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RESUMO

As Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) das pequenas e médias cidades
brasileiras não têm estado sob o crivo de auditorias e/ou inspeções técnicas para verificação
de desempenho, não só em termos de eficiência dos processos, mas também, de impactos
sócio-ambientais decorrentes dos efluentes descartados na natureza. Por essa razão, este
trabalho teve como propósito a realização de uma análise crítica de uma ETE. Neste contexto,
foi utilizada a ETE Herval, do município de Quixadá no estado do Ceará, como estudo de
caso, para realização de diagnóstico técnico do fluxograma de processo. A metodologia de
análise da estação foi baseada na verificação das condições de funcionamento in loco e na
avaliação de dados operacionais e de monitoramento, seguindo legislações federal e estadual
pertinentes. Na ETE, as águas residuárias ultrapassam as seguintes etapas de tratamento:
gradeamento, caixa de areia, reator biológico anaeróbio, filtro submerso aerado, decantador e
lagoa de estabilização. Constatou-se, então, a necessidade de alteração e manutenção na
estrutura da ETE, bem como a ineficiência do tratamento dos efluentes domésticos pela falta
de elementos de controle e monitoramento do processo. Foram sugeridas propostas de
melhorias, visando a redução da carga poluidora e, consequentemente, a minimização dos
impactos ambientais de forma a garantir uma destinação mais adequada do resíduo liquido;
bem como o uso de subprodutos da ETE para torná-la mais sustentável.
PALAVRAS – CHAVE: tratamento de efluentes, diagnóstico, águas residuárias

ABSTRACT

Wastewater treatment plants (WWTP) at small and medium-sized Brazilian cities have
not been subject to audits and/or technical examinations for verifying performance, not only
in terms of process efficiency but also of socio-environmental impacts from effluents
discarded in nature. For this reason, this work had the objective of performing a critical
analysis of a WWTP. To this end, the Herval WWTP of the city of Quixadá, in the province
of Ceará, was used as a case study to carry out technical diagnosis of the process flow chart.
The analysis methodology, applied to the plant, was based on the verification of the
operational conditions in loco and of the evaluation of the operational and monitoring data,
following relevant federal and state legislations. In the WWTP, wastewater overcomes the
following treatment steps: grid, sandbox, anaerobic biologic reactor, aerated submerged filter,
decanter and stabilization pond. Change and maintenance needs of the WWTP’s structure
were realized as well as the inefficiency of treatment of domestic effluents due to lack of
control and of monitoring elements of the process. Enhancement proposals were suggested,
aiming reduction of pollutant charge and, consequently, minimization of environmental
impacts in order to ensure a more appropriate disposal of this liquid waste; and the use of
WWTP’s byproducts to make it more sustainable.

KEY WORDS: effluent treatment, diagnosis, wastewater
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1. INTRODUÇÃO

O governo brasileiro estabeleceu, por meio da Lei federal nº 11.445 (BRASIL. 2007),
diretrizes para a elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) no intuito
de aumentar o número de municípios com acesso aos serviços de saneamento, sobretudo no
que diz respeito ao esgotamento sanitário. A meta do PLANSAB é a universalização dos
serviços de saneamento, com previsão de investimentos no setor da ordem de R$ 500 bilhões
a serem empregados entre os anos de 2010 e 2033 (PROBIO, 2015).
Os investimentos a serem realizados deverão proporcionar uma maior discussão sobre
as potencialidades energéticas intrínsecas ao saneamento, até então não exploradas pelas
companhias de saneamento no Brasil. De acordo com o Balanço Energético Nacional (BEN),
em 2013, o setor de saneamento foi responsável por 2,6% de toda a energia elétrica
consumida no país (BEN, 2014). Desse modo, o potencial energético oriundo dos processos
de tratamento de resíduos sólidos e esgotos domésticos podem ser empregados para a
diminuição dos custos atrelados ao consumo de energia elétrica por parte destes serviços.
Assim, diante do quadro desafiador inerente à coleta e ao tratamento de esgoto no
Brasil, aliado aos problemas econômicos nacionais, as empresas de saneamento buscam cada
vez mais por tecnologias simplificadas e eficientes para a coleta e tratamento dos esgotos
domésticos. Por isso, os sistemas anaeróbios, em especial aqueles baseados em reatores
UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket digestion), estão sendo muito utilizados no Brasil,
pois os recursos financeiros necessários para sua construção e operação tipicamente são
menos onerosos que aqueles exigidos por sistemas com natureza aeróbia. Além disso, os
reatores UASB possibilitam a produção de biogás, um composto que pode ser utilizado para
fins energéticos dentro do próprio sistema de tratamento de esgoto (CHERNICHARO, 2007).
Deve-se ressaltar que o desenvolvimento das técnicas de digestão anaeróbia e uso do
biogás têm sido impulsionados pela intensificação das políticas de utilização de fontes de
energia renováveis e da crescente demanda pela redução da emissão de gases de efeito estufa
(GEE) para a atmosfera, constituindo em uma importante ferramenta para a proteção
ambiental e recuperação de energia.
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Nesse sentido torna-se importante avaliar como é o funcionamento de estações de
tratamento de esgoto que utilizam reatores anaeróbios visando identificar pontos chave para o
funcionamento adequado de forma a alcançar as vantagens da utilização destes no processo
(LOBATO, 2011).
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo principal


Fazer uma análise crítica da estação de tratamento de esgoto Herval em

Quixadá (Ceará) considerando as condições de operação e monitoramento.

2.2 Objetivos específicos


Avaliar as características construtivas de projeto da estação de tratamento,

correlacionando-as com a situação atual;


Avaliar como vem sendo realizado o monitoramento do processo, considerando

sua estrutura física e instrumentos; bem como a eficiência do sistema
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Caracterização de esgoto doméstico
A Resolução número 430 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)
estabelece de uma forma genérica que esgotos sanitários são os despejos líquidos residenciais,
comerciais, águas de infiltração na rede coletora, contendo ou não, em sua composição,
efluentes industriais e efluentes não domésticos (CONAMA, 2011).
A caracterização dos esgotos sanitários é complexa, visto que, estes variam ao longo
do espaço, em função de diversas circunstâncias, tais como o clima e hábitos culturais
(MATOS, 2010), podendo ser classificados como forte, médio e fraco, conforme as
características apresentadas na Tabela 1:

Tabela 1. Características físico-química dos esgotos (MATOS, 2010).
Características
Forte
Médio
DBO5,20 (mg/)
400
220
DQO (mg/L)
1000
500
Carbono org. total (mg/L)
290
160
Nitrogênio total – NTK (mg/)
85
40
Nitrogênio orgânico – NTK (mg/)
35
15
Nitrogênio amoniacal – NTK (mg/)
50
25
Fósforo total (mg/L)
15
08
Fósforo orgânico (mg/L)
05
03
Fósforo inorgânico (mg/L)
10
05
Cloreto (mg/L)
100
50
Sulfato (mg/L)
50
30
Óleos e graxas (mg/L)
150
100
Sólidos totais (mg/L)
1200
720
Sólidos dissolvidos (mg/L)
850
500
Sólidos dissolvidos fixos (mg/L)
850
500
Sólidos dissolvidos voláteis (mg/L)
525
300
Sólidos em suspensão totais (mg/L)
350
220
Sólidos em suspensão fixos (mg/L)
75
55
Sólidos em suspensão voláteis (mg/L)
275
165
Sólidos sedimentáveis (mL/L)
20
10

Fraco
110
250
80
20
08
12
04
01
03
30
20
50
350
250
250
145
100
20
80
05

Deve-se ressaltar, entretanto que os resíduos líquidos sanitários apresentam uma
característica comum, possuem excesso de nitrogênio (N) e fósforo (P). Quando os esgotos
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são submetidos a tratamento biológico, estes macronutrientes podem ser incorporados nas
células dos organismos. Entretanto, dependendo do processo utilizado, pode ainda permanecer
certa quantia destes nutrientes que implicaria na necessidade de tratamento avançado do
efluente para lançamento em situações mais restritivas, como por exemplo, para o lançamento
em represas utilizadas para o abastecimento público de água potável, onde o problema da
eutrofização poderá ter consequências drásticas (MATOS, 2010).
Na Tabela 2 são apresentadas as concentrações de organismos, ou seja, as
características biológicas dos esgotos, importantes para orientar sobre o risco de
contaminação e a necessidade de desinfecção. Algumas aplicações dos esgotos podem exigir
controle de outros indicadores, embora a legislação seja restrita aos índices de coliformes
(MATOS, 2010).

Tabela 2. Concentrações de organismos em esgotos (MATOS, 2010).
Característica
Valor médio
Bactérias totais (/100mL)
109 . 1010
Coliformes totais (NMP/100 mL)
107 . 108
Coliformes fecais (NMP/100 mL)
106 . 107
Estreptococus fecais (NMP/100 mL)
105 . 106
Samolnella typhosa (/100mL)
101 . 104
Cistos de protozoários (/100mL)
102 . 105
Vírus (/100mL)
103 . 104
Ovos de Helmintos (/100mL)
101 . 103

3.2 Geração e tratamento de esgoto doméstico no Brasil

No Brasil, dados coletados em 2015 indicam que 50,3% do esgoto gerado é coletado,
sendo 74% tratado (SNSA/MCIDADES, 2017). Esses percentuais em associação a um quadro
epidemiológico e ao perfil socioeconômico das comunidades brasileiras apontam a
necessidade que sistemas de coleta e tratamento de esgoto sejam utilizados, ainda que
simplificados.

5

No tratamento de esgotos sanitários no Brasil predomina o uso de processos
biológicos, sendo os mais utilizados, de acordo com Chernicharo et al (2006): lagoas de
estabilização, disponibilização nos solos, reatores anaeróbios, reatores anaeróbios seguidos
por pós tratamento.

IZABELA, se quiser colocar o fluxograma da ETE, talvez aqui seja o melhor ponto.
Coloque como composição usual de uma estação de tratamento de esgoto completa

3.3 Tratamento de esgoto sanitário por processos biológicos
3.3.1 Reatores anaeróbios

O esgoto doméstico é mais diluído que o efluente industrial, resultando em baixa
atividade dos microrganismos anaeróbios, em temperaturas abaixo de 20ºC, e baixas taxas de
produção volumétrica de biogás, que é seu subproduto. Isto torna menos acessível a sua
utilização como fonte de energia para aquecimento do próprio reator e é inviável o
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aquecimento dos reatores. Portanto, a tecnologia anaeróbia depende de forma significativa da
temperatura do esgoto a ser tratado. Dessa forma, o tratamento anaeróbio de esgoto doméstico
torna-se bem mais atrativo para os países de clima tropical e subtropical (CHERNICHARO,
2010).
Em um país em desenvolvimento como é o caso brasileiro, muitas análises de
alternativas de tratamento incluem os reatores anaeróbios de fluxo ascendente de manta de
lodo, conhecidos como reatores UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), como uma das
principais opções. No entanto, a sua ampla utilização e vantagens vêm associadas a limitações
também, sem estarem completamente solucionadas até hoje. É observado por Lobato (2011)
que esta tecnologia pode ter sua aplicação reduzida, caso não sejam disponibilizadas
adequadas diretrizes para projeto, construção e operação em curto espaço de tempo.
O uso de reatores anaeróbios difundiu-se a partir da década de 80 com o
desenvolvimento de reatores que promovem a retenção dos microrganismos, como é o caso
do reator UASB, dos filtros anaeróbios e, mais recentemente, do reator de circulação interna
(IC) (FERREIRA JUNIOR, 2017).
A tecnologia anaeróbia utiliza técnicas de baixo custo, simplicidade operacional e
baixa produção de sólidos, logo, se adaptou bem às condições do Brasil, onde a escassez de
recursos e de mão de obra qualificada vigora historicamente no setor de saneamento
brasileiro. Além dessas vantagens, as condições ambientais favoráveis dos países de clima
quente, onde há predominância de elevadas temperaturas durante praticamente todo o ano,
contribuíram para que os sistemas anaeróbios, particularmente os reatores UASB, fossem
vistos com destaque no tratamento do esgoto doméstico (LOBATO, 2011).
Os reatores anaeróbios são sistemas de produção de recursos aproveitáveis para a
sociedade, uma vez que, removem grande quantidade da matéria orgânica afluente e geram
subprodutos utilizáveis, tais como o lodo excedente e o biogás. A energia do biogás,
basicamente resultante da presença do metano na sua composição química, o qual é gerada na
fase anaeróbia, pode equilibrar a energia externa necessária para o processo de tratamento
aeróbio. Em geral, a degradação anaeróbia da matéria orgânica nesse tipo de reator parece
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econômica

e

tecnicamente

viável,

como

também,

ambientalmente

produtiva

(CHERNICHARO, 2010).
Algumas vantagens do processo anaeróbio podem ser destacadas (CHERNICHARO,
2010):


Produção baixa de lodo (podendo ser considerados de 5 a 10 vezes menores em
processos aeróbios);



Não há consumo de energia elétrica, tornando o sistema mais sustentável;



Pode ser aplicado em pequena escala, visto que, requer pequena área para
implantação e tem fácil operação com baixo custo, o que garante menores custos
de tratamento, um exemplo como requisitos de área: 0,05 a 0,10 m²/hab;
implantação: 20,00 a 40,00 dólares/hab; custos operacionais: 1,00 a 1,25
dólares/hab.ano;



No processo de decomposição é gerado metano que pode ser utilizado como fonte
de energia;



Biomassa pode ser preservada sem alimentação do reator, por vários meses,
através da endogenia, caracterizada pelo que cresce internamente ao reator;



Eficiência em remover poluentes, como matéria orgânica biodegradável, sólidos
suspensos, nutrientes e patogênicos;



Decantador primário não é uma necessidade.

No entanto, podem ser citadas também algumas desvantagens deste tipo de processo
(CHERNICHARO, 2010):


Bactérias anaeróbias são vulneráveis à inibição por compostos diversos;



Formação de gás carbônico e metano;



Pós-tratamento é usualmente necessário, uma vez que os efluentes não se
enquadram aos padrões ambientais;



Processo de digestão anaeróbia é complexo e lento, sendo ainda escassos os
estudos em relação a bioquímica e microbiologia;



Geração de maus odores e efluentes com aspecto desagradável;
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Remoção insuficiente de nitrogênio, fósforo e patogênicos.

3.3.2 Reatores aeróbios

Os processos biológicos aeróbios também podem ser utilizados para a estabilização da
matéria orgânica em ambiente aerado. O metabolismo aeróbio é rápido e com isso há altas
velocidades de assimilação e metabolização dos efluentes representando assim a principal
vantagem desse sistema: a eficiência na remoção da carga orgânica. Porém, isso implica em
produção excessiva de biomassa para a qual ainda há problemas em relação ao processamento
e destino (SANT’ANNA JÚNIOR, 2010).
Outra vantagem do tratamento aeróbio é a sua robustez, assegurada pela diversidade
microbiana e velocidade de crescimento, permitindo uma considerável capacidade de
adaptação às condições ambientais impostas (SANT’ANNA JÚNIOR, 2010).

3.3.3 Sistemas combinados para o tratamento de esgoto doméstico

Os sistemas mistos ou combinados são constituídos de tratamento preliminar e de
reatores anaeróbios, comumente utilizando o UASB, com os efluentes tratados por processos
aeróbios, tais como: Lodos ativados, Lagoas aeradas mecanicamente, Lagoas de estabilização
ou Filtros biológicos aeróbios (MATOS, 2010).
De uma forma geral, essas combinações têm vantagens, citadas algumas em destaque
(MATOS, 2010):


A redução de carga de demanda bioquímica de oxigênio (DBO) bem superior (65%) à
do decantador primário (30%), através do reator anaeróbio;



Eliminação do digestor específico de lodo, uma vez que, o reator aeróbio pode
trabalhar na faixa convencional com digestão complementar do excesso de lodo no
próprio reator anaeróbio;
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Adensamento do lodo provocado pelo reator anaeróbio, não necessitando também
desta etapa.

Essas associações também apresentam desvantagens como a necessidade de controle
de odores ofensivos emanados do processo anaeróbio e a falta de carbono orgânico para a
desnitrificação do esgoto. Neste caso é necessário desviar parcela da vazão de esgotos do
reator anaeróbio, enviando-a diretamente para a entrada da câmara de pré-desnitrificação.
Essa parcela pode chegar a 50% da vazão de esgoto, reduzindo bastante o aproveitamento dos
reatores anaeróbios (MATOS, 2010).
O sistema anaeróbio-aeróbio é interessante porque as desvantagens de cada um dos
reatores podem ser compensadas. O reator de digestão anaeróbia possui eficiência menor de
remoção e pode sim gerar odor, mas ele produz menos lodo, e esse lodo sai estabilizado,
gerando ainda o biogás que pode ser utilizado como fonte de energia. Já o reator aeróbio
possui alta eficiência de remoção, no entanto, gerando muito lodo, lodo este que não sai
estabilizado, precisando também de energia para a aeração. Assim, quando o sistema é
combinado, a baixa eficiência de remoção do anaeróbio é compensada pela presença do
aeróbio em seguida, uma vez que, o anaeróbio remove parte da matéria orgânica e com isso,
como o aeróbio tratará menor carga, gerará também menor quantidade de lodo. Ao final, o
lodo do aeróbio pode ainda ser recirculado para o anaeróbio para ser estabilizado antes de sua
destinação final (CAMPOS, 1999; VON SPERLING et al, 2001).
O biogás do anaeróbio pode ser utilizado para geração de energia para aerar o aeróbio.
E o sistema anaeróbio-aeróbio pode ocupar a mesma área que apenas um sistema aeróbio.
Fazendo um comparativo entre os dois tipos de reatores, anaeróbio e aeróbio, pode-se
observar na Figura 1 as porcentagens de conversão de matéria orgânica nos dois sistemas,
elucidando as diferenças e vantagens entre sistemas anaeróbios e aeróbios (CHERNICHARO,
2010):
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Figura 1. Rotas de conversão de matéria orgânica por sistema: (a) anaeróbio (b) aeróbio
(CHERNICHARO, 2010).

Nos sistemas anaeróbios (Figura 1), sobre o total de matéria orgânica que entra no
sistema: cerca de 50 a 80% é convertida em biogás, podendo ser aproveitado como potencial
energético do metano (CH4). Pouca parte da matéria orgânica afluente ao sistema é convertida
em novas células microbianas (cerca de 5 a 15%). O material não convertido em biogás ou
biomassa sai do reator como material não degradado, considerado efluente em 10 a 30%
(CHERNICHARO, 2010).
Nos sistemas aeróbios, resumindo o processo da matéria orgânica que entra no
sistema: degrada-se biologicamente cerca de 40 a 50%, sendo convertidas em dióxido de
carbono (CO2), cerca de 30 a 40% da matéria orgânica afluente é convertida em novas células
microbianas (biomassa, lodo não degradado) e 5 a 15% deixa o sistema junto ao efluente
(CHERNICHARO, 2010).
Deve-se ressaltar, que independente do sistema utilizado para o tratamento de esgoto,
deve ser observado o padrão de emissão para o lançamento das águas tratadas em corpo
receptor.

3.4 Padrão de emissão e monitoramento de estações de tratamento de esgoto
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A resolução CONAMA número 430, de 13 de maio de 2011 (CONAMA, 2011) define
o padrão de emissão a ser obedecido pelos empreendimentos para o lançamento de efluentes.
De acordo com esta resolução, o órgão ambiental poderá autorizar o lançamento de efluentes
em desacordo com o estabelecido apenas se observados os requisitos:
 Comprovação de relevante interesse público;
 Atendimento ao enquadramento do corpo receptor e às metas intermediárias e
finais, progressivas e obrigatórias;
 Realização de estudo ambiental tecnicamente adequado;
 Estabelecimento de tratamento e exigências, além de prazo máximo para este
lançamento;
 Estabelecimento de medidas mitigadoras dos efeitos do lançamento excepcional.

Além das questões apontadas acima, o órgão ambiental competente poderá exigir a
apresentação de estudo de capacidade de suporte do corpo receptor, onde no processo de
licenciamento, o empreendedor informará ao órgão ambiental as substâncias contidas no
efluente gerado, listadas ou não na Resolução CONAMA 357, de 2005 (CONAMA, 2005) para
padrões de qualidade de água, sob pena de suspensão ou cancelamento da licença expedida. Na
Tabela 3 são apresentados os valores médios de alguns parâmetros de acordo com a legislação:
Tabela 3 – Padrão de emissão para efluentes de acordo com a resolução Conama 430 (CONAMA,
2011):
Parâmetros
Valor médio
pH
5a9
Temperatura
< 400 (variação < 30C)
Materiais Sedimentáveis
Até 1 ml em teste de 1 hora em cone Inmhoff
Até 1,5 vezes a vazão média do período de atividade diária
Regime de lançamento com vazão
do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela
máxima
autoridade competente
Óleos minerais
< 20 mg/L
Óleos vegetais e gorduras
< 50 mg/L
Materiais flutuantes
Ausentes
DBO
Remoção mínima de 60%, verificando enquadramento
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Considerando que os parâmetros apontados na tabela são analisados para atender ao
padrão de emissão, as estações de tratamento de efluentes devem utilizá-los para o
monitoramento e avaliação de seu desempenho rotineiramente.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

Neste trabalho foi realizado um estudo de caso, baseado no conceito de Yin (2001)
que aponta que esta metodologia permite uma investigação de eventos da vida real, como por
exemplo o ciclo de vida e análise de processos organizacionais e administrativos. Assim, para
o presente trabalho que objetivava analisar o funcionamento de uma estação de tratamento de
esgoto (ETE), o estudo de caso seria a metodologia mais indicada.
Foram utilizados critérios de classificação das técnicas de operação e controle das
subunidades da estação, no que tange a busca de eficiência de cada uma, como também, a
avaliação do sistema como um todo, a partir das condições de entrada e saída das águas
residuárias. Para tal, foram analisados os instrumentos de controle operacional da estação,
alguns indicadores de eficiência e qualidade de processo, como também, foi verificada as
condições de manutenção dos elementos componentes dessas subunidades quanto à
degradação natural no uso.
Por essa razão, foi feito um estudo analisando a estação numa visão global e
posteriormente ponto a ponto, acompanhando o fluxo das águas residuárias ao longo do seu
processo de tratamento, para identificação das não-conformidades da instalação e dos
procedimentos aplicados no controle dos processos.
Neste contexto, primeiramente foi realizada a caracterização da estação de estudo, a
ETE Herval de Quixadá, para identificar os fatores que corroboram de alguma forma para o
processo de operação, positiva ou negativamente. Na sequência, foram avaliadas informações
sobre as características do projeto estrutural de construção da estação de tratamento, como
também, dados de operação que foram colhidos durante a investigação realizada.

4.1 Caracterização da área de estudo

A investigação do atual trabalho foi desenvolvida na Estação de Tratamento de
Efluente (ETE) e esgoto sanitário Herval, localizada no município de Quixadá, estado do
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Ceará (Figura 2). Esta estação foi construída sob a responsabilidade da Companhia de Água e
Esgoto do Ceará (CAGECE), a 170 km de Fortaleza, aproximadamente.

Figura 2 – Localização de Quixada no Estado do Ceará (Fonte: Memorial, 2004).

A Estação de Tratamento de Esgoto Herval tem instalados 6 reatores UASB com
capacidade de produção total em torno de 50 m3/h de biogás, sendo que 4 deles se encontram
em operação (MEMORIAL, 2004).
Abaixo estão representadas a vista superior da estação de tratamento de esgoto de
Quixadá (Figura 3), bem como um panorama da localização da estação (Figura 4).
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Figura 3 – Vista superior da estação de tratamento de esgoto de Quixadá desenhada em SolidWorks.
Fonte: Proprio autor.

Figura 4 - Vista superior da estação de tratamento de esgoto de Quixadá pelo Google Maps, retirada
em 08 de agosto de 2017.

O Sistema de Tratamento de Esgotos Sanitários dessa estação é composto de uma
unidade preliminar contendo um Gradeamento (G) para detenção dos sólidos mais grosseiros
e de uma Caixa de Areia (CA) destinada à remoção de materiais inertes, principalmente a
areia.
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A etapa após a Caixa de Areia segue com um tratamento biológico contendo um
Reator Anaeróbio de Manta de lodo e Fluxo Ascendente (UASB), seguido de um Filtro
Submerso Aerado (FSA) acoplado a um Decantador Lamelar (DL). O efluente deste
tratamento secundário é lançado em um sistema de lagoas de polimento para desinfecção, e
tem lançamento posterior no corpo receptor, córrego mais próximo rio Japini.

4.2 Coleta de dados

Os pontos onde foram coletadas amostras para avaliar os parâmetros físico-químicos
presentes no material amostrado foram os seguintes: após calha parshall, ou seja, antes do
reator UASB, e após o decantador lamelar, e lagoa de polimento.
Foram realizadas coletas mensais no período de janeiro de 2016 a março de 2017. A
amostragem foi de acordo com a resolução Conama 430 (CONAMA, 2011). Os parâmetros
analisados foram: potencial hidrogeniônico (pH), demanda bioquímica de oxigênio (DBO),
demanda química de oxigênio (DQO), ácidos, alcalinidade, temperatura, sólidos totais,
coliformes fecais e turbidez.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Considerações sobre a construção da ETE de Herval

A estação de tratamento de esgoto de Herval foi utilizada como estudo de caso do
presente trabalho por apresentar um padrão de instalação considerado relativamente moderno,
com uma boa infraestrutura que não é comumente vista na grande maioria das estações ao
longo do território nacional, especialmente para pequenas cidades como o caso de Quixadá
(Ceará).
A Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), projetada para a Cidade de Quixadá é
uma unidade em grau secundário com sistema composto por reatores anaeróbio e aeróbio em
sequência, tendo como principal vantagem em relação ao uso de apenas um reator aeróbio,
como o de lodos ativados por exemplo, a redução da potência elétrica instalada de aeração e a
consequente diminuição do consumo de energia da ordem de 70%.
As características esperadas para o efluente obtido dessa estação, permitiria o seu uso
para diversas finalidades, tais como: aplicação na agricultura (fertirrigação); reuso como água
de processo industrial; lavagem de praças; lavagem de veículos; e irrigação de jardins.
O sistema de tratamento de esgotos projetado para a cidade de Quixadá apresenta um
grau de segurança bastante elevado em função dos seguintes tópicos:


A demanda de energia necessária ao funcionamento dos equipamentos da
estação de tratamento é eventualmente suprida por um sistema emergencial de
força, oriunda de geradores que funcionam a base de óleo combustível;



Todos os componentes do processo de tratamento que possuem equipamentos
eletromecânicos, apresentam unidades de reserva e rodízio;



Os componentes, Digestor Anaeróbio de Fluxo Ascendente (DAFA), Filtro
Submerso Aerado (FSA) e o Decantador Lamelar (DL), foram divididos em
mais de uma célula. Isso permite que o sistema possa operar com a metade da

18

carga aplicada, já que os processos biológicos precisam ser contínuos, e que
possam ser feitos reparos sem haver paralisação operacional;


Todas as descargas e limpezas de tanques podem ser retornadas para a entrada
da ETE, sendo encaminhadas para a segunda metade do tanque depurador, não
havendo o descarte desses líquidos no meio ambiente.

5.2 Situação atual da ETE de Herval

Foram feitas duas visitas técnicas à ETE nos dias 31 de março e 26 de julho de 2017,
permitindo assim a observação da situação atual da estrutura física da ETE como um todo
(Figura 5), particularmente dos reatores utilizados (Figura 6).
A visita abrangeu todas as unidades da usina, e teve como foco a verificação das
condições operacionais das unidades já em operação, para levantamento de pontos que
porventura necessitariam de adequação ou melhorias para aumento de seu desempenho, bem
como a avaliação das condições dos módulos já instalados, porém ainda fora de operação.

Figura 5. Visita técnica a estação de tratamento de esgoto - Vista frontal / fachada de um módulo da
Usina – ETE. Fonte: próprio autor.
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Figura 6 – Visão de todos os 4 reatores anaeróbios de um modulo reator (a) e reator (b). Fonte:
Proprio autor.

Os reatores anaeróbios, etapa posterior a caixa de areia, apresentaram-se como uma
das partes mais deficientes do projeto, se analisadas as potencialidades. Observou-se, por
exemplo, a necessidade de melhoria na vedação das janelas de visita dos pontos de
acúmulo/coleta do biogás gerado nos reatores do novo módulo. Adicionalmente apontou-se a
necessidade de realização de melhoria da vedação da parte interna da estrutura dos
biorreatores, devido, inclusive, às pequenas rachaduras observadas na parte superior da
estrutura, local onde há ocorrência de concentração de biogás no topo do reator.
A medição realizada em uma das janelas de visita dos reatores do novo módulo se
encontra no quadro abaixo e seu respectivo registro fotográfico se encontra na Figura 7. As
dimensões desta janela sobre a captação de biogás representam valores aproximados, mas não
exatos. Houve falha na execução do projeto visto que as janelas de visita vistoriadas não
apresentam um padrão exato de dimensões nem de angulação das suas arestas.

Quadro 1. Dimensões de uma das janelas de visita do topo dos reatores.
Lado A
41 cm
Lado B
Altura da superfície ao

50 cm
9 cm
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degrau
Comprimento do degrau

10 cm

(a)

(b)

Figura 7 - Registro fotográfico da medição das janelas de visita de um reator inativo,
lado A (a) e lado B (b). Fonte: Próprio autor.

Houve verificação interna do módulo inativo de um dos reatores UASB. Observou-se
a existência de deformações na estrutura do separador trifásico, tais como pequenas
rachaduras (Figura 8) e formação de “barriga”, indicando a necessidade de ajustes nos pontos
de apoio dessa estrutura. O quadro abaixo apresenta as dimensões medidas no reator
vistoriado.
Quadro 2 - Medição dos componentes internos do reator UASB:
Altura do Vertedor (m)
0,54
Distância da superfície ao defletor (m)

3,39

Distância do defletor a base (m)

2,25

Altura do separador trifásico (m)

2,61 a 2,77

Distancia da superfície ao patamar do separador (m)

1,11
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Figura 8 - Rachadura na estrutura interna do separador trifásico. Fonte: Próprio autor.

O módulo de reatores que estava em uso apresentou problemas de operação. Foi
registrado o entupimento de uma das saídas do biogás bruto, devido à ausência de um
dispositivo interno de remoção de escuma no reator anaeróbio (Figura 9), além de um
provável aumento no nível de liquido dentro do reator.
Observou-se também a deposição de lixo nos decantadores laminares, sugerindo
assim, a ineficiência do sistema de filtragem/gradeamento/peneiras na caixa de areia, que
ocorre anteriormente à chegada do efluente nos reatores. Como foi verificado que a caixa de
areia não apresentava problemas, possivelmente a falha está na grade de remoção ou no
recheio de filtragem. Para essa avaliação, entretanto seriam necessárias mais visitas e análises
no sistema, que não foram possíveis de serem realizadas no presente trabalho.
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Figura 9 - Saída obstruída do reator em uso mostrando a necessidade do dispositivo de escuma.
Fonte: Próprio autor.

Na chegada da água residuária ao reator não foram verificados problemas, entretanto,
a parte interna do reator apresenta rachaduras e necessita de manutenção, assim como os
dutos, que deverão ser realocados e reimplantados para que isto ocorra (Figura 10).

(a)

(b)

Figura 10 – Por onde chega a água residuária ao reator: (a) rosa de distribuição e (b) parte interna
do separador trifásico e dutos provenientes da rosa. Fonte: Próprio autor.

O tanque, que funcionaria como uma espécie de selo hídrico de biogás, que utiliza o
banho de cal para equalizar a pressão dentro do reator (bem como reduzir o teor de gás
sulfídrico no biogás), encontrava-se vazio. Também foi verificado que a tampa de abertura de
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tal tanque de equalização não estava vedada, propiciando o escape de material em sua borda,
não direcionando o biogás coletado para seu duto de exaustão. Os dutos onde há passagem do
gás proveniente dos reatores UASB não apresentam nenhum ponto de amostragem/coleta de
material para caracterização da corrente. Tal setor está representado na Figura 11.
Em relação a etapa dos leitos de secagem (Figura 12 a), não foram verificados indícios
de comprometimento no funcionamento da secagem de lodo, que é feita à base de radiação
solar. O lodo destinado aos leitos de secagem apresentava-se seco (Figura 12 b), e em um
deles já tinha sido retirado, conforme recomendado na sua operação. No entanto, em uma das
visitas, o lodo que não foi retirado já estava no leito por um longo tempo, ocasionando o
crescimento de vegetação, evidenciando assim uma falha operacional dos funcionários na
estação.

Figura 11 - Setor onde é feito o banho de cal, onde será feita a futura tomada de gás. Fonte: próprio
autor.

(a)
(b)
Figura 12. Etapa de secagem solar do lodo proveniente da descarga do reator anaeróbio (a) e lodo
seco (b). Fonte: próprio autor.
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Na etapa aeróbia do tratamento (etapa seguinte do reator anaeróbio) são utilizados
suportes de lodo, no entanto, estes estavam estocados a céu aberto (Figura 13), o que ocasiona
o seu ressecamento, tornando os frágeis e quebradiços e, consequentemente, provocando a
perda do material de trabalho.

Figura 13 - Armazenamento do suporte de lodo.

A última etapa do tratamento, a lagoa de polimento, recebe o efluente proveniente do
decantador lamelar (pós-filtro aeróbio), e apesar de aparentemente não ter erro construtivo,
apresentava um excessivo número de algas (boom algal) na sua saída. Isso evidencia a
ineficiência de projeto, visto que indica a emissão em excesso e consequente acúmulo de
nutrientes, ocasionando o crescimento excessivo de algas, fenômeno chamado de eutrofização
(Figura 14).

(a)

(b)

Figura 14 – Lagoa de Polimento (a) e Saída da lagoa com destino rio Japini (b). Fonte: Proprio
autor.
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Portanto, as falhas da estação de tratamento de esgoto parecem comprometer a sua
eficiência de remoção, o que implica no lançamento de um efluente com características não
desejáveis (Figura 15).

Figura 15 - Vórtice formado na saída da tubulação no córrego próximo. Fonte: próprio autor.

5.3 Análise do monitoramento da estação de tratamento de esgoto Herval

Para o acompanhamento e monitoramento da ETE são avaliados alguns indicadores
que são parâmetros de referência de acordo com três resoluções diferentes:
 A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº 430 de
13 de maio de 2011, que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de
efluentes;
 A Resolução CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005, que dispõe sobre a
classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento
de efluentes, e dá outras providências;
 A Resolução estadual COEMA Nº 2 DE 02/02/2017 da Secretaria de Meio
Ambiente do Ceará – SEMACE, que dispõe sobre padrões e condições para
lançamento de efluentes líquidos gerados por fontes poluidoras.
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Os dados de monitoramento foram coletados por um técnico local da ETE e cedidos
pela CAGECE. Para comparação, na tabela 4 são apresentados os valores de referência da
legislação e na tabela 5 os dados do monitoramento.

Tabela 4 - Parãmetros de referência de resoluções nacionais e estadual comparados na análise do
monitoramento da ETE Herval
Resolução
PARAMETROS ANALISADOS
Valor legislação
relacionada

pH
Sólidos Sedimentáveis (mg/L)

20,0 mg/L Nitrogênio amoniacal total não
exigível
13,3 mg/L N, para pH ≤ 7,5 5,
6 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0
2,2 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5
1,0 mg/L N, para pH > 8,5
5000 CT/100ml
0,1 mg/L
120 mg/L
Remoção mínima 60%
até 200mg/L para emissários
4000 coliformes termotolerantes por 100
mililitros em 80%
pH entre 5 e 9
até 1 mL/L

Sólidos Suspensos Totais (mg/L)

até 150,0 mg/L para lagoas de estabilização

Sulfeto Total (mg/L)
Temperatura (0C)
Materiais Flutuantes

1,0 mg/L
inferior a 40°C
Ausência

Amônia (mg/L)

Coliformes Totais (NMP/100mL)
Cromo Hexavalente (mg/L)
DBO (mg/L)
DBO Filtrada (mg/L)
DQO (mg/L)
Escherichia coli ( NMP/100mL)

Conama 430
Conama 357

Coema 2
Coema 2
Coema 2
Conama 430
Coema 2
Conama 357
Coema 2
Coema 2
Coema 2
Coema 2
Coema 2
Coema 2

Observação: Conama 430 (seção III, 2011); Coema 2 (2017); Conama 357 (seção II, 2005)

Verifica-se pelos dados apresentados na tabela 5 que a concentração de amônia e de
sólidos sedimentáveis, avaliados atenderam à legislação pertinente, entretanto foram
realizadas análises em número insatisfatório.
Dos valores de coliformes totais avaliados, apenas um atendeu à legislação pertinente
e em relação ao pH, apenas 25% das amostras atenderam à legislação pertinente.
Quanto à análise de DBO, não foi possível avaliar se houve o atendimento à legislação
porque não foi apresentando o valor de entrada.
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Apesar destas constatações, a gerência de controle de qualidade da CAGECE
considerou o resultado satisfatório em 12 dos 13 meses analisados, como demonstrado na
tabela 6.
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Tabela 5 – Dados de monitoramento da estação de tratamento de esgoto de Herval em Quixadá, considerando a entrada do esgoto bruto
e saída do esgoto tratado.
Parâmetros

Unidades

Amônia

mg/L

Coliformes Totais

07/06/2016 05/07/2016 02/08/2016 08/09/2016

Saída

Saída

Saída

Saída

NMP/100mL 100000 240000 240000 4300000

out/16

Saída
-

29/11/2016 21/12/2017 26/01/2017

Saída

Saída

Saída

17/02/2017 15/03/2017

Saída

Saída
4,34

2500000 960000 3700000 7300000 320.000

11/04/2017

09/05/2017

22/06/201

Entrada Saída Entrada Saída
-

6.800

-

Saída
-

3.300 240.000

Cromo Hexavalente

mg/L

-

0,02

-

-

-

-

-

DBO

mg/L

-

102,43

-

-

-

-

-

DBO Filtrada

mg/L

-

26,71

-

-

-

-

-

DQO

mg/L

154,63

176,28

209,67

207,9

-

225,12

252,93

232,78

199,41

229,91

DQO Filtrada

mg/L

100,76

154,82

133,36

160

-

185,72

176,45

179,42

127,81

95,15

-

110,64

-

88,69

123,96

Escherichia coli

NMP/100mL

4,1

1

3,1

9,8

-

6,3

11

23

30

120

-

6,3

-

4,1

2

8,96

8,98

9,26

9,01

-

8,69

8,96

8,87

8,83

9.26

-

9.12

-

8.92

8,87

<0,1

-

-

-

-

-

100

-

42

-

72

66,7

pH
Sólidos Sedimentáveis

mL/L

Sólidos Suspensos
Totais

mg/L

Sulfeto Total

mg/L

-

0,33

-

-

-

-

-

Temperatura

ºC

-

30

-

-

-

30

30

-

-

-

-

-

Materiais Flutuantes

-

660,81 157,26 730,28 161,82 227,18

21,5

88

80

64

-

-

25,5

36,5

33

62
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Tabela 6 –Resultados de acordo com gerencia de controle de qualidade, considerando a entrada do esgoto bruto e saída do esgoto
tratado
Resultados – Índice de Qualidade de Esgoto Tratado (IQET)
Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

Fevereiro

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

Março 2017

Abril

Maio

Junho

2017

2016

2017

33

33

33

Meta atingida (%)
Insatisfatório
33

33

66

66

Não atingiu

66

66

33

33

33

a meta
TS

TS

DQO
insatisfatório

TS

DQO
insatisfatório

TS

DQO
insatisfatório

TS

DQO
insatisfatório

TS = todos satisfatórios
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A eficiência de remoção de matéria orgânica da estação pôde ser calculada apenas para
os dados apresentados em abril e maio, quando foram apresentados os valores do esgoto
bruto. Verificou-se uma eficiência de remoção da carga orgânica de 76% em abril e de 78%
em maio

5.4 Análise crítica da estação de tratamento de esgoto Herval em Quixadá
(Ceará)

Observa-se que os dados de coleta realizados pelos responsáveis pela estação são
insuficientes para determinar onde há falha no sistema de tratamento projetado. O ideal seria
que fosse feita a coleta e análise de amostras de cada etapa da estação de tratamento de
esgoto. Os pontos amostrais desejados seriam na entrada e saída de cada um dos seguintes
componentes: calha parshall, reator UASB, filtro aeróbio, decantador lamelar, e lagoa de
polimento, conforme demonstrando na figura abaixo.
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Figura 16 -. Pontos de coleta de amostras para análise. Fonte: próprio autor, 2017.

Portanto, para o monitoramento de todo processo, tendo como base os dados
avaliados, bem como as instruções da CAGECE (2004), sugere-se que sejam instalados os
seguintes equipamentos de medição e controle:


Medidores e registradores das características do afluente (Vazão, Temperatura
e pH);



Medidores e registradores da Temperatura e pH do reator, preferivelmente
instalados na parte inferior do tanque anaeróbio;



Medidores e registradores da produção de biogás.

Como o biogás é um gás de interesse, que pode ser utilizado para geração de energia e
também indica se há bom funcionamento do reator, recomenda-se o uso permanente de um
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medidor móvel de gás. Devem ser medidas as concentrações de metano (CH4), dióxido de
carbono, (CO2), gás sulfídrico (H2S) e oxigênio (O2).
A disposição e escolha eficaz de dispositivos de medição permitem monitoramento
eficiente do processo e da tecnologia, auxiliando na otimização da capacidade e operação
econômica das plantas de biogás, permitindo a identificação das falhas técnicas, bem como a
proteção das pessoas e do meio ambiente.
Para esse monitoramento sugere-se que sejam utilizados os parâmetros e frequência
adaptados do relatório da CAGECE (2004), conforme apontado na tabela abaixo:
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Tabela 7 - Programa de Monitoramento de Rotina de um reator anaeróbio de alta taxa e de um filtro
aerado submerso
Parâmetro
Unidade
Frequência
Afluente
Reator
Efluente do Efluente do
anaeróbio
reator
reator
anaeróbio
aeróbio
Produção de biogás
m3/d
Diária
Diária
Composição de biogás
%CH4
Diária
Quinzenal
0
Temperatura
C
Diária
Diária
Diária
pH
Diária
Diária
Diária
Alcanidade
mg/L
3 x semana
3 x semana
Ácidos voláteis
mg/L
3 x semana
3 x semana
Sólidos totais (ST)
mg/L
1 x semana
Mensal
Sólidos
decantáveis
mg/L
1 x semana
1 x semana
Diária
(SD)
Sólidos suspensos (SS)
mg/L
1 x semana
Semanal
Sólidos voláteis totais
mg/L
Mensal
Mensal
(SVT)
DQOtotal
mg/L
1 x semana
1 x semana
Semanal
DQOfiltrada
mg/L
1 x semana 1 x semana Quinzenal
Quinzenal
DBOtotal
mg/L
Quinzenal
Quinzenal
Quinzenal
DBOfiltrada
mg/L
Quinzenal
Quinzenal
Quinzenal
Nitrogênio total (NTK)
mg/L
Mensal
Mensal
Mensal
Fósforo total
mg/L
Mensal
Mensal
Mensal
Atividade metanogênica gDQO/g.SV.d
Mensal
específica (AME)
Cloro residual
mg/L
Diária

Em relação ao lodo digerido formado, atualmente o mesmo é encaminhado para os
leitos de secagem onde é feita a sua desidratação. Após seco, o lodo é encaminhado
juntamente com o lixo da comunidade para aterros sanitários. O ideal seria que este lodo seco
fosse higienizado e utilizado como insumo em outra atividade, como por exemplo, como
fertilizante para atividades agrícolas.
A respeito do armazenamento do biogás, a mitigação pode ser trabalhada. Conforme a
operação e alimentação, os picos de produção podem acontecer, porém, se a alimentação dos
reatores for melhor distribuída ao longo do dia é possível evitar isto. Tal distribuição pode ser
regularizada com o uso de um tanque de equalização. Quando a quantidade do biogás é
superior a vazão de biogás consumido, superando ainda a capacidade de armazenamento,
pode ocorrer expulsão de biogás pelas instalações de segurança, dependendo também do nível
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de enchimento e em função de mistura intermitente. É de grande importância a manutenção de
água nos selos hídricos como forma de mitigar os danos causados pelo biogás.
A estação foi dimensionada almejando otimização futura, logo, como foram
observados desgastes em cada etapa de tratamento, são sugeridas algumas manutenções e
melhorias da ETE. Como exemplo, um projeto de laminação para os reatores UASB
utilizando uma resina epóxi éster vinílica no colchão de lodo e sobrenadante acima, no
direcionador (defletor). Esta resina deve ser aplicada em uma camada de no máximo 2mm de
resina, numa área de 190m².
Deve-se ressaltar que essa ETE é alvo de estudo de um projeto de pesquisa da
Universidade Federal do Ceará, que pretende otimizá-la e transformá-la em uma usina modelo
de tratamento de águas residuárias, como a foto abaixo, onde mostra a composição completa
de uma ETE sustentável.

Figura 17. Composição de uma usina modelo da ETE de Quixadá.

Entretanto, deve-se atentar para o fato de que qualquer alternativa tecnológica de gestão,
que considere combinações de processos de digestão anaeróbia seguida da aeróbia (exemplo:
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reator UASB e filtro percolado), não oferece garantias de redução do número de patógenos a
patamares aceitáveis. Acima de tudo, precisam estar disponíveis, a um baixo custo de implantação
e operação, tecnologias inovadoras em termos de sistemas de tratamento e de geração de energia,
que possam lidar com as características físico-químicas das águas residuárias, normalmente
constituída de elevados conteúdos de água e de compostos de enxofre, com demanda química de
oxigênio (DQO) relativamente baixa.
Por essa razão, busca-se desenvolver tecnologias não-convencionais adequadas às águas
residuárias, para maior eficiência e robustez nos equipamentos, índices ultrabaixos de emissão de
poluentes, atendendo a normas e regulamentos futuros de controle ambiental, em âmbito
internacional.

36

6. CONCLUSÕES

Verificou-se que os reatores anaeróbios são a etapa mais deficiente da estação de
tratamento de Herval, apresentando rachaduras e necessitando de melhorias na vedação das
janelas e nas partes internas. O separador trifásico dos reatores anaeróbios também precisa de
manutenção por apresentar rachaduras e há necessidade também da inclusão de um
dispositivo para a remoção de escuma. Também é necessário um monitoramento adequado da
água do selo hídrico deste reator. Nos demais componentes da estação de tratamento foi
identificada uma falha no sistema de filtragem/gradeamento/peneiras, mas que precisaria de
uma análise mais detalhada para apontar as causas, o que não foi possível de realizar neste
trabalho.
As falhas da estação de tratamento de esgoto parecem comprometer a sua eficiência de
remoção, o que implica no lançamento de um efluente com características não desejáveis
visto a excessiva concentração de algas no ponto de lançamento para o corpo receptor;
Em relação ao monitoramento, apesar de dados mensais, há a necessidade de aumentar
o número de pontos amostrais e a frequência de análise de alguns parâmetros para auxiliar a
identificar onde estão as falhas no sistema de tratamento. Além disso, verificou-se que a
maioria dos parâmetros monitorados não atendem às legislações vigentes;
Há a necessidade de instalação de equipamentos de medição e controle de vazão,
temperatura, pH e produção de biogás.
Para que a ETE seja mais sustentável sugere-se o uso do biogás e do lodo gerado para
atender outras atividades.
Este problema de direção pode estar vinculada aos superiores da CAGECE terem
formação em engenharia civil, que em geral, foca-se mais em estrutura física, quando na
verdade, a gestão e monitoramento de uma estação de tratamento de esgoto precisaria ser um
profissional mais baseado no processo, como um engenheiro químico ou ambiental. Concluise, portanto, que há problemas de gestão, controle e de monitoramento na atual estação de
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tratamento, necessitando da implantação de técnicas adequadas atreladas a pequenas
correções de sua estrutura física.
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