pesquisadores do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 
(IPEN) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).
Mais informações: (13) 3362-9350 / 9363 - Fonte: Agencia 
USP http://www.usp.br/agen/?p=16987

Raios de luz 

revelam se 

indústria está 

poluindo demais

matéria 
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A universalização do atendimento em água e 
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prestação de serviços, aumentar a eficiência e a 
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A Arsesp atuou, por exemplo, no processo de reajuste tarifário 
dos serviços prestados pela Sabesp, autorizando um reajuste 
com 1 ponto percentual inferior à inflação. Também foram 
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de fiscalizações realizadas. Deu-se, ademais, início ao Serviço de 
Atendimento ao Usuário (SAU), além da edição, pela Diretoria da 
Arsesp, de deliberações com as regras que disciplinarão a prestação 
dos serviços. 

Como é assegurada a garantia do cumprimento das condições e 
metas estabelecidas em relação à qualidade dos serviços? 
Primeiro, é necessário definir os critérios e indicadores dessa 
qualidade; a base inicial para isso é o contrato firmado com o 
prestador dos serviços, que é detalhado e regulamentado pela 
Arsesp. 

Cabe, então, monitorar e fiscalizar o cumprimento das exigências 
estabelecidas, o que pode ser feito por meio dos relatórios anuais 
de desempenho, encaminhados às Prefeituras que têm convênio de 
cooperação com a Arsesp, por fiscalizações “in loco” e pelo registro 
e processamento de indicadores operacionais e comerciais. 

Caso sejam constatadas irregularidades na prestação dos serviços, 
a Arsesp emite um Termo de Notificação, para defesa e explicações 
por parte do prestador e, eventualmente, um Auto de Infração, 
impondo a penalidade de advertência ou multa. 

Além disso, o Serviço de Atendimento do Usuário funciona como um 
termômetro acerca da qualidade dos serviços, a partir do qual a ARSESP 
pode identificar os principais fatores de insatisfação dos usuários.  
 
O caráter de independência política, administrativa e financeira, 
com ênfase ao interesse público, que norteia uma Agência 
Reguladora, é exercido sem resistências no Estado? 
Caso contrário, quais são os maiores focos de resistência? 

A Arsesp não vem enfrentando qualquer resistência por parte do 
Estado. Pelo contrário. Verifica-se que há uma compreensão, por 
parte dos atores envolvidos, acerca do novo ambiente regulatório 
e da importância de se preservar a independência decisória da 
Agência, por meio do perfil técnico de seus quadros, do mandato 
fixo dos Diretores e da fonte própria de recursos financeiros. 

Uma coisa é o relacionamento com a Sabesp – maior empresa 
paulista e brasileira do setor. Mas a Arsesp deve também ser 
relacionar com as empresas municipais. Como é esse processo? 
Quais são os principais entraves? 

Essa situação ainda não ocorreu. Por enquanto, todos os municípios 
que celebraram convênios de cooperação com o Estado, para que 
a Arsesp regulasse e fiscalizasse os serviços de saneamento, são 
atendidos pela Sabesp. Em breve, será firmado um convênio que 
terá como objeto a regulação e fiscalização de uma concessionária 
privada.

O lodo de esgoto, em uma dose de 7,7 toneladas por hectare, aumenta 8% o volume de madeira 
com casca em sistemas florestal de eucalipto em relação ao uso somente de adubos minerais, supre 
totalmente o nitrogênio necessário. Esse foi um dos principais resultados que a engenheira agrônoma 

Lúcia Pittol Firme constatou em sua tese de doutorado, que faz parte de um experimento realizado pelo 
Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA) da Escola Superior Luiz de Queiroz (Esalq) da USP, em 
Piracicaba, com parceria da Suzano Papel e Celulose. Além da tese de Lúcia, uma dissertação de mestrado e 
outra tese de doutorado do CENA foram frutos dos projetos. O experimento de campo, que começou em 2004, 
ainda está em andamento e deverá ser encerrado no fim de 2011. O professor diz que o experimento exige 
esse tempo por causa do ciclo dos eucaliptos, que dura sete anos. a utilização do lodo como adubo depende do 
município de origem e, principalmente, do tratamento que teve: “Com adequado tratamento, (o lodo) poderá 
ter um aproveitamento na agricultura”.
Mais informações: 
(19) 3429-4695 (Cássio), email cahabreu@cena.usp.br ou lucia.pittolfirme@gmail.com

Um equipamento portátil posicionado no solo e que emite pulsos 
de luz pode revolucionar o controle dos poluentes emitidos pelas 
chaminés das indústrias. É no que trabalham os pesquisadores 
do Projeto Lidar, do Centro de Capacitação e Pequisa em Meio-
Ambiente (Cepema) da USP, que fica em Cubatão, na Baixada 
Santista.
A técnica do Lidar (sigla para o termo em inglês light detection 
and ranging) é similar à do radar. O radar baseia-se na emissão 
de ondas de rádio e detecção das ondas que retornam de um 
objeto. Dependendo do comprimento e da intensidade das 
ondas refletidas – e recebidas por um sensor -, pode-se calcular 
a distância de um objeto, seu tamanho, velocidade, entre outras 
variáveis. No Lidar, processo semelhante é feito, mas com 
a emissão de pulsos de luz por laser. Até então, essa técnica, 
criada há décadas, só era usada para mapear o ar da atmosfera, 
analisando a concentração de compostos gasosos e partículas. 
De acordo com o professor Roberto Guardani, responsável 
pela pesquisa, a técnica poderá ser usada tanto pelos órgãos 
fiscalizadores quanto pelas próprias indústrias. “A indústria pode 
usar como instrumento de controle de processo”, afirma. Ele 
explica que “todo processo industrial possui parâmetros técnicos 
que permitem prever a taxa de emissão de poluentes”. O Projeto 
Lidar é interdisciplinar, integrando químicos, engenheiros 
químicos, físicos e meteorologistas, envolvendo, além da USP, 
pesquisadores do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 
(IPEN) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).
Mais informações: (13) 3362-9350 / 9363 - Fonte: Agencia 
USP http://www.usp.br/agen/?p=16987

Raios de luz 

revelam se 

indústria está 

poluindo demais

Lodo de esgoto aumenta produção de 

madeira de eucaliptos

A cobertura de serviços de saneamento 
nas áreas rurais do Brasil é pior do 
que em países africanos e asiáticos. A 
informação é do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), que comparou os dados 
divulgados pelo 4º Relatório Nacional de Acompanhamento dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio com os da Organização 
das Nações Unidas (ONU). O relatório, divulgado no final de março, 
mostra um crescimento da cobertura de saneamento nas áreas rurais 
de 10,3%, em 1992, para 23,1%, em 2008, mas destaca que ainda 
faltam soluções adequadas para a coleta e o tratamento dos esgotos 
domésticos. Segundo o Pnud, a proporção de 23,1% dos moradores 
rurais atendidos por saneamento adequado é inferior à da zona rural do 
Sudão (24%), Nepal (24%), da Nigéria (25%), do Afeganistão (25%) e 
Timor Leste (32%). Em 1992, 89,7% da população não tinham acesso 
adequado a esgoto; em 2008, eram 76,9%. Para cumprir as metas dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio até 2015 será necessário 
reduzir essa proporção para 44,85% nos próximos cinco anos.O 
diretor de Articulação Institucional do Ministério das Cidades, Sérgio 
Gonçalves, explica que as realidades das áreas rurais do Brasil e dos 
países da África são muito distintas e não devem ser comparadas. “No 
Brasil, 80% da população moram na área urbana e no Sudão é o inverso 
e com características muito distintas”, afirma. Segundo Gonçalves, o 
grande espaçamento entre as comunidades rurais dificulta a instalação 
de redes de saneamento. “As obras de saneamento rural são diferentes 
das urbanas. A dispersão das moradias torna muito cara a construção de 
redes de saneamento. Essa situação é amenizada porque nesses locais 
há água abundante para construção de poços e espaço para fossas, o 
que não acontece nas favelas”, esclarece. O diretor do Ministério das 
Cidades afirma também que foram investidos R$ 4 bilhões de recursos 
do PAC para saneamento na área rural e que estão previstos mais R$ 
4 bilhões para o PAC 2, mas que mesmo assim há dificuldades em 
cumprir os Objetivos do Milênio. 
Mais informações sobre WWAP em: http//www.unesco.org/water/wwap

Saneamento é pior do 
que na África

notas técnicas
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A Sabesp instalou um aquecedor solar na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) de Taubaté-
Trebembé, inaugurada dia 8 de março. O equipamento vai aquecer até 55 oC a água de lavagem das 
duas centrífugas decantadoras e do adensador da ETE. O aquecimento é fundamental para limpar os 
resíduos de cerca de 12 toneladas de lodo geradas no processo de tratamento. Esta é uma inovação na 

Sabesp, em linha com as ações sustentáveis que estão sendo implementadas pela companhia. Além do aquecedor, a água utilizada é de reúso, 
obtida pelo polimento do efluente final da ETE. A inovação permite reduzir o consumo elétrico em cerca de 120 kWh por mês. Apesar da pouca 
redução em kWh, o importante nessa iniciativa é o conceito que foi adotado. A energia solar é a mais limpa das fontes alternativas, pois não 
gera emissões diretas de gases de efeito estufa, nem resíduos durante seu uso. O aquecedor tem capacidade para 1,8 mil litros por hora. O lodo 
contém gordura, em geral de origem vegetal e animal, difícil de ser removida dos equipamentos. Por isso, eles devem ser lavados diariamente 
por cerca de 30 minutos. A água quente ainda elimina a necessidade de utilizar produtos químicos ? o que é uma vantagem ambiental a mais. 
A utilização do aquecedor também evita eventuais danos a componentes de borracha pela ação de componentes químicos presentes em 
detergentes.  A ETE tem capacidade para tratar 1.540 litros de esgoto por segundo e, até maio de 2010, permitirá o tratamento de 100% do 
esgoto dos municípios de Taubaté e Tremembé, contribuindo de forma significativa para a recuperação da qualidade do rio Paraíba do Sul, 
responsável pelo abastecimento de várias cidades situadas abaixo dos estados de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro.  Foram investidos R$ 
100 milhões no sistema de esgotamento sanitário que inclui a ETE, nove estações elevatórias e 113 km de coletores e emissários, beneficiando 
330 mil pessoas. Por inovações como a do aquecedor solar, o projeto da ETE Taubaté Tremembé recebeu, em 2007, da Agência Nacional 
das Águas (ANA), por meio do Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas (Prodes) - o prêmio como o melhor do Brasil, dentre 50 
empreendimentos candidatos de todo país.  A Sabesp poderá adotar esta solução em outras cerca de 20 ETEs que têm centrífrugas instaladas. 
Mais informações em: http//www.sabesp.com.br

ETE Taubaté-Tremembé utiliza de forma 
pioneira a energia solar no saneamento

O diopsídio, mineral que contém cromo, está presente no aqüifero Bauru A água subterrânea de algumas 
cidades localizadas no aquífero Bauru, na região noroeste de São Paulo, intriga cientistas por que apresenta 

naturalmente uma alta concentração de cromo hexavalente, um metal cancerígeno. Uma pesquisa da USP publicada recentemente na revista 
Geologia USP: Série Científica, do Instituto de Geociências (IGc), revela a causa do fenômeno: uma combinação de águas profundas muito 
alcalinas e um mineral de origem vulcânica inesperado no tipo de rocha da região. A concentração de cromo na água subterrânea de Urânia, a 
cidade mais afetada pelo problema, é 0,14 miligramas por litro (mg/l) — mais que o dobro do limite estabelecido pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para o consumo humano, de 0,05 mg/l. No entanto, apenas a presença do mineral não explica como o cromo foi parar na água 
subterrânea. O fenômeno pode ser explicado pelo fato de as regiões mais profundas do aquífero terem grande alcalinidade, outra característica rara. 
O pH da água em profundidades como 80 e 90 metros varia entre 8,5 e 10,7. O pH é alto por conta de reações químicas que acontecem devido à 
presença de carbonato de cálcio, oxigênio e óxido de manganês em suas águas. O pH da água subterrânea na natureza normalmente está entre 5,5 
e 8,5. A pesquisa aponta estratégias possíveis para explorar a água da região. Uma sugestão é construir poços em regiões do aquífero com menos 
sódio na rocha, já que os pesquisadores perceberam que concentrações altas de cromo hexavalente são acompanhadas por concentrações altas de 
sódio. Outra possibilidade a ser testada seria bombear a água dos poços existentes em diferentes vazões, ou regimes de bombeamento, já que o 
ritmo de bombeamento parece influenciar na concentração do contaminante na água.
Mais informações: (11)3091-4243, email bertolo@igc.usp.br 

Pesquisa explica excesso 
de cromo em águas subterrâneas
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A Sabesp instalou um aquecedor solar na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) de Taubaté-
Trebembé, inaugurada dia 8 de março. O equipamento vai aquecer até 55 oC a água de lavagem das 
duas centrífugas decantadoras e do adensador da ETE. O aquecimento é fundamental para limpar os 
resíduos de cerca de 12 toneladas de lodo geradas no processo de tratamento. Esta é uma inovação na 

Sabesp, em linha com as ações sustentáveis que estão sendo implementadas pela companhia. Além do aquecedor, a água utilizada é de reúso, 
obtida pelo polimento do efluente final da ETE. A inovação permite reduzir o consumo elétrico em cerca de 120 kWh por mês. Apesar da pouca 
redução em kWh, o importante nessa iniciativa é o conceito que foi adotado. A energia solar é a mais limpa das fontes alternativas, pois não 
gera emissões diretas de gases de efeito estufa, nem resíduos durante seu uso. O aquecedor tem capacidade para 1,8 mil litros por hora. O lodo 
contém gordura, em geral de origem vegetal e animal, difícil de ser removida dos equipamentos. Por isso, eles devem ser lavados diariamente 
por cerca de 30 minutos. A água quente ainda elimina a necessidade de utilizar produtos químicos ? o que é uma vantagem ambiental a mais. 
A utilização do aquecedor também evita eventuais danos a componentes de borracha pela ação de componentes químicos presentes em 
detergentes.  A ETE tem capacidade para tratar 1.540 litros de esgoto por segundo e, até maio de 2010, permitirá o tratamento de 100% do 
esgoto dos municípios de Taubaté e Tremembé, contribuindo de forma significativa para a recuperação da qualidade do rio Paraíba do Sul, 
responsável pelo abastecimento de várias cidades situadas abaixo dos estados de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro.  Foram investidos R$ 
100 milhões no sistema de esgotamento sanitário que inclui a ETE, nove estações elevatórias e 113 km de coletores e emissários, beneficiando 
330 mil pessoas. Por inovações como a do aquecedor solar, o projeto da ETE Taubaté Tremembé recebeu, em 2007, da Agência Nacional 
das Águas (ANA), por meio do Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas (Prodes) - o prêmio como o melhor do Brasil, dentre 50 
empreendimentos candidatos de todo país.  A Sabesp poderá adotar esta solução em outras cerca de 20 ETEs que têm centrífrugas instaladas. 
Mais informações em: http//www.sabesp.com.br

O diopsídio, mineral que contém cromo, está presente no aqüifero Bauru A água subterrânea de algumas 
cidades localizadas no aquífero Bauru, na região noroeste de São Paulo, intriga cientistas por que apresenta 

naturalmente uma alta concentração de cromo hexavalente, um metal cancerígeno. Uma pesquisa da USP publicada recentemente na revista 
Geologia USP: Série Científica, do Instituto de Geociências (IGc), revela a causa do fenômeno: uma combinação de águas profundas muito 
alcalinas e um mineral de origem vulcânica inesperado no tipo de rocha da região. A concentração de cromo na água subterrânea de Urânia, a 
cidade mais afetada pelo problema, é 0,14 miligramas por litro (mg/l) — mais que o dobro do limite estabelecido pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para o consumo humano, de 0,05 mg/l. No entanto, apenas a presença do mineral não explica como o cromo foi parar na água 
subterrânea. O fenômeno pode ser explicado pelo fato de as regiões mais profundas do aquífero terem grande alcalinidade, outra característica rara. 
O pH da água em profundidades como 80 e 90 metros varia entre 8,5 e 10,7. O pH é alto por conta de reações químicas que acontecem devido à 
presença de carbonato de cálcio, oxigênio e óxido de manganês em suas águas. O pH da água subterrânea na natureza normalmente está entre 5,5 
e 8,5. A pesquisa aponta estratégias possíveis para explorar a água da região. Uma sugestão é construir poços em regiões do aquífero com menos 
sódio na rocha, já que os pesquisadores perceberam que concentrações altas de cromo hexavalente são acompanhadas por concentrações altas de 
sódio. Outra possibilidade a ser testada seria bombear a água dos poços existentes em diferentes vazões, ou regimes de bombeamento, já que o 
ritmo de bombeamento parece influenciar na concentração do contaminante na água.
Mais informações: (11)3091-4243, email bertolo@igc.usp.br 

eventos

O Conselho Regional de Química está 
localizado à rua Oscar Freire, 2.039
Pinheiros - São Paulo/SP - Brasil
www.fundacentro.gov.br/dominios/CTN/
eventos_detalhes.asp?E=913 

Impactos das 
Nanotecnologias 
sobre a Saúde dos 
Trabalhadores e sobre 
o Meio Ambiente

25 a 27 
de Maio

Local: BLUE TREE PARK LINS - Águas 
Termais Resort/Km 443 da Rodovia Marechal 
Rondonao 
lado do Lins Country Club - Lins - SP - Brasil
http://www.aesabesp.org.br/not_260210.php

10º Encontro Técnico de 
Saneamento 
Ambiental da AESABESP  
Pólo de Lins

16 e 17 
de Junho

Hotel Maksoud Plaza 
SÃO PAULO-SP - BRASIL
waterloss2010@acquacon.com.br

IWA WATER LOSS 
2010

06 a 09 
de Junho 

Hotel Blue Tree Tower Faria Lima 
São Paulo - SP - Brasil
http://www.abcon.com.br/agen.
php?agenId=65&p=1

CODESAN 2010
Congresso para o Desenvolvimento 
do Setor de Saneamento Nacional

24 a 25 
de Maio

ABES-CE Telefones: (85) 9904-4876 / 8786-5017 (Geovar)  - E-mail: abes-ce@abes-dn.org.br
Fortaleza Ceará - Brasil
ABES NACIONAL Tel:(21) 2210.3221 R.211 (Marcia) Fax.: (21) 2262.6838 
E-mail: atividadescapacitacao@abes-dn.org.br

Curso: 
Projeto e Operação 
de Aterros Sanitários 08 

de Junho

Rua Padre Luis Figueira 659 - Aldeota - Fortaleza - Ceará - Brasil
ABES-CE Telefones: (85) 9904-4876 / 8786-5017 (Geovar) 
E-mail: abes-ce@abes-dn.org.br

Curso:
Esgotos Industriais: 
Tratamento, Recuperação de 
Produtos e Reúso de Águas

05 
de Julho

Horário de 14h às 20h horas - 24 horas    Instrutor: Francisco Vieira Paiva
Rua Padre Luis Figueira 659 - Aldeota - Fortaleza - Ceará - Brasil
ABES-CE Telefones: (85) 9904-4876 / 8786-5017 (Geovar)
E-mail: abes-ce@abes-dn.org.br

Curso: 
Projeto e Operação de 
Reator Combinados: 
Aeróbios e Anaeróbios

18 a 20 
de Agosto 

Informações ABES CE Rua Padre Luis Figueira 659 Aldeota - Fortaleza/Ceará - Brasil
ABES-CE Telefones: (85) 9904-4876 / 8786-5017 (Geovar)  
E-mail: abes-ce@abes-dn.org.br

Seminário Internacional 
de Saneamento 
Ambiental: 
Repercussões nas 
Bacias Hidrográficas

18 a 21 
de Julho

Expocenter norte pavilhão amarelo 
São Paulo - SP - Brasil
http://www.fenasan.com.br/

FENASAN/XXI 
ENCONTRO TÉCNICO 
DA AESABESP

10,11,12 
de Agosto

Horários abertos para visitação: 
11 de Maio - Lançamento para expositores e convidados 
12 de Maio - Aberto ao público das 9h00 às 20h00 
13 de Maio - Aberto ao público das 9h00 às 20h00
14 de Maio  - Aberto ao público das 9h00 às 17h00

Hotel Transamerica 
Av. das Nações Unidas, 18591
Santo Amaro - São Paulo – SP - Brasil
http://uniethos.tempsite.ws/mostra2010/

Mostra de 
Tecnologias 
Sustentáveis 
2010 do Ethos

Curso: Conservação 
e reúso de Água 
como instrumentos  
de gestão

São Paulo - 18/06/10

Belo Horizonte - 25/06/10

informações
site: www.supportevento.com.br/CRA
tel.: (21) 3269-2006 fax: (21) 3269-2007
support@supportevento.com.br
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Goiânia - 18/08/10 

Brasília - 20/08/10

Curso: Conservação 
e reúso de Água 
como instrumentos  
de gestão

informações
site: www.supportevento.com.br/CRA
tel.: (21) 3269-2006 fax: (21) 3269-2007
support@supportevento.com.br
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publicações

Patentes Criações Industriais 
Autores: Pedro Paranaguá e Renata Reis     Editora FGV
Patentes e criações industriais visa sistematizar, de maneira abrangente e inovadora, os principais aspectos relacionados à con-
cessão de patentes no âmbito nacional, bem como discutir temas polêmicos e atuais. As patentes de invenção e de modelo de 
utilidade são consideradas peças centrais no desenvolvimento tecnológico de um país. A globalização e o acelerado comércio 
internacional tornaram as questões relativas a patentes e a criações industriais de suma importância para a compreensão do mundo 
contemporâneo. Com linguagem concisa, o livro destina-se não apenas aos que estudam ou trabalham nesta área, mas também a 
engenheiros, biólogos, químicos e cientistas em geral, assim como agentes de propriedade industrial, administradores de agências 
incubadoras, centros de pesquisa tecnológica e científica, técnicos do escritório nacional de marcas e patentes, entre outros, tanto 
da iniciativa pública como particular.
editora@fgv.br / www.fgv./editora 

Pequenas Empresas
Organizador: Jose Antonio Puppim de Oliveira     Editora: FGV
O livro é resultado de anos de pesquisa e ensino sobre arranjos produtivos locais (APLs) ou clusters na Escola Brasileira 
de Administração Pública e de empresas (Ebape) da Fundação Getulio Vargas. O assunto é de interesse de pesquisadores, 
estudantes, elaboradores de políticas públicas, pequenos empresários, organizações da sociedade civil ligadas ao tema 
ambiental e de responsabilidade social, ou qualquer pessoa interessada em pequenas empresas ou sustentabilidade.
pedidoseditora@fgv.br / www.fgv.br/editora

Resenha de Riscos Operacionais 
Autora: Enga MsC Ana Maria Ribeiro     Editora: Securezza
Este livro resultou de uma dissertação de mestrado, concluída em 2007, em tecnologia Ambiental no IPT – instituto de pesquisas 
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Trata-se de um modelo conceitual de Gestão de Riscos Operacionais –GRO aplicável a um 
sistema de abastecimento de água, com ênfase no risco de escorregamentos  referentes aos processos geológicos que afetam direta-
mente sua segurança e confiabilidade, tornado-se vulneráveis à ocorrência de falhas operacionais.No final é apresentado um estudo 
de caso  a partir de ferramentas como o SIG (Sistema de Informação Geográfica) e correlação de informações, além de análise dos 
resultados. Nas conclusões são apresentadas diretrizes, propostas de soluções e recomendações para trabalhos futuros.

Economia do Meio Ambiente 
A editora Campus-Elsevier lança a segunda edição do livro “Economia do Meio Ambiente”, que traz a relação entre a economia 
ecológica, a dos recursos naturais e a ambiental totalmente voltada para a realidade brasileira. O título é fruto da cooperação de 
renomados pesquisadores da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica (ECOECO) para mostrar esta necessária integração 
entre a ecologia e a economia nos dias de hoje. 

Plano Municipal de Saneamento – Passo a Passo 
Titulo: Plano Municipal Passo a Passo        Edição: Daee - Cepan          Apoio: Arsesp 
Obra que auxilia os municípios de todo o país que precisam elaborar seus planos municipais de saneamento, com análise, pro-
postas e definição das necessidades de investimento para a universalização do acesso aos serviços de abastecimento de água 
potável, esgotamento, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais.”Estamos empenha-
dos em garantir aos municípios as melhores condições para a elaboração de planos de saneamento articulados com políticas de 
desenvolvimento urbano, proteção ambiental e interesse social”, afirma a secretária Dilma Pena na apresentação do livro. 
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Patentes Criações Industriais 
Autores: Pedro Paranaguá e Renata Reis     Editora FGV
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editora@fgv.br / www.fgv./editora 

Pequenas Empresas
Organizador: Jose Antonio Puppim de Oliveira     Editora: FGV
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pedidoseditora@fgv.br / www.fgv.br/editora

Resenha de Riscos Operacionais 
Autora: Enga MsC Ana Maria Ribeiro     Editora: Securezza
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O respeito com sua saúde começa na natureza, nas fontes onde a Sabesp vai buscar a água para levar até sua casa. 

Passa pelas estações de tratamento, onde a mais moderna tecnologia é utilizada para garantir a qualidade da água que 

você vai usar. Continua depois que a água foi usada, nas estações de tratamento de esgoto. Devolver a água usada para a 

natureza em condições de permitir que a vida siga seu ciclo é uma questão de honra para a Sabesp. De honra e de respeito.
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