
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS DE JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 

 
SANDRA FERRONATTO FRANCENER 

 

 

 

 

 

 

 

POTENCIAL METANOGÊNICO DE LAGOAS ANAERÓBIAS DE ESTAÇÕES DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO: COMPARATIVO ENTRE A REGIÃO 

SUDESTE E A AMAZÔNIA OCIDENTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ji-Paraná 

 

2011  



 

 

 

 

 

SANDRA FERRONATTO FRANCENER 

 

 

 

 

 

 

 

POTENCIAL METANOGÊNICO DE LAGOAS ANAERÓBIAS DE ESTAÇÕES DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO: COMPARATIVO ENTRE A REGIÃO 

SUDESTE E A AMAZÔNIA OCIDENTAL  

 

 

 

 

 

 
 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Departamento de Engenharia Ambiental, 

Fundação Universidade Federal de Rondônia, 

Campus de Ji-Paraná, como parte dos 

requisitos para obtenção do título de Bacharel 

em Engenharia Ambiental. 

 

 

 

 

 
Orientador: Prof. Dr. Gunther Brucha 

 

 

 

Ji-Paraná 

 

2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Francener, Sandra Ferronatto  

F815p 

2011 

Potencial metanogênico de lagoas anaeróbicas de estações de tratamento de 

esgoto sanitário: comparativo entre a região sudeste e a Amazônia ocidental / 

Sandra Ferronatto Francener; orientador, Gunther Brucha. -- Ji-Paraná, 2011 

 49 f.: 30cm 

  

 Trabalho de conclusão do curso de Engenharia Ambiental. – Universidade 

Federal de Rondônia, 2011  

  Inclui referências 

  

  

 1. Esgoto - Tratamento. 2. Tratamento de esgoto sanitário. 3. Água de esgoto - 

Tratamento. 4. Saneamento básico.  I. Brucha, Gunther. II. Universidade Federal de 

Rondônia. III. Titulo       

 

  

CDU 628.3  

  

Bibliotecária: Marlene da Silva Modesto Deguchi CRB 11/ 601 

 

 

  



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS DE JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: POTENCIAL METANOGÊNICO DE LAGOAS ANAERÓBIAS DE ESTAÇÕES 

DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO: COMPARATIVO ENTRE A REGIÃO 

SUDESTE E A AMAZÔNIA OCIDENTAL 

 

 

AUTORA: SANDRA FERRONATTO FRANCENER 

 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso foi defendido como parte dos requisitos 

para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Ambiental e aprovado pelo Departamento 

de Engenharia Ambiental, Fundação Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-

Paraná, no dia 14 de dezembro de 2011. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

 

  

 

 
 

 

_____________________________________ 

 

 

 
 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Ji-Paraná, 14 de dezembro de 2011. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico... 
Aos meus pais, Alberto e Dercila pelo amor e apoio incondicional. 

Ao meu irmão Sandro, pelo companheirismo em todos os momentos. 

 Aos meus afilhados, Bruna, Darlan e João Paulo, pelo amor que me 

dedicam. 

Aos meus tios, Celso e Salete, pelo exemplo de vida e simplicidade. 

 A minha madrinha, tia Lise, pela cumplicidade. 

Aos meus primos, Andréia (Déia), Renato (Nato), Evandro (Vando), 

Carla, Cleide, Adriana (Kika), Anderson (Polaco), Andréia (Maninha) e seus 

companheiros, traduções perfeitas do termo família. 

 
 

Por Fim... 

A dona Bete, pelo exemplo de força, resignação, amor e perseverança e à 

Juliane (in memorian) pelos bons momentos que compartilhamos...  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradeço... 
Ao meu orientador Prof. Dr. Gunther Brucha, pela oportunidade de ingressar na pesquisa e 

pela sua contribuição no meu crescimento profissional. 

A Edilene da Silva Pereira por tudo que compartilhamos no decorrer da pesquisa. 

Aos colegas que contribuíram nas coletas em Cacoal: Leonardo, João Paulo e Thiago.  

Ao Vinícius pela elaboração dos mapas de localização das lagoas. 

As pesquisadoras da EESC/UPS: Eloíza, Isabel e Maria Bernadete que tornaram este trabalho 

possível. Ao Paulo, técnico do Laboratório de Saneamento da EESC/USP que nos transmitiu 

as técnicas laboratoriais. 

Ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal pelo suporte oferecido. 

Ao Departamento de Engenharia Ambiental pelo suporte e incentivo à pesquisa. 

Ao CNPq pela bolsa de Iniciação Científica. 

As profas Elisabete e Nara que desenvolveram avaliações prévias neste trabalho. 

As meninas da limpeza, em especial a D. Selma, D. Maria, Luciene e Mayara pelo vinculo de 

amizade. 

Enfim, a todos os colegas de turma, companheiros nos momentos difíceis e de descontração e 

a todos os professores que contribuíram para a nossa formação. 

 

 

Em especial... 

Ao Marcos, companheiro de todas as horas. 

A Edilene... 

Ao grupo inesquecível de cálculo 3: João Paulo, Lilian e Thiago. 

A Mônica, Leonardo e Rafael pelo tempo que dividimos ap. 

E a minha família, pois é aí onde tudo principia... 

Reitero a todos, muito obrigado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basta olharmos uma coisa com 

atenção para que se torne interessante. 
Eugênio D’ors 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

As lagoas de estabilização anaeróbias aplicadas no tratamento de esgoto sanitário 

proporcionam principalmente a remoção da matéria orgânica. Este processo acontece por 

meio da conversão bioquímica dos compostos orgânicos, sobretudo, a CH4 e CO2. Processo 

este viabilizado pela interação entre as diversos microrganismos, com diferentes capacidades 

de degradação, presentes no meio, em especial pela atuação das arqueias metanogênicas 

acetoclásticas e hidrogenotróficas que naturalmente estão estabelecidas no sistema, na 

proporção de 70/30%, respectivamente. As lagoas anaeróbias são consideradas reatores 

abertos de grandes dimensões, e como tal, estão susceptíveis às condições climáticas, às 

características físico químicas do esgoto e principalmente às interações entre as comunidades 

microbianas presentes no meio. Sendo assim, o presente trabalho investigou a ação de duas 

lagoas anaeróbias no tratamento de esgoto sanitário, uma em operação há cerca de um ano e 

meio como unidade primária de tratamento da ETE do município de Cacoal/RO, localizado na 

Amazônia Ocidental, e outra desde 1983, na ETE de Franca/SP, região Sudeste do Brasil. Tal 

investigação foi desenvolvida por meio de análises de Demanda Química e Bioquímica de 

Oxigênio (DQO e DBO), Sólidos Suspensos Totais e Voláteis (SST e SSV), bem como a série 

de Nitrogênio e Fósforo. Complementada pela avaliação do potencial metanogênico dos lodos 

destas lagoas através de ensaios de Atividade Matanogênica Específica (AME). Os resultados 

obtidos indicaram que a remoção de matéria orgânica, usualmente avaliada pelo parâmetro de 

DBO é considerada satisfatória, uma vez que foi observada eficiência de 57,8% na lagoa de 

Cacoal/RO e 76,21% em Franca/SP, no entanto a série de Nitrogênio e Fósforo indicou 

concentração expressiva destes compostos no esgoto bruto, extrapolando a relação indicada 

como de equilíbrio entre matéria orgânica e nutrientes para a digestão anaeróbia.  Quanto ao 

potencial metanogênico, o lodo de Franca apresentou maior velocidade de produção de 

metano, 1,31.10
-4

 gDQOCH4/gSTV.dia, quando ofertado acetato e formiato numa relação 

70/30 como fonte de carbono, enquanto que a menor velocidade registrada para este 

sedimento foi obtido com a oferta apenas do acetato, 4,64.10
-5

 gDQOCH4/gSTV.dia, valor 

inferior, mas da mesma ordem de grandeza ao obtido na simulação das condições naturais 

dessa lagoa, 9,79.10
-5

 gDQOCH4/gSTV.dia. Entretanto, no sedimento de Cacoal/RO foi 

registrada a maior velocidade, 5,40.10
-4

 gDQOCH4/gSTV.dia, com o fornecimento de acetato 

como fonte de carbono, enquanto que para a simulação das condições naturais esta foi de 

2,84.10
-5

 gDQOCH4/gSTV.dia e para o de acetato/formiato (70/30) de 2,77.10
-4

 

gDQOCH4/gSTV.dia. Em conjunto, estes resultados indicam maior estabilidade no sedimento 

de Franca/SP, decorrente do tempo de operação, assim como um perfil hidrogenotrófico na 

comunidade metanogênica ali estabelecida, enquanto que, a comunidade metanogênica 

estabelecida na lagoa de Cacoal/RO apresenta características acetoclásticas. 

Palavras-chave: Lagoas de estabilização, Atividade Metanogênica Específica, degradação 

anaeróbia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The anaerobic stabilization lagoon applied in the treatment of wastewater promotes mainly 

the removal of organic matter. This process happens through the biochemical conversion of 

organic compounds, especially, CH4 and CO2. A process possible by the interaction between 

some species, with different capacities for degradation present in the middle, particularly by 

the action of methanogenic archaea aceticlastic and hydrogenotrophic, which are naturally 

established in the system respectively in the proportion of 70/30%. The lagoons have been 

considered open reactors of large dimension, and as such, susceptible to climatic condition, 

physical chemical characteristics of wastewater and mainly, the interactions between the 

microbial communities present in the middle. Being so, the present study investigated the 

action of two anaerobic ponds to treat wastewater, one in operation for about a year and a half 

as unit primary treatment of municipal WWTP of Cacoal/RO, located in the western Amazon, 

since 1983 and another in WWTP of Franca / SP, Southeast Brazil. This research was 

developed through analysis of demand Chemical and Biochemical Oxygen (COD and BOD), 

Volatile and Total Suspended Solids (TSS and VSS), and the series of Nitrogen and 

Phosphorus. Complemented by assessing the potential of methanogenic sludge lagoons 

through these tests Methanogenic Specific Activity (SMA). The results indicated that the 

removal of organic matter, usually measured by the parameter BOD were considered 

satisfactory, and the results indicated that the removal of organic matter, usually measured by 

the parameter BOD were considered satisfactory, since it was observed efficiency of 57.8% 

efficiency to Cacoal’s pond / RO and 76.21% in Franca/SP, however the series of nitrogen 

and phosphorus  showed concentrations significant of these compounds in raw sewage, 

extrapolating the relationship indicated as the balance between organic matter and nutrients 

for the anaerobic digestion. To the potential methanogenic, the sludge of Franca/SP presented 

higher rate of methane production, 1,31.10
-4

 gCODCH4/gSVT.day, when offered acetate and 

formate in a ratio 70/30 as a carbon source, while the lowest rate recorded for this sediment 

was obtained only with the supply of acetate, 4,64.10
-5

 gCODCH4/gSVT.day, lower value, but 

in the same order of magnitude to that obtained in the simulation of natural conditions of the 

lagoon, 9,79.10
-5

 gCODCH4/gSVT.day. However, in the sediment of Cacoal/RO was recorded 

the greater speed, 5,40.10
-4

 gCODCH4/gSVT.day, with the supply of acetate as carbon source, 

while for the simulation of natural conditions this was, 2,84.10
-5

 gCODCH4/gSVT.day, and the 

acetate/formate (70/30) of, 2,77.10
-4

 gCODCH4/gSVT.day. Together, these results indicated 

greater stability in the sediment of Franca/SP, due to the time of operation, as well as a profile 

in hydrogenotrophic methanogenic community established there, as the community 

established in the lagoon of methanogenic Cacoal / RO aceticlastic presents characteristics. 

 

Keywords: Stabilization ponds, specific methanogenic activity; anaerobic degradation. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Lei n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007 estabelece as diretrizes nacionais e a política 

federal de saneamento básico. A mesma, o define como o conjunto de infraestrutura, 

instalações operacionais e serviços envolvidos na prestação de abastecimento de água potável; 

esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; drenagem e manejo de 

águas pluviais. Um dos princípios fundamentais da referida lei é a universalização do acesso 

em conformidade com a saúde pública e a proteção do meio ambiente, com a adoção de 

tecnologias que considerem as peculiaridades locais e regionais, e as condições de pagamento 

dos usuários, além de propiciar o fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico por 

meio da adoção de tecnologias apropriadas e a propagação dos conhecimentos gerados 

(BRASIL, 2007).  

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios desenvolvida em 2009, o 

Brasil apresenta 84,4% dos domicílios atendidos por rede geral de abastecimento de água e 

59,1% por sistema de coleta de esgoto sanitário (PNAD, 2010).  

Analisando, por região, os domicílios atendidos por abastecimento de água tratada e 

por redes coletoras de esgoto sanitário, apresentados na Tabela 1 observa-se a grande 

discrepância entre a oferta de água tratada e a coleta de esgoto no país, principalmente nas 

regiões Norte e Nordeste.  

 

Tabela 1 – Domicílios atendidos por rede de abastecimento de água tratada e por rede de coleta de 

esgoto sanitário, por região. 

SERVIÇOS 
Norte 

(%) 

Nordeste 

(%) 

Sudeste 

(%) 

Sul 

(%) 

Centro-Oeste 

(%) 

Abastecimento de água tratada 

Rede de coleta de esgoto 

58,6 

13,5 

78 

33,8 

92,3 

85,6 

85,3 

57,3 

83 

39,2 

Fonte: Adaptado de PNAD, 2010 
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O menor índice de atendimento por sistema coletor de esgoto do país é compensado 

com o uso de fossa séptica (41,6%), fossa rudimentar (33,2%) ou outro/nenhum tipo de 

esgotamento sanitário (11,7%) (PNAD, 2010). 

Rondônia, 3º Estado mais populoso da região Norte e 23º do Brasil, com 1.562.409 

habitantes (IBGE, 2010a) apresenta 6% dos domicílios atendidos por rede coletora de esgoto 

sanitário (PNAD, 2010). 

Em contrapartida, São Paulo com 41.262.199 habitantes configura-se como o Estado 

mais populoso do país (IBGE, 2010b). Localizado na região Sudeste, região com maior índice 

de domicílios atendidos por rede de esgotamento sanitário do país, apresenta 90,8% dos 

domicílios atendidos por este serviço (PNAD, 2010). 

Oliveira Filho, Scazufca e Marcato (2011) ao analisarem o crescimento do setor de 

coleta de esgoto sanitário, baseados nos dados da PNAD (2010), observaram que em 14 anos 

(1995-2009) este setor apresentou um crescimento de apenas 11,6 pontos percentuais. Essa 

morosidade foi atribuída ao baixo investimento governamental e à ineficiência na gestão dos 

mesmos, decorrente da ausência de capacidade técnica para tal no país.  

Nesta conjectura, os autores supracitados desenvolveram cenários com o intuito de 

estimar os custos e o tempo necessário para obter a universalização do acesso prevista na lei 

do saneamento. Ao manter os atuais patamares de investimentos (R$ 5 bilhões/ano) e de 

eficiência, estimaram a universalização do esgotamento sanitário para 2060 e de 

abastecimento de água tratada para 2039, com custos previstos em R$ 255 bilhões. Com 

aumento de 30% na eficiência as mesmas seriam obtidas com 18 anos de antecedência e 

custos de R$ 165 bilhões. Com a duplicação dos investimentos atuais e aumento de 30% na 

eficiência, estas seriam obtidas respectivamente em 2024 e 2017 com custo estimado de R$ 

150 bilhões. 

Neste contexto de propiciar a universalização do acesso por meio de tecnologias 

apropriadas e acessíveis socialmente, as lagoas de estabilização apresentam-se como 

alternativa atrativa, pois a relação custo-benefício é positiva, os custos de construção e 

operacionalização não são onerosos e em condições ambientais adequadas removem  

disponibilidade de áreas favorecerem a implantação dessa tecnologia no país (FORESTI, et al. 

1999; VON SPERLING, 1996).  

Consideradas como o sistema mais simples para o tratamento de esgoto sanitário, as 

lagoas de estabilização apresentam diversas configurações, a mais empregada no Brasil é 

denominada sistema australiano, no qual o esgoto bruto é lançado diretamente em lagoas 
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profundas onde predominam as condições de anaerobiose (VON SPERLING, 1996; 

KELLNER; PIRES, 1998). 

As lagoas de estabilização anaeróbias são consideradas reatores abertos de grandes 

dimensões com baixa carga orgânica aplicada, nos quais não há controle quanto aos fatores 

climáticos como temperatura, insolação e precipitação pluviométrica que incidem sobre as 

mesmas e influenciam diretamente na atividade biológica anaeróbia (KATO et al., 1999; 

MONTEGGIA; ALÉM SOBRINHO, 1999). 

A eficiência das lagoas anaeróbias no tratamento de esgoto sanitário está sujeita às 

interações que acontecem entre as diversas espécies com diferentes capacidades de 

degradação presentes no meio, além das condições climáticas e das características físico-

químicas do próprio esgoto. 

Dessa maneira, em consonância com a adoção de tecnologias adequadas e a difusão 

dos conhecimentos gerados, este trabalho justifica-se tanto pelas diferenças climáticas 

existentes entre as regiões Norte e Sudeste do Brasil, como pela ausência de sistemas de 

tratamento e de estudos relativos aos mesmos, na região Norte. 

 As lagoas anaeróbias em estudo situam-se nas cidades de Cacoal/RO e Franca/SP, 

localizadas respectivamente nas regiões hidrográficas do Amazonas e do Paraná, 

apresentando características climáticas típicas destas bacias. Considerando a susceptibilidade 

das lagoas anaeróbias às variações ambientais, o presente estudo teve como objetivo 

investigar a ação das mesmas no tratamento de esgoto sanitário por meio de análises físico 

químicas, assim como comparar o potencial metanogênico dos sedimentos oriundos das 

mesmas, por meio de ensaios de Atividade Metanogênica Específica (AME). 
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OBJETIVOS 

 

O presente trabalho como objetivo geral comparar o potencial metanogênico de 

sedimentos de duas lagoas anaeróbias, uma localizada na região Norte e outra no Sudeste do 

Brasil. 

 

 

Os objetivos específicos deste trabalho foram: 

- Determinar os parâmetros físico-químicos (Demanda Química e Bioquímica de 

Oxigênio; Sólidos Totais, Totais Fixos e Voláteis; bem como a série de Nitrogênio e Fósforo) 

de amostras do afluente e efluente das lagoas estudadas; 

- Realizar ensaios de Atividade Metanogênica Específica com amostras de sedimento 

das lagoas estudadas. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 ESGOTOS SANITÁRIOS 

 

A palavra esgoto, no seu sentido literal, traduz-se basicamente na tubulação que 

proporciona o escoamento das águas servidas de uma determinada comunidade. No entanto, 

este termo é comumente empregado para designar o líquido efluente das residências, 

indústrias, estabelecimentos comerciais, áreas públicas, entre outros, que flui por estas 

canalizações. Ou seja, a água depois de utilizada pelo homem para seus hábitos higiênicos, 

seja em escala doméstica, comercial ou industrial, assim como nas suas necessidades 

fisiológicas, passa a ser denominada comumente de esgoto, água servida e/ou efluente líquido 

(BISOGNIN; LOPES, 2011). 

A NBR 9648 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1986) 

define esgoto sanitário como o despejo líquido constituído de esgoto doméstico (resultante da 

utilização da água para higiene e necessidades fisiológicas humanas), industrial (despejo 

líquido resultante dos processos industriais, respeitados os padrões de lançamento 

estabelecidos), água de infiltração (água proveniente do subsolo, que penetra nas 

canalizações) e contribuição pluvial parasitária (parcela de deflúvio superficial 

inevitavelmente absorvida pela rede coletora de esgoto sanitário). 

Neste mesmo contexto, Jordão e Pessôa (2005) classificam como esgotos sanitários 

aqueles constituídos essencialmente por despejos domésticos provenientes de edificações que 

dispõem de instalações nas quais há utilização da água para fins domésticos (banheiros, 

lavanderias, cozinhas, entre outras), águas pluviais e de infiltração que penetram nas redes de 

coleta de esgoto através de juntas defeituosas e/ou poços de visita e despejos industriais em 

parcelas não significativas. 

 

1.1.1 Características dos Esgotos Sanitários 

 

Em decorrência dos costumes da comunidade, do nível socioeconômico, das 

atividades ali desenvolvidas e principalmente da disponibilidade de água, há variações 

quantitativas e qualitativas nos esgotos sanitários. Em função de diversas variáveis que vão 

desde as condições climáticas até os hábitos da população, inclusive os alimentares, as 

características dos esgotos sanitários apresentam variações no tempo e no espaço, sem se 

distanciarem em demasia de valores centrais (BONCZ; ATHAYDE JÚNIOR; SANTOS, 
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2008). Imhoff (1996) destaca que o teor de impurezas apresenta variações durante as horas do 

dia, mas que o volume de material residuário produzido por habitante diariamente é 

praticamente constante, variando apenas o volume de água consumido, resultando em 

efluentes mais concentrados ou diluídos. Não obstante Lima (2005) ressalta que a composição 

depende da existência de indústrias e do lançamento de efluentes destas na rede pública, do 

tipo e do tamanho do sistema de coleta. 

Neste contexto, Andrade Neto e Campos (1999) citam que em geral os esgotos 

sanitários são compostos por aproximadamente 98% de água e o restante por matéria sólida, 

formada por sólidos (suspensos, dissolvidos inorgânicos, inertes e grosseiros), compostos 

orgânicos (proteínas, carboidratos, óleos e graxas), nutrientes (fósforo e nitrogênio), 

compostos não biodegradáveis, metais, microrganismos patogênicos e eventualmente 

contaminantes tóxicos. Araújo (2003) afirma que essa composição é de 99,87% de água, e o 

restante 0,04% sólidos sedimentáveis, 0,02% de sólidos não sedimentáveis e 0,07% de 

substâncias dissolvidas. Já Jordão e Pessôa (2005), citam que a matéria sólida representa 

apenas 0,08% da composição dos esgotos, sendo o restante constituído de água. Boncz, 

Athayde Júnior e Santos (2008) alegam que 99,9% correspondem à água e 0,1% a 

componentes sólidos (poluentes orgânicos, inorgânicos e microbianos), o mesmo é 

preconizado por Nuvolari (2003), Da-Rin et al. (2008) destacam que raramente o teor de 

matéria sólida ultrapassa 0,1%.  

Há consenso na literatura que o esgoto sanitário possui três grupos de características 

básicas: Físicas, químicas e biológicas. A primeira caracteriza o esgoto em si, enquanto as 

demais, dizem respeito aos poluentes presentes no mesmo (CHAGAS, 2000; JORDÃO; 

PESSÔA, 2005; DA-RIN et al., 2008). 

 

1.1.1.1 Características Físicas 

 

A interpretação das características físicas dos esgotos sanitários só é possível 

mediante o conhecimento das seguintes grandezas: teor de matéria sólida, cor, turbidez, odor 

e temperatura (JORDÃO; PESSÔA, 2005; DA-RIN et al., 2008). 

 

1.1.1.1.1 Teor de Matéria Sólida 

 

Da-Rin et al. (2008) destacam que em decorrência dos efeitos nocivos que a pequena 

porcentagem de matéria sólida presente no esgoto imprime sobre o meio ambiente e 
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consequentemente à saúde da população, esta tem grande importância sanitária. E embora 

representem uma ínfima parcela constituinte do esgoto sanitário, estes são de grande interesse 

para projeto e operação das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), isso porque, a 

remoção dos compostos sólidos só é possível mediante uma série de operações unitárias de 

tratamento. 

Segundo Jordão e Pessôa (2005) os sólidos normalmente são expressos em mg.L
-1

 e 

classificados quanto a: 

a) dimensões das partículas em: suspensos (não filtráveis) e dissolvidos (filtráveis); 

b) sedimentabilidade: sedimentáveis e não sedimentáveis; 

c) secagem a média temperatura: totais (resíduos totais), suspensos totais (não 

filtráveis totais) e dissolvidos totais (filtráveis totais); 

d) secagem a alta temperatura: fixos e voláteis. 

Os Sólidos Suspensos (SS) são os sólidos em estado grosseiro, ou seja, a massa que 

possui partículas orgânicas e inorgânicas superiores a 1,2 μm de diâmetro e que irão formar o 

lodo, não são aquelas que ficam suspensas no líquido e sim as partículas sólidas que ficam 

retidas na membrana filtrante após processo de filtração (IMHOFF, 1996; DA-RIN et al., 

2008). A Figura 1 apresenta a composição típica de sólidos no esgoto sanitário. 

 

Figura 1 – Composição dos Sólidos em esgotos sanitários. 

Fonte: Adaptado de Jordão e Pessôa (2005). 

 

Os sólidos em suspensão podem ser: 

a) voláteis – são os componentes orgânicos dos sólidos em suspensão; 

b) fixos – são os componentes inorgânicos (não incineráveis, minerais) dos sólidos 

em suspensão; 

c) totais – é a soma dos sólidos suspensos voláteis com os sólidos suspensos fixos. 



18 

 

Conforme Jordão e Pessôa (2005) os Sólidos Dissolvidos Totais (SDT) têm 

partículas inferiores a 1,2 μm, são compostos pela fração orgânica ou inorgânica do esgoto 

que ao sofrer processo de filtração não ficam retidos na membrana filtrante. Semelhantes aos 

sólidos suspensos, os dissolvidos são subdivididos em: fixos (componentes minerais); voláteis 

(componentes orgânicos); e totais (soma dos fixos e voláteis). Da-Rin et al. (2008) afirmam 

que estes são obtidos pela diferença entre os sólidos totais e os suspensos. 

Segundo Imhoff (1996), os sólidos sedimentáveis expressos em ml.L
-1

, são 

compostos pela fração de sólidos orgânicos e inorgânicos que sedimentam em um 

determinado tempo, normalmente 01 hora em condições normais de pressão e temperatura. 

Considerando que a parcela já sedimentada sofre redução de volume por adensamento, este é 

usado como parâmetro para determinar a quantidade de lodo que poderá ser removida por 

sedimentação nos decantadores. Já a remoção da parcela não sedimentável só será possível 

mediante processos de oxidação biológica ou de coagulação seguida de sedimentação o que 

atribui um custo maior no tratamento do esgoto.  

De acordo com Jordão e Pessôa (2005) os sólidos totais (ST) são os resíduos que 

permanecem após a evaporação em temperatura média (105°C). E que após a calcinação a 

550-600°C podem ser classificados como: fixos (matéria inorgânica presente na amostra) e 

voláteis (matéria orgânica volatilizada durante a calcinação). 

 

1.1.1.1.2 Cor e Turbidez 

 

Da-Rin et al. (2008) afirmam que a coloração e a turbidez indicam o estado de 

decomposição e septicidade do esgoto. Quando fresco este apresenta tons marrons ou 

acinzentados, enquanto tons negros indicam decomposição parcial que paralelamente 

significa esgoto mais antigo, no qual já se iniciou o processo de degradação biológica. A cor é 

resultante da matéria em solução na água, dessa maneira, a tonalidade varia conforme as 

contribuições de despejos industriais, podendo apresentar qualquer cor, enquanto a turbidez é 

decorrente da presença de matéria em suspensão, como apresentado por Boncz, Athayde 

Júnior e Santos (2008) que atribuem a turbidez do esgoto à presença de sólidos suspensos, o 

que a torna um parâmetro para verificação da eficiência de remoção destes na ETE.  
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1.1.1.1.3 Odor 

 

Os gases formados no processo de decomposição da matéria orgânica presente no 

esgoto inferem a ele odores característicos, na fase inicial (esgoto fresco) este apresenta 

odores desagradáveis que Jordão e Pessôa (2005) classificam como suportável, já no processo 

de decomposição anaeróbia há a formação de gás sulfídrico (H2S) resultando em odores que 

os mesmos autores denominam de insuportáveis. No entanto, quando os sistemas de coleta 

são adequadamente projetados e operados o esgoto chega à estação de tratamento ainda em 

estado fresco, não incorrendo em impactos negativos devido a odores desagradáveis.  

 

1.1.1.1.4 Temperatura 

 

A variação de temperatura em esgotos sanitários apresenta origem natural oriunda da 

transferência de calor por radiação, condução e convecção, e antropogênica decorrentes de 

lançamento de despejos industriais, dessa maneira, a temperatura dos esgotos sanitários, 

expressa comumente em graus Celsius (ºC), é ligeiramente superior à das águas de 

abastecimento (VON SPERLING, 1996). Segundo Jordão e Pessôa (2005) a faixa típica de 

temperatura do esgoto é de 20 a 25ºC.  Boncz, Athayde Júnior e Santos (2008) afirmam que 

no Brasil a faixa típica é de 18 a 25ºC podendo variar em decorrência da época do ano e da 

região do país. Da-Rin et al. (2008) citam que no Brasil há uma variação de região para região 

mas que em geral se mantém entre 15 e 25ºC. Imhoff (1996) destaca que em virtude do 

aumento ou da redução da temperatura acelerar ou retardar o processo de degradação 

biológico, o conhecimento da temperatura dos efluentes, principalmente os industriais quando 

lançados em quantidades significativas na rede coletora de esgoto doméstico, é de grande 

importância para a operação do sistema de tratamento. 

 

1.1.1.2 Características Químicas 

 

Jordão e Pessôa (2005) e Da-Rin et al. (2008) classificam as características químicas 

dos esgotos sanitários basicamente em dois grupos: um relativo à matéria orgânica e outro às 

substâncias inorgânicas. No entanto, Da-Rin et al. (2008) destacam que em virtude dos 

hábitos da população e da grande variedade de produtos químicos disponíveis para uso 

doméstico, estas vêm sofrendo grandes variações. 
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1.1.1.2.1 Matéria Orgânica 

 

Segundo Jordão e Pessôa (2005) os compostos orgânicos presentes no esgoto são 

geralmente uma combinação de carbono, hidrogênio e nitrogênio. Boncz, Athayde Júnior e 

Santos (2008) incluem, além dos elementos supracitados o oxigênio na composição da 

matéria orgânica. 

De acordo com Da-Rin et al. (2008) as substâncias orgânicas são constituídas por 40 

a 60% de proteínas, 25 a 50% de carboidratos, 10% de matérias graxas, e ainda uma pequena 

parcela de ureia, fenóis, surfactantes e pesticidas (típicos de efluentes industriais). 

Lima (2005) e Da-Rin et al. (2008) explicam que em função do alto custo, da grande 

variedade e da complexidade molecular das substâncias orgânicas encontradas no esgoto, a 

análise quantitativa das mesmas não é viável. Dessa maneira, foram desenvolvidos métodos 

práticos para quantificar indiretamente a concentração de matéria orgânica presente no esgoto, 

por intermédio da Demanda Bioquímica e da Demanda Química de Oxigênio. A primeira 

determina a concentração de matéria orgânica biodegradável, a segunda de todas as 

substâncias orgânicas e inorgânicas presentes no esgoto. 

 

1.1.1.2.1.1 Demanda Bioquímica de Oxigênio  

 

A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) retrata a quantidade de oxigênio 

elementar necessária para estabilizar bioquimicamente a matéria orgânica presente na água 

residuária, em 05 (cinco) dias à temperatura padrão (20°C), o que a torna comumente 

conhecida como DBO5 (LIMA, 2005).  

Conforme Da-Rin et al. (2008) esse padrão foi adotado porque nesse período já foi 

exercido cerca de 2/3 do consumo total de oxigênio e a grande parte dos compostos 

carbonatados já se encontram estabilizados, restando somente os compostos nitrogenados. 

Jordão e Pessôa (2005) citam que no primeiro estágio da DBO, há oxidação da matéria 

carbonácea, enquanto que no segundo ocorre o processo de nitrificação. O que permite inferir 

estes resultados à concentração de matéria orgânica biodegradável presente no esgoto 

sanitário. 

 É um parâmetro usado tanto para o dimensionamento da estação de tratamento como 

na determinação da sua eficiência (IMHOFF, 1996; BUENO, 2011). 
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1.1.1.2.1.2 Demanda Química de Oxigênio  

 

A Demanda Química de Oxigênio (DQO) é um parâmetro usado para mensurar a 

quantidade de oxigênio consumida durante a oxidação química de todas as substancias 

oxidáveis presentes no esgoto. É determinada através de uma reação com oxidantes enérgicos 

sob aquecimento. Usualmente é também definida como sendo igual ao número de miligramas 

de oxigênio que um litro de água residuária absorverá de uma solução ácida e quente de 

dicromato de potássio, pois nessas condições ocorre a oxidação praticamente completa da 

maioria das substâncias orgânicas e dos sais minerais oxidáveis (IMHOFF, 1996; LIMA, 

2005; AQUINO; SILVA; CHERNICHARO, 2006; BUENO, 2011). 

 

1.1.1.2.2 Substâncias Inorgânicas  

 

Da-Rin et al. (2008) destacam que dentre as substâncias inorgânicas presentes no 

esgoto os compostos de nitrogênio e fósforo apresentam maior importância sanitária, isto 

porque apesar destes nutrientes serem essenciais ao processo biológico aeróbio e anaeróbio, 

incorrem em impactos de eutrofização nos corpos hídricos, caso não sejam removidos no 

processo de tratamento. 

 

1.1.1.2.2.1 Nitrogênio  

 

O nitrogênio é um parâmetro usado para estimar o grau de estabilização da matéria 

orgânica. O material nitrogenado é encontrado nas águas residuárias principalmente nas 

formas de nitrogênio orgânico e amoniacal, e ocasionalmente nas formas oxidadas, nitrito e 

nitrato. A primeira forma é encontrada no esgoto fresco devido à presença de proteínas ou 

seus produtos de degradação como poliptiptídeos e aminoácidos oriundos da matéria orgânica 

e que ainda não foram assimilados, as demais são resultantes da oxidação biológica e 

acontecem na ordem citada acima, formando um ciclo (BEZERRA FILHO; ANDRADE 

NETO, 2011).  

Dos compostos nitrogenados dissolvidos na água, encontra-se uma forma ionizada, 

NH4
+
, denominada íon amônio e uma não ionizada, o NH3, amplamente conhecida como 

amônia. As duas formas constituem a amônia total, ou nitrogênio amoniacal (NA) produto da 

degradação do nitrogênio orgânico e da ureia, já o Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK) como o 

nome já diz é determinado pelo método Kjeldahl e inclui o nitrogênio orgânico e o amoniacal 
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(PEREIRA; MERCANTE, 2005). De acordo com Von Sperling (2005) em esgotos 

domésticos a maior parte do NTK é de origem fisiológica.  

 

1.1.1.2.2.2 Fósforo  

 

O fosfato é a principal fonte de fósforo em esgoto sanitário, é encontrado sob a forma 

orgânica e inorgânica sendo que a primeira é proveniente de proteínas e aminoácidos 

constituintes da matéria orgânica e a segunda, orto e polifosfato, oriundos de diversos 

compostos entre eles os detergentes. Através da hidrólise ácida os polifosfatos são convertidos 

a ortofosfatos, geralmente esta hidrólise é bastante lenta. Já o fosfato orgânico através da 

digestão biológica é convertido a ortofosfato. É um parâmetro importante uma vez que assim 

como o nitrogênio são macronutrientes e geram a eutrofização de corpos d’água (JORDÃO; 

PESSÔA, 2005). 

 

1.1.1.3 Características Biológicas 

 

O esgoto sanitário apresenta dois aspectos biológicos distintos, um relacionado com 

o potencial de poluição e outro pelo papel que exerce no tratamento biológico, Da-Rin et al. 

(2008) explicam que ambos compõem as características biológicas do ponto de vista sanitário. 

Jordão e Pessôa (2005) e Da-Rin et al. (2008) citam que os principais 

microrganismos presentes em rios e esgotos são bactérias, fungos, protozoários, vírus e algas, 

sendo as bactérias as de maior importância sanitária pelo importante papel na estabilização da 

matéria orgânica.  

 

1.2 PROCESSOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO 

 

O avanço no crescimento da população e o desenvolvimento do cenário urbano 

brasileiro acarretou um aumento significativo na geração de efluentes líquidos domésticos e 

industriais. Lima (2005) cita que nas zonas urbanizadas a poluição ocorre de maneira 

concentrada o que agrava o problema. De acordo com Lima (2005) e Pitaluga et al. (2011) a 

principal fonte de poluição dos recursos hídricos no país é a emissão de esgoto bruto. 

Para Lima (2005) o tratamento do esgoto sanitário corrige as características 

indesejáveis do mesmo, atendendo assim alguns requisitos de qualidade previstos na 

legislação. Para Jordão e Pessôa (2005) o processo de tratamento proporciona a remoção de 
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substâncias indesejáveis ou a sua transformação em outras que são aceitáveis, os mesmos 

autores entendem que o grau de tratamento é definido em função da capacidade de depuração 

do corpo receptor e do uso da água à jusante do ponto de lançamento. 

Para Lima (2005) e Santos e Athayde Júnior (2008) os processos de tratamento são 

classificados em: físicos, químicos e biológicos. O primeiro atua na remoção das substâncias 

fisicamente separáveis (sólidos grosseiros, sedimentáveis e flutuantes), o segundo só é 

utilizado quando os demais são ineficientes e o terceiro imita os processos naturais de 

autodepuração nos corpos hídricos. É também consenso entre os autores supracitados que a 

aplicação destes processos não ocorre de forma isolada e sim quando necessário de maneira 

complementar. 

 

1.2.1 Tratamento Biológico  

 

O tratamento de esgoto sanitário é desenvolvido essencialmente por processos 

biológicos. Santos e Athayde Júnior (2008) mencionam que os processos biológicos são 

amplamente utilizados por apresentarem eficiência satisfatória e menor custo em relação aos 

demais. Lima (2005) afirma que a remoção de matéria orgânica e de nutrientes das águas 

residuárias se dá principalmente por processos biológicos. 

Em síntese, Andrade Neto e Campos (1999), Da-Rin et al. (2008) e Candido et al. 

(2011) definem que os processos biológicos buscam reproduzir os fenômenos naturais de 

degradação biológica, de forma rápida e controlada.  

 Yoo, Braga e Braga (2008) citam que o emprego dos microrganismos pela 

engenharia sanitária só é possível pela capacidade destes de catabolizar diversos compostos 

orgânicos, naturais ou sintéticos, extraindo fontes nutricionais e energéticas na presença ou na 

ausência de oxigênio.  

Para Jordão e Pessôa (2005) a oxidação biológica e a digestão do lodo são os 

principais processos de tratamento de esgoto. Ambas ocorrem de maneira aeróbia e anaeróbia, 

a primeira na forma de lodos ativados, filtros biológicos aeróbios e lagoas de estabilização 

aeradas ou facultativas, a segunda como lagoas anaeróbias, tanques e fossas sépticas, reatores 

anaeróbios de fluxo ascendente, ou de manta de lodo.   

Lima (2005) afirma que a matéria orgânica presente no esgoto sanitário fornece 

energia, carbono e nutrientes necessários aos processos biológicos. Para Foresti et al. (1999) a 

ação bioquímica de microrganismos, em especial as bactérias capazes de utilizar o carbono 

presente na matéria orgânica (heterótrofas), o material orgânico em meio aeróbio, anóxico ou 
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anaeróbio é convertido em compostos mais simples. Em virtude do ambiente, se aeróbio ou 

anaeróbio, o material orgânico é oxidado ou fermentado. 

 

1.2.2 Processo Anaeróbio de Tratamento 

 

Segundo Andrade Neto e Campos (1999) por muito tempo acreditou-se que o 

processo anaeróbio só se aplicava para a digestão do lodo com alta concentração de sólidos 

orgânicos, excluindo assim o seu emprego no tratamento de esgotos sanitários, isso porque 

estes são considerados como águas residuárias de baixa concentração.  

Foresti et al. (1999) citam que a aplicação de microrganismos anaeróbios no 

tratamento de esgoto é uma prática relativamente recente, adotada a pouco mais de cem anos, 

e que somente na década de 1980 os reatores anaeróbios passaram a ser aplicados como 

unidade principal de tratamento. A tendência é que eles continuem a ser empregados, uma vez 

que o material orgânico é removido de maneira satisfatória (cerca de 70% a 90% de acordo 

com Santos e Athayde Junior (2008)) sem a adição de produtos químicos ou dispêndio de 

energia. 

Para Andrade Neto e Campos (1999) a tecnologia dos reatores anaeróbios 

disponíveis no Brasil até então, eram os decanto-digestores, filtros anaeróbios, reatores de 

manta de lodo, de leito expandido ou fluidificado e as lagoas anaeróbias. 

 

1.3 LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO 

 

Lagoa de estabilização é um termo genérico que engloba diversos processos de 

tratamento de esgoto. Kellner e Pires (1998) consideram que as lagoas de estabilização são 

aquelas nas quais os processos naturais são reproduzidos sem a aplicação de qualquer 

equipamento mecânico. Costa, Ferreira e Araújo (2011) afirmam que nas lagoas de 

estabilização a matéria orgânica carbonacea é estabilizada por processos puramente 

biológicos. 

Para Monteggia e Além Sobrinho (1999) em decorrência da semelhança física com 

reservatórios de águas naturais, a origem desse método de tratamento não é bem definida.  

Para Jordão e Pessôa (2005) há séculos que efluentes são encaminhados a 

reservatórios naturais ou artificiais, constituindo assim o que os autores denominam de 

origem acidental das lagoas de estabilização. Os fenômenos de tratamento de esgoto foram 

constatados em reservatórios desse tipo na década de 1920 nos Estados Unidos. Já na década 



25 

 

de 1940 estudos foram desenvolvidos para o entendimento desses sistemas, no entanto, 

apenas nos últimos cinquenta anos que experimentos específicos passaram a ser 

desenvolvidos visando estabelecer parâmetros relacionados à carga orgânica, tempo de 

detenção, profundidade, entre outros. A partir de 1950 trabalhos sobre o assunto passaram a 

ser publicados difundindo assim informações e experiências sobre o assunto. Steil (2007) 

destaca que as pesquisas desenvolvidas no Brasil proporcionaram avanços à tecnologia de 

lagoas de estabilização no tratamento de esgoto sanitário, tanto em termos de aplicação como 

de confiança. 

 Para Monteggia e Além Sobrinho (1999) a simplicidade operacional e o baixo custo 

de implantação em consonância com as condições climáticas favoráveis e a disponibilidade de 

área, consolidaram essa tecnologia no tratamento de esgoto no Brasil. 

De acordo com Steil (2007) as principais vantagens atribuídas ao uso de lagoas de 

estabilização estão relacionadas tanto com o baixo custo de implantação e operação, como 

com a habilidade que estas possuem de suportar variações na carga orgânica, demandar 

remoção do lodo em intervalos de até cinco anos, além de apresentar eficiência na remoção de 

matéria orgânica e de patógenos.  

Conforme Imhoff (1996) e Monteggia e Além Sobrinho (1999) as desvantagens desse 

método se constituem pela possibilidade de exalação de maus odores e demanda maior de 

área construída variando de 0,5 a 1,5 m
2
 por habitante, o que pode ser desvantajoso para o 

atendimento de grandes populações. 

Kellner e Pires (1998) classificam as lagoas de estabilização em anaeróbias, 

facultativas e de maturação. O sistema de tratamento mais empregado no Brasil é denominado 

sistema australiano no qual o esgoto bruto é lançado direto em lagoas profundas, geralmente 

anaeróbias. 

 

1.3.1 Lagoas Anaeróbias 

 

Para Kato et al. (1999), as lagoas de estabilização anaeróbias são consideradas reatores 

abertos de grandes dimensões com baixa carga orgânica aplicada e tempo de retenção celular 

alto, uma vez que a remoção do lodo é efetuado geralmente após vários anos de operação. 

Monteggia e Além Sobrinho (1999) complementam que nestas, não há controle quanto aos 

fatores climáticos como temperatura, insolação e precipitação pluviométrica que incidem 

sobre as mesmas e influenciam diretamente na atividade biológica anaeróbia. 
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A eficiência das lagoas anaeróbias no tratamento de esgoto sanitário está sujeita às 

interações que acontecem entre as diversas espécies de diferentes capacidades de degradação 

presentes no meio, além das condições climáticas e das características físico-químicas do 

próprio esgoto (KATO, et al., 1999). 

 

1.3.1.1 Digestão Anaeróbia 

 

De acordo com Sakamoto (1996), Foresti et al. (1999) e Louzada (2006) a digestão 

anaeróbia é um processo complexo desenvolvido por microrganismos especializados onde 

cada grupo atua em reações específicas e os intermediários metabólicos de um grupo são 

nutrientes para o crescimento de outras espécies, constituindo-se como  um sistema ecológico 

em equilíbrio onde cada espécie desempenha uma função exclusiva. Na digestão anaeróbia os 

compostos orgânicos complexos são convertidos principalmente em metano (CH4) e dióxido 

de carbono (CO2). A formação de metano acarreta a remoção efetiva da matéria orgânica da 

fase líquida, uma vez que, segundo Campos e Pagliuso (1999) este apresenta baixa 

solubilidade em água em torno de 0,025 a 0,064 g.L
-1

. 

Conforme Foresti et al. (1999) e Guimarães e Nour (2001) a conversão de matéria 

orgânica em metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2) se dá por meio de quatro etapas 

sequenciais e distintas, sendo elas: hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese. 

Foresti et al. (1999), Cassini et al. (2003) e Paula Júnior et al. (2003) mencionam que 

na hidrólise, os microrganismos facultativos agem sobre o substrato orgânico, convertendo o 

material particulado (proteínas, carboidratos, lipídios, entre outros) em compostos dissolvidos 

de menor peso molecular, os quais podem atravessar as paredes celulares das bactérias 

fermentativas. Nessa etapa a maioria dos compostos orgânicos deve ser degradada em 

produtos mais simples, esse processo acontece pela interferência de exo-enzimas sintetizadas 

pelas bactérias fermentativas hidrolíticas. Estas bactérias promovem a transformação de 

proteínas em aminoácidos, carboidratos complexos em monômeros de açúcar e lipídios em 

ácidos graxos de cadeia longa. De acordo com Teixeira, Chernicharo e Aquino (2008) a 

hidrólise é um mecanismo catalisador que torna o substrato disponível para as bactérias. 

Dessa maneira é diferenciada entre a hidrólise do substrato primário, ou seja, a quebra da 

matéria orgânica e a hidrólise secundária que é a quebra dos compostos produzidos pelas 

células. 

De acordo com Foresti et al. (1999) e Paula Júnior et al. (2003) na acidogênese os 

compostos dissolvidos oriundos da hidrólise são convertidos principalmente em ácidos graxos 
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voláteis de cadeias curtas, pelo metabolismo das bactérias fermentativas acidogênicas. Esse 

processo ocorre no interior das células dessas bactérias, sendo então, posteriormente 

excretados. Vale ressaltar que nessa etapa também ocorre a formação de compostos minerais 

como o CO2, H2 e H2S. 

Para Foresti et al. (1999) na acetogênese o substrato orgânico dissolvido será reduzido 

a ácidos voláteis, principalmente ácido acético, pois no processo de acetogênese ocorre a 

conversão de produtos oriundos da acidogênese em compostos que serão usados como 

substrato para a produção de metano, como o acetato, o hidrogênio e o dióxido de carbono. 

No entanto, cerca de 70% da DQO digerida é convertida a acido acético. 

A etapa final do processo de degradação anaeróbia de compostos orgânicos em metano 

e dióxido de carbono é a metanogênese. Essa etapa é efetuada pelas arqueias metanogênicas, 

estritamente anaeróbias. Conforme a afinidade com o substrato são subdivididas em 

acetotróficas quando utilizam o ácido acético ou o metanol como substrato e 

hidrogenotróficas quando utilizam hidrogênio ou dióxido de carbono para a produção de 

metano (FORESTI et al., 1999; PAULA JUNIOR et al., 2003). 

De acordo com Vich (2006) existem três vias de produção de metano, a 

hidrogenotrófica, a acetoclástica e a metilotrófica. A primeira apresenta taxa de crescimento 

superior às demais e é encontrada em todas as ordens de organismos, nesta, há a redução do 

CO2 com o H2 atuando como doador de elétrons, na mesma o Formiato pode ser convertido a 

CH4 atuando tanto como fonte de CO2, como potencial redutor. Na segunda há a utilização 

principalmente do acetato, considerado precursor imediato de metano. A terceira possui 

diversas variantes possíveis, mas a mais estudada é na qual o metanol é usado tanto como 

doador como aceptor de elétrons. 

A Figura 2 ilustra a sequência de processos envolvidos na digestão anaeróbia. 

Segundo Foresti et al. (1999) e Aquino et al. (2007) estudos indicam que 70% da conversão 

de matéria orgânica a metano se dá pela clivagem do acetato durante o metabolismo das 

arqueias metanogênicas acetoclásticas e o restante 30% pela ação de microrganismos 

hidrogenotróficos. 
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Figura 2 - Sequência de processos envolvidos na digestão anaeróbia de macromoléculas complexas 

(os números referem-se a porcentagens, expressas como DQO). 

Fonte: Foresti et al. (1999). 

 

1.3.1.2 Fatores Interferentes 

 

Existem dois grupos de fatores que podem interferir na eficiência das lagoas 

anaeróbias, um de ordem externa relativo aos fenômenos meteorológicos incontroláveis, tais 

como temperatura, ação dos ventos, insolação e precipitação pluviométrica citado por 

Monteggia e Além Sobrinho (1999), e outro de ordem interno como pH, presença de 

nutrientes, composição do substrato e a interação entre os microrganismos envolvidos no 

processo de degradação anaeróbio citado por Steil (2007). 
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De acordo com Monteggia e Além Sobrinho (1999) a ação dos ventos pode provocar 

desde erosão nos taludes internos em decorrência da formação de ondas, até a formação de 

curto-circuito, de caminhos preferenciais e de zonas mortas reduzindo o tempo médio de 

detenção hidráulico e consequentemente a eficiência da lagoa. 

Para Monteggia e Além Sobrinho (1999) a insolação e a precipitação pluviométrica 

atuam inserindo oxigênio na massa líquida, inibindo assim a anaerobiose, o que não é 

desejável. No entanto, a insolação também atua como fator positivo uma vez que a energia 

solar é a principal fonte de calor tanto para a atmosfera quanto para a massa liquida, 

proporcionando assim a manutenção desta geralmente em torno da temperatura ambiente. 

Monteggia e Além Sobrinho (1999) afirmam que o pH e a temperatura da massa 

líquida são determinantes na velocidade de crescimento e na atividade de degradação 

bioquímica. Isso porque, embora os microrganismos tenham a capacidade de ajustar até certo 

limite o pH interno de suas células, uma vez que possuem a capacidade de expulsar ou 

absorver íons de Hidrogênio para manter o pH ideal para seu metabolismo, estes não possuem 

meios para controlar a temperatura interna, de maneira que a temperatura no interior da célula 

é determinanda pela temperatura ambiente externa, dessa maneira, a temperatura exerce 

influência direta na taxa de crescimento dos microrganismos e consequentemente na 

velocidade do processo de digestão anaeróbia.   

Outro aspecto importante a ser mencionado, é que a temperatura influência no 

equilibrio iônico e na solubilidade do substrato, especialmente a dos lipídios, além do que, 

com o aumento da temperatura, a concentração de saturação de oxigênio disolvido é reduzido 

e o processso de fermentação é favorecido, uma vez que este exige condições estáveis e 

temperaturas superiores a 15°C. Enquanto que em condições inferiores o processo de digestão 

é praticamente nulo, sendo que a faixa ótima encontra-se entre 25ºC e 35°C (IMHOFF, 1996; 

KELLNER; PIRES, 1998).  

Vale (2006) salienta que em todo processo biológico, os macro nutrientes como 

carbono, nitrogênio e fósforo são essenciais. E a demanda destes para a degradação da matéria 

orgânica vai depender da capacidade dos microrganismos em obter energia para a síntese a 

partir das reações bioquímicas. 

 

1.4 ATIVIDADE METANOGÊNICA ESPECÍFICA 

 

Para Foresti et al. (1999) uma vez que a principal via de remoção de matéria orgânica 

do esgoto sanitário é a metanogênese, a eficiência do tratamento anaeróbio depende 
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diretamente da atividade metanogênica do lodo, ou seja, da capacidade da comunidade 

microbiana ali instalada em converter acetato, CO2 e H2 em CH4. Dessa maneira a Atividade 

Metanogênica Específica (AME) é um parâmetro internacionalmente aceito que fornece 

informações relativas à biomassa metanogênica ativa de um determinado sedimento, 

possibilitando assim, avaliar a ação das arqueias metanogênicas em reatores anaeróbios e 

atuando como uma importante ferramenta de controle. 

Para Abreu e Araújo (2010, p.4) “tal técnica consiste em avaliar a capacidade 

bioquímica máxima de lodos anaeróbios em converter substratos orgânicos a CH4 sob 

condições controladas de laboratório”. 

Segundo Penna (1994), Foresti (1999) e Aquino et al. (2007) o conhecimento da 

atividade metanogênica de um determinado lodo permite minimizar os riscos de desequilíbrio 

do sistema anaeróbio e avaliar a carga orgânica máxima que pode ser aplicada ao mesmo. 

De acordo com Abreu e Araújo (2010) o princípio do método de AME consiste na 

incubação de amostras de lodo a 30ºC com fornecimento de nutrientes e substratos orgânicos 

como acetato e formiato, principais substratos para as arqueias metanogênicas, seguida do 

monitoramento da produção e análise do biogás quanto à composição de CH4, de maneira a 

medir a velocidade da fase metanogênica. Por fim, é efetuado o cálculo do potencial 

metanogênico máximo, que é então inferido para o reator operando em condições 

supostamente ideais. 

Aquino et al. (2007) destacam que na literatura nacional e internacional há uma série 

de protocolos distintos para a determinação da AME, de maneira que a ausência de 

padronização torna difícil a comparação dos resultados, o mesmo foi constatado por Viana et 

al. (2008) ao observarem que cada pesquisador realiza adaptações próprias nos ensaios de 

AME.  

Para Abreu e Araújo (2010) a ampla gama de metodologias para os ensaios de AME 

apresenta um ponto em comum, a estimativa da biomassa presente no lodo é geralmente 

realizada através de análises de sólidos voláteis, o que é considerada uma limitação para o 

método, uma vez que não fornecem informações quanto à diversidade de grupos microbianos 

presentes no lodo, o que consequentemente é um fator limitante no estudo da cinética do 

processo.  

Steil (2007) ao desenvolver ensaios de AME com lodo de lagoa anaeróbia da ETE de 

Cajati/SP fez alguns testes e adotou os sólidos voláteis como unidade de medida da biomassa 

por considerar que este tem boa correlação com a medida da comunidade microbiana.  
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Em virtude dos custos inerentes ao emprego de outros métodos de medida da 

biomassa, os teores de sólidos têm sido considerados aceitáveis para tal determinação. 

Outra divergência observada na literatura é a relação substrato/biomassa (S0/X0), 

Abreu e Araújo (2010) indicam que esta relação deve ser mantida em 0,5 gDQO/gSTV para 

que não haja desequilíbrio. Steil (2007) observou que a produção de metano pode ser inibida 

tanto pelo excesso como pela ausência de substrato. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DOS LOCAIS DE COLETA 

 

O município de Cacoal situa-se às margens da BR 364 na porção centro-leste do 

Estado de Rondônia (FIGURA 3), com área de aproximadamente 3.792,805 Km
2
 e população 

de 78.574 habitantes (IBGE, 2010b), localiza-se na região hidrográfica do Amazonas. 

Conforme o último Boletim Climatológico de Rondônia, desenvolvido com dados coletados 

em 2008, Cacoal/RO apresenta temperatura média anual de 25ºC, variando de 20,7ºC a 

31,3ºC e no mesmo ano a precipitação pluviométrica foi de 2008,8 mm (RONDÔNIA, 2010). 

 

 

Figura 3 - Mapa de localização do município 

de Cacoal/RO e do sistema de tratamento de 

esgoto sanitário do mesmo. 

 

Figura 4 - Mapa de localização do município 

de Franca/SP e do sistema de tratamento de 

esgoto sanitário do mesmo. 

 

O município de Franca está localizado no extremo Nordeste do Estado de São Paulo 

(FIGURA 4), com área de aproximadamente 605,681 Km
2
 e população de 318.640 habitantes 

(IBGE, 2010d), situa-se na região hidrográfica do Paraná. Segundo o Centro de Pesquisas 
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Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (CEPAGRI) da Universidade Estadual 

de Campinas (UNICAMP), Franca/SP apresenta temperatura média anual de 21,5ºC, variando 

de 15,8ºC a 27ºC e precipitação pluviométrica de 1593,5 mm/ano (SÃO PAULO, s.d). 

 

2.1.1 Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário de Cacoal/RO 

 

A ETE de Cacoal/RO está localizada sob as coordenadas geográficas: 16º26’55.87”S, 

68º28’20.24”O e 170 metros de altitude. É composta por: lagoa anaeróbia e facultativa. A 

lagoa anaeróbia em estudo está em operação a cerca de um ano e meio e possui estrutura 

atípica, tanto pela estrutura que não é retangular como pela presença de chicanas. Os dados 

quanto ao dimensionamento dessa lagoa não foram divulgados pelo órgão gestor. 

 

2.1.2 Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário de Franca/SP 

 

A ETE de Franca/SP está localizada sob as coordenadas geográficas: 20º30’48.08”S, 

47º21’14.67”O e 951 metros de altitude. É composta por: lagoa anaeróbia, facultativa e de 

maturação. A lagoa anaeróbia está em operação desde 1983 e passou por um processo de 

remoção de lodo há aproximadamente 07 anos, apresenta característica retangular, com 

extremidades arredondadas 33,75 metros de largura, 38,5 metros de comprimento e 3,5 

metros de profundidade, volume de 4.678 m
3
, vazão média de 0.013 m

3
.s

-1
, com tempo de 

detenção hidráulico de 4,16 dias. 

 

2.2 AMOSTRAGEM 

 

As coletas foram desenvolvidas em dezembro de 2010 na lagoa anaeróbia de 

Cacoal/RO e em janeiro de 2011 em Franca/SP.  

Foi desenvolvida apenas uma coleta em cada lagoa anaeróbia, sendo que em ambas, a 

foi coletado cerca de 01 L de sedimento com o auxílio de uma draga Eckman, e 02 L de 

esgoto afluente e efluente às lagoas (nas caixas de entrada e saída) por meio de garrafa 

coletora.  

As amostras foram armazenadas e transportadas sob-refrigeração até os Laboratórios 

do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos 

(EESC), da Universidade de São Paulo (USP), onde foram desenvolvidas as análises físico 

químicas e microbiológicas. 
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2.3 ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS  

 

Em laboratório, as análises físico químicas, Demanda Química de Oxigênio (DQO), 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Sólidos Suspensos Voláteis (SSV), Sólidos 

Suspensos Totais (SST), assim como a série Nitrogênio e Fósforo Total, foram desenvolvidas 

conforme a metodologia descrita no Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (APHA, 1995). 

O teor de sólidos suspensos foi determinado para amostras dos afluentes e efluentes, 

através de filtração a vácuo até a colmatação da membrana de vidro com 4,7cm de diâmetro e 

0,22µm de porosidade. Os Sólidos Suspensos Totais (SST) foram obtidos após secagem em 

estufa a 105°C por 24 horas e os Sólidos Suspensos Fixos (SSF) após calcinação em mufla 

por 15 minutos a 500°C, na subtração do primeiro pelo segundo obtiveram-se os Sólidos 

Suspensos Voláteis (SSV). 

Os ensaios de DQO foram realizados com amostras de afluentes e efluentes. O método 

utilizado foi o espectrofotométrico pelo qual a DQO é quantificada através da produção de 

íons Cr
3+

 de coloração azul. Na determinação dessa concentração os ensaios são aquecidos em 

digestor a 150°C por 02 horas e a leitura realizada em espectrofotômetro sob o comprimento 

de onda de 620nm. 

Para as análises de DBO, volumes de amostras foram diluídos em água deionizada 

saturada de oxigênio, realizando-se a leitura no Oxímetro Digimed (método eletrométrico) do 

Oxigênio Dissolvido (OD) inicial, e em seguida incubados em uma temperatura de 20 ± 1°C 

por 05 dias, decorrido esse tempo, é determinado o OD residual. 

Os ensaios de Fósforo Total foram realizados pelo método de redução com ácido 

ascórbico, no qual há a formação do complexo azul de molibdênio que absorve a radiação de 

882nm.  

Para a determinação de Nitrogênio Total Kjeldhal (NTK) os ensaios passam por 03 

processos: Digestão, destilação e titulação. No primeiro, os ensaios foram preparados no tubo 

do digestor de nitrogênio e aquecidos a 380°C por 02 horas, apresentando então coloração 

verde clara. No segundo, os ensaios já digeridos foram destilados, sendo então acrescentado o 

ácido bórico (2%), indicador misto, água destilada e solução de NaOH (32%). No terceiro, o 

destilado é titulado com solução padronizada de H2SO4 (0,1N) até obter coloração alaranjada 

clara. 

Para a determinação de Nitrogênio Amoniacal (NA), corrige-se o pH da amostra para 

9,0 com uma solução de NaOH e procede-se à destilação e à titulação de 100 ml da mesma. 
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2.4 DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE METANOGÊNICA ESPECÍFICA (AME) 

 

De acordo com Aquino et al. (2007), existe uma grande diversidade de protocolos 

nacionais e internacionais para a determinação da atividade metanogênica de lodos 

anaeróbios, e conforme o mesmo autor, Jorge Adílio Penna foi o pioneiro no estudo das 

condições de incubação e implantação do teste de AME no Brasil, no entanto, devido à falta 

de um padrão internacionalmente aceito, cada pesquisador acaba adotando o que é mais 

compatível com a sua realidade. Neste contexto, adotou-se para a avaliação da Atividade 

Metanogênica Específica a técnica desenvolvida por Zeeuw (1984) e descrita por Penna 

(1994). No entanto, pela praticidade, a análise da concentração de metano não foi realizada 

por deslocamento de líquido como descrito na metodologia supracitada, mas por meio de 

cromatografia gasosa. 

Para os testes de AME tanto para a lagoa anaeróbia de Cacoal/RO como de Franca/SP 

foram preparadas três combinações distintas em frascos com capacidade para 500 ml.  

Na determinação do volume de lodo a ser aplicado em cada ensaio, foi aplicada a 

fórmula geral da diluição onde a massa do soluto permanece inalterada.  

A determinação da biomassa foi desenvolvida por meio de análises de Sólidos Totais 

Voláteis (STV). 

As soluções de nutrientes e traço de metais foram elaboradas conforme descrito por 

Penna (1994).  

A solução de nutrientes, em decorrência das suas peculiaridades quanto ao 

armazenamento, deve ser preparada com concentração 10 vezes superior à apresentada pelo 

autor supracitado. Sendo assim, as concentrações usadas para o preparo de tal solução são 

apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Solução de nutrientes para os ensaios de AME. 

Composto Concentração (mg.L
-1

) Solução 10 vezes mais concentrada (mg.L
-1

) 

(NH4)2.SO4 

NH4.Cl 

KH2.PO4 

13,60 

73,60 

13,6 

136,00 

736,00 

136,00 

Fonte: Adaptado de Penna (1994). 
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Os compostos e suas respectivas concentrações para o preparo da solução traço de 

metais são expostos na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Solução traço de metais para os ensaios de AME. 

Composto Concentração (mg.L
-1

) 

H3PO3 

Fe .Cl2 .4H2O  

Zn . Cl2 

Mn . Cl2 . 2H2O 

Cu . Cl2 . 2H2O 

(NH4)6 . Mo7 . O24 . 4H2O 

Al . Cl3 

CoCl3 . 6H2O 

HCl concentrado 

01 ml 

1.000 mg 

50 mg 

500 mg 

30 mg 

50 mg 

50 mg 

2.000 mg 

1 ml 

Fonte: Adaptado de Penna (1994). 

 

Os testes de AME para o lodo da lagoa anaeróbia da ETE de Cacoal, que apresentava 

concentração de STV de 24 g.L
-1

 foram compostos por: 

a) Ensaio I: 150 ml de lodo + 200 ml de esgoto bruto (a relação substrato/biomassa 

utilizada neste ensaio foi de 0,0768 gDQO/g STV); 

b) Ensaio II: 150 ml de lodo + 196,5 ml de solução nutriente + 3,5 ml de acetato 

CH3COO
-
 (solução estoque 02 Molar e solução final 20 millimolar, a relação 

substrato/biomassa utilizada para este ensaio foi de 0,128 gDQO/g STV); 

c) Ensaio III: 150 ml de lodo + 3,5 ml de acetato CH3COO
-
 (solução estoque 02 Molar 

e solução final 20 millimolar) + 1,5 ml de formiato (solução estoque de 2,4 Mol e 

solução final 8 millimolar) + 195 ml de solução nutriente. A relação 

substrato/biomassa utilizada neste ensaio foi de 0,1609 gDQO/g STV. 

Os ensaios de AME para o lodo da lagoa anaeróbia da ETE de Franca/SP cuja 

concentração de STV era de 53 g.L
-1 

foram compostos de: 

a) Ensaio I: 70 ml de lodo + 280 ml de afluente (a relação substrato/biomassa utilizada 

neste ensaio foi de 0,0968 gDQO/g STV); 
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b) Ensaio II: 70 ml de lodo + 276,5 ml de solução nutriente + 3,5 ml de acetato 

CH3COO
-
 (solução estoque 02 Molar e solução final 20 millimolar, e a relação 

substrato/biomassa utilizada para este ensaio foi de 0,128 gDQO/g STV); 

c) Ensaio III: 70 ml de lodo + 3,5 ml de acetato CH3COO
-
 (solução estoque 02 Molar e 

solução final 20 millimolar) + 1,5 ml de formiato (solução estoque de 2,4 Mol e 

solução final 8 millimolar) + 275 ml de solução nutriente. A relação 

substrato/biomassa utilizada neste ensaio foi de 0,1609 gDQO/g STV. 

O primeiro ensaio simulou em escala laboratorial e temperatura controlada as 

condições naturais das lagoas, é uma combinação prevista por Penna (1994), uma vez que o 

autor, aplicando águas residuárias encontrou resultados similares aos obtidos com o uso de 

ácidos graxos voláteis como substrato. 

No segundo ensaio, também descrito por Penna (1994), ocorre o enriquecimento do 

meio, procurando favorecer a produção de metano a partir de arqueias acetotróficas. 

No terceiro ensaio além do acetato houve o fornecimento do formiato como fonte de 

carbono, visando beneficiar também as arqueias hidrogenotróficas responsáveis por 

aproximadamente 30% da produção de CH4. 

Depois da realização das combinações, em ambos os casos os frascos foram 

devidamente vedados, após fluxo de Nitrogênio 100% puro por 05 (cinco) minutos e 

incubados em estufa incubadora, marca FANEM, modelo 347 CDG a 30ºC.  

 

2.4.1 Determinação Cromatográfica do Metano 

 

A determinação do metano foi realizada conforme metodologia descrita por Steil 

(2007) através de cromatógrafo de fase gasosa da marca Gow-Mac equipado com colunas 

Porapak-Q (de análise) e Porapak-T (de referência) e detector de condutividade térmica. A 

temperatura do forno foi mantida constante em 50°C e o H2 o gás de arraste utilizado. A 

alíquota gasosa (0,5 ml) a ser analisada foi retirada dos frascos por meio de uma seringa com 

trava de pressão após a homogeneização da fase gasosa e injetada na coluna de análise. 

A produção de metano foi monitorada ao decorrer das 190 horas de incubação, em 

intervalos diferentes de tempo. 
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2.4.1.1 Conversão de Área de Metano a Número de Mol e Grama de DQO 

 

Os resultados são apresentados impressos através de um cromatograma, dados em 

área. 

A primeira etapa é a conversão de área em número de mol, essa conversão acontece 

através da equação de uma reta obtida através da regressão dos dados da área e concentração 

presentes na curva de calibração. 

Para se determinar a quantidade total de CH4 presente na fase líquida e gasosa utiliza-

se a equação 1: 

 

                                                                                                                         (1) 

 

Onde: 

M: Quantidade de CH4 na fase líquida e gasosa; 

Cg: Concentração de CH4 na fase gasosa (g/ml) 

Vg: Volume da fase gasosa (ml) 

Vl: Volume da fase líquida (ml); 

α: Coeficiente de absorção de Bussen (solubilidade do CH4). A 30 °C = 0,032. 

Para obtenção do valor de Cg: 

Cg = Massa molar do CH4 * valor de mol do frasco (de cada ensaio)/ volume da seringa (0,5 

ml). 

Efetuando o cálculo para cada valor de mol encontrado têm-se os valores de Cg, então 

se aplica a fórmula e se obtem a quantidade de CH4 (M), presente nas fases liquida e gasosa 

do frasco. Para encontrar o número e mol de metano divide-se a massa obtida no item anterior 

pela massa molar do metano (16). Equacionando (EQUAÇÃO 2): 

 

  
 

   
                                                                                                                                    (2) 

 

Transformando o número de mol em litros temos que, cada mol de metano 

corresponde a 22,4 L. Em condições normais de pressão e temperatura para a produção de 

0,35 ml de CH4 há a Demanda Química de 01 g de Oxigênio (DQO). Sendo assim, para se 

obter o valor em gramas de DQO, divide-se o valor de CH4 em litros por 0,35. 
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Os valores de velocidade máxima de Atividade Metanogênica Específica são 

encontrados por meio do programa computacional Origin e para estes cálculos utilizou-se a 

versão Origin 8.0 Professional. 

Considerando que 01 mol de CH4 corresponde a 16g e que cada grama de DQO 

corresponde a 04g de CH4, temos os resultados em gDQO/gSTV.dia. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS 

 

Os parâmetros físico químicos (TABELA 4), relativos à matéria orgânica (DBO, DQO 

e SSV) indicam maior concentração desta no esgoto bruto afluente à ETE do município de 

Franca/SP. Caracterizando-o conforme Jordão e Pessôa (2005) em esgoto forte, enquanto o de 

Cacoal/RO é caracterizado por esta mesma metodologia entre médio e forte.  

 

Tabela 4 - Resultados das análises físico-químicas das lagoas anaeróbias em estudo. 

Origem 
SSV 

(mg.L
-1

) 

SST 

(mg.L
-1

) 

DQO 

(mg.L
-1

) 

DBO 

(mg.L
-1

) 

Fósforo 

(mg.L
-1

) 

NA 

(mg.L
-1

) 

NTK 

(mg.L
-1

) 

C
a
co

a
l 

R
O

 

Afluente 

Efluente 

192,00 

113,00 

244,00 

133,00 

768,00 

284,00 

344,00 

145,00 

19,00 

16,00 

56,00 

32,00 

124,00 

96,00 

Eficiência  41,14% 45,50% 63,02% 57,80% 15,79% 42,85% 22,58% 

F
ra

n
ca

 

S
P

 

Afluente 

Efluente 

286,00 

85,00 

333,00 

103,00 

968,00 

298,00 

555,00 

132,00 

21,00 

17,00 

42,00 

49,00 

119,00 

140,00 

Eficiência  70,3% 69,07% 69,21% 76,21% 19,04% - - 

 

Na lagoa da região Sudeste observou-se maior aporte de substrato e eficiência superior 

na remoção de matéria orgânica, o que pode ser atribuído a não estabilização da biomassa e a 

estrutura não retangular da lagoa de Cacoal/RO, uma vez que, segundo Kellner e Pires (1998) 

há necessidade de tempo para obtenção de comunidade microbiana estável e as lagoas devem 

apresentar formas retangulares, com distribuição uniforme do esgoto afluente para favorecer a 

distribuição do escoamento, enquanto outras configurações favorecem a formação de curtos 

circuitos e caminhos preferenciais. 

Em termos de DQO, o esgoto bruto afluente aos sistemas de Cacoal/RO e Franca/SP, 

apresentou concentração de 768,00 e 968,00 mg.L
-1

, respectivamente. A primeira se encontra 

dentro da faixa, de 200 a 800 mg.L
-1

,
 
estabelecida por Jordão e Pessôa (2005) para aqueles 

com características de esgoto doméstico, enquanto que a segunda apresenta concentração 21% 

superior ao limite estabelecido por tais autores. Os autores supracitados atribuem valores 

superiores aos estabelecidos por eles, ao lançamento de efluentes industriais na rede coletora 

de esgoto doméstico.  
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Pereira e Brucha (2009) em amostras de esgoto bruto da cidade de Cacoal/RO, 

coletadas no mês de março, obtiveram DQO de 372,00 mg.L
-1

, valor este 48,4% inferior ao 

encontrado por este estudo (768,00 mg.L
-1

) para a mesma cidade. Na análise destes 

resultados, as diferentes épocas de amostragem e principalmente a ampliação da rede coletora 

de esgoto do município, citada por Francener e Brucha (2010) que já obtiveram DQO de 

564,66 mg.L
-1

 para o mesmo sistema, devem ser consideradas como fatores contribuintes para 

tal disparidade. 

A amostra de Franca/SP apresentou concentração 21% superior ao limite previsto na 

literatura, entretanto, Oliveira e Von Sperling (2005) ao analisarem dados de 166 ETEs da 

região Sudeste, sendo 33 do Estado de Minas Gerais e 133 de São Paulo, envolvendo diversas 

tecnologias de tratamento, encontraram concentrações médias de DQO no esgoto bruto 

variando de 505 a 1616 mg.L
-1

. Os mesmos observaram que 86% das ETEs analisadas 

apresentaram concentrações superiores às preconizadas na literatura, valor expressivo, aludido 

pelos autores como indicativo de despejos de efluentes industriais não registrados pelos 

órgãos gestores.  

Os ensaios de DBO indicam concentrações de 344,00 mg.L
-1

 no esgoto bruto de 

Cacoal/RO e 555,00 mg.L
-1

 em Franca/SP. O que caracteriza o primeiro como tipicamente 

doméstico, uma vez que, apresenta concentração dentro da faixa, de 100 a 400 mg.L
-1

, 

determinada por Jordão e Pessôa (2005) para tal. Francener e Brucha (2009) encontraram 

DBO de 232,00 mg.L
-1

 no esgoto bruto de Cacoal/RO, aplicando-se aqui a mesma discussão 

desenvolvida acerca das diferentes épocas de amostragem e de ampliação do sistema de 

coleta, citada anteriormente.  

Na região Sudeste, Steil (2007) encontrou DBO de 375, 00 mg.L
-1

 no município de 

Cajati/SP e o caracterizou como de concentração média forte. Oliveira e Von Sperling (2005) 

obtiveram valores entre 284 e 804 mg.L
-1

 e atribuíram tais resultados a possíveis despejos 

industriais predominantemente orgânicos, a coletas em horário de pico e/ou baixo consumo 

per capita de água.  

Observa-se que o esgoto bruto afluente à ETE de Franca/SP apresentou concentração 

de DBO 38,75 % superior ao limite previsto por Jordão e Pessôa (2005) para tal parâmetro. 

No entanto, ao analisar a relação DBO/DQO desta amostra obtém-se um coeficiente de 0,57. 

O que de acordo com Silva, Aguiar e Mendonça (1997) está dentro da faixa de 0,32 a 0,62, 

encontrada por diversos autores para esgotos com DBO superiores a 400,00 mg L
-1

. Os 

autores supracitados encontraram valores entre 0,45 e 0,50 em esgotos domésticos da região 



42 

 

de Vitória/ES e atribuíram tal relação à forte concentração do esgoto em estudo, o que, 

reservado às suas peculiaridades, pode ser extrapolado para a amostra de Franca/SP.  

Conforme Araújo, Tavares e Cossich (2011) este coeficiente é mais favorável ao 

tratamento biológico quando comparado à amostra de Cacoal/RO, que apresentou valor de 

0,45 para tal relação. Muito embora, este índice também esteja dentro da faixa, de 0,33 a 0,49, 

citada por Silva, Aguiar e Mendonça (1997) para esgotos com DBO em torno de 200,00 

mg.L
-1

.  

Tal suposição consiste na afirmação de Araújo, Tavares e Cossich (2011), de que, 

coeficientes próximos de 01 são mais favoráveis ao tratamento biológico, enquanto valores 

inferiores a 0,30 comprometem a eficiência desse método.  

A eficiência de remoção de matéria orgânica em reatores anaeróbios é usualmente 

determinada em termos de DBO.  A lagoa anaeróbia de Cacoal/RO apresentou eficiência de 

57,8% e a de Franca/SP 76,21%. De acordo com Von Sperling (1996) e Kato, et al. (1999) em 

lagoas anaeróbias a eficiência de remoção de DBO varia de 50% a 60%. Francener e Brucha 

(2010) ao analisarem a eficiência de uma lagoa anaeróbia do sistema de tratamento de 

Cacoal/RO, encontraram eficiência de 81,4%. Tal discrepância tem origem principalmente na 

estabilidade microbiana do sistema analisado por tais autores, fruto do tempo de operação 

(mais de nove anos). Em virtude da ampliação do sistema de coleta e da necessidade de 

promover a remoção da camada de lodo da lagoa anaeróbia, citada por Francener e Brucha 

(2010), o órgão gestor direcionou o esgoto afluente à lagoa, agora objeto deste trabalho. 

Assim, o conjunto, ampliação do sistema que consequentemente implica em diferenças físico 

químicas do esgoto, e a demanda de tempo para estruturação e adaptação da comunidade 

microbiana a tal substrato, incorrem nesta discrepância. 

Na região Sudeste, Steil (2007) encontrou eficiência entre 73% e 87 %, em diferentes 

períodos na lagoa anaeróbia do município de Cajati/SP. Dessa maneira, vale salientar que em 

decorrência do tempo de operação, da estabilidade microbiana, e das diferenças 

constitucionais das lagoas e climáticas das regiões, a variação obtida entre a lagoa de 

Franca/SP e a de Cacoal/RO é considerada normal e os valores de remoção de matéria 

orgânica satisfatórios. 

Em termos de nutrientes, os valores afluentes tanto à ETE de Cacoal/RO como a de 

Franca/SP se encontram substancialmente acima do preconizado por Mota e Von Sperling 

(2009) para esgoto bruto. De acordo com os mesmos, a concentração de Nitrogênio Total 

Kjeldahl (NTK) oscila entre 35,00 a 60,00 mg.L
-1

, de Nitrogênio Amoniacal (NA) de 20,00 a 

35,00 mg.L
-1

 e de Fósforo Total entre 5,00 e 8,00 mg.L
-1

. 
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A amostra de Cacoal/RO apresentou 124,00 mg.L
-1 

de NTK, 56,00 mg.L
-1

 de NA e 

19,00 mg.L
-1

 de Fósforo Total. Ao checar as concentrações dos parâmetros analisados neste 

estudo com os limites máximos apresentados por Mota e Von Sperling (2009), nota-se que a 

amostra de Cacoal/RO apresentou valores expressivamente superiores, porcentagem esta, 

106,6% para o NTK, 60% para o NA e 137,5% para o Fósforo Total. 

Enquanto a amostra de Franca/SP apresentou 119,00 mg.L
-1 

de NTK, 42,00 mg.L
-1

 de 

NA e 21,00 mg.L
-1

 de Fósforo Total. Ao realizar a mesma comparação para a amostra de 

Franca/SP verificou-se que esta também é substancialmente superior às faixas estabelecidas, 

ou seja, 98,3% para o NTK, 20% para o NA e 162,5% para o Fósforo Total. 

Como pode ser observado a seguir, embora em magnitude inferior, em especial para a 

série de nitrogênio, outros pesquisadores também encontraram valores consideravelmente 

superiores para estes parâmetros. Destro e Amorim (2007) encontraram concentrações de 

NTK e NA no esgoto bruto de Cuiabá de 80,30 mg.L
-1

 e 62,40 mg.L
-1

 que correspondem a 

valores  33,83% superior para o NTK e 78,28% para o NA, apenas o Fósforo Total manteve-

se na faixa prevista, com 6,10 mg.L
-1

. Naval e Santos (2000) encontraram 50 mg.L
-1

 de 

Fósforo Total no esgoto afluente à ETE do município de Palmas/TO, valor este, mais de cinco 

vezes superior ao preconizado por Mota e Von Sperling (2009), entretanto os autores 

destacam que embora não tenham observado remoção significativa desse nutriente no sistema 

de tratamento, o corpo receptor não apresentou indícios perceptíveis de eutrofização. Oliveira 

e Von Sperling (2005) encontraram variação entre 2,00 e 14,00 mg.L
-1

 de Fósforo Total na 

região Sudeste, valores não tão discrepantes à faixa estabelecida como os encontrados pelos 

demais autores citados acima. 

A variação da concentração de Fósforo observada neste estudo pode ser atribuída à 

utilização de detergentes e outros compostos ricos neste elemento nas localidades, uma vez 

que, a principal fonte deste, são os detergentes superfosforados empregados domesticamente 

em larga escala. Além de ser um possível indicativo do lançamento de efluentes industriais 

advindos de indústrias de conservas alimentícias, abatedouros, frigoríficos, laticínios e 

químicas em geral (GIORDANO et al., 2011). 

De acordo com Jordão e Pessôa (2005), o balanço entre matéria orgânica e nutriente 

que viabiliza o tratamento biológico de esgoto é obtido com a manutenção da relação de 

DBO/N/P de 100/5/1, isso porque, os nutrientes são indispensáveis para o desenvolvimento 

dos microrganismos responsáveis pelo tratamento, porém, quando em concentrações 

superiores às estabelecidas na relação supracitada provocam desequilíbrio no meio, inibindo a 

atividade biológica. Ao analisar o esgoto bruto das ETEs em estudo verifica-se relação de 
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344/124/19 em Cacoal/RO e 555/119/21 em Franca/SP. Para que a relação estabelecida na 

literatura fosse atendida, esta deveria ser de respectivamente 344/17,2/3,4 e 555/27,7/5,5. A 

elevada concentração de nutrientes pode vir a atuar como fator limitante ao crescimento 

microbiano e consequentemente influenciar na eficiência desses sistemas.  

Em sistemas de tratamento por lagoas de estabilização a remoção de nutrientes 

acontece principalmente nas lagoas rasas, dessa maneira a baixa eficiência de remoção 

observada na lagoa anaeróbia é um cenário normal, já encontrado por outros pesquisadores 

nas regiões em estudo, a citar: Naval, Silva e Silva (2002); e Oliveira e Von Sperling (2005). 

Muito embora, a alta concentração dos mesmos pode representar um sério problema tanto 

para o tratamento biológico, como para o corpo receptor caso não sejam removidos nas 

demais fases do tratamento.  

 

3.2 ENSAIOS DE ATIVIDADE METANOGÊNICA ESPECÍFICA 

 

A ausência de padronização para os ensaios de AME descrita por Aquino et al. (2007) 

incorre em uma grande diversidade de protocolos para tal, resultando em valores de AME em 

diferentes unidades de medida e consequentemente dificuldade para desenvolver comparações 

entre os resultados obtidos por diferentes pesquisadores.  

O comportamento da produção de metano nos ensaios que simularam as condições de 

metanogênese naturais das lagoas é apresentado nas Figuras 05 e 06. Pode-se observar que o 

sedimento da lagoa de Franca/SP cujo ensaio foi desenvolvido com a relação 

substrato/biomassa (S0/X0) de 0,0968 gDQO/gSTV apresentou um perfil de crescimento 

microbiano bem definido, que em conjunto com a velocidade máxima, 9,79.10
-5

 

gDQOCH4/gSTV.dia, representam a maior estabilidade desse sedimento, decorrente do longo 

tempo de operação e do potencial metanogênico do mesmo, quando comparado com o de 

Cacoal/RO, cuja relação S0/X0 foi de 0,0768 gDQO/gSTV e apresentou velocidade máxima de 

produção de metano 2,84.10
-5

 gDQOCH4/gSTV.dia. 
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Figura 5 - Número em mol de metano em 

função do tempo para o ensaio com lodo e 

afluente da ETE de Cacoal/RO. 

Figura 6 - Número em mol de metano em 

função do tempo para o ensaio com lodo e 

afluente da ETE de Franca/SP. 

 

Steil (2007) obteve em ensaios controle (sem adição de fonte de carbono) valores de 

AME para a relação S0/X0 de 0,25 gDQO/gSV para os controles  variando de 0,06 a 0,68 

mgCH4/gSV.h na entrada e de 0,18 a 0,71 mgCH4/gSV.h na saída da lagoa, que 

correspondem à variações de 1,44.10
-3

 a 16,32.10
-3

 gCH4/gSV.dia e de 4,32.10
-3

 e 17,4.10
-3

 

gCH4/gSV.dia respectivamente.  

Nestes resultados observa-se produção superior de CH4 no lodo coletado na zona de 

saída, o que caracteriza maior concentração de biomassa metanogênica ativa nesta zona. O 

mesmo foi obtido por Paing et al. (2000) quando, embora tenham observado maior 

sedimentação na zona de entrada, encontraram atividade metanogênica (medida “in situ”) 

superior na zona de saída de uma lagoa anaeróbia no sul da França, o que atribuíram aos 

diferentes estágios de degradação anaeróbia, de maneira que na entrada predominava-se a fase 

acidogênica e na saída a metanogênica.  

Ainda que, assim como nos ensaios apresentados nas figuras 07 e 08, nos controles 

realizados por Steil (2007) com amostras da região Sudeste, não tenha havido o fornecimento 

de fontes de carbono não é possível traçar comparação entre eles, porque nos desenvolvidos 

pelo presente estudo houve a adição de esgoto bruto das respectivas ETEs, enquanto Steil 

(2007) apenas monitorou a estabilização da biomassa nos controles. 

Comparação esta, que pode ser desenvolvida com os resultados obtidos por Francener 

et al. (2009), quando estes inocularam esgoto bruto ao lodo da lagoa anaeróbia da ETE de 
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Cacoal/RO e obtiveram AME de 2,56.10
-4 

gDQOCH4/gSTV.dia, valor superior ao observado 

pelo presente estudo para a lagoa anaeróbia do mesmo sistema de tratamento. Esta 

discrepância nos resultado é atribuída ao formato não convencional e a instabilidade da 

comunidade microbiana no lodo da lagoa em estudo. 

Paing et al. (2000) obtiveram produção de 2,9 mlCH4/gSVT.dia, que corresponde a 8,28 

gDQOCH4/gSVT.dia, os autores atribuíram tal produção ao expressivo potencial metanogênico 

do sedimento, uma vez que observaram produção imediata de metano. Valor similar foi 

encontrado por Saraiva (2007) em lodo de lagoa facultativa primária em Natal/RN com o 

fornecimento de solução nutriente e acetato como fonte de carbono, nestes obteve AME de 

2,2 mlCH4/gSVT.dia em amostras de lodo da zona de entrada da lagoa, que corresponde a 6,28 

gDQOCH4/gSVT.dia.  

No presente estudo, quando do fornecimento de solução nutriente e do acetato como 

fonte de carbono, observa-se um comportamento menos definido no desenvolvimento 

microbiano para os dois lodos em análise. A relação S0/X0 utilizada neste ensaio foi de 0,128 

gDQO/gSTV tanto para a amostra de Franca/SP e como de Cacoal/RO.  

O lodo de Franca/SP, apresentou velocidade máxima de 4,64.10
-5

 gDQOCH4/gSTV.dia, 

valor inferior, no entanto da mesma ordem de grandeza ao obtido na simulação das condições 

naturais dessa lagoa (9,79.10
-5

 gDQOCH4/gSTV.dia). Em contrapartida, a amostra de 

Cacoal/RO respondeu muito bem ao fornecimento do acetato produzindo a maior velocidade 

máxima registrada em todos os ensaios, 5,40.10
-4

 gDQOCH4/gSTV.dia, o que indica o 

expressivo potencial acetoclástico deste sedimento. Paralelamente, o resultado indica a 

capacidade desta biomassa em suportar uma carga maior de substrato.  
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Pontes e Chenicharo (2009) desenvolveram ensaios de AME com adição de acetato 

em amostras de lodo de reator UASB, obtiveram atividade metanogênica média de 0,4 

gDQOCH4/gSVT.dia sem retorno de lodo para o reator e 0,5 gDQOCH4/gSVT.dia com retorno 

de lodo. 

Rocha et al. (2001) ao analisarem a atividade metanogênica de lodos floculentos de 

esgoto doméstico encontraram velocidade máxima de produção de metano de 0,21 

gDQOCH4/gSSV.dia,  quando do fornecimento de acetato na relação substrato/biomassa de 

3,51 gDQO/gSSV.  

Louzada (2006) analisou amostras de lodo de reator UASB em duas alturas, 0,25 e 

1,25 m, e obteve a velocidade máxima de 0,0351 gDQO/gSV.dia nos ensaios desenvolvidos 

com a adição de acetato na relação 0,2 gDQO/gSV  às amostras coletadas à altura de 0,25 m.  

Steil (2007) observou que para o lodo da lagoa anaeróbia de Cajati/SP a melhor 

relação S0/X0 para o teste de AME é de 0,25 gDQO/gSV, isso porque obteve valores 

superiores de AME para esta proporção. Assim, desenvolveu os ensaios com adição de fonte 

de carbono utilizando essa relação e obteve AME variando de 5,04.10
-3

 a 2,04.10
-2

 

gCH4/gSV.dia  para o lodo da zona de entrada, e de 2,4.10
-4

 a 1,29.10
-2

 gCH4/gSV.dia na zona 

de saída. Observa-se que o sedimento da zona de entrada respondeu melhor à adição do 

acetato, o que pode ser imputado, de acordo com o observado por Paing et al. (2000), à 

predominância de comunidade metanogênica acetoclástica nesta zona. 

Francener et al. (2009),  obtiveram AME de 8,8.10
-4 

gDQOCH4/gSTV.dia para o lodo 

da lagoa anaeróbia da ETE de Cacoal/RO, valor próximo ao obtido por este estudo para tal 

ensaio. O que vem complementar a característica de potencial acetoclástico do sedimento 

deste sistema. 

Observa-se nos estudos supracitados que os autores utilizaram relação S0/X0 distintos e 

alguns superiores às adotadas para os ensaios de AME desenvolvidos neste estudo, o que é 

consequência dos diversos protocolos e das características e peculiaridades de cada 

sedimento. E de maneira geral percebe-se que os mesmos obtiveram valores de AME 

discrepantes e alguns até notadamente superiores aos encontrados neste estudo, o que pode ser 

resultado das diferentes relações entre S0/X0, mas principalmente pelas características 

específicas dos lodos submetidos aos testes de AME.  

As figuras 09 e 10 apresentam o comportamento na produção de metano quando 

oferecido o acetato e o formiato como fonte de carbono. A relação substrato/biomassa 

utilizada nestes ensaios foi de 0,160 gDQO/gSTV. 
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Cacoal/RO apresentou maior velocidade máxima 2,77.10
-4

 gDQOCH4/gSTV.dia que 

Franca/SP, onde a mesma foi de 1,31.10
-4

 gDQOCH4/gSTV.dia, muito embora estes sejam da 

mesma ordem de grandeza. 

A amostra de Franca/SP registrou neste ensaio a maior produção de metano, o que 

vem mais uma vez caracterizar a estabilidade da biomassa, uma vez que neste ensaio houve 

um fornecimento maior de substrato favorecendo inclusive a comunidade das arqueias 

metanogênicas hidrogenotróficas presente no mesmo.  

    Steil (2007) ao fornecer o Acido Fórmico (HFor) na relação S0/X0  de 0,25 

gDQO/gSV obteve valor de AME inferior ao obtido na relação de 0,50 gDQO/gSV e atribuiu 

tal resultado ao consumo deste na biossíntese celular e não para a produção de gás. Neste, a 

mesma alcançou 3,84.10
-3

 gDQOCH4/gSTV.dia para a primeira e 1,008.10
-2

 

gDQOCH4/gSTV.dia para a segunda. 

A baixa produção de metano, e consequentemente o aumento da mesma quando 

oferecido fontes de carbono, indicaram um expressivo potencial metanogênico, 

principalmente acetoclástico do sedimento de Cacoal/RO. Em contrapartida, Franca/SP 

apresentou maior valor de AME quando do favorecimento das arqueias metanogênicas 

hidrogenotróficas, o que demonstra a característica hidrogenoclástica da comunidade 

microbiana ali instalada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos nas análises físico químicas e microbiológicas apontam para o 

potencial de conversão de matéria orgânica a metano apresentada pelas comunidades 

microbianas anaeróbias presentes nos dois sistemas em estudo. E os ensaios de AME 

enriquecidos com fontes de carbono indicam que a lagoa anaeróbia do sistema de tratamento 

de esgoto de Cacoal/RO tem capacidade de suportar uma concentração ainda maior de 

substrato.  

A comunidade microbiana estabelecida no lodo de Fanca/SP apresentou perfil 

hidrogenotrófico e para o mesmo a melhor relação S0/X0 é de 0,160 gDQO/gSTV. Enquanto o 

perfil da comunidade microbiana estabelecida na amostra de Cacoal, é caracterizada como 

acetoclástica, para a qual a melhor relação S0/X0 é de 0,128 gDQO/gSTV. 

No contexto geral, considerando as características climáticas das duas regiões em 

estudo, a pesquisa aponta a aplicabilidade satisfatória desse sistema para o tratamento de 

esgoto sanitário nas duas regiões. 
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