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RESUMO 

A obrigação do tratamento de efluentes domésticos e consequente melhoria da qualidade do 

corpo hídrico receptor tem previsão legal, como nas resoluções CONAMA 357/2005 e 

430/2011; e no estado de Minas Gerais através da DN COPAM/CERH nº 01/2008. Na 

ausência ou baixa eficiência de tratamento de esgotos domésticos, o excesso de matéria 

orgânica e nutrientes leva a modificações qualitativas e quantitativas do corpo hídrico 

receptor, o que pode vir a comprometer os usos múltiplos da água a jusante do ponto de 

lançamento. A avaliação da carga removida na ETE, do município de Pirapora (MG), quanto 

aos parâmetros: amônia, DBO, DQO, Escherichia coli, fósforo, óleos e graxas, sólidos 

sedimentáveis e surfactantes, permite verificar a eficiência do tratamento e se o efluente 

tratado está em conformidade com a legislação ambiental pertinente. A ETE objeto deste 

trabalho, está em operação desde 2008, é constituída por tratamento preliminar, calha 

Parshall, reator UASB e lagoa de polimento, além de leito de secagem e queimador de gás. As 

coletas bimestrais ocorreram em 2015 e foram realizadas na entrada do esgoto bruto e na 

saída da lagoa de polimento, antes do efluente ser lançado no rio São Francisco. Todos os 

parâmetros avaliados tiveram uma redução de carga ao final do tratamento, o que era 

esperado, pois esse é o objetivo de uma ETE, reduzir a níveis aceitáveis as cargas de 

poluentes para minimizar o impacto do lançamento no corpo receptor. DBO, DQO e E. coli 

tiveram eficiências abaixo do esperado, isso pode ser um indicativo de que a lagoa de 

polimento, principalmente, não está em sua plena efetividade. O tratamento feito na ETE 

cumpre as legislações ambientais Resolução CONAMA 430/2011 e DN 01/2008 quanto à 

eficiência na remoção de DBO, porém para a DQO a eficiência deve ser melhorada afim de 

cumprir a meta estipulada na DN 01/2008. Os resultados apresentados retratam a realidade 

vivenciada, mas não o potencial do sistema reator UASB e lagoa de polimento, que podem 

atingir desempenhos superiores aos apresentados, principalmente em relação à DBO, DQO e 

E. coli.  

 

Palavras-Chave: Estação de Tratamento de Esgoto. Rio São Francisco. Avaliação de 

Desempenho. Reator UASB. Lagoa de Polimento.  

 

 

 



 

ABSTRACT 

The obligation of the treatment of domestic sewage and consequent improvement of the 

quality of the receiving water body has legal provision, as the deliberation CONAMA 

357/2005 and 430/2011; and in the state of Minas Gerais through the DN COPAM/CERH 

01/2008. In the absence or low wastewater treatment efficiency, excess organic matter and 

nutrients leads to qualitative and quantitative changes of the water body receptor, which could 

eventually jeopardize the multiple uses of water downstream from the release point. The 

evaluation of the load removed in WWTP, the city of Pirapora (MG), for the parameters: 

ammonia, BOD, COD, Escherichia coli, phosphorus, oil and grease, settleable solids and 

surfactants, allows checking the efficiency of the treatment and the treated effluent complies 

with the relevant environmental legislation. The WWTP considered in this study has been in 

operation since 2008; it consists of preliminary treatment, Parshall flume, UASB reactor and 

polishing pond as well as drying bed and gas burner. The bimonthly collections occurred in 

2015 and were carried out at the entrance of the raw sewage and off the polishing pond before 

the effluent is released into the São Francisco River. All evaluated parameters had a reduction 

in their load at the end of the treatment, what was expected, since this is the goal of a WWTP, 

reduce to acceptable levels the pollutant loads to minimize the impact of the release on the 

receiving body. BOD, COD and E. coli had efficiencies lower than expected, this may be an 

indication that the polishing pond, especially, is not in their full effectiveness. The treatment 

used in WWTP complies with environmental laws CONAMA 430/2011 and DN 01/2008 as 

the removal efficiency of BOD, but for COD efficiency must be improved in order to meet the 

limit set in DN 01/2008. The results presented show the reality experienced, but not the 

potential of the UASB reactor and polishing pond system, which can reach performance 

higher than those presented, especially in relation to BOD, COD and E. coli. 

 

 

 

Keywords: Wastewater Treatment Plants. São Francisco River. Evaluation Performance. 

UASB Reactor. Polishing Pond. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

A poluição hídrica causada pela falta de tratamento dos esgotos é um problema 

superado pela grande maioria dos países desenvolvidos, que hoje se encontram em uma fase 

avançada, atentando-se quanto ao controle de micropoluentes. A falta de recursos financeiros, 

de legislação adequada, de capacidade institucional instalada para regulação e controle e a 

falta de vontade política tornam a situação ainda mais complicada nos países em 

desenvolvimento, onde, em geral, os esgotos não recebem qualquer tratamento antes de serem 

lançados nos corpos d’água (OLIVEIRA, 2006). 

De acordo com a lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, os serviços prestados são essenciais para a promoção do 

bem-estar, saúde, segurança da população e proteção ao meio ambiente. A referida norma 

legal se pauta, dentre outros, nos fundamentos da universalização de acesso, integralidade dos 

serviços maximizando a eficácia das ações e resultados, proteção do meio ambiente, e adoção 

de métodos, técnicas e processos que considerem as particularidades locais (BRASIL, 2007). 

A obrigação do tratamento de efluentes domésticos e consequente melhoria da 

qualidade do corpo hídrico receptor tem previsão legal, como nas resoluções CONAMA 

357/2005 que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o 

seu enquadramento, e 430/2011 dispondo sobre as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, e lei 9.433/1997 que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; e no estado de Minas Gerais 

através da deliberação normativa COPAM/CERH nº 01/2008 que estabelece normas e 

padrões para a qualidade das águas e lançamento de efluentes em coleções de águas 

(BRASIL, 1997, 2005, 2011, MINAS GERAIS, 2008). 

Em Minas Gerais, o percentual de atendimento à população urbana pelo serviço de 

coleta de esgotos foi estimado em 82,53%, o que corresponde a 13.795.075 habitantes. O 

percentual de atendimento à população urbana no estado de Minas Gerais pelo serviço de 

tratamento de esgotos por ETEs regularizadas ambientalmente foi estimado em 44,12%, 

correspondendo a 7.374.511 habitantes (FEAM, 2015). 

VON SPERLING & CHERNICHARO (2000), avaliando os principais sistemas de 

tratamento de esgotos utilizados em diversos países, concluíram que a maioria das tecnologias 

é capaz de alcançar valores rigorosos de qualidade do efluente para Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio (BQO) e sólidos em suspensão. Os mesmos 
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autores alertam que para amônia, nitrogênio, coliformes fecais e fósforo apenas algumas 

tecnologias podem gerar efluentes de qualidade. Destacando que, não basta somente a escolha 

adequada da tecnologia que visa a atender aos padrões estabelecidos para qualidade do 

efluente e do corpo hídrico receptor, há que ter operação e manutenção corretas do sistema 

para que a finalidade esperada seja atingida. 

Na ausência ou baixa eficiência de tratamento de esgotos domésticos, o excesso de 

matéria orgânica e nutrientes leva a modificações qualitativas e quantitativas da comunidade 

aquática, principalmente devido a maior disponibilidade de nitrogênio, carbono e fósforo, o 

que pode vir a comprometer os usos múltiplos da água a jusante do ponto de lançamento 

(ESTEVES, 1998).  

A ANA (Agência Nacional de Águas) por meio do PRODES (Programa de 

Despoluição de Bacias Hidrográficas) apoia, aportando recursos financeiros, na forma de 

pagamento por esgoto tratado, os prestadores de serviço que investem no tratamento de 

esgotos sanitários, especialmente para empreendimentos que representem maior abatimento 

de carga orgânica (Resolução ANA 601, 2015). 

A operação e manutenção adequadas da Estação de Tratamento de Esgoto de Pirapora 

são muito importantes e necessárias para que se tenha êxito em seu objetivo, que é lançar no 

rio São Francisco um efluente tratado com um mínimo de carga poluidora, e que atenda a 

legislação ambiental em vigor, a Resolução CONAMA 430/11 e DN 01/2008. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 Avaliar a carga removida na Estação de Tratamento de Esgoto de Pirapora (MG). 

2.2 Objetivos específicos 

 Avaliar o cumprimento da legislação vigente quanto à eficiência do tratamento de 

esgoto para os parâmetros DBO e DQO. 

 Quantificar a carga poluidora removida devido ao tratamento de esgoto, para os 

parâmetros: amônia, DBO, DQO, Escherichia coli, fósforo, óleos e graxas, sólidos 

sedimentáveis e surfactantes. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1  Etapas de tratamento 

3.1.1 Tratamento preliminar 

O tratamento preliminar é responsável pela retirada de sólidos grosseiros e finos 

carreados das elevatórias, é usualmente formado por um sistema de gradeamento e 

desarenador. O gradeamento tem como função primordial a retenção e remoção, por meio de 

operações físicas, dos sólidos grosseiros contidos nos esgotos domésticos. Retira resíduos de 

grandes dimensões (maiores que a abertura de 1” entre as grades) como pedaços de tecidos, 

papel, plásticos, metais, madeira, restos vegetais, animais mortos, ossos e vários outros tipos 

de resíduos (TOMIELLO, 2008).  

Conforme Metcalf e Eddy (2003), grades com abertura entre 6 e 150 mm são 

classificadas como grosseiras, e são apropriadas para proteger bombas, válvulas, tubulações e 

outros equipamentos dos danos ou obstruções causados por quaisquer objetos de grandes 

dimensões. Segundo estes mesmos autores, há uma correlação entre o espaçamento das barras 

e a quantidade de material retido (FIGURA 1). 

 

Figura 1-  Correlação entre a abertura das barras e quantidade de material 

removido no gradeamento 

 

Fonte: Adaptado de METCALF; EDDY (2003) 

Os desarenadores são comumente denominados de “caixas de areia”. Mas, esses 

nomes podem levar a conclusões equivocadas sobre o tipo de material que essa unidade pode 

remover, pois a palavra desarenador etimologicamente significa separador de areia. O 

material removido pelos desarenadores compreende uma gama de partículas sólidas de 

tamanhos e tipos diversos, como por exemplo: areia, silte, pó de carvão, cinzas, pó de café, 

sementes de frutas, fragmentos de ossos e de cascas de ovos. Pode-se afirmar que os 
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desarenadores são unidades responsáveis pela remoção de partículas com elevada velocidade 

de sedimentação (PRADO; CAMPOS, 2008). 

Os desarenadores são projetados para deixar o efluente sob uma baixa velocidade 

horizontal (menor que 0,3 m/s), tendo tempo suficiente para que as partículas se sedimentem 

no fundo do canal (METCALF; EDDY, 2003).   

Alguns dos principais problemas operacionais no tratamento preliminar, e que 

podem afetar a eficiência desta etapa, e consequentemente de todo o processo subsequente, 

são destacados na Tabela 1 (CHERNICHARO et al., 1999).  

 

Tabela 1-  Principais problemas operacionais do tratamento preliminar 

Problema Causa Provável Verificar Solução 

Emanação de odores ou 

presença de insetos no 

gradeamento. 

Intervalo longo entre 

limpezas. 

Intervalo de 

limpezas. 

Aumentar a frequência 

das limpezas. 

Aumento repentino de 

sólidos retidos na grade. 

Descarga clandestina 

de resíduos sólidos. 

Existência de 

fontes 

clandestinas 

Localizar e atuar sobre 

as fontes, no sentido de 

corrigir o problema. 

Diminuição repentina 

da massa de sólidos 

grosseiros retidos na 

grade. 

Falha de retenção na 

grade. 

Condição da 

grade. 

Consertar a grade. 

Aumento repentino da 

massa de areia retida no 

desarenador. 

Contribuição 

clandestina de águas 

pluviais na rede de 

esgoto. 

Vazão de 

esgoto. 

Eliminar ligações 

clandestinas. 

Diminuição repentina 

da massa de areia retida 

no desarenador. 

Arraste de areia no 

desarenador. 

Velocidade do 

esgoto. 

Reduzir a velocidade. 

Ocorrência de mau 

cheiro no desarenador. 

Sedimentação de 

material orgânico. 

Velocidade do 

esgoto. 

Aumentar a velocidade 

do esgoto. 

 A areia retida é de 

coloração cinza, tem 

odor e contém graxa. 

Sedimentação de 

material orgânico. 

Velocidade do 

esgoto. 

Aumentar a velocidade 

do esgoto. 

Corrosão de metal e 

concreto nas unidades 

de pré-tratamento. 

Ventilação 

insuficiente. 

Ventilação. Melhorar a ventilação. 

Fonte: Adaptado de Chernicharo et al.(1999) 

 

3.1.2 Tratamento secundário 

No reator UASB, a digestão anaeróbia ocorre, principalmente, pela ação das 

bactérias contidas no manto de lodo no fundo do reator. O esgoto, uniformemente distribuído 

no fundo da unidade, sobe (ascende) com baixa velocidade, ficando os sólidos com grande 
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concentração na parte inferior (zona de digestão) e uma mistura lodo-líquido-gás nas camadas 

acima do leito (TECMINAS, 1998).  

Elementos fundamentais do projeto de um reator UASB são: sistema de 

distribuição uniforme do esgoto afluente, sistema separador de líquido-sólido-gás (separador 

trifásico) e um sistema de retirada do esgoto efluente, conforme demonstrados na Figura 2. A 

característica chave do processo de tratamento no reator UASB que permite seu uso para 

cargas volumétricas maiores, em comparação a outros processos anaeróbios, é o 

desenvolvimento do leito de lodo, que é uma massa granular densa onde ocorre grande parte 

da biodegradação anaeróbia (METCALF; EDDY, 2003). 

 

  Figura 2 - Representação esquemática de um reator UASB 

 

Fonte: Adaptado de Chernicharo (1997) 

A digestão anaeróbia é um processo biológico no qual diferentes tipos de 

microrganismos, na ausência de oxigênio molecular, promovem a transformação de 

compostos orgânicos complexos em produtos mais simples como metano e gás carbônico. 

Nos reatores UASB, a formação de metano é altamente desejável, uma vez que a matéria 

orgânica, medida como DBO e/ou DQO, é efetivamente removida da fase líquida, pois o 

metano tem baixa solubilidade na água (FORESTI et al., 1999). 

Os reatores anaeróbios, mediante as várias rotas metabólicas dos microrganismos 

presentes, podem gerar diferentes gases, conforme demonstrado nas Figuras 3 e 4, 

dependendo do substrato. Os principais gases gerados são: metano (CH4), gás carbônico 

(CO2), gás amoníaco (NH3), gás sulfídrico (H2S), hidrogênio (H2) e nitrogênio (N2) 

(CAMPOS; PUGLIUSO, 1999).  
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Os gases resultantes do processo de digestão anaeróbia são encaminhados até o 

queimador de gás. 

 

Figura 3 - Sequência de processos na digestão anaeróbia de moléculas 

complexas 

 
Fonte: Adaptado de Foresti et al. (1999) 
 

Figura 4 - Principais produtos gasosos gerados em reatores anaeróbios 

 
Fonte: Adaptado de Campos; Pugliuso (1999) 
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Chong et al. (2012), relacionam as principais vantagens e desvantagens dos 

sistemas anaeróbios de tratamento de esgotos em comparação aos aeróbios, conforme Tabela 

2. 

Tabela 2 - Vantagens e desvantagens dos processos anaeróbios de tratamento de 

esgoto 

Vantagens Desvantagens 

Alta eficiência: boa eficiência pode ser atingida, 

mesmo com altas cargas e baixas temperaturas. 

Baixa remoção de patógenos e 

nutrientes: são removidos somente 

parcialmente, requerem pós-tratamento 

para remoção eficaz. 

Simplicidade: a construção e operação dos reatores 

são relativamente simples. 

Longo período de start up: devido à 

baixa taxa de crescimento das bactérias 

anaeróbias, o start up leva mais tempo 

do que em processos aeróbios. 

Flexibilidade: tratamentos anaeróbios podem ser 

facilmente aplicados em pequenas e grandes 

escalas. 

Possibilidade de maus odores: sulfeto 

de hidrogênio pode ser produzido se o 

afluente for rico em sulfato. Necessita-

se de tratamento do biogás. 

Baixos requisitos de espaço: quando projetados 

para alta carga, há necessidade de área 

relativamente pequena. 

Necessidade de pós-tratamento: pós-

tratamento do efluente é requerido para 

atingir concentrações adequadas de 

matéria orgânica, nutrientes e 

patógenos. 

Baixo consumo de energia: na medida em que não é 

necessário aquecimento do afluente, e o fluxo do 

esgoto em seu interior pode ser feito por ação da 

gravidade. Além disso, há geração de metano, 

potencial fonte energética. 

Adição de alcalinizante: a adição de 

produtos químicos pode ser necessária 

para adequação do pH do esgoto. 

Fonte: Adaptado de Chong et al. (2012) 

Além das vantagens citadas na Tabela 2, a principal característica do reator 

UASB, que o torna popular no mundo inteiro (principalmente nos países tropicais e em 

desenvolvimento) é a formação de um lodo granular, permitindo-lhe alta eficiência na 

remoção de DBO e DQO, sem a necessidade de um material suporte (CHONG et al., 2012).   

Durante a operação e manutenção de um reator UASB alguns cuidados devem ser 

tomados para que sua eficiência não seja prejudicada, dentre esses estão: (1) verificação e 

desobstrução contínua dos dispositivos de alimentação dos reatores, e (2) retirada contínua da 

escuma formada no interior do separador, pois com o seu acumulo, ocorre dificuldade de 

liberação dos gases resultantes no tratamento anaeróbio para o queimador, podendo estes ser 

liberados de maneira descontrolada para a atmosfera (CHERNICHARO, 1997). 

Chernicharo et al. (1999), destacam os principais problemas operacionais 

observados nos reatores UASB que podem provocar diminuição na eficiência do tratamento, e 

estão resumidos na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Principais problemas operacionais nos reatores UASB 

Problema Causa Provável Verificar Solução 

Distribuição 

desigual do afluente. 

Estrutura de 

distribuição 

desnivelada. 

Nível da 

estrutura de 

distribuição. 

Nivelar a estrutura de 

distribuição. 

Ponto de 

distribuição não 

recebe esgoto. 

Entupimento do tubo 

de distribuição. 

Ocorrência de 

entupimento. 

Desbloquear o tubo de 

distribuição. 

Coleta não uniforme 

do efluente. 

Estrutura de coleta 

desnivelada. 

Camada superficial 

obstrui ponto de 

coleta. 

Nível da 

estrutura de 

coleta. 

Ocorrência de 

camada 

superficial de 

escuma. 

Nivelar estrutura de coleta. 

Remover obstrução de 

escuma. 

Teor elevado de 

sólidos 

sedimentáveis no 

efluente. 

Carga hidráulica 

excessiva. 

Excesso de sólidos 

no reator. 

Vazão 

afluente. 

Massa de lodo 

no reator. 

Diminuir vazão. 

Descarregar lodo de excesso. 

Produção de gás 

menor que o normal. 

Vazamento de 

biogás 

Defeito do 

gasômetro. 

Diminuição da 

vazão. 

Material tóxico no 

afluente. 

Carga orgânica 

excessiva. 

Separador 

trifásico e 

tubulação de 

coleta do gás. 

Gasômetro. 

Vazão do 

afluente. 

Teste de AME. 

Teste de 

estabilidade do 

lodo. 

Eliminar vazamento. 

Consertar ou substituir o 

gasômetro. 

Desentupir rede de esgoto. 

Identificar e atuar sobre 

fontes de materiais tóxicos. 

Diminuir carga orgânica. 

Lodo flutuante 

cresce rapidamente. 

Carga hidráulica 

excessiva. 

Cargas 

hidráulica e 

orgânica. 

Diminuir carga hidráulica. 

Eficiência reduzida 

na remoção de 

matéria orgânica. 

Carga hidráulica 

excessiva. 

Distribuição 

deficiente do 

afluente. 

Carga 

hidráulica. 

Entrada do 

afluente. 

Diminuir carga hidráulica. 

Consertar falhas. 

Fonte: Adaptado de Chernicharo et al. (1999) 

 

Conforme Von Sperling (2002), as lagoas não mecanizadas que recebem o 

efluente de reatores anaeróbios têm sido designadas de lagoas de polimento, para diferenciar 

das concepções clássicas das lagoas facultativas e de maturação.  

As lagoas são indicadas, de maneira geral, para regiões de clima quente e países 

em desenvolvimento, devido aos seguintes aspectos: suficiente disponibilidade de área, clima 



21 
 

favorável (temperatura e insolação elevadas), operação simples, e necessidade de poucos, ou 

nenhum equipamento (VON SPERLING et al., 2009a).  

As lagoas são usualmente a opção mais simples dos sistemas de tratamento de 

esgoto, estando as suas principais vantagens e desvantagens associadas à predominância de 

fenômenos naturais. Tais fenômenos devem ser melhores estudados e compreendidos, 

principalmente quando essas lagoas são utilizadas como unidades para o pós-tratamento de 

efluentes de reatores anaeróbios, uma vez que a etapa inicial de tratamento pode afetar 

significativamente as características físico-químicas e microbiológicas do esgoto, acarretando 

diferentes condições de remoção dos poluentes remanescentes nas lagoas de polimento 

(SOARES et al., 2000). A Tabela 4 descreve as principais vantagens e desvantagens das 

lagoas de polimento como pós-tratamento de reatores UASB. 

 

Tabela 4 - Resumo das principais vantagens e desvantagens das lagoas de 

polimento 

Vantagens Desvantagens 

Simplicidade; pouca 

manutenção; apropriadas para 

zonas rurais. 

Grande necessidade de área. 

Elevada remoção de DBO e 

DQO. 
Grande concentração de sólidos suspensos. 

Grande produção de algas. 
Remoção de nutrientes e coliformes fecais 

pode ser afetada por mudanças na temperatura. 

Baixa taxa de acumulação de 

lodo. 

Pode estar sujeito a grandes perdas por 

evaporação, causando um aumento na 

concentração de sais. 

Não necessitam de energia.  
Fonte: Adaptado de Chong et al. (2012) 

Na lagoa de polimento, o principal objetivo é a remoção de organismos 

patogênicos, no entanto, remoção parcial de nutrientes e de matéria orgânica também é 

observada (VON SPERLING, 2005). 

Os sistemas de lagoas, incluindo-se aqui as lagoas de polimento, gozam de 

invejável capacidade de remoção de patógenos. É possível reduzir a densidade de coliformes 

termotolerantes abaixo de 10³ org/100 ml, número tomado como referência por constituir 

padrão de classificação de certas águas naturais (FLORÊNCIO et al., 2006). 

Estudos realizados por Abbas et al. (2006), demonstraram que lagoas com 

proporção entre comprimento e largura de 4:1 são mais eficazes na remoção de DBO, 

Escherichia coli e provocam um ligeiro aumento na concentração de oxigênio dissolvido em 

seu efluente, do que lagoas com menores proporções geométricas. 
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Alguns destes fatores atuam simultaneamente e com diferentes graus de 

importância; os principais fatores que promovem o decaimento bacteriano estão apresentados 

na Tabela 5.  

 

Tabela 5 – Fatores que promovem o decaimento bacteriano em lagoas de 

polimento 

Fatores Fatores que promovem o decaimento bacteriano 

Ligados à fotossíntese 

Temperaturas elevadas 

Incidência de raios ultravioleta 

Elevados níveis de OD 

Elevados teores de pH 

Toxinas produzidas por algas 

Fatores de projeto e 

operação 

Menores profundidades 

Configuração geométrica da lagoa 

Maiores TDH 

Outros fatores 

Predação por microinvertebrados 

Sedimentação 

Inanição (especialmente em lagoas com DBO < 20 

mg.L
-
¹) 

Fonte: Adaptado de Mascarenhas et al. (2004) 

Os projetos de lagoas que preveem a instalação do dispositivo de entrada em 

frente à saída do efluente podem interferir na eficiência do tratamento, pois podem provocar 

curtos-circuitos e zonas mortas no interior da lagoa; o termo curto-circuito é usado para 

descrever situações em que o tempo de residência real na lagoa é inferior TDH teórico, ou 

seja, o afluente recém-chegado é carreado rapidamente para a saída da lagoa, enquanto zonas 

mortas são regiões onde o líquido permanece por um tempo relativamente maior do que o 

TDH teórico, conforme Figura 5 (NAVAL et al., 2002). Em tais situações, só é possível 

confirmar se o TDH de projeto corresponde ao real através do uso de traçadores, como por 

exemplo, a rodamina B (FERREIRA PINTO et al., 2009).  

 

Figura 5 - Ocorrência de curto-circuito e zonas mortas em lagoa 

 
 Fonte: Adaptado de Naval et al. (2002) 

 



23 
 

Os principais problemas operacionais das lagoas de polimento encontram-se na 

Tabela 6, conjuntamente com as principais medidas a serem tomadas para sua possível 

solução (VON SPERLING, 2002). 

 

Tabela 6 – Principais problemas operacionais nas lagoas de polimento e suas 

possíveis soluções 

Problema Causa Solução 

Excesso de escuma e 

material flutuante. 

Superfloração de algas. 

Lançamento de material 

estranho (ex. lixo). 

Placas de lodo 

desprendidas do fundo. 

Pouca circulação e atuação 

do vento. 

Quebrar a escuma com jatos de 

água ou com rastelo. 

Remover a escuma com 

peneiras. 

Desagregar ou remover placas 

de lodo. 

Remover obstáculos para 

circulação do vento. 

Emanação de maus odores. Sobrecarga de esgotos. Recircular o efluente na 

proporção de 1/6. 

Considerar entradas múltiplas, 

para evitar curto-circuito. 

No caso de sobrecargas 

constantes, considerar a inclusão 

de aeradores na lagoa. 

Eventualmente adicionar nitrato 

de sódio, como complementação 

de fonte de oxigênio combinado. 

Elevadas concentrações de 

algas no efluente. 

Condições atmosféricas 

que favorecem o 

crescimento 

Retirar o efluente submerso, 

após passar por defletores, que 

retêm as algas. 

Efetuar pós-tratamento do 

efluente da lagoa. 

Presença de cianobactérias 

no efluente. 

Tratamento incompleto. 

Sobrecarga. 

Desbalanço de nutrientes. 

Quebrar as florações de algas. 

Adicionar criteriosamente 

sulfato de cobre. 

Presença de algas 

filamentosas e musgo, que 

limitam a penetração da 

energia luminosa. 

Lagoas 

superdimensionadas. 

Carga afluente 

sazonalmente reduzida. 

Aumentar a carga hidráulica. 

Tendência progressiva de 

decréscimo no OD. 

Baixa penetração de luz 

solar 

Baixo tempo de detenção 

Alta carga de DBO 

Despejos industriais 

tóxicos 

Remover vegetais flutuantes. 

Reduzir a carga orgânica. 

Introduzir aeração 

complementar. 

Recircular o efluente final. 

Tendência progressiva de 

decréscimo do pH. 

Longos períodos com 

condições atmosféricas 

adversas. 

Organismos se alimentando 

de algas. 

Reduzir a carga. 

Introduzir aeração 

complementar. 

Recircular o efluente final. 

Fonte: Adaptado de VON SPERLING (2002) 
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3.1.3 Tratamento e disposição final de lodos 

O descarte do lodo excedente dos reatores UASB para o leito de secagem deve ser 

feito periodicamente, caso contrário, seu acúmulo no interior do reator poderá provocar a 

perda excessiva de sólidos juntamente com o efluente líquido. Com isso ocorrerá a 

deterioração da qualidade do efluente do reator UASB, devido a presença de matéria orgânica 

particulada. O objetivo da secagem do lodo é reduzir ao máximo sua porcentagem de água, 

facilitando seu acondicionamento final (CHERNICHARO, 1997). 

No interior do leito de secagem são incluídos alguns dispositivos para possibilitar 

a drenagem da água presente no lodo: soleira drenante, camada suporte e sistema de 

drenagem, conforme destacados na Figura 6. Parte do líquido evapora e parte percola pela 

camada de areia e pela camada de suporte, retornando, ao tratamento de esgoto. O lodo 

desaguado fica retido na camada acima da areia (VON SPERLING, 2005). 

  

Figura 6 - Detalhamento de um leito de secagem 

 
Fonte: Adaptado de Tecminas (1998) 

 

 

3.1.4 Queimador de gás 

Até recentemente, os processos anaeróbios eram associados a gases mal cheirosos, 

sendo que isso tornou o principal impeditivo para uma maior utilização desses processos para 

tratamento de efluentes. A liberação do biogás de forma descontrolada na atmosfera é 

detrimental, não apenas pela possibilidade de ocorrência de maus odores junto à vizinhança, 

mas principalmente pelos riscos inerentes ao gás metano, que, além de ser combustível, 

contribui cerca de 21 vezes mais que o gás carbônico para o efeito estufa. Dessa forma, o 

biogás produzido no reator deve ser coletado, medido e posteriormente utilizado ou 

queimado, conforme demonstrado na Figura 7 abaixo (CHERNICHARO et al., 1999). 

Sendo inflamável, o gás requer cuidados de segurança no entorno da área do 

reator, não se permitindo fumar ou desenvolver qualquer atividade que empregue chama. Em 

todo o entorno dos reatores UASB dever ter fixadas placas alertando sobre o perigo do gás 

(TECMINAS, 1998). 
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Figura 7 –  Esquema de um queimador de gás 

 
Fonte: Adaptado de CHERNICHARO et al. (1999) 

 

3.2 Parâmetros físico-químicos e bacteriológicos 

Os compostos que constituem as águas residuais de um município ou comunidade 

dependem do tipo de sistema coletor utilizado e pode incluir: esgoto doméstico (também 

chamado de sanitário) que são provenientes de residências, comércios, instituições e outros 

locais similares; esgoto industrial; fluxo de infiltração proveniente da água que entra na rede 

coletora de maneira direta ou indireta (pode ser através de juntas, rachaduras, quebras ou 

paredes porosas da rede) e água da chuva (METCALF; EDDY, 2003). Em Pirapora, o sistema 

de coleta implantado é do tipo separador absoluto, ou seja, não é projetado para receber 

contribuições de eventos pluviométricos, e não recebe nenhuma contribuição de origem 

industrial. 

  

3.2.1 Amônia 

O nitrogênio é um dos elementos mais importantes no metabolismo de 

ecossistemas aquáticos. Esta importância se deve, principalmente, a sua participação na 

composição de proteínas. O nitrogênio está presente sob várias formas, principalmente: nitrato 

(NO3), nitrito (NO2), amônia (NH3) e íon amônio (NH4
+
). Dentre estas diferentes formas, o 

nitrato e o íon amônio recebem grande importância por representarem as principais fontes de 

nitrogênio para os produtores primários, sendo que em excesso pode levar a problemas de 

eutrofização de corpos d’água. Abaixo estão demonstrados na Tabela 7 alguns dos diferentes 

estados de oxidação do nitrogênio (ESTEVES, 1998).  
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Tabela 7 – Diferentes estados de oxidação do nitrogênio 

Forma Fórmula Estado de oxidação 

Nitrogênio molecular N2 0 

Nitrogênio orgânico Variável Variável 

Amônia livre NH3 - 3 

Íon nitrito NO2- + 3 

Íon nitrato NO3- + 5 
Fonte: Adaptada de Esteves (1998) 

Nos esgotos brutos de origem doméstica, as formas que predominam são 

nitrogênio orgânico e amônia, as concentrações de nitrito e nitrato são pouco expressivas em 

função do esgoto bruto praticamente não apresentar concentrações de OD suficientes para a 

realização da nitrificação. Durante os processos de tratamento nas ETEs a amônia pode sofrer 

oxidação convertendo-se a nitrito e nitrato, sendo que este último é a forma predominante em 

efluentes tratados (VON SPERLING, 2005). 

A amônia existe em solução tanto na forma de íon amônio (NH4
+
) como na forma 

livre, não ionizada (NH3), segundo o equilíbrio dinâmico: 

NH3 + H
+         

     NH4
+
 

A distribuição relativa do íon amônio e amônia livre segue em função do pH:  

pH < 8,00, a maioria da amônia na forma de NH4
+
; 

pH = 9,50, 50% NH3 e 50% NH4
+
; 

pH > 11,00, a maioria da amônia na forma de NH3. 

Assim, de acordo com Von Sperling et al. (2009b), na faixa usual de pH, próxima 

a neutralidade, a amônia apresenta-se praticamente na forma ionizada. Isto tem consequências 

para a vida aquática, pois a amônia livre (NH3) é tóxica aos peixes mesmo em baixas 

concentrações. 

 

3.2.2 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

A matéria orgânica presente nos esgotos é um dos parâmetros de primordial 

importância de monitoramento, sendo a causadora do principal problema de poluição dos 

corpos d’água: o consumo excessivo de oxigênio dissolvido visando a estabilização e/ou 

decomposição da matéria orgânica (ESTEVES, 1998). 

Esta matéria carbonácea divide-se em fração biodegradável e não biodegradável, 

assim sendo, utiliza-se métodos indiretos que medem o consumo de oxigênio pela amostra 

para quantificação da matéria orgânica, ou do seu potencial poluidor. No teste da DBO, o 

oxidante utilizado é o oxigênio e a oxidação requer a interferência de bactérias, o resultado é 

obtido após 5 dias. Já no ensaio de DQO utiliza-se um oxidante forte composto por dicromato 
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de potássio e ácido sulfúrico, juntamente com um catalisador e alta temperatura (em torno de 

150 °C). Neste teste a oxidação da matéria orgânica é praticamente total fornecendo um 

resultado em aproximadamente 3 horas (APHA, 2012). 

As razões de se utilizar o teste de DBO são: determinar a quantidade aproximada 

de oxigênio necessário para estabilizar biologicamente a matéria orgânica presente, 

determinar a dimensão das instalações para o tratamento de esgotos que contam com etapas 

biológicas, medir a eficiência dos processos de tratamento e determinar a conformidade com 

as normas legais de lançamento de águas residuárias em corpos d’água (METCALF; EDDY, 

2003). 

Existe uma relação entre os valores de DQO/DBO para esgotos domésticos 

brutos, que é entre 1,7 e 2,4. À medida que o esgoto passa pelas diversas fases de tratamento, 

a tendência é de aumentar essa relação, devido principalmente à redução da fração 

biodegradável (DBO), nas etapas de tratamento biológico, ocorrendo uma redução paulatina 

da fração biodegradável ao passo que a fração inerte (DQO) permanece quase que inalterada 

(VON SPERLING, 2005). Se a razão entre DQO/DBO, para esgotos brutos, for igual ou 

menor que 2, este é considerado como facilmente tratado por meios biológicos. Se esta razão 

for maior ou igual a 3,5, este esgoto pode conter alguns compostos tóxicos ou será necessária 

a aclimatação dos microrganismos para chegar a estabilização da matéria orgânica ou um 

tratamento físico-químico será o mais indicado (METCALF; EDDY, 2003). 

 

3.2.3 Escherichia coli 

O conhecimento das características biológicas do esgoto é de fundamental 

importância no controle de doenças causadas por organismos patogênicos de origem humana, 

e no papel fundamental desempenhado por bactérias e outros microrganismos na 

decomposição e estabilização de compostos orgânicos, tanto em águas naturais quanto em 

estações de tratamento de esgoto (METCALF; EDDY, 2003). 

A detecção de agentes patogênicos em uma amostra de água é extremamente 

difícil, devido a suas baixas concentrações, o que demandaria o exame de grandes volumes de 

amostra. Porém, isso é superado pelo estudo dos organismos indicadores de contaminação 

fecal, esses são predominantemente não patogênicos, mas dão uma indicação satisfatória de 

quando uma amostra apresenta contaminação de origem fecal, e por consequência, sua 

potencialidade em transmitir doenças (VON SPERLING, 2005). 

Conforme Von Sperling (2005), a Escherichia coli é a principal bactéria do grupo 

de coliformes fecais. É encontrada em esgotos, efluentes tratados e águas naturais sujeitas a 
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contaminação recente. Diferentemente de outras bactérias coliformes, E. coli é a única que dá 

garantia de contaminação exclusivamente fecal, e por essa razão, há uma tendência em utilizá-

la como indicador de contaminação fecal. A Figura 8 abaixo ilustra a distribuição relativa dos 

indicadores.  

 

Figura 8 – Representação esquemática das bactérias de vida livre, patogênicas e 

coliformes 

 
Fonte: Adaptado de VON SPERLING (2005) 

 

No tratamento de esgoto, a caracterização da origem fecal não é tão importante, 

uma vez que já se sabe que os esgotos contêm organismos fecais. Neste caso, Escherichia coli 

é utilizado como um indicador da eficiência de remoção de patógenos no processo de 

tratamento de esgotos (VON SPERLING, 2005). 

 

3.2.4 Fósforo 

O fósforo na água apresenta-se principalmente nas formas de ortofosfato, 

polifosfato e fósforo orgânico. Os ortofosfatos são diretamente disponíveis para o 

metabolismo biológico sem necessidade de conversões a formas mais simples. As formas em 

que os ortofosfatos se apresentam em meio aquoso dependem do pH, podendo ser PO4
3-

, 

HPO4
2-

, H2PO
4-

 e H3PO4. Os polifosfatos são mais complexos com dois ou mais átomos de 

fósforo (VON SPERLING, 2005). 

Sua origem antrópica é principalmente devido a: despejos domésticos e 

industriais, detergentes e fertilizantes. Seu excesso não apresenta problemas de ordem 

sanitária, porém, é um elemento indispensável para o crescimento de algas e, quando em 

elevadas concentrações, pode conduzir a um crescimento exagerado desses microrganismos, 

levando a eutrofização do corpo d’água (VON SPERLING, 2005). 

 



29 
 

3.2.5 Óleos e graxas 

O esgoto sanitário contém compostos gordurosos provenientes de alimentos como 

manteiga, banha, gordura (graxa) e óleos vegetais oriundo de efluentes de cozinhas em geral. 

Esses compostos são substâncias orgânicas de origem mineral, vegetal ou animal, sendo 

identificados analiticamente como “óleos e graxas” (SEMIONATO, 2006). 

Na determinação de óleos e graxas, a concentração de determinada substância 

específica não é medida, em vez disso, grupos de substâncias com características físicas 

semelhantes são determinados quantitativamente em função da sua solubilidade em comum 

em um solvente de extração orgânico, neste caso, o n-hexano (APHA, 2012). 

Determinados constituintes medidos pela análise de óleos e graxas podem 

influenciar nos sistemas de tratamento de águas residuárias, se presentes em quantidades 

excessivas, eles podem interferir nos processos biológicos e diminuir a eficiência da estação 

de tratamento de esgotos. Quando lançados em corpos d’água juntamente com efluentes 

tratados, podem formar películas na superfície e depósitos que levam à degradação ambiental 

(APHA, 2012). 

A caixa de gordura, a qual pode ser chamada de dispositivo de remoção de 

gordura, é comumente utilizada em sistema de pré-tratamento com finalidade de remoção de 

gordura, esta atua como dispositivo que evita sua entrada na rede coletora de esgotos. Esses 

dispositivos são instalados na parte externa de residências, interligando a tubulação de esgoto 

da cozinha à rede pública coletora (SEMIONATO, 2006). 

Os óleos e graxas contidos no afluente dos reatores e lagoas, sendo insolúveis e 

menos densos que a matriz sólido/água, em situação de mistura inadequada, acumulam-se na 

camada superficial, formando a escuma. Assim, a ideia inicial de que escuma seja 

essencialmente uma camada de óleos, graxas e gorduras provindos do afluente que por serem 

de difícil degradação, pouco densos e insolúveis em água, se acumulam na superfície do 

líquido (SOUZA, 2006). 

Se os óleos e graxas não forem removidos antes do lançamento do esgoto tratado, 

eles podem interferir com a vida aquática na superfície do corpo receptor, criando uma 

barreira na interface água-ar. A espessura de óleo necessária para formar uma película 

translúcida na superfície do corpo d’água é de aproximadamente 0,0003048 mm (METCALF; 

EDDY, 2003). 
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3.2.6 Sólidos sedimentáveis 

A característica física mais importante dos esgotos é relacionada aos sólidos, que 

são compostos por materiais em suspensão, sedimentáveis, coloidais e em solução 

(METCALF; EDDY, 2003). 

Análises de sólidos são importantes no controle de processos físicos e biológicos 

de tratamento de esgotos e para avaliar o cumprimento das normas regulatórias das agências 

ambientais. “Sólidos sedimentáveis” é um termo aplicado ao material da amostra que se 

sedimenta dentro de um período de tempo (APHA, 2012). 

Nos cursos d’água, os sólidos sedimentáveis podem causar danos aos peixes e às 

demais vidas aquáticas. Devido a suas características, eles podem se sedimentar no leito dos 

rios, alterando o habitat de organismos bentônicos ou, mesmo, danificar os locais de desova 

de peixes. Os sólidos sedimentáveis podem reter bactérias e resíduos orgânicos no fundo dos 

rios, promovendo decomposição anaeróbia (ESTEVES, 1998). Por isso, sua retirada ou 

diminuição da concentração durante o processo de tratamento de esgotos é objetável. 

 

3.2.7 Surfactantes 

Os surfactantes constituem uma classe importante de compostos químicos 

amplamente utilizados em diversos setores domésticos e industriais. Pelo fato de possuírem 

na mesma molécula grupos hidrofílicos e hidrofóbicos, os surfactantes tendem a se distribuir 

nas interfaces entre fases fluidas com diferentes graus de polaridade. Esta propriedade faz que 

os surfactantes sejam adequados para uma ampla gama de aplicações industriais envolvendo: 

detergência, emulsificação, lubrificação, capacidade espumante, capacidade molhante, 

solubilização e dispersão de fases (NITSCHKE; PASTORE, 2002). 

A maior utilização dos surfactantes se concentra na indústria de produtos de 

limpeza, principalmente para fabricação de sabões e detergentes, que depois de utilizados 

pelos consumidores na limpeza de utensílios passam a compor o esgoto doméstico. E esta é a 

principal fonte de surfactantes em uma ETE (NITSCHKE; PASTORE, 2002). 

Conforme Bonfim (2006), uma das formas de remover tais compostos do meio 

ambiente é através de processos bioquímicos, ou biodegradação. Esses processos de 

biodegradação modificam as estruturas químicas em questão, transformando-as em um ou 

mais produtos com propriedades químicas e físicas particulares. A biodegradação dos 

surfactantes ocorre através da atividade metabólica de micro-organismos, tais como bactérias 

que utilizam o surfactante como fonte de carbono, enxofre, etc., ilustrado na Figura 9. Os 

primeiros resultados positivos quanto à biodegradabilidade foram obtidos com processos 
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aeróbios, no entanto, nos últimos anos estudos da degradação anaeróbia têm ocupado bastante 

os cientistas, devido à grande divergência de resultados obtidos.  

 

Figura 9 – Etapas da biodegradação de um surfactante 

 
Fonte: Adaptado de Bonfim (2006) 

 

Se os surfactantes não forem degradados durante o tratamento, quando forem 

lançados em corpos d’água, eles tendem a se acumular na interface água-ar com o grupo 

hidrofílico na água e o grupo hidrofóbico no ar. E durante a aeração, estes compostos tendem 

a se acumular na superfície das bolhas de ar formando uma espuma muito estável 

(METCALF; EDDY, 2003).  

Quando em excesso no ambiente, os surfactantes podem atingir o sistema 

biológico por vias diversas, causando alteração na permeabilidade da membrana celular, no 

processo de fosforilação prejudicando o desenvolvimento microbiano; já no rio induzem 

eutrofização e redução nas trocas gasosas, entre outros efeitos. Estimativas sugerem que as 

ETEs conseguem reduzir cerca de um terço do total de surfactantes dispostos nas águas, mas 

boa parte destes ainda chegam a atingir águas e sedimentos de rio, mar e ambiente terrestre 

(HAMADA et al., 2011). 

 

3.3 Legislação vigente 

Os órgãos ambientais estaduais podem adotar os mesmos padrões e eficiências de 

tratamento de esgoto para lançamento em cursos d’água da Resolução CONAMA 430/2011, 

complementá-los ou eventualmente serem mais restritivos. Em Minas Gerais, a DN 

COPAM/CERH 01/2008 é adotada para estabelecer os parâmetros cujos limites de 

lançamento e eficiências devem ser seguidos; nessa norma estão alguns parâmetros mais 

restritivos e outros que complementam a Resolução CONAMA 430/2011. 
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Para os parâmetros que as normas não estabelecem padrões ou eficiências de 

lançamento de efluentes, as mesmas adotam os seguintes critérios. 

Na Resolução CONAMA 430/2011: 

Art. 5° Os efluentes não poderão conferir ao corpo receptor características de 

qualidade em desacordo com as metas obrigatórias progressivas, intermediárias e 

final, do seu enquadramento. 

§ 1° As metas obrigatórias para corpos receptores serão estabelecidas por 

parâmetros específicos. 

§ 2° Para os parâmetros não incluídos nas metas obrigatórias e na ausência de metas 

intermediárias progressivas, os padrões de qualidade a serem obedecidos no corpo 

receptor são os que constam na classe na qual o corpo receptor estiver enquadrado.  

 

Na DN 01/2008: 

Art. 23. Os efluentes não poderão conferir ao corpo de água características em 

desacordo com as metas obrigatórias progressivas, intermediárias e final, do seu 

enquadramento.  

§ 1º As metas obrigatórias serão estabelecidas mediante parâmetros.  

§ 2º Para os parâmetros não incluídos nas metas obrigatórias, os padrões de 

qualidade a serem obedecidos são os que constam na classe na qual o corpo receptor 

estiver enquadrado.  

§ 3º Na ausência de metas intermediárias progressivas obrigatórias, devem ser 

obedecidos os padrões de qualidade da classe em que o corpo receptor estiver 

enquadrado. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Caracterização da ETE 

O presente estudo foi realizado na ETE do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

(SAAE) de Pirapora, Minas Gerais. 

Pirapora possui uma área aproximada de 575,46 km
2
, situando-se na região do 

Alto Médio São Francisco, em sua margem direita. As médias anuais de temperatura na 

cidade oscilam entre 23ºC e 24ºC, com precipitações pluviométricas entre 900 mm e 1300 

mm por ano. A estação seca corresponde ao período de abril a outubro, com chuvas 

concentradas no período de novembro a março. A cidade localiza-se numa área de relevo 

relativamente plano, com altitude variando de 450 metros na planície fluvial do rio São 

Francisco, a aproximadamente 800 metros nas áreas de chapadas. Na área do município, o 

relevo apresenta características montanhosas em 5% de seu território, onduladas em 75% e 

características planas em 20% da sua área. A vegetação dominante é o cerrado, além da mata 

ciliar ao longo do São Francisco (SOUZA, 2008).  

A ETE funciona, desde junho de 2008, com a licença de operação nº 64/2008, 

expedida pela Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

de Minas Gerias (SUPRAM/MG). 

De acordo com informações fornecidas pelo SAAE, em 2015, cerca de 50% das 

residências de Pirapora tinham a rede coletora de esgotos disponível (mas nem todas estavam 

efetivamente ligadas à rede), o que correspondia a aproximadamente 8.300 ligações 

domiciliares; do restante, 47% possuíam soluções individuais (fossas sépticas ou negras) e 3% 

lançavam diretamente o esgoto em córregos e no rio São Francisco. 

O projeto do sistema de esgotamento sanitário do município de Pirapora foi feito 

em 1998 pela empresa Tecminas Engenharia Ltda (TECMINAS, 1998). A implantação da 

ETE visa o tratamento dos esgotos da área urbana da cidade. A estação é constituída de 

tratamento preliminar (gradeamento e desarenador), calha Parshall, tratamento secundário 

(reator anaeróbio de fluxo ascendente – UASB e lagoa de polimento), unidade de tratamento e 

disposição final de lodos (leito de secagem) e queimador de gás, conforme demonstrado na 

Figura 10. 

O projeto foi concebido para ser construído em 2 etapas, sendo que o tratamento 

preliminar é comum a ambas, a primeira etapa tratará uma vazão de 90 L.s
-1

 e tem 4 reatores 

UASB e 1 lagoa de polimento, já a segunda etapa (até a presente data não foi iniciada a 

construção) terá mais 4 reatores UASB e 1 lagoa de polimento, tendo a capacidade de 
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tratamento de 180 L.s
-1

. Portanto, hoje, a ETE está apta a receber, conforme o projeto, 90 L.s
-1

 

de esgoto para tratamento. 

 

Figura 10 – Imagem de satélite destacando os elementos da ETE/Pirapora 

 
Fonte: Adaptada de Google Earth (2016) 

 

4.1.1 Tratamento Preliminar 

O tratamento preliminar é o início do tratamento do esgoto, ele recebe os efluentes 

brutos provenientes das estações elevatórias e os direciona para um sistema de gradeamento, 

localizado anteriormente a um sistema de desarenação e de um medidor de vazão do tipo 

calha Parshall (TECMINAS, 1998). 

Após o gradeamento e desarenador, o efluente chega à calha Parshall, onde se 

calcula a vazão afluente em função do nível d’água (VON SPERLING, 2005). A Figura 11 

detalha o dimensionamento e na Figura 12 são mostradas fotos do tratamento preliminar da 

ETE/Pirapora.  

 

Figura 11-  Detalhamento e dimensões, em centímetros, do tratamento preliminar 

 
Fonte: Adaptada de TECMINAS (1998) 
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Figura 12 -  A - Vista geral do Tratamento Preliminar, B – Gradeamento, C – 

Desarenadores, SAAE / Pirapora 

 
Fonte: Do autor (2016) 

 

4.1.2 Reator UASB 

O esgoto, já gradeado e desarenado, é encaminhado à estação elevatória final e 

posteriormente ao conjunto de 4 reatores UASB; a vazão afluente a ETE é aqui dividida 

igualmente entre os 4 reatores, que promovem a decomposição da matéria orgânica pela ação 

de bactérias anaeróbias (TECMINAS, 1998). 

A Tabela 8 detalha as principais características físicas dos reatores UASB da 

ETE/Pirapora. 

 

Tabela 8 – Características físicas dos reatores UASB, SAAE/Pirapora 

Características Magnitude 

Número de reatores (unid.) 4 

Altura (m.)* 5,65 

Comprimento (m.)* 8,00 

Largura (m.)* 8,00 

Volume (m³)* 361,6 
Legenda: * valores referentes a cada reator 

Fonte: Adaptada de TECMINAS (1998) 

 

A Figura 13 destaca as dimensões, enquanto a Figura 14 ilustra os reatores UASB 

do SAAE/Pirapora. 
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Figura 13- Detalhamento e dimensões, em centímetros, do reator UASB, 

SAAE/Pirapora 

 
Fonte: Adaptado de Tecminas (1998) 

 

Figura 14 - Vista geral dos reatores UASB 

 
Fonte: Do autor (2015) 

 

Durante sua operação, alguns cuidados devem ser tomados para que a eficiência 

dos reatores UASB seja mantida, como por exemplo, a desobstrução frequente das tubulações 

de alimentação, pois a obstrução, conforme Figura 15, leva a uma distribuição desigual do 

efluente no fundo do reator, podendo levar ao aparecimento de zonas mortas e/ou formação de 

curto-circuitos (CHERNICHARO, 1997). 
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Figura 15 - Obstrução nas tubulações de alimentação do reator UASB 

 

Fonte: Do autor (2015) 

 

O efluente dos reatores UASB é levado à lagoa de polimento, onde se objetiva 

melhoria de sua qualidade antes de ser lançado no corpo receptor, o rio São Francisco. 

 

4.1.3 Lagoa de Polimento 

A Tabela 9 detalha as principais características físicas da lagoa de polimento da 

ETE/Pirapora. 

 

Tabela 9 – Características físicas da lagoa de polimento, SAAE/Pirapora 

Características Magnitude 

Número de entradas/saídas 1/1 

Profundidade (m) 1,50 

Comprimento (m) 200 

Largura (m) 120 

Relação comprimento/largura 1,66 

Volume (m³) 36.000 
Fonte: Adaptado de TECMINAS (1998) 

 

A Figura 16 demonstra a lagoa de polimento da ETE/Pirapora. 
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Figura 16 – Vista geral da lagoa de polimento 

 
Fonte: Do autor (2015) 

 

Após a lagoa, o efluente segue até o lançamento no rio São Francisco. 

 

4.1.4 Leito de secagem 

Os resíduos provenientes da ETE; o material gradeado, o retirado do desarenador 

e a escuma dos reatores UASB; são encaminhados para o aterro sanitário municipal. O 

excesso de lodo gerado nos reatores UASB é destinado aos leitos de secagem, que após a 

desidratação também são encaminhados ao aterro sanitário municipal (TECMINAS, 1998). 

Nos leitos de secagem dois principais mecanismos são responsáveis pela 

desidratação, a evaporação do líquido e percolação do excesso pela camada de areia e pela 

camada de suporte, retornando, por gravidade, ao poço de sucção da estação elevatória final. 

 

Figura 17 – Vista geral dos leitos de secagem 

 
Fonte: Do autor (2015) 

 

4.1.5 Queimador de gás 

Os gases resultantes do processo de digestão anaeróbia nos reatores UASB são 

coletados na parte interna dos separadores trifásicos, localizados na parte superior do reator, 

daí encaminhados até o queimador, conforme Figura 18. 
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Figura 18 – Vista geral do queimador de gás e casa de apoio (à esquerda) e detalhe 

do queimador de gás (à direita) 

 
Fonte: Do autor (2015) 

 

4.2 Descrição dos pontos e frequência das coletas 

Foram selecionados 2 pontos na ETE para coleta de amostras simples, conforme 

Figura 19 abaixo: 

Ponto 1: afluente, entrada do esgoto bruto. 

Ponto 2: saída da lagoa de polimento, antes do efluente tratado ser lançado no rio 

São Francisco. 

 

Figura 19 – Localização dos pontos de coleta na ETE, SAAE/Pirapora 

  
Fonte: Adaptado de Tecminas (1998) 

As coletas ocorreram em fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro de 

2015, totalizando-se 06. 
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4.3 Parâmetros de monitoramento e análises laboratoriais 

Dentre as condicionantes estabelecidas na licença de operação, há que se 

implementar o monitoramento dos seguintes parâmetros com frequência de análises bimestral: 

amônia, DBO, DQO, Escherichia coli, fósforo, óleos e graxas, sólidos sedimentáveis e 

surfactantes. E esses parâmetros que serão utilizados na avaliação da carga removida da ETE. 

DBO e DQO serão utilizados quanto ao cumprimento dos padrões de lançamento de efluente 

no rio São Francisco, estabelecidos na Resolução CONAMA 430/2011 e DN 01/2008. 

A metodologia para acondicionamento e preservação das amostras coletadas 

seguiu os procedimentos estabelecidos pela APHA (2012), e estão demonstrados na Tabela 

10. 

Tabela 10 – Formas de acondicionamento e preservação dos parâmetros analisados 

Parâmetro Acondicionamento e preservação 

Amônia Recipiente de vidro. Preservado com ácido sulfúrico e 

refrigeração a 4°C. 

DBO Recipiente de vidro. Preservado com refrigeração a 4°C. 

DQO Recipiente de vidro. Preservado com ácido sulfúrico e 

refrigeração a 4°C. 

E. coli Recipiente de vidro. Preservado com arsenito de sódio e 

refrigeração a 4°C. 

Fósforo Recipiente de vidro. Preservado com ácido sulfúrico e 

refrigeração a 4°C. 

Óleos e graxas Recipiente de plástico. Preservado com ácido sulfúrico e 

refrigeração a 4°C. 

Sólidos 

sedimentáveis 

Recipiente plástico com capacidade de 1 litro. Preservado 

com refrigeração a 4°C. 

Surfactantes Recipiente de vidro. Preservado com refrigeração a 4°C. 
Fonte: Adaptado de APHA (2012) 

Todas as metodologias utilizadas para as análises dos parâmetros contemplados 

neste estudo estão descritas na Tabela 11 abaixo, e estão conforme Standard Methods for 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012). 

 

Tabela 11– Metodologia de análise dos parâmetros avaliados 

Parâmetro Metodologia Descrição 

Amônia SM 4500 NH3 C 

Destilação seguida de titulação 

potenciométrica com ácido 

sulfúrico 0,02 N 

DBO SM 5200 B DBO de 5 dias a 20°C 

DQO SM 5220 D Refluxo aberto 

E. coli SM 9223 B Colilert para tubos múltiplos 

Fósforo SM 4500 P E 

Espectrofotométrico com leitura 

em comprimento de onda igual a 

880 nm 
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Tabela 11– Metodologia de análise dos parâmetros avaliados (continuação) 

Óleos e graxas SM 5520 D 
Filtração seguida de extração no 

Soxhlet com solvente 

Sólidos sedimentáveis SM 2540 F Sendimentação em cone Imhoff 

Surfactantes SM 5540 C 

Extração ácida seguida de 

leitura em espectrofotômetro em 

comprimento de onda igual a 

652 nm 
Fonte: Adaptado de APHA (2012) 

 

4.4 Medição de vazão 

A leitura do nível de esgoto na calha Parshall foi feita através do uso de uma 

régua graduada. O valor da vazão afluente é calculado através do uso de uma tabela 

padronizada que relaciona o nível de esgoto com a vazão. 

As leituras são feitas 3 vezes ao dia: às 9, 13 e 16 horas, e fazem parte da rotina de 

operação e manutenção da ETE.  

 

4.5 Avaliação da carga e eficiência 

Para cada parâmetro estudado foi construído um gráfico tipo box plot, no 

programa Microsoft Excel, para se comparar os valores obtidos de carga na entrada e saída do 

efluente. 

A estatística descritiva foi utilizada para analisar os dados, adotando-se os valores 

mínimos, médios, máximos e desvio padrão para cada parâmetro.  

A carga removida durante o tratamento de efluentes foi determinada em valores 

absolutos (Fórmula 1, com exceção de sólidos sedimentáveis que utilizou a Fórmula 2 e E. 

coli que utilizou a Fórmula 3) e percentuais (Fórmula 4), a partir da comparação da média dos 

resultados dos parâmetros obtidos no primeiro ponto de coleta, denominado efluente bruto, 

com a média dos resultados dos parâmetros obtidos no segundo ponto de coleta, denominado 

saída final do tratamento. 

 

Carga (kg.d
-1

) = Concentração média (mg.L
-1

) x Vazão (L.s
-1

) x 0,0864                       (1) 

 

Carga (L.d
-1

) = Concentração média (ml. L
-1

) x Vazão (L.s
-1

) x 86,4                              (2) 

 

Carga (NMP. d
-1

) = Concentração média (NMP.100ml
-1

) x Vazão (L.s
-1

) x 8.640             (3) 
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A eficiência foi calculada conforme Fórmula 4 abaixo. 

 

Eficiência (%) = Média parâmetro entrada – Média parâmetro saída x 100                  (4) 

Média parâmetro entrada 

 

Os resultados encontrados a partir da Fórmula 4, a fim de se avaliar o desempenho 

da ETE, foram comparados com valores típicos de eficiência disponibilizados pela literatura 

específica para sistemas de tratamento semelhantes, e demonstrados na Tabela 12, como: 

Alem Sobrinho; Jordão (2001), Bonfim (2006), Chernicharo (1997), Dias et al. (2014), 

Guedes (2004), Semionato (2006), Souza (2006), Takeuti (2003), Von Sperling; Chernicharo 

(2000) e Von Sperling (2002 e 2005).  

 

Tabela 12 – Eficiência de tratamento disponibilizada na literatura 

Parâmetro Eficiência 

Amônia 50 – 65% 

DBO 77 – 87% 

DQO 70 – 83% 

E. coli 
3 – 5 unidades logarítmicas 

(ou 99,9 – 99,999%) 

Fósforo > 50% 

Óleos e graxas  70% 

Sólidos sedimentáveis 90 – 95% 

Surfactantes  60% 
Fonte: Do autor (2016) 

 

4.5 Cumprimento da legislação 

A legislação vigente, Resolução CONAMA 430/11 e DN 01/08 tratam da 

eficiência de remoção para, somente, os parâmetros DBO e DQO, que deve ser, conforme 

destaca a Tabela 13, de no mínimo 60% e 55%, respectivamente. Os resultados obtidos a 

partir da Fórmula 4, para DBO e DQO, foram comparados às normativas legais para fins de 

avaliação de seu cumprimento.  

 

Tabela 13 – Comparação entre a Resolução CONAMA 430/11 e DN 01/2008 

Parâmetro Unidade 
Brasil CONAMA 

430/11 

Minas Gerais 

DN 01/2008 

DBO (eficiência mínima de 

remoção) 
mg.L

-1
 120 (60%) 60 (60%) 

DQO (eficiência mínima de 

remoção) 
mg.L

-1
 - 180 (55%) 

Fonte: Do autor (2016) 
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Em cada box plot de DBO e DQO foi adicionada uma linha tracejada para 

demonstrar a eficiência estabelecida pelas normativas anteriormente citadas. O 

posicionamento destas linhas foi feito a partir da média da carga afluente, onde seu valor foi 

multiplicado por 0,40 (1,00 – 0,60) no caso de DBO; e 0,45 (1,00 – 0,55) para DQO.   
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Vazão 

A vazão média mensal ao longo do ano de 2015 é apresentada na Figura 20 

abaixo. Nela é possível visualizar que a máxima vazão média mensal afluente à ETE ocorreu 

em janeiro de 2015, com 38,8 L.s
-1

, enquanto que em abril ocorreu o menor valor médio, 33,3 

L.s
-1

. A vazão média afluente, correspondente ao ano de 2015, foi de 35,38 L.s
-1

, e este será o 

valor adotado para calcular a carga removida durante o tratamento na ETE avaliada.  

Nos meses de janeiro, fevereiro, julho, novembro e dezembro a vazão média 

observada estava acima da média anual, enquanto que nos demais meses os valores estiveram 

abaixo da média anual. 

 

Figura 20 - Vazão mensal média afluente (em L.s
-1

) à ETE/Pirapora, em 2015 

 
Linha tracejada indica a média. 

Fonte: Do Autor (2016) 

 

5.1 Amônia 

A Figura 21 destaca a carga de amônia no esgoto bruto e tratado, a carga média 

afluente foi de 198,77 kg.d
-1 

e no efluente foi de 99,15 kg.d
-1

. No presente estudo, a eficiência 

média foi de 50,12% na remoção de amônia, dentro dos limites observados pela literatura 

especializada, entre 50 e 65% (VON SPERLING, 2000; ALEM SOBRINHO; JORDÃO, 

2001). 

É possível observar no box plot abaixo um dado outlier inferior, que corresponde 

a carga afluente de 126,25 kg.d
-1

. Esse baixo valor influencia por diminuir tanto o valor médio 

da carga afluente quanto a eficiência observada, se o mesmo fosse descartado, a eficiência na 

remoção de amônia seria 53,52%, ou seja, maior do que a apresentada, 50,12%. 
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Figura 21 - Acima: Box plot da carga de Amônia, em kg.d
-1

. Abaixo: Estatística 

descritiva dos dados de Amônia na entrada e saída, ETE/Pirapora 

 
 Entrada Saída 

Máximo (kg.d
-1

) 239,4 118,61 

Médio (kg.d
-1

) 198,77 99,15 

Mínimo (kg.d
-1

) 126,25 54,41 

Desvio Padrão (kg.d
-1

) 39,20 28,18 

Eficiência (%) 50,12 

3º Quartil (kg.d
-1

) 221,01 117,38 

Mediana (kg.d
-1

) 202,12 115,67 

1º Quartil (kg.d
-1

) 197,35 83,36 
Fonte: Do Autor (2016) 

 

Nos reatores UASB, praticamente não se observa nenhuma remoção de 

compostos nitrogenados (ASSUNÇÃO, 2009). Enquanto que nas lagoas de polimento os 

fatores climáticos e a complexa interação estabelecida por diversos grupos de microrganismos 

proporcionam algumas rotas de transformação do nitrogênio. O N-orgânico poderá ser 

hidrolisado por bactérias heterotróficas transformando-se em amônia livre (NH3) pela 

amonificação ou sedimentar-se e permanecer no lodo da lagoa. A NH3 poderá ser convertida 

em nitrito (NO2-) e posteriormente em nitrato (NO3-) pela nitrificação. O nitrato, por sua vez, 

poderá, em condições anóxicas, ser convertido em nitrogênio molecular (N2) que escapa para 

atmosfera. A NH3 e NO3- podem ser assimilados por algas e bactérias para seu crescimento. 

Outra rota seguida é o desprendimento de amônia na forma de gás, processo denominado 

volatização (VON SPERLING et al., 2009b).  
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5.2 DBO 

O esgoto afluente de Pirapora apresenta carga média de DBO de 907,88 kg.d
-1

, 

variando entre 1.158,54 e 803,95 kg.d
-1

, conforme demonstrado na Figura 22. A eficiência na 

remoção da Demanda Bioquímica de Oxigênio durante o tratamento de esgoto foi de 69,36%, 

acima dos 60% que estabelecem a resolução CONAMA 430/11 e DN 01/2008, portanto, 

quanto a este parâmetro a eficiência estabelecida pelas normativas é atendida. Analisando-se o 

box plot da saída (efluente tratado), percebe-se que todos os valores encontrados estão abaixo 

da linha tracejada, atendendo à resolução CONAMA 430/11 e DN 01/08, que corresponde a 

carga de 363,13 kg.d
-1

, com exceção do outlier superior.  

 

Figura 22 - Acima: Box plot da carga de DBO, em kg.d
-1

. Abaixo: Estatística 

descritiva dos dados de DBO na entrada e saída, ETE/Pirapora 

  
 Entrada Saída 

Máximo (kg.d
-1

) 1.158,54 607,27 

Médio (kg.d
-1

) 907,88 278,18 

Mínimo (kg.d
-1

) 803,95 137,69 

Desvio Padrão (kg.d
-1

) 134,28 173,67 

Eficiência (%) 69,36 

3º Quartil (kg.d
-1

) 933,86 297,20 

Mediana (kg.d
-1

) 862,02 230,02 

1º Quartil (kg.d
-1

) 817,70 165,87 
A linha tracejada indica o valor correspondente à legislação ambiental 

Fonte: Do Autor (2016) 

 

Porém, mesmo atendendo a legislação ambiental, a eficiência na remoção de 

DBO, de 69,36% durante o tratamento, ocorreu abaixo do limite esperado e descrito pela 

literatura, que seria entre 77 e 87% (CHERNICHARO, 1997; VON SPERLING, 2005).  
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Os reatores UASB vêm demonstrando grande aplicabilidade para qualquer 

população atendida, com eficiência de remoção de DBO razoavelmente boa e a um custo 

relativamente baixo. Porém, se os reatores UASB forem utilizados como única etapa de 

tratamento, via de regra, não conseguirão atender aos padrões impostos pela legislação, por 

isso, órgãos de controle ambiental solicitam que reatores UASB possuam tratamento 

complementar (VON SPERLING, 2002). 

Tanto o conjunto de reatores UASB, quanto à lagoa de polimento, possuem 

mecanismos apropriados para a remoção da carga de DBO do efluente, para se avaliar essa 

menor eficiência, comparando-se com a descrita na literatura especializada, que é entre 77 e 

87%, faz-se necessários estudos que avaliem cada componente do sistema reator UASB/lagoa 

de polimento individualmente. 

 

5.3 DQO 

É possível observar que o esgoto afluente tem uma carga média de DQO igual a 

1.606,87 kg.d
-1

 e mediana de 1.638,47 kg.d
-1

. A eficiência média de remoção de DQO na 

ETE/Pirapora foi de 53,36%, um pouco menor do que a estabelecida pela legislação DN 

01/2008, que é de 55%, lançando no rio São Francisco um efluente com carga média de 

749,45 kg.d
-1

. 

Atentando-se ao box plot da saída, percebe-se que a linha tracejada, que 

corresponde ao valor de 723,1 kg.d
-1

, corta a “caixa”, indicando que alguns valores atendem e 

outros não atendem a eficiência estabelecida pela DN 01/2008. 

 

Figura 23 - Acima: Box plot da carga de DQO, em kg.d
-1

. Abaixo: Estatística 

descritiva dos dados de DQO na entrada e saída, ETE/Pirapora 
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Figura 23 - Acima: Box plot da carga de DQO, em kg.d
-1

. Abaixo: Estatística 

descritiva dos dados de DQO na entrada e saída, ETE/Pirapora 

(continuação) 

 Entrada Saída 

Máximo (kg.d
-1

) 1846,33 1208,58 

Médio (kg.d
-1

) 1606,88 749,45 

Mínimo (kg.d
-1

) 1268,59 549,31 

Desvio Padrão (kg.d
-1

) 220,19 240,56 

Eficiência (%) 53,36 

3º Quartil (kg.d
-1

) 1769,15 770,67 

Mediana (kg.d
-1

) 1638,47 675,31 

1º Quartil (kg.d
-1

) 1487,15 607,95 
A linha tracejada indica o valor correspondente à legislação ambiental 

Fonte: Do Autor (2016) 

 

A eficiência observada na remoção da Demanda Química de Oxigênio foi inferior 

à estabelecida pela DN 01/08, que seria de 55%, e a relatada na literatura especializada, que 

seria entre 70 e 83% (CHERNICHARO, 1997; ALEM SOBRINHO, JORDÃO, 2001; VON 

SPERLING, 2005). Isso pode ser devido à, segundo Chernicharo (1997) e Metcalf e Eddy 

(2003), a composição do esgoto, com presença de compostos orgânicos que não podem ser 

degradados (recalcitrantes), ou ainda, a presença de compostos que não são fermentados pelos 

organismos anaeróbios, antes que ocorra uma adaptação ao substrato; ou ainda, segundo Von 

Sperling (2002), à configuração da lagoa de polimento, com apenas uma entrada e uma saída, 

o que pode favorecer a ocorrência de curto-circuito, diminuindo o TDH da lagoa. Estas 

considerações sobre a menor eficiência na remoção de DQO também podem ser aplicadas à 

DBO.  

 

5.4 Escherichia coli 

 

Comparando-se os resultados médios da carga do afluente e do efluente foi 

possível observar que a eficiência média na remoção de E. coli foi de 97,53%, o que deixou o 

efluente final com carga de 1,43E + 10 NMP.d
-1

.  

Mesmo sendo esta a maior eficiência observada no presente estudo, a literatura 

especializada descreve eficiências ainda maiores, entre 99,9 e 99,999% (MASCARENHAS et 

al., 2004; VON SPERLING, 2005). 

É possível observar, através do box plot, a grande variabilidade dos resultados 

encontrados para o esgoto bruto, o contrário do esgoto tratado que tem uma tendência de ter 

os dados mais agrupados. 
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Figura 24 - Acima: Box plot (em escala logarítmica) da carga de Escherichia coli, 

em NMP.d
-1

. Abaixo: Estatística descritiva dos dados de Escherichia 

coli na entrada e saída, ETE/Pirapora 

 
 Entrada Saída 

Máximo (NMP.d
-1

) 1,47E + 12 3,36E + 10 

Médio (NMP.d
-1

) 5,81E + 11 1,43E + 10 

Mínimo (NMP.d
-1

) 9,17E + 09 6,11E + 09 

Desvio Padrão (NMP.d
-1

) 7,04E + 11 1,10E + 10 

Eficiência (%) 97,53 

3º Quartil (NMP.d
-1

) 1,09E + 12 9,17E + 09 

Mediana (NMP.d
-1

) 5,72E + 10 1,86E + 09 

1º Quartil (NMP.d
-1

) 7,43E + 10 6,73E + 08 
Fonte: Do Autor (2016) 

 

 

Os mecanismos de remoção de E. coli, incluem as condições climáticas, como a 

temperatura média de Pirapora, variando entre 19,42 e 32,43°C em 2015 (Fonte: Dados da 

Rede do INMET), o que consequentemente aumenta a temperatura média do efluente durante 

o tratamento; e pelo aumento na concentração de OD ao longo do tratamento, especificamente 

na lagoa de polimento (dados não divulgados no presente estudo); fatores esses que 

favorecem ao decaimento bacteriano (MASCARENHAS et al., 2004). Porém, esta eficiência 

observada no presente estudo, menor do que a relatada na literatura pode ser um indicativo de 

que a redução de carga pode ser ainda maior (MASCARENHAS et al., 2004; VON 

SPERLING, 2005). 

Além dos fatores descritos anteriormente, Mascarenhas et al. (2004), cita que nas 

lagoas de polimento, principais responsáveis pela remoção de E. coli, predominam condições 

adversas para os organismos patogênicos, como bactérias de origem fecal, tais como: elevada 
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radiação solar, elevados valores de pH, efeito de toxinas produzidas por algas e outras, como 

predação, competição e inanição. 

 

5.5 Fósforo 

O ensaio de fósforo apresentou 49,30% de eficiência na remoção da carga, bem 

próximo do relatado na literatura, 50% (VON SPERLING, 2005). Durante o tratamento de 

esgoto, 13,95 kg.d
-1

 de fósforo são retirados, deixando de serem lançados no rio São 

Francisco, esse valor corresponde a diferença entre a carga média afluente, 28,30 kg.d
-1

, e da 

efluente, 14,35 kg.d
-1

. 

 

Figura 25 - Acima: Box plot da carga de Fósforo, em kg.d
-1

. Abaixo: Estatística 

descritiva dos dados de Fósforo na entrada e saída, ETE/Pirapora 

  
 Entrada Saída 

Máximo (kg.d
-1

) 35,15 15,59 

Médio (kg.d
-1

) 28,30 14,35 

Mínimo (kg.d
-1

) 25,04 13,36 

Desvio Padrão (kg.d
-1

) 3,96 0,94 

Eficiência (%) 49,30 

3º Quartil (kg.d
-1

) 27,82 14,67 

Mediana (kg.d
-1

) 26,90 14,67 

1º Quartil (kg.d
-1

) 25,59 13,45 
Fonte: Do Autor (2016) 

 

Os principais mecanismos na remoção de fósforo ocorrem nas lagoas, 

especificamente em relação ao presente estudo, na lagoa de polimento, podendo ser: retirada 

do fósforo orgânico contido nas algas e bactérias através da saída do efluente final, 

sedimentação do fósforo orgânico no lodo e precipitação de fosfato em condições de elevado 
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pH (o pH deve ser de mínimo 9,00 para que haja uma precipitação significativa) (VON 

SPERLING et al., 2009b). 

 

5.6 Óleos e Graxas 

A eficiência na remoção de óleos e graxas durante o tratamento de esgoto foi de 

71,70%, um pouco acima da eficiência de 70% observada em outros trabalhos realizados em 

sistemas de tratamento semelhantes ao estudado (METCALF; EDDY, 2003; SOUZA, 2006). 

 

Figura 26 - Acima: Box plot da carga de Óleos e Graxas, em kg.d
-1

. Abaixo: 

Estatística descritiva dos dados de Óleos e Graxas na entrada e saída, 

ETE/Pirapora 

  
 Entrada Saída 

Máximo (kg.d
-1

) 95,37 27,51 

Médio (kg.d
-1

) 82,64 23,40 

Mínimo (kg.d
-1

) 64,19 21,40 

Desvio Padrão 14,57 2,31 

Eficiência (%) 71,70 

3º Quartil (kg.d
-1

) 93,23 24,07 

Mediana (kg.d
-1

) 88,65 22,81 

1º Quartil (kg.d
-1

) 70,31 21,72 
Fonte: Do Autor (2016) 

 

Os valores da carga afluente, com relação a óleos e graxas, variaram de 64,19 a 

95,37 kg.d
-1

, enquanto que o efluente final apresentou carga variável entre
 
21,40 e 27,51 kg.d

-

1
. Esses valores deixaram o box plot da saída com o espaço interquartil bem menor do que o 

da entrada, o que também é observado nos valores do desvio padrão, 2,31 e 14,57, 

respectivamente. 
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Segundo Souza (2006), no interior do separador trifásico dos reatores UASB, por 

ser uma subunidade fechada à saída de líquido, há naturalmente a possibilidade de uma 

relevante camada de escuma se formar, por isso torna-se imperioso que os trabalhos de 

operação e manutenção neste compartimento não sejam negligenciados. 

 

5.7 Sólidos Sedimentáveis 

O valor médio da carga de sólidos sedimentáveis no efluente final foi de 550,23 

L.d
-1

 e a mediana foi 305,68 L.d
-1

. A eficiência de 89,16% foi bem próxima de 90%, que é o 

valor observado na literatura (TAKEUTI, 2003; VON SPERLING, 2005). O box plot da 

entrada mostra que os valores de carga encontrados são mais dispersos do que os da saída, que 

tendem a se concentrar entre os valores de 305,68 e 611,37 L.d
-1

. 

   

Figura 27 - Acima: Box plot da carga de Sólidos Sedimentáveis, em L.d
-1

. Abaixo: 

Estatística descritiva dos dados de Sólidos Sedimentáveis na entrada e 

saída, ETE/Pirapora 

 
 Entrada Saída 

Máximo (L.d
-1

) 6.419,35 1.222,73 

Médio (L.d
-1

) 5.074,34 550,23 

Mínimo (L.d
-1

) 3.668,20 305,68 

Desvio Padrão (L.d
-1

) 1.072,07 398,56 

Eficiência (%) 89,16 

3º Quartil (L.d
-1

) 5.807,98 611,37 

Mediana (L.d
-1

) 4.890,93 305,68 

1º Quartil (L.d
-1

) 4.585,65 305,68 
Fonte: Do Autor (2016) 
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Essa eficiência, bem próxima à indicada na literatura, mostra que o efluente pouco 

contribui com materiais sedimentáveis no leito do rio, minimizando essa fonte de sólidos 

responsáveis por causar assoreamento no rio São Francisco. De acordo com o Relatório de 

Impacto Ambiental, um dos principais problemas ambientais na bacia do rio São Francisco é 

o assoreamento, e com os valores encontrados, depreende-se que a ETE/Pirapora pouco 

contribui para o agravamento deste impacto (BRASIL, 2004). 

 

5.8 Surfactantes 

Apesar de complexo o mecanismo de remoção de surfactantes, sua eficiência 

média foi de 82,33%. Como comparação, Bonfim (2006) estudando um sistema de tratamento 

semelhante ao encontrado na ETE/Pirapora, formado por reator UASB e lagoa de polimento, 

observou uma redução da concentração de surfactantes em torno de 60%, há uma tendência de 

que o efluente tratado na ETE/Pirapora tenha uma qualidade melhor do que o observado na 

literatura. 

Conforme Figura 28, os valores encontrados na entrada apresentaram maior 

variação em relação aos da saída, que tenderam a ser menos dispersos.   

  

Figura 28 - Acima: Box plot da carga de Surfactantes, em kg.d
-1

. Abaixo: 

Estatística descritiva dos dados de Surfactantes na entrada e saída, 

ETE/Pirapora 

 
 Entrada Saída 

Máximo (kg.d
-1

) 29,04 10,39 

Médio (kg.d
-1

) 14,59 2,58 

Mínimo (kg.d
-1

) 6,76 0,67 

Desvio Padrão 9,05 3,85 

Eficiência (%) 82,33 
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Figura 28 - Acima: Box plot da carga de Surfactantes, em kg.d
-1

. Abaixo: 

Estatística descritiva dos dados de Surfactantes na entrada e saída, 

ETE/Pirapora (continuação) 

3º Quartil (kg.d
-1

) 19,72 1,63 

Mediana (kg.d
-1

) 11,74 0,94 

1º Quartil (kg.d
-1

) 7,36 0,74 
Fonte: Do Autor (2016) 

 

No presente estudo, não foram analisados os compostos intermediários da 

degradação dos surfactantes, por isso torna-se impossível afirmar se houve biodegradação 

total ou parcial dos compostos, ou seja, não se sabe se a redução de 82,33% foi devida a 

formação de compostos intermediários ou finais provenientes dos surfactantes. Houve uma 

redução de, em média, 12,01 kg de surfactantes por dia, que, se não houvesse a ETE, seriam 

lançados no corpo receptor. 
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6 CONCLUSÃO 

Todos os parâmetros avaliados tiveram uma redução de carga ao final do 

tratamento, o que é esperado, pois esse é o objetivo de uma Estação de Tratamento de Esgoto, 

reduzir a níveis aceitáveis as cargas de poluentes para minimizar o impacto do lançamento no 

corpo receptor, o rio São Francisco.  

DBO, DQO e E. coli tiveram eficiências abaixo do esperado, isso pode ser um 

indicativo de que a lagoa de polimento, principalmente, não está em sua plena efetividade. 

O tratamento feito na ETE cumpre as legislações ambientais Resolução 

CONAMA 430/2011 e DN 01/2008 quanto à eficiência na remoção de DBO, porém para a 

DQO a eficiência deve ser melhorada afim de cumprir a meta estipulada na DN 01/2008.  

As variações de vazão e carga aplicada, a operação, os fatores de projeto e de 

construção exercem uma grande influência no desempenho dos sistemas de tratamento de 

esgoto. Estes aspectos não foram considerados no presente estudo, que procurou apenas 

apresentar um diagnóstico da eficiência do tratamento de esgoto em Pirapora. Os resultados 

apresentados retratam a realidade ora vivenciada, mas não o potencial do sistema reator 

UASB e lagoa de polimento, que podem atingir desempenhos superiores aos apresentados, 

principalmente em relação à DBO, DQO e E. coli.  
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7 RECOMENDAÇÕES 

Para buscar elucidar os fatores que conduziram a um melhor ou pior desempenho, 

e também para evitar que dúvidas sejam lançadas sobre a capacidade deste sistema de 

tratamento analisado, reator UASB e lagoa de polimento, sugere-se que se efetue um estudo 

de avaliação da influência de fatores de projeto e de operação no desempenho da Estação de 

Tratamento de Esgoto de Pirapora, além de outros estudos, que devem atentar-se: 

1- A alteração da amostragem simples para composta, pois essas últimas minimizam o efeito 

das modificações que os parâmetros de interesse sofrem em pequenos intervalos de tempo; 

2- Não basta que os parâmetros estejam com eficiência conforme estipulado pelas normativas, 

a ETE deve ter a missão de sempre buscar minimizar o impacto do lançamento do efluente no 

corpo receptor; 

3- Há sempre uma propensão de aumento da vazão afluente à ETE, devido haver 

constantemente novas ligações à rede coletora, isso pode alterar o desempenho dos 

parâmetros estudados; 

4- Para uma avaliação da eficiência do tratamento de cada etapa em particular (tratamento 

preliminar, reator UASB e lagoa de polimento) para se compreender a contribuição de cada 

uma dessas no desempenho global da ETE;  

5- Deve-se conhecer o TDH real da lagoa de polimento para melhor apreciar a conveniência 

da concepção de adicionais dispositivos de entrada e saída, ou chicanas, que minimizem aos 

curtos-circuitos e as zonas mortas, e por decorrência influem na eficiência da remoção de 

alguns parâmetros, especialmente DBO, DQO e E. coli.  
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