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RESUMO 

O tratamento adequado de resíduos provenientes de esgotos é uma alternativa para 

garantir boas condições de saúde à população e para preservar os recursos 

hídricos. As Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) são destinos adequados 

para o processo de limpeza das águas residuárias. A existência de estações de 

tratamento em condições adequadas é uma condição necessária para que águas 

residuárias sejam devidamente tratadas e devolvidas ao meio ambiente em 

condições ambientalmente seguras. Entretanto, há casos em que essa cadeia de 

tratamento e reaproveitamento da água é comprometida devido a fatores diversos. 

Este é o caso do município de Sabará (MG), em que todo o esgoto produzido em 

seu perímetro é indevidamente lançado no rio das Velhas e em seus afluentes, sem 

qualquer processo de tratamento, a despeito da existência de quatro ETEs no 

perímetro do município, as quais encontram-se em estado inativo de funcionamento 

desde a sua construção. Dentre as quatro ETEs existentes apenas uma, 

denominada Villa Real, encontra-se em boas condições estruturais, podendo ser 

uma alternativa viável para minimizar as ações antropogênicas no rio das Velhas. 

Dentro deste contexto procedeu-se, neste trabalho, à avaliação do potencial de 

melhoria na qualidade do corpo d’água receptor do lançamento (o rio das Velhas), 

caso a ETE Villa Real estivesse em funcionamento. Para tal fim, foram investigadas 

as características da população a ser atendida, com base nas especificações do 

esgoto doméstico existente na localidade estudada, a fim se de fazer uma projeção 

dos benefícios gerados àquele ambiente social e ao corpo hídrico que o estudo 

abrange, caso a ETE estivesse em funcionamento dentro dos padrões de eficiência 

desejáveis. 

Palavras-chave: Esgoto. Tratamento de águas residuárias. Recursos Hídricos. 

Qualidade da água. Estação de Tratamento de Esgoto. 

  



 
 

ABSTRACT 

Appropriate treatment of waste from sewage is an alternative to ensure good health 

conditions for the population and to preserve water resources. The Sewage 

Treatment Plants (STP) are suitable destinations for the wastewater cleaning 

process. The existence of treatment plants under suitable conditions is a necessary 

for wastewater to be properly treated and returned to the environment in 

environmentally safe conditions. However, have are cases in which this chain of 

treatment and reuse of water is compromised due to several factors.This is the case 

of the municipality of Sabará (MG), that all the sewage produced in its perimeter is 

improperly released in the das Velhas river and its tributaries, without any treatment 

process, in spite of the existence of four STPs in the perimeter of the municipality, 

which have been in an inactive state since its construction.Of the four existing STPs 

only one called Villa Real, is in good structural condition, and can be a viable 

alternative to minimize the anthropogenic actions in the das Velhas river. Amoung 

this context, we evaluated the potential for improvement in the quality in the receiver 

body (the das Velhas river), in case the STP Villa Real was in operation. For that the 

characteristics of the population to be served were investigated, based on the 

specifications of domestic sewage in the studied locality, in order to make a 

projection of the benefits generated to that social environment and to the water body 

that the study covers, if the STP was operating within the desired efficiency 

standards. 

 

Keywords: Sewage. Treatment of wastewater. Water resources. Water quality. 

Sewage Treatment Plants. 
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1 INTRODUÇÃO 

A água proporciona a vida na Terra, no entanto de sua abundante quantidade 

no globo terrestre (cerca de 80% de sua superfície), apenas 0,3% do volume total 

pode ser usufruído para o consumo humano (FUNASA, 2006) ainda assim, a 

interferência antrópica inadequada no ciclo da água acaba por diminuir a quantidade 

potável que pode ser aplicada à vida humana e aos ecossistemas (SILVA, 2011). 

Segundo Dantas (2012), o não tratamento dos resíduos produzidos afeta o equilíbrio 

do ciclo natural da água. 

 Nesse contexto, Cesaro (2007) pontua que o crescimento desordenado da 

população, sem o desejável planejamento, contribui para a crescente poluição, 

principalmente, pela disposição inapropriada das águas residuárias de origem 

doméstica e industrial. 

 O saneamento básico, em especial a coleta e tratamento de esgoto sanitário, 

é uma ferramenta conveniente de preservação do meio ambiente e manutenção da 

saúde populacional (SILVA, 2011), todavia de acordo com Guimarães, Carvalho & 

Silva (2007), o saneamento básico é uma estrutura física, educacional, legal e 

institucional, que deve proporcionar uma multiplicidade de aspectos para a 

conservação da vida humana, porém dos pontos norteados pelos autores, o 

saneamento básico deve proporcionar: a) abastecimento de água potável as 

populações, com proteção à saúde, e que garantam as condições mínimas de 

conforto; b) coleta, tratamento e disposições ambientais adequadas e sanitariamente 

seguras dos efluentes (esgotos sanitários, resíduos líquidos industriais e agrícolas). 

 Na cidade de Sabará-MG, o sistema de saneamento básico é de 

responsabilidade da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA – MG), 

entretanto a empresa atua em 27 cidades mineiras alocadas em torno da bacia 

hidrográfica do rio das Velhas, principal afluxo de deságue do esgoto sanitário após 

o tratamento.  

Conforme os dados da COPASA (2012), o tratamento do esgoto sanitário 

chega a 80% nas cidades atendidas, no entanto, o percentual supracitado de 

tratamento realizado pela empresa não dialoga com a realidade vivenciada no 

município de Sabará, posto que as redes coletoras do município são insuficientes 

para o bom funcionamento da coleta do esgoto e que, ao mesmo tempo, as quatro 
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ETEs existentes encontram-se em situação e inatividade. Em virtude da situação, o 

aporte de carga poluidora no rio das Velhas tem sido elevada, afetando, 

sobremaneira, a sua condição ambiental.  

Um estudo elaborado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) 

diagnosticou que o município de Sabará apresenta precariedade quanto ao seu 

sistema de esgotamento sanitário e destacou a necessidade imediata de 

implantação de ações para a conservação e melhoria da qualidade das águas da 

bacia (FEAM, 2010).  

 Uma das ETEs situadas na cidade de Sabará é a de Villa Real, porquanto, a 

ETE mimetiza a autodepuração, capacidade que os corpos hídricos têm de restaurar 

suas características anteriores ao lançamento de efluentes naturalmente, porém, em 

um menor espaço de tempo, assim, mediante o exposto, pretende-se analisar a 

melhoria da qualidade do corpo hídrico receptor, caso a ETE Villa Real estivesse em 

funcionamento.  

1.1 Justificativa 

A realidade sanitária brasileira encontra-se aquém das condições ambientais 

adequadas, por isso os procedimentos utilizados no esgotamento sanitário são 

pouco efetivos, tendo, em muitos casos, um descarte inapropriado nos corpos 

receptores (GEWEHR, 2009). Segundo Pessoa & Jordão (1982), o problema 

encontra-se na invisibilidade que o ser humano fornece ao descarte dos resíduos 

produzidos pela sociedade, fato nomeado pelos autores como poluição do meio 

ambiente. 

No Brasil, delineou-se a poluição como a degradação da qualidade ambiental 

resultante de atividades associadas, direta ou indiretamente, à vida humana 

(BRASIL, 1981), logo, segundo a Política Nacional do Meio Ambiente, a definição de 

poluição encontra-se associada a cinco eixos: 1) processos que prejudiquem a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população; 2) fatores que produzem condições 

desfavoráveis às atividades socioeconômicas; 3) procedimentos que prejudiquem 

desfavoravelmente a biota; 4) mecanismos que afetem as condições estéticas ou 

sanitárias do meio ambiente; 5) mecanismos que lancem 

componentes/matérias/energias em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos (BRASIL, 1981). 
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Dentre as ações mais impactantes, a de esgotamento sanitário dos centros 

urbanos prevalece, entretanto, o não tratamento dos efluentes urbanos leva aos 

corpos hídricos uma gama de poluentes patogênicos como, por exemplo, metais 

pesados e material orgânico e a perpetuação de doenças de veiculação hídric. 

Desse modo, tem-se a necessidade de compreender os reais problemas associados 

ao não tratamento do esgotamento sanitário urbano e, ao mesmo tempo, promover 

estratégias positivas para o tratamento deste problema socioambiental (GEWEHR, 

2009). 

 A afirmativa de Haadel & Lettinga (1994), que admite que o tratamento de 

esgoto se faz necessário para a manutenção e preservação dos corpos hídricos, é 

válida, ora, pontuam também que um bom tratamento dos efluentes deve estar de 

acordo com a legislação e entidades regulamentadoras, devendo diminuir as 

concentrações de grandes poluentes (matéria orgânica biodegradável), sólidos 

suspensos, nutrientes (Nitrogênio e Fósforo) e patógenos.  

Justifica-se, portanto, o estudo relativo ao potencial de melhoria do corpo 

d’água receptor, caso a ETE Villa Real estivesse em funcionamento.  
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1.2  Objetivo geral 

Avaliar o potencial de melhoria da qualidade do corpo d’água receptor do 

lançamento, caso a ETE Villa Real, localizada no município de Sabará, estivesse em 

funcionamento, considerando sua efetividade a população a ser atendida, baseando-

se nas características do esgoto doméstico.  

1.3 Objetivos específicos 

 Avaliar a capacidade de atendimento da ETE Villa Real em relação à 

população da região Villa Real, considerando seus parâmetros de projeto; 

 Analisar a qualidade do corpo hídrico rio das Velhas, onde seria lançado o 

esgoto tratado; 

 Verificar o efeito do lançamento do esgoto, considerando os padrões 

ambientais, e comparar o impacto do lançamento do esgoto bruto e do tratado. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Características das águas residuárias 

Para abordar as características das águas residuárias, ou esgoto, von 

Sperling (2005) divide-as em aspectos qualitativos e quantitativos. A caracterização 

quantitativa de esgoto em relação às vazões, no tocante ao tipo de esgotamento 

sanitário, subdivide-se, principalmente, em sistema individual ou estático e sistema 

coletivo ou dinâmico (VON SPERLING et al, 1995a, 2004).   

2.1.1 Sistemas de esgotamento sanitário 

De acordo com von Sperling (2005), o sistema estático implica solução no 

local, comum para atendimento unifamiliar; limita-se a lançar o esgoto gerado em 

uma ou poucas unidades habitacionais, em fossas, culminando o processo de 

infiltração no solo, predominantemente. No meio urbano, a solução mais 

recomendada é o sistema dinâmico, em que canalizações recebem os esgotos e os 

conduzem a seu destino final de maneira adequada, tendo como variantes os 

sistemas unitário e separador. O sistema unitário consiste em uma canalização que 

conduz águas pluviais e esgoto sanitário de forma concomitantemente; já o sistema 

separador transporta esgotos sanitários em uma canalização diferenciada das águas 

de chuva (von Sperling, 2005). 

2.1.2 Caracterização Quantitativa 

As águas residuárias possuem diferentes denominações de acordo com o seu 

uso. As águas resultantes das atividades domésticas (englobando as residências), 

do segmento de comércio e serviços e de instituições diversas (de lazer, escolares, 

governamentais, etc.) compõem o esgoto doméstico; os resíduos provenientes de 

indústrias e de fábricas formam o esgoto industrial; os despejos de águas pluviais e 

de infiltração, entre outros tipos de efluentes, também recebem uma denominação 

específica para cada um deles (SAAEC, 2016). 
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As características qualiquantitativas das águas residuárias, segundo von 

Sperling (2005), estão diretamente ligadas ao uso da água, que é afetado por 

aspectos como clima, região, características da cidade (industrial, turística, 

comercial), disponibilidade, hábitos e situação socioeconômica da população, entre 

outros fatores.  

Em uma cidade, é gerado esgoto oriundo de, predominantemente, três 

diferentes fontes: esgotos domésticos e despejos industriais.Destacando-se o grupo 

de esgoto doméstico, numa abordagem quantitativa, considera-se, para o cálculo de 

vazões domésticas, essencialmente, o consumo médio diário por habitante – Quota 

Per Capita (QPC) – e a população de projeto. A determinação de valores máximos e 

mínimos de vazão é imprescindível para o projeto de ETEs, uma vez que considerar 

apenas a vazão média é insuficiente (VON SPERLING, 2005). 

A fórmula referenciada por von Sperling (2005) para determinar o QPC (a qual 

será utilizado posteriormente nos cálculos de vazões médias) é: 

QPCágua = 
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎

0,021+0,003𝑥𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎
  

Equação 2.1 
 

  
 Onde: 

QPCágua = Quota per capita de água consumida (L/hab.d) 

Renda = renda familiar mensal média (número de salários mínimos) 

2.1.3 Vazão média de esgoto 

A quantidade de esgoto gerado é similar à quantidade consumida de água, 

conforme von Sperling (2005), mas deve-se considerar que parte dessa água pode 

ser conduzida pelas canalizações de águas pluviais, considerando o sistema 

separador, como as utilizadas para regar jardins, lavar carros e outros fins. 

Situações de ligações clandestinas de água pluvial na rede de esgoto, ou esgoto na 

rede de água de chuva, além da infiltração, contribuem, também, para a variação na 

quantidade de esgoto que efetivamente chega à rede. Dessa forma, surge o termo 
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coeficiente de retorno R, que é o volume na rede de coleta de esgoto (vazão de 

esgoto/vazão de água). Vale ressaltar que a vazão de água estimada é a de água 

consumida, diferentemente da vazão gerada pelas Estações de Tratamento de 

Água, que é consideravelmente maior, visto que ocorrem perdas na rede, motivadas 

por vazamentos ou por outros usos formais. Sperling (2005) adota R = 0,80; ou seja, 

80% da água consumida retorna em forma de esgoto. 

Para o cálculo da vazão média de esgoto doméstico, utiliza-se a fórmula 

abaixo, também referenciada por von Sperling (2005): 

Qdméd = 

𝑃𝑜𝑝.𝑄𝑃𝐶.𝑅

1000
 (m

3/d) 

 

Equação 2.2 
 

Ou 

Qdméd = 
(𝑃𝑜𝑝.𝑄𝑃𝐶.𝑅)

86400
  (L/s) 

 

Equação 2.3 
 

 

Em que: 

Qdméd = vazão doméstica média de esgotos (m3/d ou L/s) 

QPC = quota per capita de água (L/hab.d) 

R = coeficiente de retorno esgoto/água 

Pop = População 

2.1.3.1 Vazões máxima e mínima 

A demanda de água sofre variações horárias, diárias e sazonais; 

consequentemente, a geração de esgoto também oscila. Dessa forma, fez-se 

necessária a adoção de coeficientes de variação da vazão média de água, sendo 

eles K1 = 1,2 (coeficiente equivalente ao dia de maior consumo); K2 = 1,5 

(coeficiente da hora de maior consumo) e K3 = 0,5 (coeficiente da hora de menor 

consumo) (CETESB, 1978; AZEVEDO NETO e ALVAREZ, 1977; ALEM SOBRINHO 

e TSUTIYA, 1999). 
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A partir disso, o cálculo das vazões máxima e mínima de água pode ser 

obtido, de acordo com von Sperling, por meio das fórmulas: 

𝑄𝑚á𝑥 = 𝑄𝑚é𝑑 ∗ 𝐾1 ∗ 𝐾2 = 1,8 ∗ 𝑄𝑚é𝑑  

 

Equação 2.4 
 

𝑄𝑚í𝑛 = 𝑄𝑚é𝑑 ∗ 𝐾3 = 0,5 ∗ 𝑄𝑚é𝑑  Equação 2.5 
 

 

Entretanto, os coeficientes de variação da vazão média não simulam a 

realidade com precisão. Em função disso, autores como Gifft e Harmon, propuseram 

fórmulas que concatenassem a população ou a vazão média com esses coeficientes 

da realidade (VON SPERLING, 2005). 

2.1.3.2 Vazão de infiltração 

Outra importante parcela da vazão a ser considerada no dimensionamento é 

a de infiltração, que pode ocorrer pela entrada de água por meio de tubos com 

falhas, conexões, juntas ou paredes de poços de visita; a quantidade é 

consequência da topografia, profundidade do lençol freático, extensão da rede 

coletora, entre outras condições (METCALF & EDDY, 1991). Existem valores 

aproximados de taxas de infiltração (vazão por extensão de rede ou por área 

servida), sendo que a NBR 9649, por exemplo, recomenda a faixa de 0,05 a 1,0 

L/s.Km, desde que seja justificado o valor adotado (ALEM SOBRINHO e TSUTIYA, 

1999). 

2.1.4 Caracterização Qualitativa 

Salientando-se o esgoto de origem doméstica, em sua composição 

encontram-se, principalmente, elementos como sabão e detergentes (provenientes 

do uso da água para banhos, lavagens de roupas, louças, etc), além de restos de 

comida, papeis, fezes, urina, etc. No entanto, não é de suma importância, no projeto 

de uma estação de tratamento, conhecer a composição do esgoto de forma 

minuciosa, na maioria dos casos. Posto isso, é mais viável recorrer a parâmetros de 

qualidade de esgoto (físicos, químicos e biológicos) que exprimem suas 
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características predominantes e, também, seu potencial poluidor (VON SPERLING, 

2005). 

As características físicas são avaliadas por intermédio de parâmetros como 

temperatura, cor, turbidez, odor (JORDÃO, 1995); características químicas por meio 

de sólidos totais, matéria orgânica, nitrogênio total, pH, entre outros parâmetros 

(VON SPERLING, 2005). Vale ressaltar que os sólidos (orgânicos, inorgânicos, 

suspensos, dissolvidos) representam cerca de 0,1% dos esgotos, sendo, portanto 

99,9% água (VON SPERLING, 2005).  

2.1.4.1 Parâmetros físicos 

A temperatura dos esgotos é ligeiramente superior à das águas de 

abastecimento, visto que o processo de decomposição, inerente às águas 

residuárias, elevam a temperatura do fluido. Outras considerações importantes 

acerca da influência da temperatura estão relacionadas ao oxigênio dissolvido, que 

diminui com o aumento da temperatura, e é imprescindível para que ocorra o 

tratamento aeróbio e a sedimentação. Sabe-se que a sedimentação é maior quando 

a viscosidade é menor, ou seja, quanto maior a temperatura, menor é a viscosidade 

e maior a sedimentação (JORDÃO, 1995). 

Segundo Jacob (2016), os esgotos sépticos (mais velhos) têm um odor 

característico de “ovo podre” devido ao gás sulfídrico e aos outros gases formados 

ao longo do processo de decomposição; já os esgotos frescos possuem um odor 

“mais suportável”, visto que ainda estão iniciando o processo de decomposição. 

A cor e a turbidez do esgoto revelam seu estado de decomposição; dessa 

forma, se ele possuir uma cor aparente mais clara, acinzentada, é um esgoto fresco. 

Caso possua cor mais escura, tendendo ao preto, o esgoto é séptico. Já a turbidez 

está relacionada à quantidade de sólidos suspensos, de maneira a definir o 

tratamento apropriado a determinado esgoto (JORDÃO, 1995); esgoto mais fresco 

possui maior turbidez na maioria dos casos (VON SPERLING, 2005).  
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2.1.4.2 Parâmetros químicos 

Como já citado anteriormente, sólidos totais, matéria orgânica, nitrogênio total 

e pH são os principais parâmetros que compõem a caracterização química. Para 

melhor compreensão desses parâmetros, eles serão brevemente descritos a seguir. 

Os sólidos no esgoto são classificados de acordo com suas características 

químicas (fixos e voláteis), sedimentabilidade (em suspensão sedimentáveis e em 

suspensão não sedimentáveis), tamanho e estado (em suspensão e dissolvidos). As 

relações entre esses sólidos são informações importantes para determinar o tipo de 

tratamento de esgoto (JORDÃO, 1995). 

A matéria orgânica é caracterizada segundo sua forma e tamanho (em 

suspensão e dissolvida) e sua biodegradabilidade (inerte e biodegradável), 

consoante von Sperling (2005).  

Existem métodos diretos e indiretos de quantificar essa matéria, podendo-se 

citar como método direto a medição do carbono orgânico – Carbono Orgânico Total 

(COT). No entanto, os mais utilizados são os indiretos, medição do consumo de 

oxigênio, por meio dos testes de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e 

Demanda Química de Oxigênio (DQO), pelo fato de estes serem menos onerosos e 

melhor aceitos pela legislação (JACOB, 2016). 

Considerando-se a redução da quantidade de oxigênio dissolvido (OD), 

devido à respiração das bactérias aeróbias que consomem matéria orgânica, como 

principal fator da poluição orgânica, é possível medir o potencial poluidor de um 

determinado despejo mediante seu consumo de oxigênio. A partir dessa inferência, 

surgiu o teste de DBO, que consiste em aferir o consumo de oxigênio para degradar 

uma determinada carga orgânica. (VON SPERLING, 2005).  

Segundo von Sperling (2005), “A DBO retrata a quantidade de oxigênio 

requerida para estabilizar, por meio de processos bioquímicos, a matéria orgânica 

carbonácea”. Desse modo, o teste é uma maneira indireta de aferir a quantidade de 

carbono orgânico biodegradável. 
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O teste DQO também é capaz de mensurar o consumo de oxigênio; 

entretanto, essa ação é feita por meio da oxidação química da matéria orgânica. 

Diferentemente do teste DBO, o teste DQO utiliza, unicamente, o oxidante dicromato 

de potássio para oxidar a matéria orgânica, fazendo-o em apenas duas ou três 

horas; no entanto, oxida tanto a parcela inerte quanto a biodegradável da amostra. 

O parâmetro “nitrogênio total” engloba o nitrogênio orgânico (proteínas, 

aminoácidos e ureia), amônia (primeira fase após a decomposição do nitrogênio 

orgânico), nitrito (fase intermediária da oxidação da amônia) e nitrato (produto final 

da oxidação da amônia), sendo imprescindível para o progresso dos microrganismos 

no tratamento (VON SPERLING, 2005). 

O pH indica a acidez ou basicidade do esgoto e a oxidação biológica,  

geralmente, reduz o pH, tornando o esgoto mais ácido.  

2.1.4.3 Parâmetros biológicos 

Principalmente os organismos patogênicos – capazes de transmitir doenças 

por veiculação hídrica – e indicadores de contaminação fecal (bactérias, 

protozoários, helmintos e vírus) devem ser analisados no processo de tratamento do 

esgoto (VON SPERLING, 2005). Segundo Tadeu (2015), o organismo Escherichia 

coli (E. Coli) é mais abundante no grupo de coliformes fecais, o qual prevalece nos 

coliformes totais. Dessa forma, a bactéria E. Coli é um excelente indicador indireto 

de patógenos, uma vez que existe em grande quantidade (chegando a representar 

cerca de um terço das fezes de animais de sangue quente) e possui resistência e 

tratabilidade semelhantes à dos patógenos.  

2.2 Níveis de tratamento dos esgotos 

O nível de tratamento de esgoto de uma ETE é fundamentado no seu nível 

máximo de tratamento, significando dizer, a título de exemplificação, que se ela 

possui tratamento preliminar, primário e secundário, ela é classificada como ETE de 

tratamento secundário.  

Para definir o nível de tratamento do esgoto, deve-se considerar a legislação 

ambiental, a qual determina o enquadramento de cada corpo hídrico e a sua 
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capacidade de autodepuração, para, a partir desse indicador, definir a eficiência de 

remoção necessária. Segundo von Sperling (2014), deve-se considerar os impactos 

ambientais ao se lançar esgoto no corpo receptor, objetivos e níveis do tratamento e 

a eficiência de remoção desejada. 

O tratamento do esgoto é frequentemente classificado nos seguintes níveis:  

a) preliminar; b) Primário; c) Secundário e d) Terciário. 

Os níveis de tratamento apresentam objetivos de remoção distintos: no nível 

preliminar, sólidos grosseiros e areia; no primário, sólidos sedimentáveis (e, por 

conseguinte, parte da matéria orgânica); no secundário, matéria orgânica; no 

terciário, nutrientes e tóxicos (com a conseguinte realização do polimento).  

2.2.1 2.2.1  Tratamento Preliminar 

Tratamento preliminar é a etapa inicial do processo e consiste na remoção de 

sólidos grosseiros e de areia, recorrendo a mecanismos de ordem física. O objetivo 

primordial dessa fase baseia-se em proteger a estação, auferindo um esgoto mais 

fluido, que seja capaz de percorrer mais facilmente a unidade. O peneiramento, 

desarenador e o gradeamento são as técnicas mais utilizadas para a retirada de 

sólidos grosseiros e areias, cabendo ressaltar que a presença desses materiais 

causa graves danos à estrutura.  

A remoção dos sólidos, conforme Kawai et al. (1991), pode ser classificada de 

duas maneiras: gradeamento grosseiro e gradeamento fino. O gradeamento 

grosseiro é composto de barras paralelas, equitativamente distanciadas, com 

espaçamento variado, a depender do equipamento subsequente. Von Sperling 

(2014) apresenta grades grossas, com espaçamento entre 4 a 10 cm, médias de 2 a 

4 cm e finas de 1 a 2 cm. O gradeamento fino é feito a partir de peneiras, chapas 

perfuradas ou grades de reduzido espaçamento, entre 0,1 a 1 cm, ainda segundo 

von Sperling. A manutenção consiste na limpeza dos sólidos retidos na grade, 

podendo ser feita manual ou mecanicamente, entretanto, ao se utilizar uma grade 

inclinada, o esgoto revolve os sólidos e os impede de colmatar na grade. De acordo 

com von Sperling (2014), a finalidade da remoção dos sólidos grosseiros consiste na 

proteção dos seguintes elementos: 
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 Dispositivos de transporte do esgoto; 

 Unidades de tratamento a jusante; e, 

 Corpo hídrico receptor. 

De acordo com Kawai et al. (1991), a remoção da areia pode ser executada 

conjuntamente com o gradeamento no tratamento preliminar, entretanto, caixas de 

areia ou desarenadores, de acordo com von Sperling, de funcionamento hidráulico 

ou mecanizado podem ser utilizadas para esse fim. Segundo Jacob (2016), na etapa 

de dimensionamento dos desarenadores, o fenômeno de curto circuito deve ser 

considerado, a fim de se evitar que parte do esgoto passe por um trecho sem 

depositar suas partículas.  

Para o cálculo do volume do tanque, é necessário reservar 10% dessa 

dimensão para a areia que será acumulada. A manutenção dos decantadores 

primários, via de regra, não requer a limpeza mecanizada. Devem-se construir dois 

tanques desarenadores, para que, ao se proceder à manutenção de um, a ETE 

funcione normalmente com o outro. As funções da remoção da areia, segundo von 

Sperling (2014), são: 

 evitar abrasão nos equipamentos e tubulações;  

 suprimir ou diminuir a possibilidade de obstrução em tubulações, tanques 

e orifícios; e,  

 fazer o transporte líquido de maneira mais favorável. 

Outro item fundamental dessa etapa em uma ETE é a calha Parshall, 

elemento responsável por aferir a vazão de esgoto que a ela irrompe. A calha pode 

ser pré-moldada ou construída a partir do projeto. Cada ETE é projetada para 

atender a uma determinada quantidade de pessoas, isto é, sua capacidade é 

limitada. Conhecer a vazão que chega à ETE é, portanto, um fator necessário, pois 

se ela, fortuitamente, trata uma vazão superior à que é capaz de comportar, essa 

ocorrência pode sobrecarregar o sistema de tratamento, comprometendo sua 

estrutura e a eficiência do tratamento do efluente. Salienta-se que, na instalação de 

uma ETE, a sua eficiência deve estar em conformidade com a classe na qual o 

corpo receptor se enquadra (IMHOFF, 1986). 
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Em uma cidade altamente industrializada, é comum se utilizar um tanque de 

equalização, cuja função é homogeneizar o esgoto. A aeração do tanque é realizada 

para favorecer a decomposição aeróbia, gerando menos odores. Para isso, evita-se 

que haja sedimentação. 

Sperling (2005) afirma que o tratamento preliminar é necessário 

independentemente do nível de tratamento que a ETE possui, ou seja, uma ETE de 

nível primário, secundário ou terciário deve possuir tratamento preliminar. 

2.2.2 Tratamento Primário 

O tratamento primário consiste na remoção dos sólidos em suspensão 

sedimentáveis e, por consequência, parte da matéria orgânica. A metodologia de 

tratamento baseia-se em um decantador, ou sedimentador, que realiza o tratamento 

utilizando a separação física, podendo ser de fluxo contínuo ou em batelada. 

Segundo von Sperling (2014), os tanques de decantação podem ser retangulares ou 

circulares e, neles, os sólidos em suspensão sedimentam-se, gradualmente, no 

fundo, gerando o lodo primário bruto.  

A remoção de sólidos em suspensão, ainda conforme von Sperling (2014), 

possui eficiência que varia de 60% a 70%. Os reatores anaeróbios têm sido bastante 

utilizados, com isso os tanques decantadores estão sendo substituídos por reatores 

UASB (reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo), de acordo com 

Nakazawa (2015). Desse modo, a eficiência na remoção de DBO eleva o intervalo 

esperado de 25% a 30% para 70%, reduzindo as dimensões das unidades 

subsequentes. De acordo com von Sperling, para aumentar a eficiência do processo 

(e também reduzir o porte do sedimentador), adicionam-se agentes coagulantes ao 

efluente.  

Uma alternativa de tratamento primário para pequenas populações é o uso de 

tanques sépticos, os quais possuem um custo de instalação reduzido, mas que 

apresentam como desvantagem, segundo Yates (1985), grandes riscos de 

contaminação do solo. Menezes et al. (2001) também não consideram essa 

alternativa como a ideal, já que essa forma de tratamento não alcança grande 

eficiência. Os tanques sépticos, de acordo com von Sperling (2014), podem, 
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também, ser denominados de decanto-digestores, que são os sólidos sedimentáveis 

que compõem o lodo de fundo e são estabilizados por meio de anaerobiose. 

2.2.3 Tratamento secundário 

O tratamento secundário é, convencionalmente, fundamentado em um 

processo de oxidação biológica, o qual, conforme von Sperling (2014), remove a 

matéria orgânica em suspensão. Entretanto, quando existe o tratamento primário, 

remove matéria orgânica em suspensão finamente particulada, a matéria orgânica 

dissolvida na forma de sólidos dissolvidos que não são removidos por sedimentação 

e alguns nutrientes, como N e P, e patógenos. A etapa mimetiza o processo de 

autodepuração que acontece no corpo hídrico e se baseia em microrganismos 

consumindo a matéria orgânica disponível no meio em que estão imersos.  

Os microrganismos utilizados no processo, consoante von Sperling (2014), 

são bactérias, fungos e outros. Deve-se ressaltar que para a decomposição 

biológica atingir uma eficiência adequada, a manutenção dessa unidade deve 

ocorrer com frequência regular.  De acordo com von Sperling (2014), a 

decomposição regular “requer a manutenção de condições ambientais favoráveis, 

como temperatura, pH, tempo de contato e outros e, em condições aeróbias, 

oxigênio”. O tratamento está na etapa intermediária do sistema, sendo considerado 

por von Sperling (2014) como tratamento parcial. O filtro biológico e o decantador 

secundário, ou o tanque de aeração (lodos ativados), o decantador secundário e 

elevatória de recirculação são descritos por Kawai et al. (1991) como unidades de 

importância nesse estágio de tratamento. O tratamento biológico consiste na 

utilização de técnicas científicas que auxiliem na degradação da matéria orgânica 

presente em um certo efluente biodegradável. Para a utilização dessas técnicas faz-

se necessária a utilização de agentes biológicos, tais como bactérias, protozoários e 

algas, os quais poderão degradar a matéria orgânica via duas vertentes: o 

tratamento biológico aeróbio e o anaeróbio (NUVOLARI, 2007), (WERNER 

FELIPPE, 2009). As alternativas clássicas de tratamento nesse estágio são divididas 

em tratamento aeróbio e anaeróbio. O primeiro ocorre, necessariamente, na 

presença de oxigênio; já o segundo ocorre na ausência dele.  
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2.2.3.1 Tratamento Aeróbio 

 O processo aeróbio é a técnica de tratamento de efluente que está atrelada 

ao fator oxidativo do ambiente. Nessa técnica de tratamento, utilizam-se seres 

decompositores que fazem uso da matéria orgânica como alimento em ambientes 

oxidativos (presença de oxigênio). No tratamento, é realizada a introdução de 

oxigênio em um certo local (tanques de aeração) que possibilita e permite que a 

comunidade dos seres decompositores aeróbios cresça numa quantidade apreciável 

e faça o processo de oxidação da matéria orgânica presente no efluente 

(NUVOLARI, 2007). 

Na técnica aeróbia, é utilizada uma gama de lodos ativados e lagoas aeradas 

que adicionam oxigênio ao ambiente específico de forma artificial e/ou por filtros 

biológicos (que adiciona oxigênio de forma natural ao ambiente em questão). Nas 

lagoas de estabilização, a presença dos componentes algas e luz contribui para a 

produção de oxigênio no ambiente, pois a luz fornece energia para que as algas 

façam a fotossíntese. Essas algas também aumentam de forma considerável a 

quantidade de lodo em comparação com o processo anaeróbio. (NUVOLARI, 2007). 

O tratamento aeróbio de efluente, quando bem projetado e elaborado, é a 

técnica que ocupa menor espaço/área dentre os processos de tratamento e 

apresenta uma ótima remoção de matéria orgânica, apresentando eficiências na 

faixa de 90 a 98% de remoção de DBO (WERNER FELIPPE, 2009, p. 30). 

No sistema em que há lodos ativados existem itens essenciais para a sua 

manutenção, que são elencados por Sperling (2002): 

 Tanque de decantação (decantador secundário); 

 Tanque de aeração (reator); 

 Elevatória de recirculação de lodo; e por fim 

 Retirada de lodo biológico excedente. (Essa quantidade excedente 

pode ser extraída pelo método de floculação, pois as bactérias aeróbicas 

possuem matriz gelatinosa, que permite aglutinação da mesma). 

(SPERLING, 2002). 

Os pontos apresentados são cruciais para a eficiência do processo aeróbio; 

cada um tem sua especificidade no processo do tratamento de efluentes. Além 

deles, cabe citar os filtros biológicos, que são tanques de forma circular compatíveis 
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com a vazão de tratamento do local, os quais possuem como itens a pedra britada e 

o material sintético, onde a biomassa ficará retida. A biomassa aprisionada absorve 

a matéria orgânica enquanto os seres decompositores promovem sua digestão de 

forma mais lenta. Cabe lembrar que, nos filtros biológicos, o ar é acondicionado de 

forma natural, possibilitando às bactérias oxidarem a matéria orgânica do local 

(NUVOLARI, 2007). 

2.2.3.1.1 2.2.3.1.1 Lagoa de estabilização 

As lagoas de estabilização são reservatórios escavados diretamente no solo, 

que apresentam uma proteção de taludes e cujo nível varia de acordo com o terreno 

onde está alocado. Para a sua confecção, há uma quantidade de fatores 

associados, tais como a área disponível, a topografia, o grau de eficiência e o valor 

econômico da obra. Porém, é importante apontar como vantagem a sua facilidade 

na construção, nos métodos operacionais, e sua manutenção; e como desvantagem, 

encontra-se atrelada à possibilidade de ocorrência de maus odores (NUVOLARI, 

2007). 

No Brasil, a lagoa de estabilização é o processo mais utilizado no tratamento 

de efluentes, já que o país possui área disponível e clima proveitoso para o sistema. 

Inteligibilidade e baixo custo de implantação, operação e manutenção são algumas 

das vantagens da lagoa. Dentre as suas principais desvantagens, alocam-se a 

necessidade de uma extensa região e a presença de uma quantidade excessiva de 

algas (FABRETI, 2006).   

Conforme von Sperling (1986), existem diversos tipos de sistemas de lagoas 

com diferentes requisitos em relação à sua facilidade de operação e à área de 

ocupação: 

 Lagoas facultativas; 

 Sistemas de lagoas anaeróbias seguidas por lagoas facultativas; 

 Sistema de lagoas aeradas de mistura completa seguida por lagoas de 

decantação; 

 Lagoas de maturação; 
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2.2.3.1.1.1 Lagoa facultativa 

O sistema de lagoa facultativa é o mais simplificado, visto que esse processo 

consiste apenas em armazenar o efluente em um recipiente por um intervalo de 

tempo necessário para que os processos naturais de decomposição da matéria 

orgânica aconteçam. Uma das grandes vantagens é o tratamento de esgoto como 

um processo exclusivamente natural (VON SPERLING, 1986). 

Consoante von Sperling (1986), as vantagens estão condicionadas ao baixo 

custo do processo e a resultados considerados confiáveis, por operar apenas com 

métodos naturais.  Além disso, os resultados apresentados são bem convincentes, 

dado que alcançam níveis semelhantes ao da maioria dos tratamentos secundários. 

As lagoas facultativas são mais interessantes em locais não muito adensados e com 

baixo custo da propriedade onde será implantada, visto que esse sistema ocupa um 

espaço relativamente grande.  

O processo consiste na entrada do efluente por uma extremidade da lagoa e 

saída pelo lado oposto; o tempo gasto para o esgoto percorrer seu trajeto dentro do 

sistema é o suficiente para que todas as reações e decomposição da matéria 

orgânica ocorram. Após a entrada, os materiais mais pesados se depositam no 

fundo do recipiente, onde ocorre a decomposição anaeróbia. No entanto, a parcela 

que não sofre a sedimentação permanece dissolvida na massa de água, que são 

decompostas por organismos heterotróficos. As lagoas, operando em boas 

condições, tem uma eficiência de redução de mais de 80% da DBO5 (FABRETI, 

2006). 

Os gases provenientes da decomposição anaeróbia não causam mau cheiro 

no local, uma vez que são oxidados por processos químicos da decomposição 

aeróbia. Além disso, o gás carbônico resultante da degradação aeróbia é utilizado 

pelas algas para a realização da fotossíntese. Assim, em perfeita harmonia, 

acontece a estabilidade de todos os gases gerados no tratamento (VON SPERLING, 

1986). 

Tabela 1 – Parâmetros para projeto de uma lagoa facultativa. 

PARÂMETROS 
FAIXA DE 

VARIAÇÃO 

Tempo de detenção t(d) 15 a 45 
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Taxa de aplicação superficial Ls (Kg DBO/m³.d) 100 a 350 

Taxa de aplicação volumétrica Lv (Kg DBO/m³.d) - 

Profundidade H (m) 1,5 a 2,0 

Relação L/B (comprimento/largura) usual 2 a 4 

Taxa de acúmulo de lodo (m³/hab.ano) 0,03 a 0,08 
Fonte: FABRETI, 2006. 

  

 

2.2.3.1.1.2 Sistemas de lagoas anaeróbias seguidas por lagoas facultativas 

As lagoas anaeróbias são as que recebem maior carga orgânica por área, 

comparadas aos outros tipos de lagoas, levando ao grande consumo de oxigênio e 

ocasionando sua atuação conjunta aos decompositores anaeróbios. O processo de 

sedimentação ocorre concomitante à decomposição (CETESB, 1989).  

Entretanto, de acordo com von Sperling (1986), o tratamento demanda maior 

tempo, em razão da lenta reprodução das bactérias anaeróbias; nesse caso, é 

vantajoso em regiões com clima mais quente, que favorecem a procriação das 

bactérias. 

Conforme Fabreti (2006), a capacidade de remoção da DBO nas lagoas 

anaeróbias está na faixa de 50% a 60%, o que ocasiona uma redução bastante 

significativa de 45% a 70% no tamanho da lagoa facultativa, responsável pelo 

tratamento anaeróbio.    

 

Tabela 2 – Parâmetro de projeto de uma lagoa anaeróbia seguida de uma lagoa 

facultativa 

PARÂMETROS 
FAIXA DE 

VARIAÇÃO 

Tempo de detenção t(d) 3 a 6 

Taxa de aplicação superficial Ls (Kg DBO/m³.d) - 

Taxa de aplicação volumétrica Lv (Kg DBO/m³.d) 0,1 a 0,35 

Profundidade H (m) 3,0 a 5,0 

Relação L/B (comprimento/largura) usual 1 a 3 

Taxa de acúmulo de lodo (m³/hab.ano) 0,01 0,04 
Fonte: FABRETI, 2006. 



 

34 

2.2.3.1.1.3 Lagoas aeradas de mistura completa seguida de lagoas de decantação 

O sistema de lagoas aeradas realiza os processos de tratamento apenas com 

decomposição aeróbia, o que a torna muito semelhante às lagoas facultativas; a 

diferença entre esses processos consiste na maneira como o oxigênio é fornecido 

para as bactérias: as lagoas aeradas recebem oxigênio por dispositivos mecânicos, 

diferentemente do produzido pelas algas (CETESB, 1989). 

Devido à ocorrência de apenas decomposição aeróbia, o tratamento ocorre 

em um menor espaço de tempo, requerendo, consequentemente, menos tempo de 

detenção do efluente, variando de 2 a 4 dias, de acordo com von Sperling (1986). 

Ressalte-se que não é conveniente a disposição da água diretamente no corpo 

receptor, devido ao grande teor de sólidos presentes, e que este fato justifica, neste 

sistema, a existência da lagoa de decantação para o depósito das partículas.  

2.2.3.1.1.4 Lagoas de maturação 

Conforme Godoy (2007), as lagoas de maturação surgiram pela necessidade 

de se eliminar os organismos patógenos dos efluentes dos tipos de lagoas 

apresentados. Os tanques são de aproximadamente de 1,0 m e favorecem a 

passagem da luz solar, visto que a água está mais clarificada. Esse processo 

elimina 99,99% dos coliformes fecais presentes, tornando o tratamento eficaz.  

 Os organismos patógenos têm a propriedade de viver dentro do intestino 

humano e, fora dele, tendem a morrer. A lagoa de maturação é um local apropriado 

para a eliminação desses organismos, uma vez que a ocorrência de fatores como 

temperatura, insolação, escassez de alimento e de organismos predadores, 

proporcionam a supressão de bactérias e vírus, e a sedimentação contribui para a 

destruição de cistos de protozoários e de ovos de helmintos (VON SPERLING, 

1986). 

2.2.3.1.2 Sistema de lodos ativados e variantes 

O sistema de lodos ativados é um processo biológico e aeróbio, no qual as 

águas residuárias são misturadas ao lodo ativado para que ocorra a decomposição 

instigada da matéria orgânica. Misturado, agitado e aerado, o lodo gerado por esse 

processo é encaminhado para a decantação e, posteriormente, o material sólido é 

separado do esgoto tratado, que é descartado.  
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Utilizado no mundo todo, esse processo garante melhor eficiência de 

tratamento, o que eleva a qualidade do efluente tratado, além de contribuir para a 

maior flexibilidade de operação e para a redução da área de ocupação, se 

comparado a outros sistemas de tratamento (COMUSA).  

O sistema de lodos ativados e variantes é classificado conforme as 

características de divisão de acordo com a idade do lodo, com o fluxo ou com os 

objetivos do tratamento, conforme a tabela 3. Dentre as variantes do sistema, tem-se 

lodos ativados convencional, aeração prolongada, reatores sequenciais em 

batelada, lodos ativados como pós-tratamento de efluentes anaeróbios, reator de 

leito móvel e biorreator de membranas, os quais encontram-se brevemente 

apresentados a seguir (VON SPERLING, 2014). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Características de divisão 

Idade do lodo Fluxo Objetivos do 
tratamento 

Lodos ativados convencional 
(carga convencional) 

Fluxo contínuo Remoção de carbono 
(DBO) 

Aeração prolongada (carga 
baixa) 

Fluxo intermitente Remoção de carbono e 
nutrientes 

Reatores sequenciais em 
batelada (RSB) 

Fluxo intermitente  

Fonte: Adaptada de von Sperling (2014) 

2.2.3.1.2.1 Lodos ativados convencional 

No processo de lodos ativados convencional (representado na figura 1), uma 

parte da matéria orgânica da água residuária é retirada no decantador primário, se 

for necessário, e, sequencialmente, o efluente é encaminhado para o reator aerado. 

No reator, a matéria orgânica restante sofre depuração por bactérias mantidas em 

suspensão na presença de oxigênio, resultando no lodo ativado (biomassa). O 

volume de esgoto é conduzido para o decantador secundário para a separação dos 
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sólidos, no qual o lodo acomoda-se no âmago. A biomassa é reaproveitada no 

sistema por determinado tempo, retornando ao reator, e a matéria líquida é 

descartada do processo (VON SPERLING, 2014). 

Devido à recirculação do lodo, a quantidade de bactérias é cerca de dez 

vezes maior, na comparação entre este sistema e o de lagoa aerada. O volume do 

reator é reduzido e, no entanto, é capaz de atender a uma demanda maior de 

efluente em razão de o líquido ficar detido apenas em um intervalo de 6 a 8 horas no 

sistema (tempo de detenção hidráulica). Apesar do ciclo curto, a biomassa que é 

reaproveitada permanece no processo por um período de 4 a 10 dias – idade do 

lodo – (VON SPERLING, 2014). 

Figura 1 – Representação sistema de lodo ativado 

 

Fonte: MARTINS NETO, 2014. 

2.2.3.1.2.2 Aeração Prolongada 

Enquanto no sistema anteriormente citado o lodo permanece no processo por 

até 10 dias, na técnica aeração prolongada, essa permanência é mais longa, 

chegando a 30 dias. O maior tempo que a biomassa perdura no sistema com a 

mesma concentração de oxigênio resulta em menor quantidade acessível de 

sustento para as bactérias. Com menor disponibilidade de oxigênio, as bactérias 

utilizam sua própria matéria orgânica para seu metabolismo, produzindo água e gás 

carbônico, que geram a estabilidade do lodo ativado. Estabilizando a biomassa no 

reator aeróbio, torna-se desnecessária a participação do decantador primário. O 

volume do reator é maior, visto que atenderá a um volume superior de efluente, 

posto que o fluido se mantém detido por um período de 16 a 24 horas. A figura 2 
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representa o fluxograma do sistema de lodo ativado por aeração prolongada (VON 

SPERLING, 2014). 

Figura 2 – Fluxograma de tratamento de esgoto  

 

Fonte: von Sperling, 2005. 

 

2.2.3.1.2.3 Reator Sequencial em Batelada 

De acordo com von Sperling (2014), o sistema de reator sequencial em 

batelada é simplificado se comparado aos demais. O fluxo de esgoto é interrompido, 

isto é, não é contínuo durante o tratamento, já que há apenas um tanque onde todos 

os processos ocorrerão. Nesse tanque, os procedimentos ocorrerão cada um por 

vez, e a biomassa permanecerá no tanque durante os processos. 

O processo nesse sistema ocorre, inicialmente, com o enchimento do reator 

com as águas residuárias que serão aeradas. No processo seguinte, sucede-se a 

sedimentação da matéria sólida suspensa e, em seguida, o esgoto tratado é retirado 

do reator e descartado para a limpeza e remoção da biomassa. O ciclo do reator 

sequencial é exposto na figura 3. 
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Figura 3 – Ciclo típico 

 
Fonte: Von Sperling, 2014 

 

2.2.3.1.2.4 Lodos ativados como pós-tratamento de efluentes anaeróbios 

No processo de lodos ativados com pós-tratamento de efluentes anaeróbios, 

o lodo aeróbio, produzido no sistema convencional, é conduzido ao reator anaeróbio 

para, juntamente, com o lodo anaeróbio, ser adensado e digerido. Esse sistema 

(representado na figura 4) é uma boa opção para regiões quentes, pois garante a 

redução de energia, a produção de lodo e reduz os gastos com produtos químicos 

no processo, comparando-o ao sistema convencional. Além desses atributos, 

apresenta a vantagem de ser um sistema e simples, que requer poucos 

equipamentos (VON SPERLING, 2014). 
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Figura 4 – Reator UASB seguido por lodos ativados 

 

Fonte: von Sperling, 2014 

 

2.2.3.1.2.5 Reator de Leito Móvel 

O moving bed biofilm reactor, também conhecido como reator de leito móvel 

(apresentado na figura 5), é um sistema de tratamento aeróbio de desenvolvimento 

de bactérias incorporado a um meio suporte móvel na massa líquida e com retenção 

de lodo. Esse sistema é eficiente no quesito de alta capacidade para remover as 

matérias orgânicas, além de requerer um reator menor que os sistemas 

convencionais. Além disso, possui elevada resistência, menor perda de carga, 

flexibilidade de operação, redução de custos e pode ser implantado junto a outros 

sistemas de tratamento. Como desvantagem apresenta o fato de demandar elevado 

consumo de energia na fase de aeração (ALMADA, 2012). 

Esse sistema se difere dos demais citados anteriormente por não necessitar 

do reúso do lodo ativado e por utilizar a área útil do reator, garantindo maior 

eficiência na remoção das impurezas (ALMADA, 2012). 
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Figura 5 – Representação em estágio único 

 

                                                                          Fonte: ALMADA, 2012. 

 

2.2.3.1.2.6 Biorreator de Membranas 

O processo Biorreator de Membranas (BRM) é amplamente utilizado pela sua 

eficiência. Neste sistema, o decantador secundário é substituído por um processo de 

filtração por membranas. O efluente no reator deve passar por essas membranas, as 

quais possuem microaberturas que retêm a biomassa, possibilitando que ela seja 

usada novamente na eliminação da matéria orgânica. O efluente passa pela 

membrana por pressão, sendo assim, quanto mais biomassa estiver no reator, mais 

pressão será necessária para garantir a passagem do efluente pela membrana, 

gerando um custo mais elevado de energia e fazendo do BRM um processo caro 

quando comparado aos demais.  

Na figura 6 (a seguir), tem-se um exemplo de BRM no Brasil.   

Figura 6 – Estação de produção de água de reúso (Capivari II) 

 
Primeira planta em grande escala da América Latina a utilizar BMR com tratamento biológico 

terciário para tratamento de esgoto doméstico, localizada no estado de São Paulo. 
Fonte: Pollution Engineering, 2014. 
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2.2.3.1.2.7 Reatores Aeróbios 

O sistema aeróbio possui elevada eficiência no tratamento de esgotos sem 

gastos de energia elétrica, pois a própria movimentação do esgoto é suficiente para 

gerar a carga hidráulica que movimentará a hélice do reator. O tratamento aeróbio 

pode ser amplamente fracionado, destacando-se, dentre eles, os filtros biológicos 

percoladores de baixa e alta carga, os biofiltros aerados submersos e os biodiscos e 

suas variantes (JACOB, 2016). 

 Esse processo, que também funciona com a presença de lodo, distingue-se 

dos demais, pois a biomassa desenvolve-se aderida a um meio suporte. O material 

desse meio pode ser constituído de britas, pedras, materiais plásticos, dentre outros, 

nos quais será aplicado o esgoto. O efluente percolará entre o substrato para 

alcançar os drenos no âmago e esse percurso colaborará com o desenvolvimento 

das bactérias que formarão uma fina camada sob a superfície dos materiais 

constituintes do meio suporte. No decorrer do processo, e à medida que o fluxo de 

efluente atravessar o substrato, a matéria orgânica e oxigênio serão carregados e 

servirão de subsistência às bactérias presentes (VON SPERLING, 2014). 

A disponibilidade de alimentos no sistema de filtros biológicos percoladores 

de baixa carga é menor, posto que o fluxo de esgoto seja lento, o que reduz, por 

conseguinte, a quantidade de DBO. Neste caso, conforme a condição reduzida de 

alimento, ocorre o autoconsumo da matéria orgânica celular, ou seja, as bactérias 

vão se alimentar da própria matéria orgânica para garantir sua sobrevivência. 

Durante esse processo, e devido à lentidão do fluxo do esgoto, há a garantia de que 

a biomassa não se reproduzirá desordenadamente e de que o lodo não requer 

tratamento (VON SPERLING, 2014).  

De acordo com von Sperling (2014), o processo com alta carga é similar ao 

anterior, porém recebendo uma taxa maior de DBO. Isso constitui um aspecto 

positivo em sua implantação por demandar uma área reduzida na implantação do 

sistema, entretanto essa vantagem deve ser avaliada, pois o lodo não é digerido no 

filtro e há uma redução na eficiência do tratamento. Nesse sistema, o efluente 

recircula para aumentar o tempo de contato do esgoto com as bactérias para 

garantir redução mais eficiente de matéria orgânica.  
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O biodisco é um tratamento biológico que dispõe de diversos discos de PVC, 

divididos em grupos e espaçados, em aproximadamente, 2 a 4 mm, com diâmetro 

de 1 a 3 metros, em que 40% fica submerso e com rotação de 1 a 2 rpm (TOMAZ, 

2010). 

No processo do tratamento, uma camada de biomassa cresce junto aos 

discos e, por conseguinte, no decorrer do tempo, toda a placa fica coberta de 

bactérias equivalentes ao filtro biológico. A rotação permite a absorção de oxigênio 

para garantir a sobrevivência dos decompositores, permitindo, assim, a 

decomposição aeróbia da matéria orgânica do efluente. O uso do decantador 

secundário é obrigatório após o tratamento (VON SPERLING, 2014). 

2.2.3.2 Tratamento Anaeróbio 

Ao atingir o nível secundário, o esgoto pode ser tratado tanto aerobiamente, 

como foi apresentado, como anaerobiamente. A decomposição de matéria orgânica 

de maneira anaeróbia significa que, durante a etapa biológica de tratamento, não 

haverá a presença de oxigênio no processo. Como produtos da digestão anaeróbia, 

têm-se o gás metano e o gás sulfídrico, sendo que o primeiro pode ser utilizado 

como combustível para a geração de energia elétrica, enquanto o segundo gera 

odores desagradáveis que devem ser mitigados. Entretanto, o sistema anaeróbio, 

em geral, possui uma eficiência reduzida quando comparado com a aerobiose.   

2.2.3.2.1 Reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo 

O tratamento de esgotos, principalmente da manta de lodo, culminou no 

desenvolvimento do Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente (RAFA ou UASB) que 

vem se destacando desde a década de 1970, por intermédio do grupo da 

Universidade de Wageningen (grupo que apresentou substancial avanço no campo 

tecnológico de clarificação de águas residuais), conforme Sayed, 1987. O sistema 

RAFA é composto por reatores que afetam a manta de lodo, fazendo com que o 

esgoto do afluente adentre o interior do reator. A partir do movimento ascendente do 

maquinário, o resíduo atravessa uma camada de lodo biológico, que é direcionado 
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por um separador de fases, enquanto é escoado em direção à superfície da máquina 

(CHERNICHARO, 1997). 

 A tecnologia RAFA foi desenvolvida para atender apenas ao tratamento de 

efluentes de indústria; no entanto, atraiu novos campos e foi direcionado para 

atender a demanda de águas residuais domésticas a partir de 1976 (KOOIJMANS 

et. al., 1986).  Atualmente, o método RAFA encontra-se bastante difundido no 

campo de trabalho civil, dispondo do enfoque de tratamento de águas residuais, 

tendo como ponto central a natureza da biomassa ativa.  

 Os estudos já alcançados com a utilização do RAFA possuem como 

parâmetros a DBO e a DQO para uma melhor análise acerca da eficiência de 

remoção da matéria orgânica de um determinado efluente. Todavia, é necessário 

ponderar que ambos os parâmetros, DBO e DQO, apresentam deficiências quando 

são correlacionados com a digestão anaeróbia, sendo relevante enunciar os 

problemas elencados por Merkel e Krauth (1999): 

(I) Apresentam falhas em caracterizar substratos específicos nas águas 

residuais; (II) Não representam mudanças na composição das águas 

residuais, (III) Não permitem que resultados operacionais do reator sejam 

aplicados para águas residuais de diferentes composições (MERKEL e 

KRAUTH, 1999). 

 Devido aos impasses apresentados, cabe, também, ressaltar que a 

composição dos efluentes pode interferir, significativamente, na eficiência do RAFA. 

Os estudos de Cuervo Lopes et al. (1999) e Perle et al. (1995) concordam que as 

características da biomassa no reator afetam a eficiência de conversão de substrato. 

Porém, não se pode afirmar com efetividade se o lodo produzido afeta as 

características da biomassa no interior do RAFA. Os autores ainda elencam que a 

composição do lodo (sua granulação, estabilidade, seu teor, sedimentação) podem 

ter ações díspares a cada composição de água residual utilizada via tratamento 

anaeróbio, podendo, então, interferir na eficiência do reator em questão. De acordo 

com Franco et al. (2002), as composições do lodo podem desencadear alterações 

na velocidade ascensional no reator no RAFA que podem afetar na conversão dos 

componentes em suspensão e nas características da biomassa no reator, 

prejudicando seu desempenho. 
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 Em consonância ao exposto, faz-se necessário realizar uma análise 

referencial teórica, ponderando as características do RAFA, bem com sua eficiência, 

benefícios e problemas associados a este maquinário. 

2.2.3.2.1.1 Características de funcionamento do RAFA 

O Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente é um maquinário (Figura 7) que 

efetua o tratamento de efluentes em empresas, bem como em escala doméstica, 

utilizando filtros biológicos percoladores (FBP).  

O RAFA é composto pela zona 1 da Figura, referenciada como sendo a zona 

de recebimento do lodo/resíduo (Sludge Bed Zone); a região interna que abarca o 

item 3 é denominada pela literatura como Sludge Blanket Zone (zona de 

sedimentação); o item indicado pelo número 2 é denominado como Separador 

Trifásico, ou Gas-solid Separator (GSS), elemento utilizado no maquinário com a 

finalidade de separar a zona de digestão (item 1) – local onde se encontra o lodo 

responsável pela digestão anaeróbia –  e a zona de sedimentação (item 3). Quando 

a água residual adentra o RAFA, ela segue uma trajetória ascendente: parte do 

fundo do maquinário, atravessa a zona de digestão e, em seguida, é escoada pelas 

passagens do separador trifásico, alcançando, por fim, a zona de sedimentação 

(NARKOLI & MEHROTRA , 1996). 

Figura 7 – Corte esquemático da utilização do RAFA em escala de 
funcionamento 

 

Fonte: Scientific Eletronic Library Online 

A água residual após ingressar e ser espalhada pelo fundo do reator RAFA 

flui pela zona de digestão, onde se encontra o leito de lodo. Neste local, ocorre a sua 
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mistura com a matéria orgânica, criando corpos suspensos. Os sólidos orgânicos 

suspensos são quebrados, biodegradados e digeridos por meio de uma 

transformação anaeróbia, resultando na produção de biogás e no crescimento da 

biomassa bacteriana. O biogás segue em trajetória ascendente com o líquido, após 

este ultrapassar a camada de lodo em direção ao separador de fases (VAN 

HAANDEL & LETTINGA, 1994). 

No separador de fases, a área disponível para o escoamento ascendente do 

líquido deve ser de tal forma que a fase em questão, ao se aproximar da superfície 

livre, tenha sua velocidade progressivamente reduzida, de modo a ser superada pela 

velocidade de sedimentação das partículas (oriundas dos flocos de lodo arrastados 

pelas condições hidráulicas ou flotados). Isto possibilita que este material sólido que 

passa pelas aberturas no separador de fases, alcançando a zona superior do reator, 

possa se sedimentar sobre a superfície inclinada do separador trifásico. Desse 

modo, o acúmulo sucessivo de sólidos implicará, consequentemente, no aumento 

contínuo do peso desse material, o qual, em um dado momento, torna-se maior que 

a força de atrito e, então, deslizarão, voltando para a zona de digestão, na parte 

inferior do reator. Assim, a presença de uma zona de sedimentação acima do 

separador de fases resulta na retenção do lodo, permitindo a presença de uma 

grande massa na zona de digestão, enquanto se descarrega um efluente 

substancialmente livre de sólidos sedimentáveis (VAN HAANDEL & LETTINGA, 

1994). 

Na parte interna do separador de fases, fica a câmara de acumulação do 

biogás que se forma na zona de digestão. O projeto do RAFA garante os dois pré-

requisitos para digestão anaeróbia eficiente: a) por meio do escoamento ascensional 

do afluente passando pela camada de lodo, assegura-se um contato intenso entre o 

material orgânico e o lodo e b) o decantador interno garante a retenção de uma 

grande massa de lodo no reator (CATUNDA & VAN HAANDEL, 1980). Com o fluxo 

ascendente a estabilização da matéria orgânica ocorre na zona da manta de lodo, 

não havendo necessidade de dispositivos de mistura, pois esta é promovida pelo 

fluxo ascensional e pelas bolhas de gás (OLIVA, 1997).  
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2.2.3.2.2 Filtro Anaeróbio 

O sistema de filtro anaeróbio consiste em um processo complementar a outro 

já existente, garantindo a remoção complementar dos efluentes com grandes 

concentrações de matéria orgânica, além de segurança operacional. O tratamento 

anaeróbio garante redução da matéria sólida, equipamento e de energia, tornando-

se um processo muito usual e com bom custo-benefício. O conjunto é 

eventualmente usado para acrescentar vantagens ao sistema de fossa (tanque 

séptico) quando se trata de volumes menores de águas residuárias. Segundo Alem 

Sobrinho e Jordão (2001), esse sistema possui custo mais baixo para implantação 

por habitante quando comparado à ETE convencional com lodos ativados.  

No caso do sistema de tanque séptico seguido de filtro anaeróbio, o 

tratamento da água residuária inicia-se com a retirada de parte da matéria orgânica 

em suspensão, já que os tanques são de sedimentação. Logo em seguida, o esgoto 

é encaminhado ao filtro que removerá o restante da matéria orgânica, como uma 

complementação ao processo anterior. A representação desse processo está 

evidenciada na Figura 8, a seguir. 

Figura 8 – Filtro anaeróbio 

 

Fonte: von Sperling, 2014 

O filtro funciona com a entrada do líquido no fundo do recipiente, 

atravessando um obstáculo, e com a saída na parte superior. Esse fluxo é 

conceituado como ascendente e o obstáculo pode ser constituído de pedras, como 

reproduzido na Figura 9, a seguir. 
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Figura 9 – Representação do corte do reator 

 

Fonte: von Sperling, 2014 
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2.2.3.3 Análise de tratamento secundários 

Tabela 4 – Representação da análise de tratamentos secundários e eficiência 

Sistema: LODOS ATIVADOS 

Subtipos Características Vantagens Desvantagens 
Eficiência média 

de remoção (1) 
(%) 

Lodos 
ativados 

convencional 

Processo biológico composto 
por reator aerado e decantador 
secundário. Entretanto 
necessita de tratamento 
primário e do tratamento 
completo do lodo excedente. 

 Baixos requisitos de área; 

 Reduzidas possibilidades de 
maus odores, insetos e 
vermes; 

 Reduzidas possibilidades de 
maus odores, insetos e 
vermes. 

 Elevados custos de 
implantação e operação; 

 Elevado consumo de energia; 

 Possíveis problemas 
ambientais com ruídos e 
aerossóis. 

DBO: 85-93 
DQO: 80-90    
SS: 87-93     
Amônia: >80     
N total: <60        
P total: < 35          
E. coli: 1-2 u.l 

Aeração 
prolongada 

Processo biológico composto 
unicamente por reator aerado e 
decantador secundário. 

 Idem lodos ativados 
convencional; 

 Satisfatória independência 
das condições climáticas. 

 Elevados custos de 
implantação e operação; 

 Sistema com maior consumo 
de energia; 

 Necessidade de remoção de 
umidade do lodo e disposição 
final. 

DBO: 90-97 
DQO: 83 - 93 
SS: 87-93 
Amônia: >80       
N total: <60          
P total: <35         
E. coli: 1-2 u.l. 

Reatores 
sequenciais 
em batelada 

Composto por reatores. 
Entretanto é necessário o 
tratamento do lodo. 

 Baixos requisitos de área; 

 Menos equipamentos que os 
demais lodos ativados. 

 Elevados custos de 
implantação e operação; 

 Maior potência instalada que 
os demais lodos ativados. 

DBO: 90-97 
DQO: 83 - 93 
SS: 87-93 
Amônia: >80       
N total: <60          
P total: <35         
E. coli: 1-2 u.l. 
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Tabela 4 (Contin.) – Representação da análise de tratamentos secundários e eficiência 

 

         Sistema: LODOS ATIVADOS (Contin.) 

Subtipos Características Vantagens Desvantagens 
Eficiência média 
de remoção (1) 
(%) 

Lodos ativados 
como pós-

tratamento de 
efluentes 

anaeróbios 

Decantador primário 
substituído por reator 
anaeróbio. 

 Promissor em regiões de 
climas quentes; 

 Grande redução de energia; 

 Redução na produção de 
lodo; 

 Menor capacitação para a 
remoção biológica de 
nutrientes. 

 

Reator de leito 
móvel 

Possui meio suporte para 
crescimento aderido da 
biomassa. 

 Alta capacidade de remoção 
de matéria orgânica; 

 Flexibilidade de operação. 

 Redução de custos. 

 Elevado consumo de 
energia. 

 
 

 

Biorreator de 
membranas 

Decantador secundário é 
substituído por filtração por 
membranas. 

 Processo muito eficiente; 

 Constitui efluente de 
excelente qualidade. 

 Custo elevado de energia.   

          Sistema: LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO 

Subtipos Características Vantagens Desvantagens 
Eficiência média 
de remoção (1) 
(%) 

Lagoas 
facultativas 

Construção baseada em 
movimentação de terra e 
preparação de taludes. 

 Construção, operação e 
manutenção simples; 

 Reduzidos custos de 
implantação e operação; 

 Ausência de equipamentos 
mecânicos; 

 Elevados requisitos de 
área; 

 Dificuldade em satisfazer 
padrões de lançamentos 
restritivos; 

 Simplicidade de 
manutenção pode acarretar 

DBO: 75-85 
DQO: 65-80   
SS: 70-80       
Amônia: <50      
N total: <60       
P total: < 35     
E. coli: 1-2 u.l 
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em descaso; 
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Tabela 4 (Contin.) – Representação da análise de tratamentos secundários e eficiência 

         Sistema: LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO 

Subtipos Características Vantagens Desvantagens 
Eficiência média 

de remoção (1) 
(%) 

Sistemas de 
lagoas 

anaeróbias 
seguidas por 

lagoas 
facultativas 

Lagoas anaeróbias seguidas 
de lagoas facultativas. 

 Satisfatória resistência a 
variação de carga; 

 Mesmos das lagoas 
facultativas; 

 Requisitos de área inferiores 
aos das lagoas facultativas 

 Únicas 
 
 
 

 Mesmos das lagoas 
facultativas; 

 Possibilidade de maus 
odores; 

 Eventual necessidade de 
elevatórias de recirculação 
do efluente, para controle 
de maus odores; 

 Necessidade de um 
afastamento das 
residências circunvizinhas; 

DBO: 75-85 
DQO: 65-80   
SS: 70-80       
Amônia: <50      
N total: <60       
P total: < 35     
E. coli: 1-2 u.l 

Lagoa Aerada 
Facultativa 

Construção similar à lagoa 
facultativa com a adição de 
aeradores e m baixa 
movimentação 

  

DBO: 75-85 
DQO:65-80 
SS: 70-80 
Amônia: <30 
N total: <30 
P total: < 35 
E. coli: 1-2 u.l 

Sistema de 
lagoas aeradas 

de mistura 
completa 

seguidas por 
lagoas de 

decantação 

Construção similar a lagoa 
facultativa com a adição de 
aeradores em alta 
movimentação e de uma lagoa 
de decantação 

 Mesmos das lagoas aeradas  

 facultativas; 

 Menos requisitos de área de 
todos os sistemas de lagoas. 

 Introdução de 
equipamentos; 

 Ligeiro aumento de nível de 
sofisticação; 

 Requisitos de energia 
relativamente elevados; 

 Necessidade de remoção 
contínua ou periódica do 
logo da lagoa de 
sedimentação; 

 
DBO: 75-85 
DQO:65-80     
SS: 80-87     
Amônia: <30            
N total: <30          
P total: < 35         
E. coli: 1-2 u.l 
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Tabela 4 (Contin.) – Representação da análise de tratamentos secundários e eficiência 

 

         Sistema: LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO (Contin.) 

Subtipos Características Vantagens Desvantagens 
Eficiência média 
de remoção (1) 
(%) 

Lagoas de alta 
taxa 

Construção similar à lagoa 
facultativa, com a adição de 
rotores de eixo horizontal e de 
profundidade inferior a 0,80 m. 

 As mesmas do sistema de  
lagoas precedente. 
 

 
 
 

 As mesmas do sistema de  
lagoas precedente. 

 
 
 
 

DBO: 80-85 
DQO:70-83 
SS: 73-83 
Amônia: 65-85 
N total: 75-90 
P total: 50-60 
E. coli 3-4 u.l 

Lagoas de 
maturação 

Construção similar à lagoa 
facultativa, com profundidade 
inferior a 1,0 m. Destinada ao 
polimento do efluente e 
subsequente a qualquer 
sistema de lagoa de 
estabilização. 

 As mesmas do sistema de  
lagoas precedente. 

 
 
 
 

 As mesmas do sistema de  
lagoas precedente; 

 Requisitos de área bastante 
elevados. 

 
 
 

DBO: 80-85    
DQO: 70-83 
SS: 73-83 
Amônia: 50-65 
N total: 50-65 
P total: > 50 
E. coli: 3-5 u.l 

Lagoas de 
Polimento 

Construção similar à lagoa 
facultativa, com profundidade 
inferior a 1,0 m. Destinada ao 
polimento do efluente e 
subsequente a qualquer 
sistema UASB ou RAFA. 

  

DBO: 85-93 
DQO: 80-90 
SS: 87-93 
Amônia: >80 
N total: <60 
P total: < 35 
E. coli: 1-2 u.l 
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Tabela 4 (Contin.) – Representação da análise de tratamentos secundários e eficiência 

 

         Sistema: LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO (Contin.) 

Subtipos Características Vantagens Desvantagens 
Eficiência média 
de remoção (1) 
(%) 

Reator 
Anaeróbio de 

Fluxo 
Ascendente 

Reator anaeróbio com 
separador trifásico. Necessita 
de um polimento em função do 
enquadramento do corpo 
hídrico. 

 Baixos requisitos de área; 

 Baixos custos de implantação 
e operação; 

 Tolerância a afluentes bem 
concentrados em matéria 
orgânica; 

 Reduzido consumo de 
energia; 

 Possibilidade do uso 
energético do biogás; 

 Construção, operação e 
manutenção simples; 

 Dificuldade em satisfazer 
padrões de lançamento 
restritivos; 

 Possibilidade de geração 
de efluente com aspecto 
desagradável; 

 Possibilidade de geração 
de maus odores, porém 
controláveis; 

 A partida do processo é 
geralmente lenta; 

 Relativamente sensível a 
variações de carga e 
compostos tóxicos; 

 Usualmente necessita de 
pós-tratamento. 

 

Filtro Anaeróbio 
Composto de fossa séptica e 
filtro anaeróbio. 

 Idem ao RAFA; 

 Boa adaptação a diferentes 
tipos e concentrações de 
esgotos; 

 Boa resistência a variações 
de carga. 
 

 Dificuldade em satisfazer 
padrões de lançamento 
restritivos; 

 Possibilidade de geração 
de efluente com aspecto 
desagradável; 

 Possibilidade de geração 
de maus odores, porém 
controláveis; 

 Risco de entupimento; 
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Tabela 4 (Contin.) – Representação da análise de tratamentos secundários e eficiência 

 

         Sistema: Tratamento Aeróbio – Reator Aeróbio 

Subtipos Características Vantagens Desvantagens 
Eficiência média 
de remoção (1) 
(%) 

Filtro biológico 
percoladores de 

baixa carga 

Composto de filtro biológico e 
decantador secundário, 
entretanto necessita de 
tratamento primário. 

 Requisitos de área 
relativamente baixos; 

 Mais simples 
conceitualmente do que 
lodos ativados; 

 Índice de mecanização 
relativamente baixo; 

 Equipamentos mecânicos 
simples; 

 Estabilização do lodo no 
próprio filtro. 
  
  

 Menor flexibilidade 
operacional que lodos 
ativados; 

 Elevados custos de 
implantação; 

 Requisitos de área mais 
elevados do que os de 
filtros biológicos de alta 
carga; 

 Relativa dependência da 
temperatura do ar; 

 Relativamente sensível a 
descargas tóxicas; 

 Possível problemas com 
moscas; 

DBO: 85-93 
DQO: 80-90    
SS: 87-93     
Amônia: >80     
N total: <60        
P total: < 35          
E. coli: 1-2 u.l 

Filtro biológico 
percoladores de 

alta carga 

Composto de filtro biológico e 
decantador secundário, 
entretanto necessita de 
tratamento primário e de 
tratamento do lodo. 

 Baixos requisitos de área; 

 Mais simples 
conceitualmente do que 
lodos ativados; 

 Maior flexibilidade 
operacional que filtros de 
baixa carga; 

 Melhor resistência à variação 
de cargas que os filtros de 
baixa carga; 

 Operação ligeiramente mais 
sofisticada do que os filtros 
de baixa carga. 

 Elevado custo de 
implantação; 

 Relativa dependência da 
temperatura do ar; 

 Necessita do tratamento 
completa do lodo e da 
disposição final; 

DBO: 80-90    
DQO: 70-87   
SS: 87-93 
Amônia: <50      
N total: <60         
P total: < 35       
E. coli: 1-2 u.l 
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Tabela 4 (Contin.) – Representação da análise de tratamentos secundários e eficiência 

 

         Sistema: Tratamento Aeróbio – Reator Aeróbio (Contin.) 

Subtipos Características Vantagens Desvantagens 
Eficiência média 
de remoção (1) 
(%) 

Biofiltros 
aerados 
submersos 

Composto de biofiltro aerado e 
tanque de lodo de lavagem, 
entretanto necessita de 
tratamento primário e 
tratamento do lodo. 

 Requisitos de área bastante 
baixos; 

 Reduzidas possibilidades de 
maus odores; 

 Reduzida perda de carga. 
 

 Custo de implantação e 
operação relativamente 
elevado; 

 Elevado consumo de 
energia; 

 Necessidade de operação 
um pouco mais cuidados 
que os filtros percoladores; 

 Necessidade de tratamento 
completo do lodo e da sua 
disposição final. 

DBO: 88-95 
DQO: 83-90   
SS: 87-93 
Amônia: >80      
N total: <60         
P total: < 35       
E. coli: 1-2 u.l  

Biodiscos 

Composto de biodisco e 
decantador secundário, 
entretanto necessita de 
tratamento primário 

 Requisitos de área bem 
baixos; 

 Mais simples 
conceitualmente do que 
lodos ativados; 

 Equipamentos mecânicos 
simples; 

 Reduzidas possibilidades de 
maus odores; 

 Reduzida perda de carga. 

 Elevados custos de 
implantação e operação; 

 Adequado apenas para 
pequenas populações; 

 Cobertura dos discos 
usualmente necessária; 

 Relativa dependência da 
temperatura do ar; 

 Necessita do tratamento 
completo do lodo e da 
disposição final. 

DBO: 85-93 
DQO: 80-90    
SS: 87-93     
Amônia: >80     
N total: <60        
P total: < 35          
E. coli: 1-2 u.l 

 
Fonte: Adaptado de von Sperling, 2014 
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2.2.4 Tratamento Terciário   

O tratamento terciário, de acordo com von Sperling (2014), consiste na 

remoção de poluentes específicos – tóxicos ou biodegradáveis, nutrientes, 

patógenos, metais pesados, sólidos inorgânicos dissolvidos, sólidos em suspensão 

renascente. Portanto, independentemente do tipo de tratamento realizado, o objetivo 

é o polimento do efluente, podendo ser um tratamento biológico e/ou físico. 

Ressalte-se que, fora do Brasil, utiliza-se com frequência o tratamento químico, visto 

que, por muitas vezes, o efluente é reutilizado. Outro aspecto a se destacar é que a 

frequência de utilização do tratamento terciário em países em desenvolvimento é 

reduzida quando comparada aos demais. Um exemplo de tratamento terciário é a 

lagoa de maturação que possibilita, segundo Jungles (2007), “o polimento do 

efluente tratado, sendo sua função principal a remoção de patogênicos através de 

radiação solar. O tratamento se torna completo com essa etapa considerada como 

final”.  

No fim da maioria dos processos de tratamento de esgotos, é formado um 

resíduo semissólido, pastoso e preponderantemente orgânico, o qual se denomina 

lodo de esgoto (ANDRADE, 1999). O tratamento do lodo e sua correta destinação 

são essenciais, visto que sua má gestão se torna um grande problema ambiental 

para as empresas de saneamento, públicas ou privadas (Metcalf e Eddy, 2002). 

Sendo assim, o propósito do tratamento do lodo de esgoto é a geração de um 

produto mais ambientalmente estável (Cassini, 2003). 

O lodo gerado nos processos de tratamento de esgotos deve ser removido e 

participar de etapas de gerenciamento para o seu tratamento. As etapas (Figura 10) 

tradicionalmente aplicadas, segundo von Sperling (2005), são: 

 Adensamento – Retirada de umidade do lodo. 

 Estabilização – Tratamento do lodo (o RAFA, o filtro percolador de baixa 

carga e o lodo ativado de aeração prolongada realizam esse processo). 

 Condicionamento – Preparação para a desidratação (aqui, é realizada a 

adição de substância química que favorece a desidratação, reduzindo o 

ponto de ebulição que da água).  
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 Desidratação – Remoção de umidade (objetiva a secagem completa do 

lodo). 

 Higienização – Dependendo da finalidade do lodo, colocam-se produtos 

químicos que eliminam a presença de patógenos. 

 Disposição Final – destinação final dos subprodutos 

 

 

Figura 10 – Esquema de etapas do tratamento do lodo 

 

Fonte: von Sperling, 2005 

Adensamento

•Adensamento  por 
gravidade;

•Flotação;

•Centrífuga;

•Filtro prensa de 
esteiras.

Estabilização

•Digestão 
Anaeróbia;

•Digestão aeróbia;

•Tratamento 
térmico;

•Estabilização 
química.

Condicionamento

•Condicionamento 
químico;

•Condicionamento 
térmico.

Desidratação

•Leitos de secagem;

•Lagoas de lodo;

•Filtro prensa;

•Centrífuga;

•Filtro prensa de 
esteiras;

•Filtro a vácuo;

•Secagem térmica.

Higienização

•Adição de cal 
(caleação);

•Tratamento 
térmico;

•Compostagem;

•Oxidação úmida;

•Outros (radiação 
gama, solarização, 
etc)

Disposição Final

•Reciclagem 
agrígola;

•Recuperação de 
áreas degradadas;

•Landfarming 
(disposição no 
solo);

•Uso não agrícola 
(fabric. lajotas, 
combustível, etc);

•Incineração;

•Oxidação úmida;

•Aterro sanitário
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2.2.5 Leitos de secagem 

Leito de secagem é uma técnica que teve início no século XX e foi utilizada 

para o tratamento dos lodos gerados nos processos de tratamento de esgoto. 

Atualmente, cerca de dois terços das ETEs brasileiras trabalham com leito de 

secagem (MORTARA, 2011).  

De acordo com Melo (2006), o tratamento do lodo proveniente de uma ETE é 

tão importante quanto o tratamento do próprio esgoto, uma vez que esse lodo está 

contaminado com organismos patogênicos. O método se respalda na separação do 

solo presente na água, eliminando e impedindo a reprodução dos microrganismos 

patógenos.  

As unidades de tratamento do lodo consistem em estruturas retangulares com 

o objetivo de reduzir a umidade do lodo por evaporação e drenagem da água. A 

evaporação da água é um fenômeno totalmente natural, sujeitando-se aos fatores 

climáticos locais; já a drenagem da água é realizada por uma soleira drenante, 

composta por pedregulhos e areias com diferentes granulometrias (VANZETTO, 

2012).  
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Figura 11 – Corte esquemático de um leito de secagem 

 

Fonte: MORTARA, 2011. 

O tempo necessário para que o processo se concretize varia de 18 a 25 dias, 

dependendo de uma série de fatores. O tempo total (Tt) é dividido em quatro etapas 

diferentes: 

 T1: tempo para preparação do leito; 

 T2: tempo de percolação; 

 T3: tempo de evaporação; 

 T4: tempo da retirada do solo seco. 

As variáveis T1 e T4 são relacionadas à quantidade de trabalhadores no local. 

O T2 pode ser calculado por modelos matemáticos, conforme Melo (2006): 

𝑇2 = (𝐶𝑠²/420) + 0,15 ∗ 𝐶𝑠 → 𝐶5𝑘𝑔𝑆𝑆𝑇/𝑚2 <  𝐶𝑠 < 50𝐾𝑔𝑆𝑆𝑇/𝑚²) 
 

Equação 2.6 

  

Cs: cargas de sólidos aplicadas em KgSST/m². 
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Consoante Melo (2006), o tempo total para a secagem do lodo é expresso pela 

fórmula:  

  

𝑇𝑠 = 46,5 ∗
30 (

𝑈𝑖
1 − 𝑈𝑖 −

𝑈𝑓
1 − 𝑈𝑓

)

𝑅𝑚 (
𝑈𝑖 + 𝑈𝑓

2 )
; 

 

Equação 2.7 
 

Ts: Tempo de secagem  T2 + T3; 

Ui: Umidade inicial;  

Uf: Umidade final; 

Rm: Radiação solar média no período. 

 

Tabela 5 – Vantagens e desvantagens de um leito de secagem 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Baixo custo de capital se as áreas 
estiverem disponíveis; 

Falta de critérios racionais de projeto para 
análise econômica correta; 

Facilidade operacional e dispensa de 
operadores especializados e 

exclusivos; 

Demanda de mão de obra intensiva para a 
remoção do lodo; 

Baixo consumo de energia; Necessidade de grandes áreas; 

Flexibilidade para desidratar diversos 
tipos de lodo; 

Grande influência do clima; 

Baixo consumo de produtos químicos; 
Necessidade de estabilizar o lodo antes da 

sua aplicação; 

Alto teor de sólidos na torta seca Prejuízo estético para a vizinhança. 
Fonte: MORTARA, 2011. 

2.3 Padrões de lançamento de efluentes em corpos hídricos 

Os padrões de lançamento de efluentes têm como objetivo regularizar as 

concentrações das substâncias e elementos que serão despejados nos corpos 

hídricos. Assim, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) tem a 

competência de normatizar os valores máximos de um determinado poluente que 

um corpo d’água pode suportar, sem que haja um comprometimento da sua 

qualidade. A Resolução Nº 357/2005, alterada pela N°430/2011, descreve que “os 

efluentes não poderão conferir ao corpo receptor características de qualidade em 
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desacordo com as metas obrigatórias progressivas, intermediárias e final, do seu 

enquadramento”. Portanto, os parâmetros não inclusos nas metas citadas 

anteriormente deverão seguir os critérios que constam na classe de enquadramento 

designada ao corpo hídrico. Entretanto, há casos em que os padrões de lançamento 

podem ficar em desacordo com as condições estabelecidas na Resolução, mas isso 

será de caráter temporário e mediante análises técnicas fundamentadas e requisitos 

mínimos estabelecidos em norma (Brasil, 2011).  

Entende-se por enquadramento: 

O enquadramento de corpos d’água estabelece o nível de qualidade a ser alcançado 

ou mantido ao longo do tempo. Mais do que uma simples classificação, o 

enquadramento deve ser visto como um instrumento de planejamento, pois deve 

tomar como base os níveis de qualidade que deveriam possuir ou ser mantidos para 

atender às necessidades estabelecidas pela sociedade e não  apenas a condição 

atual do corpo d’água em questão. (ANA, 2015) 

 

 

Tabela 6 – Classificação dos corpos hídricos para água doce 

Classificação Destinação 

Classe 
Especial 

Ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção, à 
preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas e 
à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de 
conservação de proteção integral. 

Classe 1 

Ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 
simplificado, à proteção das comunidades aquáticas, à 
recreação de contato primário, tais como natação, esqui 
aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA Nº 274, 
de 2000, à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e 
de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam 
ingeridas cruas sem remoção de película e à proteção das 
comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 
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Classe 2 

Ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 
convencional, à proteção das comunidades aquáticas, à 
recreação de contato primário, tais como natação, esqui 
aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA Nº 274, 
de 2000, à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de 
parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o 
público possa vir a ter contato direto e à aquicultura e à 
atividade de pesca. 

Classe 3 

Ao abastecimento para consumo humano, após tratamento 
convencional ou avançado, à irrigação de culturas arbóreas, 
cerealíferas e forrageiras, à pesca amadora, à recreação de 
contato secundário e à dessedentação de animais. 

Classe 4 À navegação e à harmonia paisagística. 

Fonte: CONAMA Nº 357/2005 

Como apresentado na Tabela 6, existem cinco classes, definidas pelo 

CONAMA Nº 357/2005, em que os corpos hídricos de água doce se enquadram. A 

classificação varia de Classe Especial a Classe 4, ou seja, uso nobre, como 

abastecimento para consumo humano, até navegação, finalidade mais ordinária. 

Cada classe estabelece critérios diferentes de acordo com sua respectiva finalidade. 

Os parâmetros DBO e OD, que serão analisados, têm limites, como 

apresentado pela Tabela 7, estabelecido pela CONAMA Nº 357/2005 para cada 

classe. 

Tabela 7 – Parâmetros de norma 

Enquadramento 

Classe DBO (mg/L) OD (mg/L) 

Especial 
Deverão ser mantidas as 

condições naturais do 
corpo d'água 

I <3 >6 

II <5 >5 

III <10 >4 

IV - >2 
Fonte: CONAMA Nº 357/2005 
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2.3.1 Condições e Padrões para Efluentes de Sistemas de Tratamento de 

Esgotos Sanitários 

Em conformidade com a Resolução CONAMA Nº 357/2005, o lançamento 

direto de efluentes oriundos de sistemas de tratamento de esgotos sanitários 

deverão seguir as condições dispostas no ANEXO A - Condições de lançamento do 

efluente CONAMA Nº 357/2005, página 104. 

Assim como a resolução CONAMA Nº 357/2005, a Deliberação Normativa 

Conjunta COPAM/CERH-MG Nº 01, de 05 de maio de 2008, também dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

além de determinar condições e padrões de lançamento de efluentes.  

De acordo com o Art. 19 da DN COPAM/CERH-MG 01, os efluentes poderão 

ser lançados nos corpos de água apenas depois de tratados adequadamente e em 

consonância com as condições, padrões e exigências dispostos na Deliberação 

Normativa supracitada e em outras normas aplicáveis. As condições de lançamento 

de efluente dispostas na DN COPAM/CERH-MG Nº 01 são descritas no ANEXO B - 

Condições de lançamento do efluente DN COPAM/CERH-MG Nº 01, página 105. 

2.3.2 Diretrizes para gestão de efluentes 

De acordo com o Art. 24 da Resolução CONAMA 357/2005, os geradores dos 

efluentes poluidores serão os responsáveis por realizar o automonitoramento para 

controle e acompanhamento constantes dos esgotos lançados nos corpos 

receptores. Além disso, o órgão ambiental poderá determinar as condições do 

automonitoramento e também os procedimentos que serão utilizados para tal. Em 

casos de fontes de baixo potencial poluidor, e mediante a autorização dos órgãos 

competentes, poderá ser dispensado o automonitoramento dos efluentes, se o 

responsável fundamentar tecnicamente suas justificativas. 

2.4  Autodepuração 

A alteração das características de um corpo d’água provoca um desequilíbrio 

nas suas propriedades do meio que promove alterações nas comunidades ali 
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existentes, resultando em um desarranjo inicial, para que posteriormente haja uma 

reorganização do meio (VON SPERLING, 2014). 

O processo para reestabelecer o equilíbrio no meio aquático está vinculado 

ao fenômeno de sucessão ecológica, chamado autodepuração. Segundo von 

Sperling (2014): 

O conceito de autodepuração apresenta a mesma relatividade que o 

conceito de poluição. A água pode ser considerada depurada mesmo que 

não esteja totalmente purificada em termos higiênicos, apresentando, por 

exemplo, organismos patogênicos. 

 

Considera-se, de fato, uma água depurada aquela em que suas 

características, após o processo, não implicam na sua finalidade. De outro modo, o 

estudo da autodepuração é importante para determinar as condições mínimas da 

qualidade do efluente para que possa ser lançado no corpo hídrico sem prejudicá-lo. 

Segundo Andrade (2010), o processo de autodepuração se trata de um 

fenômeno que varia de acordo com o tempo e distância. Portanto, é feita a avaliação 

longitudinal do curso d’água em função de um tempo, para que sejam realizadas as 

apurações do potencial depurador e assim determinar o enquadramento do corpo 

hídrico. Ao longo do rio, são identificados estágios com sucessão ecológica bem 

definida e que são associados às zonas físicas denominadas “Zonas de 

autodepuração” (Tabela 8), (BRAGA et al, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8 – Zonas de autodepuração 
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Degradação 
 

 Zona de lançamento do esgoto; 

 Possui turbidez elevada;

 Nível de matéria orgânica alto;

 Nível de oxigênio dissolvido alto;

 Decompositores predominantemente aeróbios;

 Produtos da decomposição: gás carbônico;

 Lodo de fundo recebendo os sedimentos e degradando em 
anaerobiose; 

 Nitrogênio tipo orgânico;

 Comunidades começam a diminuir e aumentam os 
decompositores; 

Decomposição 

 Zona em que há o pior estado de decomposição;

 Possui turbidez levemente reduzida;

 Nível de matéria orgânica rapidamente sendo reduzida;

 Ponto crítico de oxigênio dissolvido;

 Decompositores predominantemente anaeróbios;

 Produtos da decomposição: Gás sulfúrico e metano;

 Lodo de fundo em anaerobiose;

 Nitrogênio do tipo Amônia;

 Comunidades desaparecem e reduz os decompositores.

Recuperação 

  Zona em que o meio começa a se reorganizar; 

  Possui turbidez bem reduzida, com águas    clarificadas; 

  Nível de matéria orgânica estável; 

  Nível de oxigênio dissolvido sendo reestabelecido; 

  Índices de decompositores reduzidos; 

  Produtos da decomposição: estável; 

  Lodo de fundo equilibrado; 

  Nitrogênio do tipo Nitrito e Nitrato; 

  Comunidades começam a ressurgir. 

Águas limpas 

  Autodepuração concluída; 

  Estética próxima ao natural; 

  Nível de Matéria orgânica equilibrado; 

  Nível de oxigênio dissolvido equilibrado; 

  Decompositores equilibrado; 

  Produtos da decomposição: estável; 

  Lodo de fundo equilibrado; 

  Nitrogênio equilibrado; 

  Retornam as comunidades. 

Fonte: Notas de aula 
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2.4.1 Oxigênio Dissolvido e a autodepuração 

O processo de autodepuração tem como característica uma grande variação 

dos índices de oxigênio dissolvidos (OD). O fato de o OD possuir grandes alterações 

entre as zonas (Figura 12) está relacionado ao consumo por parte dos 

microrganismos envolvidos na depuração do esgoto, os quais necessitam da 

oxigenação para sua respiração (VON SPERLING, 2014). Assim, por se tratar de um 

parâmetro de simples medição, cujo teor pode ser expresso em concentrações 

quantificáveis e estar sujeito a formulações matemáticas, o oxigênio dissolvido tem 

sido utilizado como o critério do grau de poluição e de autodepuração dos cursos 

d’água (VON SPERLING, 2014). 

Figura 12 – Concentração de OD 

 

Fonte: Notas de aula 

  

Desse modo, ao avaliar as características de cada zona, com o objetivo de 

aumentar a eficiência das ações a serem tomadas no controle dos efluentes 

poluidores, os pesquisadores Streeter & Phelps desenvolveram um modelo 

matemático capaz de quantificar e compreender o fenômeno da autodepuração 

(ANDRADE, 2010). O modelo é constituído preponderantemente por dois fatores 

principais: o primeiro se trata da oxidação da parte biodegradável da matéria 

orgânica e o outro se refere à reaeração atmosférica do corpo hídrico. 
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2.4.2 Cálculo da capacidade de autodepuração 

Para determinar a capacidade de autodepuração de um rio, é necessário 

efetuar o balanço de oxigênio dissolvido (o que matematicamente seria a diferença 

entre a oxidação biológica da matéria orgânica) e a reaeração do corpo hídrico (VON 

SPERLING, 2014).  

2.4.3 Equação da mistura 

A equação da mistura corresponde ao marco inicial do modelo matemático de 

qualidade d’água, visto que ele descreve claramente as concentrações mais críticas 

dos poluentes e as condições de diluição disponibilizadas pelo corpo receptor do 

esgoto. De outro modo, a equação nos possibilita avaliar o impacto que o efluente 

causa no corpo d’água, no momento em que eles se misturam. De acordo com von 

Sperling, a formulação da mistura é dada pela Equação 2.8: 

  

𝐶𝑥 =
𝑄𝑟 ∗ 𝐶𝑟 + 𝑄𝑒 ∗ 𝐶𝑒

𝑄𝑟 + 𝑄𝑒
 

 

Equação 2.8 
 

 

Cx = Concentração do constituinte na mistura (mg/L) 

Qr = Vazão do rio (m³/s); 

Cr = Concentração do constituinte no rio (mg/L); 

Qr = Vazão do esgoto (m³/s); 

Ce = Concentração do constituinte no esgoto (mg/L). 

2.4.4 DBO última 

Demanda última de oxigênio, logo após a mistura, sendo reajustada 

recorrendo-se ao coeficiente KT, que é influenciado pela temperatura da amostra e 

converte DBO5 em DBOúltimo como mostra a Equação 2.9, abaixo: 
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𝐿𝑜 = 𝐾𝑡 ∗ [𝐷𝐵𝑂] 

 

Equação 2.9 
 

L0 = DBO última (mg/L).; 

Kt = Coeficiente vinculado à temperatura; 

[DBO] = Concentração de DBO após a mistura (mg/L).. 

2.4.4.1 Cinética de desoxigenação 

  A cinética de desoxigenação demonstrada na Equação 2.10 (a seguir), tende 

a determinar o grau de degradabilidade da matéria orgânica nos efluentes; sendo 

necessário conhecer a DBO e o coeficiente de desoxigenação (K1) – o qual varia de 

acordo com a característica da matéria orgânica e temperatura (VON SPERLING, 

2014). Sendo assim, tem-se:  

𝐾1𝑡 = 𝐾1,20°𝐶 ∗ Ɵ𝑡−20 

 

Equação 2.10 
 

K1t = Coeficiente de desoxigenação na temperatura T; 

K1,20°C = Coeficiente de desoxigenação na temperatura 20°C; 

Ɵ = Coeficiente da temperatura sugerido por norma. 

 

2.4.4.2 Cinética da reaeração 

Na Equação 2.11 (a seguir) tem-se o coeficiente de reaeração, que 

demonstra a influência interna e externa para restabelecer os níveis de oxigênio no 

meio (VON SPERLING, 2014). Desse modo: 

𝐾2𝑡 = 𝐾2,20°𝐶 ∗ Ɵ𝑡−20 

 

Equação 2.11 
 

K2t = Coeficiente de desoxigenação na temperatura T; 

K2,20°C = Coeficiente de desoxigenação na temperatura 20°C; 

Ɵ = Coeficiente da temperatura sugerido por norma; 

t = temperatura da amostra °C 
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2.4.5 Tempo Crítico 

O valor da concentração crítica de OD será o indicador comparativo à 

legislação, em que por meio dele chega-se à eficiência adequada de tratamento 

para efetuar o lançamento do efluente no rio, calculando-se, assim, o perfil de 

oxigênio dissolvido frente às diversas concentrações de DBO remanescentes. Para 

isso, será necessário encontrar o tempo crítico (Equação 2.12, abaixo), que é o 

momento em que a concentração de OD possui o nível mais baixo (VON 

SPERLING, 2014): 

𝑇𝑐 = (
1

𝐾2−𝐾1
) ∗ 𝑙𝑛 ∗ ((

𝐾2

𝐾1
) ∗ [1 −

(𝐶𝑠−𝐶0)−(𝑘2−𝐾1)

𝐿0∗𝐾1
]) 

 

Equação 2.12 

 

Tc = Tempo crítico (dias); 

K1 = Coeficiente de desoxigenação; 

K2 = Coeficiente de oxigenação; 

Cs = Concentração de saturação nas condições do experimento (mg/L); 

C0 = Concentração de oxigênio após a mistura (mg/L); 

L0 = DBO última (mg/L). 

 

2.4.6 Déficit crítico  

O déficit crítico, expresso na Equação 2.13, é o maior déficit que ocorre no 

tempo crítico, podendo ser determinado a partir da correlação entre os coeficientes 

k1, k2, DBO última e o tempo crítico de oxigênio. De acordo com von Sperling 

(2014): 

𝐷𝑐 = (
𝐾1

𝑘2
) ∗ 𝐿0 ∗ 𝑒−𝐾1∗𝑡𝑐 

Equação 2.13 
 

  
Dc = Déficit Crítico (mg/L); 

K1 = Coeficiente de desoxigenação; 

K2 = Coeficiente de oxigenação; 

L0 = DBO última (mg/L); 
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Tc = Tempo crítico (dias). 

2.4.7 Oxigênio dissolvido crítico  

Considerando-se as fórmulas apresentadas, a concentração crítica no tempo  

t(Ct) será estabelecida pela diferença entre a concentração de saturação nas 

condições do experimento e o déficit crítico de oxigênio dissolvido (Equação 2.14)  

(ANDRADE, 2010).  

𝐶𝑡 = 𝐶𝑠 − 𝐷𝑐 

 

Equação 2.14 
 

Ct = concentração no tempo t (mg/L); 

Cs = concentração de saturação nas condições do experimento (mg/L); 

Dc = o déficit de oxigênio dissolvido em um tempo T (mg/L). 

 

É importante ressaltar que o modelo adotado por Streeter & Phelps de 1925 

considera apenas as condições aeróbias do processo sendo desconsideradas as 

anaeróbias. Além disso, trata-se de um modelo que contempla apenas as duas 

condições como parâmetro – oxidação durante a respiração e a reaeração –, o que 

levou à prática de algumas simplificações como: um sistema unidimensional, vazões 

constantes e lançamento de esgoto pontual (Andrade, 2010). Entretanto, foi o 

modelo matemático pioneiro e eficiente por anos, servindo como base para modelos 

mais ETEs como QUAL2E (Brown e Barwell, 1987), DoSag (Burke, 2004) e WEAP 

(Sieber et al., 2005).  
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3 METODOLOGIA 

O fluxograma abaixo esquematiza as etapas metodológicas para a elaboração do 

presente estudo. 

 

 

O presente trabalho está voltado para o sistema de tratamento de esgoto 

implantado em uma ETE no município de Sabará. A priori, a metodologia do trabalho 

consistiu em uma análise superficial do tema em websites, para que a ideia se 

tornasse clara aos olhos dos autores. A partir desse ponto, com um conceito bem 

formulado, a revisão bibliográfica foi iniciada. Esta foi realizada por meio de sites 

fundamentados em artigos, teses, entre outros, como o Google Acadêmico (Google 
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Scholar) e o SciELO (Scientific Eletronic Library On-line).  A pesquisa foi realizada, 

inicialmente, com a busca por títulos e resumos atados ao tema – enfocando, 

principalmente os sistemas de tratamento de esgoto – e, a partir deste 

aprofundamento, procedeu-se ao afunilamento nos subtemas. Os títulos 

perscrutados avultaram a recorrência de conteúdos produzidos por Marcos von 

Sperling, inclusive em citações e referências bibliográficas de outros autores. Por 

conseguinte, optou-se por realizar uma leitura na íntegra de suas obras. Após 

avaliação da situação e conteúdo pesquisado, decidiu-se analisar a viabilidade da 

utilização de uma ETE na cidade. O trabalho foi elaborado, a princípio, mediante 

informações recolhidas na Secretaria de Obras da prefeitura e na concessionária do 

tratamento de esgoto da cidade de Sabará. Com isso, foram realizadas visitas à ETE 

analisada e, de acordo com o que foi informado e disponibilizado ao grupo, 

principiaram-se as análises e transcrição para o atual trabalho. A Secretaria de 

Obras forneceu informações sobre a ETE analisada e disponibilizou a fornecer o 

contato do engenheiro da concessionária para eventual assessoria, além de indicar 

um responsável por acompanhar o grupo em todas as unidades de tratamento de 

esgoto da cidade. Após reunião com o responsável pelo tratamento de esgoto, foi 

feita uma visita à área de estudo mediante a presença de um engenheiro da 

Prefeitura daquela cidade. Durante a visita, verificou-se a situação precária e o 

estado de depredação das ETEs, em que, aparentemente, apenas a ETE Villa Real 

seria passível de ativação. 

3.1 Caracterização da área 

3.1.1 Bacia hidrográfica do rio das Velhas 

A Bacia hidrográfica do rio das Velhas está localizada na região central do 

Estado de Minas Gerais, entre as latitudes 17°15'0”S e 20°25'0”S e longitudes 

43°25’0”W e 44° 50’ 0”W. O rio de mesmo nome tem sua principal nascente na 

cachoeira das Andorinhas, no município de Ouro Preto, em uma altitude de 

aproximadamente 1.500 metros (UFMG & GEIRH/IGAM, 2010). O rio principal 

percorre uma distância de 806,89 km até desaguar no rio São Francisco, em barra 

do Guaçuí, Distrito de Várzea da Palma, em uma altitude de 478 m, o que 
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representa uma área de 27.841,244 km², correspondendo a aproximadamente 

4,75% da área total do estado (UFV & GEIRH/IGAM, 2012). Em seu percurso, o rio 

das Velhas e seus afluentes drenam áreas de 51 municípios, com população 

estimada em 4.406.190 habitantes, cerca de 21,11% da população total de Minas 

Gerais (PDRH Rio das Velhas, 2015).  

Em sua extensão, o rio das Velhas possui três principais subdivisões 

conhecidas como: alto, médio e baixo Velhas, que são regiões com características 

semelhantes, as quais proporcionam melhores medidas e facilitam estudos e 

planejamentos para a melhor gestão da água. A união dessas regiões forma a 

macrorregião conhecida como SF5, que é uma Unidade de Planejamento e Gestão 

de Recursos Hídricos (UPGRH). 

Os climas predominantes na bacia são: clima quente de inverno seco (alta 

bacia); clima temperado de inverno seco (margem direita da média bacia); clima 

tropical com verão úmido (margem esquerda da média e baixa bacia). As 

temperaturas anuais variam entre 18°C nas regiões do médio e alto Velhas e 23°C 

no baixo Velhas, próximas à foz no rio São Francisco (PDRH Rio das Velhas, 2015). 

Com relação à qualidade da água, a bacia (MAPA) possui, 

predominantemente, o enquadramento de Classe 1, contendo 70 trechos com essa 

classificação. As demais classificações – Classe especial, Classe 2 e Classe 3 – 

possuem 29, 24 e 3 trechos com os respectivos enquadramentos. Entretanto, o leito 

principal da bacia apresenta prevalecente enquadramento Classe 2 e trechos mais 

críticos com Classe 3, devido às grandes atividades antrópicas e minerárias (PDRH 

Rio das Velhas, 2015).  
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Mapa 1 – Bacia rio das Velhas – UPGRH SFS – Sabará, MG 

       

     Fonte: Elaborado pelo autor 

3.1.2 O município de Sabará 

 O município de Sabará localiza-se na região metropolitana de Belo Horizonte 

(RMBH) e é cercado pelas cidades Taquaraçu de Minas, Caeté, Raposos, Nova 

Lima, Santa Luzia e pela própria capital. De acordo com a Elaboração do Plano 



 

75 

Municipal de Saneamento Básico de Sabará, o município está totalmente inserido na 

Bacia Hidrográfica do rio das Velhas, além de conter como sub-bacias os Ribeirões 

Arrudas, Vermelho e Caeté-Sabará. 

A cidade possui uma temperatura anual média de 21°C, bioma Cerrado e Mata 

Atlântica, verões quentes, umidade média relativa do ar de aproximadamente 72% e 

índices pluviométricos em torno de 1500 mm anuais. A cidade de Sabará abriga 

cerca de 134.380 habitantes, que se distribuem em uma área total de 302 

quilômetros quadrados (IBGE, 2015). O município localiza-se a 707 metros de 

altitude, ao longo de um pequeno trecho do rio das Velhas e do rio Sabará, e possui 

uma estação hidrológica de acordo com o Observatório das Chuvas (IBGE, 2015).  

Concernente às suas águas, Sabará é responsável pelo lançamento de 7.162,3 

kg/DBO/dia nos cursos hídricos, redes pluviais e no solo. No Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Sabará afirma-se, hipoteticamente, que mesmo se todas as 

ETEs da cidade (sendo quatro no total) entrassem em operação, estas não seriam 

suficientes para eliminar a carga orgânica gerada, visto que seria possível remover 

apenas 6% do total (IBGE, 2015). 

As receitas orçamentárias do município chegam a 218.160 enquanto as 

despesas estão na faixa de 184.591, de acordo com dados do IBGE de 2014. Não 

há um valor significante do produto interno bruto relacionado à agropecuária visto, 

que este não ultrapassa 1.659, enquanto o valor referente à indústria chega a 

737.069 e em relação aos serviços atinge 699.038 (IBGE, 2013). 

O rendimento domiciliar per capita dos sabarenses varia, em sua maioria, entre 

meio e dois salários mínimos, e a faixa etária mais numerosa é de 15 a 59 anos, 

englobando mais de 84.000 habitantes (IBGE, 2010). A taxa de mortalidade infantil 

no ano de 2014 era de 10,25 por 1000 habitantes ao ano, encontrando-se acima do 

aceitável pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Há 51 municípios mineiros que são interceptados pelo rio das Velhas e seus 

afluentes, dentre esses muitos está Sabará, que se encontra na subdivisão Alto rio 

das Velhas, de acordo com o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio das Velhas. 

Sabará é dividida em regiões e bairros, destacando-se o bairro Villa Real, analisado 

neste trabalho. O bairro localiza-se próximo à Avenida Albert Scharle, na latitude 19° 

54′ 09,9″ Sul e longitude 43° 49′ 13,7″ Oeste, conforme mostra a Figura 13, e 
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engloba 974 lotes de aproximadamente 400 m² distribuídos em 34 quadras. A 

distância ao centro do município é de cerca de 5000 metros e de, aproximadamente, 

18 quilômetros até Belo Horizonte (Google Maps, 2016). 

Mapa 2 – Bairro Villa Real – Sabará, Minas Gerais  

 

Fonte: Google Earth. Acesso em 05/08/2016, às 19h31min 

3.1.3 ETE Villa Real 

A ETE Villa Real está situada na Rua das Jabuticabeiras, no bairro Villa Real, em 

Sabará, latitude 19°54’10.2” sul e longitude 43°49'14.9" oeste. A ETE está 

desativada desde sua construção e sofreu significativos danos decorrentes da falta 

de manutenção e da ação do tempo, conforme pode ser observado no Apêndice A. 

O nível de tratamento de esgoto é secundário e, além disso, existe um sistema 

adicional que trata o lodo de fundo proveniente do tratamento secundário. A priori, a 

estação foi projetada para atender a uma demanda de 1.800 habitantes, sendo que 

possui projeto de expansão para dobrar a sua capacidade de tratamento.  
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Ressalta-se que o tratamento preliminar é um processo obrigatório em todas as 

estações. Em Villa Real este sistema contém grades espaçadas a 1,5 cm, duas 

caixas de areia e a calha Parshall. Após a passagem pelo tratamento preliminar, o 

efluente é encaminhado para o RAFA, onde ocorre a decomposição da matéria 

orgânica por meio de bactérias anaeróbias. O filtro anaeróbio, então, é utilizado para 

polir o tratamento de esgoto à montante, para que o efluente tratado assuma as 

características exigidas por norma e possa ser adequadamente lançado no corpo 

receptor. O lodo oriundo do filtro anaeróbio é captado e disposto em um leito de 

secagem, que permanece exposto à luz do Sol para que ocorra a eliminação dos 

organismos patogênicos.  

Figura 13 – Planta da ETE Villa Real 

 

 

Fonte: Secretária de obras de Sabará 

3.2  Seleção de dados para os cálculos subsequentes  

 Segundo a Secretaria de Obras, o município deveria possuir quatro pontos de 

tratamento do efluente gerado, entretanto todos os sistemas estão inativos. Optou-
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se por analisar a ETE Villa Real por ela possuir, aparentemente, uma melhor 

condição de conservação comparada às outras. A ausência de tratamento do 

efluente resulta no lançamento do esgoto bruto nos corpos hídricos da cidade.  

3.2.1 Seleção de dados do corpo d’água 

Na conjectura da capacidade de autodepuração de um rio, é necessário que 

suas características qualiquantitativas sejam analisadas. Sendo, assim, para os 

parâmetros de qualidade da água do rio, foram selecionadas três estações de 

monitoramento de responsabilidade do IGAM (Mapa 3), uma a montante e duas a 

jusante do ponto de lançamento. O sistema de monitoramento da qualidade das 

águas superficiais e subterrâneas do IGAM é realizado por intermédio do projeto 

Águas de Minas. São realizadas quatro campanhas anuais, sendo duas no primeiro 

e no terceiro trimestre, nos períodos chuvosos e de estiagem, respectivamente. As 

campanhas intermediárias são concretizadas nos períodos de transição, sendo eles 

no segundo e quarto trimestre anual (IGAM, 2016). Os dados utilizados foram 

obtidos pelas campanhas realizadas no ano de 2015.  
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Mapa 3 – Estações Fluviométricas 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com a finalidade de determinar os dados necessários para os cálculos foram 

utilizadas as médias aritméticas simples dos parâmetros de DBO, OD e temperatura, 

estabelecendo-se os valores para cada uma das estações. A diminuição do teor de 

oxigênio é o principal efeito ecológico da poluição orgânica em um corpo hídrico. A 

partir disso, a DBO se tornou um dos principais parâmetros para aferir a quantidade 

de oxigênio consumido para estabilizar a matéria orgânica em um período de tempo 

pré-estabelecido (VON SPERLING, 200).  

A altitude do local onde foram coletadas as amostras e aferidas vazões do 

trecho adotado é usada no cálculo de autodepuração. Os dados de vazão foram 

adquiridos por meio do estudo de regionalização de vazão feito pela Universidade 

Federal de Viçosa (UFV) em parceria com a Gerência de Gestão da Informação em 

Recursos Hídricos do IGAM. A Portaria administrativa Nº 10/98 do IGAM afirma que 

“até que se estabeleçam as diversas vazões de referência na Bacia Hidrográfica, 



 

80 

será adotada a Q 7,10, que é vazão mínima de sete dias de duração e dez anos de 

recorrência”. 

 A máxima vazão outorgável na bacia hidrográfica analisada, em condições 

naturais, é de 30%. Desse modo, o valor mínimo remanescente no corpo é de 70%. 

Desse modo, para os cálculos deste trabalho, foi considerada a pior situação do 

cenário. 

3.2.2 Caracterização do efluente 

Devido à ausência de dados primários sobre as características do esgoto, as 

propriedades dos parâmetros DBO e OD foram determinadas com base nas obras 

de Marcos von Sperling, que estabelecem as concentrações para alguns parâmetros 

em esgotos predominantemente domésticos. Assim, ficou convencionado que a 

concentração de DBO do esgoto gerado no bairro corresponde a 300mg/L e a de 

OD a 0mg/L. 

A vazão do esgoto gerado foi ajustada recorrendo-se ao cálculo do consumo 

per capita (QPC) do município de Sabará e da população do bairro em questão. 

Para determinar este consumo, foi aplicada uma média aritmética do volume 

consumido micromedido na cidade, quantidade de dias médios por mês e da 

população atendida no ano de 2015. Esse cálculo possibilita conhecer a quantidade 

de água consumida por um único habitante no período de um dia conforme a 

equação 3.1. De acordo com von Sperling (2005): 

𝑄𝑃𝐶 =
𝑄𝑃𝐶𝑚

𝑡 ∗ 𝑃𝑜𝑝
 

 

Equação 3.1 
 

  
CPCm = Consumo micromedido (L) 

T = tempo 

Pop = População (número de habitantes) 

QPC = Consumo per capita (L/hab*dias) 

 

Por intermédio do QPC, é possível aferir a vazão de esgoto produzida para 

uma determinada população, sendo que esta será reajustada valendo-se do 
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coeficiente de retorno R, que representa a parcela de água fornecida pelo sistema 

de abastecimento, transformada em esgoto (Equação 3.2). Conforme von Sperling 

(2005): 

𝑄𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 =
𝑄𝑃𝐶 ∗ 𝑃𝑜𝑝 ∗ 𝑅

86400
 

 

Equação 3.2 

 

Qesgoto = Vazão do esgoto (L/s); 

QPC = Vazão per capita (L/hab*dias); 

Pop = População de projeto da ETE – 1800 habitantes;  

R = Coeficiente de retorno - 0,8.  

3.2.3 Cálculo da capacidade de autodepuração 

 Os cálculos se iniciam pela equação da mistura, que utilizou os parâmetros 

de DBO e OD, para representar o momento em que o efluente entra em contato com 

o corpo d’água e modifica as características inerentes ao rio. Executa-se uma média 

ponderada composta, conforme as Equações 3.3 e 3.4, entre as concentrações do 

rio e do esgoto, junto às respectivas vazões, resultando em novas concentrações. 

Conforme von Sperling (2005): 

 

[𝐷𝐵𝑂] =
𝑄𝑅 ∗ 𝐷𝐵𝑂𝑅 + 𝑄𝐸 ∗ 𝐷𝐵𝑂𝐸

𝑄𝑅 + 𝑄𝐸
 

 

Equação 3.3 
 

[DBO] = Concentração de matéria orgânica na mistura (mg/L); 

QR = Vazão do rio (L/s); 

DBOR = Concentração de DBO no rio (mg/L); 

QE = Vazão do esgoto (L/s); 

DBOE = Concentração de DBO no esgoto (mg/L) 

 

𝐶0 =
𝑄𝑅 ∗ 𝑂𝐷𝑅 + 𝑄𝐸 ∗ 𝑂𝐷𝐸

𝑄𝑅 + 𝑄𝐸
 

 

Equação 3.4 
 

C0 = Concentração de oxigênio dissolvido na mistura (mg/L); 

QR = Vazão do rio (L/s);  
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ODR = Concentração de OD no rio (mg/L); 

QE = Vazão do esgoto (L/s); 

ODE = Concentração de OD no esgoto;(mg/L). 

3.2.4 Déficit inicial de OD 

O déficit inicial de OD corresponde à quantidade perdida de oxigênio 

dissolvido no instante em que ocorre a mistura entre o rio e o efluente. Desse modo, 

o déficit pode ser determinado a partir da diferença entre a concentração de 

saturação do OD e a concentração de OD após a mistura. A concentração de 

saturação do OD é uma medida quantitativa do oxigênio dissolvido em um 

determinado fluido, que é aferido em função da altitude e temperatura (Tabela 9). 

Tabela 9 – Concentração de saturação de oxigênio (g/ml) 

Temperatura do líquido (°C) Altitude (m) 

 
0 500 1000 1500 

10 11,3 10,7 10,1 9,5 

11 11,1 10,5 9,9 9,3 

12 10,8 10,2 9,7 9,1 

13 10,6 10 9,5 8,9 

14 10,4 9,8 9,3 8,7 

15 10,2 9,7 9,1 8,6 

16 10 9,5 8,9 8,4 

17 9,7 9,2 8,7 8,2 

18 9,5 9 8,5 8 

19 9,2 8,9 8,4 7,9 

20 9 8,7 8,2 7,7 

21 8,8 8,5 8 7,6 

22 8,5 8,3 7,9 7,4 

23 8,7 8,2 7,8 7,3 

24 8,5 8,1 7,6 7,2 

25 8,4 8 7,5 7,1 

26 8,2 7,8 7,3 6,9 

27 8,1 7,7 7,2 6,8 

28 7,9 7,5 7,1 6,6 

29 7,8 7,4 7 6,6 

30 7,6 7,2 6,8 6,4 
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Fonte: von Sperling, 2005 

As concentrações de saturação do oxigênio dissolvido foram determinadas 

por meio do processo de interpolação, baseando-se nas altitudes e temperaturas 

apresentadas em cada estação analisada. 

3.2.5 DBO última 

A DBO última representa a concentração de matéria orgânica restante na 

massa líquida em 20 dias. Esta relaciona-se aos modelos que determinarão o tempo 

e a concentração críticos de oxigênio, que indicam os níveis mais baixos dessa 

substância em um dado corpo d’água ou dada situação. Para determiná-lo, deve-se 

multiplicar o coeficiente Kt (constante vinculada a temperatura) pela concentração de 

DBO após a mistura rio/esgoto conforme a Equação 3.5. De acordo com von 

Sperling (2005): 

 

𝐿𝑜 = 𝐾𝑡 ∗ [𝐷𝐵𝑂] 

 

Equação 3.5 
 

 

L0 = DBO última (mg/L); 

Kt = Coeficiente vinculado a temperatura; 

[DBO] = Concentração de DBO após a mistura (mg/L). 

3.2.6 Cinética de desoxigenação (K1) 

A desoxigenação é um processo natural em que o oxigênio é consumido para 

que haja a estabilização da matéria orgânica presente no rio. Essa taxa de 

desoxigenação está vinculada ao tipo de matéria orgânica situada no corpo d’água e 

à sua temperatura.  

Assim, o coeficiente foi estipulado de acordo com a norma, e a Tabela 10 

expressa os valores típicos do coeficiente K1 para determinados tipos de fontes 

d’água e uma temperatura base de 20ºC.  
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Tabela 10 – Valores Típicos de K1 (base e, 20ºC) 
Origem K1(dia-1) 

Água residuária concentrada 0,35 – 0,45 

Água residuária de baixa concentração 0,30 – 0,40 

Efluente primário 0,30 – 0,40 

Efluente secundário 0,12 – 0,24 

Rios com águas limpas 0,09 – 0,21 

Água para abastecimento público < 0,12 

  Fonte: Sperling, 2006  apud Fair et al, 1979; Arceivala, 1981 
 

Conforme a Tabela 10, determinou-se o coeficiente K1 a 20°C como 0,38, por 

se tratar de efluente primário. A partir dessa característica, pode-se calcular a taxa 

de desoxigenação para qualquer temperatura. 

A taxa de desoxigenação associada à temperatura pode ser estipulada por 

meio da Equação 3.6, em que é necessário determinar o coeficiente K1 a 20°C para 

os resultados. Consoante von Sperling (2005): 

𝐾1𝑡 = 𝐾1,20°𝐶 ∗ Ɵ𝑡−20 

 

Equação 3.6 
 

K1t = Coeficiente de desoxigenação na temperatura T (dia-1); 

K1,20°C = Coeficiente de desoxigenação na temperatura 20°C (dia-1); 

Ɵ = Coeficiente da temperatura sugerido por norma 

t = temperatura (°C). 

3.2.7 Cinética da Reaeração (K2) 

A cinética de reaeração representa a troca de oxigênio entre a atmosfera e o 

corpo hídrico e está associada a fatores como temperatura, turbulência do rio, 

ventilação da região, geometria do corpo, dentre outros. Essas taxas são 

determinadas recorrendo-se a três modelos que estimam o coeficiente k2 para 

qualquer temperatura solicitada.  
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Dentre os modelos disponíveis, foi adotado o valor de K2 por meio da tabela 

de característica de corpo d’água, que vincula a temperatura base a 20ºC ao tipo e 

profundidade do rio. 

Tabela 11 – Valores típicos de K2 (base e, 20ºC) 

Corpo d’água 
K2 (dia-1) 

Profundo Raso 

Pequenas lagoas 0,12 0,23 

Rios vagarosos, grandes lagos 0,23 0,37 

Grandes rios com baixa velocidade 0,37 0,46 

Grandes rios com velocidade normal 0,46 0,69 

Rios rápidos 0,69 1,15 

Corredeiras e quedas d’água >1,15  >1,61 

   

Fonte: Sperling, 2006, apud Fair et al, 1979; Arceivala, 1981 
 

A metodologia utilizada para determinar a profundidade do rio foi 

fundamentada em um estudo publicado na obra “Estudos e modelagem da 

qualidade da água de rio” de Marcos von Sperling. Em seu conteúdo, o autor 

discorre sobre os coeficientes de descarga de várias estações fluviométricas de 

Minas Gerais. Esses coeficientes, atrelados à vazão do rio, proporcionam uma 

estimativa de profundidade do corpo d’água. Para isso, é necessário especificar a 

estação de estudo desejada, atribuir valores dos coeficientes de descarga 

correspondentes e executar um cálculo que dispõe da profundidade em função da 

vazão. 

Devido à falta de dados, foi estimado o coeficiente a partir do modelo de 

profundidade e temperatura a 20°C, demonstrado na Equação 3.7, referenciado por 

von Sperling (2005): 

𝑦 = 𝑐 ∗ 𝑄𝑑 

 

Equação 3.7 
 

Y = profundidade em metros; 

C e d = coeficientes de descarga;  

Q = vazão do rio (L/s). 

 

 Das Estações fluviométricas disponíveis, a que melhor corresponde às 

características do corpo hídrico analisado é a Estação rio das Velhas a jusante 
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Ribeirão Sabará. Assim, conforme a Tabela 12, os valores dos coeficientes de 

descarga c e d utilizados são 0,598 e 0,184, respectivamente. 

Tabela 12 – Valores dos coeficientes de descarga c e d da equação  
y = c.Qd para diversos cursos d'água em Minas Gerais (y em m) 

Tipo de rio Estação fluviométrica C d 

Rio Principal (Q > 10 m³/s) 

Rio das Velhas em Rio Acima 0,222 0,345 

Rio das Velhas em Água Limpa 0,398 0,471 

Rio das Velhas em Honório Bicalho 0,121 0,513 

Rio das Velhas jusante Rib. Sabará 0,598 0,184 

Rio das Velhas em Pinhões 0,138 0,566 

Rio das Velhas em Ponte Raul Soares 0,097 0,652 

Rio das Velhas em Jequitibá 0,149 0,569 

Rio das Velhas em Pirapama 0,075 0,664 

Rio das Velhas em Ponte do Licínio 0,432 0,362 

Rio das Velhas em Santo Hipólito 0,426 0,368 

Rio das Velhas em Várzea da Palma 0,193 0,424 

Média dos rios principais 0,259 0,465 

Tributário (Q<10 m³/s) 

Rib. Itabirito 0,153 0,577 

Rib. Sabará 0,238 0,293 

Média dos Tributários 0,196 0,435 
 

Fonte: von Sperling (2005) 

Assim como no coeficiente de desoxigenação, a temperatura é reajustada a 

partir do valor de reaeração K2 a 20°C, conforme a Equação 3.8. De acordo com 

von Sperling (2005): 

𝐾2𝑡 = 𝐾2,20°𝐶 ∗ Ɵ𝑡−20 

 

Equação 3.8 
 

K2t = Coeficiente de desoxigenação na temperatura T (dia-1); 

K2,20°C = Coeficiente de desoxigenação na temperatura 20°C (dia-1); 

Ɵ = Coeficiente da temperatura sugerido por norma; 

t = Temperatura (°C). 

3.2.8 Tempo crítico  

O tempo crítico (tC) corresponde ao instante no qual o oxigênio dissolvido tem 

o seu nível mais baixo no processo de autodepuração. Sendo assim, este indicador 

constitui um item crucial para determinar a concentração crítica de oxigênio após a 
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mistura e pode ser determinado por meio da Equação 3.9, segundo von Sperling 

(2005): 

  

t𝑐 = (
1

𝐾2−𝐾1
) ∗ 𝑙𝑛 ∗ ((

𝐾2

𝐾1
) ∗ [1 −

(𝐶𝑠−𝐶0)−(𝑘2−𝐾1)

𝐿0∗𝐾1
]) 

 

Equação 3.9 
 

 

Tc = Tempo crítico;  

K1 = Coeficiente de desoxigenação (dia-1); 

K2 = Coeficiente de oxigenação (dia-1); 

Cs = Concentração de saturação nas condições do experimento (mg/L); 

C0 = Concentração de oxigênio dissolvido na mistura; 

L0 = DBO última. 

3.2.9 Déficit crítico  

O déficit crítico é o maior déficit que ocorre no tempo crítico e pode ser 

encontrado a partir da correlação entre os coeficientes K1, K2, DBO última e o tempo 

crítico de oxigênio conforme a Equação 3.10. 

𝐷𝑐 = (
𝐾1

𝐾2
) ∗ 𝐿0 ∗ 𝑒−𝑘1∗𝑡𝑐 

 

Equação 3.10 
 

Dc = Déficit Crítico (mg/L); 

K1 = Coeficiente de desoxigenação (dia-1); 

K2 = Coeficiente de oxigenação (dia-1); 

L0 = DBO última (mg/L); 

Tc = Tempo crítico (dias); 

3.2.10 Oxigênio Dissolvido crítico  

Determinar a concentração do oxigênio dissolvido crítico é fundamental para 

analisar se há a necessidade do tratamento do esgoto. Para isso, o valor encontrado 

deve ser comparado ao mínimo necessário estabelecido pelo enquadramento do 



 

88 

corpo hídrico, de acordo com a CONAMA Nº 357/2005. A diferença entre a 

concentração de saturação e o déficit crítico de oxigênio, representada pela 

Equação 3.11, resulta no valor de OD crítico, de acordo com von Sperling (2005): 

   

𝑂𝐷𝑐 = 𝐶𝑠 − 𝐷𝑐 

 

Equação 3.11 
 

ODc = Oxigênio dissolvido (mg/L); 

Cs = concentração de saturação nas condições do experimento (mg/L); 

Dc =  déficit crítico de oxigênio (mg/L). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os posteriores itens visam analisar o efeito do tratamento do efluente gerado no 

bairro Villa Real em Sabará. A elaboração dessa análise demanda diversos dados, 

os quais, infelizmente, são escassos. Devido ao desprovimento desses dados para a 

efetuação dos cálculos, optou-se por realizar algumas estimativas e assunções de 

valores baseados em literaturas. A avaliação sugerida no presente trabalho baseia-

se na mensuração da capacidade de autodepuração do corpo d'água em estudo, na 

qual será realizado o comparativo entre a qualidade atual do rio e a qualidade 

projetada caso houvesse o tratamento. Os parâmetros principais selecionados para 

a análise em questão são: DBO e OD. 

4.1    Dados do corpo d’água 

A partir dos dados adquiridos nas estações de monitoramento do IGAM, uma 

média aritmética simples foi utilizada para determinar os valores dos parâmetros no 

ano de 2015, conforme a Tabela 13.  

 Tabela 13 – Dados do corpo d’água receptor  

 2015 

Estação 
Temperatura 

líquido °C 
DBO 

(mg/L) 
OD 

(mg/L) 
Vazão Q7,  
10 (m³/s) 

70%.Q7, 
10 

Altitude (m) 

BV067 22 2,63 7,47 5,36 3,75 704 
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BV080 22,03 3,64 6,98 6,17 4,32 701 

BV083 23,08 12,55 5,48 6,94 4,86 689 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A qualidade da água do rio é submetida a agravamentos ao longo do seu 

curso. As estações BV067 (a montante do ponto de lançamento) e BV080 (a jusante 

do ponto de lançamento) encontram-se com os valores em conformidade aos seus 

enquadramentos, de acordo a CONAMA Nº 357 de 2005.  

Já a estação BV083 (mais a jusante do ponto de lançamento) apresentou  

uma intensa deterioração transparecida nas concentrações dos parâmetros, 

principalmente em relação à DBO.  

Tal fato está relacionado a uma maior carga orgânica acumulada na região do 

monitoramento, visto que o trecho analisado já recebeu contribuições de quase todo 

o município de Sabará, além acumular águas do seu afluente rio Caeté/Sabará, que 

é um grande contribuinte dessas cargas orgânicas. O impacto inicial recebido pelo 

rio das Velhas na RMB irrompe do afluente ribeirão Caeté/Sabará, bacia que 

contempla uma área de 844,66 Km2 e corresponde a 2,17% do território total da 

bacia do rio das Velhas. 

Mapa 4 – Encontro dos rios 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

4.2 Caracterização do efluente 

A predominância de esgoto de origem doméstica na cidade possibilita atribuir 

valores médios, característicos desse tipo de efluente, para as concentrações de 

DBO e OD, respectivamente, 300mg/L e 0mg/L.  

A determinação da vazão de esgoto gerada no bairro em análise foi realizada 

com base no QPC do município de Sabará no ano de 2015.  

 

Tabela 14 – População atendida x Consumo 

Ano de referência: 2015 

Mês Dias Consumo m³ População Atendida 

Jan 31 502111 115506 

Fev 28 452065 115384 

Mar 31 427582 115644 

Abr 30 416566 115513 
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Fonte: Elaborada pelo autor 

 

De acordo com a equação 3.1, tem-se o valor de consumo de 126,441 

L/hab*dia. A vazão de esgoto gerado está relacionada à quantidade de água 

consumida por uma determinada população. Assim, a formula 3.2 atribui o valor de 

2,2 L/s para a vazão de esgoto gerada no bairro Villa Real. 

 

Equação da Mistura  

Por meio da equação 3.3 identificou-se o agravamento nas características do 

rio no momento em que o esgoto entra em contato com o corpo d’água. Os valores 

encontrados para cada estação em relação a DBO estão representados na tabela 15 

e os de OD, na tabela 16.  

 

Tabela 15 – Concentração da mistura no parâmetro DBO nas três 

estações análise 

Estação QR QE DBOR 

(mg/L) 

DBOE 

(mg/L) 

Concentração 

(L/s) (L/s) da Mistura 

BV067 3752,8 2,11 2,63 300 2,8 

BV080 4321 2,11 3,64 300 3,78 

BV083 4860,4 2,11 12,55 300 12,67 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Mai 31 438091 115739 

Jun 30 390582 115480 

Jul 31 427027 115727 

Ago 31 413147 116160 

Set 30 437224 115854 

Out 31 488987 116012 

Nov 30 488749 116238 

Dez 31 460682 115959 

Média 30,42 445234,42 115768 
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Tabela 16 – Concentração da mistura no parâmetro OD nas três estações em 

análise 

Estação 
QR QE ODR  ODE  Concentração 

da Mistura (L/s) (L/s) (mg/L) (mg/L) 

BV067 3752,8 2,11 7,47 0 7,47 

BV080 4321 2,11 6,98 0 6,98 

BV083 4860,4 2,11 5,48 0 5,48 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O aumento dos valores nas concentrações de DBO já era esperado, visto que 

o rio está recebendo uma grande carga orgânica proveniente da população do bairro 

(ANA, 2016). A diferença é, aparentemente, pequena, todavia deve-se considerar o 

tamanho da população analisada, que, consequentemente, gera uma vazão 

relativamente baixa de efluente comparada à vazão do rio. Contudo, qualquer 

agravamento na qualidade deve ser considerado, principalmente no trecho da 

estação BV083, que possui seus parâmetros fora das conformidades.  

Vasco et al. (2011) realiza uma análise na qualidade da água na sub-bacia do 

rio Poxim em Sergipe. Os resultados de DBO observados pelo autor, no período 

seco, atinge 29,8 mg/L, sendo o maior valor de DBO da análise. Entretanto, entre as 

concentrações médias encontra-se um valor máximo de 15,04 mg/L, no período 

chuvoso. O presente estudo encontrou o maior valor de DBO na estação BV083, 

sendo ele 12,55 mg/L. Vale ressaltar que esse valor foi obtido por meio dos dados 

fornecidos pelo IGAM. Vasco et al. (2011) alegam que o valor de 15,04 mg/L é 

decorrente de um maior lançamento de partículas de solo e material orgânico em 

épocas chuvosas, e da insuficiência de diluição, mesmo com o aumento da vazão no 

período. 

4.3 4.3 concentração de 

saturação  

A concentração de saturação do oxigênio dissolvido foi calculada recorrendo-

se ao processo de interpolação da Tabela 10 e os resultados, apresentados na 

Tabela 17 (a seguir).  
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Tabela 17 – Concentração de saturação 

Estação BV067 BV080 BV083 

Temperatura 22°C 22,03°C 23,08°C 

Altitudes 704 701 689 

Concentração (mg/L) 8,15 8,14 8,04 

Fonte: Elaborada pelo autor 

4.4 Dbo última 

A determinação da DBO última ou remanescente ocorre por meio da equação 

3.5, sendo que o coeficiente KT está vinculado ao coeficiente de desoxigenação K1.  

4.4.1 Cinética de desoxigenação (K1) 

As taxas de desoxigenação calculadas a partir da equação 3.6 tendem a 

aumentar conforme a elevação da temperatura, assim, indicando um maior consumo 

do oxigênio para a estabilização da matéria orgânica do rio, consoante os dados da 

Tabela 18, a seguir: 

 

Tabela 18 – Coeficiente de desoxigenação  

Estação Temperatura °C K1 (dia-1) 

BV067 22,00 0,40 

BV080 22,03 0,40 

BV083 23,08 0,41 

Fonte: Elaborada pelo autor 

4.4.2  Cinética da Reaeração (K2) 

A determinação da taxa de reaeração de um corpo hídrico depende de 

diversos fatores, majoritariamente vinculados à geometria e à velocidade. O 
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coeficiente de reaeração foi calculado com base na profundidade do corpo hídrico 

com a equação 3.8. Um corpo d’água considerado raso (profundidades menores que 

1m) tende a possuir taxas de reaeração maiores, assim como o aumento da 

temperatura eleva seus valores (Tabela 19). 

Tabela 19 – Cinética de reaeração 

Estação Temperatura °C 

BV067 22 

BV080 22,03 

BV083 23,08 

Fonte: Elaborada pelo autor 

4.4.3 Tempo crítico  

A partir da análise dos resultados encontrados a partir da equação 3.9, nas 

três estações avaliadas (Tabela 20, a seguir),  percebeu-se a propensão de o tempo 

crítico como sendo maior onde há uma maior concentração de DBO. Entretanto, ao 

observar a estação BV080, que possui uma concentração de DBO maior que a da 

estação BV067, encontra-se o valor do tempo crítico menor do que a estação 

BV067. Esse fato se deve a outros fatores que influenciam diretamente nos cálculos 

do tempo; dentre eles, pode-se citar a vazão do rio no trecho, que no caso da BV080 

é bem superior ao da BV067, contribuindo assim, para uma maior diluição da 

matéria orgânica e obtendo seu nível mais baixo de oxigênio antecipadamente.  

Tabela 20 – Tempo crítico 

Estação Tempo crítico (dia) 

BV067 1,25 

BV080 1,08 

BV083 1,32 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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4.5  Oxigênio dissolvido crítico 

 Ao analisar os valores encontrados pela equação 3.11 (Tabela 21), relativa 

ao oxigênio crítico em cada estação de estudo, percebe-se que o trecho da estação 

BV083 encontra-se em condições mais críticas e dispõe de valores fora de 

conformidade, de acordo com a sua classe de enquadramento (Tabela 22).  

Tabela 21 – Oxigênio Dissolvido Crítico 

Estação OD Crítico (mg/L) 

BV067 7,07 

BV080 6,57 

BV083 3,37 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Tabela 22 – Concentrações da norma de OD 

Estação Classe Concentração mg/L 

BV067 2 > 5 

BV080 3 > 4 

BV083 3 > 4 

Fonte: Elaborada pelo autor 

De acordo com Vasco et al. (2011), as concentrações mínimas de oxigênio 

dissolvido, em duas estações de monitoramento no rio Poxim, ficam abaixo de 2,0 

mg/L. Em contrapartida, esse estudo obteve OD mínimo de 3,37 mg/L na estação 

mais a jusante do ponto de lançamento de esgoto. Supõe-se que os valores 

encontrados por Vasco et al. (2011) são decorrentes da presença da matéria 

orgânica oriunda do lançamento de esgotos sem tratamento no corpo hídrico. Os 

trechos deveriam ser enquadrados na classe III, de acordo com a CONAMA Nº 

357/2005, e ambos não atendem ao limite estipulado pela norma. Contudo, Vasco et 

al. (2011) não especifica em seu estudo a população nem a carga orgânica sem 

tratamento vertida ao rio. 

Apesar das outras estações disporem de valores dentro das conformidades, 

as análises feitas nesse estudo consideram apenas a população do bairro Villa Real, 

contribuindo, assim, com uma pequena vazão de esgoto. Ao estimar que o esgoto 

gerado por toda a população da cidade (135 mil, segundo IBGE, 2016) seja lançado 
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nos pontos das estações em estudo, os resultados projetariam uma outra realidade  

(Tabela 23). 

Tabela 23 – Concentração da OD considerando a população total de Sabará 

Estação OD Crítico (mg/L)  

BV067 3,38 

BV080 3,41 

BV083 0,66 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Estimando os níveis de OD crítico em cada trecho para uma população de 

135 mil habitantes, observa-se que todos as estações entram em desconformidade, 

consoante às respectivas classes de enquadramento, sendo assim, 

obrigatoriamente reenquadrados e, consequentemente, exigindo o tratamento do 

efluente.  

4.6  Estimativa do tratamento 

A presente análise visa estimar a melhoria na qualidade da água do rio das 

Velhas, caso a estação de tratamento do bairro Vila Real estivesse em operação. 

Para a análise, foram atribuídos os dados característicos do rio e do esgoto 

baseados na estação BV067 (Tabela 24). As características dessa estação 

proporcionaram uma melhor aferição dos resultados, isso devido ao fato de ela ser a 

estação mais próxima ao ponto de lançamento.  

Tabela 24 – Características da estação BV067 

Estação BV067 

70%Q7,10 3,75 

Altitude (m) 704 

DBO rio (mg/L) 2,63 

OD rio (mg/L) 7,47 

DBO esgoto (mg/L) 300 

OD esgoto (mg/L) 0 

Temperatura °C 22 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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A partir desses dados, foi estabelecido o tratamento do efluente gerado no 

bairro, estimando uma eficiência do sistema lá construído, baseado na obra 

“Estudos e modelagem da qualidade da água de rios” de von Sperling. Em seu 

estudo, este autor afirma que a eficiência da combinação UASB (Upflow anaerobic 

sludge blanket digestion) e filtro anaeróbio varia de 75% até 87% no caso de 

remoção de DBO. O valor adotado para a eficiência do conjunto foi de 81%, 

constituindo, assim, uma média dos valores mínimos e máximos divulgados na 

literatura. 

Outro fator diretamente influenciado com o tratamento do esgoto é o valor do 

coeficiente de desoxigenação. Ao passar pelo sistema, o efluente adquire 

características secundárias, assumindo valores típicos de k1 a 20°C, de 0,12 até 

0,24. Portanto, o valor adotado para o coeficiente de desoxigenação foi de 0,18, 

sendo esse uma média aritmética dos valores-base citados anteriormente. 

Ao determinar esses fatores, um novo cálculo de autodepuração é executado, 

aplicando diretamente a eficiência adotada no valor de DBO do esgoto (Tabela 25).   

Tabela 25 – Tratamento do esgoto 
 

Fonte: Elaborada pelo autor 

O cálculo de capacidade de autodepuração salienta que os valores 

característicos, comparados com a legislação, sofreram alterações (Tabela 26). A 

diminuição da concentração de DBO do esgoto e do coeficiente de desoxigenação 

resultou melhorias na qualidade da água do rio em análise.  

Tabela 26 – Comparativo das concentrações do efluente com e sem tratamento 

Equação Unidade 
Sem 

Tratamento 
Com 

Tratamento 
Diferença 

em % 

Equação da mistura DBO  mg/L 2,80 2,66 -5% 

Equação da mistura OD  mg/L 7,47 7,47 - 

KT 
 

1,16 1,64 - 

DBO Último mg/L 3,24 4,36 26% 

Tempo Crítico Dia 1,25 1,41 11% 

Déficit de OD na Pior 

Situação 
mg/L 1,08 0,87 -24% 

Oxigênio Dissolvido Crítico mg/L 7,07 7,28 3% 
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Fonte: elaborada pelo autor 
A redução do valor da concentração de DBO, após a mistura com o rio, 

ocasionou um aumento na concentração de oxigênio dissolvido em seu ponto mais 

crítico, sendo que esta ocorrência está relacionada ao fato de que uma menor 

quantidade de oxigênio foi demandada para consumir a matéria orgânica do 

efluente, promovendo uma maior disponibilidade de oxigênio para a manutenção do 

ecossistema.  

Na análise, em relação ao oxigênio dissolvido encontrado no tratamento de 

esgoto abordado por este estudo, verificou-se um aumento de 0,21 mg/L. Na análise 

de Tetéo & Tavares (2013), no município de Pendências (RN), o OD no esgoto 

tratado foi acrescido em 10,80 mg/L. Esse fato ocorre devido à tipologia do sistema 

de tratamento, em que a lagoa de maturação presente na ETE do citado autor 

possui grande atividade fotossintetizante, fornecendo aeração ao efluente. A ETE 

Villa Real opera em anaerobiose, logo, não fornecerá diretamente oxigênio ao 

esgoto tratado.  

A eficiência máxima na remoção de DBO, segundo von Sperling, seria de 

87%, nesse estudo utilizou a média aritmética da faixa de eficiência indicada pelo 

autor, gerando 57 mg/L de DBO. Caso fosse adotada a eficiência máxima apontada 

por von Sperling, restariam 39 mg/L do mesmo parâmetro. Contudo, Machado 

(1997) afirma que a eficiência do sistema de tratamento varia entre 83% a 92%, com 

isso a DBO máxima resultante seria de 24mg/L. Como esse estudo aborda apenas 

uma ETE que atende a apenas um bairro do município, a alteração da eficiência de 

remoção da DBO não é consideravelmente significativa, apresentando uma 

Estação BV067 
Com tratamento 

do Esgoto 

70%Q7,10 3,75 3,75 

Altitude (m) 704 704 

DBO rio (mg/L) 2,63 2,63 

OD rio (mg/L) 7,47 7,47 

DBO esgoto (mg/L) 300 57 

OD esgoto (mg/L) 0 0 

Temperatura °C 22,00 22,00’ 
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diferença de 5% pela equação da mistura. Entretanto, se o cálculo fosse feito para 

toda a população da cidade, a DBO na mistura com o rio seria de 14,65 mg/L. Com 

o tratamento, esse valor cairia para 3,49%, configurando uma redução de 76% de 

DBO na mistura.  
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5 CONCLUSÃO 

 O município de Sabará dispõe inadequadamente o esgoto gerado em corpos 

d’água, causando impactos ambientais diversos e privando sua população de 

condições adequadas de esgotamento sanitário. Com isso, o objetivo geral do 

presente estudo foi avaliar as soluções para a minimização do impacto causado por 

este procedimento inadequado.  

 A análise objeto neste estudo foi realizada com base nos parâmetros de OD e 

DBO, inicialmente com os impactos causados no corpo hídrico decorrentes da 

disposição in natura do esgoto. Pode-se notar, de acordo com esses parâmetros, a 

piora da qualidade do rio ao longo do seu percurso, que demonstra que o aporte de 

matéria orgânica, provavelmente em decorrência de esgoto doméstico é maior do 

que de sua capacidade de autodepuração. Então avaliou-se a melhoria de qualidade 

que seria conferida ao curso de água, com o tratamento do esgoto, considerando a 

configuração da ETE existente e desativada.   

 Os resultados apresentados para o corpo receptor demonstram que, com um 

tratamento do esgoto, a quantidade de matéria orgânica no rio reduzir-se-ia, pelo 

parâmetro da DBO, em 5%. Enquanto para oxigênio dissolvido crítico aumentaria 

3%, o que é esperado quando o tratamento é preponderantemente anaeróbio. A 

avaliação do resultado deve-se considerar o tamanho da população analisada, pois 

ela gera uma vazão relativamente baixa de efluente em relação à vazão do rio, 

portanto os resultados encontrados são, aparentemente, pequenos. Caso toda 

vazão de esgoto produzido pela população total do município, fosse coletada, e 

lançada em um ponto específico, os parâmetros, representativos de contaminação 

por matéria orgânica estariam em descordo com a classe de enquadramento, 

tornando-o, assim, uma adversidade aos padrões de qualidade do rio. 

 Portanto, com a ETE Villa Real em operação já agregaria uma melhora 

significativa na qualidade do corpo hídrico. Com isso, soluções descentralizadas de 

tratamento de esgoto deveriam ser operadas, pois as diferenças no resultado da 

DBO no rio seriam somadas à outras estações, possui um impacto comutativo 

representativo. Assim, o tratamento de esgoto das pequenas ETEs construídas 

poderia gerar conjuntamente uma melhoria significativa da qualidade do rio das 
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Velhas no trecho em avaliação. Indica-se operar as ETEs existentes e avaliar a 

necessidade adicional, baseados em modelagem de autodepuração do rio. E 

garantir o controle da efetividade das ações, por meio de redes de monitoramento 

que permitam identificar lançamentos em desacordo com o padrão ou mesmo 

clandestinos. 

 Recomenda-se para estudos futuros, avaliar quais são os fatores de pressão 

mais críticos que contribuem para a degradação do rio das Velhas. E com isso, 

avaliar outros tipos de efluentes, como industriais e atividades minerárias dentre 

outros. Por último deve-se considerar, como uma medida a longo prazo, os demais 

parâmetros presentes no esgoto: patógenos, turbidez, nutrientes e outros 
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8 ANEXO A - CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO DO EFLUENTE CONAMA Nº 

357/2005 

I. pH entre 5 a 9; 

II. Temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do 

corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura; 

III. Materiais sedimentáveis: até 1mL/L em teste de 1h em cone Imhoff. 

Em lugares que a velocidade de circulação seja praticamente nula, os 

materiais devem estar virtualmente ausentes; 

IV. DBO5 20°C: máximo de 120mg/L, sendo que o limite só poderá ser 

ultrapassado em casos de efluentes de sistemas de tratamento com 

eficiência de remoção mínima de 60% de DBO, ou mediante estudos 

do corpo hídrico que comprove as metas de enquadramento; 

V. Substâncias solúveis em hexano: até 100mg/L; 

VI. Ausência de materiais flutuantes.  
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9 ANEXO B - CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO DO EFLUENTE DN 

COPAM/CERH-MG Nº 01 

I - pH entre 6,0 a 9,0;  

II - temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do 

corpo receptor não deverá exceder a 3ºC no limite da zona de mistura; 

III - materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Imhoff. 

Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja 

praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; 

IV - regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão 

média do período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos 

permitidos pela autoridade competente; 

V - óleos e graxas: 

a) óleos minerais: até 20mg/L; 

 b) óleos vegetais e gorduras animais: até 50mg/L. 

VI - ausência de materiais flutuantes; 

VII – DBO: até 60 mg/L ou:  

a) tratamento com eficiência de redução de DBO em no mínimo 60% e média 

anual igual ou superior a 70% para sistemas de esgotos sanitários e de percolados 

de aterros sanitários municipais;  

 b) tratamento com eficiência de redução de DBO em no mínimo 75% e média 

anual igual ou superior a 85% para os demais sistemas. 

VIII - DQO - até 180 mg/L ou: 

a) tratamento com eficiência de redução de DQO em no mínimo 55% e média 

anual igual ou superior a 65% para sistemas de esgotos sanitários e de percolados 

de aterros sanitários municipais; 

b) tratamento com eficiência de redução de DQO em no mínimo 70% e média 

anual igual ou superior a 75% para os demais sistemas; 
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c) Em se tratando de efluentes de indústria têxtil, o padrão será de 250 mg/L; 

d) Em se tratando de efluentes de fabricação de celulose Kraft branqueada, o 

padrão será de 15 kg de DQO/ tonelada de celulose seca ao ar (tSA) para novas 

unidades ou ampliação. Para as unidades existentes, o padrão será de 20 Kg de 

DQO/ tonelada de celulose seca ao ar (tSA), média diária, e 15Kg de DQO/ tonelada 

de celulose seca ao ar (tSA), média anual. 

IX – Substâncias tensoativas que reagem com azul de metileno: até 2,0 mg/L 

de LAS, exceto para sistemas públicos de tratamento de esgotos sanitários; 

X – Sólidos em suspensão totais até 100 mg/L, sendo 150 mg/L nos casos de lagoas 
de estabilização. 


