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RESUMO 

 

Abordagens que buscam a reutilização de água servida passaram a ser vislumbradas devido 

aos problemas inerentes à disponibilidade hídrica a serem garantidas as atuais e futuras 

gerações. As lagoas de estabilização ganham espaço, principalmente para resolução de 

problemas ambientais de países emergentes, pois sua simplicidade, eficiência, flexibilidade e 

preço prosaico relativo a outros sistemas têm tornado seu uso expressivo no Brasil. Contudo, 

há ainda lacunas no entendimento desse sistema de tratamento, principalmente em climas da 

Amazônia Ocidental. Diante o exposto, esse trabalho visou contribuir para compreensão da 

taxa de sedimentação, formação da camada de lodo e do comportamento hidrodinâmico de 

uma lagoa de estabilização na região Norte brasileira, Estação de Tratamento de Esgoto do 

município de Cacoal - RO. Para avaliar a taxa de sedimentação foram realizadas duas coletas 

nos anos de 2010 e 2011 utilizando coletores armadilhas, os quais ficaram exposto por um 

período de 14 dias. Conjuntamente efetivou-se levantamento do leito de lodo (batimetria) 

utilizando hastes milimétricas. Os dados de campo foram comparados à análise do 

comportamento hidrodinâmico, simulado através de um programa de fluidodinâmica 

computacional (CFD). Encontrou-se uma relação baixa para os Sólidos Voláteis e Fixos 

(SV/SF) e houve decaimento entre a entrada e saída. A taxa de sedimentação na entrada foi 

bem superior à saída da lagoa, na primeira coleta os resultados para entrada foram de 15,06 

gsed/m².h e saída de 0,94 gsed/m².h. Na segunda coleta a taxa de sedimentação foi expressa 

em 44,73 gsed/m².h sedimentando na entrada, e 1,20 gsed/m².h decantando na saída. O maior 

acúmulo de lodo foi verificado na entrada com uma camada de 1,06 metros e o menor 

acúmulo foi apurado na saída com uma camada de 0,04 m, a taxa de acúmulo foi expressa em 

0,07 m³/hab.ano e 106,18 mm/ano. A simulação do comportamento hidrodinâmico verificou a 

existência de três zonas mortas na entrada a qual foi atrelada principalmente à configuração 

do dispositivo de entrada e saída e ao fato da entrada ser unitária. A direção do vento e a 

presença de chicanas são fatores auxiliares na influência da taxa de sedimentação e acúmulo 

do lodo. Portanto, esses fatores estão contribuindo para deposição dos sedimentos na zona de 

entrada, que implicará na formação de caminhos preferenciais. Também poderá culminar no 

entupimento do cano de entrada da lagoa que fica apoiado no sedimento. Para homogeneizar a 

distribuição do sedimento é sugerido promover entradas múltiplas, bem como realizar 

constantes monitoramento e ajustes operacionais no sistema.  

 

Palavras-Chave: Tratamento de Esgoto; Zonas mortas; Chicanas; Armadilha de 

Sedimentação; CFD.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Approaches that seek to reuse wastewater began to be envisioned due to the problems 

inherent in water availability to be guaranteed the current and future generations. The 

Wastewater Stabilization Ponds (WSP) are gaining ground in this issue, especially for solving 

environmental problems of developing countries, because its simplicity, efficiency, flexibility 

and price cheap relative to other systems have made its use significant  in Brazil. However, 

there are still gaps in understanding of this system of treatment, especially in climates of the 

Western Amazon. Given the above, this work aims to contribute to understanding of the 

sedimentation rate, accumulation sludge and the hydrodynamic behavior of a stabilization 

pond in the North of Brazil, Sewage Treatment Plant in the city of Cacoal - RO. To evaluate 

the sedimentation rate were performed two sampling using sediments traps in the years 2010 

and 2011, which were exposed for a period of 14 days. Was accomplished jointly lifting the 

sludge bed (bathymetry) using millimeter rods. The field data were compared to the analysis 

of hydrodynamic behavior, simulated through a program of Computational Fluid Dynamics 

(CFD). It was found a low ratio for the Fixed and Volatile Solids (VS / SF) and there was 

decay between the input and output. The rate of sedimentation at the inlet was higher than in 

the outlet of the pond, in the first sampling the results were 15,06 gsed/ m².h to inlet and 0,94 

gsed/m².h to outlet. In the second sampling the sedimentation rate was expressed in 44,73 

gsed / m².h sedimenting at the input, and 1,20 gsed/m² decanting in the output. The greatest 

accumulation of sludge was found at the inlet with a layer of 1,06 meters and the lowest 

accumulation was found in the output with a layer of 0,04 m, the rate of accumulation was 

expressed as 0,07 m³/person.year and 106,18 mm/year. Through the simulation of the 

hydrodynamic behavior was verified the existence of three dead zones at the inlet which was 

principally linked to the device configuration of input and output and also the fact that the 

input is unitary. The wind direction and presence of baffles are that help factors in influencing 

the rate of sedimentation and accumulation of sludge. Therefore, these factors are contributing 

to sediment deposition in the inlet area, which will result in the formation of preferential 

pathways. It may also lead to the clogging of the inlet pipe of the pond that is anchored in the 

sediment. To homogenize the distribution of the sediment is suggested to promote multiple 

entries, as well as making constant monitoring and adjustments in the operating system. 

 

Keywords: Wastewater Treatment; Dead zones; Baffles; Sediments Traps; CFD. 
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INTRODUÇÃO 

 

À medida que a raça humana tem se multiplicado sobre a superfície terrestre o 

espaço para que essa possa realizar suas atividades tem se tornado limitado, assim como 

os recursos disponíveis. Dessa maneira, a coletividade das ações antrópicas realizada 

nos aglomerados urbanos impacta os recursos naturais, sendo essas atividades 

responsáveis pela poluição dos ambientes aquáticos, superficiais e subterrâneos, 

tornando-os, muitas vezes, grandes corredores de esgoto a céu aberto, com grande 

potencial de veiculação de doenças infectocontagiosas. 

O limitar dos recursos naturais atrelados às contaminações dos mananciais tem 

sido uma apreensão de ordem mundial. A reutilização de águas servidas passou a ser um 

tópico fundamental para assegurar a disponibilidade desse recurso para a atual, como 

também para as demais gerações.  

Por sua vez, o Brasil, tratado no cenário mundial como um país privilegiado na 

disponibilidade hídrica, não está livre de problemas ambientais, uma vez que a má 

gestão dos recursos hídricos pode gerar problemas pertinentes à qualidade de água, 

gerando uma escassez qualitativa. Por ser um país emergente, apresenta seu quadro de 

saneamento ainda em expansão e com muitos investimentos a serem realizados. As leis 

que regulamentam essa questão no país buscam ser consagradas. E as consequências 

desse quadro tardio na regulação do sistema de Saneamento Básico podem ser 

percebidas na desequilibrada forma em que se concebeu a colonização de múltiplos 

estados dessa federação. 

O estado de Rondônia, localizado na Amazônia Legal, pode ser citado como 

exemplo, onde sua colonização se deu por meio de um processo acelerado de 

crescimento desordenado, em meados dos anos 70 e 80. Essa estratégia de 

“desenvolvimento” mostrou-se inadequada, promoveu inúmeras consequências
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negativas ao meio ambiente, problemas de infraestrutura urbana e rural (BARROSO; 

CHERUBINI; CORDEIRO, 2005).  

Entre os problemas de infraestrutura, vale mencionar a deficiência na oferta de 

serviços de saneamento básico. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico - 2008, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2010), Rondônia possui apenas 1,6% de domicílios com rede coleta de esgoto, bem 

abaixo da média nacional de 44%. O IBGE (2009) apresenta também informações 

médico-sanitárias do período entre 1998 a 2008, onde o estado de Rondônia ao longo 

desse período esteve entre os líderes de pior quadro de internações, sendo que no ano de 

2008 obteve a situação mais depreciativa do quadro nacional (19 internações por 100 

habitantes), enquanto a melhor situação foi a do estado de Pernambuco, com 7,5 

internações por 100 habitantes e a média nacional foi de 12 internações por 100 

habitantes. 

Por conseguinte têm se buscado alternativas tecnológicas para tentar mitigar e 

reduzir os efeitos negativos das ações do homem sobre o meio ambiente, através de 

ações sanitárias e ambientais. Em várias partes do mundo e do Brasil o emprego de 

lagoas de estabilização tem sido uma alternativa para destinação final do esgotamento 

doméstico, reduzindo a contaminação dos corpos d’água e consequentemente a 

proliferação de vetores causadores de doenças. 

Esse tipo de sistema mostra-se adequado para a reversão do panorama geral do 

Brasil, uma vez que o saneamento é precário e exige uma demanda muito grande de 

recursos financeiros e tecnológicos para sua implantação. As lagoas de estabilização por 

sua vez, constituem um sistema simples, eficiente, flexível e prosaico relativo a outros 

sistemas, na construção e operação (JORDÃO; PESSOA, 2011; MAYO, 1995; 

NELSON et al., 2004; SAH et al. 2011; VON SPERLING, 2002; VON SPERLING et 

al, 2003; WICHERNA; GEHRING; LÜBKENA, 2011).  

Embora haja restrições desses sistemas, com relação à disponibilidade de área e 

ao clima, tais restrições não se verificam no quadro geral nacional, uma vez que há 

disponibilidade de área, e, conforme Saraiva (2007) e Mayo (1995), no Brasil esses 

sistemas são favorecidos pelo clima tropical, principalmente nas regiões norte e 

nordeste, fazendo com que o uso de lagoas de estabilização seja bastante expressivo. 

A despeito da simplicidade de operação desses sistemas, do clima favorável e 

sua difusão na região norte, ainda sim, para garantir a eficiência desses sistemas de 

tratamento, é necessário um maior estudo da dinâmica que envolve o tratamento do 

esgotos. E poucos estudos nesse sentido foram realizados, principalmente na região 
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Norte do Brasil. Aspectos operacionais também devem ser observados, para correta 

operação do sistema.  

Diante do exposto, o presente trabalho visou estudar a taxa de sedimentação, a 

elevação média da camada de lodo e a relação desses com o comportamento 

hidrodinâmico tencionando a mitigação de problemas operacionais que possam gerar 

custos excessivos, impactos sociais e ambientais. Assim como, pretende dar uma 

contribuição para o desenvolvimento da Região Amazônica, auxiliando não somente o 

sistema em estudo, mas também na concepção de outros sistemas, possibilitando a 

difusão do conhecimento de áreas da Engenharia Sanitária e Ambiental. 

 



 

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 PANORAMA GERAL DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

A visão dos recursos naturais como bens inesgotáveis trouxe inúmeras consequências 

para a humanidade no que tange à gestão e manejo de recursos naturais. Não obstante, a 

gestão dos recursos hídricos foi comprometida por séculos, e conforme Florencio et al. 

(2006), de forma que o problema de oferta versus demanda tornou-se um problema geral e 

não somente de regiões áridas ou semiáridas, destacando-se que a ausência do tratamento de 

águas residuárias é um agravante para esse panorama. Ao se debater sobre a natureza do reuso 

da água: necessidade ou oportunidade? Observou-se que a reutilização dessas águas pode ser 

uma oportunidade social, ambiental e econômica, mas em quadros de acentuada escassez 

hídrica podem ainda constituir uma necessidade.  

No Estado de Rondônia a disponibilidade hídrica quantitativa torna o quadro de 

consciência em relação aos recursos hídricos tardio, uma vez que os conflitos pelos usos da 

água não são acentuados. Contudo a ausência de leis e/ou falta de rigor na sua aplicação, 

ausência de comitês de bacias, atrelado às ações antrópicas podem gerar desgastes qualitativos 

desse recurso e ser um ponto de partida para a formação de comitês gestores. (BELL; 

NASCIMENTO; MARCHETTO, 2009; BELL, 2010). 

Ademais, cenários de escassez podem vir a favorecer a crescente consciência em torno 

da importância de uso racional dos recursos hídricos, e uma de suas formas de expressão é a 

restrição do lançamento de esgotos em corpos receptores, contribuindo para redução de 

impactos de poluição, contaminação e eutrofização. Devido à sensibilidade de ecossistemas 

aquáticos e o interesse pelo uso múltiplo da água, gradualmente tem se majorado as 

exigências normativas tornando mais restrita a qualidade dos efluentes despejados em corpos 

hídricos.  

Como consequência, tem-se buscado melhorar as tecnologias para o tratamento de 

esgotos como necessidade substancial para redução de cargas orgânicas biodegradáveis e de 

sólidos em suspensão, de macronutrientes como nitrogênio e o fósforo, de remoção ou 

inativação de diversos grupos de organismos patógenos, além do controle de concentrações de 

inúmeros constituintes químicos tóxicos a saúde. Diante dessa necessidade, os processos 

biológicos constituem a alternativa mais interessante sob o ponto de vista técnico e econômico 

(FLORENCIO et al., 2006). 
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Atualmente, é crescente o investimento em tecnologia que faça uso de pouca área 

superficial e tenha uma maior eficiência, nesse cenário, as lagoas de estabilização saíram um 

pouco do enfoque. Contudo, nem todas as relações foram totalmente compreendidas.  

Os estudos atuais têm por iniciativa somar a compreensão já obtida pelos 

pesquisadores ao longo de pelo menos meio século atrelando às novas tecnologias, para 

investigar os fenômenos envolvidos. Estudos que invocam a melhoria desses sistemas são de 

muita valia para países em desenvolvimento, uma vez que esses dispõem de poucos recursos e 

o saneamento básico demanda muitos recursos, principalmente em ETE’s compactas. Os 

países com clima favorável são privilegiados, devido ao fato de os microrganismos sofrerem 

menores limitações climáticas. 

O sistema de tratamento de esgoto por processo biológico, na forma de lagoas de 

estabilização, foi uma descoberta inicialmente acidental ocorrida nos Estados Unidos da 

América (EUA) em 1901. Ao se represar efluentes com a finalidade de utilização na 

agricultura, percebeu-se que esse, depois de certo tempo, continha qualidade superior ao 

afluente (JORDÃO; PESSÔA, 2011; KELLNER; PIRES, 1998; SARAIVA, 2007). As 

primeiras lagoas foram as de Santa Rosa na Califórnia e Fesseden, na Dakota do Norte.  

A partir da evolução dos sistemas deu-se origem à primeira lagoa em 1948, planejada 

e projetada para receber esgoto bruto (lagoa de Maddock). Aproximadamente na mesma 

época, na Austrália, começou a operação de sistemas em série. Esse sistema em série é o 

pioneiro dessa modalidade, denominado sistema australiano ou lagoas australianas.  

Assim, a partir de 1950 começaram as primeiras publicações e com isso o intercâmbio 

de informação. Através dessa interação, em 1960, vários países no mundo iniciaram a 

implantação desses sistemas, incluindo o Brasil. Os primeiros estudos no Brasil começaram 

através da construção de lagoas em São José dos Campos, estado de São Paulo, através do 

trabalho do professor Benoit A. Victoretti (JORDÃO; PESSÔA, 2011; KELLNER; PIRES, 

1998; SARAIVA, 2007; SOBRINHO; JORDÃO, 2001). Também foram realizados trabalhos 

pela CESTESB (Hideo Kawai e Colaboradores) e na Universidade Federal da Paraíba (Prof. 

Salomão Anselmo da Silva e colaboradores), (SOBRINHO; JORDÃO, 2001). 

Por certo os estudos evoluíram e vários sistemas de tratamento foram sendo 

construídos, através da adoção de um tipo de lagoa ou da combinação de lagoas com 

diferentes profundidades, hidráulicas e atividades biológicas. As lagoas atualmente com mais 

difusão, são as lagoas anaeróbias e facultativas, e a combinação desse sistema foi denominado 

de sistema australiano pelo professor Victoretti (JORDÃO; PESSÔA, 2011; KELLNER; 

PIRES, 1998; SOBRINHO; JORDÃO, 2001). 
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Em todo mundo atualmente existe diversas técnicas para o tratamento de efluentes, 

desde sistemas mais simples até sistemas mais complexos, o que torna de certa forma a 

decisão sobre o melhor sistema demasiadamente mais abstrusa. Consoante Nuvolari et al. 

(2003) e Jordão e Pessôa (2011), modernamente essas decisões podem ser facilitadas se os 

órgãos técnicos e políticos dispuserem dos mecanismos como o Estudo de Impacto Ambiental 

e o Relatório de Impacto Ambiental, ambos preconizados pela Resolução 001/86 do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), uma vez que essas ferramentas servirão de subsídio 

para o emprego dos sistemas levando em consideração as peculiaridades da localidade do 

empreendimento. Certo de que, cada cidade tem características próprias de clima, topografia, 

preço de terrenos, padrões do corpo d’água a ser utilizado como destinador final dos efluentes 

e essas especificações ditarão a melhor opção de tratamento.  

Cada sistema tem vantagens e desvantagens do ponto de vista de área necessária, 

eficiência obtida no tratamento, utilização ou não de equipamentos eletromecânicos, com 

consequente consumo ou não de energia, sofisticação ou não de implantação e operação, 

necessidade ou não de mão-de-obra especializada. Essas características são essenciais para a 

escolha da melhor opção de tratamento tanto de pequenas comunidades como de grandes 

cidades. (CAMPOS et al., 1999; NUVOLARI et al., 2003; VON SPERLING, 2002) 

Comumente sistemas de médio e pequeno porte são operados em série, sistemas de 

médio à grande porte, muitas vezes têm duas ou mais séries de lagoas operando em paralelo 

(NELSON et al., 2004). Cada sistema tem suas particularidades na geometria, os fluxos 

hidráulicos, processos bioquímicos, e, portanto, na eficiência de Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO), nutrientes e eliminação de patógenos. Apesar da difusão desse tipo de 

sistemas, do enfoque recebido nas últimas três décadas e da relativa simplicidade de 

concepção e manutenção, os processos de remoção de vários poluentes não foram totalmente 

compreendidos (SAH et al., 2011). 

As lagoas de estabilização são reatores que favorecem a decomposição biológica da 

matéria orgânica através de bactérias capazes de realizar a oxidação (oxidação aeróbia ou 

fermentação anaeróbia) e/ou a redução fotossintética pelas algas (JORDÃO; PESSÔA, 2011). 

As lagoas podem ser classificadas conforme a matéria orgânica é estabilizada. Nas 

lagoas anaeróbias, logo abaixo da superfície da lagoa, não há presença de Oxigênio 

Dissolvido (OD) e prevalece a fermentação anaeróbia. Nas lagoas facultativas já ocorre uma 

combinação de ações microbiológica anaeróbia e aeróbia, portanto, simultaneamente ocorrem 

processos de fermentação anaeróbia, oxidação aeróbia e redução fotossintética. Já em lagoas 
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de maturação o principal objetivo é remoção de microrganismos patógenos (KELLNER; 

PIRES, 1998). 

Esses sistemas são usados com grandes vantagens como tratamento primário de 

águas residuárias, industriais e/ou de dejetos suínos com grande concentração de compostos 

orgânicos e altos teores de sólidos.  

Nas lagoas que recebem o afluente bruto são denominadas de lagoas primárias e é 

comum a formação de uma camada de lodo no fundo. O lodo sedimentado é formado devido à 

porção não biodegradável dos sólidos sedimentáveis que entram no sistema, à atividade 

biológica de microrganismos e algas, além das reações de precipitação, principalmente de 

fosfatos (NELSON et al., 2004; SARAIVA, 2007; VON SPERLING, 2002). 

Os prazos dilatados previstos para a remoção do lodo das lagoas, geralmente se 

encontram no intervalo de 5 a 10 anos, e contribuem para que os gestores das Estações de 

Tratamento de Esgotos (ETE’s) tratem o gerenciamento do lodo com certa negligência e os 

projetistas não esbocem um sistema de remoção e tratamento para o lodo (GONÇALVES et 

al., 1999; NELSON et al., 2004; VON SPERLING, 1996). Caso o sistema seja 

subdimensionado ainda implicará na paralisação do sistema de maneira precoce. 

A remoção do lodo sem previsão implica em transtornos financeiros e 

comprometimento ambiental, uma vez que, com o sistema inativo e se não tiver alternativa os 

gestores terão que optar pelo lançamento in natura dos efluentes provenientes do sistema de 

coleta e também do lodo removido. O processo de inativação para remoção do lodo é moroso, 

pode gerar um desgaste ambiental e segundo Gonçalves et al. (1999), tem um custo 

considerável se comparado com as manutenções pontuais da lagoa.  

Os problemas pertinentes ao lodo não se restringem ao prazo para sua remoção, mas 

também a sua permanência no sistema, uma vez que estando presente, pode produzir efeitos 

hidráulicos que diminuem a eficiência de remoção de matéria orgânica, pela mudança do 

fluxo hidrodinâmico, aparecimento de zonas mortas e caminhos preferenciais (NELSON et 

al., 2004).  

O fluxo hidrodinâmico pode ser afetado devido à deposição do lodo não ocorrer de 

maneira homogênea no tempo e espaço, como também, devido a diversos outros fatores, entre 

eles, as características geométricas da lagoa, posicionamento dos dispositivos de entrada e 

saída e influência de ventos (GONÇALVES et al., 1999; NELSON et al., 2004).  

No entanto, existem métodos que auxiliam no entendimento desses processos 

dinâmicos que envolvem o tratamento de esgoto. Para a compreensão da taxa de acumulação 
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do lodo é comum à utilização dos “sediments traps” ou armadilhas de sedimentação, sendo 

bastante utilizado em lagoas, rios e oceanos (SARAIVA, 2007).  

Para compreensão da distribuição do lodo é corriqueiro a realização do levantamento 

batimétrico (GONÇALVES et al., 1999; KELLNER; MOREIRA; PIRES, 2009; PEREIRA; 

CARVALHO, 2007). E para a compreensão de fatores hidráulicos e sua influência no sistema 

pode valer-se da modelagem matemática (SAH et al., 2011; WICHERNA; GEHRING; 

LÜBKEN, 2011), modelada através de softwares como o CFD (Computional Fluid Dinamic) 

(SAH et al., 2011; SHILTON, 2001). 

 

1.2 PRINCÍPIOS BÁSICOS DO TRATAMENTO DE ESGOTOS 

 

Apesar do tratamento de esgoto ter se iniciado acidentalmente, estudos posteriores 

buscaram identificar os fenômenos envolvidos, com o intuito de aperfeiçoar e controlar 

melhor os elementos. No decorrer desse tópico serão abordados os princípios básicos que 

governam o tratamento de esgotos, dentre eles os princípios biológicos, princípios da cinética 

de reação e da hidráulica de reatores, princípios da remoção da matéria orgânica e princípios 

da sedimentação. 

 

1.2.1 Princípios da Microbiologia e Ecologia 

 

O tratamento de esgotos pode ocorrer através de processos mecanizados ou 

puramente biológicos. Neste último o tratamento ocorre similarmente ao que ocorreria in 

natura em um corpo hídrico que ao receber uma carga de compostos orgânicos começa os 

processos de autodepuração. Nas estações de tratamento esses processos são otimizados de 

maneira que tenha condições controladas e taxas mais elevadas de depuração (VON 

SPERLING, 1996). 

As bactérias são os principais organismos envolvidos, mas, protozoários, fungos, 

algas e vermes também tomam parte do tratamento de esgotos. Para que esses organismos 

possam desenvolver suas funções: crescimento, locomoção, reprodução e outras, necessitam 

de energia, carbono e nutrientes. Quanto à fonte de carbono há dois tipos de organismos: os 

autótrofos que utilizam o gás carbono (CO2) e heterótrofos que utilizam o carbono presente na 

matéria orgânica. Para fonte de energia basicamente são dois: os fototróficos que utilizam a 

energia luminosa e os quimiotróficos que extraem energia de reações químicas (KELLNER; 

PIRES, 1998). 
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O papel a ser desempenhado por certos microrganismos dependerão do tipo de 

processo adotado. Em uma lagoa facultativa, será projetado um sistema de maneira a permitir 

o desenvolvimento de algas para que essas realizem a degradação da matéria orgânica por via 

aeróbia. Já em reatores anaeróbios serão projetados de maneira que os microrganismos 

presentes tenham natureza anaeróbia (bactérias acidogênica e metanogênicas), (KELLNER; 

PIRES, 1998; JORDÃO; PESSOA, 2011; VON SPERLING, 1996). 

As interações entre as comunidades de microrganismos e o meio ainda em 

transformação faz com que o crescimento de uma dada comunidade represente na limitação 

de outra. Assim, logo na entrada do sistema onde a concentração de matéria orgânica é alta 

(DBO remanescente) a concentração de bactérias ainda é baixa e a ameba (protozoários) pode 

ser encontrada. Ao longo do sistema ocorre o crescimento das bactérias e a substituição de 

amebas por protozoários flagelados (devido à mobilidade é mais eficiente na competição por 

alimentos), em um dado ponto do sistema a concentração de matéria orgânica será baixa 

(DBO remanescente), logo, restritiva a existência de protozoários flagelados e esse darão 

lugar aos protozoários ciliados (por requererem menor quantidade de alimentos), (KÖNIG 

apud VON SPERLING, 1996). 

Segundo Arceivala citado por Von Sperling (1996, 2002), em um sistema de 

tratamento de esgoto, naturalmente quando estão disponíveis mais de um aceptor de elétrons 

ocorre à utilização do que provê maior quantidade de energia, sendo assim, o oxigênio 

dissolvido é o primeiro a ser utilizado até sua exaustão e ao chegar nesse ponto o sistema 

deixa de ser aeróbio. Seguindo a decomposição da matéria orgânica, caso haja nitratos vão 

ocorrer reações de desnitrificação até a escassez do nitrato, neste momento o sistema deixa de 

realizar reações anóxidas e desse ponto em diante as reações que ocorrerão serão anaeróbias 

(o dióxido de carbono será convertido a metano), ou seja, na ausência de oxigênio e nitratos. 

Em um corpo hídrico o oxigênio dissolvido é um dos constituintes primordiais para a 

existência de uma biota aquática (NUVOLARI et al., 2003). 

Todas as reações biológicas do tratamento de esgoto ocorrem dentro de um volume 

físico, denominado reator. As reações biológicas que ocorrem dentro desse reator, dessa 

maneira atendem ao principio de balanço de massa, onde nenhuma matéria é perdida. Logo a 

matéria que sai do reator deverá ser igual a que entra, mais a que é gerada e menos a que é 

consumida e/ou permanece dentro do sistema. 
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1.2.2 Princípios da Cinética das Reações e da Hidráulica 

 

O espaço físico (volume) onde as reações biológicas ocorrem no tratamento de 

esgoto é denominado reator. As mudanças físicas que ocorrem no fluído enquanto esse 

permanece no reator devido ao balanço de massa são imprescindíveis para a concepção de um 

sistema. 

A cinética das reações que ocorrem no tratamento de esgoto é importante, uma vez 

que a maioria das reações ocorre lentamente. Quanto à ordem das reações destacam-se três: 

ordem zero onde a taxa de reação independe da concentração dos reagentes; primeira ordem a 

qual a taxa de reação é proporcional à concentração dos reagentes; saturação onde as reações 

de primeira ordem, transição e segunda ordem são descritas. As reações de terceira ordem são 

de natureza enzimática e devido sua flexibilidade é amplamente difundida (VON SPERLING, 

1996): O balanço de massa pode ser descrito pelo acúmulo do componente igualado à 

quantidade que entra adicionados a quantidade que sai mais o que é gerado (KELLNER; 

PIRES, 1998; VON SPERLING, 1996). 

Dentro de um reator para obter a concentração de um composto é necessário 

conhecer a sua hidráulica. Segundo Kellner e Pires (1998) e Von Sperling (1996) os modelos 

hidráulicos são definidos segundo o tipo de fluxo e o modelo de mistura. O molde de mistura 

depende de fatores como a geometria do reator, a vazão mássica e outros. O fluxo no reator 

pode ser intermitente (batelada) ou contínuo (entrada e saída contínuas). Quanto ao padrão de 

mistura há dois modelos básicos, o de mistura completa e o de fluxo de pistão e a combinação 

desses podem levar ao de fluxo disperso, as células de um sistema podem ser arranjadas em 

série ou em paralelo. 

Os reatores em batelada não possuem fluxo entrando e saindo, o seu conteúdo é 

misturado completamente e as partículas do fluído permanecem por um tempo igual dentro do 

sistema. O modelo de mistura completa promove a rápida mistura das partículas que entram 

no sistema e essas tem fluxo de saída em consoante à entrada, as geometrias desses tanques 

geralmente são quadradas ou circulares. O fluxo em pistão tem fluído entrando e saindo 

continuamente de maneira que a partícula que entra percorre todo o reator sem promover 

misturas longitudinais e sai na mesma sequência que entrou, esse modelo é favorecido em 

tanques com elevada relação comprimento versus largura. Em sistemas de fluxo disperso há 

uma combinação entre sistemas de fluxo em pistão e mistura completa, esses sistemas são 

comuns, mas por serem de difícil modelagem são simplificados para fluxo em pistão ou 

mistura completa (VON SPERLING, 1996) 
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Além de tudo, a geometria da lagoa tem influência direta no regime hidráulico e, em 

decorrência, na eficiência da remoção de patógenos e coliformes (VON SPERLING et al, 

2003). 

 

1.2.2.1 Reator de fluxo de pistão ideal 

 

O fluxo de pistão ideal é aquele onde cada elemento do fluído sai na mesma ordem 

que entrou no sistema, nenhum elemento de fluído sofre perturbação, adianta-se, atrasa-se ou 

se mistura. Os elementos de fluído escoam como êmbolos que fluem da montante para a 

jusante e cada elemento de fluído, por conseguinte, mantém exposto ao tratamento pelo 

mesmo tempo (ARCEIVALA apud VON SPERLING, 1996).  

Em reatores de fluxo de pistão que têm maior concentração de coliformes (por 

exemplo, próximo à entrada), a taxa de remoção será mais elevada nesse ponto diferente de 

reatores que se aproximam de mistura completa, onde ocorre uma maior homogeneização e as 

partículas que entram tendem a adquirir as características dos elementos que saem com certa 

rapidez. Nesses sistemas a remoção de coliformes é menor e sua forma aproxima-se de um 

círculo ou quadrado (VON SPERLING et al., 2003). 

 

1.2.2.2 Reator de fluxo de mistura ideal 

 

O reator ideal de mistura completa e fluxo contínuo é aquele no qual o elemento de 

fluído ao entrar no reator é instantaneamente disperso. A concentração de qualquer 

componente é a mesma em qualquer ponto do sistema, uma vez que, o conteúdo do reator é 

homogêneo (VON SPERLING, 1996).   

 

1.2.2.3 Reator de fluxo disperso 

 

O modelo de mistura completa e fluxo de pistão são padrões idealizadores, uma vez 

que o regime hidráulico em uma lagoa de estabilização não segue exatamente um ou outro, 

mas sim, muita das vezes o mais coerente é um modelo intermediário. O modelo de mistura 

completa representa um extremo (dispersão longitudinal infinita), enquanto o modelo de fluxo 

em pistão representa o outro extremo (dispersão longitudinal nula). No intermédio desses 

extremos estão os reatores dispersos, são modelos mais aproximados da realidade. Contudo, 

sua modelagem é complexa uma vez que é necessário o conhecimento de parâmetros como 
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decaimento bacteriano e o número de dispersão (VON SPERLING, 1996; VON SPERLING 

et al., 2003). 

A dispersão é o transporte longitudinal do material devido à turbulência e difusão 

molecular. Os curtos circuitos hidráulicos envolvem parte do fluxo e são o resultado de 

estratificação, por exemplo, diferença de densidade, e não de uma característica física do 

sistema. O principal efeito é a redução no tempo de residência efetivo. Os volumes mortos 

tem efeito similar aos curtos-circuitos (redução do tempo de residência efetivo, ou Tempo de 

Detenção Hidráulica – TDH), mas são uma função das características físicas do sistema. 

Ocorrem em cantos dos tanques, abaixo de vertedores e no lado interno de curvas 

(TCHOBANOGLOUS; SCHROEDER apud VON SPERLING, 1996). 

 

1.2.3 Princípio da Remoção da Matéria Orgânica 

 

A atuação das bactérias na remoção da matéria orgânica se inicia ainda na coleta de 

esgoto atingindo o máximo no sistema de tratamento, onde almeja principalmente a oxidação 

da matéria orgânica carbonácea e também a oxidação da matéria nitrogenada. 

A matéria carbonácea pode ser divida em matéria orgânica inerte (não 

biodegradável), a qual passa pelo sistema sem mudanças no seu estado físico e matéria 

orgânica biodegradável que sofre alterações ao passar pelo sistema. Essa última pode ser 

subdividida em: rapidamente degradável (solúvel) e lentamente biodegradável (particulada 

necessitando a quebra das partículas através da hidrólise para ser assimilada pelas bactérias).  

A conversão da matéria orgânica carbonácea pode ocorrer através de conversão 

aeróbia, valendo-se do oxigênio para oxidar a matéria orgânica e convertendo a produtos 

inertes (gás carbônico e água) e gerando energia. E a conversão da matéria carbonácea através 

de via anaeróbia, onde ocorre a geração de metano, gás carbônico e energia (inferior ao 

mecanismo aeróbio). A conversão anaeróbia pode ser dividida em duas fases (ver item 2.1.1) 

(VON SPERLING, 1996). 

 

1.2.4 Princípio da Sedimentação 

 

A sedimentação é uma operação física para remoção de partículas sólida com 

densidade superior à do líquido circundante. Em um reator onde a velocidade do fluxo de 

água é bem baixa, as partículas tendem a ir para o fundo sob a influência da gravidade. A 
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parte superior da coluna d’água fica clarificada e a parte inferior apresenta uma camada de 

lodo. Essa sedimentação pode ocorrer principalmente de maneira discreta ou floculenta.  

A sedimentação discreta pode ser analisada através das leis de Newton e Stokes. 

Segundo essas leis a velocidade final da partícula em um líquido é constante, e a velocidade 

vai ser função da força gravitacional e a força de atrito. Na sedimentação floculenta as 

partículas se aglomeram aumentando sua velocidade em função do aglomerado, deixando de 

ter velocidade constante. Diferente da discreta analisa-se os aglomerados e não partículas 

isoladas e assim conforme se aumenta a profundidade e tempo acrescenta a eficiência (VON 

SPERLING, 1996). 

 

1.2.5 Fatores que Interferem no Processo de Depuração 

 

O processo de depuração em lagoas estão susceptíveis à sofrer perturbações 

biológicas e hidráulicas devido a fatores diversos, que podem ter natureza controlável, 

adaptável ou ser praticamente incontroláveis. Os fatores que não podem ser controlados 

devem ser considerados de forma criteriosa de modo a minimizar seus efeitos negativos sobre 

o sistema ou tornar sua interferência um fator positivo para os sistemas de tratamento de 

esgotos. 

 

1.2.5.1 Fatores incontroláveis 

 

Jordão e Pessôa (2011) descrevem os fatores sobre os quais não se tem totalmente 

controle: meteorológicos, hidrológicos e intensidade luminosa. Tais fatores provocam no 

sistema: 

a) Evaporação: é um fator que pode levar à alterações nas concentrações de matéria 

orgânica, sólidos e outros elementos presentes. Essa alteração poderá provocar 

mudanças no equilíbrio biológico, uma vez que, poderá gerar salinidade excessiva; 

mudança no comportamento hidráulico, através da redução da lâmina líquida; 

b) Precipitação: as intensidades das chuvas poderão provocar efeitos inversos da 

evaporação, ou seja, diluição das concentrações de componentes; 

c) Temperatura: é um dos fatores mais atuantes e que desempenham um papel 

importante, uma vez que está relacionada com atores importantes como, a radiação 

solar, a velocidade da fotossíntese, a velocidade de metabolismos dos organismos;  
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d) Vento: têm importância para as lagoas por favorecerem a homogeneização da 

massa líquida, aumento da área de contato e distribuição do oxigênio, transporte de 

algas não motoras para outras zonas da lagoa. A ação desejada para o vento é 

moderada. Para o projeto das lagoas o ideal é se conhecer a direção dos ventos, os 

ventos dominantes, as variações sazonais de maneira a projetar a lagoa de maneira 

favorável à dispersão de possíveis odores para zonas não habitáveis e também 

posicionar de maneira à direção dos ventos dominantes coincidirem com a direção 

do fluxo da lagoa, favorecendo o escoamento; 

e) Mistura e estratificação térmica: a mistura é um fenômeno comum e se deve à ação 

dos ventos e ao diferencial de temperatura, essa ação é benéfica para a 

homogeneização das algas e do oxigênio e a redução de problemas de curtos 

circuitos hidráulicos. Contudo, a incidência solar poderá gerar efeitos que 

estratifiquem transversalmente a lagoa e na camada superior se formar uma 

camada mais quente e viscosa e na parte inferior uma camada mais densa. Na 

superfície ficarão localizadas algas motoras que em altas concentrações impedirão 

que a incidência solar penetre as regiões mais profundas. Esse fenômeno pode ser 

quebrado através de fenômeno natural como a inversão térmica, muito ocorrida ao 

entardecer ou provocada por frentes frias. Com o resfriamento da camada superior 

essa poderá obter a mesma  temperatura da inferior, promovendo a mistura. Ou 

poderá a camada superior tornar-se mais fria, e consequentemente mais densa e 

inverter com a camada inferior. Trabalhos como o de Gloyna apud Jordão e Pessoa 

(2011) preveem uma queda de até 3ºC por metro nos períodos de estratificação, e 

redução de produção de metano até de cinco vezes se a temperatura reduzir de 

20ºC para 15ºC. Nuvens: interferem diretamente na incidência solar e sua 

influência deverá ser considerada se for uma camada muito espessa e duradoura ao 

longo do ano; 

f) Radiação solar: influencia diretamente na velocidade de fotossíntese. 

 

1.2.5.2 Fatores controláveis 

 

Os fatores controláveis são as características do esgoto a ser tratado, características 

do terreno, as características do corpo receptor, legislação ambiental, interferência das 

comunidades locais.  
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Quanto à característica do esgoto deve-se saber: o tipo de esgoto, se doméstico, 

industrial, agrícola, unitário ou separador; a sua vazão; a carga de DBO ou Demanda Química 

de Oxigênio (DQO); concentração de sólidos; concentração de coliformes fecais; 

concentração de nutrientes; toxidade.  

À respeito da característica do terreno deve-se: conhecer a profundidade do lençol 

freático, taxa de percolação do terreno, características topográficas e o custo do terreno. 

 Em relação aos demais fatores: as cotas de inundações, localização do corpo 

receptor, característica de recepção do corpo receptor, legislações de todas instancias, 

interferência nas comunidades próximas e assoreamento e acumulação de lodo. O 

assoreamento e acumulação do lodo no fundo são fenômenos que estão associados à 

concentração de sólidos do efluente como também com a existência ou não de pré-tratamento. 

A taxa relativa de acúmulo do lodo decai com o tempo devido estar associada aos 

mecanismos de digestão e fermentação anaeróbia (JORDÃO; PESSÔA, 2011).  

 

1.3 SISTEMA PRELIMINAR DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

 

Os sistemas preliminares de tratamento são necessários para a separação sólido-

líquido, e evitam que certos sólidos grosseiros atinjam os sistemas primários de tratamento e 

seja necessário por consequência um maior dimensionamento dessas unidades. 

Apesar do material inorgânico (como areia) ter parcela pequena no efluente 

doméstico ainda assim é necessário sua remoção, já que essa tende a se concentrar próximo às 

entradas de sistemas em geral e em sistemas em série, na primeira célula, enfatizando a 

imperiosidade de um bom sistema preliminar de tratamento do esgoto (VON SPERLING, 

2002). Por se tratar de material inorgânico a areia não sofrerá nenhuma transformação dentro 

do reator, e assim a decantação desse material com o tempo resultará na diminuição do 

volume útil da lagoa, diferente do material orgânico que sofrerá compactação através da 

digestão anaeróbia. 

 

1.4 SISTEMA AUSTRALIANO 

 

Nesse sistema, lagoas anaeróbias são procedidas de lagoas facultativas, esse tipo de 

sistema apresenta vantagens sobre um sistema unicamente facultativo. A diminuição da área 

necessária é uma grande vantagem por economizar área superficial, uma vez que lagoas 



30 

 

anaeróbias podem ser mais profundas; também são responsáveis pela estabilização de no 

mínimo 50% de DBO.  

Com o efluente chegando inicialmente em uma lagoa anaeróbia os efeitos das “cargas 

choques” são minimizados em relação às mesmas cargas chegando em uma lagoa facultativas 

primária. A acumulação de sólidos também ocorre nessa lagoa, que é mais profunda e pode 

ter melhor efeito sobre a digestão desse lodo (JORDÃO; PESSÔA, 2011; SOBRINHO; 

JORDÃO, 2001). 

Após o sistema anaeróbio é necessário muitas das vezes um sistema facultativo, uma 

vez que o efluente de lagoas anaeróbias geralmente não é adequado para disposição final em 

um corpo receptor (EPA, 2002). 

 

1.5 LAGOA ANAERÓBIA 

 

As lagoas anaeróbias são projetadas para que a estabilização da matéria orgânica 

ocorra na ausência de oxigênio dissolvido através dos fenômenos de digestão anaeróbia e 

fermentação metanogênicas, similarmente ao que ocorre em uma fossa séptica ou digestor 

anaeróbio (EPA, 2002; JORDÃO; PESSÔA, 2011). Geralmente são projetadas para o 

tratamento de esgoto primário sendo dimensionadas para receber altas cargas orgânicas 

impedindo a presença de oxigênio dissolvido. 

Se comparadas ao sistema americano de lagoas (tradicional), a lagoa anaeróbia 

representaria o digestor anaeróbio ou decantador primário (KELLNER; PIRES, 1998). 

 

1.5.1 Princípio do Funcionamento 

 

Nos reatores anaeróbios devido à grande concentração de sólidos dissolvidos a 

turbidez é elevada de maneira que a quantidade de luz solar que adentra a lagoa se torne 

limitada ou nula, desfavorecendo os microrganismos foto aceptores. Por outro lado, os 

microrganismos quimioautótrofos (responsáveis pela nitrificação) e os quimoheterótrofos 

(responsáveis por outras reações importantes no tratamento de esgotos) são os que 

predominam na não incidência solar (VON SPERLING, 1996). 

Os microrganismos anaeróbios na ausência de oxigênio convertem materiais orgânicos 

em produtos mais estáveis como o dióxido de carbono e metano, o processo de degradação 

envolve duas fases distintas, mas relacionadas: a formação do ácido e a produção de metano. 

Durante a fase de formação do ácido, bactérias convertem os compostos orgânicos complexos 
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(carboidratos, gorduras e proteínas) em compostos orgânicos simples de cadeia curta, e a 

ácidos orgânicos voláteis (acético, propiônico e lático).  

As bactérias anaeróbicas envolvidas nessa fase são chamadas de formadoras de 

metano. Durante essa fase ocorre a redução da DBO e DQO, pois ocorre a assimilação dos 

compostos de cadeia curta pelos microrganismos. A fase de produção de metano trata-se de 

uma fase intermediária. Primeiro, as bactérias convertem os compostos de cadeia curta em 

ácidos orgânicos de acetato, de gás hidrogênio, e dióxido de carbono.  

Esse processo intermediário é chamado de acetogênese. Posteriormente, várias 

espécies de bactérias estritamente anaeróbias (bactérias metanogênicas) convertem o acetato, 

hidrogênio e dióxido de carbono em metano (CH4). Se o sistema estiver funcionando em 

equilíbrio as duas fases de degradação ocorrerão simultaneamente (EPA, 2002; VON 

SPERLING, 1996). 

 

1.5.2 Aspectos de Dimensionamento 

 

Apesar dos processos de depuração de águas residuárias ocorrerem de forma natural, 

alguns aspectos de dimensionamento deverão ser cumpridos, a fim de se evitar problemas que 

poderão ocorrer em todas as fases do empreendimento. 

A profundidade é um desses aspectos e recomenda-se que as lagoas anaeróbias tenham 

profundidade entre 3 a 4,5 metros. As vantagens de se adotar uma lagoa mais profunda pode 

ser enumerada como a redução de área superficial, menor influência do meio externo sobre o 

reator e volume mais adequado para o acúmulo de sólidos. Lagoas que não comtemplem a 

desarenação prévia, deverão ser 0,5 metro mais profundas em pelo menos 0,25% da área de 

fundo da lagoa. Essa é uma medida de proteção para as bactérias formadoras do metano. Não 

obstante, adotando-se uma lagoa muito profunda o maior risco é o de ocorrer à estratificação 

térmica. Eventos de mudança abrupta de temperatura poderão implicar na mistura e inserção 

de oxigênio dissolvido no meio líquido, provocando a inibição das bactérias metanogênicas e 

a ascensão de gases fétidos (KELLNER; PIRES, 1998; VON SPERLING, 2002). 

A distribuição uniforme do afluente ao longo da lagoa é algo desejável, no entanto, 

dificilmente ocorre, devido à influência dos ventos e diferença de temperatura. Isso ocasiona 

em curtos-circuitos (caminhos preferenciais), deposição irregular de sólidos na entrada e 

redução no tempo de detenção hidráulico. Portanto, para mitigar esses efeitos se busca 

projetar entradas e saídas múltiplas, cortinas de anteparo, proteção contra os ventos, dispersão 
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adequada do fluxo e superfície líquida limitada a 5 ha (ABNT apud JORDÃO; PESSOA, 

2011). 

Outro aspecto relevante para a projeção de lagoas anaeróbias é a definição da relação 

Comprimento versus Largura, que geralmente obedece à ordem de 2 a 3 (JORDÃO; 

PESSÔA, 2011). 

O Tempo de Detenção Hidráulico (TDH) deve ser suficiente para proporcionar a 

sedimentação dos sólidos e o contato entre o efluente e o substrato. Dessa forma geralmente 

se adota o tempo mínimo requerido para a geração das bactérias formadoras do metano, que 

requerem de 2 a 5 dias (JORDÃO; PESSOA, 2011; KELLNER; PIRES, 1998; VON 

SPERLING, 2002). 

 

1.5.3 Aspectos Operacionais 

 

Apesar dos sistemas de lagoas anaeróbias serem simples, deverão ter um 

acompanhamento e monitoramento das atividades que estão ocorrendo para evitarem-se 

problemas operacionais. Neste contexto, Jordão e Pessôa (2011) e Kellner e Pires (1998) 

elaboraram um trabalho prático, identificando quais são os fenômenos envolvidos e como 

evitá-los. Nesses reatores não poderá ser identificada a presença de oxigênio dissolvido na 

massa líquida, devido a esse elemento ser tóxico a alguns microrganismos envolvidos. Caso 

ocorram manchas verdes no encontro do líquido com o talude essas deverão ser removidas, 

pois poderão ser algas.  

Para se evitar o aparecimento de insetos deverá ser removida esporadicamente a 

vegetação interna no talude. Eventualmente deverá também ser feita a desobstrução do canal 

de entrada para evitar o entupimento. Caso seja identificado vazamento no talude poderá ser 

feito a correção com argila. Uma lagoa bem operada terá a formação de uma camada de 

escuma, contendo óleos, plásticos e uma série de materiais flutuantes que ajudarão a manter 

as condições anaeróbias e dificultar a dispersão de odores. Caso o sistema antecessor seja uma 

lagoa facultativa, deverá ser feita a análise para saber se não está ocorrendo a passagem de 

material flutuante para a lagoa facultativa. 
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1.5.3.1 Aspectos que causam odor 

 

O problema de odor pode ser causado pela sobrecarga de esgotos e diminuição do 

tempo de detenção hidráulico, presença de substâncias tóxicas, e a queda brusca da 

temperatura.  

Uma alternativa em sistemas conjuntos a lagoas facultativas é recircular na proporção 

de 1/6 o esgoto da lagoa facultativa para a entrada da lagoa anaeróbia. Quimicamente pode-se 

controlar o odor adicionando nitrato de sódio em vários pontos da lagoa, valer-se de 120g de 

cal para cada 10m³ volume da lagoa ou adicionar cloro. Apesar de o cloro ser eficiente, em 

um curto período causa distúrbios no sistema. Na ausência de outros recursos pode-se 

adicionar oléo-queimado na superfície da lagoa para evitar o desprendimento de gases. 

 

1.6 LAGOA FACULTATIVA 

 

O termo facultativa advém do fato de que neste sistema predominam as bactérias 

facultativas, com capacidade de adaptação aos dois ambientes formados: aeróbios (mais à 

superfície) e anaeróbios (no fundo das lagoas). A DBO solúvel e a DBO finamente 

particulada são estabilizadas aerobiamente por bactérias dispersas no meio líquido, ao passo 

que a DBO suspensa tende a sedimentar, sendo convertida anaerobiamente por bactérias no 

fundo da lagoa. O oxigênio requerido pelas bactérias aeróbias é fornecido pelas algas, através 

da fotossíntese. Esta alternativa praticamente se limita ao tratamento de pequenas vazões, pois 

caso contrário, a demanda de área seria exagerada, de forma a manter os limites de carga 

orgânica (kg DBO/ha.d) ou seria necessária a oxigenação do sistema (CHERNICHARO et al., 

2006; JORDÃO; PESSÔA, 2011).  

 

1.6.1 Princípio do Funcionamento 

 

As lagoas facultativas são construídas para facilitar a incidência luminosa, destarte, os 

microrganismos predominantes são os que obtêm energia através da energia luminosa 

(fotoheterótrofos e fotoautótrofos), sendo as algas o principal microrganismo envolvido 

(VON SPERLING, 1996). 

No funcionamento de um sistema de lagoa facultativa as reações que ocorrem 

obedecem a um ciclo natural e contínuo que incluem a oxidação da matéria carbonácea pelas 

bactérias, nitrificação da matéria orgânica nitrogenada, a oxidação da camada superior através 
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das algas e a redução da matéria orgânica na parte inferior da lagoa através de bactérias 

anaeróbias (JORDÃO; PESSOA, 2011; KELLNER; PIRES, 1998). As algas e bactérias não 

competem pelo mesmo substrato, mas suas atividades estão inter-relacionadas (KELLNER; 

PIRES, 1998).  

As bactérias fazem a conversão da matéria orgânica mais complexa a produtos mais 

solúveis, através da transformação da matéria orgânica na presença de oxigênio à matéria 

celular, CO2 e água. O carbono produzido será parcialmente utilizado como fonte de energia e 

outra parcela será utilizada para formar novas células, juntamente com o fósforo e nitrogênio 

(JORDÃO; PESSOA, 2011; KELLNER; PIRES, 1998). 

Simultaneamente e paralelamente as algas irão valer-se do gás carbônico produzido 

pelas bactérias para as funções necessária do protoplasma das algas, convertendo o CO2 em 

oxigênio molecular (O2). O oxigênio convertido será introduzido no ciclo aonde será 

novamente utilizado para a oxidação da matéria orgânica. Portanto, as algas são responsáveis 

por boa parte do oxigênio necessário as bactérias e a outra parte é introduzida na lagoa através 

da difusão da atmosfera para a lagoa (VON SPERLING, 2002).  

 

1.6.2 Aspectos de Dimensionamento 

 

Em geral as lagoas facultativas apresentam profundidade entre 1,00 a 1,50m e tempo 

de detenção hidráulico é próximo de 20 dias (KELLNER; PIRES, 1998). As lagoas 

facultativas são mais rasas comparadas as lagoas anaeróbias, uma vez que nesse sistema é 

necessário favorecer a incidência solar, indispensável ao desenvolvimento de algas. Essa 

condição também permite uma maior oxigenação do perfil da lagoa. Essa pequena 

profundidade se torna um aspecto limitante de sua utilização, pois para compensar é requerido 

uma grande área superficial. 

Outro aspecto que limita sua utilização é o alto tempo de detenção hidráulico (também 

comparado a sistemas anaeróbios) que também influenciará na área que a lagoa ocupará. 

 

1.6.3 Algas 

 

As algas, por serem organismos que necessitam de luz solar, permanecem na região 

superior da lagoa normalmente de 15 a 40 cm de profundidade. Durante o dia são 

responsáveis pela produção de oxigênio e a noite consome parte de oxigênio na respiração. O 

balanço de oxigênio produzido é favorável ao sistema (JORDÃO; PESSÔA, 2011). 
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As algas têm grande influência na biologia e na química das lagoas de estabilização. 

Constituem um grupo de organismos uni ou pluricelulares, móveis ou imóveis, dotados de 

pigmentos fotossintéticos denominados clorofila (KELLNER; PIRES, 1998). 

Há diversos tipos de algas envolvidas no tratamento nas lagoas (JORDÃO; PESSÔA, 

2011; KELLNER; PIRES, 1998), contudo, destacam-se as algas verdes e algas azuis-verdes. 

As algas verdes que conferem a lagoa uma cor esverdeada com indício de bom 

condicionamento são, tipicamente: Chlamydomonas, Euglenas, Chlorellas. O grupo da 

Chlamydomonas e Euglenas são as primeiras as serem identificadas na lagoa e dominantes 

nos períodos frios e as Chlorellas tem maior capacidade de adaptação a diferentes períodos.  

As algas azuis-verdes, ou verde-azuladas, são cianobactérias, filamentosas, 

apresentam características de algas e bactérias. Sua presença é um forte indicativo que as 

algas verdes não encontraram ambiente favorável ou foram predadas por outros organismos 

(como por exemplo, protozoários), uma vez que as algas verde-azuladas (Oscillatoria, 

Phordiminnum, Anacystis, Anabaena) predominam em situações de pH (Potencial 

Hidrogeniônico) baixo e a presença de pouco nutriente no meio ou os nutrientes em 

desequilíbrio (EPA, 1977). Branco apud Kellner e Pires (1998) cita que as algas azuis não 

sedimentam mesmo depois de mortas, impedindo que a luz essencial ao processo das algas 

verdes penetre. 

 

1.6.4 Aspectos Operacionais 

 

Uma lagoa facultativa bem operada terá oxigênio dissolvido próximo à superfície onde 

fica exposta à radiação solar, seu efluente possuirá uma cor verde intensa (meio transparente) 

e não terá presença de sólidos sedimentáveis. Caso a cor da lagoa seja verde clara ou amarela 

será um indicativo da predominância de crustáceos que se alimentam das algas. Se a lagoa 

mudar abruptamente da cor de verde para cinza significa que está havendo uma sobrecarga e 

será necessária uma nova lagoa em paralelo. 

Em épocas de insolação intensa o fluído poderá adquirir a coloração verde leitosa 

juntamente com a elevação de pH. Essa elevação de pH será um indicativo da formação de 

hidróxidos de magnésio e sulfatos de cálcio que irão precipitar e esse fenômeno é conhecido 

como autofloculação. O aparecimento de uma coloração verde azulada ou mesmo machas 

verdes intensas (verdadeiras capas) indica uma excessiva proliferação de algas, essas deverão 

ser desintegradas para que, a morte dessas algas não provoque odores fétidos.  
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Havendo infiltrações de esgotos pelos diques esses deverão ser colmatados com argila 

compactada. De nenhum modo deverá ter a presença de vegetação na parte interna da lagoa, 

uma vez que propiciará a presença de vetores. A principal operação de uma lagoa facultativa é 

adequação do nível d’água com a temperatura ou nebulosidade, em meses de menor 

temperatura ou nebulosidade a lâmina líquida deverá ser menor. Em meses ensolarados 

deverá operar com a lâmina líquida máxima (JORDÃO; PESSÔA, 2011). 

Segundo Kellner e Pires (1998), por se tratar de um sistema simples, tem-se 

encontrado grande número de lagoas de estabilização facultativas destruídas pela falta de 

manutenção e controle operacional. Uma lagoa bem operada e com adequada manutenção é 

um sistema como qualquer outro de tratar esgotos, não causa perturbações as vizinhanças. 

 

1.6.4.1 Aspectos que causam odor 

 

O odor desagradável segundo Jordão e Pessoa (2011) pode ser provocado pela 

sobrecarga de esgotos, longos períodos com tempo nublado e temperaturas baixas, presença 

de substâncias tóxicas no esgoto, formação de correntes preferenciais provocando curtos-

circuitos e presença de massas flutuantes de algas na superfície. A prevenção e recuperação 

pode ser promovida das seguintes maneiras: 

a) No caso de sobrecarga de esgotos é recomendado paralisar a lagoa que está 

apresentando problemas até que se recupere, caso seja possível colocar outra 

operando em paralelo; caso seja célula única poderá ser feita a recirculação do 

efluente na proporção de 1:6; poderá valer-se de aeradores superficiais; deverá ser 

avaliada a necessidade de inserir novas entradas na lagoa, promovendo a melhor 

distribuição do efluente e evitando a formação de caminhos preferenciais; 

b) No caso de longos períodos com tempo nublado e temperaturas baixas a produção 

de oxigênio será comprometida, logo, recomenda-se: diminuir a lâmina d’água e 

colocar outra lagoa em paralelo; instalar aeradores superficiais a entrada para 

ajudar na produção de oxigênio; 

c) Caso haja presença de substâncias tóxicas no efluente marcada por mudanças 

repentinas, podem estar associadas a lançamentos industriais e um exame físico-

químico deverá ser efetuado e assim recomenda-se parar com a operação dessa 

lagoa e colocar uma outra lagoa paralelamente com aeradores; percorrer as 

tubulações e caixas de visitas verificando as tubulações e possíveis ligações 

industriais; 



37 

 

d) Formação de correntes preferenciais que promovem curtos-circuitos podem estar 

associadas à má distribuição do efluente em relação à geometria ou a presença de 

vegetais aquáticos no interior dessas lagos, para tal, sugere-se: em casos de 

entradas múltiplas promover a uniformização; em caso de entrada única, construir 

outras entradas e também remover todo tipo de vegetais na parte interna da lagoa. 

e) Presença de massa flutuante de algas na superfície líquida é recomendando o 

jateamento, rastelamento ou remoção utilizando peneiras.  

 

1.7 LAGOA DE MATURAÇÃO 

 

As lagoas de maturação são usadas no final de um sistema clássico de lagoas de 

estabilização, e através delas almeja-se a melhoria da qualidade do efluente anteriormente 

tratado, pela redução de organismos patógenos, particularmente coliformes fecais. Dessa 

maneira, a remoção de DBO ocorrida nas primeiras unidades do sistema tem por finalidade à 

proteção ambiental já nas lagoas de maturação o que se objetiva é a proteção da saúde pública 

através da inativação de microrganismos patógenos (BRACHO; LIOYD; ALDANA, 2006; 

VON SPERLING, 2002). 

Portanto, não é finalidade desse sistema a remoção complementar de DBO e sim o 

polimento de efluentes de lagoas anaeróbias e facultativas (uma vez que essas lagoas não são 

projetadas para favorecer a inativação de microrganismos patógenos) e assim, é necessário 

complementar o tratamento com lagoas de maturação, que por sua vez são concebidas para 

favorecer que a luz Ultra Violeta (UV) penetre a lagoa e essa seja responsável pela inativação 

de patógenos. Esse método demanda menos recursos e são mais simples do que outros 

métodos como a cloração para inativação de microrganismos patógenos (VON SPEERLING, 

2002).  

A radiação UV é conhecida por desinfetar as células bacterianas, mesmo aquelas 

resistentes aos antibióticos (MAYO, 1995). A decisão sobre a implantação do sistema de 

desinfecção não é tão simples, pois envolve custo e deve garantir a eficiência na remoção de 

microrganismos danosos à saúde humana, sendo eles, bactérias, vírus, protozoários e 

helmintos (VON SPERLING, 2005). 

Chernicharo et al. (2006) e Von Sperling (2002, 2005) explicam os mecanismos 

potencializados nas lagoas de maturação, onde o afluente da lagoa de maturação contém carga 

orgânica já reduzida nos sistemas anteriores e assim a fotossíntese predomina em relação à 



38 

 

respiração (bacteriana e das algas, estas a noite). Dessa maneira os teores de OD e pH tornam-

se mais elevados favorecendo os efeitos bactericida e viricida da irradiação UV.  

Esses fatores também elevam de maneira relativa à eficiência da remoção de 

nitrogênio (volatização da amônia) e parcialmente de fosfatos (precipitação de fosfatos). A 

remoção de patógenos (bactérias patogênicas e vírus) é evidenciada pela remoção de 

coliformes, que é elevadíssima, complementando o tratamento já iniciado nas unidades 

anteriores. Os helmintos e protozoários podem ser removidos pela sedimentação, dependendo 

tão somente do TDH. Essas lagoas são projetadas em série ou com defletores (chicanas). 

 

1.8 A PROBLEMATICA DA GESTÃO DE LODO EM ETE 

 

Apesar da importância e inevitabilidade do acúmulo de lodo em lagoas primárias, a 

gestão do lodo é raramente considerada como parte integrante do projeto. Segundo Nelson et 

al. (2004) uma das razões para a falta de atenção dada ao lodo é a disponibilidade de pouca 

informação sobre as taxas de acumulação de lodo, sua distribuição dentro da lagoa e a 

característica do lodo em si. A taxa de acúmulo de lodo deve ser conhecida para que a 

frequência de remoção do lodo possa ser integrada ao projeto da lagoa, programação de 

manutenção e orçamento. 

Gonçalves et al. (1999) observou que tem sido dada uma importância secundária a 

problemas do lodo produzido nas lagoas de estabilização. Ao conduzir uma enquete nacional 

(UFES em 1997), verificou que cerca de 90% das lagoas de um total de 36 ETE’s nunca 

sofreram remoção de lodo. Em apenas quatro lagoas foram realizadas remoção, uma por 

dragagem e as demais por remoção manual. Há registros de lagoas com mais de 50% do seu 

volume útil tomado por lodo (Camburi – ES). A Remoção do lodo pela CESAN (Companhia 

Espírito Santense de Saneamento) nas lagoas de Camburí e Valparaíso demandaram 

complicada operação de engenharia e em ambos casos foi imperiosa a paralisação do sistema 

para a desidratação prévia. 

 

1.9 A QUANTIFICAÇÃO DOS SEDIMENTOS 

 

A concentração de sólidos no efluente é variável devido a múltiplos fatores inerentes 

à forma de utilização da água, aos aspectos construtivos e operacionais da rede de esgoto, à 

exposição dos sistemas de tratamento aos fatores climáticos como o vento, irradiação e 

precipitação (que estratificam a lagoa e/ou podem diluir o efluente). Separadamente, cada 
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aspecto pode causar um tipo de interferência no efluente, mas dentro de uma dinâmica a 

compreensão se torna ainda mais dificultada. 

Dessa forma dentro dessa problemática as armadilhas de sedimentação por ficarem 

expostas a esse conjunto de eventos por um dado tempo, tem a maior capacidade de amostrar 

a dinâmica desses eventos.  

Esse método de medição dos sedimentos é o mais difundido sendo bastante utilizado 

em lagos, rios e oceanos (SARAIVA, 2007). A utilização de tal modelo de amostragem sofreu 

algumas críticas devido a concepção errônea de “snow-fence”, no qual os coletores de 

qualquer espécie tenderiam a superestimar o material coletado pela diminuição da turbulência 

ao redor da câmara de entrada ou subestimar pela perda de material coletado (KOZERSKI, 

2002). 

Vários tipos de materiais já foram testados como jarras, funis, garrafas e cilindros 

(ROSA et al., 1991 apud SARAIVA, 2007), no entando as armadilhas cilíndricas são as mais 

eficientes em lidar com a dinâmica dos diferentes escoamentos (ZAJACZKOWSK, 2002). 

O problema da decomposição da matéria orgânica está relacionada com o tempo de 

exposição da armadilha, temperatura da água e composição do material particulado. Tem sido 

aceito a perda através da decomposição de até 10% (ROSA et al. 1991 apud SARAIVA, 

2007). Bloesch e Burns (1980) sugeriram um tempo de exposição de 15 dias e tem sido 

adotado pela maioria dos pesquisadores. 

 

1.10 A FORMAÇÃO DO LODO E INFLUÊNCIA NO COMPORTAMENTO 

HIDRODINÂMICO 

 

A formação do lodo no fundo da lagoa é devido à sedimentação da matéria (orgânica 

e inorgânica) suspensa no efluente. A matéria orgânica é composta por bactérias, fungos e 

composto orgânicos. A fração inorgânica é constituída por material inorgânico que sobrou da 

atividade microbiana, bem como partículas sólidas não biodegradáveis carreadas no esgoto ou 

pela erosão dos taludes, como por exemplo, a areia. (GONÇALVES et al., 1999; NELSON et 

al., 2004; SARAIVA, 2007; VON SPERLING, 2002). A fração orgânica por sua vez é 

transformada via metanogênese e sufidogênese, em água e gases. Em conformidade a isso, o 

volume acumulado é inferior ao volume sedimentado (OLESZKIEWICZ; KIOZIARSKI, 

1986; GONÇALVES et al., 1999; NELSON et al., 2004; VON SPERLING, 2002). 

O acúmulo do lodo no fundo da lagoa depende diretamente das características do 

esgoto, do estado de conservação e operação da rede coletora e da eficiência da etapa de pré-
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tratamento na ETE. Uma rede mal construída ou com estado de conservação deficiente poderá 

carrear grandes quantidades de material inerte para as ETE’s (GONÇALVES et al., 1999). 

Através da transformação anaeróbia que ocorre no lodo podem ser formados 

subprodutos líquidos e esses serem reincorporados ao fluído, gerando uma nova carga de 

DBO. Valendo-se desse fenômeno em algumas épocas do ano que se tem uma alta 

temperatura pode culminar no acréscimo de DBO (VON SPERLING, 2002). 

Gonçalves et al. (1999) considera a deposição de sólidos sedimentáveis praticamente 

nula em lagoas secundárias, uma vez que 100% dos sólidos sedimentáveis são retidos nas 

lagoas primárias. A acumulação de lodo é maior em lagoas primárias e pode afetar o 

desempenho devido à alteração da hidráulica, através da redução do volume efetivo e também 

através da formação de um fundo irregular (PEÑA; MARA; SANCHEZ, 2000). Portanto, a 

remoção de lodo periódica é geralmente necessária para a sustentabilidade em longo prazo 

dos sistemas (NELSON et al., 2004). 

A taxa de acumulação de lodos é influenciada por fatores tais: as características do 

esgoto, período de tempo em operação, a eficiência do pré-tratamento, o posicionamento dos 

dispositivos de entrada e saída, as características geométricas da lagoa, as taxas de 

carregamento orgânico e hidráulico e outros. Desta forma, o acúmulo de lodo em lagoas 

facultativas primárias ou anaeróbias não ocorre de forma homogênea no tempo e no espaço 

(GONÇALVES et al., 1999).  

Além de se conhecer a taxa de sedimentação do lodo é necessário saber como sua 

formação está distribuída na lagoa. A distribuição do lodo poderá ter impacto significativo no 

sistema hidráulico da lagoa e como consequência, na eficiência do tratamento, na frequência 

de remoção do lodo e nas opções de viabilidade de remoção do lodo. Uma melhor 

compreensão da distribuição do lodo em uma lagoa pode levar a melhorias no desenho e 

assim prover uma distribuição ótima, e com menores impactos sobre o sistema hidráulico 

(GOLÇALVES et al., 1999; NELSON et al., 2004).  

Segundo Gonçalves et al. (1999) a maior parte dos relatos sobre a distribuição 

espacial da camada de lodo em lagoas primárias ocorrem próximo a entrada e a saída. A 

acumulação próxima à entrada pode ser atribuída à alta concentração de sólidos sedimentáveis 

orgânicos e inorgânicos no afluente. 

Atualmente é comum determinar o acúmulo de lodo através de fórmulas empíricas 

como a taxa de acumulação per capita. Contudo, muitas fórmulas não foram validadas e 

dependem da temperatura, entre outros fatores. Assim, para resultados razoáveis é necessária 
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a inserção de dados regionais, para que os modelos se tornem totalmente desenvolvidos 

(NELSON et al., 2004; PAPADOPOULOS et al., 2003; SAQQAR; PESCOD, 1995) 

A taxa de acúmulo média de lodo em lagoas facultativas é da ordem de 0,03 a 0,08 

m³/hab.ano (GONÇALVES et al., 1999; VON SPERLING, 2002). Nelson et al. (2004) 

encontraram valores um pouco abaixo do intervalo acima citado (0,021 – 0,036 m³/hab.ano). 

O acúmulo de lodo pode ser expresso em cerca de 0,02 a 0,10 m³/hab.ano para lagoas 

anaeróbias, 0,03 a 0,09 m³/hab.ano para lagoas facultativas primárias e 0,03 a 0,05 m³/hab.ano 

para lagoas facultativas secundárias (VON SPERLING et al., 2003). 

Uma forma de compreender a distribuição do lodo é modelando a hidráulica da lagoa 

para predizer como o fluído se comportará dentro do reator. Em reatores que têm a atividade 

recém-iniciada assim como Sah et al. (2011) a ressuspensão do lodo não será muito 

expressiva e pode ser considerada insignificante. 

 

1.11 A MODELAGEM MATEMÁTICA E O COMPORTAMENTO 

HIDRODINÂMICO 

 

Segundo Wicherna, Gehring e Lübken (2011), a modelagem matemática poderá 

fornecer informações importantes para o entendimento básico de conversão bioquímica 

microbiana, resolver problemas operacionais e projetar plantas ideais para a redução de 

energia e custos para o investimento, contribuindo para a gestão de sistemas altamente 

complexo. Diante do exposto, seu uso se torna importante para países em desenvolvimento 

que têm alta demanda por soluções para gestão de águas mais sustentáveis. Esses modelos 

contribuem para uma abordagem mais integral, envolvendo técnica, objetivos econômicos e 

sociais. 

Ultimamente modelagem tem servido como uma importante ferramenta, de baixo 

custo para uma melhor descrição e compreensão de sistemas de Lagoas de Estabilização 

(SAH et al., 2011).  

No entanto, os processos que ocorrem em lagoas de tratamento de esgoto ainda não 

estão completamente esclarecidos. Fatores ambientais, como: a radiação solar, o vento, os 

processos biológicos e a hidrodinâmica ainda não foram totalmente analisados ou não 

conseguiram ser validados com dados experimentais (WICHERNA; GEHRING; LÜBKENA, 

2011) 

Projetos de melhoramento hidráulico de lagoas de estabilização têm a indigência de 

tornar o uso do solo mais eficiente. Canais e defletores (chicanas) podem evitar a incidências 
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de muitos curtos-circuitos, no entanto, a presença de chicanas não impede necessariamente a 

formação de zonas mortas. Padrões de fluxo próximos a fluxo de pistão podem ser induzidos 

projetando lagoas com canais. Em lagoas de maturação o seu uso pode aumentar a remoção 

de coliformes fecais (BRACHO; LIOYD; ALDANA, 2006). 

Sah et al. (2011) mencionam em seu trabalho que diversos outros trabalhos têm sido 

desenvolvidos buscando estudar o efeitos das chicanas e do vento. E nesses estudos são 

revelados que a adição de chicanas ou a mistura proporcionada pela ação do vento, melhoram 

as condições hidráulicas na lagoa, e, portanto, na maioria dos casos também a qualidade do 

efluente. A introdução de defletores pode criar efeitos de canalização com velocidade 

ligeiramente superior próxima a curvas (SHILTON; HARRISON apud SAH et al., 2011) 

A utilização de modelagem hidráulica pode ser valiosa para a otimização de sistemas 

de lagoas, superando técnicas como corante traçador, drogues, flutuadores, etc. Essas técnicas 

são tediosas, morosas, onerosas e não permitem a previsão correta da melhor alternativa para 

a engenharia. Ademais, essas medições são feitas por um curto período, de tal forma que o 

perfil do fluxo investigado representa somente o período analisado (SAH et al., 2011) 

Dentro da modelagem um método que está em difusão devido a sua capacidade de 

resolução de problemas de hidrodinâmica é o Computional Fluid Dinamic (CFD). A dinâmica 

dos fluidos computacional (CFD) é uma poderosa ferramenta utilizada para aperfeiçoar 

projetos ou avaliar opções de otimização antes e após a execução do projeto. Essa ferramenta 

de modelagem pode ser utilizada para simular escoamentos permanentes ou transitórios de um 

ou mais fluidos, em até três dimensões espaciais. Na ferramenta CFD, as equações, da 

conservação da quantidade de movimento, conservação da massa e da energia, são 

discretizadas e resolvidas iterativamente para diversos volumes de controle. Como resultado, 

uma aproximação do valor de cada variável em pontos específicos dentro do domínio é 

obtida.  

Em laboratório, Shilton (2001) fez testes com a técnica de traçadores e comparou 

seus resultados com simulações em CFD. Os resultados entre as previsões do CFD e os 

obtidos em laboratório foram extremamente semelhantes dando uma maior confiança ao 

modelo de simulação do CFD. As pequenas divergências entre os resultados de campo e as 

previsões do modelo foram devido à incongruências físicas e variações de estado estacionário, 

ao invés de problemas apresentados pelo próprio modelo. 

Os resultados encontrados com a utilização do software CFD segundo Shilton 

(2001), apesar de não poder ser esperado como um modelo de precisão para lagoas de campo 

é uma ferramenta valiosa para auxiliar o engenheiro de projeto na compreensão dos efeitos da 
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geometria no comportamento hidrodinâmico de um sistema. Deste modo, é uma ferramenta 

imprescindível para determinar a relação comprimento largura que apresentam 

potencialmente o melhor rendimento na minimização de formações de zonas mortas e 

caminhos preferenciais - os grandes responsáveis pelo aparecimento de curtos circuitos nos 

sistemas de tratamento de esgoto. 

 

 



 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

A Estação de Tratamento de Esgoto estudada localiza-se na cidade de Cacoal (

Figura 1 - Localização da ETE em estudo e pontos amostrados na primeira coleta), estado de 

Rondônia, Brasil, coordenadas 11º26’19”S e 61º26'50"O. Sua topografia é caracterizada por 

um relevo com elevação média de 200 metros. Segundo a Sedam (2011), o clima da região é 

do tipo Aw - Clima Tropical Chuvoso (classificação de Köppen), isto é, com estações secas e 

chuvosas bem definidas. A direção predominante dos ventos é ao Norte. A média anual da 

precipitação pluvial varia entre 1.400 e 2.500 mm/ano, e mais de 90% dessa ocorre na estação 

chuvosa (o período chuvoso ocorre de outubro a abril e, o período mais seco em junho, julho e 

agosto, os meses de maio e setembro são considerados de transição). A média anual da 

temperatura do ar está entre 24 e 26 °C. Em conformidade com o censo (IBGE, 2011), a 

população de Cacoal é de 77.982 habitantes.  
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Figura 1 - Localização da ETE em estudo e pontos amostrados na primeira coleta. 

 

2.2 A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE CACOAL 

 

A Estação de Tratamento de Esgoto de Cacoal é composta por um sistema principal 

para tratamento de esgoto que é composto por duas lagoas anaeróbias funcionando em 

paralelo seguido de uma lagoa facultativa, inicialmente foram projetadas para atender a uma 

população de 22.500 habitantes. Segundo Brasil (2011), no ano de 2008 havia 4595 ligações 

ativas o que atendia uma população de 19.180 habitantes. 

No ano de 2009 uma nova lagoa foi construída devido à necessidade de remoção do 

lodo da lagoa anaeróbia principal. Portanto, o sistema antigo foi desviado para essa nova 

lagoa com 21596 m² ou 2,16 ha. A lagoa no período da primeira coleta estava operando há 

aproximadamente 14 meses.  

Inicialmente se planejava estudar as lagoas anaeróbias do sistema principal, no 

entanto, como essas tiveram de ser desativadas para a remoção do lodo (Figura 2), o objeto de 

estudo passou a ser essa terceira lagoa, que se acreditava inicialmente ser totalmente 

anaeróbia. 
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Figura 2 - Lagoa Anaeróbia do sistema principal desativada, Cacoal, maio de 2010.  

Fonte: Autor 

 

Na primeira coleta realizada no ano de 2010, com o sistema principal desativado a 

terceira lagoa (facultativa) concebida era a única lagoa, recebendo o afluente bruto. Dessa 

forma, a carga orgânica recebida por unidade de reator era bem mais concentrada, facilitando 

a ocorrência dos metabolismos anaeróbios, sendo possível observar que o afluente da entrada 

e o efluente da saída possuíam coloração acinzentada. Não se despreza a possibilidade de que 

por algum tempo o sistema secundário (lagoa em estudo) possa ter ficado ociosa (sem receber 

efluente). Ao longo do ano de 2010 resolveram-se os problemas provenientes do sistema 

principal e ambos os sistemas passaram a ser operados. A partir desse momento começou-se a 

verificar que o efluente da lagoa possuía coloração mais esverdeada. 

No ano de 2010 também ocorreu à ampliação do sistema de coleta de esgotos do 

município. Segundo informações cedidas pelo SAAEC (Serviço de Autônomo de Água e 

Esgoto de Cacoal), órgão gestor, no ano presente o sistema conta com 9.149 ligações e atende 

aproximadamente 44% da população, que equivale a aproximadamente 34 mil habitantes. 

 

2.3 ENSAIO DE SEDIMENTAÇÃO 
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O estudo da sedimentação dos sólidos foi realizado usando coletores ou armadilhas de 

sedimentação para coleta do material. As armadilhas ficaram expostas na lagoa por um tempo 

dias 14 dias em ambas as coletas, pois tempos superiores a 15 dias podem culminar na 

decomposição da matéria orgânica por microrganismos presentes dentro da armadilha 

(SARAIVA, 2007). 

 

2.3.1 Aspectos Construtivos das Armadilhas de sedimentação 

 

As armadilhas foram confeccionadas em tubo de PVC nas dimensões de 50 mm de 

diâmetro por 30 cm de comprimento o que equivale a uma relação L/D>3 (largura/diâmetro) e 

diâmetro superior a 40mm, conforme sugerem Gonçalves et al. (1999) e Saraiva (2007).  

Para confecção das armadilhas foi necessário barras de cano de PVC (utilizou-se cano 

de esgoto 50 mm), dependendo do tipo de análise que deseja avaliar deve ser observado o 

material do tubo, uma vez que podem ocorrer interações químicas. 

Para cada armadilhas foi necessário um cap e cola de cano para fixação da cap na 

armadilha no fundo da armadilha. Como ferramentas foi necessário uma serra manual 

(segueta), furadeira e broca (na espessura da corda, para afixar as armadilhas). 

As poitas (âncoras) foram confeccionadas através da costura de telas (nylon) que 

geralmente são utilizadas para pesca. Como boias foram utilizadas garrafas PET’s. 

 

 

2.3.2 Primeira Coleta 

 

Na primeira coleta as armadilhas foram instaladas no dia 05 de maio de 2010 e 

retiradas no dia 19 de maio de 2010, a uma profundidade de 1m abaixo da superfície da lagoa, 

conforme sugere Saraiva (2007). No total foram instaladas 21 armadilhas em toda a lagoa, 

dividas em sete seções de três armadilhas pareadas (Figura 3). Parearam-se as armadilhas com 

o intuito de verificar como estava ocorrendo a distribuição da sedimentação em uma mesma 

linha da lagoa, próximo ao talude da esquerda (ou chicana da esquerda), ao meio e depois 

próximo a talude da direita (ou chicana da direita). A aplicação do número de armadilhas 

obedeceu à disponibilidade de armadilhas que se tinha projetado para a lagoa anaeróbia do 

sistema principal.  
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Figura 3 - Instalação das armadilhas: corte transversal da primeira coleta. 

 

2.3.3 Segunda Coleta 

 

Na segunda coleta as armadilhas foram instaladas no dia 22 de dezembro de 2010 e 

recolhidas no dia 05 de janeiro de 2011. As armadilhas em um total de 20 foram instaladas em 

10 pontos distintos da lagoa (Figura 4). 

 

Figura 4 - Lagoa de tratamento de esgoto e pontos de coleta da segunda coleta 

Fonte: Adaptação de Google Earth 
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A cada ponto foram instaladas duas armadilhas, a primeira a 0,50 metros da superfície 

e a segunda a cerca de 2,80 metros abaixo da superfície (Figura 5).  

 

 

Figura 5 - Esquema de instalação das armadilhas na lagoa na segunda coleta. 

Essa distinção entre a primeira e segunda coleta ocorreu devido ao longo do projeto 

almejar que se fosse verificado se a sedimentação próxima à superfície se assemelharia a 

sedimentação próxima ao fundo, uma vez, que podem ocorrer fenômenos que estratifiquem a 

lagoa e/ou que ressuspendam o lodo. Desejava-se ter uma amostragem novamente de todos os 

pontos anteriormente coletados, mas havia restrição do número de armadilhas e poitas que já 

haviam sido confeccionadas, desta maneira teve-se que coletar em uma menor quantidade de 

pontos.  

As amostras foram retiradas, medidas e armazenadas em frascos que foram resfriados 

até a chegada em laboratório para as análises (Figura 6). 
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Figura 6 - Procedimento de coleta do sedimento, Cacoal, Rondônia, janeiro de 2011. 

Fonte: Autor. 

 

2.4 DETERMINAÇÃO DE SÓLIDOS TOTAIS (FIXOS E VOLÁTEIS) 
 

A partir da coleta dos sólidos em campo as amostras foram encaminhadas para o 

Laboratório de Esgotos do Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal 

de Rondônia – Campus de Ji-Paraná. Refere-se a um teste para verificar a quantidade de 

material sólido em suspensão presente no esgoto, sendo realizado conforme o método descrito 

em APHA (1995), Nuvolari (2003) e Saraiva (2007), seguindo-se as seguintes etapas: 

a) Preparo da cápsula: Secou-se a cápsula em forno mufla por 20 minutos a 550ºC. 

Em seguida estabilizou-se a temperatura em estufa a 105ºC para então levar para 

recipiente dessecador por cerca de 40 minutos. Após isso, pesou-se em balança de 

precisão para então definir o peso de tara da cápsula (p0). 

b) Foi retirada uma amostra de 50 ml (volume amostral - Va), após homogeneização e 

colocada na cápsula a qual foi levada em estufa a 105ºC, por 24 horas. Após 

secagem levou-se em recipiente dessecador por cerca de 40 minutos até estabilizar 

a temperatura. Nesse momento foi pesado para obter o peso inicial (p1) cápsula 

mais lodo seco. 

c) Os sólidos totais ou ST (g/L) foram obtidos utilizando a Equação 1. 
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                                                                                                           (1) 

d) Os sólidos voláteis (SV) foram obtidos levando o material já seco em estufa e 

pesado (P1) para o forno mufla por duas horas a 550 ºC, onde toda matéria 

orgânica é evaporada, e após, estabilizada a temperatura em estufa e dessecador e 

feita a pesagem (P2). A diferença entre o P1 e o P2 são os sólidos voláteis. 

e) Os sólidos fixos (SF) foram obtidos pela diferença entre os SF e o SV, 

caracterizando pela material inerte que ficou depositado nas cápsulas. 

 

2.5 TAXA DE SEDIMENTAÇÃO 

 

De posse do ensaio de sólidos procedeu-se com o cálculo da taxa de sedimentação, 

conforme a Taxa de Sedimentação =  Ps/ n A t                                                                                 

(2 (OLIVEIRA et al., 2001; SARAIVA, 2007):  

Taxa de Sedimentação =  Ps/ n A t                                                                                 (2) 

Onde “Ps” é o peso seco dos sólidos totais (g), “n” é o número de armadilhas, “A” é a 

área da armadilha (m²) e  “t” o tempo (h). 

Com esse estudo foi possível estabelecer a variação da taxa de sedimentação ao longo 

da lagoa. A taxa de sedimentação foi determinada por ponto através da adaptação da fórmula 

(OLIVEIRA, et al., 2001; SARAIVA, 2007), resultando na Taxa de Sedimentação = Ps/A.t.                                                                                     

(3:  

Taxa de Sedimentação = Ps/A.t.                                                                                     (3) 

 

2.6 MAPEAMENTO DA CAMADA DE LODO 

 

Para obtenção da topologia submersa, a lagoa foi divida em seções batimétricas, na 

entrada foi amostrado um maior número de pontos, uma vez que na literatura (ABNT apud 

JORDÃO; PESSÔA, 2011; VON SERLING, 2002) sugere-se que nessa zona geralmente 

ocorre o maior aporte de sedimento e na parte de saída da lagoa além de ocorrer uma baixa 

taxa de sedimentação essas também pouco varia. No momento do mapeamento da camada de 

lodo já era conhecido que essa deveria ter comportamento semelhante ao que a literatura 

sugere, uma vez que este estudo foi concebido em etapas e o mapeamento do lodo, foi à 

última etapa a ser realizada.  

O posicionamento das estacas em cada margem foi demarcado por sistema de 

posicionamento global (GPS) e por medição. A cada estaca (em ambas as margens ou na 
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chicana quando era o caso) foi atada uma corda para auxiliar o posicionamento do barco. 

Após o posicionamento do barco, procedeu-se a medição valendo-se de hastes milimétricas. 

Esse método consiste na utilização de duas hastes milimétricas, a primeira haste de PVC de 

50 mm (vasada) com uma base de alumínio, deverá ir até a interface líquido-lodo. Utilizou-se 

uma segunda haste (essa deve ser de um material rígido que não envergue) e deve ser 

colocada no meio da primeira, essa passa através da interface líquido-lodo e vai até a interface 

lodo-solo, a diferença entre as medidas das hastes será a altura do lodo (KELLNER; 

MOREIRA; PIRES, 2009; NASCIMENTO et al., 2011; ´PEREIRA; CARVALHO, 2007). 

Esse método, segundo Gonçalves et al. (1999), se mostrou bem preciso.  

O mapeamento da camada de lodo ocorreu no mês de abril de 2011, um pouco mais de 

dois anos após o início do funcionamento da lagoa. Para o calculo da taxa de acumulo do lodo 

sedimentando por habitantes por ano, considerou-se o volume de lodo encontrado no 

programa SURFER 10 (demo) através da regra do trapézio, divido pela quantidade de 

habitantes atendidos segundo dados da companhia gestora (34.000 habitantes) e pelo tempo 

de aproximadamente 2,16 anos em operação. 

 

2.6.1 Aspectos Construtivos das Hastes Milimétricas para Medição do Lodo 

 

Para efeito de utilização desse método em outras pesquisas será abordado aspectos 

construtivos das hastes milimétricas (Figura 7). Existem vários equipamentos eletrônicos hoje 

no mercado para fazer a medição do lodo, contudo alguns são caros e outros pouco precisos. 

Para tal, a utilização de hastes milimétricas é artesanal, mas de boa precisão.  

 

Figura 7 - Aspectos construtivos das hastes milimétricas. 
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A construção dessas hastes envolve poucos materiais e tem custo bem acessível. Foi 

necessária uma barra de cano de PVC (de tamanho relativo à profundidade da lagoa), com 

diâmetro de 50 mm ou 40 mm (depende da espessura da haste interna). Um flange para a 

espessura do cano, conexões (depende da quantidade de divisões, para facilitar o transporte). 

Sugere-se que sejam feitas divisões em tamanhos acessíveis ao meio de transporte que se 

utilizará até a ETE e também que facilitem o manuseio no barco.  

Foi necessário também um disco de material rígido (por exemplo, formas redondas de 

alumínio, cobre e etc.) com diâmetro de 30 cm que permita fazer cortes e furos. O disco de 30 

cm deverá ser perfurado ao centro para se conectar com a flange e permitir a passagem da 

haste interna, e outros furos equidistantes (GONÇALVES et al., 1999), que permitam sua 

decida pelo fluído com menor resistência, mas que se perceba o momento que ocorre o toque 

na superfície do sólido (lodo) com o líquido (esgoto). O disco foi fixado na flange e nas 

demais tubulações.  

Para a segunda haste se fez necessário um material rígido suficiente para romper com 

camadas de lodos compactados ou de material inerte. Duas fitas métricas foram fixadas em 

cada uma das hastes. 

 

2.7 DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL: COMPUTIONAL FLUID 

DINAMIC(CFD) 

 

Para o “fechamento” das equações da quantidade de movimento foi utilizado o modelo 

k- (Shilton, 2001). Nas paredes, foi utilizada como condição de contorno de não-

deslizamento. Na entrada, foi especificada a vazão de 800 ml/s. Na superfície foi adotada a 

condição de superfície plana em que as diferentes grandezas não apresentam gradientes 

normais à superfície.  

 

2.8 ASPECTOS OPERACIONAIS 

 

Os aspectos operacionais da ETE foram observados através de análise em campo ao 

longo dos dois anos de pesquisa, em todas as vezes que se foi a campo fazer as demais 

coletas. 

 

2.9 TRATAMENTO DOS DADOS 
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Para o tratamento e análise dos dados foram utilizado os programas Excel 2007 e R-

2.14. Para o intervalo de confiança adotou-se um alfa de 0,05. Para geração dos mapas de 

superfície utilizou-se a versão de demonstração do Golden SURFER 10.0. 

 

2.9.1 Confecção do Mapa da Camada de Lodo 

 

O perfil de superfície tridimensional da distribuição do lodo em cada lagoa foi criado 

com o programa SURFER 10. As grades foram geradas a partir de cada conjunto de dados 

através do método da função de base radial (base radial function). É uma ferramenta moderna 

de aproximações de funções multivariadas. A superfície inferior também foi inferida com as 

variações de terreno. Foi realizada a correção para a geometria irregular (não retangular) e 

inclinação dos taludes.  

Foram testados vários programas para a geração de mapas de superfície 3D, contudo, 

o que revelou os melhores resultados e praticidade foi o GOLDEN SURFER 10. No entanto, 

devido a presença de chicanas, foi necessário gerar três gráficos e uni-los (respeitando as 

escalas), uma vez que não foi conseguido parar as interações na região da chicana, por 

exemplo entre a zona 1 e zona 2.  

Desta forma, o primeiro gráfico da zona de entrada ou zona 1 tem coordenadas 

geométricas de x entre 0 e 41 m e y entre 0 a 115 m. O gráfico da zona intermediária ou zona 

2, tem coordenadas x entre 41 e 82 m e y entre 0 e 115m. O terceiro gráfico da zona de saída 

ou simplesmente zona 3, tem coordenadas x entre 82 e 140 m e y de 0 a 235 m. A diferença 

entre a malha da terceira zona para as demais está atrelada a necessidade de ampliar a imagem 

para a escala real das demais.  



 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da presente pesquisa serão abordados por tópicos onde inicialmente será 

feito um detalhamento operacional através de uma análise qualitativa que tem por maior 

objetivo servir como suporte para os gestores do sistema em questão assim como para 

gestores de demais sistemas com condições semelhantes. Na sequência serão apresentados: os 

aspectos operacionais, os resultados obtidos para a taxa de sedimentação dividida em primeira 

e segunda coleta e por fim serão apresentados os resultados obtidos utilizando as simulações 

computacionais do comportamento hidrodinâmico da lagoa em estudo. 

 

3.1 ASPECTOS OPERACIONAIS 

 

Entende-se que sistemas de tratamento de esgotos por lagoas de estabilização 

consistem em sistemas simples, práticos de se operar e requerem baixa manutenção 

(comparadas a outros sistemas). No entanto, não se devem negligenciar os aspectos de 

manutenção, pois a não realização de procedimentos básicos implica em problemas para a 

gestão de todo o sistema, diminuindo sua eficiência e comprometendo a credibilidade com a 

sociedade.  

Visando contribuir para a gestão da ETE, será discutido, através de uma análise 

qualitativa, os aspectos percebidos ao longo deste estudo que são passiveis de melhora. Desta 

forma, os gestores da ETE terão de posse a contrapartida da pesquisa, necessária para 

otimização do sistema. Serão avaliadas as seguintes unidades: pré-tratamento (grades e caixa 

de areia), lagoa primária e secundária. Para tal valer-se-á da experiência de Jordão e Pessôa 

(2011) e Kellner e Pires (1998) para destacar os fatores causadores de eventuais problemas e 

possíveis processos de correção para os mesmos.  

 

3.1.1 Problemas com Odor 

 

Em todas as coletas efetuadas foi possível constatar a presença de odores na região 

próxima a ETE. Em uma das coletas um empresário cuja empresa está localizada em uma área 

próxima e reside em uma chácara não muito distante veio até nós e mostrou sua insatisfação. 

O odor peculiar nesse sistema é similar a ovo podre, que como sugere a literatura é 

característico de desprendimento de gases, como por exemplo, o sulfídrico. Esse odor parecia 

ser mais presente na entrada do sistema onde ocorre a distribuição do esgoto afluente, sendo 

forte indicativo de que o revolvimento provocado na entrada é o que desprende os gases.  
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Apesar de ter sido possível maior percepção desse odor próximo a entrada não se pode 

desprezar que o odor possa ser proveniente também das lagoas anaeróbias (principalmente) e 

facultativas. Portanto sugere-se que seja feita uma maior investigação a campo e se 

identificado que o problema é proveniente desses sistemas seja corrigido para evitar impactos 

na vizinhança. 

 

3.1.2 Proliferação de Insetos 

 

Em todas as coletas foi possível perceber a presença de insetos junto às lagoas, sendo, 

segundo Jordão e Pessôa (2011), indicativo de desequilíbrio operacional. A proliferação de 

insetos não é característica somente de lagoas anaeróbias, também está presente em lagoas 

facultativas pelo mesmo motivo de lagoas anaeróbias, a presença de vegetação na área interna 

da lagoa, promovendo a proliferação de larvas de Culex e Anófeles (comuns em algumas 

regiões).  

A presença de insetos também pode estar associada à exposição do material removido 

das grades ou caixas de areia expostos sem qualquer isolamento ou cobertura, no entanto 

nesse sistema não foi possível detectar esse tipo de problema. 

Em lagoas anaeróbias assim como facultativas o ideal é a remoção da vegetação logo 

após seu surgimento, não permitindo que o material podado atinja o corpo d’água; ou pode ser 

mitigada na fase de projeto inserindo uma camada de cimento ou asfáltica na região de 

contato. Caso a presença de insetos seja observada nos materiais sobre a superfície da lagoa, 

pode revolvê-los com rastelo, jatos d’água ou ser aplicado um inseticida sobre esse material. 

Em lagoas facultativas a presença de insetos pode ser prevenida e corrigida através do 

controle do nível de água da lagoa, pois a oscilação elimina as larvas que estão fixas nos 

taludes ou colocando peixes (carpas, tilápias, gambusia). 

 

3.1.3 Crescimento de Vegetação 

 

O crescimento de vegetação foi observado em todo o sistema de forma generalizada 

(Figura 8). Esse crescimento pode ser distinto em: aquáticos e terrestres. Os vegetais 

aquáticos internos aos taludes de lagoas podem gerar alguns problemas, pois atraem 

mosquitos e com eles ratos. Esses ratos podem gerar túneis nos taludes provocando, ao longo 

do tempo, vazamentos. Apesar de não ter sido identificada a presença de ratos, em uma das 

coletas, ao realizar a poda da vegetação foi encontrado um ninho de cobras. Jordão e Pessôa 
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(2011) associa que as cobras são atraídas pelos ratos. E nesse caso, cobras presente no sistema 

obviamente comprometem a segurança e saúde de operadores. 

 

Figura 8 - Aspectos da operação do sistema e a presença de vegetação no sistema, Cacoal, Rondônia, 

maio de 2011. 

Fonte: Sandra Ferronato Francener. 

Para prevenção e recuperação desse tipo de problema podem ser tomadas as seguintes 

medidas: para vegetais aquáticos a remoção com cautela; para a vegetação terrestre, isto é, 

arbustos, ervas, capins, que crescem externamente aos taludes, a poda através de roçadeiras ou 

o processo manual de capina. 

Em lagoas facultativas o aparecimento de vegetação no interior da lagoa pode estar 

associado à operação de lagoas com lâmina líquida inferior a 60 cm que acarreta o 

crescimento de ervas no fundo da lagoa. Evita-se esse problema operando a lagoa com uma 

lâmina superior a 90 cm. Não foi constatado esse problema na ETE uma vez que a lagoa 

presente no sistema apresentava profundidade bem superior. Esse problema pode ser mitigado 

na concepção de novas lagoas (se necessário uma lâmina líquida inferior a 90 cm) 

compactando o fundo com uma camada de 10 cm de argila e aplicando herbicida antes de 

começar a operação da lagoa (JORDÃO; PESSOA, 2011).  
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Foi observada a presença de ilhas flutuantes (FIGURA Figura 9). O aparecimento 

dessas ilhas pode estar associado (não investigado) ao desenvolvimento de algas macrófitas, 

sendo indesejado em sistemas facultativos por impedir a incidência luminosa necessária aos 

processos. Foi verificada também a existência de materiais flutuantes, indicando a ineficiência 

do sistema de gradeamento. Apesar de controladamente ser desejável em lagoas anaeróbias 

por proporcionar a estabilidade térmica e condições anaeróbias para as lagoas, em lagoas 

facultativas é indesejável, novamente por impedir a incidência luminosa. 

 

 

Figura 9 - Aspectos de operação do sistema e a presença de vegetais no interior da lagoa (ilhas 

móveis), Cacoal, Rondônia, janeiro de 2011. 

Fonte: Rafael Henrique Serafim Dias. 

 

3.1.4 Presença de Escuma no Sistema 

 

Na camada superior da lagoa próxima a superfície são geralmente encontrada as 

maiores concentrações de algas, como verificado por Sah et al. (2011), que encontrou 

concentrações de 62gCOD/m³. Se essa concentração persistir próximo à saída da lagoa 

poderão ser carreadas para as demais unidades do sistema. Ao atingir as demais unidades 

essas algas proporcionam o surgimento de escumas.  
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Na Figura 10 é possível observar a ocorrência de escuma o que está geralmente 

associado a passagem de um grande número de algas de uma lagoa para a outra, neste caso 

esta ocorrendo a entrada de um grande número de algas na lagoa de maturação provindos da 

lagoa facultativa. Diante dessa problemática Kellner e Pires (1998) sugerem que no canal de 

saída seja construído um anteparo que retenha o fluído da parte superior onde geralmente se 

concentram as algas, permitindo somente a passagem de fluído de camadas inferiores para a 

próxima unidade, mitigando esse problema. 

 

 

Figura 10 - Lagoa a jusante (maturação) e a presença de escumas, Cacoal, Rondônia, janeiro de 2011. 

Fonte: Autor. 

 

3.1.5 Considerações 

 

Evitam-se vários problemas provenientes de operação do sistema com um 

monitoramento diário. E como solução para esses problemas sugere-se a utilização da ficha de 

monitoramento diário adaptada de Kellner e Pires (1998) apresentada no  
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ANEXO A. 

 

 

 

3.2   TAXA DE SEDIMENTAÇÃO 

 

3.2.1  Primeira Coleta 
 

Pode ser observado na Tabela 1 os valores para as concentrações dos Sólidos Totais 

(ST), Sólidos Fixos (SF) e Sólidos Voláteis (SV) e relação SV/SF. Os valores nas seções A, B 

e C para a concentração de ST apresentam maior magnitude de que nas seções D, E, F e G, 

com exceção do ponto B2 (vide localização na 

Figura 1).  
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Tabela 1 - Resultados para o ensaio de sólidos com intervalo de confiança (95%) para a primeira 

coleta. 

 

Pontos 

 

Dispositivo 

 

ST(g/L) 

 

SF 

(g/L) 

 

SV 

(g/L) 

 

SV/SF 

Razão SV/SF 

Média 

Dispositivo 
IC (95%) 

A3 

E
N

T
R

A
D

A
 

22,85 11,92 11,58 0,97 

0,88 0,75 1,01 

A2 40,28 20,57 21,07 1,02 

A1 55,56 28,60 27,63 0,97 

B3 8,48 4,39 4,10 0,94 

B2 12,04 6,02 5,85 0,97 

B1 15,58 7,48 7,41 0,99 

C3 2,69 1,47 1,10 0,75 

C2 1,43 1,03 0,37 0,36 

C1 17,97 9,24 9,01 0,98 

D3 

S
A

ÍD
A

 

1,36 0,79 0,54 0,68 

0,58 0,50 0,65 

D2 1,12 0,75 0,38 0,51 

D1 1,24 0,82 0,41 0,50 

E3 1,51 1,04 0,46 0,44 

E2 1,14 0,82 0,30 0,36 

E1 1,13 0,80 0,37 0,46 

F3 1,42 0,87 0,60 0,70 

F2 1,07 0,69 0,38 0,56 

F1 1,36 0,87 0,56 0,64 

G3 1,05 0,67 0,41 0,61 

G2 1,30 0,81 0,54 0,66 

G1 1,04 0,57 0,48 0,84 

 

Como pode ser notado o ponto C2 apresentou um indício que há mais fatores que 

influenciam a concentração de Sólidos Totais do que simplesmente a distância da entrada da 

lagoa. Valendo-se da experiência de Nelson et al. (2004) que menciona que fatores como a 

geometria e vento podem causar interferências hidráulicas, pode-se atribuir tal diferença a 

esses fatores.  

Apesar de o decaimento da concentração de sólidos da entrada para saída da lagoa não 

ser totalmente linear, é esperado que nas lagoas primárias a concentração de ST decresça da 

entrada para a saída, em virtude de ocorrer na entrada a sedimentação de uma fração de lodo 

com maior densidade, nesse caso estão inclusas as areias (AYRES et al., 1993; NELSON et 

al., 2004). 

Neste estudo a concentração média de ST na coluna líquida foi de 23,57 g/L para 

entrada e 1,23 g/L na saída. No estudo de Saraiva (2007) as concentrações médias no lodo foi 

de 65,3 g/L e 13,12 g/L para a entrada e saída,  respectivamente.  
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Com relação à fração de sólidos inertes e orgânicos que entra no sistema na entrada do 

sistema não foi possível distinguir diferenças significativas entre o aporte de material 

inorgânico e orgânico e a relação ficou em um intervalo de 0,75 e 1,01. Na saída da lagoa a 

diferença é significativa, ocorrendo o maior aporte de material inorgânico com relação ao 

orgânico (intervalo de 0,50 a 0,65). Em ambos os casos essa situação é atípica comparado ao 

trabalho de Saraiva (2007), analisando o lodo, que encontrou valores mínimos de 3,54 

próximos à entrada e máximo de 5,46 próximos a saída.  

Autores como Schneite, Middlebrook e Sletten (1983) avaliaram lagoas de regiões 

frias e encontraram valor de 0,95 para uma lagoa no Alaska (EUA) e em outras lagoas de 

clima frio os valores mais comuns estavam entre 2,23 e 4,05.  

Saraiva (2007) encontrou um acréscimo na relação de SV/SF entre a entrada e a saída 

da lagoa, atribuiu-se o decréscimo encontrado na entrada a digestão anaeróbia que é mais 

intensa nessa zona e o acréscimo da saída a sedimentação das algas.   

Dessa forma foi constatado que na entrada está ocorrendo um expressivo aporte tanto 

de material inorgânico como orgânico. O material orgânico é sedimentado na zona de entrada 

restando pouco material orgânico sedimentável para a zona de saída. E assim, na zona de 

saída a fração de material orgânico é reduzida em relação ao material inorgânico. E por mais 

que uma considerável parcela de material inorgânico sedimente na entrada, na saída ainda 

prevalece uma maior concentração de SF do que SV, reduzindo consequentemente a relação 

de SV/SF. O acréscimo de material inerte pode ser ocasionado pela erosão dos taludes e do 

material do leito da lagoa. 

A entrada da matéria fixa em grande concentração pode estar associada à ineficiência 

ou inexistência de sistema de caixa de areia, a ligações clandestinas de redes de drenagem 

pluvial ao sistema de coleta de esgoto e ao destampe das caixas e/ou poços de visitas 

(GONÇALVES et al., 1999; VON SPERLING, 2002). Esse tipo de ocorrência é indesejado 

devido ao material inerte não sofrer a degradação por microrganismos. Dessa forma, esse 

material será decantado e comprometerá o tempo de vida útil da lagoa. 

A variação entre o mínimo e o máximo da taxa de sedimentação das seções divididas 

entre entrada e saída são apresentadas na Tabela 2. A média apresentada refere-se aos três 

pontos de cada seção horizontal. Nota-se que a taxa de sedimentação média na entrada é bem 

maior do que na saída, uma vez que na entrada ocorre a maior parte da estabilização da 

matéria orgânica e também a sedimentação do material inorgânico.  

Tabela 2 - Valores médios, faixa de variação da taxa de sedimentação e intervalo de confiança (95%) 

na entrada e saída para a primeira coleta 
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Parâmetro 

  

Disp. 

  

Seções 

  

Média 

  

IC 95% Média 

Disp. 

  
Min Máx 

T
ax

a 
d
e 

S
ed

im
en

ta
çã

o
 

g
se

d
/m

².
h

 

E
N

T
R

A
D

A
 

G 30,66 16,60 44,73 

15,06 F 8,91 6,16 11,66 

E 5,62 0,00 13,69 

S
A

ÍD
A

 D 0,93 0,84 1,02 

0,94 
C 0,96 0,79 1,13 

B 1,00 0,81 1,19 

A 0,88 0,74 1,02 

 

O acúmulo do lodo, implicitamente a taxa de sedimentação, depende diretamente das 

características do esgoto, do estado de conservação e operação da rede coletora e da eficiência 

da etapa de pré-tratamento na ETE. Uma rede mal construída ou com estado de conservação 

deficiente poderá carrear grande quantidade de material inerte para as ETE’s (GONÇALVES 

et al., 1999). 

No presente estudo, os valores obtidos para a taxa de sedimentação apresentaram uma 

amplitude mais extensa dos valores na entrada, podendo variar em um intervalo significativo 

de 0 a 44,73 gramas de sedimento por hora. O valor médio no dispositivo (disp.) foi bem 

maior do que o encontrado no trabalho de Oliveira et al. (2001), de 0,93 e 2,11 gsed/m².h, 

contudo nesse trabalho foram avaliadas lagoas facultativas secundárias.  

Na região da saída a amplitude dos dados foi pequena (0,74 a 1,19 gsed/m².h) e os 

resultados foram semelhantes. Dessa forma há uma maior constância na sedimentação nessa 

região do que na entrada, essa maior estabilização pode estar associada a fatores hidráulicos 

da lagoa.  

No ponto E devido à diversos fatores entre eles, aspectos geométricos e à direção 

predominante dos ventos, a taxa de sedimentação teve uma grande variação contribuindo para 

que nesse ponto o intervalo de confiança (IC) de 95% incluísse o valor nulo. 

Nos pontos G1, F1 e E1 se observa comportamento similar, todos na direita do cano 

de entrada próximo a chicana, nesses pontos ocorreram a maior taxa de sedimentação para sua 

seção, 42,62, 11,29 e 13,84 gsed/m².h, respetivamente. O que pode ser associado à direção 

predominante dos ventos que pressionam o fluxo das partículas para essas regiões. A Figura 

11 apresenta o mapa de contorno da distribuição da taxa de sedimentação. 
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Figura 11 - Mapa de contorno da distribuição da taxa de sedimentação. 

 

Logo na entrada da lagoa percebe-se que há a formação de uma região de zonas 

mortas, entre as curvas de nível 48 até 16 aproximadamente. Nessa região a velocidade do 

fluxo deve ser baixa permitindo que partículas suspensas no afluente sedimentem. Ademais, o 

vento predominante na região possui direção norte, influenciando na taxa de sedimentação.  

Ressalta-se que a taxa de acumulação de lodo em lagoas geralmente não ocorre de 

forma homogênea, sendo influenciada por fatores como característica do esgoto, tempo de 
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operação do sistema, eficiência do pré-tratamento, posição dos dispositivos de entrada e saída 

e característica geométricas da lagoa e a carga orgânica aplicada (ALVES, 2006).  

Adicionalmente, os fatores climáticos têm grande influência na taxa de sedimentação. 

Uma das influências que podem ocorrer é a ressuspensão do lodo, onde o material 

sedimentado é reincorporado ao líquido. Essa matéria suspensa pode alterar os valores reais 

de sedimentação da lagoa, provocando erro nos valores da taxa de sedimentação. No presente 

estudo não foram realizadas medidas que antevisse essa reincorporação.  

Entretanto, uma vez que o tempo de operação ao realizar os experimentos era inferior 

a 14 meses, a ressuspensão não deverá ser muito intensa. Sah et al. (2011), em seus modelos 

para lagoas recém iniciadas desprezou a ressuspensão, considerou um efeito pouco 

significativo uma vez que a camada de lodo não era considerada expressiva. 

 

3.2.2  Segunda Coleta 

 

Na Tabela 3 observam-se os valores encontrados para os sólidos totais, voláteis e fixos 

e a relação SV/SF, presentes no efluente. Foi verificado que na entrada foi encontrada maiores 

concentrações de ST do que na região da saída. Contudo no ponto “L” a concentração foi bem 

inferior aos demais pontos da entrada, podendo ser uma característica inerente à geometria da 

lagoa. 

A concentração de ST diminui abruptamente a partir do ponto “N” representando que 

a maior parte dos sólidos já decantou na entrada da lagoa. Segundo Oliveira et al. (2001) a 

influência das águas residuárias afluente manifesta-se mais no canal de entrada do que no 

canal de saída da lagoa pois, no primeiro, ocorre a sedimentação do material mais denso, o 

que contribui, presumivelmente, para o aumento da taxa de sedimentação na região de entrada 

da lagoa. 

O comportamento da relação SV/SF é decrescente da entrada para a saída da lagoa, 

com exceção no ponto “Q”. Para essa relação na entrada encontrou-se um intervalo de 

confiança de 0,97 a 1,12 e 0,60 a 0,82 para a saída da lagoa.  

 

Tabela 3 -  Resultados para o ensaio de sólidos e intervalo de confiança (95%) para a segunda coleta. 

Pontos 
Vertical 

(m) 
Disp. 

ST  

(g/L) 

SV 

(g/L) 

SF 

(g/L) 
SV/SF 

SV/SF 

Média 

 Disp 

IC (95%) 

Min. Max. 

H 
0,5 

E
N

T

R
A

D

A
 66,44 36,24 30,20 1,20 

1,05 0,97 1,12 
2,8 64,21 34,13 30,08 1,13 
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I 
0,5 69,41 37,66 31,74 1,19 

2,8 68,27 36,05 32,21 1,12 

J 
0,5 49,30 24,35 24,95 0,98 

2,8 57,13 28,00 29,13 0,96 

L 
0,5 3,59 1,69 1,90 0,89 

2,8 4,75 2,38 2,37 1,01 

M 
0,5 56,41 28,44 27,97 1,02 

2,8 59,03 29,49 29,54 1,00 

N 
0,5 

S
A

ÍD
A

 

2,04 0,91 1,13 0,80 

0,71 0,60 0,82 

2,8 2,27 1,02 1,25 0,81 

O 
0,5 1,16 0,48 0,68 0,70 

2,8 1,36 0,57 0,79 0,72 

P 
0,5 1,11 0,41 0,70 0,58 

2,8 1,21 0,46 0,75 0,61 

Q 
0,5 1,47 0,71 0,76 0,94 

2,8 1,73 0,83 0,91 0,91 

R 
0,5 1,01 0,34 0,67 0,52 

2,8 1,14 0,40 0,74 0,54 

  

Nos trabalhos empreendidos por Nelson et al. (2004) em lagoas no México foi 

possível constatar valores entre 0,57 a 0,63 Portanto, apesar dos valores encontrados serem 

semelhantes ao apresentado por esse autor era esperado que a relação SV/SF nesse estudo 

fosse maior, uma vez que o lodo coletado nas armadilhas é “jovem” e os processos de 

mineralização têm pouca influência. Dessa forma o material mineralizado encontrado neste 

estudo é resultado do afluente ou de processo erosivo do talude ou do leito da lagoa.  

No presente estudo os valores encontrados foram até 50% abaixo de um e ligeiramente 

maiores que um. Isso implica na baixa disponibilidade de alimentos para o desenvolvimento 

dos microrganismos necessários à degradação da matéria orgânica.  

Ainda, é esperado que na entrada do sistema, a concentração de matéria orgânica seja 

maior, assim a disponibilidade de alimentos proporcionará que bactérias e amebas se 

desenvolvam, contudo ao longo do sistema começará a tornar mais limitada a disponibilidade 

de alimentos e protozoários flagelados se tornam mais eficazes na competição por alimentos, 

devido a sua mobilidade. Em um dado ponto a disponibilidade de alimentos será tão restrita 

que somente serão desenvolvidos os protozoários ciliados (que requerem menos quantidade 

de alimentos) (KÖNIG apud VON SPERLING, 1996). 

Assim, pode implicar que nesse sistema devido às condições hidráulicas e biológicas 

as maiores partes dos processos do tratamento de esgoto estejam ocorrendo na entrada, e nas 

demais zonas devido à baixa disponibilidade de alimentos os processos sejam lentos e poucos 
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eficazes. A ausência de dados sobre a vazão impossibilita verificar se o sistema está ou não 

operando sob uma baixa carga orgânica aplicada.  

O valor diferenciado no ponto “Q” pode ser justificado pela existência de plantas 

macrofilas superficiais na lagoa que cria uma espécie de “ilha” (Figura 9) e essa se locomove 

na superfície da lagoa (devido à ação da velocidade cinética do fluído e também à ação do 

vento), o que pode ter carreado matéria orgânica para dentro da armadilha.  

Através da quantificação dos sólidos foi possível definir a Taxa de Sedimentação (TS) 

para várias seções da lagoa, expressa em gramas de sedimento (gsed) por unidade de área (m²) 

e tempo (h). Os valores encontrados, a média por dispositivo e o intervalo de confiança 

podem ser verificados na Tabela 4.  

É possível observar que a taxa de sedimentação na entrada é bem superior à saída, com 

exceção do ponto L. A sedimentação no ponto L pode estar sendo influenciada por fatores 

geométricos. Uma vez que o processo de deposição do sedimento é dinâmico e passa por 

caminhos preferenciais e as zonas que contrapõe esse movimento tornam zonas mortas, o 

fluxo deverá ir modelando de diferentes formas, assim que as forças externas naturais agirem. 

Se atualmente a deposição é tão acentuada na região de entrada, significa dizer, que com o 

tempo essa deposição pode ser modificada para regiões da saída, uma vez que o leito do fundo 

da lagoa causará dificuldades para o fluxo.  

 Assim, no futuro o fluxo poderá modificar-se constantemente conforme encontrar 

barreiras e buscar percorrer os caminhos mais fáceis (caminhos preferenciais). À medida que 

ele encontra caminhos mais simplificados, seu tempo de detenção será diminuído e sair da 

lagoa com maturação insuficiente, culminando em curtos-circuitos causados pelas zonas 

mortas e caminhos preferenciais, o que deve ser evitado, uma vez que tornará o sistema 

ineficiente. 

Tabela 4 - Taxa de sedimentação e intervalo de confiança (95%) na entrada e saída para a segunda 

coleta.  

Seções 
Profundidade 

(m) 
Disp. TS (gsed/m².h) 

IC (95%) Média 

Disp. Min. Máx. 

H 
0,5 

E
N

T
R

A
D

A
 

61,43 

28,74 60,72 44,73 

2,8 58,40 

I 
0,5 62,07 

2,8 59,50 

J 
0,5 46,33 

2,8 52,39 

L 0,5 3,14 
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2,8 3,96 

M 
0,5 50,88 

2,8 49,21 

N 
0,5 

S
A

ÍD
A

 

1,70 

0,93 1,47 1,20 

2,8 1,91 

O 
0,5 0,94 

2,8 1,14 

P 
0,5 0,93 

2,8 0,98 

Q 
0,5 1,23 

2,8 1,45 

R 
0,5 0,79 

2,8 0,94 

O intervalo de confiança  (95%) da taxa de sedimentação para entrada da lagoa pode 

ser observado na

 

Figura 12 - Intervalo de confiança (95%) para taxa de sedimentação na entrada do 

sistema na segunda coleta. 

, o que pode ser percebido é que somente no ponto J a diferença entre a sedimentação 

nas duas profundidades é significante, onde o aporte de sedimentos a 2,8 metros é mais 

expressivo do que a 0,5 metros.  

Nos demais pontos a diferença não é significante. Percebe-se que a sedimentação a 2,8 

metros é significantemente maior no ponto J, esse ponto está localizado ao centro do canal de 

entrada, nessa região pode ter ocorrido o maior aporte de sedimento devido ao arraste de 

partículas promovido pelo cano de entrada disposto nas proximidades do ponto de coleta. 

Mesmo na entrada ocorrendo maior presença de lodo no leito não foi perceptível diferença 

entre o material coletado ao fundo e a superfície da lagoa. Contudo, o que surpreende é que a 
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região da saída onde a camada de lodo é mais compacta há maior número de pontos com 

diferença significativa entre o material coletado entre as duas profundidades, apenas no ponto 

“P” não foi significante a diferença (FIGURAErro! Fonte de referência não encontrada.). 

Essa diferença significante pode ter sido promovida pela hidrodinâmica da lagoa que será 

abordada no tópico 3.4 deste trabalho. 

 

 

Figura 12 - Intervalo de confiança (95%) para taxa de sedimentação na entrada do sistema na segunda 

coleta. 
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Figura 13 - Intervalo de confiança (95%) para taxa de sedimentação na saída para segunda coleta. 

 

3.3 LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO 

 

Os valores da taxa de acumulação do lodo para a entrada e saída da lagoa podem ser 

visualizados por meio da Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Taxa de acumulação (T.A.) de lodo na entrada e saída e valores utilizados para o cálculo. 

Dispositivo 

Z. 

Min 

(m). 

Z 

Máx. 

(m) 

Volume 

(m³) 
Área (m²) 

T.O. 

(anos) 

T.A.  

(m³/hab.ano) 

T.A 

(mm/ano) 

Entrada 0,14 1,06 2497,13 4597,79 

2,17 

0,034 250,67 

Saída 0,04 0,67 2471,27 16998,49 0,034 67,10 

Total   4968,40 21596,28 0,07 106,18 

Tempo de Operação (T.O.); Taxa de Acumulação (T.A.); Espessura do lodo (Z). 

 

É possível observar que a taxa de acumulação do lodo na entrada e saída são 

semelhantes até uma precisão de três casas decimais (0,034 m³/hab.ano), contudo, não 

significa dizer que a mesma quantidade de material está sedimentando por uma unidade de 

área, uma vez que a área da saída é pelo menos duas vezes maior do que a entrada. Essa 

diferença fica mais perceptível quando se observa a taxa de acumulação através da espessura 

da camada de lodo por uma unidade de tempo, onde na entrada observou-se 250,67 mm/ano e 

na saída 67,10 mm/ano, e uma média para toda lagoa de 106,18 mm/ano. 

Nelson et al. (2004) desenvolveram uma comparação entre vários estudos que podem 

ser visualizados e comparados na Tabela 6 – Concentrações médias de sólidos na camada de 

lodo e taxa de acumulação, trabalho de vários autores..  

Tabela 6 – Concentrações médias de sólidos na camada de lodo e taxa de acumulação, trabalho de 

vários autores. 

L. C. T. L. Nº A. 
T. O. 

(Anos) 

M. 

ST 

(g/l) 

M. 

SV/S

F 

Taxa de 

acumulação 
Referências 

m
3
/hab.an

o 

mm/a

no 

Pesquisa de Nelson et al. 2004 

Mexicaltzingo Anae 1 5 171 0.63 0.022 119 
 

San Jose Fac 1 6 NA NA 0.036 21 
 

Texcoco Fac 1 10 112 0.57 NA 21 
 

Xalostoc Fac 1 15 166 0.67 0.021 19 
 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.cul.columbia.edu/science/article/pii/S0043135403005165#ref_TBLFN4B
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Valores da literatura 

Columbia Anae 2 
2.6 

NA NA 
0.055 

NA 
Peña et al., 

2000 5 0.040 

SE Brazil Anae 2 NA 
172 0.62 0.023 77 Teles et al., 

1999 NA NA 0.026 53 

NE Brazil Fac 1 2.5 39 1.5 NA NA 
Ayres et 

al.,1993
c
 

France NA 1 10 187 NA NA NA 
Carré and 

Baron, 1987 

France Fac 12 3–10 
54–

136 

0.29–

0.94 
0.12 

15–

85 

Carré et al., 

1990
e
 

 

L. C. T. L. Nº A. 

T. O. 

(Anos

) 

M. ST 

(g/l) 

M. 

SV/

SF 

Taxa de 

acumulação 

Referências 

m
3
/ha

b.ano 
mm/ano 

Mississippi - USA Fac 15 0,5 - 7 35 -192 0.11– 

0.59 

NA 15-51 Middlebrook

s et al., 1965 

Utah -USA Fac 2 7-13 59 -77 2,23 -

4 

NA 6.85 – 8.1 Schneiter et 

al., 1993 

Localização da Lagoa (L.C.) ; Tipo da Lagoa (T.L.); Número de Amostras (NºA.); Tempo de Operação (T.O.); 

Média de Sólidos Totais (M. ST); Média Sólidos Voláteis/ Sólidos Fixos (M. SV/SF); Não Avaliado (NA); 

Anaeróbia (Anae.); Facultativa (Fac.) 

Fonte: Adaptação de Nelson et al. (2004) 

 

Dentro dessa comparação é perceptível que a taxa de acumulação de lodo encontrada 

para a região da entrada é bem superior aos valores apresentados na tabela de Nelson et al. 

(2004), contudo, o valor médio para toda a lagoa está em conformidade com o valor 

encontrado para a lagoa anaeróbia de Mexicaltzingo (119 mm/ano). 

Nelson et al. (2004) encontraram valores para taxa de acumulação entre 0,021 a 0,036 

m³/hab.ano estudando quatro lagoas do México. Peña, Mara e Sanchez (2000) estudando uma 

lagoa anaeróbia encontraram valores de 0,04 e 0,055 m³/hab.ano; Teles et al. apud Nelson et 

al. (2004) estudando uma lagoa anaeróbia no estado de Sergipe presenciou valores de 0,023 a 

0,026. Desta forma, se dividida a lagoa em duas partes, entrada e saída, os valores 

encontrados neste estudo estariam dentro da variação dos demais, contudo, se considerado 

como uma única parte as taxa de acumulação estaria na ordem de 0,07 m³/hab.ano, e assim 

estaria acima dos valores encontrados por esses autores.  
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No entanto, outros autores sugerem uma variação para a taxa de acúmulo média de 

lodo, sendo que em lagoas facultativas é da ordem de 0,03 a 0,08 m³/hab.ano (GONÇALVES 

et al., 1999; VON SPERLING, 2002).  Von Sperling et al. (2003) sugere que a faixa de 

variação para lagoas anaeróbias seja 0,02 a 0,10 m³/hab.ano, para lagoas facultativas primária 

seja 0,03 a 0,09 m³/hab.ano e para lagoa facultativas secundária de 0,03 a 0,05 m³/hab.ano. 

Contudo apesar do valor estar acima se comparado com alguns estudos, está dentro de uma 

faixa de variação em consonância com esses autores. 

Pode ser visualizado na Figura 14 o leito da lagoa. A maior espessura da camada de 

lodo sedimentado foi de 1,06 metros na região próxima à entrada e a espessura mínima 

verificou-se na saída (0,04 metros). Nas zonas onde o aporte de sedimentos foi maior a 

velocidade do fluído é muito baixa o que favorece a sedimentação das partículas suspensas.  

Essas regiões são caracterizadas como regiões de zona morta e são indesejáveis, pois 

ocasionam a redução no volume útil da lagoa, uma vez que o fluído começa a percorrer outros 

caminhos que são mais “fáceis”. Entre as coordenadas y = 20 e y = 40 (m) é a zona onde 

ocorreu a menor sedimentação, nessa região ocorre a descarga do cano de entrada. É esperado 

que na saída do cano de entrada a velocidade seja maior devido à diferença de pressão e isso 

gere uma turbulência no fluído e assim, as partículas podem sedimentar com uma menor 

frequência nessa região.  
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Figura 14 - Mapa de sedimento no leito da lagoa. 

No estudo de uma lagoas anaeróbias Nelson et al. (2004) perceberam que a 

distribuição do lodo nessa lagoa era mais homogênea no espaço, atribuindo essa 

homogeneização a dois fatores principais. Primeiro, em vez de uma entrada na lagoa havia 

cinco, então os sólidos recebidos foram distribuídos sobre uma área de superfície maior. 

Segundo, o TDH em questão, próximo de dois dias era muito mais curto do que uma lagoa 

facultativa (acima de onze dias), e assim, os sólidos tinham um tempo menor para percorrer 

toda a lagoa, permitindo que as partículas atingissem regiões mais remotas da lagoa e não 

somente se depositassem na entrada. 
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Estudando três lagoas facultativas Nelson et al. (2004) perceberam que a distribuição 

era muito irregular e a espessura máxima ocorreu perto da entrada, composta por um único 

dispositivo, e também próximos aos cantos. Os resultados desta pesquisa contribuem para um 

crescente corpo de evidências que demonstram que em lagoas facultativas com entradas 

individuais, a maioria de lodo se acumula em frente à entrada, assim também foi observado 

por outros estudos, como o de Gonçalves et al. (1999) e Nelson et al. (2004). 

No presente estudo constatou-se que aproximadamente 16% do volume útil da entrada 

da lagoa já estavam preenchidos com o lodo e apenas 4% do volume útil da saída está sendo 

ocupado. Dessa forma, devido ao cano de entrada estar apoiado no sedimento, à maior parte 

do aporte de sedimentos ocorrerem próximo a essa região, e a velocidade de entrada do fluído 

ser pequena, pode-se culminar no entupimento do cano de entrada, e em um caso mais 

agravante, ser necessário a paralisação para a remoção do lodo. 

Uma forma de mitigar e remediar os problemas de homogeneização da distribuição do 

lodo é prover entradas múltiplas, e/ou aumentar a velocidade do fluído e/ou modificar a 

direção do fluxo (GONÇALVES et al., 1999; NELSON et al., 2004). 

 

3.4   SIMULAÇÃO DO COMPORTAMENTO HIDRODINÂMICO 

 

Ao longo desse tópico serão discutidas as análises visuais dos resultados obtidos 

através da simulação do comportamento hidrodinâmico. Poderá ser verificada a influência da 

geometria da lagoa e do dispositivo unitário de entrada.  

Outros resultados obtidos através do emprego dessa ferramenta de simulação 

computacional, realizado em uma lagoa hipotética na tentativa de avaliar a melhor relação 

comprimento versus largura para lagoas anaeróbias podem ser visualizados no APÊNDICE A. 

Observa-se na Figura 15 o mapa das linhas de correntes, na entrada da lagoa é 

observado que as velocidades são baixas e que se formam três vórtices, um maior e outros 

dois menores. No centro desses vórtices ocorrem as velocidades mais baixas, próximas à zero.  

A associação da velocidade baixa do fluxo e as formações desses espirais 

proporcionam que nessas regiões as partículas suspensas no fluído sedimentem, logo a 

formação desses vórtices podem estar associadas à formação de zonas mortas. Essas zonas 

mortas são indesejáveis, pois reduzem o tempo de residência média das partículas das lagoas, 

uma vez que as partículas podem acabar por terminar seu percurso em um tempo inferior ao 

necessário ao tratamento (NELSON et al., 2004).  
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Figura 15 - Linhas de corrente no plano médio da lagoa. 

Dessa forma devido à disposição das chicanas e a entrada única, a distribuição do 

afluente está sendo prejudicada, outros autores citam que esses aspectos podem causar 

influências, gerando as zonas mortas e caminhos preferenciais (GONÇALVES et al., 1999; 

KELLNER; PIRES, 1998; NELSON et al., 2004).  

Autores como Pearson, Mara e Arridge (1995), atribuem os maiores impactos na 

eficiência do tratamento a profundidade dos dispositivos de entrada e saída do que a forma da 

lagoa. Assim, como foi percebido por Forero (1993), concepções físicas de sistemas com alta 

relação comprimento largura ou a inclusão de várias chicanas na tentativa de incentivar os 

fluxos de pistão é provavelmente exagerada. Descobertas tais dão maior créditos a verificação 

de Person et al. (1988) apud Pearson, Mara e Arridge (1995) que a estratificação vertical ou a 

laminação da coluna de água, provavelmente terão maior efeito na determinação da eficiência 

do tratamento do que os padrões de fluxos longitudinais. 

Sah et al. (2011), utilizando a modelagem percebeu que a utilização de chicanas e o 

efeito do vento, ou a combinação deste dois, não trouxerem qualquer melhorar notável a 

qualidade do efluente em termos de remoção da DQO e DQO total. No entanto, em cenários 

com o efeito do vento e também em combinação com o uso das chicanas houve uma 

significativa melhora na remoção de E. coli.  

Shilton e Harrison (2003b) apud Sah et al. (2011) sugerem que para reduzir o efeito 

negativo do vento, deveria ser concebida uma entrada que domina-se a inserção da energia na 

lagoa, que permiti-se que o fluxo tivesse um padrão pré-determinado, ao invés desse ficar a 

mercê das flutuações da direção do vento. 



76 

 

Entre a segunda chicana e o canal de saída as velocidades se aproximam da velocidade 

média e não há presença de zonas mortas, as linhas de correntes na zona de saída obedecem a 

um fluxo que vai do talude até a chicana e também ao inverso. No mapa de vetores (FIGURA 

Figura 16) é evidenciando o comportamento do fluxo através da direção dos vetores, que tem 

velocidade aproximadamente média ao encontrar o obstáculo (chicana ou talude) é defletido, 

e retorna, acima ou abaixo do plano médio da lagoa, ocorrendo uma circulação vertical do 

fluído. 

 

Figura 16 – Mapa de vetores para uma profundidade de 1,7 metros. 

Pode ser visualizado na Figura 17 o plano da velocidade do eixo Z no plano médio da 

lagoa. É perceptível que na maior parte da lagoa a velocidade no plano Z é próxima a zero e 

nessa maior região o fluído terá comportamento bidimensional. Em um pequeno ponto na 

saída e uma parcela da entrada esse fluxo terá um comportamento tridimensional. Na entrada, 

a parcela azul têm velocidades negativas para o eixo z, o que significa que o fluxo terá um 

comportamento de ascender ao plano médio. Na faixa vermelha as velocidades são positivas, 

e o comportamento do fluído será descendente em relação ao plano médio. 
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Figura 17 - Velocidades do eixo Z a uma profundidade de 1,7 metros. 

Sah et al. (2011) verificou que até décadas atrás o maior entrave para a utilização de 

modelos era a falta de recursos computacionais para a resolução desses modelos, contudo na 

era atual o maior limitação é a medição em campo dos diversos parâmetros para a validação 

dos modelos computacionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da utilização de lagoas de estabilização ser uma alternativa muito valiosa para 

a resolução dos problemas pertinentes à destinação final e reuso de águas servidas, pela 

simplicidade e baixo custo operacional, esses sistemas devem ter um monitoramento e 

operações mínimas, para garantir que o sistema seja eficiente e não gere impactos visuais, 

odores, escumas ou possam colocar em risco a vida de operadores. A credibilidade está 

intrinsicamente relacionada à boa operação.  

Verificou-se através desse estudo que altas taxas de material inorgânico estão 

adentrando a lagoa e um estudo posterior deverá ser conduzido para verificar a procedência 

desse material, avaliando a existência de ligações clandestinas de rede pluvial, destampe de 

caixas e poços de visita, erosão das tubulações, entre outros. Uma vez que esse material não é 

degradado pela ação das bactérias, constitui um volume morto dentro da lagoa, adiantando o 

tempo em que será necessária a remoção do lodo da lagoa. 

A deposição dos sólidos totais não está ocorrendo de forma homogênea na lagoa. As 

maiores amplitudes nas concentrações de sólidos e seus respectivos módulos são encontrados 

na região de entrada, por conseguinte a taxa de sedimentação nessa região é mais expressiva e 

mais perturbada também por aspectos como o vento, a posição dos dispositivos de entrada e 

saída, a entrada unitária e a presença de chicanas. 

A entrada unitária da lagoa e seu posicionamento tiveram impacto na taxa de 

sedimentação e no acúmulo de lodo. O impacto verificado para a presença das chicanas foi 

defletir as partículas que seriam impulsionadas para a saída pela ação do vento, na ausência 

dessas.  

A sedimentação desuniforme do lodo e o acúmulo dele na entrada poderá proporcionar 

a formação de caminhos preferenciais nessa zona. Associado a esse mesmo problema está à 
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necessidade de paralisação do sistema para remoção do lodo, uma vez que o acúmulo pode 

causar o entupimento da entrada que fica apoiada no leito. 

Promover entradas múltiplas para o sistema poderá ser uma alternativa a auxiliar na 

deposição mais uniforme dos sedimentos. Uma forma de mitigar esse problema é a construção 

de entradas acima do plano médio da lagoa. 

Através da modelagem computacional foi possível perceber que a maior sedimentação 

e acúmulo de lodo na entrada estão atribuídos à formação de zonas mortas nessa região. Na 

saída as concentrações do lodo e da taxa de sedimentação passam por menores efeitos 

hidráulicos uma vez que as unidades de fluído têm velocidades próximas à média.  

Algumas oscilações medidas nas armadilhas na entrada podem estar associadas ao 

comportamento tridimensional da velocidade na entrada. A diferença da medição da taxa de 

sedimentação na saída, das armadilhas próximas: à superfície e ao leito da lagoa; pode ser 

atribuída a uma recirculação vertical. 

Na análise efetuada foi observada boa concordância entre os dados medidos em 

campos e as perturbações verificadas na simulação, indicando que as ferramentas de 

modelagem de fluído computacionais são sem dúvida valiosíssima para a preconcepção de 

sistemas de tratamento de esgoto, permitindo avaliar a melhor disposição dos dispositivos de 

entrada e saída, a necessidade ou não de chicanas e a provável influência dos ventos. É 

também tão valiosa para a análise de sistemas de tratamento de esgoto em operação, e na 

remediação de problemas futuros.  

Assim, este trabalho apresentou resultados que se observados poderão reduzir gastos 

excessivos, impactos sociais e ambientais e por se tratar de alguns poucos estudos realizados 

na Região Amazônica eleva-se sua importância como subsídios a concepção de outros 

sistemas. 

Contudo, diversos outros estudos ainda podem somar a esse, acrescentando cada vez 

mais a difusão da área sanitária e ambiental, como sugestão a isso pode fazer outras 

simulações em comparação a dados de campo. Como exemplo, pode ser avaliando o tempo de 

detenção real em comparação ao teórico, a presença e influência da estratificação térmica, e a 

influência da direção do vento. Podem ainda ser montados módulos experimentais com 

múltiplos dispositivos de entrada, combinando com saída, para verificar se a distribuição do 

lodo será mais homogênea para essa lagoa como também para outros reatores. Na área 

microbiológica podem ser simuladas as diversas reações que ocorre no tratamento para avaliar 

a eficiência de depuração do sistema. 
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APÊNDICE A – O Comportamento Hidrodinâmico de uma Lagoa Hipotética 
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1
 Na Tabela 7 são apresentadas as condições experimentais. Foram realizadas 

quatro simulações com diferentes relações entre o comprimento (L) e a largura (B) da 

lagoa. A relação L/B está entre um e quatro. Von Sperling (2002) sugere para 

dimensionamento de lagoas anaeróbias uma relação L/B entre um e três. O tempo de 

detenção hidráulico foi considerado constante e igual a três dias. A recomendação da 

literatura é que o TDH deve estar entre três e cinco dias, para temperaturas acima de 

20°C (NUVOLARI et al., 2003). Foi adotada uma profundidade de quatro metros (VON 

SPERLING, 2002). A velocidade de entrada para as quatro simulações foi mantida 

constante. Consequentemente, a vazão de entrada (Q) e o diâmetro (D) foram variados. 

 

Tabela 7 - Condições experimentais para a simulação da lagoa hipotética. 

Lagoa Comprimento 

x Largura (m) 

V(m³) TDH(d) Q 

(m³/s) 

D (m) L/B 

(m/m) 

U(m/s) 

1 20x20 1600 3 0,006 0,01 1 0,9 

2 40x20 3200 3 0,012 0,015 2 0,9 

3 60x20 4800 3 0,018 0,02 3 0,9 

4 80x20 6400 3 0,025 0,02 4 0,9 

 

O domínio computacional está indicado na Figura 18. A entrada está localizada 

na “esquerda” do domínio e a saída na “direita” do domínio. 

 

 

Figura 18 - Domínio computacional da lagoa hipotética (para L/B=2).  

                                                 
1
 Os resultados apresentados nesse tópico foram submetidos ao 26º Congresso Brasileiro de Engenharia 

Sanitária e Ambiental, com o Tema: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA GEOMETRIA NO 

COMPORTAMENTO HIDRODINÂMICO DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO ANAERÓBIAS. Que 

tem a participação de João Paulo P. C. Moreira, Leonardo R. Andrade, Eni A. D. M. Rodrigues e 

Johannes G. Janzen. 
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Nas Figuras (Figura 19,Figura 20,Figura 21, Figura 22) estão apresentados os 

mapas de contorno da velocidade instantânea e linhas de corrente, no plano z = 2 m para 

as L/B = 1, L/B = 2, L/B = 3 e L/B = 4, respectivamente. De maneira geral, nota-se a 

existência, na parte “inferior” e “superior” da lagoa, de zonas mortas, regiões de 

circulação contracorrente. Nas regiões de circulação são encontradas velocidades 

extremamente baixas que favorecem a sedimentação. Bypassing ocorre da entrada para 

a saída nos quatro experimentos. Esse é o padrão de escoamento usualmente esperado 

quando a entrada e a saída estão posicionadas no meio da “largura” da lagoa 

(SHILTON, 2001).  

Apesar de algumas semelhanças para as diferentes condições experimentais, há 

algumas diferenças para o comportamento hidrodinâmico. Para L/B = 1, ocorre a 

formação de quatro vórtices de grande escala, incluindo dois vórtices um pouco acima e 

abaixo da saída da lagoa, e, dois vórtices principais no centro da lagoa. No experimento 

2, para L/B = 2, é possível avaliar a existência de vários vórtices na lagoa. Para L/B = 3, 

ocorre a forma de três vórtices de grande escala, incluindo um vórtice principal na 

região esquerda do centro e dois vórtices na região direita do centro. Finalmente, para 

L/B = 4, ocorre um vórtice principal, próximo da região central da lagoa, e vórtices 

secundários ao redor do vórtice principal.  

Os resultados obtidos mostram que a geometria da lagoa influencia o seu 

tempo de detenção real. E para determinação do melhor L/B seria necessário a validação 

em campo. Para Jordão e Pessoa (2011) a melhor relação comprimento versus largura 

para lagoas anaeróbias é na ordem de 2 a 3.  
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Figura 19 - Distribuição de velocidade instantânea para z = 2m para L/B = 1 

 

 

 

 

Figura 20 - Distribuição de velocidade instantânea para z = 2m para L/B = 2 
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Figura 21 - Distribuição de velocidade instantânea para z = 2m para L/B = 3 

 

 

 

 

Figura 22 - Distribuição de velocidade instantânea para z = 2m para L/B = 5 
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ANEXO A – Modelo de Ficha de Monitoramento Diário para Operação de Lagoa 

Facultativa 
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Identificação da Lagoa: Data ____/____/_____ Operador:  

1. OCORRÊNCIAS Sim Não 

Levantamento do lodo em algum ponto da lagoa   

Manchas verdes na superfície da lagoa: Anaeróbia / Facultativa   

Manchas negras ou cinzentas na lagoa facultativa   

Aparecimento de vegetais:  
Na lagoa   

No talude   

Evidência de erosão nos taludes   

Alguma infiltração visível?   

Cercas em ordem?   

Presença de Insetos?   

Presença de Aves   

Medidor de vazão em ordem?   

Mau Odor 
Na lagoa facultativa   

Na lagoa anaeróbia   

2. PARÂMETROS FÍSICOS-QUÍMICOS 

Parâmetro Hora Observações 

Altura da lâmina no medidor de vazão (cm) 

Vazão (l/s) 

    

Temperatura (ºC) 

Ar     

Esgoto 

Afluente 

    

Esgoto 

Efluente 

    

pH 
Afluente     

Efluente     

Sólidos sedimentáveis (ml/l) 
Afluente     

Efluente      

3 PARÂMETROS METEOROLÓGICOS* 

 Classificação Período Observações 

07 ás 12 h 12 ás 17h 

Tempo 

Sol Brilhante (S.B) 

Ensolarado com Nuvens (E.N.) 

Nublado s/ Sol (N.S.) 

   

Precipitação 

Ausente (A) 

Chuva Fina (C.F.) 

Chuva Moderada (C.M.) 

Chuva Forte (CFT) 

   

Intensidade dos Ventos 

Nula (N) 

Ventos Fracos (VF) 

Ventos Moderados (VM) 

Ventos Fortes (VFT) 

   

Fonte: adaptado de Kellner e Pires (1998). 

*Se possível fazer medições quantitativas ou utilizar dados de estações meteorológicas próxima. 


