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editorial
Recentes estudos efetuados pelo Governo Federal 

indicam que os serviços de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário respondem, atualmen-

te, por cerca de 2,3% do consumo total de energia 

elétrica do país, percentual que tende a aumentar 

significativamente à medida que evoluímos rumo 

à universalização. Por outro lado, verifica-se uma 

tendência acentuada de redução dos subsídios ta-

rifários de energia elétrica concedidos pelo poder 

público para as concessionárias dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Dados contábeis das companhias de saneamento 

revelam que o gasto com energia elétrica repre-

senta o segundo maior item de custos operacio-

nais, sendo superado apenas pelas despesas com 

pessoal (salários + encargos).

Nesse contexto, atenção especial deve ser dada às 

Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), princi-

palmente aquelas que utilizam processos aeróbios, 

por constituírem uma das instalações que apresen-

tam maior consumo energético nos sistemas de 

saneamento.

O artigo do professor Eduardo Pacheco Jordão ana-

lisa detalhadamente o tema em questão e apresen-

ta importantes sugestões de medidas que devem 

ser tomadas visando à melhoria da eficiência ener-

gética de tais instalações.

Completam esta edição da Revista DAE os seguin-

tes artigos e notas técnicas: 

•	 Desenvolvimento de equipamento de 

monitoramento contínuo da floculação; 

•	 Equipamento de Monitoramento Contínuo da 

Floculação (EMCF): experimentação, correlação  

e calibração; 

•	 Processo foto-Fenton solar no tratamento  

de lixiviados; 

•	 Influência do projeto do separador de fases 

sobre o desempenho do reator uAsb no 

tratamento de águas residuárias municipais;

•	 Metas incertas de efluente de ETEs.

Boa leitura!

Americo de Oliveira sampaio

EDITor-ChEFE
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É possível economizar energia nas 
estações de tratamento de esgoto?
Is it possible to save energy in sewage treatment plants?

Eduardo Pacheco Jordão – jordão@poli.ufrj.br
Engenheiro Civil e sanitarista, Escola Politécnica, universidade Federal do Rio de Janeiro

Eduardo Pacheco Jordão

InTroDução E objETIvo
As referências internacionais para a parcela re-

lacionada aos custos de energia nas Estações 

de Tratamento de Esgoto (ETEs) indicam que ela 

pode se situar entre 25% e 50% dos custos ope-

racionais (WEF, 2002). No brasil, esse percentual 

é reduzido pela influência maior que tem a par-

cela de pessoal nos custos de operação da ETE, 

como mostra a Figura 1, referente à ETE barueri 

(sP), com vazão média de 12 m3/s (JORDÃO; PEs-

sÔA, 2014); no caso específico, os custos com 

pessoal representam 48% do total, reduzindo, as-

sim, o peso do quesito energia elétrica para 20%. 

Considerando, no entanto, que há a tendência de 

melhorar os processos de controle e automação 

e reduzir o número de operadores nas ETEs, é ra-

zoável admitir como significativo entre nós o peso 

da energia nos seus custos operacionais.

ConsuMo DE EnErgIa
É razoável admitir também que o consumo de 

energia varia com o processo adotado. O proces-

so de lodos ativados é, de longe, o que apresenta 

maior consumo, sendo sua variável de “aeração 

estendida” a que mais requer energia.

sabe-se que 30% a 80% (ou 50%, como indica-

dor médio) do consumo de energia elétrica na 

ETE se concentra na fase biológica do processo 

de lodos ativados. A Figura 2 relaciona o consumo 

típico (mínimo) de energia elétrica requerida nos 

processos de filtração biológica, lodos ativados 

convencional e lodos ativados com nitrificação e 

filtração (dados para ETEs até 5 m3/s) (WEF, 2002). 

Observa-se um percentual típico de consumo 

de energia entre 20% e 50% nos casos de remo-

ção apenas da Demanda bioquímica de Oxigênio 

(DbO) carbonácea; já nos casos em que ocorre ni-

trificação, de 30% a quase 60%. 

Dados típicos de estações norte-americanas mos-

tram as seguintes faixas de consumo de energia 

para os processos (WEF, 2002):

•	 lodos ativados por aeração prolongada e valos: 

1.500 a 1.900 kJ/m3;

•	 lodos ativados no processo convencional: 

1.200 a 1.700 kJ/m3;

Figura 1 – Custos operacionais (%) na ETE barueri 
(anteriores a 2015).
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•	 filtros biológicos e processos com massa ade-

rida: 700 a 1.200 kJ/m3;

•	 como referência, 1 kWh = 3.600 kJ; 1 kJ/m3 = 1 

MJ/1.000 m3; 1 MJ = 103 kJ. 

A Tabela 1 mostra alguns indicadores que podem 

ser usados para verificar o comportamento ener-

gético da ETE (WEF, 2002).

Tabela 1 – Consumo médio de energia em ETEs 
(típico).

 Função Consumo

Vazão afluente 1.500 kJ/m3

 ssT afluente 12.550 kJ/kg ssT

DbO afluente 13.000 kJ/kg DbO

Fornecimento de ar 330 kJ/m3

Produção de lodo 793.650 kJ/m3

Produção de lodo 26.520 kJ/kg
Fonte: WEF (2002).

Nota: ssT = sólidos suspensos totais.

CrITÉrIos InICIaIs
O primeiro critério visando à redução do consumo 

de energia em uma ETE é a escolha do processo, 

evidentemente. Processos de aeração estendida 

não devem absolutamente ser escolhidos em ca-

sos de estações de tratamento de médio e grande 

porte, sendo, na verdade, indicados praticamente 

apenas para estações condominiais ou de peque-

nas indústrias.

se a eficiência da ETE puder ser da ordem de 85% 

(e não 95%, como quase sempre se especifica) e 

se houver área disponível, um processo de filtros 

biológicos será bem adequado e muito econômi-

co. Aliás, não há razão para considerá-lo antiqua-

do e ultrapassado, apenas porque sua eficiência é 

cerca de 10% a 15% menor que os modernos pro-

cessos de lodos ativados – modernos, apesar de já 

terem completado 100 anos de vida!

O segundo critério que se pode adotar para redu-

zir o consumo de energia nas ETEs é disponibili-

zar um sistema de medição e controle de dados 

que permita o acompanhamento da operação em 

tempo real. O consumo de energia nas diferentes 

unidades da estação deve ser conhecido e pode 

ser relacionado aos indicadores clássicos, para ve-

rificação do comportamento da ETE, como apre-

sentado na Tabela 1, já mencionada.

Figura 2 – Energia elétrica MJ/1.000 m3 x processos.
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O terceiro ponto que pode ser considerado é a 

própria implantação das etapas da estação. Nor-

malmente, a ETE é projetada e implantada em 

etapas, sendo usual adotar pelo menos duas, de 

modo que os investimentos possam ser escalo-

nados e a acompanhar o crescimento da vazão e 

extensão da rede. Entretanto, nem sempre a im-

plantação segue esse critério, sendo comum ter 

uma estação inaugurada e fortemente superdi-

mensionada. Nesse caso, se todos os aeradores 

estiverem operando – o que é muito comum e até 

necessário para manter os sólidos em suspensão 

no meio –, estarão disponibilizando ar ou oxigênio 

em excesso, de forma desnecessária, e a energia 

consumida também será excessiva.

ProCEsso bIológICo
O processo de lodos ativados é sem dúvida, entre os 

processos biológicos, o mais usado e eficiente em 

tratamento de esgoto, com eficiência de remoção 

da DbO superior a 90%, ou mesmo 95%. Cabem, 

portanto, alguns comentários em relação ao proje-

to nesse processo, visando a reduzir o consumo de 

energia, que pode muitas vezes ser excessivo.

A primeira observação diz respeito ao número de 

unidades ou tanques de aeração, que deve ser es-

colhido de forma a poder acompanhar o crescimen-

to da expansão da rede coletora ou vazão afluente. 

Em outras palavras, o projeto deve conceber um 

número de etapas cuja implantação seja factível 

com o esperado crescimento da própria estação.

A modalidade do processo de lodos ativados irá 

também influir no consumo de energia. Proces-

sos de lodos ativados por aeração prolongada se 

caracterizam por ter uma relação alimento/mi-

crorganismo (A/M) muito baixa, o que induz a ele-

vados tempos de detenção e grandes volumes de 

reator. Esses “grandes volumes”, evidentemente, 

requerem maior energia para que se mantenham 

os sólidos em suspensão no tanque de aeração, 

pois os aeradores devem garantir, igualmente, 

uma agitação elevada para disponibilizar o oxigê-

nio necessário ao meio aquático, mas igualmente 

para manter os sólidos em suspensão nos reato-

res. Muitas vezes, a potência para mistura gover-

na o dimensionamento, “sobrando” oxigênio para 

satisfazer os microrganismos. Tipicamente, a re-

lação necessária para agitação, no caso de aera-

dores superficiais mecânicos, é da ordem de 30 W/

m3, variando de 20 a 40 W/m3, sendo interessante, 

assim, trabalhar, se possível, com unidades de ae-

ração com menor tamanho.

No caso de sistemas empregando compressores 

de ar, com os difusores montados em todo o fundo 

do tanque de aeração, pode-se recomendar cer-

ca de 10 a 15 m3 ar/min por 1.000 m3 de volume 

do tanque. Assim, pretende-se reduzir os volumes 

de aeração e, eventualmente, aumentar a relação 

A/M, de acordo com as disponibilidades. A Tabela 

2 mostra indicações relacionando a potência do 

aerador superficial a dimensões apropriadas do 

tanque de aeração.

Outro ponto interessante a verificar é se os cálcu-

los efetuados são condizentes com os indicado-

res típicos do processo de lodos ativados, como, 

por exemplo, a energia usualmente consumida 

no processo, por volume de esgoto tratado. Esse 

número tem variado de 250 a 400 kWh/1000 m3 

de esgoto tratado no processo de lodos ativados, 

de acordo com o porte da ETE e o programa de 

“gestão de energia” ou “eficiência energética” im-

plantado na estação (JORDÃO, 2009). Indicadores 

semelhantes foram apresentados na Tabela 1.

Tabela 2 – Dimensões sugeridas para os tanques de 
aeração.*

Potência Lado Profundidade

HP kW m m

10 7,5 9-12 3-3,5

20 15 10-15 3,5-4

40 30 14-20 3,5-5

75 55 14-26 4,5-6

100 75 18-27 4,5-6

Fonte: Jordão e Pessôa (2014).
Nota: * Área de influência do rotor de aeração.
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gEração DE loDo E gás
O lodo é o mal necessário de toda ETE. seu trata-

mento implica elevados custos de construção de 

adensadores, digestores e sistemas de secagem, 

como também elevados custos de operação, além 

do transporte e bota-fora do produto final de seu 

tratamento, o lodo seco. 

se o objetivo é remover o máximo possível de DbO 

e sólidos, na fase líquida da ETE, mesmo antes da 

implantação do tratamento secundário, é possí-

vel, com auxílio de reagentes químicos, conseguir 

uma substancial precipitação química da maté-

ria sólida. são processos chamados “avançados” 

(tratamento primário avançado ou quimicamente 

assistido), em que se ganha de um lado (na fase 

líquida) e se perde do outro (na fase sólida), sen-

do típico um acréscimo na remoção de sólidos – e 

na produção de lodo – da ordem de 30% a 35%. 

Goiânia e Rio de Janeiro são duas cidades que im-

plantaram processos quimicamente assistidos 

com razoável vazão, evidentemente, a um custo 

operacional elevado.

Em geral, esses processos chamados “primários 

avançados” são aplicados de forma transitória, 

até que os investimentos para implantação do 

tratamento secundário na estação, na sua for-

ma clássica e final, estejam disponíveis. Cabe, no 

planejamento da nova ETE, pesar as vantagens 

ao implantar tais processos, bem como os custos 

operacionais advindos. Na verdade, a melhor indi-

cação é realizar um estudo de custos ao longo da 

vida útil do projeto e trazer os resultados a valor 

presente para uma justa avaliação.

Atualmente, o que não deve ser subestimado é a 

geração de gás nos digestores. A experiência ale-

mã é talvez a mais pródiga em apresentar esta-

ções de tratamento com recuperação do gás ge-

rado e seu aproveitamento como energia elétrica 

e térmica. Os alemães não estão somente preocu-

pados em tratar os sólidos dos esgotos e gerar gás 

em digestores de lodo; eles já estão produzindo 

energia a partir do gás gerado em fermentadores 

de lodo de esgoto, de esterco bovino, de bagaço 

de malte, de resíduos de hortaliças, cereais e re-

fugo de batatas, por exemplo. O principal sub-

produto originado na produção da cerveja (e os 

alemães são “craques” nisso) é o bagaço do malte, 

que responde por 75% do total. Por hectolitro de 

cerveja, são produzidos cerca de 19 kg de baga-

ço de cevada, que, com outros subprodutos, são 

encaminhados a usinas de biogás (FNR, 2010).

Veja-se: não se está mais falando em digestor que 

produz gás, mas em usina de biogás, que usa um 

processo de digestão anaeróbia. Em outras pala-

vras, os processos são os mesmos, mas os objetivos 

são, agora, gerar gás e produzir energia. O mesmo 

vale para a produção de biodiesel, em que os sub-

produtos são usados como substratos em usinas 

de biogás agrícolas, que apresentam elevado ren-

dimento de biogás. Ademais, o biogás gerado, quer 

nos digestores de lodo de esgotos, quer nas usinas 

de gás alemãs, tem composição muito semelhante: 

65% a 75% de metano, 25% a 30% de gás carbô-

nico, 2% a 4% de óxido de carbono e quantidades 

menores de outros componentes (oxigênio, 

nitrogênio, hidrocarbonetos e gás sulfídrico).

Figura 3 – Moderno digestor anaeróbio da ETE 
Magdeburg, Alemanha.

Foto: Victor Valente.
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A Alemanha possuía, no ano 2000, cerca de mil 

usinas de biogás; em dez anos, esse número au-

mentou para mais de cinco mil, com potência de 

energia elétrica gerada de 70 kW até mais de 1 

MW, embora a maioria esteja na faixa de 70 a 500 

kW. Este é um exemplo novo a considerar, vendo 

os digestores sob a óptica das usinas de biogás 

alemãs. A Figura 3 mostra o moderno digestor (ou 

usina de biogás) da ETE Magdeburg, na Alemanha.

ÍnDICEs DE EFICIênCIa
É sabido que o gás gerado na digestão anaeróbia 

de lodo de esgotos é da ordem de 15 a 20 L/

hab.d para lodo primário e 25 a 30 L/hab.d para 

lodo misto. Referido à outra base, o gás produ-

zido no digestor recebendo lodo misto apresen-

ta volume de cerca de 0,8 a 1,1 m3/kg de sólidos 

voláteis destruídos, variando principalmente com 

a temperatura em que se processa a digestão  

(JORDÃO; PEssÔA, 2014).

É interessante acompanhar o estudo realizado pe-

los autores para uma ETE em uberaba (MG) – ETE 

clássica de lodos ativados, porém não implantada 

(JORDÃO; PEssÔA, 2014):

•	 vazão de projeto: 55.000 m3/d;

•	 população contribuinte: 220.000 hab;

•	 DbO unitária: 54 g DbO/hab.d;

•	 eficiência de remoção da DbO na ETE: 90%;

•	 DbO removida para eficiência de 90%: 10.692 

kg DbO/d;

•	 sólidos totais afluentes ao digestor: 10.227 kg 

sT/d;

•	 sólidos voláteis afluentes ao digestor: 7.670 kg 

sV/d;

•	 sólidos voláteis destruídos na digestão – admi-

tido 60%: 4.602 kg sV/d;

•	 volume de gás gerado (para 0,8 a 1,1 m3/kg de 

sV destruído): 3.681 a 5.062 m3 gás/d;

•	 poder calorífico do biogás: 22.400 kJ/m3;

•	 energia bruta produzida: 22.400 kJ/m3 x (3.681 

a 5.062 m3 gás/d) =  22.905 a 31.500 kWh/d 

(sendo 27.202 kWh/d o valor médio);

•	 aproveitamento bruto de energia por DbO re-

movida: [(22.905 a 31.500 kWh/d)/(10.692 kg 

DbO/d)] = 2,1 a 2,9 kWh/kg DbO removida;

•	 eficiência de aproveitamento como energia 

elétrica: 25% (a eficiência é comprovadamente 

baixa, de acordo com a Tabela 3);

•	 aproveitamento como energia elétrica: [0,25 

x (22.905 a 31.500 kWh/d)] = 5.726 a 7.875 

kWh/d = [(5.726 a 7.875 kWh/d x 365 d/ano)/

(220.000 hab)] = 9,5 a 13,0 kWh/hab.ano.

Tabela 3 – Eficiência de aproveitamento em energia 
elétrica.

Tecnologia Faixa de potência 
(kW)

Eficiência 
elétrica (%)

Motor a combustão 100-4.000 30-42

Turbina a gás 1.000-4.600 25-38

Microturbina 70-250 24-26

Célula combustível 200-300 38-42

Fonte: Jordão e Pessôa (2014).

A experiência alemã indica um aproveitamento 

de 10 a 15 kWh/hab.ano para geração de energia 

elétrica (JORDÃO; PEssÔA, 2014), praticamente o 

mesmo encontrado nos cálculos realizados para a 

ETE uberaba (9,5 a 13,0 kWh/hab.ano).

Em santiago, no Chile, as ETEs La Farfana e El Tre-

bal (de grande porte, respectivamente com 9 e 4 

m3/s) praticam a cogeração de energia a partir do 

gás de seus digestores, tendo a última apresen-

tado em 2013 um aproveitamento de cerca de 

1,3 kWh/kg DbO removida. Esse valor é cerca de 

metade do que mostra a experiência alemã, mas, 
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à época, seus digestores sofriam uma instabilida-

de no processo, o que poderia ter sido provocado 

pelo terremoto que atingiu o Chile em 2011. Não 

obstante, indica-se que a cogeração de energia já 

atende a cerca de 60% a 70% das necessidades da 

estação de tratamento, o que representa um nú-

mero muito elevado (TRuMPER; LEsTY, 2015).

Ainda no exemplo da ETE uberaba, o potencial de 

eletricidade disponibilizada (que é o rendimento 

global da transformação em energia elétrica), cal-

culado como cerca de 25% da energia bruta pro-

duzida, seria em condições extremas:

•	 [(0,25 x 22.905 kWh/d)/(24h/d)] = 239 kW;

•	 [(0,25 x 31.500 kWh/d)/(24h/d)] = 328 kW.

Esses números são condizentes com a referência 

alemã, de aproveitamento de 10 a 15 kWh/hab.

ano para geração de energia elétrica a partir do 

biogás do digestor, que seria, então, cerca de (ele-

tricidade disponibilizada):

•	 [(10 kWh/hab.ano x 220.000 hab)/(365 d/ano x 

24h/d)] = 251 kW;

•	 [(15 kWh/hab.ano x 220.000 hab)/(365 d/ano x 

24h/d)] = 377 kW.

Admitindo que uma ETE de lodos ativados clássi-

ca possa consumir cerca de 330 a 470 kWh/1.000 

m3 (WEF, 2002), o consumo para a ETE ubera-

ba, em estudo, chegaria a cerca de: [(330 a 470 

kWh/1.000 m3) x (55.000 m3/d)] = 18.150 a 25.850 

kWh/d = 756 a 1.077 kW. 

Ora, a energia elétrica disponibilizada, segundo os 

cálculos apresentados, pode representar, na me-

lhor hipótese, até cerca de 50% das necessidades 

de consumo na estação, um ótimo aproveitamen-

to nesse caso. Resta verificar os custos do próprio 

aproveitamento e a capacidade operacional para 

atingir os melhores índices de eficiência.

InDICaçõEs
Algumas indicações podem ser feitas para usufruir 

desse benefício e garantir um bom programa de 

conservação de energia na estação de tratamen-

to. Elas vão desde a realização de uma operação 

criteriosa até o acompanhamento dos serviços de 

manutenção preventiva e corretiva dos equipa-

mentos, podendo incluir a conservação e o apro-

veitamento de energia na ETE:

•	 estabelecer um programa de conservação de 

energia na ETE;

•	 verificar qual seria a menor concentração de 

oxigênio dissolvido para manter no tanque de 

aeração, satisfazendo a eficiência desejada  

de tratamento;

•	 para o set-point indicado, manter sistemas 

de controle que contínua e automaticamente 

ajustem o fornecimento de ar à demanda de 

oxigênio, atuando sobre os compressores e re-

duzindo o consumo;

•	 os sopradores devem ser escolhidos para ope-

rar próximo do ponto de melhor eficiência;

•	 no tanque de aeração, utilizar difusores so-

mente de bolha fina;

•	 idealmente, as bombas também devem trabalhar 

próximo do ponto de melhor eficiência. Inverso-

res de frequência podem melhorar sua eficiência;

•	 tubulações de recalque mal projetadas ou com 

quantidade excessiva de peças especiais po-

dem significar aumento indesejado de perdas 

de carga e energia;

•	 motores que operam continuamente devem 

ser criteriosamente especificados, visando à 

minimização da energia. A manutenção pre-

ventiva dos componentes mecânicos e elétri-

cos não deve ser negligenciada;

•	 embora a energia seja relativamente barata 

no brasil, no caso do saneamento, verificar as 
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vantagens de usar o gás dos digestores como 

fonte de energia;

•	 o gás dos digestores pode eventualmente ser 

usado como combustível no sistema de seca-

gem do lodo;

•	 manter um sistema de controle com o histórico 

dos principais equipamentos da ETE; 

•	 estabelecer um acompanhamento dos custos 

principais da ETE, tais como: pessoal, energia 

elétrica, manutenção preventiva e corretiva, 

produtos químicos, gestão do lodo;

•	 com foco nos custos da ETE, comparar a estação 

com outras semelhantes e tentar estabelecer um 

processo de benchmarking: como se posicionam 

seus custos por metro cúbico de esgoto tratado 

ou por remoção de DbO, por exemplo? O que re-

comendam as publicações especializadas?

•	 discutir periodicamente os resultados do 

programa de conservação de energia com  

os operadores.
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resumo: 

O tratamento de água consiste em um sistema composto por diferentes etapas, entre as quais se deve des-
tacar a importância da floculação, uma vez que as etapas seguintes à coagulação e floculação (decantação/
flotação e filtração) são extremamente dependentes das características dos flocos formados. Dessa maneira, 
o presente trabalho teve como objetivo desenvolver um equipamento para monitoramento contínuo da flo-
culação. O equipamento forneceu um indicador muito sensível à formação de agregados, oferecendo, assim, 
informações valiosas dos estágios de formação dos flocos desde seu início. sendo assim, torna-se uma opção 
muito eficaz para monitoramento contínuo (on-line), o qual é ideal para acompanhamento da operação da 
floculação em estações de tratamento de água. O protótipo final atingiu seu objetivo, realizando medidas 
numa gama de turbidez de 5 a 1.000 NTu.

Palavras-chave: Floculação. Monitoramento contínuo. Desenvolvimento de equipamento.  

abstract: 

The water treatment is a system composed of different stages. among these stages it is important to highlight 
the importance of flocculation because the following stages after flocculation (sedimentation/flotation and fil-
tration) are extremely dependent on the characteristics of the formed flocs. In this way, this paper aims to de-
monstrate the assembly of equipment for continuous monitoring of flocculation. The equipment provides a very 
sensitive indicator for the formation of aggregates, and can offer valuable information of the stages of flocs for-
mation since its beginning. Such equipment offers a very effective option for the online continuous monitoring 
which is ideal for the continuous flocculation (on-line) monitoring in Water Treatment Plants. The final prototype 
had accomplished its purpose, performing a range of turbidity measures of 5 to 1000 NTu.

Keywords: Flocculation. Continuous monitoring. Equipment development. 

Desenvolvimento de equipamento  
de monitoramento contínuo da floculação
Development of equipment for continuous monitoring  
of flocculation
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InTroDução
A qualidade da água é de extrema importância para 

a saúde pública, pois está intrinsecamente ligada à 

profilaxia de muitas doenças. Assim, é um desafio 

para os operadores de Estações de Tratamento 

de Água (ETAs) gerenciar e melhorar os processos 

atuais de tratamento para garantir o abastecimen-

to seguro de água potável para toda a população 

(sTAAKs et al., 2011). Isso envolve a remoção de 

alguns contaminantes, sejam eles biológicos, fí-

sicos ou químicos, e, para isso, uma variedade de 

técnicas de tratamento de água foi desenvolvida 

no sentido de garantir que os contaminantes sejam 

removidos ou reduzidos nos sistemas de distribui-

ção de água tratada (HO et al., 2012).

Embora existam várias recomendações de dife-

rentes autores, as quais permitem relacionar a 

qualidade da água com a tecnologia de trata-

mento adequada a ser empregada em cada caso, 

é imprescindível que sejam realizados estudos de 

tratabilidade em escala de bancada e piloto, a fim 

de selecionar com segurança o tipo de tecnologia 

a ser aplicado e definir os parâmetros operacio-

nais e de projeto (ARbOLEDA, 2000; QAsIM et al., 

2000; DI bERNARDO et al., 2011). Entre as tecno-

logias de tratamento de água, a mais empregada 

nas ETAs do brasil é o tratamento em ciclo com-

pleto, que consiste nas seguintes etapas: coagu-

lação, floculação, decantação, filtração, desinfec-

ção, fluoração e estabilização final. 

Durante a etapa de coagulação, ocorre a adição 

de agentes coagulantes, que propiciam a deses-

tabilização das impurezas para que estas possam 

formar agregados (flocos), que serão removidos 

em etapas posteriores (EDZWALD, 2011). 

O tamanho do floco é fundamental para a efi-

ciência da etapa de decantação, uma vez que 

esta se dá pela ação da gravidade. Portanto, um 

floco de massa específica e tamanho adequados 

facilita sua remoção nos decantadores, fazendo 

da decantação a principal etapa de clarificação 

da água. A floculação é fundamental no intuito 

de otimizar sua operação, porque é a etapa res-

ponsável pela formação dos flocos (DI bERNARDO; 

DANTAs, 2005). Observa-se, desse modo, que é 

de suma importância para a qualidade da água 

produzida por uma ETA o conhecimento a respei-

to da formação dos flocos, sua distribuição e sua 

concentração, possibilitando um funcionamento 

otimizado de todo o sistema.

Em busca de um controle eficaz e confiável da 

qualidade da água que se produz numa ETA, po-

dem-se automatizar inúmeros subprocessos, 

como medidores de vazão, dosadores de produ-

tos químicos, lavagem dos filtros, entre outros. 

Nos processos de automação de dosagens de 

coagulante, são utilizados zetâmetros, os quais 

possuem o objetivo de indicar a mobilidade ele-

troforética (migração de espécies carregadas 

eletricamente), ou seja, mostrar o potencial zeta  

da solução.

O potencial zeta é frequentemente medido nas 

ETAs para indicar aos operadores a estabilidade 

do sistema coloidal (QAsIM et al., 2000). O ponto 

em que ele apresenta valor igual a zero é conhe-

cido como ponto isoelétrico (piz) (DI bERNARDO; 

DANTAs, 2005). O piz é factível com a desesta-

bilização das cargas superficiais dos coloides 

presentes na água, sendo possíveis a aderência e  

a adsorção.

Apesar de ser usado o zetâmetro, o potencial zeta 

não indica necessariamente o potencial de super-

fície (DI bERNARDO et al., 2011); logo, a formação 

de flocos de melhor qualidade pode-se dar em um 

potencial zeta não tão próximo a zero. 

Em virtude de sua importância dentro de uma ETA 

com tratamento em ciclo completo, diversos auto-

res desenvolveram diferentes metodologias de mo-

nitoramento da floculação. segundo Gregory e Nel-

son (1984) e Gregory (2009), as técnicas baseadas 

em contadores de partículas, fundamentadas nos 

princípios de Coulter (MATTHEWs; RHODEs, 1970),  

Revista DAE14

artigos técnicos

setembro  dezembro 2015



no bloqueio da luz com o uso do contador Hiac (JEC-

KEL, 1982) ou em contadores baseados na dispersão 

e luz (WALsH et al., 1981; CuMMINs et al., 1983), de-

ram contribuições no sentido de análise da disper-

são de tamanho dos flocos. Entretanto, problemas 

operacionais dificultavam a aplicação desses mé-

todos, como, por exemplo, podem-se citar a neces-

sidade de diluição das amostras, o efeito de coinci-

dência de partículas, a quebra de flocos em orifícios 

de contagem ou de sensores, entre outros. 

Com base no presente contexto, este trabalho visou 

a desenvolver um equipamento para monitoramen-

to contínuo da floculação, baseado no princípio das 

“flutuações da turbidez”, proposto por Gregory e 

Nelson (1984) e Gregory (1985). Para o desenvolvi-

mento desse equipamento, foram utilizados com-

ponentes adquiridos no mercado nacional. 

Com essa técnica de monitoramento, foram de-

senvolvidos estudos de relevância nas mais dife-

rentes áreas de aplicação. Entre os mais impor-

tantes, podem-se citar as aplicações na indústria 

de papel e celulose (GIbbs; PELTON, 1999), o mo-

nitoramento da agregação do asfalto (RAHMANI 

et al., 2005) e o tratamento de esgoto (NGuYEN 

et al., 2007). Entre os trabalhos mais recentes, en-

contram-se estudos sobre a resistência dos flocos 

(JIN et al., 2007), as condições de mistura (KIM et 

al., 2008), o efeito do pré-tratamento com resinas 

trocadoras de íons, o monitoramento da forma-

ção dos flocos com diferentes coagulantes para 

tratamento de esgoto de suinocultura (KORN-

bOONRAKsA et al., 2009), flutuações de turbidez 

como medida de tamanho do floco num estudo 

de coagulação em estação-piloto (CHENG et al., 

2011) e medições de concentração de algas na 

água (LIANG et al., 2010).

MaTErIal E MÉToDos 
Os princípios básicos dessa técnica foram an-

tecipadamente discutidos (GREGORY; NELsON, 

1984; GREGORY, 1985) e suas aplicações para 

o monitoramento da floculação foram descri-

tas (GREGORY; NELsON, 1986). Resumidamen-

te, a intensidade de um feixe de luz transmitido 

através de uma suspensão fluindo por um tubo 

é monitorada por um fotodetector; os resulta-

dos consistem num sinal de componente estável 

ou contínua (DC) e de componente flutuante ou 

alternada (AC), medidos por meio de um circuito 

eletrônico. A DC é simplesmente uma medida da 

intensidade média de luz transmitida e depen-

de da turbidez (e, portanto, da concentração de 

sólidos) da suspensão. As flutuações no sinal da 

luz transmitida surgem de variações aleatórias 

oriundas da composição da amostra no feixe de 

luz, a qual é continuamente renovada pelo fluxo. 

Essas variações surgem da não uniformidade da 

suspensão e seguem a distribuição estatística de 

Poisson; logo, o desvio padrão do valor médio da 

concentração de partículas é simplesmente a raiz 

quadrada do valor médio. Isso implica que o valor 

quadrático médio (RMs) desse sinal flutuante (AC) 

depende da raiz quadrada da concentração média  

de partículas.

Gregory (1985), portanto, por meio de sua con-

ceituação, pôde comprovar que a razão RMs/DC, 

também chamada Índice de Floculação (IF), pode 

ser calculada como:

  (1)

Em que: L é a distância do caminho óptico percor-

rido pelo feixe de luz ao atravessar a suspensão; A 

é a área transversal do feixe de luz; Ni é o núme-

ro das i diferentes partículas em suspensão; e Ci 

é a seção transversal de dispersão óptica de cada 

uma das i diferentes partículas da suspensão. 

Dessa maneira, diferentes fatores podem influen-

ciar a intensidade da luz transmitida (e, portanto, 

a turbidez).

O fluido foi bombeado através do tubo por uma 

bomba peristáltica. A água não entrou em contato 

com rotores ou qualquer outro sistema de bom-

beamento, evitando a quebra dos flocos. Além 
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desse fato, a bomba ficou localizada posterior-

mente ao equipamento de medição, evitando ain-

da mais as possíveis interferências nos resultados. 

suspensões de caulinita foram dissolvidas em 

água de poço até atingir a turbidez desejada. Essa 

suspensão de caulinita foi preparada com meto-

dologia semelhante à adotada por Yukselen e Gre-

gory (2004). Para realizar a simulação da coagula-

ção e floculação, foi utilizado um jarro do jar test, 

em conjunto com o protótipo do equipamento de 

monitoramento.

O equipamento desenvolvido atingiu seu objetivo, 

a saber, monitorar a floculação logo após a dosa-

gem de coagulante para valores de turbidez da 

água de estudo variando de 5 a 1.000 NTu. Mais 

detalhes sobre os resultados obtidos podem ser 

visualizados na dissertação completa deste tra-

balho (RIbAs, 2013).

CaraCTErÍsTICas ConsTruTIvas
O funcionamento do equipamento de monitora-

mento contínuo da floculação consiste na passa-

gem de suspensão por um tubo capilar de material 

plástico com diâmetro interno ( i) de 4 mm e ex-

terno ( e) de 6 mm. um feixe de luz, emitido por 

um diodo emissor de luz (LED), atravessa trans-

versalmente o tubo capilar, em que corre o fluxo 

de suspensão da amostra, incidindo no detector 

de luz, um fotodiodo com resposta espectral com-

patível com a do feixe emitido, como mostrado na 

Figura 1. 

O feixe de luz, ao atravessar a suspensão em fluxo, 

tem parte de sua intensidade luminosa dispersada 

(e absorvida) pelas partículas, sendo, portanto, sua 

intensidade menor no detector. O detector é esti-

mulado pela luz incidente, de modo que se produz 

uma diferença de potencial em seus terminais. 

O sinal da diferença de potencial produzida pelo 

detector possui duas componentes, DC e AC. A 

componente contínua expressa a intensidade 

média de luz transmitida. A componente variável 

representa as pequenas variações na intensidade 

da luz transmitida, decorrentes da aleatoriedade 

das partículas na suspensão iluminada pelo feixe 

de luz. O método de monitoramento é baseado, 

portanto, na medição das variações de turbidez, 

expressas pela AC. 

Além da medição das componentes DC e AC, a par-

tir desta é calculada uma terceira componente: a 

componente RMs, proveniente do inglês Root Mean 

Square, que significa valor médio quadrático. De-

fine-se essa componente como uma série de me-

didas estatísticas das magnitudes de intervalos de 

um sinal variável. O cálculo da componente RMs é 

uma forma simples de avaliar um sinal flutuante, 

estando relacionada à energia total desse sinal. No 

caso das partículas na suspensão, a componente 

RMs do sinal oscilante pode ser relacionada com o 

desvio padrão do número médio de partículas flu-

tuando no volume da amostra (GREGORY, 1985). 

De maneira a evitar interferências (fouling, por 

exemplo) nos valores de RMs, Gregory (1985) su-

gere a divisão da componente RMs pela compo-

nente DC. Assim sendo, como as duas componen-

tes são afetadas similarmente por interferências, 

estas seriam anuladas. 

Figura 1- Esquema de posicionamento 
de emissão e recepção.
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A fonte de luz e o detector foram montados em 

um pequeno bloco de metal (aço 1045). A luz pas-

sava através de um pequeno orifício (  = 1 mm), 

em seguida através da amostra fluindo pelo tubo 

e, por último, através de outro orifício de mesmo 

diâmetro, chegando até o detector. Na Figura 2, 

são apresentados o layout do bloco metálico e 

suas dimensões.

O sistema eletrônico do equipamento, apresenta-

do na Figura 3, é composto por cinco estágios: ob-

tenção do sinal (V
CELL

), obtenção da componente 

DC (V
DC

), obtenção da componente AC (V
AC

), redu-

ção de ruído de alta frequência (V’
AC

) e obtenção 

da componente RMs (V
RMs

). 

obTEnção Do sInal
O sinal de interesse (V

CELL
), cuja característica e 

componentes são apresentadas na Figura 4, é ob-

tido pela transmissão e recepção de luminosidade 

por um par de emissor e receptor de resposta es-

pectral compatível. 

O emissor utilizado é um CQY37N, corresponden-

te a um diodo emissor de luz de infravermelho 

com pico de emissão com comprimento de onda 

(λ) de 950 nm.

A corrente elétrica que passa pelo emissor pode 

ser ajustada por meio de um potenciômetro (5 

kΩ),	de	modo	que	a	intensidade	luminosa	emiti-

da é regulável. 

Figura 2- (a) Layout do bloco metálico e (b) dimensões do bloco metálico.

Figura 3- Esquema do circuito de separação e amplificação dos sinais RMs e DC.  
Fonte: John Gregory (2011).
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O receptor utilizado é um TsL260, composto por 

um fotodiodo com pico de recepção de 940 nm 

e um amplificador de transimpedância. O sensor 

óptico converte intensidade luminosa em tensão 

de saída. A tensão de saída é diretamente propor-

cional à intensidade de infravermelho recebida 

pelo fotodiodo. 

obTEnção Da CoMPonEnTE DC
A componente DC do sinal de interesse (VDC

) é ob-

tida por meio de dois estágios: malha resistor-ca-

pacitor e montagem amplificadora de seguidor de 

tensão. A malha resistor-capacitor funciona como 

um filtro passa-baixo, de modo que somente as 

frequências baixas do sinal V
CELL

 são preservadas. 

A componente DC é tal que sua frequência é 

nula; portanto, a malha a preserva e elimina as 

componentes de frequências superiores. A mon-

tagem de seguidor de tensão faz uma cópia da 

tensão de entrada do amplificador em sua saída, 

de forma a permitir a leitura da componente DC 

nesse ponto, sem que haja qualquer interferência 

no sinal devido à própria medição.

obTEnção Da CoMPonEnTE aC
A componente AC do sinal de interesse (V

AC
) é ob-

tida por meio de um amplificador de instrumen-

tação e da malha resistor-capacitor. Em uma das 

entradas do amplificador (entrada inversora (-)), 

há um sinal praticamente idêntico à V
CELL

, enquan-

to, em outra entrada (entrada não inversora (+)), 

há o sinal V
DC

 proveniente da malha resistor-capa-

citor. A partir dessa configuração, a diferença en-

tre esses dois sinais, que corresponde ao sinal V
AC

, 

é amplificada na saída do amplificador, ou seja, é 

multiplicada por um ganho, um valor escalar ajus-

tável por resistor (4k7) conectado ao amplificador. 

rEDução DE ruÍDo DE alTa FrEquênCIa
O ruído de alta frequência é atenuado, isto é, re-

duzido, por meio de montagem de amplificador 

como filtro passa-baixo. Tal montagem permite 

Figura 4 - (a) Característica do sinal V
CELL

, (b) componente DC do sinal V
CELL

, (c) componente AC do sinal V
CELL

 e (d) 
componente RMs da componente AC. 
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apenas a passagem de sinais cujas frequências 

sejam inferiores à frequência de corte do filtro, 

ajustável por resistores e capacitores conectados 

ao amplificador. Assim, esses componentes são 

escolhidos de forma que a frequência de corte do 

filtro seja maior do que a frequência do sinal V
AC

, 

de modo que esse sinal é preservado e os sinais de 

frequências superiores, o ruído de alta frequência, 

são reduzidos.

obTEnção Da CoMPonEnTE rMs
A componente RMs da componente AC (V

RMs
) é ob-

tida por um circuito integrado específico que for-

nece o valor RMs real de um sinal de forma qual-

Figura 5 - Teste realizado com turbidez de 100 NTu, dosagem de coagulante (60 mg/L de sulfato de 
Alumínio) realizada no tempo de 40 segundos (operando com gradiente de 1.000 s-1 por 10 segundos 

para realizar a mistura rápida e 45 s-1 para mistura lenta e formação dos flocos), quebra dos flocos 
realizada em 740 e 1.050 segundos com tempo de quebra de 10 segundos (gradiente de 900 s-1).

Figura 6 - Teste realizado com turbidez de 500 NTu, dosagem de coagulante (70 mg/L de sulfato de 
alumínio) realizada no tempo de 40 segundos (operando com gradiente de 1.000 s-1 por 10 segundos 

para realizar a mistura rápida e 45 s-1 para mistura lenta e formação dos flocos), quebra dos flocos 
realizada em 1.180 e 1.470 segundos com tempo de quebra de 10 segundos (gradiente de 900 s-1).
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quer. O circuito integrado utilizado é um AD637. 

Para seu funcionamento, bastam a conexão com 

um capacitor externo (47u) e a alimentação.

Após o circuito eletrônico, é necessário um micro-

controlador, sendo empregado, nesse caso, um AT-

mega328, contido em uma placa de prototipagem 

nacional do tipo Arduino, denominada Tatuino 16k. 

Para explicar a necessidade de um microcontro-

lador, pode-se dizer que, ao final do circuito, é 

emitido um sinal analógico, que, para ser enviado 

ao computador pessoal, precisa ser transforma-

do  em digital. Com o sinal digital, são elaborados 

gráficos, bem como são realizadas as análises dos 

dados obtidos. O sinal digital pode ainda ser tra-

tado via software por processamento digital, de 

Figura 8 - Curva suavizada do teste realizado com turbidez de 5 NTu.

Figura 7 - Teste realizado com turbidez de 25 NTu, dosagem de coagulante (30 mg/L de sulfato de 
alumínio) realizada no tempo de 40 segundos (operando com gradiente de 1.000 s-1 por 10 segundos 

para realizar a mistura rápida e 45 s-1 para mistura lenta e formação dos flocos), quebra dos flocos 
realizada em 650 segundos com tempo de quebra de 10 segundos (gradiente de 900 s-1)
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modo que os dados podem ser melhor apresenta-

dos graficamente. 

rEsulTaDos E DIsCussão
Após o estabelecimento do correto funcionamento 

do sistema eletrônico, realizou-se ajuste por meio 

do potenciômetro na intensidade de luz emitida, 

pois é necessário determinar o nível de intensidade 

ótimo para captação de bons resultados. A intensi-

dade luminosa não apresentou problemas; quando 

descoberta a intensidade ótima (1,16 V, em termos 

de tensão no emissor, ou 18,5%, em termos da in-

tensidade máxima), esta se apresentou eficaz em 

todas as análises.

Figura 9 - Curva suavizada do teste realizado com turbidez de 1.000 NTu.

Figura 10 - Demarcados momentos gráficos principais na curva de 25 NTu obtida no presente 
trabalho.
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O equipamento (protótipo) montado demonstrou 

total eficácia quanto aos resultados esperados, al-

cançando seu objetivo no que tange ao monitora-

mento contínuo da floculação, fornecendo gráficos 

consistentes e com precisão compatível (Figuras 5 

a 9), corroborando sua total aplicabilidade nos tes-

tes de monitoramento do crescimento dos flocos 

– conforme observado nos estudos de Jarvis et al. 

(2005), Gregory e Nelson (1986), Gregory e Rossi 

(2001), Kornboonraksa et al. (2009), entre outros. 

As menores faixas de turbidez da água de estu-

do demonstraram resultados com maior variação 

e menor precisão (Figura 7) que os dados com as 

águas de estudo de maiores valores de turbidez. 

Isso se deve ao fato de uma maior turbidez formar 

mais flocos. Ademais, por meio de um microcon-

trolador com conversor analógico-digital de maior 

definição e com melhoramento do processamen-

to digital do sinal, são esperados resultados com 

maior precisão e menor variação, respectivamente. 

Os testes contemplaram amostras com faixa de 

turbidez de 5 NTu (Figura 8) a 1.000 NTu (Figu-

ra 9). Assim como citado no parágrafo anterior, é 

possível visualizar maior precisão e menor varia-

ção em gráficos de maior turbidez.  

O teste realizado com a água de turbidez de 5 NTu 

(Figura 8) mostra a típica curva de crescimento 

dos flocos, indicando, próximo dos 300 segundos, 

o princípio do crescimento e chegando à estabili-

dade por volta dos 500 segundos. 

A Figura 9 contém os resultados obtidos a partir 

da água mais turva que foi testada (1.000 NTu), 

atingindo o platô inicial um IF duas vezes maior 

que após a segunda quebra.

Os testes de outras faixas de turbidez encontram-

se de forma completa e mais detalhada na disser-

tação completa deste trabalho (RIbAs, 2013). 

O gráfico da Figura 10 apresenta características já 

esperadas, assim como os obtidos no presente pro-

jeto (Figuras 5 a 9). Inicialmente, tem-se uma zona 

estagnada, em que ainda não se deu início à flocu-

lação ou, pelo menos, ainda não foi evidenciado o 

crescimento dos flocos; em um segundo momento, 

tem-se a região de crescimento, em que a agluti-

nação das partículas formará os flocos, cunhando 

uma curva ascendente; no momento no qual os 

flocos já se formaram e não tendem mais a crescer, 

atinge-se o estado estacionário, formando um pla-

tô; ao atingir o platô, a amostra é submetida a uma 

intensa agitação, com o intuito de causar a ruptu-

ra dos flocos, constituindo o momento de quebra; 

após a quebra, o processo se reinicia, formando 

novamente uma curva ascendente, indicando o 

recrescimento dos flocos até atingir, em um mo-

mento final, novamente o estado estacionário. O 

processo de quebra pode ser realizado quantas ve-

zes se desejar, variando de acordo com o objetivo 

da pesquisa.

baseando-se nesse modelo gráfico, variam-se as 

dosagens de coagulantes e pH das soluções, a fim 

de comparar os resultados finais plotados grafica-

mente. Ao observar as curvas de crescimento e re-

crescimento dos flocos, chega-se à conclusão de 

qual dosagem e condição de pH são mais factíveis 

ao objetivo final.

Na Figura 10, podem-se observar todos os mo-

mentos nos quais ocorrem floculação e quebra 

dos flocos. A diferença deste para os outros grá-

ficos obtidos na mesma pesquisa fica por conta 

das características diferentes da água de estudo, 

coagulantes, gradientes de velocidades, entre 

outros parâmetros adotados. No entanto, o im-

portante a ser analisado é a característica que as 

curvas demonstram. 

se analisados todos os outros gráficos exibidos 

anteriormente neste item, é visível a semelhança 

entre elas. Essa é a característica gráfica espe-

rada de uma amostra floculada e submetida à 

quebra, empregando o equipamento proposto 

no monitoramento.
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A possibilidade do desenvolvimento de um 

equipamento com a aquisição de componen-

tes realizada somente em território nacional se 

demonstrou factível e viável (custo total de apro-

ximadamente R$ 500,00), uma vez que seu preço 

final equivale a uma fração (2,5%) do preço do 

equipamento comercializado na Inglaterra (R$ 

20.000,00, já inclusas taxas de importação e apli-

cando cotação de libra esterlina de R$ 3,60). 

ConClusõEs E rECoMEnDaçõEs
Por meio da utilização do protótipo desenvolvido, 

foi possível melhor avaliar os efeitos de cresci-

mento e recrescimento dos flocos (Figuras 5 a 9), 

bem como fazer uma excelente análise da dosa-

gem e do tipo de coagulante empregados.

No sentido de aprimorar o equipamento para 

estudos futuros, sugere-se o emprego de micro-

controlador com melhores recursos, no sentido 

de aprimorar tanto a conversão do sinal analó-

gico em digital, o que se traduz em melhor pre-

cisão dos dados, quanto o processamento digi-

tal, que pode implicar menor variação do sinal. 

Apesar do encarecimento do equipamento pelo 

uso de hardware para tratamento do sinal no lu-

gar de circuitos analógicos adicionais, concluiu-

se que isso é válido, levando em consideração a 

vantagem de maior facilidade de implementa-

ção de funções via software e de apresentação de 

resultados graficamente.
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anExo
lista de símbolos e abreviações

ETA Estação de Tratamento de Água

AC Corrente variável

CD Corrente contínua

nm Nanômetro

LED Light Emitting Diode

RMs Root Mean Squeare

V
CELL

 sinal de entrada

V
DC

sinal de corrente contínua

V
AC

 sinal de corrente alternada 

V
AC’

 
sinal de corrente alternada após redu-
ção de ruído

V
RMs

 sinal de valor RMs de VAC 

V Volt

k Quilo-ohm

u Microfarad

16K 16 kilobytes de memória 

Diâmetro

( i) e ( e) Diâmetros interno e externo

(λ) Comprimento de onda
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resumo: 

Este artigo visa a aferir e calibrar o sinal (IF
EMCF

) gerado por um equipamento concebido para monitoramento 
contínuo da floculação, baseado no princípio das flutuações da turbidez. Para tal, foi empregada técnica não 
intrusiva e dedicada de análise de imagens e, para aquisição das imagens, foi utilizada câmera Vision Research 
Miro EX4 acoplada a um conjunto de lentes, permitindo resolução de 840 x 680, com tamanho de pixel de 0,119 
mm. O tratamento das imagens foi realizado com auxílio do software Image-Pro Plus. A iluminação utilizada 
consistiu em plano de laser de 2.000 mW de potência, com comprimento de onda de 532 nm e 2 mm de es-
pessura, ajustado ao foco do sistema de captura de imagens. Os resultados indicaram uma boa explicação dos 
dados por meio das equações de calibração geradas. O maior valor de R2 obtido foi de 0,98 para a calibração 
do IF

EMCF
 por meio do Centro de Massa da Distribuição Volumétrica de Partículas (CMDVP). Tal fato deve-se à 

maior sensibilidade da flutuação da turbidez para maiores volumes de partículas. Os menores valores de R2 ob-
tidos foram de 0,86 para o diâmetro médio (D

med
) e o Cento de Massa da Distribuição de Tamanho de Partículas 

(CMDTP). Qualquer que seja o parâmetro desejado, a calibração apresentou valores de erros médios menores 
que |7%|. Tais resultados permitem concluir sobre a viabilidade do uso do IF

EMCF
 para acompanhamento direto de 

desempenho da floculação, desde que seja devidamente calibrado para cada característica da água afluente, 
bem como para os insumos empregados em Estações de Tratamento de Água (ETAs).

Palavras-chave: Floculação. Monitoramento. Calibração.

Equipamento de Monitoramento Contínuo 
da Floculação (EMCF): experimentação, 
correlação e calibração
Equipment of Continuous Monitoring Flocculation (ECMF): 
Experimentation, correlation and calibration.
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InTroDução
No âmbito dos sistemas de tratamento físico-quí-

mico de águas e efluentes, a floculação é a principal 

etapa responsável por alterar a distribuição e a for-

ma do material particulado, visando à sua posterior 

remoção em unidades de separação sólido/líquido.

sob o ponto de vista dos processos e operações 

da Estação de Tratamento de Água (ETA), consti-

tui ponto nevrálgico no tratamento, pois a carac-

terística dos flocos formados tem estreita relação 

com a característica da água bruta, com os pro-

dutos químicos e com a tecnologia empregada. 

Assim, as características das partículas floculan-

tes são determinantes na eficiência dos processos 

e na qualidade da água tratada produzida para 

abastecimento público. Entretanto, os sistemas 

de tratamento não possuem equipamento capaz 

de avaliar a distribuição de tamanho de flocos on-

-line, o que permitiria respostas rápidas e auto-

mação do processo. Por outro lado, a Distribuição 

de Tamanho de Partículas (DTP), a Distribuição 

Volumétrica de Partículas (DVP) e a morfologia 

dos flocos fornecem resultados diretos de desem-

penho da floculação, omitidos quando utilizadas 

medidas indiretas, como a medida de turbidez. 

O acompanhamento do processo por meio de 

medidas diretas de desempenho pode ser realiza-

do na câmara de floculação, como apontado por 

Jarvis et al. (2005). Dessa forma, a DTP, a DVP e o 

diâmetro médio (D
med

) podem ser aplicados direta-

mente no controle da coagulação/floculação, iso-

ladamente ou em conjunto, como também obser-

vado por Hatukai et al. (1997), Wu e He (2010), Yao 

et al. (2014), entre outros. Portanto, os resultados 

apresentados neste artigo visam a aferir e calibrar 

o sinal gerado por um equipamento concebido 

para monitoramento contínuo da floculação, ba-

seado no princípio das flutuações da turbidez. A 

atribuição de significado físico ao sinal gerado 

permitirá o entendimento do fenômeno e a toma-

da de decisão em sistemas contínuos. 

A principal técnica usada foi inicialmente de-

senvolvida pela university College London (uCL), 

por volta de 1984, sendo denominada turbidity 

fluctuations. Nesse método, uma amostra fluin-

do em escoamento laminar é submetida à passa-

abstract: 

This paper aims to assess and to calibrate the equipment signal (IF
EMCF

), based on the principle of turbidity fluc-
tuations, used for continuous monitoring of flocculation. For this purpose, a non-intrusive technique and a de-
dicated image analysis were applied. For the image acquisition we used a Miro EX4 Vision Research camera 
coupled to a lens assembly, allowing resolution of 840 x 680 with pixel size of 0.119 mm. The Image-Pro Plus 
software was applied to image treatment. a laser sheet of 2000 mW of power with wavelength of 532 nm and 2 
mm thick was adjusted to focus of image capture system. The results indicated a good coefficient of determina-
tion for the calibration equations. The highest R2 value of 0.98 was obtained from the IF

EMCF
 calibration through 

the center of mass of the particle volume distribution (PVD CM). This fact is due to the higher sensitivity of the 
fluctuation of turbidity for larger volumes of particles. The smaller R2 values were 0.86 for the medium diame-
ter (D

med
) and the percent mass of the particle size distribution (CMDTP). Whatever the desired parameter, the 

calibration error values less than │7%│were observed. The results indicate that the IF
EMCF

 can be used since it is 
properly calibrated for water inlet and coagulants used in Water Treatment Plants (WTP).

Keywords:  Flocculation. Monitoring. Calibration.
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gem de feixe de luz por meio de caminho óptico 

de comprimento conhecido. Tal passagem apre-

senta variações aleatórias de intensidade na cé-

lula receptora. Esse equipamento pode fornecer 

informações relacionadas ao tamanho do floco 

durante todo o período de sua formação, quebra 

e recrescimento, proporcionando informações 

mais detalhadas de suas propriedades do que as 

que podem ser obtidas com procedimentos con-

vencionais de monitoramento. A exemplo de um 

equipamento comercial denominado Photometric 

Dispersion analyser (PDA), encontra-se em fase 

final de desenvolvimento no brasil, fruto de par-

ceria entre o Instituto Tecnológico de Aeronáutica 

(ITA), a Companhia de saneamento básico do Es-

tado de são Paulo (sabesp) e a universidade Es-

tadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (unesp), 

um Equipamento de Monitoramento Contínuo da 

Floculação (EMCF). 

Os princípios fundamentais do monitoramento 

contínuo da floculação foram previamente dis-

cutidos por Gregory e Nelson (1984) e Gregory 

(1985) e suas aplicações para o monitoramento 

da floculação, descritas por brown et al. (1985) e 

Gregory e Nelson (1986). Resumidamente, a in-

tensidade de um estreito feixe de luz transmitido 

através de uma suspensão fluindo por um tubo é 

monitorada por um sensível fotodetector; os re-

sultados consistem em uma componente estável 

(DC) e uma parte flutuante (AC). DC é simples-

mente uma medida da intensidade média de luz 

transmitida e depende da turbidez (e, portanto, 

da concentração de sólidos) da suspensão. As 

flutuações no sinal da luz transmitida surgem de 

variações aleatórias oriundas da composição da 

amostra no feixe de luz, a qual é continuamente 

renovada pelo fluxo (Figura 1). Essas variações 

originam-se da não uniformidade da suspensão 

e seguem a distribuição de Poisson (estatistica-

mente); portanto, o desvio padrão do valor médio 

é a raiz quadrada do valor médio. Isso implica que 

o valor médio da raiz quadrada (RMs) desse sinal 

flutuante depende da raiz quadrada da concen-

tração das partículas.

Figura 1 - Flutuações da turbidez em uma dispersão 
em fluxo. 

Fonte: Gregory (1985).

Na prática, é conveniente dividir o valor de RMs 

por DC para dar uma razão (R). Essa medida é adi-

mensional e não é afetada pela contaminação 

(fouling) das superfícies ópticas ou interferências 

eletrônicas, podendo ser demonstrado que de-

pende da concentração e tamanho das partículas 

em suspensão, assim como da dimensão do vo-

lume da amostra iluminada. Para o caso geral de 

uma suspensão heterodispersa, o valor da razão 

é dado por:

 (1)

Em que: L é o comprimento do caminho óptico; a é 

a área efetiva da seção transversal do feixe de luz; 

N é o número de partículas por unidade de volume; 

e C é a seção transversal de dispersão da partícula.  

O somatório contempla todos os tipos de partí-

cula i, com concentração Ni
 e seção transversal 

de dispersão da luz Ci
, a qual depende do tama-

nho e forma das partículas. Cabe mencionar que 

o valor de R é frequentemente denominado Índice  

de Floculação (IF).

A Figura 2 apresenta um esquema da célula de 

fluxo e seus componentes.

Foi verificado que os valores medidos de RMs são 

independentes da vazão (GREGORY, 1985) e que 
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o valor de R fornece uma indicação muito sensível 

da formação dos agregados (GREGORY; LI, 1991; 

LI; GREGORY, 1991). Todavia, a aplicação segura 

da técnica requer a aferição e a calibração do si-

nal gerado, de modo que a ele possa ser atribuído 

significado físico, passível de entendimento e que 

permita tomada de decisão baseada nos fenôme-

nos que governam o processo de floculação. Para 

tal, são indispensáveis a concepção e a aplicação 

de método racional que permita a construção de 

equações que transformem o sinal gerado pelo 

equipamento (IF) em parâmetros diretos de inte-

resse para o processo de floculação. 

Dessa forma, este artigo apresenta os resultados 

da aplicação de técnica dedicada de análise de 

imagem, visando à aferição do sinal gerado pelo 

EMCF, requerendo etapas de experimentação, 

correlação e calibração.

MaTErIal E MÉToDos
A água de estudo, com turbidez de 25 ± 2 uT, foi 

produzida a partir de solução de caulinita, com 

base no trabalho de Pádua (1994) e de Yukselen 

e Gregory (2004). O coagulante utilizado foi o 

sulfato de alumínio [Al2
(sO

4
)

3
.14H

2
O], na dosa-

gem ótima de 2 mgAl+3/L e pH igual a 7,5, obtidos 

a partir de diagrama de coagulação/floculação. 

Foi utilizado EMCF, tendo sido a validação e mo-

nitoramento do processo realizados por técnica 

não intrusiva e dedicada de análise de imagens. 

Para aquisição das imagens, foi utilizada câmera 

Vision Research Miro EX4 acoplada a um conjun-

to de lentes, permitindo resolução de 840 x 680, 

com tamanho de pixel de 0,119 mm. O tratamento 

das imagens foi realizado com auxílio do software 

Image-Pro Plus. A iluminação utilizada consistiu 

em plano de laser de 2.000 mW de potência, com 

comprimento de onda de 532 nm e 2 mm de es-

pessura, ajustado ao foco do sistema de captura 

de imagens. A maior vantagem do emprego de 

método não intrusivo é que as amostras podem 

ser avaliadas sem risco de deformação da amos-

tragem por ruptura dos flocos.

Na Figura 3, apresenta-se o aparato experimen-

tal: equipamento de bancada jar test acoplado a 

um sistema não intrusivo de captura de imagens e 

EMCF, conforme Figura 1. 

Figura 3 - Aparato experimental (jar test, microcomputador, câmera digital, laser, EMCF, bomba peristáltica).

Figura 2 - Esquema da célula de fluxo e dos 
componentes ópticos. 
Fonte: Gregory (1985).
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Os métodos empregados neste artigo são os mes-

mos de Moruzzi (2005), apresentados também 

por Moruzzi e Reali (2007, 2010). Em termos ge-

rais, os passos necessários consistem em: aquisi-

ção das imagens; tratamento digital; calibração; 

determinação das feições de interesse e de tama-

nho das partículas. Posteriormente, são obtidas as 

Funções Discretas de Distribuição de Tamanho de 

Partículas (FDDTPs). 

A classificação discreta das partículas, por fai-

xas de tamanho, foi ajustada à forma contínua 

conforme Equação 2, extraída de Amirtharajah e 

O’Melia (1999).   

  
(2)

Em que: dN é o número de partículas por unidade 

de volume do fluido na faixa correspondente a dp
 

até d
p
 + d(d

p
); d

p
 é o diâmetro da partícula; no (d

p
) é 

a função de distribuição de tamanho de partícu-

las; ao
 é o coeficiente relacionado à concentração 

total de partículas; β é o coeficiente que caracte-

riza a distribuição de tamanho.

A análise de imagem foi empregada para obten-

ção de 13 canais (ou classes de tamanho), os quais 

representam classificações distintas de tamanho, 

conforme Tabela 1. 

O Centro de Massa da Distribuição de Tamanho 

de Partículas (CMDTP), bem como da distribuição 

volumétrica (CMDVP), foi determinado a partir da 

distribuição discreta, conforme Equações 3 e 4. 

Para obtenção do diâmetro equivalente, definido 

por santos et al. (2004), foram identificadas as 

dimensões de cada partícula definida pela média 

das dimensões em intervalos de 0 a 360º, com 

passo de 2º, com referência ao centroide. 

 
(3) 

 
(4)

Em que: f
c
 é a fração de partículas por classe c; f

v
 

é a fração em volume de partículas por classe c (o 

volume é determinado a partir da média geomé-

trica (dp
) do intervalo em cada classe); c é uma das 

m classes (m = 13), as quais correspondem às fai-

xas de tamanho apresentadas na Tabela 1. 

Para verificação das características dos flocos, 

foram obtidas imagens nos dez segundos finais 

dos tempos de floculação (Tf
) avaliados, a uma 

taxa de aquisição de 10 Hz. No cômputo global, 

foram avaliados 375.747 flocos, resultando em 

erro médio amostral na faixa de 0,5%, para 99% 

de confiança. Assim, a função de DTP e seu parâ-

metro característico (β), apresentado na Equação 

2, podem ser empregados para avaliação de todo 

o conjunto de partículas, uma vez que estas são 

alteradas a partir das partículas primárias. Faz-se 

Tabela 1 – Classes de tamanho das partículas

Classe
Diâmetro 
mínimo

(mm)

Diâmetro 
máximo

(mm)

dP
*

(mm)

1 1 125 11

2 125 250 185

3 250 375 321

4 375 500 433

5 500 625 559

6 625 750 685

7 750 875 810

8 875 1.000 935

9 1.000 1.125 1.061

10 1.125 1.250 1.186

11 1.250 1.375 1.311

12 1.375 1.500 1.436

13 1.500 1.625 1.561

Nota: * média geométrica da classe.
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necessária, entretanto, a verificação preliminar da 

sensibilidade do parâmetro β em relação a variá-

veis representativas da DTP. 

Foi verificada a sensibilidade do parâmetro β fren-

te à variação percentual da primeira classe de 

tamanho da FDDTP, pois ela está diretamente su-

jeita às variações advindas da translação das par-

tículas primárias para o limite mínimo (fronteira à 

esquerda) da DTP, definido pela menor classe de 

tamanho. Da mesma forma, foi verificada a variá-

vel definida pelo CMDTP, pois a mudança de posi-

ção do seu valor é indicativa da translação entre 

as classes de tamanho da FDDTP.

A sensibilidade do parâmetro β foi realizada por 

meio do estudo da correlação múltipla entre as va-

riáveis descritas no parágrafo anterior. Valores do 

coeficiente	de	correlação	de	Pearson	(CP)	≥	│0,7│, 

para CP Є [-1,1], são fortes indícios da representa-

tividade das variações de tamanho de partículas 

por meio dos parâmetros da função DTP. 

Para avaliação da sensibilidade de β, foram produ-

zidas FDDTPs sintéticas para diferentes classes de 

tamanho, conservando o intervalo em cada classe 

e alterando a fração de partículas presentes por 

classe no sentido das menores para as maiores, 

tal como ocorre durante o processo de floculação. 

Foram investigadas correlações múltiplas para 

três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez e 13 classes 

de tamanho. Para cada uma das situações produ-

zidas, foram avaliadas as correlações de β com o 

CMDTP e com a variação da primeira classe de ta-

manho da FDDTP. 

rEsulTaDos E DIsCussão
Os resultados de monitoramento contínuo da flo-

culação por meio do EMCF são ilustrados na Figura 

4. O tempo de zero minuto representa o instante 

de lançamento de coagulante. Percebe-se, niti-

damente, aumento do sinal (IF) do equipamento 

em função do tempo de experimento. É conhecido 

que o aumento do sinal significa aumento das 

Figura 4 - IF em função do tempo de floculação.

A Figura 5 resulta do acompanhamento do cresci-

mento de flocos por meio de técnica de imagem; 

os resultados exemplificam a variação do tama-

nho dos flocos diante do tempo de floculação. A 

Figura 5a ilustra um conjunto de flocos no início 

de sua formação, bem como a função discreta de 

DTP para essa situação; a Figura 5b mostra flocos 

ainda em formação e a Figura 5c, flocos no pata-

mar de máximo tamanho. As funções discretas de 

DTP para cada caso registram o avanço do predo-

mínio de partículas de maior tamanho, em detri-

mento das partículas menores. 

A identificação rápida da translação do material 

particulado para as maiores faixas de tamanho é 

de fundamental importância no controle da flocu-

lação. Isso porque, por reger o sucesso da etapa de 

tratamento em que se efetiva a separação sólido/

flutuações de turbidez, porém é vital a busca pela 

sua interpretação por parâmetros representativos 

da DTP, pois apenas essa conexão pode fornecer 

sentido físico à medida e, por conseguinte, confi-

gurar ferramenta de tomada de decisões. Assim, a 

obtenção do sinal do EMCF foi acompanhada em 

tempo real pela aquisição de imagens dos flocos, 

para futuro tratamento e obtenção das caracte-

rísticas morfológicas e de tamanho. Conforme 

ilustra a Figura 4, houve um aumento acentuado 

no valor do IF entre quatro e sete minutos, acom-

panhado por perturbações nos valores dos parâ-

metros avaliados.
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(a) Imagem dos flocos e FDDTP para Tf = 3 min

(b) Imagem dos flocos e FDDTP para T
f 
= 6 min

(c) Imagem dos flocos FDDTP para T
f 
= 15 min

Figura 5 - Imagens dos flocos a diferentes tempos de floculação e representação gráfica das respectivas FDDTPs.
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Tabela 2 - Correlações lineares múltiplas entre o parâmetro característico da distribuição de tamanho (β), o centro 
de massa da distribuição de tamanho de partículas (CM) e a primeira classe relativa à distribuição de tamanho de 
partículas (1ª Classe (%)). Distribuições sintéticas geradas para um total de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 13 classes de tamanho.

Número de Classes 3    

β CMDTP 1ª Classe 

β 1

CMDTP 0,96 1

1ª Classe -0,95 -0,99 1

Número de Classes 7    

β CMDTP 1ª Classe 

β 1

CMDTP 0,95 1

1ª Classe -0,96 -0,99 1

Número de Classes 4    

β CMDTP 1ª Classe 

β 1

CMDTP 0,99 1

1ª Classe -0,99 -0,99 1

Número de Classes 8    

β CMDTP 1ª Classe 

β 1

CMDTP 0,92 1

1ª Classe -0,95 -0,95 1

Número de Classes 5    

β CMDTP 1ª Classe 

β 1

CMDTP 0,95 1

1ª Classe -0,97 -0,99 1

Número de Classes 10    

β CMDTP 1ª Classe 

β 1

CMDTP 0,99 1

1ª Classe -0,95 -0,97 1

Número de Classes 6    

β CMDTP 1ª Classe 

β 1

CMDTP 0,97 1

1ª Classe -0,96 -0,99 1

Número de Classes 13    

β CMDTP 1ª Classe 

β 1

CMDTP 0,99 1

1ª Classe -0,90 -0,89 1

líquido, a floculação é o principal alvo de controle 

dos sistemas. A obtenção on-line do IF, que des-

creve as perturbações em uma suspensão, e sua 

correlação com suas características morfológicas 

e de tamanho conferem sentido físico ao sinal e 

possibilitam sua utilização como ferramenta de 

tomada de decisão. Para dar prosseguimento à 

aferição, foi verificada a sensibilidade do parâme-

tro da função contínua de DTP, conforme Equação 

2, e os resultados, obtidos por meio da FDDTP. Na 

Tabela 2, podem-se verificar claramente fortes 

correlações entre o parâmetro característico da 

função contínua (β) e as distribuições geradas sin-

teticamente	(correlações	≥	│0,89│). Como espe-

rado, as variações da primeira classe de tamanho 

respondem em razão inversamente proporcional 

ao β, enquanto as variações do CMDTP respondem 

em razão direta.

Esse conjunto de resultados, explicitados pelas 

correlações entre as variáveis e suas relações em 

termos absolutos, permitiu inferir sobre o poten-

cial de representação das oscilações da FDDTP, 

presentes durante o processo de floculação, por 

meio do parâmetro característico β da Função 

Contínua de Distribuição de Tamanho de Partí-

cula (FCDTP) para uma faixa ampla de classes de 

tamanho (de três a 13 classes), mantendo-se o 

intervalo em cada classe. Tal constatação possibi-

litou a continuidade dos trabalhos, no que tange 

às atividades subsequentes, visando à calibração 

do sinal gerado pelo equipamento (IF) e ao signi-

ficado físico expresso pelos parâmetros da FCDTP.
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Tabela 3 - Correlações lineares múltiplas entre IF
EMCF

, 
β, D

med
, CMDTP e CMDVP.

  I.F.EMCF β D
med

CMDTP CMDVP

IF
EMCF

1,000

β -0,961 1,000

Dmed
0,930 -0,883 1,000

CMDTP 0,926 -0,880 0,999 1,000

CMDVP 0,990 -0,947 0,900 0,895 1,000

Na Tabela 3, apresentam-se as correlações obtidas 

entre o sinal do equipamento (IF
EMCF

) e os atributos 

físicos das partículas, dados por: β, Dmed
, CMDTP e 

CMDVP. Foram observadas fortes correlações en-

tre os parâmetros mencionados, indicativas da 

excelente tradução do sinal do equipamento pelo 

significado físico correspondente, implementado 

por meio da calibração.

Foi observada correlação inversa de β com os de-

mais parâmetros avaliados. De fato, conforme 

descrito por Crittenden et al. (2005), o valor nega-

tivo representa o domínio de partículas maiores, 

enquanto o valor positivo indicaria domínio das 

partículas de menor tamanho. Valor de β igual à 

unidade indicaria distribuição homogênea.

Os resultados compilados na Figura 6 referem-se 

às curvas de calibração do IFEMCF
 com os parâme-

tros físicos. Em complemento, são apresentados 

na Tabela 4 os coeficientes de explicação do ajus-

Figura 6 – Curvas de calibração do IF
EMCF

 com os parâmetros de significado físico.
Nota: O símbolo (-) indica variável adimensional.
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te por regressão linear (R2), bem como as equa-

ções de conversão geradas para o sinal obtido e 

os erros médios estimados entre os parâmetros 

medidos e calculados.

Os valores obtidos de R2 indicam uma boa expli-

cação dos dados por meio das equações de cali-

bração geradas. O maior valor de R2 obtido foi de 

0,98 para a calibração do sinal do IF
EMCF

 por meio 

do CMDVP. Tal fato deve-se à maior sensibilidade 

da flutuação da turbidez para maiores volumes de 

partículas. O menor valor de R2 obtido foi de 0,86 

para os parâmetros Dmed
 e CMDTP. Nesse caso, 

atribui-se à interferência do número de partículas 

presentes nas menores classes de tamanho. Cabe 

ser mencionado que o ajuste por regressão do 

parâmetro β obteve valor de R2 de 0,93, mas esse 

parâmetro oscilou em faixa mais estreita quando 

comparado aos demais, como pode ser visualiza-

do na distribuição quartil padronizada dos parâ-

metros apresentada na Figura 7. Essa constatação 

é forte indicativa da sensibilidade associada à 

precisão, o que torna o parâmetro β bom indica-

dor direto de variação. Todavia, qualquer que seja 

o parâmetro desejado, a calibração apresentou 

valores de erros médios menores que │7%│, den-

tro de faixas de equipamentos comerciais tradi-

cionalmente empregados. 

Tais resultados permitem concluir sobre a viabi-

lidade do uso do EMCF para acompanhamento 

direto de desempenho da floculação, desde que 

Figura 7 – Distribuições quartis padronizadas dos parâmetros de medida direta de 
partículas

Tabela 4 - Correlações lineares múltiplas entre IF
EMCF

, 
β, D

med
, CMDTP e CMDVP e erros médios estimados.

Curva de calibração R2 Erro (%)

β = -0,0401 x I.F.
EMCF

 + 6,7605 0,93 -7

D
med

 = 0,0033 x I.F.
EMCF

 - 0,0376 0,86 5

CMDTP = 0,0038 x I.F.
EMCF

 - 0,106 0,86 4

CMDVP = 0,0084 x I.F.
EMCF

 - 0,202 0,98 2

β
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seja devidamente calibrado para cada caracterís-

tica da água afluente, bem como para os insumos 

empregados em ETAs. Os resultados apresen-

tados, com ênfase no uso do equipamento e na 

atribuição de significado físico ao sinal gerado, 

abrem uma janela de possibilidades para a auto-

mação de processos, com destaque para sistemas 

que empregam a floculação como uma das etapas  

de tratamento.

Com a finalidade de ilustrar a aplicação do sinal 

calibrado, proveniente do equipamento mencio-

nado, pode-se supor, a título de exemplo, uma ETA 

hipotética em ciclo completo com um conjunto de 

quatro câmaras de floculação interligadas a um 

decantador convencional com três unidades de fil-

tração subsequentes. suponha-se que a qualidade 

da água do manancial varie na época de seca e de 

chuva e que em cada época seja requerido um de-

terminado desempenho dos floculadores, de modo 

que o sistema possa operar com ciclo completo 

ou com filtração direta descendente. suponha-se 

também, nesse exemplo, que a boa prática opera-

cional permita determinar as condições demanda-

das em cada caso, inclusive definindo o D
med

 reque-

rido na saída de cada câmara, de modo a atingir a 

eficiência necessária ao final do sistema. 

Assim, a variação sazonal sem alteração da va-

zão afluente à ETA demanda o rápido ajuste da 

rotação dos agitadores, de modo a promover o 

gradiente médio de velocidade (G
f
) adequado. Tal 

procedimento deve ser feito à luz de resultados 

preliminares, definidos por ensaios dedicados, 

mas pode ser acompanhado de perto e on-line por 

meio do sinal gerado e de sua relação com o D
med

. 

supõe-se que o valor de D
med

 adequado para opera-

ção do sistema prescindindo o decantador seja de 

130 mm na saída da primeira câmara (IF
EMCF

 de 51), 

de 270 mm na saída da segunda câmara (IF
EMCF 

de 

93), de 310 mm na saída da terceira câmara (IF
EMCF 

de 105) e de 350 mm na saída da quarta câmara 

(IF
EMCF

 de 118). Medidas in loco indicam que a saída 

na terceira câmara é de 305 mm, inferior ao dese-

jado. As mesmas medidas apontam que a primei-

ra e segunda câmaras operam adequadamente, 

com saídas de Dmed
 dentro dos valores requeridos. 

sendo assim, determina-se com precisão que 

atenção corretiva deve ser dada à terceira câmara  

de floculação.

Quando uma das câmaras não atinge o valor de 

Dmed
 requerido para o alcance da eficiência global, 

pode-se conferir a rotação imprimida no agitador. 

Caso esta esteja adequada, pode-se, por exemplo, 

detectar algum problema nas pás dos agitadores, 

dificilmente visualizado quando da operação do sis-

tema. Assim, quando o valor do Dmed
 requerido não 

é atingido, podem-se diagnosticar e propor rápidas 

alterações, antes mesmo que o sistema comece a 

produzir água tratada com qualidade indesejada, a 

depender da natureza e extensão do problema.

Evidentemente, trata-se de exemplo ilustrativo 

que abrange somente uma das possibilidades da 

aplicação dos resultados deste artigo, os quais ex-

trapolam a simples medida do sinal gerado. Exis-

tem, no entanto, aplicações que vão muito além 

das mencionadas e que podem ser conjugadas à 

operação de sistemas de tratamento quando o si-

nal do EMCF é adequadamente calibrado.

ConClusão
Os resultados apresentados neste artigo permi-

tem concluir que o sinal gerado pelo EMCF é ade-

quado às variações de tamanho de flocos e que, 

quando devidamente calibrado, pode ser empre-

gado para acompanhamento do desempenho da 

floculação em sistemas contínuos.

Ressalta-se que a calibração e aferição do equi-

pamento são imprescindíveis para a boa respos-

ta do sistema, devendo ser realizadas para cada 

característica da água bruta afluente à ETA, bem 

como para cada coagulante empregado no siste-

ma de tratamento.
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resumo: 

Muitos autores defendem que as legislações ambientais no brasil são bastante avançadas quando compa-
radas às do restante do mundo, incluindo nesse conjunto a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 
2005, e a Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011, que dispõem sobre a classificação dos corpos 
de água e diretrizes ambientais para seu enquadramento, bem como as condições e padrões de lançamento 
de efluentes de ETEs em corpos receptores. No entanto, há uma série de inconsistências nesses dispositivos 
legais que levam a distorções em sua aplicação prática, principalmente quando o lançamento do efluente é 
proveniente de ETEs predominantemente domésticos. O primeiro questionamento refere-se ao caráter man-
datório e não diretivo dessas legislações e, em segundo lugar, à falta do reconhecimento de que as tecnolo-
gias de tratamento de esgotos possuem limitações técnicas para o atendimento de determinados parâme-
tros. Por fim, essas inconsistências levam a uma falha sistêmica na questão ambiental relativa ao tratamento 
de esgotos, deixando em situação fragilizada não só os responsáveis pela operação das ETEs, como também 
os próprios agentes ambientais envolvidos nas atividades de licenciamento e fiscalização.

Palavras-chave: Legislação ambiental. Padrões de efluente. ETE.

abstract: 

Many authors argue that environmental regulations in Brazil are very advanced, including the CONaMa Reso-
lution No. 357, 17/03/2005 and the Resolution No. 430, 13/05/2011, which deals with the standards for ef-
fluent discharge from WWTPs. However, there is a number of inconsistencies in these legal provisions which 
leads to distortions in their practical application, especially when the release of effluent comes from wastewater 
treatment plants. Our first issue refers to the mandatory and non-directive characters of those legal provisions. 
Secondly, the lack of recognition that technologies have technical limits to achieve certain parameters. Finally, 
these inconsistencies lead to a systemic failure in environmental issues concerning the processing of wastewater, 
leaving fragile situation not only responsible for the operation of sewage treatment plants, as well as their own 
environmental agents involved in the licensing and enforcement activities.

Keywords: Environmental regulation. Effluent standards. Wastewater treatment plants.
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InTroDução
No brasil, a situação do tratamento de esgoto não 

possui um quadro tão favorável quanto o de trata-

mento de água. De acordo com o Atlas de sanea-

mento de 2011, 44,8% dos municípios brasileiros 

ainda não possuíam rede coletora de esgoto no 

ano de 2008. 

Historicamente, um dos objetivos iniciais da co-

leta e afastamento do esgoto era a abordagem 

de saúde pública, de modo a preservar a popula-

ção dos riscos à saúde pública, dos vetores e dos 

odores desagradáveis. Como a coleta do esgoto é 

feita em sua maior extensão por condutos livres, 

utilizando a força da gravidade, o destino final do 

efluente tratado nas estações é, na maioria das si-

tuações, um corpo de água. 

É justamente nesse uso final do efluente tratado 

que reside a maior diferença em relação à água tra-

tada para abastecimento público. Enquanto, para 

água tratada, há uma meta de qualidade muito 

clara de parâmetros a ser atingidos, para o esgoto 

tratado essas metas são estabelecidas caso a caso, 

de forma a proteger os diferentes usos da água (de 

acordo com as classes de enquadramento dos cor-

pos de água superficiais), entre os quais, podem-se 

citar o abastecimento doméstico, a recreação de 

contato primário, a preservação de peixes e outros 

elementos da fauna/flora, a dessedentação de ani-

mais, a irrigação e a navegação.

Muitos autores argumentam que a legislação am-

biental no brasil é uma das mais avançadas do 

mundo, incluindo a Resolução CONAMA nº 357, 

de 17 de março de 2005, alterada e ampliada pela 

Resolução nº 430, de 13 de maio de 2011, deno-

minadas daqui em diante, respectivamente, como 

RC 357 e RC 430. Essas resoluções dispõem sobre 

a classificação dos corpos de água e diretrizes am-

bientais para seu enquadramento, bem como es-

tabelecem as condições e padrões de lançamento 

de efluentes e dão outras providências.

uma das inovações da RC 357 foi a introdução 

do conceito de metas progressivas. Entretanto, 

entende-se que tanto a RC 357 quanto a RC 430 

possuem ainda muitas lacunas, que serão discu-

tidas neste texto e acarretam falhas de interpre-

tação, provocando verdadeiras distorções do es-

pírito original de preservação ambiental, levando 

a situações delicadas não só para a companhia de 

saneamento responsável pela operação da Esta-

ção de Tratamento de Efluentes (ETE), como tam-

bém para o agente ambiental fiscalizador. 

Pode-se alegar que todos esses problemas são far-

tamente discutidos e conhecidos no cotidiano do 

meio técnico, porém ressente-se de contribuições 

técnicas em artigos técnicos que de fato mostrem 

essas incongruências e não fiquem restritas a rela-

tórios ou discussões de divulgação restrita.

MoDElo aTual DE IMPlanTação E ConTrolE 
DE ETEs
No brasil, o modelo regulador referente à opera-

ção de ETEs baseia-se em dois princípios:

a) padrões de lançamento do efluente final em 

corpo receptor: o processo de tratamento da ETE 

deve garantir certo nível mínimo de qualidade; 

b) manutenção da qualidade do corpo receptor 

em função do lançamento do efluente final: o 

efluente final não pode alterar as condições de 

classe do corpo receptor.

Esses dois princípios são clássicos no controle de 

poluição das águas e, no brasil, foram lançados 

inicialmente no estado de são Paulo, por meio do 

Decreto Estadual nº 8.468, de 8 de setembro de 

1976 – denominado daqui em diante como DE 

8468 –, que serviu de fundamento para a regula-

mentação legal em nível nacional mediante a RC 

357. Esse modelo regulador possui um amplo es-

pectro e não restringe a sua abrangência a ETEs 

com recebimento de esgoto predominantemente 
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doméstico, podendo, assim, subsidiar estudos de 

descarga de efluentes industriais, cada qual com 

poluentes mais característicos em função da ma-

téria-prima utilizada.

A resolução também se baseia na classificação dos 

corpos de água do estado de são Paulo, regula-

mentada pelo Decreto Estadual nº 10.755, de 22 de 

novembro de 1977. um fato significativo desse de-

creto é o estabelecimento de classe 2 para todos os 

corpos de água, “exceto os alhures classificados”.

Todo esse arcabouço legal da década de 1970 não 

apresentava caráter orientador, tampouco pos-

suía o intuito de servir como diretriz para o esta-

belecimento de parâmetros. Assim, o lançamento 

de efluentes de ETEs deveria obedecer às condi-

ções, padrões e exigências preestabelecidos no 

campo teórico hipotético, ou seja, a abordagem 

desse modelo legal era mandatória e assim é até 

hoje, com a instituição da RC 357.

Para complementar esses instrumentos legais, a 

implementação desse modelo no brasil foi reali-

zada mediante o instrumento do Licenciamento 

Ambiental, com a emissão das seguintes licenças 

ambientais: prévia, instalação e operação.

Já nos Estados unidos, um dos eventos mais signi-

ficativos no campo do tratamento de esgoto ocor-

reu em 1972, por meio do Clean Water act (CWA), 

Lei Pública 92-500 (METCALF; EDDY, 2014). O 

CWA não só estabeleceu metas e objetivos para 

restaurar e manter a integridade química, física 

e biológica das águas americanas, como também 

marcou uma mudança na filosofia do controle de 

poluição das águas. Por essa lei, ficou estabeleci-

do o National Pollution Discharge Elimination Sys-

tem (NPDEs) – sistema Nacional de Eliminação de 

Descarga Poluidora –, que é um programa de au-

torização para cada lançamento de cargas polui-

doras em corpo receptor, baseado em parâmetros 

mínimos tecnologicamente alcançáveis. 

Nesse país, a aplicação das leis muitas vezes é am-

parada pela publicação de guias explicativos, de 

forma a tornar a interpretação mais clara e preci-

sa, visto que a lei, por si só, não consegue abarcar 

a complexidade do mundo real. Como exemplo 

de guia explicativo de leis ambientais referentes 

ao saneamento, pode-se citar inicialmente o Per-

mit writers’ manual, direcionado aos agentes am-

bientais que estabelecem os padrões de emissão 

de efluentes das ETEs na fase de planejamento. 

Para realizar essa tarefa, o agente ambiental deve 

considerar, no estabelecimento dos limites, tanto 

a tecnologia disponível para tratar os poluentes 

quanto os limites que protegem os usos da água. 

Outro clássico exemplo de guia explicativo é a 

publicação da Agência Ambiental dos Estados 

unidos (EPA) referente ao uso agrícola de lodo, 

baseada na 40 CFR Part 503, a plain guide to the 

EPa Part 503 biosolids rule. Fora do contexto do sa-

neamento, pode-se citar a Lei Americana de Prá-

ticas Corruptas Estrangeiras, cujo instrumento de 

apoio é a publicação a resource guide to the u.S. fo-

reign corrupt practices act, ilustrando, assim, uma 

abordagem diferenciada na aplicação da lei.

No Permit writers’ manual, consta a definição de 

parâmetros mínimos a ser atendidos para trata-

mento secundário, proporcionando um embasa-

mento para o dimensionamento, a operação e a 

fiscalização de ETEs (Tabela 1).

Tabela 1 – Parâmetros mínimos de tratamento 
secundário.

Parâmetro Média de 30 dias Média de 7 dias

DbO 
5	dias,	20	˚C

30 mg/L 45 mg/L

ssT 30 mg/L 45 mg/L

pH 6-9 (instantânea) -

Remoção 85% DbO e ssT (1) -

Fonte: EPA (1996).
Nota: (1) sólidos em suspensão total.
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Essa abordagem de atendimento, considerando 

médias de 30 e sete dias, admite que medições 

pontuais possam ser excedidas num intervalo 

de tempo. A abordagem da RC 357 é diferente e 

apresenta um conceito em que os padrões de lan-

çamento somente podem ser excedidos em situa-

ções excepcionais e desde que autorizados pelo 

órgão ambiental.

Quando a EPA propõe parâmetros mínimos por 

meio de médias num determinado intervalo de 

tempo, ocorre certa amarração entre o que é 

estabelecido na fase de projeto, pelos projetos 

básico e executivo da ETE, e na fase de opera-

ção, pelo plano de monitoramento dos efluen-

tes. Dessa forma, não ocorrem incongruências, 

comumente encontradas no brasil, entre o que 

é condicionado na licença prévia e na licença de 

operação. Como exemplo dessa incongruência, 

cita-se o novo texto da RC 430, que alterou par-

cialmente e ampliou as regras para lançamento 

de efluentes em corpos receptores.

Apesar de a RC 430 ter tratado o lançamento de 

efluente doméstico em uma seção exclusiva para 

esse tipo de efluente (o que é um avanço), possi-

bilitou ao órgão ambiental a inclusão de outras 

condições e padrões de lançamento, constantes 

de uma tabela de parâmetros para efluentes em 

geral (ou seja, não domésticos), sem especificar a 

fase para aplicação dessas condições adicionais 

(planejamento ou operação da ETE). Assim, uma 

ETE projetada exclusivamente para tratar efluen-

tes domésticos pode vir a ser cobrada durante sua 

operação a atender a padrões de determinados 

parâmetros para cujo processo de tratamento não 

foi desenhada, gerando para a atividade alto grau 

de insegurança jurídica.

O que se coloca em discussão é a necessidade de 

uma definição mais assertiva de parâmetros de 

projeto e controle operacional em ETEs, de for-

ma a focar a gestão. Por exemplo, na RC 357, há 

uma série de parâmetros que definem a qualidade 

de um corpo receptor, mas que não deveriam ser 

objeto de preocupação para o monitoramento e 

o controle de uma ETE exclusivamente de esgo-

to doméstico, como, por exemplo, o bário. Afinal, 

normalmente não se projeta uma ETE para remo-

ção de bário, mas, supondo que essa substância 

representasse um problema numa determinada 

bacia hidrográfica, seu controle deveria se refletir 

primariamente no estabelecimento de padrões de 

emissão numa etapa prévia de planejamento ou, 

ainda, num momento posterior, caso a ETE viesse 

a receber contribuição significativa dessa subs-

tância, por exemplo, em virtude de algum lança-

mento industrial autorizado.

Nessas situações, em que a preocupação com 

determinado parâmetro está associada ao lan-

çamento de efluentes não domésticos na rede 

pública de coleta de esgotos domésticos, a ação 

do órgão ambiental deve ser preventiva e focada 

na fonte geradora desses poluentes. Como exem-

plo, a EPA estabelece padrões de lançamento de 

efluentes não domésticos na rede coletora para 

21 categorias industriais, baseados na melhor 

tecnologia disponível e considerando seus efeitos 

no sistema de coleta e tratamento e na qualidade 

do efluente final da ETE.

De acordo com sapia e Morita (2003), a identi-

ficação das concentrações limites está intima-

mente vinculada ao conhecimento prévio das 

contribuições estimadas de cada poluente, que 

somente podem ser determinadas a partir de um 

estudo regionalizado das fontes de efluentes não 

domésticos de uma bacia de esgotamento. Esse 

estudo regionalizado deveria também fazer par-

te da etapa de planejamento da ETE e ser reali-

zado em parceria com o órgão ambiental. Nesse 

sentido, a EPA desenvolveu uma metodologia na 

qual os critérios relativos à operação e desempe-

nho das ETEs foram convertidos em limites locais 

por meio de equações de balanço de massa. Es-

ses limites locais foram calculados por poluente e 

para cada critério a ser considerado, levando em 
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conta sua remoção nas várias unidades de trata-

mento. No cálculo dos limites para os poluentes 

conservativos, assumiu-se que a carga afluente 

ao processo de tratamento era igual à soma das 

cargas do efluente líquido e do lodo gerado no 

processo. Já no caso de poluentes não conservati-

vos, os cálculos foram modificados para levar em 

conta as perdas por biodegradação, volatilização 

e adsorção no floco biológico. Para cada poluente, 

foram, então, calculadas várias concentrações li-

mites admissíveis, derivadas dos diversos critérios 

adotados (qualidade da água, prevenção contra a 

inibição dos processos biológicos de tratamento, 

qualidade do lodo gerado), sendo a menor delas, 

isto é, a mais restritiva, selecionada como a má-

xima concentração admissível afluente à ETE. se 

a concentração do poluente estivesse bem abai-

xo dela, estariam assegurados todos os critérios 

aplicáveis para o composto em questão. Assim, as 

cargas de poluentes originárias de fontes domés-

ticas foram subtraídas da concentração máxima 

admissível, resultando numa máxima concentra-

ção industrial permitida, a ser distribuída aos di-

versos usuários do serviço público.

Portanto, ao se iniciar um projeto de ETE no brasil, 

ressente-se de uma maior assertividade de parâ-

metros e, principalmente, de metas de qualidade 

de lançamento de efluentes domésticos, que em 

parte pode ser creditada à complexidade e obs-

curidade das leis atuais, bem como à ausência de 

guias explicativos. 

Na fase de projeto de concepção de uma ETE, os 

parâmetros utilizados tradicionalmente no di-

mensionamento são:

•	 Demanda bioquímica de Oxigênio (DbO) ou 

Demanda Química de Oxigênio (DQO);

•	 pH;

•	 sólidos em suspensão total; 

•	 nitrogênio amoniacal;

•	 fósforo total;

•	 nitrogênio total; 

•	 coliformes termotolerantes.

Portanto, são estes os parâmetros que deveriam 

ter, prioritariamente, metas estabelecidas na fase 

de planejamento, durante o requerimento de licen-

ça prévia junto ao órgão ambiental e, dessa forma, 

estabelecer as diretrizes técnicas para a elaboração 

de um projeto executivo de ETE. Ademais, a exem-

plo do que acontece nos Estados unidos, seria alta-

mente desejável que fosse estabelecido um plano 

de monitoramento para eles, interligando as metas 

de projeto com as metas operacionais. 

ManuTEnção Do CorPo rECEPTor
O estabelecimento de metas de lançamento de 

efluentes, visando à manutenção ou recuperação 

da qualidade do corpo receptor, é um instrumento 

que deveria ser primordialmente utilizado na fase 

de planejamento e concepção da ETE. 

A manutenção da qualidade do corpo receptor 

como instrumento de controle e fiscalização de 

uma ETE pelo órgão ambiental não se mostra 

adequada, uma vez que seu padrão de qualida-

de depende de fatores bastante complexos e de 

contribuições difusas ao longo de toda a bacia hi-

drográfica. Como o que se opera é uma ETE e não 

uma bacia hidrográfica, a manutenção da quali-

dade do corpo receptor deveria ser utilizada como 

instrumento de monitoramento e não de controle, 

podendo a companhia operadora de um sistema 

de tratamento de esgotos contribuir nesse moni-

toramento, mas está além de sua atribuição a ma-

nutenção da sua qualidade, cuja gestão depende 

da ação conjunta de uma série de atores.

A implantação de uma ETE é uma atividade de 

capital intensivo e posteriores exigências de de-

sempenho não previstas podem ser tornar extre-

mamente custosas. Analisando seu ciclo de vida, 

nota-se a participação de diferentes atores desde a 
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concepção até a operação, com constantes falhas 

de comunicação e, consequentemente, repetição 

de erros. se, pelo lado da companhia de saneamen-

to, notam-se essas falhas de comunicação desde a 

fase de projeto até a operação, por outro lado, tam-

bém se podem inferir possíveis falhas de comuni-

cação por parte do órgão ambiental, uma vez que 

o empreendimento percorre as fases de licencia-

mento prévio, de instalação e de operação. 

Quando falta assertividade no estabelecimento de 

metas de efluentes, tem-se um verdadeiro menu 

de opções de parâmetro à disposição de qualquer 

cidadão para questionar o cumprimento da lei. Por 

exemplo, a RC 357 estabelece como padrões de 

manutenção do corpo receptor os parâmetros de 

densidade de cianobactérias e concentração de 

clorofila A, os quais, muitas vezes, são consequên-

cias da eutrofização, geralmente devido ao lança-

mento de nutrientes no corpo receptor. Esse tipo 

de preocupação deve-se, principalmente, aos efei-

tos no abastecimento público de água. A principal 

preocupação referente ao controle de cianobacté-

rias e clorofila A no corpo receptor deveria recair no 

estabelecimento de padrão de lançamento para os 

nutrientes fósforo e nitrogênio no efluente da esta-

ção, visto que o afloramento de cianobactérias nos 

mananciais geralmente está associado a contribui-

ções difusas na bacia, principalmente em regiões 

com expressivas atividades agrícolas.

Para ilustrar o que ocorre na prática, cita-se fato 

ocorrido em meados de 2013, quando a Com-

panhia de Tecnologia de saneamento Ambien-

tal (Cetesb) lavrou um auto de infração referente 

ao desenquadramento do corpo receptor da ETE 

sede de são Miguel Arcanjo, operada pela Com-

panhia de saneamento básico do Estado de são 

Paulo (sabesp), cujo processo de tratamento ocor-

re por meio de lagoas facultativas, devido ao alto 

teor de clorofila A e à densidade de cianobactérias 

no corpo receptor. Do ponto de vista meramente 

técnico, não faz muito sentido exigir parâmetros 

de clorofila A e cianobactérias para o controle de 

sistemas de lagoas de estabilização; no entanto, 

como está na lei e é mandatório, o agente am-

biental se sente obrigado a cumprir o que está 

fielmente descrito na letra da lei.

Outra situação comum é quando a qualidade do 

corpo receptor se apresenta em condições limia-

res da conformidade. Nesse caso, qualquer lança-

mento adicional de efluente tratado no corpo re-

ceptor, mesmo que se tenham atingido os padrões 

de emissão na ETE, possui alto potencial de pro-

vocar seu desenquadramento, devido a uma con-

dição desfavorável de diluição. Nessas situações, 

muitas agências ambientais acabam por autuar 

pontualmente a fonte causadora do desenqua-

dramento, em vez de estabelecer um programa de 

recuperação da qualidade do manancial aplicável 

a todos os atores potencialmente poluidores da 

bacia, distorcendo a essência de enquadramento 

da própria RC 357.

Outro exemplo curioso diz respeito a uma cida-

de previamente desprovida de sistema de coleta 

e tratamento de esgotos, que passa a coletá-los e 

tratá-los gradativamente. Como geralmente o ma-

nancial encontra-se na fase inicial de operação, em 

desconformidade com os parâmetros estabeleci-

dos para sua classe, devido ao lançamento in natura 

de esgoto doméstico, a ETE opera seguindo exclu-

sivamente os padrões de emissão da RC 357 (e da 

RC 430) e é fiscalizada também exclusivamente em 

função desses padrões. Com o aumento progressi-

vo da coleta e do tratamento de esgotos do municí-

pio, o corpo receptor passa a apresentar melhorias 

em sua qualidade, ocasionando situações em que 

passa a se apresentar recuperado a montante do 

lançamento da ETE, mas ainda em desconformida-

de a jusante, devido à carga refratária lançada pela 

estação. Então, a ETE passa a ser autuada por crime 

ambiental, alegando-se alteração da qualidade do 

corpo receptor a jusante do lançamento. Em outras 

palavras, a ETE passa a ser autuada por ter con-

tribuído pela melhoria da qualidade ambiental do 

corpo receptor.
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Por fim, uma situação um tanto confusa é quan-

do o corpo receptor encontra-se desenquadrado 

naqueles parâmetros típicos utilizados no dimen-

sionamento de processos. Caso se encontre na 

fase de concepção da ETE, não há um direciona-

dor técnico explícito emitido pelo órgão ambien-

tal para os estudos de autodepuração quanto às 

premissas a ser adotadas, como, por exemplo, os 

valores dos parâmetros da qualidade do corpo re-

ceptor na situação anterior à instalação da ETE. Já 

na fase de operação da ETE, é mais confortável a 

situação de desenquadramento a jusante do lan-

çamento final de efluente para a companhia de 

saneamento, pois não se desenquadra o que já 

está desenquadrado.

EnquaDraMEnTo DE CorPo rECEPTor
No estado de são Paulo, o enquadramento dos 

corpos de água foi realizado pelo Decreto Esta-

dual nº 10.755/1977, sendo que, desde essa pu-

blicação, muita coisa mudou no âmbito jurídico, 

como, por exemplo, a Lei Federal nº 9.433/1997, 

que institui a Política Nacional de Recursos Hídri-

cos, e a própria RC 357.

O efeito prático desse enquadramento realizado 

há quase 40 anos é constatar a ocorrência dis-

seminada de rios de classe 2, o que é um tanto 

questionável devido ao uso. Como o Decreto Es-

tadual nº 10.755/1977 estabeleceu que todos os 

corpos receptores seriam de classe 2, exceto os 

alhures classificados, infere-se que houve, por 

segurança e precaução, a inclusão de corpos de 

água nessa classe mais nobre. No entanto, ao 

priorizar uma classificação mais nobre, houve a 

classificação imediata de corpos de água de uso 

não tão nobre como classe 2, como aqueles des-

tinados ao mero transporte de esgoto e corpos 

de água mais volumosos. 

uma maneira para solucionar tecnicamente a 

manutenção do corpo receptor é a execução de 

um emissário que possa despejar o esgoto trata-

do num corpo receptor com maior capacidade de 

diluição. O que se questiona é se, de fato, aque-

le corpo receptor de classe 2 corresponde ao uso 

preponderante atual ou mesmo desejável. A mera 

execução de emissários com o propósito de diluir 

esgotos tratados parece ser uma medida contra-

producente num ambiente em que há escassez de 

recursos econômicos. O que torna a situação mais 

complicada é que, muitas vezes, é reivindicado 

pelas comunidades afetadas que a reclassifica-

ção de corpos de água adote, por obrigação, uma 

classe de corpo receptor mais restritiva do que 

permissiva. Essa visão, um tanto utópica, descon-

sidera o uso real do corpo de água e toma como 

verdade absoluta a rigorosidade com que foi rea-

lizada a classificação anterior. Outro contribuinte 

para o preconceito de um rio de classe 4 é fazer 

uma associação direta com os rios Pinheiros e Tie-

tê, que são assim classificados, mas apresentam 

padrões fora dos limites desse enquadramento, 

pelo menos no trecho situado na Região Metro-

politana de são Paulo. 

Outra falha situacional é a ocorrência de padrões 

diferentes de classificação de corpos de água em 

nível estadual e federal, podendo-se cair no ris-

co de interpretar arbitrariamente essas leis. Por 

exemplo, um rio de classe 4, na legislação esta-

dual paulista, possui águas destinadas ao abaste-

cimento doméstico, após tratamento avançado, 

à navegação, à harmonia paisagística, ao abas-

tecimento industrial, à irrigação ou a usos menos 

exigentes. Já na RC 357, destina-se à navegação e 

à harmonia paisagística. Na verdade, essas classi-

ficações de corpos de água não são equivalentes, 

uma vez que possuem diferentes valores de ma-

nutenção da qualidade.

Há quem entenda que a RC 357 não seria, de fato, 

tão impositiva, pois prevê mecanismos mais flexí-

veis, como as metas progressivas e o lançamento 

temporário de efluentes em caráter excepcional, 

mediante análise técnica fundamentada etc. En-

tretanto, para mostrar como, na prática, esses 

dispositivos teóricos são frágeis, basta se colocar 
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no papel do agente ambiental. Ao fiscalizar uma 

ETE, bem como checar a manutenção de quali-

dade do corpo receptor, o agente ambiental fica 

submetido aos limites mandatórios, que podem 

ser pinçados por qualquer promotor do meio am-

biente, para fazê-lo lavrar alguma autuação am-

biental. Apesar da abertura teórica mencionada, 

o que de fato é considerado nas ações de fisca-

lização são os limites mandatórios. Além disso, 

se as metas progressivas são instrumentos que 

visam ao atendimento progressivo da qualidade 

do corpo receptor, questiona-se: por que não se 

estabelecem metas progressivas de tratamento 

durante a etapa de planejamento do empreendi-

mento? Quando os compromissos futuros ficam 

muito abrangentes, o risco ambiental necessaria-

mente cai, mas o risco como atividade econômica 

aumenta, visto que esta fica sujeita a atender a 

exigências muito restritivas no futuro. Esse tipo de 

abordagem inibe, principalmente, a iniciativa pri-

vada de assumir a prestação de serviços em ETEs.

Importa mencionar que as metas de qualidade do 

efluente não devem ser obrigatoriamente vincula-

das à licença prévia. Elas podem e devem ser revis-

tas, não de forma aleatória, mas, sim, programada 

e, de preferência, após um horizonte significativo 

da implantação da ETE ou, ainda, em situações 

em que ela começa a receber uma contribuição 

industrial, com poluentes específicos a ser mo-

nitorados. De certa forma, o que se questiona é: 

por que não inverter a ordem das exigências? Por 

que não estabelecer inicialmente diretrizes, para 

que, por meio de estudos técnicos, sejam fixados 

os padrões orientadores de lançamento por cada 

agência ambiental local? 

METas DE nuTrIEnTEs EM ETEs
Para o estabelecimento de metas realistas a ser 

atingidas, devem-se saber, a priori, quais são as 

eficiências de remoção esperadas dos poluentes 

em cada tecnologia utilizada, principalmente no 

que diz respeito aos nutrientes. 

Em termos históricos, a preocupação da remo-

ção de nutrientes no tratamento de esgotos teve 

sua evolução no mundo com a própria história 

do tratamento de lodos ativados, cuja invenção 

é atribuída aos pesquisadores Lockett e Ardern, 

em 1914. Conforme Van Haandel e Marais (1999), 

nos anos 1950, introduziu-se a nitrificação como 

processo adicional ao da remoção do material or-

gânico nos sistemas de lodo ativado. Observou-

se que a nitrificação no sistema de lodo ativado 

era perfeitamente possível, mas era necessário 

aumentar a idade do lodo (diminuir a descarga 

de lodo de excesso). Isso se devia ao lento cresci-

mento das bactérias responsáveis pela oxidação 

da amônia, que implicava a necessidade de um 

tempo de permanência longo dessas bactérias no 

reator biológico.

Na década de 1960, notou-se cada vez mais o 

crescimento do problema da eutrofização dos 

corpos de água receptores de esgotos tratados 

com grandes quantidades de nutrientes – nota-

damente, nitrogênio e fósforo. Tornou-se, assim, 

necessário desenvolver sistemas de tratamento 

terciário, isto é, sistemas que, além dos sólidos 

sedimentáveis (tratamento primário) e do mate-

rial orgânico (tratamento secundário), pudessem 

remover os nutrientes (nitrogênio e fósforo). O 

nitrogênio é removido de forma biológica por pro-

cessos sequenciais de nitrificação e desnitrifica-

ção. Na nitrificação, ocorre a oxidação biológica 

da amônia para nitrato, tendo-se o oxigênio como 

oxidante, enquanto, na desnitrificação, ocorre 

a redução biológica do nitrato para nitrogênio 

molecular, usando-se o material orgânico como 

redutor, em ambiente desprovido de oxigênio dis-

solvido. Já a remoção biológica de fósforo pode ser 

realizada por meio de descarga junto ao excesso 

de lodo. Normalmente, o lodo biológico contém 

em torno de 2,5% de fósforo. sua remoção adicio-

nal é possível mediante a introdução de uma zona 

anaeróbia no reator biológico do sistema de lodo 

ativado. O termo ‘anaeróbio’ significa que não há 

presença nem de oxigênio nem de nitrato. A ex-
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posição do lodo à condição anaeróbia e a passa-

gem subsequente na zona aerada fazem com que 

se desenvolva uma massa de lodo rica em fósforo, 

sendo, assim, possível a remoção do fosfato da 

fase líquida. O fósforo acaba sendo descartado no 

lodo de excesso, que, nesse caso, tem um teor de 

fósforo muito maior que o lodo “normal”. 

Conforme usEPA (2007), a concentração de fós-

foro total no esgoto bruto ocorre em valores en-

tre 6 e 8 mg/L e, após um tratamento secundário 

convencional, atinge valores entre 3 e 4 mg/L. Já 

em sistemas com tratamento biológico aprimora-

do para remoção de fósforo, a concentração total 

atinge um valor de 0,3 mg/L. 

No brasil, a questão da remoção de nutrientes em 

ETEs teve pouca evolução prática, com exceção de 

brasília, que lança grande parte de seus efluentes 

em lagos. No estado de são Paulo, priorizou-se a 

transposição de esgoto em áreas de reservató-

rios para outras bacias, o que explicaria, em par-

te, por que no estado há poucas exigências na 

remoção de nutrientes em ETEs. Por outro lado, 

após a universalização do saneamento em mui-

tos municípios desse estado, constata-se cada 

vez mais o questionamento acerca da melhoria da 

qualidade dos corpos hídricos, devido às condi-

ções de eutrofização em que se encontram ou por 

esses corpos receptores serem contribuintes de  

reservatórios eutrofizados. 

A RC 357 estabelece, para ambientes lóticos e tri-

butários intermediários, as seguintes concentra-

ções de fósforo total: 0,1 mg/L para classes 1 e 2; 

e 0,15 mg/L para classe 3. Essas exigências para 

manutenção do fósforo total no corpo receptor 

requerem razões de diluição da ordem de 20 a 40 

vezes para efluentes de esgoto submetidos a tra-

tamento secundário convencional. Considerando 

um tratamento terciário com baixa concentração 

de fósforo (0,5 mg/L), requer-se uma razão de 

diluição entre três e cinco, o que ainda pode ser 

muito exigente para locais com baixa disponibi-

lidade hídrica. Em termos teóricos, nota-se que, 

para seguir à risca a legislação, se deve solicitar 

a remoção de fósforo para um universo maior de 

ETEs com tratamento secundário convencional, 

que lancem o efluente em rios de classes 1, 2 e 3, 

com exceção dos locais com grande razão de di-

luição. Já em rios de classe 4, destinados à nave-

gação e harmonia paisagística, não há limite para 

manutenção de fósforo total. 

Nos Estados unidos, as exigências de fósforo total 

estabelecidas, conforme o NPDEs, variam entre 

0,10 e 1,0 mg/L e a exigência mais restritiva en-

contrada é de 0,05 mg/L (METCALF; EDDY, 2014). 

Já em termos operacionais, o nível mais baixo de 

fósforo encontrado de forma consistente em mo-

nitoramento de ETE é de 0,01 mg/L, sendo a exi-

gência legal estabelecida pelo NPDEs de 0,2 mg/L 

(us EPA, 2007).

No estudo de remoção de nutrientes em ETEs desen-

volvido pela EPA (2008), foram estabelecidos graus 

de tratamento conforme a classificação a seguir.

nitrogênio 

a) Efluente com alta concentração de nitrogênio: 

concentrações médias anuais acima de 5 mg/L.

b) Efluente com média concentração de 

nitrogênio: concentrações médias anuais entre 

3 e 5 mg/L.

c) Efluente com baixa concentração de nitrogênio: 

concentrações médias anuais abaixo de 3 mg/L.

Fósforo

a) Efluente com baixa concentração de fósforo: 

concentrações médias anuais entre 0,1 e  

0,5 mg/L.

b)  Efluente com concentração muito baixa de 

fósforo: concentrações médias abaixo de  

0,1 mg/L.
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remoção combinada de nitrogênio e fósforo

a) Nitrogênio total maior que 5 mg/L e fósforo 

variável.

b) Nitrogênio total menor que 5 mg/L e fósforo 

total entre 0,1 e 0,5 mg/L.

c) Nitrogênio total menor que 5 mg/L e fósforo 

total menor que 0,1 mg/L.

O conhecimento desses parâmetros de emissão 

de nutrientes subsidia o agente ambiental no 

estabelecimento de metas realistas já na fase de 

planejamento, bem como direciona, numa etapa 

posterior, a questão de controle ambiental das 

metas a ser atingidas no efluente da ETE na fase 

de operação. 

DEsInFECção FInal DE EFluEnTE Por MEIo 
DE Cloração
Outro ponto questionado junto às agências am-

bientais é a exigência de cloro residual no efluen-

te final na renovação de licença de operação das 

ETEs, principalmente aquelas localizadas em 

áreas litorâneas, onde há a necessidade de ma-

nutenção das condições de balneabilidade das 

praias, em vez de se avaliar a eficiência do proces-

so de desinfecção mediante indicadores, como o 

grupo dos coliformes totais e coliformes termo-

tolerantes, uma vez que há outras tecnologias de 

desinfecção, além da cloração.

No brasil, a RC 357 e a RC 430 não definem níveis 

de cloro residual no efluente tratado, mas fixam 

limites dessa substância nas águas doces e salinas 

de classes 1 e 2 na ordem de 0,01 mg/L. Apesar 

da aparente nobre intenção do agente ambien-

tal de fixar padrões de emissão mínimos de cloro 

residual no efluente final durante a emissão da 

licença ambiental de operação da ETE, visando a 

garantir os padrões de balneabilidade das praias, 

é importante destacar que, mesmo em baixas 

concentrações, o cloro residual livre ou combi-

nado pode apresentar toxicidade para peixes e 

outros organismos aquáticos. Portanto, caso se 

deseje realmente fixar padrões de emissão para 

cloro, essa medida deve ser submetida a uma  

avaliação ecotoxicológica.

No estado de são Paulo, a Cetesb publicou, em 

2013, a segunda edição do Manual de contro-

le ecotoxicológico de efluentes líquidos. O manual 

enfatiza que os testes ecotoxicológicos possuem 

a peculiaridade de caracterizar os efluentes líqui-

dos de forma mais abrangente, englobando todos 

os seus constituintes químicos, principalmente 

pelo fato de acusar a biodisponibilidade das subs-

tâncias presentes, bem como de detectar o efei-

to tóxico resultante das interações entre essas 

substâncias químicas. Ainda, ressalta que a ava-

liação do processo de julgamento do lançamento 

de efluentes líquidos em corpos receptores deve 

se basear no conhecimento do efluente como um 

todo, considerando tanto sua ecotoxicidade quan-

to sua diluição no corpo de água, evitando avaliar 

tais lançamentos baseados apenas na composi-

ção de cada agente químico isoladamente. 

Este é outro exemplo característico da falha de 

comunicação entre os diversos setores envol-

vidos com o controle da poluição ambiental da 

própria agência ambiental, visto que a exigência 

de cloro residual no efluente final não tem consi-

derado os efeitos toxicológicos adversos no am-

biente aquático, indo contra os objetivos estabe-

lecidos no seu Manual de controle ecotoxicológico 

de efluentes líquidos. 

De acordo com a Environment Canada (2003), 

testes de toxicidade realizados na Califórnia de-

monstraram que o efluente de esgoto doméstico 

que havia sido clorado e desclorado (e que apre-

sentava baixa concentração residual de sulfito) 

apresentou efeito menos tóxico para o ambiente 

aquático do que o efluente clorado e não clora-

do. Esses testes também indicaram que concen-

trações de íon sulfito (sO
3

-2) abaixo de 10 mg/L 
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não causariam efeitos tóxicos significativos para 

o ambiente aquático. Contudo, a dosagem ex-

cessiva de sulfito poderia exercer demanda de 

oxigênio e reduzir o oxigênio dissolvido no ponto 

de lançamento no corpo receptor. Apesar desse 

inconveniente, uma dosagem pouco acima da ne-

cessária de um agente desclorificante seria uma 

abordagem mais apropriada, uma vez que o moni-

toramento e controle de cloro residual no efluente 

são extremamente dificultados, principalmente 

em baixas concentrações. Ademais, estudos na 

Califórnia concluíram que concentrações de clo-

ro residual na ordem de 0,02 mg/L afetam a biota 

aquática do corpo receptor. 

Considerando apenas o critério de manutenção 

do padrão de cloro no corpo receptor, se a condi-

cionante de cloro residual for mantida nas licen-

ças de operação das ETEs, a concentração de 1 

mg/L de cloro residual no efluente tratado acar-

retará o não atendimento do padrão de qualida-

de da água no corpo receptor (0,01 mg/L de cloro 

residual total) para todas as ETEs do litoral norte, 

visto que a razão de diluição do efluente nesses 

cursos de água teria de ser no mínimo 100 vezes 

maior que a vazão de descarte da ETE, além de 

causar efeitos tóxicos não mensurados à biota 

aquática do corpo receptor. A título de exemplo, 

se for mantida a concentração de cloro residual 

no efluente de 1 mg/L, a ETE Indaiá, localizada no 

município de Caraguatatuba, cuja vazão média de 

tratamento é da ordem de 230 L/s, alterará o pa-

drão de qualidade na mistura de seu efluente com 

o rio da Paca, cuja vazão mínima de estiagem é da 

ordem de 42 L/s, na ordem de oito vezes o padrão 

de qualidade desse manancial durante os perío-

dos de estiagem.

Fica evidente, então, que em algumas situações 

a remoção de cloro residual (descloração) do 

efluente tratado antes do seu lançamento no cor-

po receptor pode ser necessária. Essa descloração 

é realizada por meio do emprego de um agente 

químico redutor ou por processos físicos de ad-

sorção, como o carvão ativado. Alguns produtos 

químicos utilizados para redução do cloro resi-

dual a cloreto (Cl-) incluem o dióxido de enxofre 

(sO
2
), sais de sulfito (sO

3
 e s

2
O

5
), sulfito de sódio, 

bissulfito de sódio, peróxido de hidrogênio (H
2
O

2
) 

e ácido ascórbico, sendo o dióxido de enxofre o 

agente químico mais amplamente utilizado para 

descloração de efluentes em grandes estações de 

tratamento. sais de sulfito são geralmente em-

pregados para pequenas estações, pois deman-

dam menores requisitos de manuseio e seguran-

ça, quando comparados ao dióxido de enxofre. A 

escolha do sal de sulfito é realizada com base na 

disponibilidade do produto no mercado e fatores 

econômicos, sendo o custo do produto geralmen-

te em função do custo de transporte do material 

até a estação de tratamento. 

A maior dificuldade encontrada no processo de 

descloração é controlar a dosagem do produto, 

principalmente quando se torna necessário atin-

gir concentração de cloro residual próxima de zero 

no efluente. Levando em conta essa discussão da 

necessidade de descloração, caso seja feita a de-

sinfecção do efluente final com cloro, é recomen-

dável a realização de estudo técnico-econômico 

de viabilidade frente a outras tecnologias, como, 

por exemplo, a desinfecção com lâmpadas de ra-

diação ultravioleta. 

ConClusõEs
Esta nota técnica procurou fazer uma crítica à 

adoção do modelo legal vigente no estabeleci-

mento de padrões de lançamento de efluentes 

no brasil, trazendo alguns exemplos de distorções 

decorrentes da sua aplicação. Entende-se que o 

modelo atual traz uma série de lacunas que de-

vem ser preenchidas, de forma a dar maior asserti-

vidade tanto para quem opera quanto para quem 

fiscaliza uma ETE, sendo a situação sempre mais 

frágil para quem está na ponta final, ou seja, na 

operação da ETE. Fazer correções de modo a po-

lir ainda mais o efluente final após a implantação 
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de uma ETE, normalmente, requer grandes inves-

timentos e um prazo um tanto longo, justamente 

por ser uma atividade de capital intensivo. 

Pode-se também citar que a situação em que se en-

contram as ETEs no brasil ainda é muito deficiente, 

com diversos problemas não tratados aqui, como, 

por exemplo, projetos de engenharia deficientes, 

ausência de um plano sistemático de manutenção 

das instalações existentes, pressões para redução 

da mão de obra etc. A falta de assertividade no es-

tabelecimento de metas de ETEs é apenas um pe-

queno exemplo do que ainda deve ser aperfeiçoa-

do, de modo a contribuir na sua gestão efetiva. 

Ao longo da discussão, várias das referências 

técnicas tinham como fonte a EPA, reconhecida-

mente habituada com os aspectos operacionais 

das ETEs nos Estados unidos, incluindo as metas 

atingíveis de lançamento, bem como os custos 

operacionais envolvidos. Nota-se, então, que o 

envolvimento da EPA abrange, além das questões 

ambientais, o próprio cotidiano das ETEs, acerca 

de seus aspectos técnicos e econômicos. Esse tipo 

de postura, por si só, mostra uma abordagem to-

talmente diferente dos órgãos ambientais do bra-

sil, que preferem ficar à margem das discussões 

sobre a factibilidade ou não de um processo de 

tratamento de esgoto. Quando não há esse envol-

vimento, verifica-se a total despreocupação de se 

ter parâmetros ambientais realistas. 

A imposição de parâmetros ambientais não rea-

listas de lançamento de efluentes de ETEs só faz 

contribuir para o não cumprimento das leis, cuja 

responsabilidade recairia não somente sobre as 

companhias operadoras de saneamento, como 

também os próprios agentes ambientais, prejudi-

cando toda a sociedade e o meio ambiente. Pelo 

fato de a RC 357 ser muito abrangente, invariavel-

mente leva a uma perda de foco do que realmen-

te deve ser controlado, sendo desejável que sua 

abordagem deixe de ser mandatória e passe a ser 

mais diretiva. 

Não é intenção deste artigo fazer a proposição 

de uma nova legislação para controle de ETEs, 

pois entende-se que um novo modelo deve ser 

construído em conjunto com diferentes setores 

da sociedade. Foi dada especial ênfase a certos 

aspectos técnicos do tratamento de esgoto que 

podem ser extremamente triviais para determi-

nado grupo de pessoas, mas que, na realidade, 

não se mostram tão óbvios para quem elabora as 

leis ambientais, devido às inconsistências práticas 

aqui discutidas e apresentadas.
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resumo: 

O tratamento de lixiviados de aterros sanitários é considerado um dos maiores desafios em termos de po-
luição das águas e gestão dos resíduos sólidos. Pesquisadores buscam aprimorar processos convencionais e 
otimizar novas tecnologias de tratamento. Nesse contexto, os processos fotocatalíticos solares são capazes 
de aproveitar a elevada incidência da radiação solar e potencializar os processos de despoluição ambiental; 
entre eles, o processo foto-Fenton destaca-se pela eficiência na redução de carga orgânica recalcitrante. O 
presente estudo objetivou a identificação das variáveis que influenciam a reação, da relação entre elas e da 
maneira como influenciam o processo foto-Fenton solar. Realizou-se uma revisão das variáveis pH, concen-
tração e razão dos reagentes, temperatura, intensidade de radiação solar e tempo de reação, sendo etapa 
decisiva para a otimização do processo e eficiência do tratamento.

Palavras-chave: Lixiviados de aterros sanitários. Processo foto-Fenton solar. Variáveis interferentes. 

abstract: 

Treatment of landfill leachate is considered one of the greatest challenges in terms of water pollution and solid was-
te management. Researchers seek to improve conventional processes and optimize new technologies of treatment. 
In this context, solar photocatalytic processes are able to take advantage of the high incidence of solar radiation 
and enhance the environmental remediation processes. among them, the photo-Fenton process stands out for its 
efficiency in reducing recalcitrant organic load. This study aims to identify the variables that influence the reaction, 
the relationships between them, and how they affect the solar photo-Fenton process. a review of the variables pH, 
concentration and ratio of reagents, temperature, solar radiation intensity and reaction time was performed, con-
sisting in a decisive step for optimizing the process and efficiency of treatment.

Keywords: Landfill leachate. Solar photo-Fenton process. Intervening variables.

Processo foto-Fenton solar no tratamento 
de lixiviados
Solar photo-Fenton process for the treatment of  
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InTroDução
Desde o início do século XX, moléculas deno-

minadas xenobióticas são introduzidas no meio 

ambiente. Compreendem vários tipos de compos-

tos aplicados na indústria química e de materiais, 

como agrotóxicos, corantes, fármacos e polímeros, 

podendo ser tóxicos a sistemas biológicos e/ou re-

calcitrantes, uma vez que não fazem parte do con-

junto de moléculas produzidas pelo metabolismo 

evolutivo que propicia a vida na Terra (GAYLARDE; 

bELLINAsO; MANFIO, 2005). Desse modo, a recal-

citrância em lixiviados de aterros sanitários está 

associada à presença de substâncias que oferecem 

dificuldade à biodegradação, que pode estar rela-

cionada à estrutura química complexa de tais subs-

tâncias, ação tóxica de determinados compostos 

químicos sobre os microrganismos ou interações 

entre compostos químicos, gerando produtos não 

acessíveis à biodegradação (MORAIs, 2005).

Pesquisas nesse âmbito são relevantes, tendo em 

vista que a remoção de substâncias recalcitrantes 

no meio ambiente tem sido um grande desafio 

tecnológico, pois, inúmeras vezes, tecnologias de 

tratamento convencionais não são capazes de fa-

zê-la eficientemente. Nesse contexto, os Proces-

sos Oxidativos Avançados (POAs) são empregados 

por meio de técnicas capazes de eliminar compos-

tos resistentes aos tratamentos primário (físico e 

químico) e secundário (biológico), podendo ser 

aplicados a compostos inorgânicos ou orgânicos 

(biodegradáveis ou não) (PAsCOAL et al., 2007).

Huang, Dong e Tang (1993) discutiram as van-

tagens e desvantagens dos POAs e sugeriram 

que os métodos como o processo Fenton são as 

tecnologias mais promissoras para o tratamento 

de efluentes. Deng (2006) e umar, Aziz e Yusoff 

(2010), por meio de revisões de literatura, con-

cluíram que o processo Fenton é uma tecnologia 

importante e competitiva para o tratamento ou 

pré-tratamento de lixiviados, em virtude das suas 

vantagens econômicas e ambientais. 

O foto-Fenton, por sua vez, apresenta vantagens 

sobre o processo Fenton, entre as quais, podem-

se citar a aplicabilidade da luz solar como fonte de 

energia para o sistema (PIGNATELLO; OLIVEROs; 

MACKAY, 2006), a maior geração de radical hidroxi-

la	(•OH),	devido	à	combinação	do	reagente	Fenton	

com a radiação ultravioleta (uV), além da menor 

utilização do reagente ferro e menor geração de 

lodo (PRIMO; RIVERO; ORTIZ, 2008). Além disso, 

sua eficiência já pôde ser comprovada com relação 

a outros POAs, como constataram Primo, Rivero e 

Ortiz (2008), que estudaram a eficiência de vários 

POAs em termos de remoção da Demanda Química 

de Oxigênio (DQO) de lixiviados de aterro sanitário 

e concluíram que a ordem crescente de eficiência 

dos processos foi: uV < uV/H2
O

2 
< Fenton (Fe2+/

H
2
O

2
) < Fenton-like (Cu2+/H

2
O

2
) < foto-Fenton (uV/

Fe2+/H
2
O

2
). Estudos de otimização do processo fo-

to-Fenton solar aplicados ao tratamento de lixivia-

dos são ainda escassos e necessários.

O presente trabalho é uma possibilidade de am-

pliar o conhecimento relacionado com a fo-

tocatálise solar: aplicação no tratamento de 

efluentes recalcitrantes. Objetivou-se estudar 

as variáveis interferentes no processo foto-Fen-

ton solar aplicado ao tratamento de lixiviados de 

aterros sanitários, a partir da identificação das 

variáveis que influenciam a reação, da relação en-

tre elas e da maneira como influenciam o proces-

so foto-Fenton, em termos de remoção da carga  

orgânica recalcitrante.

rEvIsão DE lITEraTura
lixiviados de aterros sanitários

Lixiviados são definidos como o efluente aquo-

so escuro de odor desagradável, produzido pela 

decomposição físico-química e biológica dos re-

síduos depositados em um aterro. Carreado pela 

água da chuva e pela própria umidade contida nos 

resíduos, o chorume se transforma em uma matriz 

aquosa de extrema complexidade, apresentando 

em sua composição altos teores de compostos 
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orgânicos e inorgânicos, nas formas dissolvida e 

coloidal (CHRIsTENsEN et al., 2001; KJELDsEN et 

al., 2002; MORAIs, 2005; RENOu et al., 2008).

Lixiviados de aterros sanitários podem provocar 

danos ambientais significativos e de difícil remo-

ção ao atingir o lençol freático ou mesmo as águas 

superficiais, podendo contaminar o solo e o ar, por 

meio de emissões de gases voláteis (sILVA, 2009). 

Desse modo, possuem uma composição com-

plexa, contendo uma vasta gama de compostos 

provenientes dos mais variados tipos de resíduo 

resultantes das atividades da sociedade moder-

na. Christensen et al. (2001) apresentaram uma 

classificação de quatro grupos de poluentes prin-

cipais constituintes de lixiviados:

•	 matéria orgânica dissolvida: expressa pela 

Demanda bioquímica de Oxigênio (DbO),  

DQO ou Carbono Orgânico Total (COT), 

incluindo ácidos fólicos e húmicos;

•	 macrocomponentes inorgânicos: Ca2+, Mg2+, 

Na2+, K+, NH
4

+, Fe2+, Mn2+, Cl-, sO
4
2- e HCO

3
- ;

•	 metais pesados: Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn;

•	 Compostos Orgânicos Xenobióticos (COXs): 

presentes em concentrações relativamen-

te baixas nos lixiviados, incluindo hidrocar-

bonetos aromáticos, fenóis e compostos  

alifáticos clorados.

Outros elementos em baixíssimas concentrações 

também podem ser encontrados, tais como: boro, 

arsênio, bário, lítio, selênio, mercúrio e cobalto. 

Análises microbiológicas demonstram a presença 

de um número significante de bactérias no choru-

me, sendo mais comuns: bactérias acetogênicas, 

metanogênicas e desnitrificantes, além de coli-

formes (CHRIsTENsEN et al., 2001; HALE bOOTHE 

et al., 2001).

Os principais fatores que influenciam a composi-

ção do lixiviado em células de aterros sanitários 

estão relacionados no Quadro 1.

Quadro 1 – Principais fatores que influenciam a 
composição dos lixiviados de aterros sanitários.

Características do resíduo
Composição; densidade; 

granulometria; umidade; idade do 
resíduo; pré-tratamento.

Condições ambientais Geologia; regime pluviométrico; 
temperatura; clima.

Características do aterro

Aspectos construtivos das 
células; balanço hídrico; grau 

de compactação dos resíduos; 
propriedades do terreno; 

codisposição de resíduos líquidos; 
irrigação; recirculação.

Processos internos

Hidrólises; adsorção; biodegradação; 
especiação; dissolução; diluição; 

redução; troca iônica; tempo 
de contato; partição; geração e 

transporte de gás.

Fonte: Adaptado de Kjeldsen et al. (2002), Morais (2005), Renou et al. 
(2008) e Gomes et al. (2009).

Quanto à classificação, apesar da grande variação 

da composição do lixiviado produzido nos diferen-

tes aterros, o estado de degradação (relacionado 

com a idade do aterro) é considerado o parâme-

tro de classificação mais aceito (CHRIsTENsEN et 

al., 2001). Na classificação recomendada por baig 

et al. (1999), o chorume pode ser novo (jovem), 

intermediário ou estabilizado (antigo, maduro), 

sendo os valores de pH e as razões DbO5
/DQO e 

DQO/COT os principais parâmetros para a aplica-

ção dessa metodologia de classificação (MORAIs, 

2005). De acordo com Hermosilla, Cortijo e Huang 

(2009), lixiviados jovens (< 1-2 anos) apresentam, 

geralmente, uma razão DbO
5
/DQO > 0,6, enquan-

to lixiviados antigos (> 10 anos) têm normalmente 

DbO
5
/DQO < 0,3, apresentando elevada fração de 

substâncias refratárias.

Analisando a constituição de lixiviados, pesquisas 

científicas revelaram a presença de compostos 

perigosos à saúde humana e ambiental, como re-

fratários (fenóis, éster ftalato, bisfenol A, tolueno, 

benzeno), xenobióticos, metais potencialmente 
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tóxicos, amônia, fármacos, hormônios, pesticidas 

e dioxinas (KOH et al., 2004; RIbEIRO, 2001; RO-

CHA, 2010; sILVA; DEZOTTI; sANT’ANNA, 2004). 

Vale salientar que lixiviados podem conter eleva-

das quantidades de matéria orgânica (tanto bio-

degradável quanto refratária), sendo, geralmente, 

a remoção de material orgânico um pré-requisito 

essencial para descarregar os lixiviados em corpos 

de água. Entre os efeitos deletérios dos corpos 

hídricos, tem-se a redução do oxigênio disponível 

no meio, podendo até levar à morte de seres vivos 

aquáticos, ocasionando impactos nos ecossiste-

mas aquáticos e terrestres.

Processos para tratamento de lixiviados

Quanto aos tipos, os processos de tratamento de 

lixiviados podem ser classificados em três grandes 

grupos: (a) transferência de lixiviados: recirculação 

e tratamento combinado com esgoto doméstico; 

(b) biodegradação: processos aeróbios, anaeróbios 

e facultativos, por meio de lodos ativados, lagoas 

de estabilização, filtros biológicos, wetlands, reato-

res anaeróbios, entre outros; e (c) métodos físico-

químicos: oxidação química, precipitação química, 

adsorção, evaporação, coagulação/floculação/se-

dimentação, sedimentação/flotação, processos de 

separação por membranas, processos eletroquími-

cos, remoção de poluentes por arraste com ar (air 

stripping), entre outros (MORAIs, 2005; MORAVIA, 

2010; RENOu et al., 2008).

Durante muitos anos, os processos biológicos 

convencionais foram considerados as alternativas 

mais adequadas para o tratamento de lixiviados 

de aterros sanitários. A equipe do Programa de 

Pesquisas em saneamento básico (PROsAb), ao 

avaliar o tratamento de lixiviados de aterro sani-

tário em sistema de lagoas de estabilização, con-

siderou desvantagens as dificuldades operacio-

nais, a necessidade de grandes superfícies para 

a instalação dessas unidades de tratamento e as 

eficiências relativamente baixas alcançadas no 

tratamento (GOMEs et al., 2009). A biodegrada-

ção pode apresentar um desempenho satisfatório 

na remoção das frações nitrogenadas e matéria 

orgânica presentes nos lixiviados com elevadas 

relações DbO
5
/DQO, preferencialmente maiores 

que 0,5. No entanto, não é tão eficaz para lixivia-

dos com elevadas concentrações de materiais re-

calcitrantes, ou seja, baixas relações DbO
5
/DQO e 

concentrações altas de ácidos húmicos e fúlvicos 

(RENOu et al., 2008).

Métodos físico-químicos podem ser empregados 

como pré ou pós-tratamento para a complemen-

tação do tratamento biológico de lixiviados esta-

bilizados (menos biodegradáveis), promovendo a 

transformação ou a remoção de compostos recal-

citrantes. Os processos físicos, químicos e bioló-

gicos integrados contribuem para uma maior efi-

cácia do tratamento. Muitos estudiosos avaliaram 

o tratamento do lixiviado por meio de processos 

conjugados como alternativa para a remediação 

desse efluente (DENG, 2007; MORAIs, 2005; MO-

RAVIA, 2010; ROCHA, 2010; sAssANO, 2008).

Entre as novas tendências no tratamento de 

efluentes, alguns processos têm sido desenvolvi-

dos com o objetivo de tratar efluentes complexos, 

como é o caso dos lixiviados de aterro sanitário. 

Nesse sentido, destacam-se os POAs, emprega-

dos com excelentes resultados na remediação de 

espécies químicas recalcitrantes (MORAIs, 2005; 

MORAVIA, 2010).

As dificuldades de tratamento do lixiviado estão 

relacionadas com a presença de componentes 

tóxicos, como os íons metálicos (KARGI; PAMuKO-

GLu, 2003), além da elevada concentração de ma-

téria orgânica (que pode ser expressa em DQO) e 

de nitrogênio, principalmente na forma amoniacal 

(OZTuRK et al., 2003). Também deve ser ressalta-

do que cada aterro gera lixiviado com caracterís-

ticas particulares e que, no mesmo aterro, à medi-

da que os resíduos permanecem maior tempo em 

processo de decomposição, suas características 

sofrem alterações consideráveis (MORAIs, 2005).
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Otimizar o tratamento de lixiviados, a fim de re-

duzir os impactos negativos no meio ambiente, é 

um desafio dos dias de hoje, mas a complexida-

de de sua composição torna muito difícil formu-

lar recomendações gerais e exige pesquisas mais 

detalhadas, a fim de enquadrá-los em requisitos 

ambientais cada vez mais restritivos. Os vários 

métodos de tratamento oferecem vantagens e 

desvantagens, que devem ser bem avaliadas na 

proposição de alternativas de tratamento (RENOu 

et al., 2008; ROCHA, 2010).

Processos oxidativos avançados (Poas)

Existe uma série de tecnologias de tratamento dis-

poníveis no mercado. No entanto, levando em con-

sideração que as matrizes de interesse são muitas 

vezes constituídas por substâncias com alta toxi-

dade e que destruir o poluente é muito mais inte-

ressante do que simplesmente transferi-lo de fase, 

nos últimos anos uma nova tecnologia vem se di-

fundindo e crescendo para o tratamento de águas, 

efluentes e remediação de solos: os POAs (TEIXEIRA;  

JARDIM, 2004).

Os POAs são considerados as alternativas mais pro-

missoras aos processos convencionais, devido à alta 

versatilidade e eficiência, uma vez que são capazes 

de degradar as moléculas mais recalcitrantes em 

compostos biodegradáveis ou até a mineralização 

completa	em	CO₂,	H₂O	e	íons	inorgânicos,	por	meio	

de reações de degradação que envolvem espécies 

transitórias oxidantes, especialmente os radicais 

•OH	(TEIXEIRA;	JARDIM,	2004).

Diante disso, podem-se citar como vantagens 

(NOGuEIRA; MODÉ, 2002; TEIXEIRA; JARDIM, 

2004): mineralização de uma grande variedade 

de poluentes, não somente transferindo-os de 

fase; transformação de compostos refratários em 

compostos biodegradáveis; uso para degradação 

de compostos em fase aquosa, gasosa ou adsorvi-

dos numa matriz sólida; aplicabilidade com outros 

processos (pré e pós-tratamento) ou tratamento 

in situ; em muitos casos, consumo menor de ener-

gia, acarretando menor custo. Podem-se também 

relacionar como algumas desvantagens desses 

processos (FLECK, 2003; KOH et al., 2004; ZHANG; 

CHOI; HuANG, 2005): custos; formação de produ-

tos intermediários, dependendo do tipo de foto-

catálise; formação de lodo; dependência de con-

trole do pH e uso de catalisadores; necessidade de 

proteção da saúde dos trabalhadores.

Os POAs podem ser classificados em homogêneos 

e heterogêneos, irradiados ou não irradiados. Os 

sistemas heterogêneos com irradiação (TiO2
/O

2
/

uV, TiO
2
/H

2
O

2
/uV) ou sem irradiação (eletro-Fen-

ton) se diferenciam dos sistemas homogêneos 

com ou sem irradiação (O
3
/uV, H

2
O

2
/uV, feixe de 

elétrons, ultrassom – us, H
2
O

2
/us, uV/us, H

2
O

2
/

Fe2+/uV; O
3
/H

2
O

2
, O

3
/OH-, H

2
O

2
/Fe2+) devido à pre-

sença de catalisadores semicondutores (substân-

cias que catalisam a reação sem sofrer alteração 

química), enquanto, nos sistemas homogêneos, 

não existem catalisadores na forma sólida (TEI-

XEIRA; JARDIM, 2004).

Esses processos, se desenvolvidos adequadamen-

te, podem resultar numa aplicação viável e com-

petitiva (TEIXEIRA; JARDIM, 2004). Como exemplo, 

o handbook intitulado advanced photochemical oxi-

dation processes, publicado pela u.S. Environmen-

tal Protection agency (u.s. EPA), em 1998, resume 

o desempenho e o custo de sistemas em escala 

comercial, escala-piloto e de bancada para POAs 

no tratamento de água contaminada, ar e solos, 

incluindo fotólise ultravioleta de vácuo (VuV), oxi-

dação/uV, foto-Fenton etc. 

Destacam-se as publicações quanto à aplicabilida-

de dos POAs na matriz e no local de estudo, como, 

por exemplo, POAs aplicados em fase gasosa (AL-

bERICI, 1996; LIu et al., 2013) e em solos (GAN; NG, 

2012; HIGARAsHI, 1999). Estudos em efluentes 

líquidos também foram investigados, tanto utili-

zando a luz solar (MALATO et al., 2009; POsTIGO 

et al., 2011; PRIETO-RODRÍGuEZ et al., 2013; VILAR 

et al., 2011) quanto fonte luminosa artificial, com 
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o objetivo de mineralizar compostos (CHEN et al., 

2013; sOuZA, 2011) ou desinfectar a água (MA-

LATO et al., 2009). Além disso, foram avaliadas a 

toxidade de intermediários (JARDIM; MORAEs; TA-

KIYAMA, 1997), a interação de compostos orgâni-

cos com metais (CAMPOs, 1988), a construção de 

fotorreatores (DuARTE et al., 2005), entre outros. 

Recentemente, vem ganhando espaço a otimiza-

ção de POAs por meio de planejamento fatorial 

(GEWEHR et al., 2013; GHANbARZADEH LAK et al., 

2012; LI et al., 2010; MORAVIA, 2010; Wu et al., 

2010b; ZHANG et al., 2009).

A maioria das reações fotocatalíticas utiliza radia-

ção	UV	ou	visível	 (VIS)	para	gerar	 •OH	 (NOGUEI-

RA; MODÉ, 2002), que é um radical extremamente 

reativo, porém altamente instável. Devido à sua 

alta reatividade, pode reagir com praticamente 

todas as classes de compostos orgânicos (PRIMO; 

RIVERO; ORTIZ, 2008) e é oxidante mais forte (po-

tencial de oxidação: 2,8 V) que ozônio e peróxido 

de	hidrogênio	(H₂O₂)	(NEYENS;	BAEYENS,	2003).

Entre os POAs, tem-se o processo de fotocatáli-

se solar, que utiliza a radiação proveniente do sol. 

Nesse processo, os fótons do espectro são absor-

vidos pelo catalisador e transferem sua energia 

para o sistema químico (ROCHA, 2010). 

Processo foto-Fenton solar
Química do processo

O processo Fenton é um processo fotocatalí-

tico	 solar	 em	 que	 há	 geração	 de	 radicais	 •OH	

a	 partir	 da	 decomposição	 catalítica	 do	 H₂O₂	

em meio ácido, utilizando íons ferrosos (Fe²+) 

como catalisadores (DANTAs, 2005). segundo 

Chong et al. (2010) e Rocha (2010), a fotoca-

tálise homogênea com reagente foto-Fenton 

combina o reagente de Fenton com a luz uV/VIs  

(λ <580 nm) (Equações 1 e 2).

H2O2 + Fe2+
(aq) + hv → Fe3+

(aq) + OH- + •OH (1)

Fe3+
(aq) + H2O + hv → Fe2+

(aq) + •OH + H+ (2)

A grande importância da luz solar está na promo-

ção da fotólise do Fe3+ ou dos seus complexos pela 

ação da radiação uV/VIs, reduzindo os íons férri-

cos ao número de oxidação inicial (Fe²+), os quais 

reagem	novamente	com	o	H₂O₂,	promovendo	uma	

contínua	 fonte	 de	 radicais	 •OH	 (CHONG	 et	 al.,	

2010). Com isso, o poder oxidativo do foto-Fen-

ton é superior ao do Fenton (PRIMO; RIVERO; OR-

TIZ, 2008), visto que, quanto mais eficientemente 

esses radicais forem gerados, maior será o poder 

oxidativo (DEZOTTI, 2008).

A regeneração do Fe²+ por fotólise do Fe3+ garan-

te que a concentração de ferro necessária para o 

processo seja muito inferior à do processo Fenton; 

consequentemente, a produção de lodo também 

reduz (DENG; ENGLEHARDT, 2006). Essa situa-

ção minimiza os custos, tanto na quantidade de 

reagente utilizado quanto no tratamento e dis-

posição final do lodo, o que torna esse processo 

mais interessante economicamente em relação 

ao processo Fenton convencional (ROCHA, 2010). 

De fato, Hermosilla, Cortijo e Huang (2009) veri-

ficaram que, para a mesma remoção da DQO, o 

processo foto-Fenton necessitou de 32 vezes me-

nos ferro do que o processo Fenton convencional, 

sendo a quantidade total de lodo reduzida de 25% 

para 1% do volume final de lixiviado tratado.

Os	 radicais	 •OH	 formados	 nas	 reações	 de	 fotóli-

se são altamente reativos e iniciam a oxidação de 

substâncias orgânicas (RH) presentes no lixiviado, 

levando a uma mineralização de poluentes orgânicos 

(Equações 3 e 4) (KIM; VOGELPOHL, 1998).

•OH + RH → R• + H2O (3)
R• + O2→ RO2• (4)

O	radical	orgânico	(R•)	gerado	na	Equação	3	rea-

ge imediatamente com o oxigênio dissolvido para 

produzir radicais peroxil (RO
2
•),	 que	 posterior-

mente iniciam o processo de oxidação por meio de 

uma cadeia de reações (KIM; VOGELPOHL, 1998).
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Variáveis interferentes no processo

A otimização consiste em determinar as condições 

ótimas das variáveis interferentes em determinado 

processo, visando a atingir a eficiência máxima de 

remoção de algum poluente ou a minimização de 

algum parâmetro, como geração de lodo. O estudo 

das variáveis interferentes em um processo, por sua 

vez, é essencial para sua otimização, pois possibili-

ta identificar as variáveis que influenciam a reação 

e a maneira como influenciam, assim como auxilia 

a compreender a relação entre as variáveis.

A taxa de oxidação química do poluente pelo 

processo foto-Fenton é limitada pela taxa de 

formação	 dos	 radicais	 •OH,	 que	 é	 dependente	

principalmente da matéria orgânica presente, da 

quantidade de oxidante adicionado ao sistema 

(TEIXEIRA; JARDIM, 2004), da quantidade de ca-

talisador adicionado, da razão entre os reagentes 

e do pH da reação. Outras variáveis também in-

terferem na eficiência do processo, mas possuem 

menor influência que as já citadas. Em geral, po-

de-se afirmar que as principais variáveis interfe-

rentes no processo foto-Fenton são as condições 

dos reagentes – as relações dos íons Fe2+, Fe3+, 

H₂O₂	 –	 e	 as	 características	 da	 reação	 (pH,	 fluxo	

de radiação, temperatura e quantidade de cons-

tituintes orgânicos e inorgânicos). Esses parâ-

metros instauram a eficiência da reação global, 

sendo importante compreender a relação mútua 

entre eles em termos de produção e consumo de 

radicais	•OH	(NEYENS;	BAEYENS,	2003).	

O presente estudo do processo foto-Fenton apli-

cado ao tratamento de lixiviados de aterros sani-

tários englobou as seguintes variáveis: pH, con-

centração e razão dos reagentes, temperatura, 

intensidade de radiação solar e tempo de reação.

pH

Pesquisadores demonstraram que o pH é um dos 

principais fatores que influenciam o desempenho 

do processo foto-Fenton no tratamento de águas 

residuais, devido ao seu papel no controle da ati-

vidade do oxidante e do substrato, à especiação 

de	 ferro	 e	 à	 estabilidade	 do	H₂O₂	 (HERMOSILLA;	

CORTIJO; HuANG, 2009; ZHANG; CHOI; HuANG, 

2005). Valores de pH ideais para processos fo-

to-Fenton aplicados ao tratamento de lixiviados 

de aterro sanitário estão entre 2 e 4,5 (DENG; 

ENGLEHARDT, 2006). Esses valores concordam 

com a faixa de pH adotada em estudos de oxida-

ção de compostos orgânicos em outros efluentes 

(ZHANG; CHOI; HuANG, 2005). 

Deng e Englehardt (2006) levantaram uma série de 

mecanismos para explicar os motivos que deter-

minam uma faixa de acidificação tão restrita. uma 

condição de pH abaixo da faixa ótima pode inibir a 

oxidação de quatro maneiras: (i) em condições ex-

tremamente ácidas, o [Fe(H2
O)]2+ formado reage 

de forma relativamente lenta com H
2
O

2
, produ-

zindo menos radical (GALLARD; DE LAAT; LEGubE, 

1998);	 (ii)	o	sequestro	de	•OH	pelo	íon	H+ torna-se 

mais significativo em um pH mais baixo (TANG; 

HuANG, 1996); (iii) em tais condições, pode ocorrer 

a inibição da reação entre Fe3+ e H
2
O

2 
(PIGNATELLO, 

1992); (iv) em condições de pH 3, os íons altamen-

te solúveis Fe(OH)2+ são os complexos de hidróxido 

férrico predominantes, em oposição a Fe3+, Fe(OH)
2
+ 

e Fe
2
(OH)

2
4+, que são menos fotorreativos (Figura 1) 

(FAusT; HOIGNÉ, 1990).

Figura 1 – Especiação dos complexos de Fe(III) em 
solução aquosa ácida em função do pH. 

Fonte: Adaptado de Gallard et al. (1999).
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Por outro lado, condições de pH acima da faixa 

ótima também dificultam a oxidação do processo 

foto-Fenton. seis mecanismos para essa inibição 

são sugeridos (DENG; ENGLEHARDT, 2006): (i) a 

ausência de H+ pode inibir a decomposição de 

H
2
O

2
,	 reduzindo	 a	 produção	 de	 •OH	 (WALLING,	

1975); (ii) o H
2
O

2
 se decompõe rapidamente em 

água e oxigênio com o aumento do pH acima de 

5 (MEEKER, 1965); (iii) o catalisador é desativado 

com a formação de oxi-hidróxido férrico quando 

o pH apresenta-se superior a 5 (bIGDA, 1995); (iv) 

em condições neutro-alcalinas, as formas primá-

rias do sistema de carbonato aquoso são CO
3
2- e 

HCO
3
-,	ambos	sequestradores	de	•OH;	 (v)	 lodo	de	

oxi-hidróxido de ferro pode acumular-se quando 

o pH aumenta acima de 5, evitando a transmissão 

de luz uV através do reator (KIM; GEIssEN; VO-

GELPOHL, 1997; KIM; VOGELPOHL, 1998); (vi) o 

potencial	de	oxidação	do	radical	•OH	diminui	com	

o aumento do pH, de E
0
= 2,8 V (pH 0) para E

14= 
1,95 

V (pH 14) (KIM; VOGELPOHL, 1998).

Concentração dos reagentes

Os dois fatores que mais influenciam os custos e 

a eficiência do processo são: concentração de fer-

ro e de H
2
O

2
 (PRIMO; RIVERO; ORTIZ, 2008). sen-

do assim, a determinação da concentração ótima 

dos reagentes é decisiva do ponto de vista técnico 

e econômico. Determinar as concentrações ideais 

envolve a consideração das concentrações abso-

lutas dos reagentes, como também sua razão re-

lativa (DENG, 2007).

Compreender as funções do H
2
O

2
 e do Fe2+ na re-

moção de compostos orgânicos por meio do tra-

tamento foto-Fenton auxilia na determinação 

das concentrações ótimas dos reagentes (DENG; 

ENGLEHARDT, 2006). segundo esses autores, en-

tre os dois reagentes, o H
2
O

2
 é o que desempenha 

maior influência na eficiência da remoção de ma-

téria orgânica, pois afeta diretamente o número 

de	 radicais	 •OH	 gerados,	 tendo	 em	 vista	 que	 o	

H
2
O

2
	será	decomposto	em	radicais	•OH	e	o	ferro	

será o catalisador dessa reação. Por conseguinte, 

a dosagem de H
2
O

2
 depende da DQO do lixivia-

do bruto, uma vez que maiores valores da DQO 

geralmente exigem maiores concentrações de 

H
2
O

2
. A razão de massa teórica para remoção da 

DQO mediante H
2
O

2
 é 1.000/470,6 = 2,125, isto 

é, 1.000 mg/L de H
2
O

2
 removem estequiometrica-

mente 470,6 mg/L por oxidação (KANG; HWANG, 

2000). Portanto, o cálculo da concentração teó-

rica de H
2
O

2
 está apresentado na Equação 5  

(MORAVIA, 2010):

 
[H2O2] = Fator × 2,125 × DQOBruto (5)

Em que as variáveis são: o fator de multiplicação 

correspondente à porcentagem da quantidade de 

H
2
O

2
 em relação à quantidade estequiométrica de 

O
2
 necessária para a estabilização total da DQO, a 

razão de massa e a DQO do lixiviado bruto.

A	 concentração	 ideal	 de	 H₂O₂	 é	 extremamente	

dependente do substrato e da sua concentração. 

Existe	uma	concentração	ideal	de	H₂O₂	que	propi-

cia a eficiência máxima do processo foto-Fenton, 

porém a definição da faixa dessa concentração 

varia para diferentes resíduos (MANDAL et al., 

2004; PRIMO; RIVERO; ORTIZ, 2008). Geralmen-

te, abaixo da concentração crítica, a eficiência na 

remoção aumenta com o aumento da dosagem 

de H
2
O

2
,	 devido	 ao	 incremento	 de	 radicais	 •OH,	

produzidos por meio da decomposição do H
2
O

2
 

(Equação 6) (Wu et al., 2010a).

Fe2+ + H2O2 → •OH + OH− (6)

Acima da dose crítica, a taxa de degradação de 

compostos orgânicos diminui com o aumento da 

concentração de H
2
O

2
, devido à redução da eficá-

cia deste pela formação de compostos orgânicos 

de difícil degradação (uMAR; AZIZ; YusOFF, 2010) 

e à combinação entre o H
2
O

2
 em excesso com os 

radicais	•OH	(WU	et	al.,	2010a),	gerando	radicais	

HO₂•,	muito	menos	 reativos	 (CRITTENDEN	et	 al.,	

1999) (Equação 7).
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•OH + H2O2 → HO2
• + H2O (7)

sabe-se que maiores concentrações de H
2
O

2
 promo-

vem uma maior degradação do substrato e maiores 

concentrações de ferro resultam em taxas mais 

rápidas de reação (PRIMO; RIVERO; ORTIZ, 2008). 

Contudo, Tang e Huang (1997) demonstraram que a 

melhor eficiência de oxidação é alcançada pela rea-

ção (Equação 8), quando nem H
2
O

2
 nem Fe2+ estão 

em excesso, a fim de fazer com que o máximo de ra-

dicais	•OH	esteja	disponível	para	oxidar	os	compos-

tos orgânicos. Isso significa que as dosagens de Fe2+ 

e	H₂O₂	são	determinadas	com	base	na	exigência	de	

remoção de contaminantes orgânicos.

RH + •OH ↔ H2O + •R (8)

Alguns autores observaram que aplicações exces-

sivas	de	H₂O₂	geram	bolhas	de	gás,	o	que	inibe	a	

sedimentação do lodo (LAu; WANG; FANG, 2001) 

e pode ser prejudicial a pós-tratamentos biológi-

cos (GOGATE; PANDIT, 2004).

Kang e Hwang (2000) verificaram que aumentar 

a concentração de ferro acima da concentração 

ótima não significa aumento da remoção da DQO; 

isso porque o uso de uma grande concentração de 

Fe2+ poderia levar à combinação entre Fe2+ e ra-

dicais	•OH	(Equação	9)	e	 induzir	à	diminuição	na	

taxa de degradação dos poluentes.

•OH + Fe2+→ Fe3+ + OH− (9)

Primo et al. (2008), ao estudar a melhor razão da 

concentração de Fe2+/DQO para o processo foto-

Fenton no tratamento de lixiviados, testaram o 

intervalo de 0,17 a 0,65 e concluíram que acima 

de 0,33 não houve uma melhora significativa nas 

remoções finais da DQO; no entanto, isso afetou 

significativamente a velocidade de reação. A ve-

locidade inicial de reação depende da quantidade 

disponível de catalisador; aumentando a propor-

ção de Fe2+/DQO acima de 0,33, não houve um 

incremento na eficiência ou na velocidade do pro-

cesso de oxidação. 

No processo foto-Fenton, uma concentração 

maior de Fe2+ pode inibir a penetração da radiação 

uV devido à turbidez (KIM; GEIssEN; VOGELPOHL, 

1997). Dosagens excessivas de ferro contribuem 

para um aumento nos sólidos Totais Dissolvidos 

(sTDs), na condutividade elétrica e na geração de 

lodo (GOGATE; PANDIT, 2004), bem como exigên-

cias maiores de pós-tratamento e maiores custos.

Kang e Hwang (2000) concluíram que a dosagem 

de ferro tem grande efeito sobre o tempo de rea-

ção. Portanto, a dosagem ótima de Fe2+ deve ser 

determinada considerando os seguintes fatores: 

a concentração de matéria orgânica, o custo de 

operação e o tempo de reação (KANG; HWANG, 

2000; Wu et al., 2010a).

Razão dos reagentes

A estimativa da razão relativa entre H
2
O

2
 e íons 

ferrosos é necessária para maximizar a produ-

ção	de	•OH.	As	grandes	discrepâncias	nas	razões	

ideais dos reagentes adotados pela literatura po-

dem ser atribuídas à variabilidade e à complexi-

dade das características do lixiviado, assim como 

aos diferentes métodos para determinar a dosa-

gem ideal (DENG, 2007).

Wu et al. (2010a) testaram cinco razões molares 

de [H
2
O

2
]/[Fe2+] e variaram a concentração de ferro 

em três valores distintos, a fim de avaliar o efeito 

da razão molar na eficiência de remoção da DQO 

de lixiviados por meio do processo Fenton. Os re-

sultados indicaram que a eficiência de remoção 

da DQO aumentou linearmente com o aumento 

da [H
2
O

2
]/[Fe2+] de 1 até 10, para concentrações 

de 20 mM de Fe2+. Para concentrações superiores 

a 60 mM, a remoção da DQO não aumentou de 

forma significativa a partir da razão 6. Para Zhang, 

Choi e Huang (2005), quanto maiores as razões 

molares de H
2
O

2
/Fe2+, várias reações colaterais 

poderiam ocorrer, diminuindo o rendimento do 

processo Fenton.
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uma grande vantagem do processo foto-Fenton 

é a possibilidade de redução de Fe3+ e seus com-

plexos em Fe2+, resultando na produção de mais 

•OH;	assim,	menos	Fe2+ é requerido (uMAR; AZIZ; 

YusOFF, 2010) e maiores razões são adotadas. 

De fato, geralmente os valores ótimos da razão 

[H
2
O

2
]/[Fe2+] do processo foto-Fenton são maiores 

do que para o tratamento de lixiviados por pro-

cesso Fenton convencional (DENG; ENGLEHARDT, 

2006). Como vantagem do uso do foto-Fenton em 

relação ao Fenton, menos lodo é gerado e maiores 

concentrações da DQO são removidas (KIM; VO-

GELPOHL, 1998).

Temperatura

A temperatura tem um efeito positivo na remoção 

de compostos orgânicos pelo processo foto-Fen-

ton no tratamento de lixiviado, mas sua influên-

cia tem um peso menor se comparada a outras 

variáveis (ZHANG; CHOI; HuANG, 2005). Rivas et 

al. (2003) e Zhang, Choi e Huang (2005) investiga-

ram	as	temperaturas	de	10	a	30	˚C	e	de	13	a	37	˚C,	

respectivamente, e descobriram que a remoção 

da DQO final cresceu suavemente com o aumento  

da temperatura.

Moravia (2010) estudou as temperaturas de 25, 

35,	45	e	55	˚C,	observando	que	a	temperatura	do	

líquido reacional influenciou moderadamente o 

processo	e	que	a	 temperatura	de	35	 ˚C	 resultou	

nas melhores remoções da DQO. Pelo fato de a 

temperatura natural do efluente apresentar boas 

condições para a remoção da DQO, concluiu que o 

incremento de recursos energéticos e da comple-

xidade do tratamento em função da elevação da 

temperatura do efluente não se torna necessário.

Lee, Lee e Yoon (2003) citaram que, apesar de se 

tratar de uma reação exotérmica, a elevação da 

temperatura	aumenta	a	formação	de	radicais	•OH	

em reações empregando H2
O

2
 e sais de ferro e, 

consequentemente, eleva a taxa de reação, dimi-

nuindo o tempo requerido para a remoção de ma-

téria orgânica. O aumento da temperatura acima 

de	determinados	valores	 (40	 a	50	 ˚C)	 prejudica	 a	

eficiência de reação em função da rápida decom-

posição do H2
O

2
 (DENG; ENGLEHARDT, 2006; MO-

RAVIA, 2010), existindo um valor ideal de tempera-

tura para a oxidação. A maioria das aplicações do 

reagente Fenton ocorre a temperaturas entre 20 e 

40	˚C,	sendo	importante	o	controle	da	temperatu-

ra, não só por razões econômicas, mas também por 

motivos de segurança (MORAVIA, 2010).

Radiação solar

Grandes vantagens do emprego de radiação solar 

no processo fotocatalítico são: aproveitamento de 

energia limpa e abundante, em particular no Nor-

deste brasileiro; economia de energia, por evitar o 

uso de lâmpadas artificiais; e potencialização das 

reações de degradação usando reagente Fenton, 

como constataram Kim, Geissen e Vogelpohl (1997); 

Kim e Vogelpohl (1998) e Primo, Rivero e Ortiz (2008).

No processo foto-Fenton, a radiação uV promove 

a fotólise dos íons Fe3+ a Fe2+ e de H
2
O

2
 a radicais 

•OH	(DENG;	ENGLEHARDT,	2006),	sendo,	portan-

to, essencial para sua eficiência. Kim, Geissen e 

Vogelpohl (1997) avaliaram o efeito da radiação 

uV no processo foto-Fenton no tratamento de li-

xiviado antigo e verificaram que uma entrada de 

energia específica de 80 kW/m3 resultou numa re-

moção de 51% de COT, três vezes mais eficiente 

que a remoção no escuro. Quando a intensidade 

da radiação foi aumentada de 80 para 160 kW/m3, 

a taxa de degradação dobrou. A entrada de ener-

gia específica de 160 kW/m3 promoveu a maior 

redução de COT.

Malato et al. (2009) estudaram a penetração da 

luz através do reator, a intensidade da radiação e 

o comprimento de onda da irradiação no processo 

foto-Fenton, indicando a importância de consi-

derar tais variáveis no projeto de um fotorreator 

solar. Al Momani, shawaqfeh e shawaqfeh (2007) 

estudaram a influência da radiação de um dia com 

céu claro ao meio-dia e à tarde (15h) na degrada-

ção de um pesticida mediante o foto-Fenton so-
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lar, indicando que as melhores condições foram 

alcançadas ao meio-dia. Krutzler et al. (1999) ve-

rificaram que a luz solar natural é uma poderosa 

força para condução da reação foto-Fenton, cuja 

aplicação é possível em um ano inteiro de opera-

ção de um fotorreator, mesmo sob condições de 

sombra e no inverno.

Tempo de reação

O tempo de reação é uma variável com menor po-

tencial de influência na eficiência de remoção da 

DQO quando comparado com os demais fatores 

e depende de outras variáveis, como temperatu-

ra, dosagem de reagentes e natureza do efluente 

(MORAVIA, 2010). O término da oxidação depen-

de da relação entre o H
2
O

2
 e o substrato (com-

posto orgânico) e sua taxa é determinada pela 

concentração inicial de ferro e pela temperatura 

(KANG; HWANG, 2000). O tempo típico de reação 

é de 30 a 60 minutos, sendo que, para poluentes 

mais complexos ou mais concentrados, a reação 

pode durar horas. Nesses casos, executar a reação 

(adição de reagentes) gradativamente pode ser 

mais efetivo e seguro do que aumentar sua carga 

inicial (MORAVIA, 2010).

Zhang, Choi e Huang (2005) estudaram a variável 

e sua relação com a oxidação na reação Fenton no 

tratamento de lixiviados e concluíram que 30 minu-

tos foi o tempo ideal de reação, pois a partir desse 

tempo a eficiência de remoção da DQO tornou-se 

insignificante, os reagentes Fenton já tinham sido 

consumidos e a matéria orgânica, na sua maioria 

transformada em subprodutos. Wu et al. (2010a) 

também estudaram a variável tempo no processo 

Fenton aplicado ao tratamento de lixiviados e afir-

maram que a eficiência na remoção da DQO, COT e 

substâncias Húmicas (sHs) aumentou linearmente 

por 45 minutos e, após 2h, as remoções da DQO, 

COT e sHs mudaram de modo insignificante.

Aplicação do foto-Fenton no tratamento de 
lixiviados

Nas últimas décadas, vem crescendo o número de 

pesquisas na área de tratamento de lixiviados apli-

cando o processo foto-Fenton, o qual está sendo 

investigado no tratamento de diversos tipos de 

efluente devido às suas vantagens e desvantagens, 

como pode ser observado no Quadro 2.

Quadro 2 – Vantagens e desvantagens do processo 
foto-Fenton.

Vantagem Desvantagem

Reagentes atóxicos, simples, 
relativamente seguros de 

manusear, de fácil transporte 
e armazenagem.

Necessidade de acidificação do 
efluente antes do processo e posterior 

neutralização e tratamento da 
salinidade.

Tem potencial de tratar 
efluentes com alta carga 

orgânica.

Adição de íons Fe2+ ao efluente e sua 
posterior remoção.

Geração	de	radicais	•OH	
adicionais em relação ao 

Fenton, consumindo menos 
íons ferrosos e gerando 

menos lodo.

O processo é sensível ao pH, 
necessitando de controle e 

aumentando os custos de operação e 
manutenção.

sistema homogêneo. Consumo de álcali para precipitação 
de Fe2+.

Operação mais simples, 
custos de capital e 

operacionais menores em 
relação a outros POAs e 

pode ser integrado a outros 
processos.

Aumento da salinidade do efluente 
pela geração de lodo (hidróxido 

férrico).

sensível à radiação de até 
600 nm (35% da radiação 

solar), podendo empregar a 
radiação solar com eficiência 

no lugar de radiação 
artificial.

Gera-se lodo, resultante da 
precipitação do hidróxido de ferro, o 

que exige disposição.

Fonte: Adaptado de Kurniawan, Lo e Chan (2006) e sassano (2008).

Os estudos sobre o processo foto-Fenton aplicado 

ao tratamento de lixiviados englobaram revisões, 

artigos, teses e dissertações acerca de: otimiza-

ção de processos; comparações entre diferentes 

POAs; integração de processos físicos, químicos e 

biológicos; degradação de compostos orgânicos, 

recalcitrantes, emergentes, contaminantes-tra-

ço etc.; avaliação do aumento da biodegradabili-

dade; aplicações em fotorreatores solares, entre 
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outros (Quadro 3). Tais trabalhos, publicados nas 

mais diversas localidades e em diferentes épocas, 

retratam a importância do tema e a preocupação 

dos pesquisadores em estudar tecnologias aplica-

das ao tratamento de efluentes recalcitrantes. 

ConClusõEs
Pesquisas de novas tecnologias vêm sendo reali-

zadas com o objetivo de propor alternativas para o 

tratamento dos mais variados tipos de efluente, a 

fim de viabilizar uma disposição segura e propor-

cionar a proteção do meio ambiente. Lixiviados de 

aterros sanitários, por sua vez, representam uma 

ameaça ao meio ambiente devido à sua recalci-

trância, podendo provocar danos ambientais sig-

nificativos e de difícil recuperação.

Quanto às alternativas de tratamento, os POAs 

são capazes de degradar as moléculas mais 

recalcitrantes em compostos biodegradáveis ou 

até a mineralização completa. Entre eles, o proces-

so foto-Fenton solar destaca-se pela possibilidade 

de geração de radicais altamente oxidantes poten-

cializada pela radiação uV/VIs. sua eficiência no 

tratamento de lixiviados foi estudada e comprova-

da por vários autores, tendo o estudo das variáveis 

interferentes apontado, em primeiro plano, para a 

grande influência das variáveis pH, concentração 

e razão dos reagentes na eficiência de remoção de 

matéria orgânica e, em segundo plano, para a im-

portância da temperatura, radiação solar e tempo 

de reação. O efeito dessas variáveis, tanto indepen-

dentes quanto conjugadas, influencia a eficiência 

do processo, principalmente quanto à geração de 

radicais oxidantes da matéria orgânica, os radicais 

•OH.	Assim,	o	estudo	das	variáveis	interferentes	no	

processo foto-Fenton é essencial para subsidiar 

sua otimização, podendo-se aplicar a uma série de 

efluentes recalcitrantes.

Quadro 3 – Experiências do uso do processo foto-Fenton no tratamento de efluentes.

Autor Título do trabalho Ano de publicação País

Rupert bauer e Hubert Fallmann The photo-Fenton oxidation – a cheap and efficient 
wastewater treatment method 1997 Áustria

soo-Myung Kim e Alfons Vogelpohl Degradation of organic pollutants by the photo-Fenton-
process 1998 Alemanha

Rupert bauer The photo-Fenton reaction and the TiO2/uV process for 
wastewater treatment-novel developments 1999 Áustria

Josmaria Lopes de Morais e Patricio Peralta Zamora use of advanced oxidation processes to improve the 
biodegradability of mature landfill leachates 2005 brasil

Tonni Agustiono Kurniawan, Wai-hung Lo e G.Y.s. 
Chan

Radicals-catalyzed oxidation reactions for degradation of 
recalcitrant compounds from landfill leachate 2006 China

Joseph J. Pignatello, Esther Oliveros e Allison 
MacKay

advanced oxidation processes for organic contaminant 
destruction based on the fenton reaction and related 

chemistry
2007 Estados unidos/

Alemanha

Oscar Primo, María J. Rivero e Inmaculada Ortiz Photo-Fenton process as an efficient alternative to the 
treatment of landfill leachates 2008 Espanha

Daphne Hermosilla, Manuel Cortijo e Chin Pao 
Huang

Optimizing the treatment of landfill leachate by conventional 
Fenton and photo-Fenton processes 2009 Espanha/

Estados unidos

Muhammad umar, Hamidi Abdul Aziz e Mohd 
suffian Yusoff

Trends in the use of Fenton, electro-Fenton and photo-Fenton 
for the treatment of landfill leachate 2010 Malásia

Vítor J. P. Vilar, sérgio M. s. Capelo, Tânia F. C. V. silva 
e Rui A. R. boaventura

Solar photo-Fenton as a pre-oxidation step for biological 
treatment of landfill 

leachate in a pilot plant with CPCs
2011 Portugal

Elisangela M. R. Rocha, Vítor J. P. Vilar, Amélia 
Fonseca, Isabel saraiva e Rui A. R. boaventura Landfill leachate treatment by solar-driven aOPs 2011 brasil/Portugal

L. Prieto-Rodríguez, D. spasiano, I. Oller, I. 
Fernández-Calderero, A. Agüera e s. Malato

Solar photo-Fenton optimization for the treatment of MWTP 
effluents containing 

emerging contaminants
2013 Espanha/Itália
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resumo: 

O objetivo do tratamento de esgoto anaeróbio é maximizar a fração de material orgânico no afluente, que 
é transformada em metano, minimizando, assim, as frações de DQO que são descarregadas com o efluente 
ou como lodo de excesso. Os dados experimentais deste artigo mostram que, no caso de aplicação de um 
reator uAsb para o tratamento de esgoto, o projeto do separador de fases tem influência importante no 
desempenho do reator. um separador de fases eficiente leva à retenção de uma maior massa de lodo, o que 
resulta em aumento do tempo médio de retenção de sólidos ou da idade do lodo. Os dados mostram que a 
idade do lodo é o parâmetro operacional fundamental que determina a eficiência do tratamento anaeróbio. 
uma maneira simples de melhorar o desempenho do separador de fases é a aplicação de placas paralelas na 
zona de sedimentação do reator uAsb, acima do separador de fases convencional de prismas triangulares 
com uma base aberta.

Palavras-chave: Tratamento anaeróbio de esgoto. Reator uAsb. Projeto do separador de fases. Otimização 
do desempenho. Idade do lodo.

abstract: 

The goal of anaerobic sewage treatment is to maximize the fraction of organic material in the influent that is 
transformed into methane, thus minimizing the COD fractions that are discharged with the effluent or as excess 
sludge. The experimental data in this article shows that in the case of applying a uaSB reactor for treating sewa-
ge the phase separator design has an important influence on the performance of the reactor. an efficient phase 
separator leads to the retention of a greater mass of sludge, which means that the mean retention time of the 
solids or sludge age increases. The data show that sludge age is the fundamental operational parameter which 
determines the efficiency of the anaerobic treatment. a simple way to improve the performance of the phase 
separator is the use of parallel plates in the settling zone of the uaSB reactor conventional on top of the phase 
separator of triangular prisms with a base open.

Keywords: anaerobic sewage treatment. uaSB reactor. Phase separator project. Performance optimization. 
Sludge age.
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InTroDução
As duas principais condições para que qualquer 

sistema biológico de tratamento de águas resi-

duais tenha um bom desempenho são: (1) asse-

gurar um bom contato entre o substrato que está 

entrando e a massa de lodo presente no sistema; e 

(2) manter uma grande massa de lodo no sistema 

(VAN HAANDEL; LETTINGA, 1994). No reator up-

flow anaerobic Sludge Blanket (uAsb), o afluente 

é dividido uniformemente no fundo e, seguindo 

uma trajetória ascendente, passa por uma cama-

da de lodo, sendo depois retirado no topo. Assim, 

o contato entre o material orgânico do afluente 

e a massa de lodo no reator é automaticamente 

garantido. A fim de manter uma massa de lodo 

elevada, o reator uAsb emprega um separador de 

fases interno, no qual os sólidos suspensos são 

retidos por sedimentação, para que um efluente 

virtualmente livre de sólidos sedimentáveis possa 

ser descarregado. As partículas de lodo acumu-

ladas no decantador acabam deslizando de volta 

para a zona de digestão, contribuindo, assim, para 

a manutenção de uma grande massa de lodo no 

reator, satisfazendo a segunda condição para um 

bom desempenho. 

Devido à síntese da biomassa e à floculação das 

partículas do afluente, há um crescimento con-

tínuo da massa de lodo no reator. No entanto, a 

massa de lodo que pode ser acumulada no reator é 

limitada e, uma vez “cheio” de lodo, qualquer pro-

dução nova leva a uma descarga da massa de lodo 

equivalente à que foi produzida, com o efluente, 

caso não haja descarga intencional do lodo de ex-

cesso. No reator uAsb, sempre há descarte não in-

tencional de lodo no efluente, como também pode 

haver descargas intencionais. A idade do lodo ou o 

tempo médio de retenção dos sólidos no reator é 

a razão entre a massa de lodo presente no reator 

e as taxas decorrentes da perda não intencional e 

da perda intencional de lodo. 

É importante salientar que, como resultado do me-

canismo de retenção dos sólidos, o tempo de re-

tenção de sólidos ou a idade do lodo (Rs
) será sem-

pre superior ao tempo de retenção de líquido (R
h
). 

A diferença torna-se mais pronunciada na medida 

em que o separador de fases é mais eficiente. Em 

um reator uAsb tratando esgoto em regiões tropi-

cais, normalmente o tempo de retenção de líquido 

é da ordem de quatro a oito horas e a idade do lodo, 

na faixa de 30 a 50 dias (VAN HAANDEL; LETTINGA, 

1994), de modo que R
s
/R

h
 » 100 a 300. 

É bastante notável o desempenho do reator uAsb 

como unidade de tratamento de esgoto em con-

dições adequadas. Em regiões com clima quente 

(temperatura	do	esgoto	acima	de	18	̊ C),	a	eficiên-

cia de remoção do material orgânico é elevada, 

em torno de 65% a 80% da Demanda Química do 

Oxigênio (DQO) do afluente, podendo esse per-

centual de remoção ser obtido em reatores uAsb 

convencionais, operando com um tempo de re-

tenção de líquido de curta duração (quatro a oito 

horas) (CAMPOs, 1999; VAN HAANDEL; LETTIN-

GA, 1994). Isso pode ser atribuído principalmente 

ao fato de, por meio da aplicação de um separador 

de fases, a idade do lodo tornar-se, pelo menos a 

princípio, independente do tempo de retenção de 

líquido. Mantendo uma longa idade do lodo, uma 

grande massa de lodo estará presente no reator, o 

que é fundamental para aumentar a eficiência da 

remoção do material orgânico biodegradável.

A deterioração do desempenho do reator uAsb ao 

diminuir o tempo de retenção de líquido deve ser 

atribuída aos seguintes fatores: a) incapacidade 

crescente do separador de fases de reter o lodo 

com o aumento da carga hidráulica, levando a uma 

redução da idade do lodo; e b) tempo curto de per-

manência, que dificulta a hidrólise da DQO biode-

gradável no lodo retido e sua conversão em subs-

trato solúvel, depois transformado em metano. O 

aumento da fração de DQO no efluente é, em par-

te, devido à presença de material biodegradável do 

afluente, que aumenta com tempo de retenção de 

líquido mais curto. Além disso, a produção de lodo 

aumenta quando diminui esse tempo, porque par-
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te da matéria particulada afluente e biodegradável 

é descarregada antes que a hidrólise se complete. 

Portanto, o material fecal (biodegradável e não bio-

degradável), misturado com lodo bacteriano, esta-

rá presente no lodo de excesso.

Métodos mais eficientes para a retenção de lodo 

podem levar a uma diminuição da perda do mate-

rial orgânico particulado, reduzindo, assim, a fra-

ção da DQO descarregada com o efluente. Além 

disso, a retenção de lodo eficiente provoca um 

aumento da idade do lodo no reator, o que, por si 

só, aumenta não somente a eficiência da hidróli-

se e subsequente digestão, mas também a massa 

de lodo bacteriana. Portanto, se o projeto do se-

parador de fases é aperfeiçoado para reter mais 

eficientemente o lodo, uma redução do tempo de 

retenção de líquido pode ser aplicada, sem dimi-

nuir o desempenho do sistema.

uma alternativa para conseguir reter mais o lodo 

no sistema é por meio da aplicação de placas pa-

ralelas na zona superior do separador de fases 

convencional, criando um decantador de alta taxa, 

unidade frequentemente utilizada nas instalações 

de tratamento de água. um reator uAsb equipado 

com tal dispositivo tem um desempenho melhor 

do que um reator que possui apenas o separador 

de fases convencional, operando sob condições 

comparáveis. Consequentemente, o reator com 

um separador mais eficiente pode suportar cargas 

mais elevadas e, ainda, ter um desempenho igual 

ao do reator convencional. Por isso, o tempo de 

retenção de líquido pode ser reduzido quando o 

projeto do separador de fases é melhorado. 

Este artigo trata dos resultados de uma investi-

gação experimental que avaliou a influência do 

projeto do separador de fases no desempenho 

de reatores uAsb. Para esse efeito, a eficiência 

de remoção da DQO e a produção de lodo foram 

observadas como funções do tempo de retenção 

de líquido, em dois reatores de dimensões idênti-

cas e que recebiam a mesma carga de águas resi-

duais, mas equipados com projetos diferentes de 

separação de fases. O primeiro reator uAsb teve 

um separador convencional (prismas triangulares 

com uma base aberta – Figura 1a) e o segundo, 

uma concepção melhorada (Figura 1b), tendo as 

placas paralelas acima do projeto convencional.

rETEnção DE loDo EM rEaTorEs uasb CoM 
DIFErEnTEs ProjETos DE sEParaDor DE FasEs
O separador de fases convencional se compõe de 

elementos prismáticos colocados no reator uAsb, 

dividindo-o em uma zona inferior de digestão e 

uma zona superior de sedimentação (Figura 1a). 

Esse separador divide as três fases no reator (sóli-

do-líquido-gás) por dois mecanismos distintos. A 

separação das fases gás-líquido e gás-sólido ocor-

re abaixo das unidades prismáticas, na interface da 

fase de líquido na câmara de gás, sendo o gás reti-

rado e os sólidos retornados à zona inferior. A se-

paração sólido-líquido adicional ocorre na zona de 

sedimentação, acima dos elementos de separação; 

desse modo, as partículas com taxa de sedimenta-

ção suficientemente elevada superam a força de 

arraste do fluxo ascendente do líquido e, eventual-

mente, sedimentam sobre os elementos de sepa-

ração. Os sólidos sedimentados acabam voltando 

para a zona de digestão, quando se acumula uma 

camada de lodo com massa suficiente. 

um floco não pode ser retido se sua velocidade de 

sedimentação é menor que a velocidade ascenden-

te do líquido no reator uAsb. Portanto, existe uma 

velocidade crítica de retenção de flocos, tal que:

sc<vl (1)

Em que:

•	 s
c
 = velocidade crítica de sedimentação que 

permite a retenção dos flocos;

•	 v
l
 = velocidade ascendente do líquido (= vazão/

área).
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se não houver floculação na zona de sedimenta-

ção, apenas as partículas com uma velocidade de 

sedimentação superior à velocidade ascendente 

mínima do líquido na zona de sedimentação pode-

rão ser retidas. Flocos com uma velocidade de sedi-

mentação menor que a crítica (sc
) serão arrastados 

para fora do sistema pelo fluxo do líquido e descar-

regados com o efluente.

No projeto alternativo representado na Figura 1b, 

o separador de fases é composto por duas partes: 

(1) separador convencional, que efetua a separa-

ção do biogás e de parte do lodo; e (2) adição de 

placas paralelas, que são colocadas para facilitar 

a sedimentação e, assim, reter os flocos que esca-

pam do separador convencional. Agora, a eficiên-

cia de retenção dos sólidos é dada pela velocidade 

de sedimentação crítica na zona das placas para-

lelas, que pode ser calculada como se mostra na 

Figura 2. Quando uma partícula de lodo se desloca 

entre duas placas, à medida que o líquido flui pelo 

espaço entre as placas, as partículas sedimentam 

e tocam na segunda placa antes que o efluente 

deixe a zona de sedimentação; tais partículas se-

riam retidas e, eventualmente, depositadas sobre 

as placas. Pela Figura 2, enquanto o líquido per-

corre uma distância L + E/cosα, a partícula sedi-

menta a uma distância máxima de Etanα para ser 

capturada. se a espessura das placas for despre-

zada, a velocidade do líquido no espaço entre as 

placas poderá ser expressa como:

v’1= v1/senα  (2) 

Portanto, a razão entre a velocidade crítica de 

sedimentação de uma partícula para retenção 

na placa e a velocidade do líquido nas placas é: 

s’c/v’1 = Etana/(L+E/cosa) (3)

Em que:

•	 v’
l
 = velocidade do líquido entre as placas;

•	 s’
c 

= velocidade crítica de sedimentação na 

zona com placas;

•	 α = ângulo das placas paralelas;

•	 L = comprimento das placas;

•	 E = espaçamento entre as placas.

Figura 1 – Projetos diferentes de separadores de fases 
para reatores uAsb: (a) convencional; (b) com placas 

paralelas adicionais.

Figura 2 – Representação do mecanismo de 
sedimentação num separador convencional (esq.) e 

com placas paralelas (dir.). 
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Portanto:

s’c = v’lEtana/(L+E/cosa) = (vl/senα)Etana/(L+E/cosa)

s’c/sc = [(vl/senα)Etana/(L+E/cosa)]/sc = 1/[(L/E)cosα+1)] 
 (4)

A Equação 4 mostra que a razão entre a veloci-

dade mínima que pode ser retida num separador 

com placas (s’
c
) e num separador convencional 

(s
c
) – que é uma indicação da eficiência das pla-

cas – depende de três fatores: (a) a distância entre 

as placas; (b) o ângulo das placas; e (c) a altura da 

zona das placas. Esses três fatores são limitados 

por considerações de ordem prática: (1) a distân-

cia entre as placas não pode ser muito pequena, 

para evitar entupimentos; (2) as placas devem ter 

um ângulo mínimo para garantir que os flocos de 

lodo sedimentados deslizem facilmente de volta à 

zona de digestão (na prática, de 45º a 60º) (VA-

LENCIA, 2000); e (3) por razões econômicas, a pro-

fundidade da zona de placas paralelas não pode 

ser muito grande, isto é, o comprimento das pla-

cas também não pode ser muito grande.

A Figura 3 mostra a razão s’
c
/s

c
 como uma função 

da profundidade H da zona com placas para os ân-

gulos de 45º e 60º. Os índices foram calculados 

para três espaçamentos entre as placas: E = 0,1; 

0,2; e 0,3 m. Os resultados mostram que, para va-

lores práticos de E, a e H, a teoria prevê uma gran-

de diferença entre as velocidades de sedimenta-

ção das partículas que podem ser retidas no reator 

com placas paralelas e no reator convencional. Por 

exemplo, com placas a uma distância de 0,20 m, 

colocadas num ângulo de 45º e profundidade de 

0,50 m, a velocidade de sedimentação dos flocos 

que podem ser retidos no reator é um fator de 

apenas 0,20 = 1/5 da velocidade mínima de se-

dimentação dos flocos que podem ser retidos no 

reator uAsb com um separador convencional.

Equivalentemente, é possível aumentar a carga 

hidráulica de um reator equipado com placas pa-

ralelas e manter a mesma eficiência de retenção 

Figura 3 – Razão entre as velocidades críticas de sedimentação dos flocos em reatores uAsb com 
separador de fases com placas paralelas e com separador convencional em função da profundidade 

das placas para espaçamentos e ângulos diferentes. 
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dos flocos, o que não é possível obter com tanto 

êxito no caso de reatores apenas com um separa-

dor convencional. É importante notar que não é 

possível aumentar o fluxo de esgoto proporcional 

à razão s
c
/s’

c
, porque, assim, a carga orgânica e, 

consequentemente, a produção de lodo também 

aumentariam e a idade do lodo diminuiria. 

Na Figura 3b, pode ser visto que, para o mesmo 

espaçamento e profundidade considerados no 

exemplo anterior, mas com um ângulo de 60º, a 

proporção s’
c
/s

c
 é de 0,30, de modo que, nesse 

caso, a proporção é menor que no caso apresen-

tado para 45º. Portanto, menos partículas serão 

mantidas, mas, por outro lado, o lodo sedimen-

tado vai deslizar mais facilmente de volta para a 

zona de digestão. Nas considerações anteriores, 

supõe-se tacitamente que as partículas de lodo 

retidas irão formar flocos maiores na camada de 

lodo depositado, antes de deslizar de volta para a 

zona de digestão. se essa floculação não ocorrer, 

então todas as partículas com velocidade de sedi-

mentação abaixo do valor s
c
 eventualmente sairão 

do reator uAsb, com o efluente.

METoDologIa
A investigação experimental foi realizada utilizan-

do dois reatores em escala-piloto, tendo os reato-

res uAsb a mesma geometria (volume de 1,2 m3). 

Este trabalho teve o objetivo de avaliar o efeito da 

aplicação de placas paralelas sobre o separador 

de fases no desempenho do reator uAsb. O pri-

meiro reator (A) tinha um separador de fases con-

vencional e o segundo (b) foi equipado com placas 

paralelas adicionais – um esboço do reator b está 

na Figura 4. Os reatores uAsb foram alimentados 

com uma vazão constante de esgoto municipal 

bruto, retirado do emissário da rede de esgoto da 

cidade de Campina Grande (Pb), brasil.

A zona de digestão dos reatores era formada por 

dois anéis de concreto interligados, com altura 

de 1 m cada e diâmetro de 0,80 m. O separador 

de fases convencional foi feito em fibra de vidro 

e inserido na seção quadrada de alvenaria acima 

dos anéis que formavam a zona de sedimentação. 

No reator b, na parte acima do separador de fases 

convencional, havia placas paralelas, também fei-

tas em fibra de vidro, com largura de 0,5 m (pro-

fundidade de 0,35 m), e colocadas em um ângulo 

de 45º, com um espaçamento de 0,07 m.

Os reatores foram operados sob condições idênti-

cas. O tempo de retenção de líquido foi variado en-

tre 1,5 e 12 horas. Depois de impor um determinado 

tempo de retenção, os reatores foram operados por 

um período superior a dois meses, necessário para 

a coleta dos dados experimentais e para que o lodo 

se adaptasse às condições operacionais. Os aspec-

tos avaliados foram: (1) estabilidade operacional; 

(2) eficiência de remoção de matéria orgânica; e (3) 

produção e composição do lodo. Com relação à es-

tabilidade operacional do reator, avaliaram-se o pH 

do efluente, a alcalinidade total (Alc
t
) e os Ácidos 

Graxos Voláteis (AGVs).

Para as características do esgoto em Campina 

Grande (Alc
t
	≈	350	mgCaCO

3
/L, DQO < 600 mg/L 

e	T	>	25	˚C),	o	índice	de	tamponamento	foi	sem-

pre	suficiente	para	manter	o	pH	no	intervalo	neu-

tro de 6,8 a 7,1, sem adição de qualquer material 

auxiliar. Destaca-se também que a metanogênese 

foi	sempre	eficiente	e	a	concentração	de	AGVs	no	

efluente	nunca	excedeu	1	mmol/L	(60	mgHAc/L),	

sendo geralmente inferior a 0,5 mmol/L. Esse 

comportamento foi constatado para ambos os re-

atores e para toda a faixa de tempos de retenção 

investigada. Como consequência, a estabilidade 

operacional foi excelente durante toda a investi-

gação, sem risco de azedamento.

Ambos os reatores foram operados sem descarga 

intencional de lodo de excesso, de modo que, de-

pois que a massa máxima de lodo se estabeleceu, a 

taxa de descarga de lodo de excesso foi igual à taxa 

de produção de lodo no reator. Ademais, os reatores 

foram operados com vazões constantes e os dados 

experimentais foram coletados apenas depois que 
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a massa de lodo máxima foi atingida para cada um 

dos tempos de retenção de líquido investigados.

Quanto à fração sedimentada de sólidos Totais 

suspensos (sTss), considerou-se que todos os só-

lidos que sedimentavam em um cone Imhoff du-

rante 30 minutos eram partículas de lodo e que a 

DQO residual do líquido sobrenadante era a DQO 

verdadeira do efluente.

Por essa razão, tanto a DQO bruta quanto a sedi-

mentada do efluente foram determinadas. A di-

ferença entre os dois valores da DQO efluente foi 

utilizada para estimar a DQO do lodo no efluente 

e, consequentemente, sua concentração, sabendo 

que a DQO de uma unidade de massa de lodo volá-

til é, aproximadamente, fcv
 = 1,5 gDQO/gsVs (VAN 

HAANDEL; MARAIs, 1999). Portanto, a concentra-

ção de lodo volátil no efluente foi calculada como:

Xve= (Sre-Sse)/1,5 (5)

Em que: 

•	 X
ve

 = concentração de lodo volátil no efluente; 

•	 s
re 

= concentração da DQO bruta;

•	 s
se

 = concentração da DQO decantada.

rEsulTaDos E DIsCussão
A Tabela 1 apresenta, em função do tempo de re-

tenção de líquido (R
h
), as concentrações de DQO 

do afluente, do efluente bruto (s
re

) e decantado 

(s
se

), bem como as concentrações de AGVs para os 

reatores A e b. Na Tabela 2, a massa de lodo e sua 

composição, em termos de gssT/L, e a fração volátil 

também são apresentadas. A massa de lodo (total e 

orgânica) foi calculada a partir dos perfis lineariza-

dos da concentração, utilizando as concentrações 

de lodo nos pontos de amostragem (Figura 4). A 

produção de lodo volátil foi estimada a partir da di-

ferença entre as concentrações de DQO do efluente 

bruto e do efluente decantado (Equação 5). A idade 

do lodo foi calculada como a razão entre a massa de 

lodo volátil no reator e a produção diária encontrada 

no efluente, quando os reatores operavam sob con-

dições estacionárias.  

Os dados apresentados na Tabela 1 podem ser usa-

dos para calcular as frações da DQO afluente trans-

formada nas seguintes frações: (1) DQO no efluente 

(Equação 6); (2) DQO no lodo de excesso (Equação 

7); e (3) DQO digerida (Equação 8).

mSe = Sse/Sta (6)
mSx = (Sre-Sse)/Sta (7)
mSd = 1 – mSe - mSx (8)

Em que:

•	 ms
e
 = fração da DQO no efluente;

•	 ms
x
 = fração da DQO convertida em lodo volátil;

•	 ms
d
 = fração da DQO digerida;

•	 s
ta

  = DQO do afluente;

•	 s
re

  = DQO do efluente bruto;

•	 s
se

  = DQO do efluente decantado.

Figura 4 – Representação esquemática do reator 
uAsb com placas paralelas usado na investigação 

experimental (valores em mm).
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A Figura 5a mostra os valores experimentais da fra-

ção da DQO afluente que foi encontrada no efluen-

te decantado e da fração descarregada como lodo 

de excesso no reator A (com separador convencio-

nal), em função do tempo de permanência. A Figura 

5b apresenta as mesmas variáveis para o reator b 

(com placas paralelas). A partir dos dados da Figura 

5 (ou das Tabelas 1 e 2), construiu-se a Figura 6a, 

que mostra, em função do tempo de permanência, 

as frações da DQO no efluente (ms
e
), convertida em 

lodo (ms
x
) e digerida (ms

d
), calculadas a partir dos 

dados das Tabelas 1 e 2 (ou Figura 5), utilizando as 

Equações 6 a 8, para os reatores A e b.

A fração efluente é traçada para baixo a partir do 

topo do diagrama. A fração digerida não foi medi-

da, mas, na verdade, calculada pela Equação 8 como 

unidade menos a fração do efluente (no topo) e a 

fração no excesso de lodo (na base). Na base des-

ses dados experimentais, as curvas empíricas foram 

traçadas para as frações de material orgânico em 

função do tempo de retenção de líquido para os dois 

reatores. Nota-se claramente que ambas as frações 

(ms
e
 e ms

x
) aumentam na medida em que o tempo 

de retenção de líquido diminui. Esses resultados 

mostram-se contrários ao objetivo dos sistemas 

de tratamento anaeróbio, qual seja, transformar 

o material orgânico em metano; portanto, essas 

frações devem ser mínimas.

As curvas também indicam uma forte influência 

do separador de fases no desempenho do reator 

uAsb, em termos de eficiência do tratamento. 

Para a mesma fração da DQO digerida, o tempo 

de retenção desejado no reator com o separador 

melhorado (b) é cerca de metade do valor neces-

sário no reator com separador convencional (A). 

Assim, a introdução das placas paralelas no rea-

tor b levou a uma duplicação da sua capacidade 

Tabela 1 – Concentrações da DQO do afluente (s
ta

), do efluente bruto (s
re

) e decantado (s
se

) e dos AGVs no efluente para 
diferentes valores do tempo de retenção hidráulico (R

h
), no reator uAsb convencional (A) e na unidade com separador 

melhorado (b).

Rh
(h)

Concentrações da DQO (mg/L) e dos AGVs (mgHAc/L) 

Reator A (sem placas) Reator B (com placas)

Afl.
(Sta)

 Efl. bruto 
(Sre)

Efl. decantado 
(Sse)

VFA Efl. bruto
(Sre)

Efl. decantado
(Sse)

VFA

12
10
8
6
4
3
2

1,5

587
492
554
480
526
619
561
613

157
143
189
186
252
360
454

-

88
78

108
102
133
195
236

-

18
22
18
24
38
73
97

155
139
163
172
166
236
304
386

86
84
80
92
85

134
167
215

26
20
23
28
45
87
78
69

Tabela 2 – Concentração média de lodo (gsTs/L), fração volátil (FV) e idade do lodo (Rs, dias), como função do tempo 
de retenção hidráulico (Rh) para reatores A e b.

Concentração, composições e idade do lodo

Reator A Reator B

R
h

gsTs/l FV R
s

gsTs/l FV R
s

12 20,6 0,54 122 36,6 0,56 205

10 18,0 0,57 98 29,7 0,58 155

8 16,1 0,58 58 27,0 0,57 120

6 16,0 0,61 44 19,7 0,57 64

4 17,5 0,65 21 28,2 0,61 47

3 16,9 0,67 13 25,4 0,61 28

2 14,6 0,68 6 23,7 0,63 17

1,5 - - - 28,8 0,68 11
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Figura 5 – Fração da DQO do afluente descarregada no efluente (mse) e no lodo de excesso, em função do tempo de 
permanência do líquido no uAsb com separador convencional (a) e com separador provido de placas paralelas (b).

Figura 6 – (a) Frações da DQO no efluente, no lodo de excesso e digerida como função do tempo de retenção hidráulica 
(Rh) nos reatores A e b; (b) frações da DQO em função da idade do lodo (Rs) nos reatores A e b (escala logarítmica).
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volumétrica de tratamento e deve, portanto, ser 

considerada uma excelente providência.

Os dados apresentados nas Tabelas 1 e 2 também 

podem ser utilizados para representar grafica-

mente as três frações da DQO em função da idade 

do lodo, como é mostrado na Figura 6b (escala lo-

garítmica na abscissa). se a idade do lodo é uti-

lizada como variável independente, as frações de 

DQO ms
e
 e ms

x
 dos reatores A e b, em boa aproxi-

mação, podem ser descritas com uma única curva. 

Isso significa que, para uma determinada idade do 

lodo, as frações da DQO afluente, descarregada 

no efluente ou convertida em lodo (e, consequen-

temente, também a fração digerida) são sempre 

as mesmas, independentemente da concepção do 

separador de fase ou do tempo de retenção de lí-

quido que é aplicado. Conclui-se que a idade do 

lodo, e não o tempo de retenção de líquido, é o pa-

râmetro pertinente para descrever o desempenho 

do reator uAsb para o tratamento de águas resi-

duais sob condições específicas (características 

de temperatura, esgotos etc.).

As Figuras 6a e 5b revelam também que, para os 

dois reatores, há valores mínimos de tempo de re-

tenção de líquido e de idade do lodo, abaixo dos 

quais a metanogênese não ocorre; consequente-

mente, todo o material orgânico deixa o reator, ou 

no efluente, ou como material floculado no lodo 

de excesso. O tempo de retenção de líquido míni-

mo depende da eficiência do separador de fases; 

já o valor mínimo da idade do lodo depende da 

taxa de crescimento máximo específico da meta-

nogênese, que, por sua vez, depende da tempera-

tura, entre outros fatores.

As seguintes expressões empíricas foram encon-

tradas por tentativas e erros, a partir dos dados 

apresentados nas Tabelas 1 e 2 e na Figura 6b:

mSe = 0,14 + 0,25 exp[-0,04(Rs-6) ] (9)
mSx = 0,12 + 0,20 exp[-0,04(Rs-6)]  (10)

Portanto: 

mSd = 1 – mSe - mSx = 0,74 – 0,45Exp[-0,04(Rs-6)] 
 (11)

As equações mostram claramente que a eficiência 

da digestão anaeróbia de material orgânico em 

esgoto aumenta com a idade do lodo. Portanto, 

ao menos em princípio, é vantajoso operar o rea-

tor uAsb à máxima idade do lodo. 

Nas Figuras 5a e 5b e nas Equações 9, 10 e 11, 

transparece que a eficiência da digestão anaeróbia 

é maior à medida que o tempo de retenção de lí-

quido e de sólidos é maior. Nesse aspecto, o reator 

uAsb é diferente do sistema de lodo ativado (VAN 

HAANDEL; MARAIs 1999): a partir de um valor re-

lativamente baixo da idade do lodo (em torno de 

cinco a sete dias), a remoção do material biodegra-

dável é virtualmente completa. No reator uAsb, é 

necessário que se faça uma otimização: na medida 

em que se aplica uma idade do lodo maior, a efi-

ciência da digestão aumenta, mas o custo do inves-

timento também cresce, porque o reator necessá-

rio se torna maior. Assim, tem de ser ponderado o 

benefício de uma maior eficiência de tratamento 

contra um maior custo de investimento. 

Infelizmente, ainda não é possível estimar, a priori, 

a idade do lodo num reator uAsb sob determinadas 

condições operacionais. A massa de lodo retida não 

depende apenas do projeto do separador de fases, 

mas também das propriedades mecânicas do lodo 

que se desenvolve, em particular, sua velocidade de 

sedimentação. Essas propriedades dependem das 

condições operacionais no reator, bem como das 

características do afluente. A teoria ainda não está 

suficientemente desenvolvida para dar uma esti-

mativa da velocidade de sedimentação do lodo do 

reator uAsb para tratamento de esgotos. 

Tendo em vista as Equações 5, 6 e 7, a partir dos 

dados experimentais (Tabelas 1 e 2), avaliou-se 

que sua validade é limitada às configurações dos 
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reatores, às condições de operação (temperatura 

média	de	25	˚C)	e	às	características	do	esgoto	du-

rante a investigação experimental.

A Figura 5b também é muito útil para a avaliação 

da composição das frações de DQO presentes 

no efluente e convertidas em lodo. Marais e Eka-

ma (1976) dividem o material orgânico (DQO) do 

afluente em uma fração biodegradável e uma fra-

ção não biodegradável, cada uma com um com-

ponente solúvel e um componente particulado. O 

material não biodegradável não é sujeito à ação 

metabólica dos microrganismos e sai inalterado do 

sistema de tratamento, relativo à fração solúvel no 

efluente e à fração particulada no lodo de excesso 

após floculação. Assim, as frações não biodegradá-

veis da DQO afluente f
us

 e f
up

 são definidas como as 

frações não biodegradáveis da DQO afluente solú-

vel e particulada, respectivamente. 

Para idades do lodo muito longas, pode-se supor 

que o material biodegradável é completamente 

utilizado pelas bactérias, de modo que o efluente 

se compõe apenas de material não biodegradável e 

solúvel (seção superior indicada na Figura 4b), que, 

no caso, representa uma fração de f
us

 = 0,12. Para 

idades do lodo mais curtas, existe um aumento 

progressivo da presença de material biodegradável 

no efluente, que pode ser dividido em uma parte 

constante de material não biodegradável e outra 

variável de material biodegradável. Quanto à natu-

reza do material biodegradável no efluente durante 

a investigação, é interessante notar que a metano-

gênese permaneceu eficiente para idades do lodo 

muito curtas, de somente seis dias (Tabela 1). A 

concentração média de AGVs permaneceu quase 

sempre inferior a 60 mg/L. Portanto, o aumento da 

concentração de DQO biodegradável para idades 

do lodo mais curtas deve ser atribuído à ineficiên-

cia dos processos preparatórios da metanogênese: 

hidrólise, acidogênese e acetogênese.

Por outro lodo, na Figura 5b, a fração da DQO con-

vertida em lodo aumenta fortemente com a re-

dução da idade do lodo. O lodo em reatores uAsb 

se compõe basicamente de três componentes: (1) 

lodo inerte, resultado da floculação do material 

não biodegradável e particulado; (2) material bio-

degradável particulado e ainda não hidrolisado; 

e (3) lodo microbiano, com populações de bacté-

rias e arqueias atuantes nos diferentes processos 

que se desenvolvem no reator. Quando a idade do 

lodo diminui, tanto a digestão anaeróbia do ma-

terial orgânico afluente (catabolismo) quanto o 

crescimento bacteriano (anabolismo) diminuem. 

Isso significa que, à medida que a idade do lodo 

diminui, uma fração crescente da DQO afluente é 

descarregada como material biodegradável parti-

culado e floculado, que ainda não foi afetado pela 

hidrólise e, por conseguinte, não ficou disponível 

para nenhum dos processos complementares.

Os dados experimentais podem ser utilizados para 

estimar a fração das partículas não biodegradá-

veis da DQO afluente e o coeficiente de rendi-

mento global aparente. Na Figura 5b, pode-se 

notar que a fração da massa bacteriana no lodo 

produzido para curtas idades do lodo é pequena 

em comparação com a fração biodegradável. Por-

tanto, a qualidade do lodo medida como fração 

dos sólidos voláteis que podem ser transformados 

em biogás se deteriora na medida em que a idade 

do lodo diminui. 

É questionável se o lodo de excesso para uma ida-

de do lodo curta pode ser considerado estável; a 

Agência Ambiental Americana (EPA, 1992) enten-

de que o lodo é estável quando a fração dos sóli-

dos voláteis que se transforma em biogás é menor 

que 17%. A Figura 5b indica que a fração biode-

gradável (e, portanto, sujeita à digestão anaeró-

bia) para idades do lodo curtas é bem maior que 

17% nos três componentes que formam os sóli-

dos voláteis. Conclui-se que é importante que se 

mantenha uma idade do lodo longa em sistemas 

de tratamento anaeróbio de águas residuais, por-

que só assim se pode obter uma conversão efi-

ciente do material orgânico do afluente.

Revista DAE74

artigos técnicos

setembro  dezembro 2015



A idade do lodo no reator uAsb depende princi-

palmente da eficiência de retenção do lodo pelo 

separador de fases. Esta, por sua vez, depende da 

sua geometria (declividade dos elementos do se-

parador e do defletor) e eventuais peças auxiliares, 

como as placas paralelas inseridas no reator estu-

dado no presente artigo. O número de elementos 

separadores também é importante, uma vez que 

determina a divisão do volume entre a zona de di-

gestão e a zona de sedimentação. Ademais, a ida-

de do lodo é limitada pelo custo do investimento, 

mas não se sabe exatamente qual seria a idade 

ótima, uma vez que depende de um conjunto de 

fatores que são parcialmente conhecidos, entre os 

quais: a geometria do separador de fases, a tem-

peratura, a composição do material orgânico e a 

velocidade de sedimentação do lodo.

ConClusõEs

1) A idade do lodo é o parâmetro fundamental 

para descrever o desempenho do reator uAsb 

para o tratamento de águas residuais e, em 

particular, a divisão da DQO afluente em 

três frações: (a) descarregada no efluente; 

(b) convertida em lodo; e (c) digerida para 

metano. Quanto menor ela for, maiores serão 

as frações da DQO afluente descarregada no 

efluente ou no lodo de excesso e menor, a 

fração digerida.

2) A idade do lodo é fortemente dependente 

da eficiência do dispositivo de retenção de 

sólidos do reator uAsb. A aplicação de placas 

paralelas, em adição a um separador de fases 

convencional, para formar uma decantação 

de alta taxa mostrou-se muito eficaz para 

aumentar a retenção de lodo. Na presente 

investigação, sua aplicação num reator uAsb 

piloto (placas a 45º, com profundidade de 0,35 

m e espaçamento de 0,07 m) efetivamente 

dobrou a capacidade de tratamento do reator.

3) A adoção da idade do lodo ótima traz consigo 

o seguinte dilema: com idade do lodo longa, 

prevalece a elevada eficiência de digestão no 

sistema de tratamento; em contrapartida, o 

custo de investimento é muito elevado, uma vez 

que, para comportar uma quantidade maior de 

lodo, se necessita de um reator bem maior.

4) A redução da eficiência dos processos 

de preparação (hidrólise, acidogênese e 

acetogênese), em vez da metanogênese em si, 

é a causa da deterioração do desempenho dos 

reatores uAsb quando se reduz a idade do lodo.

rEFErênCIas
CAMPOs, J. R. C., Ed. (1999). Tratamento de esgotos sanitários 

por processo anaeróbio e disposição controlada no solo. Rio de 

Janeiro, AbEs-RJ. 464.

EPA (1992). Environmental Regulations and Technology - Con-

trol of Pathogens and Vector Attraction in Sewage Sludge. 

Washington, DC, u.s. Environmental Protection Agency: 152.

MARAIs, G. v. R. and EKAMA, G. A. (1976). The activated sludge 

process part I: steady state behaviour. Water s.A. 2: 163-200.

VALENCIA, J. A. (2000). Teoría y práctica de la purificación del 

agua. santa Fe de bogotá D.C. - Colombia, McGraw-Hill. 362.

VAN HAANDEL, A. and LETTINGA, G. (1994). Anaerobic sewage 

treatment - a practical guide for regions with a hot climate. 

Chichester, uK, John Wiley & sons, Inc.. 226. 

VAN HAANDEL, A; MARAIs, G. O comportamento do Sistema de 

lodo ativado, Nº IsbN 900 847. Campina Grande, Pb. 1999

Revista DAE 75

artigos técnicos

setembro  dezembro 2015



calendário 
de eventos

Mês Dia Evento Local
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te

m
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o

1 a 3
Curso “Percepção e Comunicação de Risco 
em Emergências Químicas, na Remediação de 
Áreas Contaminadas e em Outros Episódios 
Críticos”

Companhia de Tecnologia de saneamento Ambiental (Cetesb)/
secretaria do Meio Ambiente Estadual
Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 – Prédio 6 – Alto de Pinheiros 
– são Paulo-sP
http://www.cetesb.sp.gov.br/cursos/2015/29.pdf

2 a 4 REDbIO Argentina 2015 – X simpósio 
Nacional de biotecnologia

Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo 
Educativo, Productivo y Tecnológico (CIIDEPT)
san Miguel de Tucumán, Argentina
http://www.redbioargentina.org.ar/News/

4 a 8 VIII simpósio brasileiro de Engenharia 
Ambiental (sbEA 2015)

Auditório da Pontifícia universidade Católica do Paraná (PuCPR) 
R. Imaculada Conceição, 1155 - Prado Velho 
Curitiba-PR
http://www.sbea.eng.br/

6 a 9
12th IWA specialised Conference on 
Design, Operation and Economics of Large 
Wastewater Treatment Plants

Diplomat Hotel Prague
Praga, República Tchecoslováquia
http://www.lwwtp2015.org/

6 a 10 Euromembrane 2015

RWTH Aachen Institut für Verfahrenstechnik
Turmstraße 46, RWTH Aachen university, 52064 Aachen, 
Germany
http://www.avt.rwth-aachen.de/AVT/

7 a 10 NOM 2015 – 6th IWA specialist Conference on 
Natural Organic Matter

Clarion Hotel
Malmö, suécia
http://www.malmokongressbyra.se/NOM6

9 a 13 FAIRTEC 2015
Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof
brusque-sC
http://www.fairtec.com.br/galeria.php?cod_album=102

10 e 11
Curso “Inventário de Gases de Efeito Estufa: 
sustentabilidade Corporativa e Pública”

Companhia de Tecnologia de saneamento Ambiental (Cetesb)/
secretaria do Meio Ambiente Estadual
Av. Professor Frederico Hermann Júnior, 345 – Pinheiros – são 
Paulo-sP
http://www.cetesb.sp.gov.br/cursos/2015/30.pdf 

11/9  
a 17/10

Curso “Licenciamento Ambiental no Estado 
de são Paulo”

Companhia de Tecnologia de saneamento Ambiental (Cetesb)/
secretaria do Meio Ambiente Estadual
Av. Professor Frederico Hermann Júnior, 345 – Pinheiros – são 
Paulo-sP
http://www.cetesb.sp.gov.br/cursos/2015/31.pdf

13 a 16 30th Annual WateReuse symposium
sheraton seattle
seattle, Estados unidos
https://www.watereuse.org/symposium

13 a 18 42nd IAH International Congress (AQuA2015)

sapienza university of Rome
Piazzale Aldo Moro, 5, 00185
Roma, Itália
http://www.iah2015.org/

15 e 16 The Water Expo 2015
Centro de Convenções do Aeroporto de Miami
Miami, Estados unidos
http://www.thewaterexpo.com/

setembro  dezembro 2015Revista DAE76



calendário de eventos

se
te

m
br

o
15 a 17 RWM – Recycling & Waste Management 

Exhibition - Reciclado y Gestión de Residuos

NEC birmingham 
birmingham, West Midlands b40 1NT 
Reino unido
http://www.rwmexhibition.com/

21 a 25
Curso “Monitoramento de Mananciais para 
Abastecimento Público, Contaminantes 
Emergentes, Reúso e Programa de segurança 
da Água”

Companhia de Tecnologia de saneamento Ambiental (Cetesb)/
secretaria do Meio Ambiente Estadual
Av. Professor Frederico Hermann Júnior, 345 – Pinheiros – são 
Paulo-sP
http://www.cetesb.sp.gov.br/cursos/2015/34.pdf

20 a 24 6th IWA-AsPIRE Conference & Exhibition

beijing International Convention Center
No. 8 beichen Dong Road, Chaoyang District
Pequim, China 
http://www.bicc.com.cn/english/index.html

21 a 25 Congresso brasileiro de unidades de 
Conservação (CbuC)

Expo unimed Curitiba 
Curitiba, Paraná
http://eventos.fundacaogrupoboticario.org.br/CbuC

22 a 24 Expobiomasa 2015 e 10º Congreso 
Internacional de bioenergía

Institución Ferial de Castilla y León 
Avda. Ramón Pradera s/n
Valladolid, Espanha
http://www.expobiomasa.es/

22 a 24 Feria Internacional sobre Tecnologías para 
Laboratorio

Transamerica Expo Center 
são Paulo, brasil
http://www.analiticanet.com.br/ 

26 a 30
88th Annual Water Environment Federation 
Technical Exhibition and Conference (WEFTEC 
2015)

McCormick Place 
Chicago, Estados unidos
http://www.wef.org/Conferences/page.aspx?id=113

29 e 30 Feira RVM brasil
Gestão Integrada de Resíduos sólidos

Transamerica Expo Center 
Av. Dr. Mário Vilas boas Rodrigues, 387 
santo Amaro -sP
http://www.rwmbrasil.com.br/

ou
tu

br
o

4 a 8 28º Congresso brasileiro de Engenharia 
sanitária e Ambiental (FITAbEs 2015)

RIOCENTRO Exhibition & Convention Center 
Avenida salvador Allende, 6555 - barra da Tijuca 
Rio de Janeiro-RJ 
http://abes-dn.org.br/28cbesa/index.php

4 a 9 XVII ENCOb 2015 – Encontro Nacional de 
Comitês de bacia

Caldas Novas-GO
http://www.encob.org/

5 e 6 IV Congresso Internacional de Meio Ambiente 
subterrâneo

Centro FECOMERCIO de Eventos 
Rua Dr. Plinio barreto, 285 - são Paulo-sP
http://www.abas.org/cimas/pt/data.php

6 a 8 Curso “Transientes Hidráulicos”

Associação dos Engenheiros da sabesp 
Rua Treze de Maio, 1642 - casa 01 - bela Vista
são Paulo-sP
http://www.aesabesp.org.br/noticias/2370-curso-de-
transientes-hidraulicos-06-07-e-08-de-outubro-de-2015.
html

11 a 13 Ecocity 2015
Abu Dhabi National Exhibition Centre
Abu Dhabi
http://www.ecocitybuilders.org/

13 a 15 WATEC Israel 2015

TLV Convention Center
P.O box 21075 Tel Aviv 61210
Israel
http://watec-israel.com/cms/Preliminary-Program

13 a 16 Word	Efficiency	(WE)/Polutec	2015
Feria del Medio Ambiente

Paris Expo Porte de Versailles
Paris, França
http://www.world-efficiency.com/

13 a 16 Curso “Atendimento a Mortandades de Peixes 
e Florações de Algas e Cianobactérias”

Companhia de Tecnologia de saneamento Ambiental (Cetesb)
Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 – Prédio 6 – Alto de Pinheiros 
– são Paulo-sP
http://www.cetesb.sp.gov.br/cursos/2015/41.pdf
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18 a 21 15º CbGE–Congresso brasileiro de Geologia 
de Engenharia e Ambiental

bento Gonçalves-Rs
http://www.abge.org.br/cbge2015/

20 a 22 bW EXPO 2015

Centro de Eventos Pro Magno
Rua samaritá, 230, Casa Verde
são Paulo-P
http://www.bwexpo.com.br/

20 a 22 EFIAQuA 2015 – Feria Internacional para la 
Gestión	Eficiente	del	Agua

Valência, Espanha
http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/efiaqua-
2015-feria-internacional-para-la-gestion-eficiente-del-agua-
se-celebrara-del--PtARp

20 a 22
Ecofira	2015	–	Feria	Internacional	del	Agua,	
suelo, Aire, Residuos, sus Tecnologías y 
servicios. Junto a Egética-Expoenergética

Feria de Valencia
Av. de las Ferias, s/N, 46035
Valência, Espanha
http://www.feriasdelmedioambiente.com/ecofira-efiaqua-y-
egetica-2015-la-apuesta-de-feria-valencia-por-el-medio-
ambiente-el-agua-y-la-energia/

21 a 23 II Congreso Nacional AMICA 2015
Hotel Quinta Real Puebla
Puebla, Mexico
http://www.amica.com.mx/puebla2015/index.php

21 a 24 Pollutec Maroc 2015
Parc	des	Expositions	de	l’Office	des	Changes	(CICEC)
Route d’El Jadida 
http://www.pollutec-maroc.com

26 a 28 simpósio de Revitalização de Rios urbanos
EPusP - Av. Prof. Luciano Gualberto, travessa 3, nº 380, na 
Cidade universitária, são Paulo-sP.
http://isrru-jaguare.wix.com/isrru

26 a 29 GEOsuDEsTE 2015 – 14º simpósio de 
Geologia do sudeste 

Campos do Jordão Convention Center 
Av. Macedo soares, 499, Capivari
Campos do Jordão-sP
 http://www.acquacon.com.br/geosudeste/data.php

no
ve
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o

3 a 6 Aquatech Ámsterdam

Amsterdam RAI 
Europaplein  1078 GZ
Amsterdã, Holanda
http://www.aquatechtrade.com/amsterdamen/visitors/pages/
default.aspx

4 e 5
building urban Water Resilience: an 
International Water Reuse & Desalination 
symposium

brisbane, Austrália
http://www.australianwaterrecycling.com.au/announcements/
international-water-reuse-desalination-symposium

9 e 10 VI simpósio Ibero-Americano Costa Rica
www.redisa2015.com

10 a 13 Aqua uA 2015 – XI Fórum Internacional sobre 
el Agua

International Exhibition Centre
Kiev, ucrânia 
www.iec-expo.com.ua/index.php?id=308&L=2

11 a 13 XVII FIMAI/sIMAI
Expocenternorte
são Paulo-sP
http://fimai.com.br/pt_BR/

17 a 19 LEsAM 2015 Yokohama, Japão
http://www.lesam2015.org/

15 a 18 World Congress on Anaerobic Digestion Viña del Mar, Chile
http://www.ad14chile.com/information/venue/

16 a 18 IWA Conference on Odours & Air Emissions
Paris, França 
http://www.iwa-network.org/filemanager-uploads/call_for_
paper_Odours.pdf

18 a 20
2015 Greenbuild Conference and Expo
Feria y Conferencia Internacionales sobre 
Eficiencia	Energética	y	Arquitectura	
sostenible

Washington, D.C., Estados unidos
www.greenmoneyjournal.com/event/2015-greenbuild-
conference-and-expo/

22 a 25

Micropol & Ecohazard 
Conference 2015
9th IWA specialist Conference on Assessment 
and Control of Micropollutants and Hazardous 
substances in Water and Ecohazard 
Conference 2015

National university of singapore society (Nuss)
Kent Ridge Guild House, located within the National university 
of singapore campus
singapura
Website: http://www.nuss.org.sg/clubhouse.aspx?cid=2&aid=3
http://www.micropol2015.sg/

Revista DAE78

publicações

setembro  dezembro 2015

http://www.pollutec-maroc.com/
http://www.iec-expo.com.ua/index.php?id=308&L=2
http://www.greenmoneyjournal.com/event/2015-greenbuild-conference-and-expo/
http://www.greenmoneyjournal.com/event/2015-greenbuild-conference-and-expo/


no
ve

m
br

o
22 a 27 sILusbA – simpósio de Hidráulica e Recursos 

Hídricos dos Países de Língua Portuguesa

Centro de Convenções ulisses Guimarães
sDC Eixo Monumental - Lote 05
brasília-DF
http://agroevento.com/agenda/12-silusba/

22 a 27 XXI simpósio brasileiro de Recursos Hídricos

Centro de Convenções ulisses Guimarães 
sDC Eixo Monumental – Lote 5 – Ala sul – 1º Andar
brasília-DF
http://www.abrh.org.br/xxisbrh/localedata.php

26 e 27 Curso “Administradores de Planos Municipais 
de saneamento básico”

Associação dos Engenheiros da sabesp 
Rua Treze de Maio, 1642 – casa 01 – bela Vista – são Paulo-sP
http://www.aesabesp.org.br/noticias/2361-curso-
administradores-de-planos-municipais-de-saneamento-
basico.html

30/11  
a 4/12

Curso “Gerenciamento de Resíduos sólidos”

Companhia de Tecnologia de saneamento Ambiental (Cetesb)/
secretaria do Meio Ambiente Estadual
Av. Professor Frederico Hermann Júnior, 345 – Pinheiros – são 
Paulo-sP
http://www.cetesb.sp.gov.br/cursos/2015/53.pdf
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1 a 4 Curso “Análises de Giardia sp e 
Cryptosporidium sp em Amostras de Água”

Companhia de Tecnologia de saneamento Ambiental (Cetesb)/
secretaria do Meio Ambiente Estadual
Av. Professor Frederico Hermann Júnior, 345 – Pinheiros – são 
Paulo-sP
http://www.cetesb.sp.gov.br/cursos/2015/54.pdf

2 a 4 27th Annual Construct Canada 2015
Metro Toronto Convention Centre  (MTCCC)
Toronto, Canadá
http://www.constructcanada.com/

2 a 4
IsCDC 2015 – International Conference 
on Improving sustainability Concept In 
Developing Countries

Conrad Hotel Cairosouq Al AsR, boulaq 
Cairo, Egito
http://www.ierek.com/events/improving-sustainability-
concept-developing-countries/

9 a 11 IGWC 2015 – 6th International Groundwater 
Conference 

sRM university, Chennai
Índia

21 a 24
The 5th Maghreb Conference on Desalination 
and Water Treatment European Desalination 
society

Hammamet, Tunísia
http://www.attde.org/CMTDE2015/index.html
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Ciências ambientais para engenharia

Aplicações de sensoriamento remoto

Autores: Rafael Silva Capaz e Luiz Augusto Horta Nogueira 

Autor: William Tse Horng Liu

Elsevier

Os objetivos deste livro são propiciar uma visão integrada e holística do meio ambiente e estudar as principais atividades e 
impactos ambientais relacionados com a engenharia. Na aplicação do conhecimento e da ciência para o desenvolvimento 
material das sociedades, a engenharia sempre esteve, de forma direta ou indireta, associada a essas questões, que, segun-
do diretrizes curriculares dos cursos de Engenharia no brasil, deveriam ser tratadas na formação, nas suas diferentes áreas. 
Foi este o contexto motivador para a presente obra: apresentar e refletir sobre os principais conceitos ambientais para 
alunos de engenharia, bem como interessados e alunos de outras áreas.

Mais informações: http://www.elsevier.com.br/site/produtos/Detalhe-produto.aspx?tid=95623&seg=3&cat=277&tit=-
CI%C3%8ANCIAs%20AMbIENTAIs%20PARA%20ENGENHARIA

Oficina de Textos

O livro traça um panorama das características e das diversas aplicações do sensoriamento remoto, sendo o mais completo 
do brasil sobre o tema. Com a ajuda de imagens, gráficos e quadros comparativos, o autor descreve as aplicações do senso-
riamento remoto em áreas como geologia, biologia, estudos meteorológicos, previsões de safra agrícola, monitoramento 
de recursos hídricos, entre outras.

Mais informações: http://www.ofitexto.com.br/aplicacoes-de-sensoriamento-remoto-ebook/p

Planejamento e gestão ambiental no Brasil
Autor: Severino Soares Agra Filho

Elsevier

A obra aborda temas específicos da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) e seus instrumentos, fundamentais para 
o entendimento e desenvolvimento do planejamento e gestão ambientais. Os conteúdos desenvolvidos foram orientados 
para explicar o significado e os elementos e conceitos básicos do universo de aplicação de cada instrumento, evitando con-
siderações sobre as questões conjunturais da sua efetividade. Abrange todo o arcabouço institucional da área ambiental, a 
Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e o zoneamento ambiental.

Mais informações: http://www.elsevier.com.br/site/produtos/Detalhe-produto.aspx?tid=96102&seg=3&is-
bn=978-85-352-8008-1&origem=AuTOR&tit=PLANEJAMENTO%20E%20GEsT%C3%83O%20AMbIENTAL%20NO%20
bRAsIL

Tratamento de água e efluentes: fundamentos 
de saneamento ambiental e gestão de recursos 
hídricos
Autoras: Claudia Bittencourt e Maria Aparecida Silva de Paula Santos 

Érica

O objetivo desta obra é ensinar o conjunto de ações e práticas voltadas à garantia da qualidade de vida das pessoas, das con-
dições de saneamento ambiental e dos recursos hídricos. Aborda a distribuição espacial da água no brasil e no mundo, a re-
solução de conflitos entre oferta e demanda, os planos de recursos hídricos, os padrões e os indicadores de qualidade da água 
e os principais impactos ambientais provocados pela ação humana. Explica as alterações dos parâmetros físicos, químicos e 
biológicos, os critérios de classificação da água para seus usos, a água de reúso e as condições e padrões de lançamento para 
efluentes. Ainda, comenta os principais fatores causadores de doenças de veiculação hídrica e as medidas para minimizar os 
riscos, além de tratar da poluição e dos sistemas de tratamento de águas para consumo e de esgotos. O conteúdo pode ser 
aplicado nos cursos técnicos de Agroecologia, Controle Ambiental, Hidrologia, Meio Ambiente, saneamento, entre outros. 

Mais informações: http://www.sarvier.com.br/livro-tratamento-de-agua-e-efluentes-fundamentos-de-saneamento-ambiental
-e-gestao-de-recursos-hidricos-9788536509167,bi5161.html
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Automatismos hidráulicos: princípios  
básicos, dimensionamentos de componentes  
e aplicações práticas
Autores: Arivelto Bustamante Fialho e Jairo Estevão Rocca 

Érica

Com linguagem objetiva e didática, esta publicação aborda: os fundamentos de fluido e transmissão de energia hidráulica; 
os processos de dimensionamento de atuadores lineares, de pressão de trabalho e de pressão nominal; as vazões de avanço 
e retorno; e a verificação dos parâmetros de vazão e pressão induzida. Explica as tubulações flexíveis (mangueiras de alta 
pressão), seus terminais conectores, adaptadores, engate rápido e expansão em projetos de automatismos, bem como 
apresenta os tipos de trocador de calor e a aplicação de filtros. Comenta, ainda, os acessórios necessários a um sistema 
hidráulico. Por fim, trata de circuitos aplicados em processo de automação hidráulica.

Mais informações: http://www.livrosdeengenharia.com.br/Indice.asp?CodigoLivro=194235&Tipo=1

Geoprocessamento e recursos hídricos: 
aplicações práticas

Drenagem urbana e controle de enchentes

A engenharia e os engenheiros na sociedade 
brasileira

Autores: Cláudio Bielenki Júnior e Ademir Paceli Barbassa

Autor: Aluísio Canholi

Autor: Pedro Carlos Silva Telles

Oficina de Textos

Nesta obra, descreve-se de forma detalhada o uso do spring para cálculo de parâmetros hidrológicos essenciais à gestão 
de recursos hídricos.

Mais informações: http://www.ofitexto.com.br/geoprocessamento-e-recursos-hidricos/p#Description

Oficina de Textos

Ferramenta essencial e atual para o planejamento de zonas urbanas, incluindo a água como um dos fatores de sua susten-
tabilidade, esta nova edição apresenta consideráveis revisões e atualizações: novos e interessantes estudos e projetos de 
contenção de enchentes, além da complementação e atualização da parte metodológica, principalmente no que se refere 
aos estudos hidrológicos, às novas medidas sustentáveis de controle de poluição difusa e enchentes e aos estudos de via-
bilidade econômica das obras de drenagem urbana. O livro é uma obra de referência para planejadores urbanos e outros 
profissionais de áreas correlatas, envolvidos com a infraestrutura das cidades e seus diversos impactos.

Mais informações: http://www.ofitexto.com.br/drenagem-urbana-e-controle-de-enchentes-ebook/p

LTC

Este é um livro indispensável a qualquer estudante, docente ou profissional da área que tenha interesse em conhecer a 
história, a evolução e os grandes nomes do setor, da época colonial até a atualidade. Expoente no país, o professor Pedro 
Carlos da silva Telles é um dos mais renomados e conhecidos engenheiros em atividade, tanto no meio acadêmico quan-
to no mercado, além de profundo conhecedor do cenário da profissão. segundo ele, qualquer obra de engenharia deve 
sempre procurar atender a quatro objetivos: funcionalidade, segurança, economia e estética. Assim, nesta obra, descreve 
com habilidade e desenvoltura tais aspectos, brindando o leitor com um texto rico em detalhes, curiosidades e a história 
marcante da engenharia no país.

Mais informações: http://www.grupogen.com.br/a-engenharia-e-os-engenheiros-na-sociedade-brasileira.html
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Abastecimento de água e remoção de resíduos

Manual de primeiros socorros do engenheiro e do 
arquiteto – Volume 2

Água é vida: eu cuido, eu poupo: para um futuro 
sem crise

Tributação e sustentabilidade ambiental

Autores: Nazih K. Shammas e Lawrence K. Wang 

Autor: Manoel Henrique Campos Botelho

Autora: Ana Alice De Carli

Organizadores: Ana Alice de Carli, Leonardo de Andrade Costa, Ricardo Lodi Ribeiro

LTC

Esta terceira edição é uma versão revista e ampliada da clássica obra Water and wastewater engineering, escrita original-
mente por Gordon M. Fair, John C. Geyer e Daniel A. Okun. Os autores e organizadores tiveram como preocupação construir 
um texto capaz de lidar com os problemas atuais relacionados ao projeto, modelagem, instalação, transporte, distribuição 
e uso de recursos hídricos. Entre problemas e propostas de soluções, estão presentes discussões sobre métodos que visam 
a melhorar a captação e purificação da água in natura, aperfeiçoar o aproveitamento e o reúso da água, tornar mais eficien-
te a armazenagem de águas pluviais, assim como ampliar e melhorar o tratamento, antes de retorná-la ao meio ambiente. 
Houve a preocupação de abordar situações cotidianas extremamente importantes e com as quais todos os países têm de 
lidar. unindo teoria e prática, esta é uma obra abrangente, útil tanto para docentes e estudantes quanto para profissionais 
em atividade. 

Mais informações: http://www.ofitexto.com.br/agua/ltc

Blucher

O livro Manual de primeiros socorros do engenheiro e do arquiteto é um dos mais vendidos da coleção Concreto Armado, Eu 
Te Amo.

Mais informações: http://www.blucher.com.br/livro/detalhes/manual-de-primeiros-socorros-do-engenheiro-e-do-arqui-
teto-828

 FGV

Diante dos intensos debates de autoridades, de acadêmicos, da sociedade e de segmentos diversos sobre a escassez da 
água, esta obra apresenta uma gama de informações sobre as funções, a história do consumo, bem como os problemas re-
lacionados com seu uso. O livro é destinado tanto a leigos quanto a estudiosos de variados saberes e dialoga especialmente 
com os operadores do direito, que têm a missão de defender o direito fundamental à água, os direitos de água e os direitos 
das águas. Propõe, também, novos instrumentos em busca de um uso mais consciente.

Mais informações: http://editora.fgv.br/agua-e-vida-eu-cuido-eu-poupo-para-um-futuro-sem-crise

FGV

A partir de uma linguagem clara e de uma visão multidisciplinar e holística, objetiva-se com o presente livro difundir ideias 
e propostas de autores brasileiros e estrangeiros, os quais trarão suas contribuições acerca de temas relevantes envolvendo 
meio ambiente, desenvolvimento econômico, vida digna, sustentabilidade e tributação. A obra coletiva, organizada pelos 
professores Leonardo de Andrade Costa (FGV DIREITO RIO), Ana Alice de Carli (uFF) e Ricardo Lodi (uERJ), aborda um tema 
do direito ambiental que pouco avançou do ponto de vista normativo nas últimas décadas. A partir da visão de autores 
experientes e com sólida formação acadêmica, são abordados assuntos atuais e relevantes, como as questões envolvendo 
o abastecimento de água, incentivos fiscais, política ambiental tributária, créditos de carbono, reforma fiscal e tributação 
verde (ICMs, IPTu e Iss).

Mais informações: http://editora.fgv.br/tributacao-e-sustentabilidade-ambiental

Revista DAE82

publicações

setembro  dezembro 2015






