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RESUMO 

 

Considerando que a eficiência do tratamento de esgoto por lagoas de estabilização anaeróbias 

é resultante de diversos processos, das condições ambientais, características físico-químicas 

do esgoto e, principalmente, da comunidade microbiana estabelecida no sistema, é 

imprescindível conhecer o consórcio microbiano e seu equilíbrio, para que se possa atingir 

uma ampla caracterização do sistema, permitindo fazer o controle e ajustes quando 

necessários. Além disso, no atual cenário da Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB), 

onde os avanços caminham rumo à universalização do setor, estudos de sistemas anaeróbios 

podem orientar na escolha de projetos, indicando a viabilidade socioeconômico-ambiental 

mais adequada conforme a região do país. Desse modo, o presente trabalho teve como 

objetivo quantificar e identificar os principais grupos na comunidade microbiana responsável 

pela eficiência das lagoas de estabilização anaeróbias das estações de tratamento de esgoto de 

Cacoal/RO e Franca/SP, dando início a um levantamento do perfil microbiológico para a 

região norte, através da comparação entre essas lagoas. Para tanto analisou-se os parâmetros 

microbiológicos através da quantificação das Arquéias Metanogênicas, Bactérias Redutoras 

de Sulfato (BRS) e Microorganismos Anaeróbios Totais pela metodologia do Número Mais 

Provável (NMP), e por meio dos parâmetros físico-químicos de temperatura, oxigênio 

dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio 

(DQO), sólidos dissolvidos (SD), sólidos suspensos (SS), sólidos sedimentáveis, e a série de 

nitrogênio e fósforo. Os resultados revelaram predominância de Arquéias Metanogênicas 

(NMP cél/g STV= 8,75E+05) em relação às BRS (NMP cél/g STV= 5,42E+04) na lagoa de 

Cacoal/RO, mesmo com a utilização do Lactato de Sódio como fonte de carbono no meio de 

cultura que deveria favorecer as BRSs. Supõe-se para esse sistema, que a comunidade 

microbiana estabelecida seja potencialmente metanogênica e esteja em equilíbrio com os 

demais fatores de interferência. Em Franca/SP, o NMP de BRSs (NMP cél/g STV=7,55E+04) 

predominou sobre as Arquéias Metanogênicas (NMP cél/g STV= 1,41E+04), possivelmente 

em função do meio de cultura utilizado, que passou a inibir o crescimento das arquéias. Pelos 

parâmetros físico-químicos verificou-se nas lagoas de Cacoal/RO e Franca/SP, eficiência na 

remoção da carga orgânica próximo ao preconizado pela literatura, com redução da DBO em 

torno de 58% e 76,22%, e DQO de 63,02% e 69,21%, respectivamente. Entretanto, constatou-

se elevadas concentrações de Sólidos Totais Fixos (STF), indicando a presença de efluentes 

industriais e/ou danos estruturais nos sistemas. Observou-se também, elevadas concentrações 

dos nutrientes, Nitrogênio Total kjeldahl (NTK) e Fosfato em Franca/SP e de Fosfato em 

Cacoal/RO, confirmando o possível recebimento de efluentes industriais pelos sistemas. 

Contudo, os resultados não permitiram chegar a uma conclusão acerca da relação 

substrato/microrganismos que gere a Atividade Metanogênica Específica máxima (AME) em 

lagoas anaeróbias nas regiões Norte e Sudeste, pela ausência de padronização na metodologia 

de quantificação microbiológica no Brasil. No entanto, os dados obtidos poderão subsidiar 
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outras pesquisas e ainda orientar os órgãos gestores na escolha do projeto mais adequado para 

as diferentes regiões do país. 

  

Palavras-chave: Arquéias Metanogênicas, parâmetros microbiológicos, tratamento de esgoto.  
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ABSTRACT 

 

Considering that treatment efficiency in the stabilization pond is result a several processes, 

such as, environmental conditions, physical-chemical characteristics, own sewage, as well as 

the microbial community established in the system is very important to know the microbial 

consortium and its balance, and characterize it, allow to control and make the proper 

adjustments when necessary. In the current scenario of the National Policy on Sanitation 

(NPS), where the advances walk towards the universal of the sector, studies of anaerobic 

systems can guide the choice of projects socioeconomic-environmental viability more 

appropriate to each part of the country. Therefore, this study pretend to quantify and identify 

the main groups in the communities responsible for the efficiency on the systems of waste 

anaerobic stabilization ponds of the cities of Cacoal/RO and Franca/SP, initiating a survey of 

the microbiological profile for the north, by comparing these ponds. Thus, the microbiological 

parameters were evaluate by quantifying the Methanogenic Archea, Sulfate Reducing 

Bacteria (SRB) and by the Total Anaerobic Microorganisms by the methodology of most 

probable number of cells per gram of Volatile Solids (MPN cells/g of VTS), and some 

physico-chemical parameters, between these, temperature, Dissolved Oxygen (DO), 

Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Dissolved Solids 

(DS), Suspended Solids (SS), Settleable Solids and the series of nitrogen and phosphorus. The 

results showed a predominance of Methanogenic Archea (MPN cells/ g = 8,75 E+05 VTS) in 

relation to the SRB (MPN cells/ g = 5,42 E+04 VTS) in the pond of the Cacoal/RO, even with 

the use of Sodium Lactose as a carbon source in culture medium that should favor SRB. 

Maybe, in this system, the microbial community is established and methanogenic potential in 

balance with the other interfering factors. In Franca/SP, the SRB (MPN cells/ g = 7,55 E+04 

VTS) and to the Methanogenic Archea (MPN cells/ g = 1,41 E+04 VTS) had differents valors 

and SRB showed superiors valor, possibly due to the culture medium used, which began to 

inhibit the growth of Archea. The physico-chemical parameters found to the pounds of 

Cacoal/RO and Franca/SP evidenced removal efficiency of organic load close to the 

recommended in the literature, with a reduction of BOD around 58% and 76,22%, and to 

COD 63,02% and 69,21% respectively. The high concentrations found to Total Fixed Solids 

(TFS) indicating the presence of industrial effluents and/or structural damage to the systems. 

Also was observed high concentrations of nutrients, in others words, high concentrations of 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) and phosphate in Franca/SP and phosphate to the pond of 

Cacoal/RO, confirming receipt of the possible systems for industrial effluents. However, the 

results did not allow a conclusion about the relation substrate/microorganism that generates 

the maximum specific methanogenic activity (SMA) in anaerobic ponds in the North and 

South, due the lack of standardization in the methodology to quantify microbiological Brazil. 

Meanwhile, such data can subsidize other research and also guide managers in choosing the 

most suitable design for the different regions of the country. 
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INTRODUÇÃO 

 

Existe, hoje, uma crescente preocupação da sociedade em relação ao tratamento e 

destinação final dos esgotos, assim como as suas consequências sobre o meio ambiente e 

qualidade das águas. Quando os esgotos in natura são lançados nos rios e mares sem 

tratamento adequado comprometem a qualidade dos corpos d’água.  Essa água contaminada 

pode ser utilizada para abastecimento, irrigação e recreação, da vida vegetal e animal, e trazer 

enormes prejuízos a saúde pública, através da transmissão de doenças por veiculação hídrica. 

O lançamento de esgoto no meio ambiente sem o tratamento adequado contribui com 

quantidade significativa de organismos patogênicos e substâncias tóxicas, que são os maiores 

responsáveis pela degradação da qualidade das águas subterrâneas e superficiais, além das 

doenças de veiculação hídrica (JORDÃO e PESSÔA, 2005). Estudos revelam que 60% das 

internações hospitalares estão relacionadas às doenças de veiculação hídrica como a febre 

tifóide, febre paratifóide, cólera, desinteria bacilar, hepatite infecciosa, teníase, 

esquitossomose, ascaridíase, poliomielite, tracoma e conjuntivites, somando em torno de 900 

milhões de infecções por ano, sendo que a cada uma hora dez crianças morrem pela falta de 

saneamento no Brasil, ocasionado cerca de duas milhões de mortes por ano (OPAS, 2010; 

FUNASA, 2011a). 

Os prejuízos atingem também natureza econômica, uma vez que a maior incidência 

de doenças implica no aumento de custos hospitalares. Segundo a FUNASA apud CAB SPAT 

(2010), a cada R$ 1 investido em saneamento ambiental gera-se a economia de R$ 4, logo a 

falta de investimento no Brasil desperdiça cerca R$ 36 bilhões por ano em saúde. 

Exemplos da crescente preocupação do saneamento no Brasil nos últimos anos, são 

marcados pela criação de políticas públicas com vistas a promover a universalização do 

saneamento, como a criação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
1
 (BRASIL, 

                                                 
1
 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), procura criar condições para assegurar, a médio e a longo 

prazo, o crescimento sustentável, e é o principal instrumento da estratégia de desenvolvimento do governo 
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2011a), da Lei n. 11.445, de 05 de janeiro de 2007 que veio regular o setor de saneamento 

(BRASIL, 2007), bem como a determinação para criação do Plano Nacional de Saneamento 

Básico (PLANSAB), ainda em fase de construção. 

A atual Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB) apresenta uma evolução 

jamais vista no contexto histórico do saneamento, com avanços expressivos nos últimos anos. 

E ainda que a universalização de alguns serviços demande de médio a longo prazo para se 

consolidar, como o caso do esgotamento sanitário, um dos serviços do setor que apresenta os 

menores índices de crescimento (PNSB, 2010), a PNSB vem somando esforços com a 

perspectiva de que tão logo o setor atinja totalidade. Dessa maneira, à medida que a 

universalização for se consagrando, estudos que indiquem a viabilidade socioeconômico-

ambiental de sistemas de esgotamento sanitário conforme as características de cada região 

serão de extrema importância na orientação da escolha do projeto mais adequado.  

Tendo em vista a problemática que envolve o esgotamento sanitário indiscriminado, 

a eficácia do tratamento apropriado e os avanços da PNSB rumo à universalização do setor, 

propôs-se através deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), a estudar as lagoas de 

estabilização anaeróbias das Estações de tratamento de esgoto dos municípios de Cacoal, 

estado de Rondônia (Cacoal/RO) e Franca, estado de São Paulo (Franca/SP), bem como 

comparar os resultados dessas lagoas. 

Mediante o cenário de carência de informações da aplicação de tratamento de esgoto 

por lagoas de estabilização anaeróbia na região norte do país, o objetivo geral da pesquisa foi 

quantificar a comunidade microbiana responsável pela eficiência de remoção da matéria 

orgânica na lagoa anaeróbia da ETE Cacoal/RO, bem como levantar informações para iniciar 

um delineamento do perfil microbiológico, visando otimizar os processos de operação e 

manutenção e a formação de um banco de dados. Para tanto, paralela a pesquisa realizada em 

Cacoal/RO, foi feito um estudo dos mesmos parâmetros na lagoa anaeróbia da ETE de 

Franca/SP, para comparação dos resultados considerando os diversos fatores de influência em 

cada uma destas regiões. Cabe salientar que este último sistema foi adotado para comparação, 

em face da não identificação de quantificações de microrganismos metanogênicos em lagoas 

estabilização no Brasil, além de que a ETE Franca/SP apresenta amplo desenvolvimento em 

esgotamento sanitário, uma característica da região sudeste do Brasil (SABESP, 2011). 

                                                                                                                                                         
Federal, em construção desde 2003. O Programa foi dividido em duas etapas: PAC-1 e PAC-2, para os 

investimentos realizados no período de 2007 à 2010 e 2011 à 2014, respectivamente. 
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Dessa forma, os objetivos específicos foram: determinar nessas lagoas os parâmetros 

microbiológicos, com a quantificação das Arquéias Metanogênicas, Bactérias Redutoras de 

Sulfato (BRS) e Microorganismos Anaeróbios Totais pela metodologia do Número Mais 

Provável de células por gramas de Sólidos Totais Voláteis (NMP cel/g de STV), bem como os 

parâmetros físico-químicos de temperatura, oxigênio dissolvido (OD), a série de nitrogênio e 

fósforo, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO), 

sólidos dissolvidos (SD), sólidos suspensos (SS) e sólidos sedimentáveis. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO DO SANEAMENTO 

 

Os primeiros indícios de atenção ao saneamento remontam 4.000 anos a.C., 

encontrados em Nippur, na Índia (TEIXEIRA e GUILHERMINO, 2006), onde foram 

identificadas as primeiras galerias de coleta de esgoto (ROSEN, 1994 apud HELLER, 1997; 

SILVA, 2007). 

Em Roma, por volta do século V a.C., foi construído um dos mais importantes 

sistemas de coleta de águas servidas do mundo, a Cloaca Máxima, responsável pela drenagem 

fluvial e a retirada de esgoto da cidade até o rio Tibre (TEIXEIRA e GUILHERMINO, 2006). 

 Por volta de 400 a.C., designações feitas por Platão dão sinais da preocupação com a 

questão da qualidade das águas, ficando estabelecido que qualquer um que corrompesse a 

água do outro, além de reparar o prejuízo, seria obrigado a limpar a fonte (HELLER, 1997). 

Considerações nesse sentido também foram feitas por Hipócrates, relacionando a saúde às 

questões ambientais, tal como prevê o Tratado dos Ares, das Águas e dos Lugares (CAPRA, 

1982 apud HELLER, 1997; SÃO PAULO, 2011). 

Medidas de saneamento surgiam sempre em detrimento de surtos de doenças, e se 

desenvolvia de acordo com a evolução das diversas civilizações, retrocedendo muitas vezes 

com a queda dessas, e renascendo com o surgimento de outras. No entanto, a ausência de 

meios de comunicação na antiguidade capaz difundir as práticas sanitárias para as civilizações 

da Idade Média, dentre outras causas, fez com que essas conquistas ficassem esquecidas 

durantes séculos e muitos dos processos fossem descontinuados (SILVA, 2007). 

Em consequência disso, a Idade Média foi marcada por sucessivas epidemias como 

cólera, lepra e tifo, entre outras doenças causadas em razão da insalubridade, dado o pouco 

uso da água e o lançamento dos dejetos nas ruas. Porém, diante da necessidade e a exemplos 

de cidades como Paris, Praga, Nuremberg e Basiléia, que entre os anos de 1135 a 1338 d.C. se 

alinharam e construíram drenos nas ruas a fim de mantê-las limpas, ressurgem medidas 

sanitárias, como a construção de aquedutos, bem como sistemas de distribuição de água 

(HELLER, 1997).  

Contudo foi na Idade Contemporânea, a partir da Revolução Industrial, que as 

necessidades de saneamento se acentuaram, marcando os núcleos urbanos por uma intensa 

epidemia de cólera, principalmente onde as populações eram crescentes e carentes de infra-

estrutura básica (SÃO PAULO, 2011). 
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Assim, no final do século XIX, difundiu-se entre as principais cidades do mundo a 

construção de sistemas sanitários unitários. Entretanto, para as regiões de clima tropical e 

equatorial, se tornou inviável a adoção dessas medidas, em virtude do elevado custo em 

construir obras capazes de sustentar grandes vazões, provenientes do alto índice 

pluviométrico, incompatíveis com as condições econômicas dessas regiões (SÃO PAULO, 

2011). 

No Brasil, medidas relacionadas ao saneamento iniciaram precariamente por volta de 

1850, vindo a ganhar destaque somente a partir de 1937 no estado de São Paulo, quando o 

governo passou a incentivar a construção e ampliação de sistemas de água e esgoto 

(TUROLLA, 2002). 

 

1.2 CONTEXTO DA POLÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO NO 

BRASIL 

 

Os primeiros serviços de saneamento no Brasil ocorreram no período de 1850 a 1930 

no estado de São Paulo, prestados por concessionárias estrangeiras, de forma deficiente no 

que diz respeito à quantidade e qualidade. Porém, com o crescimento urbano e industrial, 

aumentou a demanda por infraestruturas de saneamento básico, e fez com que em 1934 

iniciasse o processo de nacionalização das concessionárias estrangeiras, com a intervenção 

estatal no setor do saneamento (LUCENA, 2006; TUROLLA, 2002). 

Com o ritmo crescente da população e da urbanização, os índices de cobertura dos 

serviços de água e de esgoto não conseguiam se adaptar as demandas, entrando em contínua 

deterioração (TUROLLA, 2002). 

Estudo divulgado pelo Banco Nacional de Habitação (BNH) em 1967, apresentou 

um diagnostico dos principais problemas do setor de saneamento no Brasil na época 

(SANTOS e PAULA, 1989 apud LUCENA, 2006; TUROLLA, 2002), destacando entre eles: 

a) déficit de 50% no abastecimento de água e de 70% no serviço de esgoto; 

b) oferta insuficiente para suprir aumentos constantes da demanda; 

c) falta de coordenação dos órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis pelo 

setor; 

d) existência de redes coletoras de esgoto que não levavam em consideração a 

poluição hídrica; 

e) insuficiência nos recursos financeiros disponíveis. 
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Com o intuito de ampliar a oferta dos serviços de saneamento, em 1970 foi criado o 

Plano de Metas e Bases para Ação do Governo, e fruto deste, em 1971, foi lançado o Plano 

Nacional de Saneamento (PLANASA), o primeiro mecanismo articulado de financiamento e 

de modernização do setor de saneamento do Brasil, em vigência por quase trinta anos, vindo a 

entrar em colapso no final dos anos 80 (ARRETCHE, 1999; LUCENA, 2006).  

Em meio à decadência do PLANASA, foi criada a Constituição Federal Brasileira de 

1988. Essa por sua vez, transferiu aos municípios a responsabilidade pelos serviços de 

saneamento (TUROLLA, 2002), conforme artigo 30, Inciso V: “Compete aos municípios 

organizar e prestar diretamente, ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 

públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial” 

(BRASIL, 1988). 

Com o fim do PLANASA, as iniciativas governamentais revelaram-se pontuais e 

desarticuladas, assim a Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB) permaneceu por toda 

a década de 1990 sem regulamentação (ARRETCHE, 1999; TUROLLA, 2002). 

Discussões motivadas pela crescente preocupação da situação em que se encontrava 

o saneamento estimularam transformações no âmbito da PNSB. Esta por sua vez, assumiu 

como princípios fundamentais a universalização, visando estender os serviços de saneamento 

a todos, onde os planos seriam formulados e geridos com a participação dos municípios, 

estados, União e prestadores de serviços, de forma descentralizada (LUCENA, 2006). 

Assim, a fim de regular e consolidar essa nova PNSB, foi instituída a Lei n. 11.445, 

de 5 de janeiro de 2007 (Lei n. 11.445/07) (BRASIL, 2007), estabelecendo diretrizes 

nacionais para o saneamento básico. A lei do saneamento, como ficou conhecida, trouxe 

avanços importantes na orientação pela busca de um serviço de melhor qualidade, por meio da 

reorganização e do fortalecimento institucional das atividades de planejamento, gestão, 

regulação, fiscalização, prestação de serviços e controle social (BRASIL, 2009). 

Para os efeitos legais da Lei n. 11.445/07, Art. 3., Inciso I, o saneamento foi definido 

como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais, de abastecimento de 

água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Deliberou ainda que o esgotamento sanitário é  

“constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até 

o seu lançamento final no meio ambiente” (BRASIL, 2007). 

Orientado pelo Art. 50 da lei do saneamento (BRASIL, 2007), em 2008 iniciou a 

elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), responsável pela 
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definição de programas, ações e estratégias de investimento, projetado e planejado pelo 

Ministério das Cidades, sendo publicada uma versão preliminar no primeiro semestre de 2011 

para discussão e consolidação (BRASIL, 2009; BRASIL, 2011c). 

A fim de corroborar com a execução do PLANSAB, o PAC-1, período de 2007 a 

2010, injetou no setor de saneamento R$ 36,1 bilhões (BRASIL, 2011a), visando o aumento 

da cobertura de coleta e tratamento, proteção dos mananciais, despoluição de cursos d’água e 

redução de doenças causadas pela falta de saneamento básico. 

Resultados das medidas adotadas nos últimos anos podem ser observados em 

pesquisa realizada no setor de saneamento nos municípios brasileiros (PNSB, 2010), onde 

apontou uma evolução do ano de 2000 para 2008 (PNSB, 2010). 

Embora tenha se observado progressos para alguns serviços, infra-estrutura e 

operação no setor de saneamento, essa mesma pesquisa indica que o esgotamento sanitário 

ainda está longe de atingir o idealizado pela PNSB. A coleta de esgoto por rede geral foi um 

dos itens que apresentou os menores índices de crescimento, que presente em 52,2% dos 

municípios em 2000, subiu para 55,2% em 2008. Nesse mesmo período, para os municípios 

que já tinham o serviço, houve um aumento de ampliações ou melhorias nos sistemas de 

esgotamento de 58% para 79,9%. Dos domicílios atendidos por rede coletora, houve um salto 

de 33,5% para 44%, enquanto que para o tratamento de esgoto, no ano de 2000, os municípios 

apresentaram 35,5%, alcançando 68,8% em 2008. Cabe salientar que este crescimento no 

tratamento, ampliação ou melhoria refere-se aos locais que apresentavam coleta efetiva de 

esgoto, representado por 28,5%, menos de um terço dos municípios brasileiros. 

Constata-se uma disparidade enorme no esgotamento sanitário entre as regiões 

brasileiras, conforme se pode observar entre os municípios do estado de São Paulo que atingiu 

78,4% do índice de tratamento e o Maranhão, com apenas 1,4% no ano de 2008 (PNSB, 

2010). A saber, a região norte encontra-se entre as situações mais alarmantes de esgotamento 

rudimentar, com apenas 9,5% de rede coletora, apresentando 44,9% de esgotamento 

indiscriminado (PNAD, 2009). 

Entretanto, para agregar e consolidar as ações iniciadas no PAC-1 foi lançado o 

PAC-2, onde as previsões de investimento em saneamento circundam também R$ 40 bilhões, 

apresentando no primeiro semestre de 2011, contratação de 153 obras de saneamento no 

Brasil, somando R$ 25,2 bilhões (BRASIL, 2011b). 

Assim, o novo contexto da PNSB assume aspectos jamais vistos na história do 

saneamento, onde os esforços de reforma institucional com envolvimento do governo, 

prestadores de serviço, indústria, agentes financeiros e sociedade, através de organizações e 
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dos canais de participação, trazem perspectivas de crescimento e desenvolvimento 

econômico, social e ambiental permanentes para o Brasil. 

 

1.3 OS ESTADOS DE RONDÔNIA E SÃO PAULO NO CONTEXTO DO 

SANEAMENTO 

 

Criado no ano de 1981, com área geográfica de 248.576,167 km
2 

(MATIAS, 2003), 

Rondônia pode ser considerado um estado relativamente novo, onde compreende déficits 

quanto à coleta, tratamento e disposição adequada de esgoto, com atendimento por rede 

coletora de apenas 6% da população (PNAD, 2009). Tal carência deve-se, entre outras causas, 

ao processo histórico de ocupação, crescimento acelerado e desordenado dos anos 70 e 80, 

ocorrido sem qualquer planejamento, decorrentes de incentivos governamentais, tal como do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) (MATIAS, 2003). Esta 

situação, entre outras, resultou no comprometimento da infra-estrutura urbana e rural, e reflete 

em poucos municípios no estado com Estações de Tratamento de Esgoto (ETE). Foram 

indicados no Brasil entre os estados com piores índices: Rondônia, Pará, Amapá e Piauí, com 

esgotamento sanitário abaixo de 10% (SNIS, 2009). 

Dentre os poucos municípios de Rondônia que fazem a coleta e tratamento do 

esgoto, Cacoal se destaca com uma população de 78.401 habitantes (IBGE, 2011a), por 

possuir  uma ETE composta por gradeamento, caixa de areia, medidor de vazão tipo Parshall 

e duas Lagoas de Estabilização sequenciais, anaeróbias e facultativas. 

Entretanto, com uma PNSB reformulada e atuando em parceria com estados e 

municípios, essa realidade começou a mudar. No PAC-1, Rondônia recebeu R$ 710 milhões 

para investimento em saneamento (BRASIL, 2011d), sendo que R$ 600 milhões foram 

destinados para o esgotamento sanitário (DIÁRIO DA AMAZÔNIA, 2011). No PAC-2, 

inicialmente serão investidos R$ 113 milhões em saneamento, dos quais R$ 54,6 milhões 

serão aplicados no sistema de água e esgoto do município de Jaru, R$ 36,1 milhões em Rolim 

de Moura, e R$ 22,8 milhões em Porto Velho, com previsão de início no primeiro semestre de 

2012 (DIÁRIO DA AMAZÔNIA, 2011). 

Assim como em Rondônia, a atual situação do saneamento no estado de São Paulo 

pode ser associada em parte, ao contexto histórico do Brasil. 

O esgotamento sanitário teve inicio no Brasil no ano de 1934, no estado de São 

Paulo, cuja extensão geográfica do estado é de 248.209,426 km
2
. O desenvolvimento em 

saneamento nessa época se deu pelas pressões sobre a demanda de serviços dessa natureza, 
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criada em consequência do crescente ritmo de urbanização da região. Tal iniciativa deu 

origem ao atendimento de 57% dos 369 municípios que contavam com o saneamento, sendo 

que 40 cidades tinham tratamento químico em estações apropriadas e 127 já dispunham de 

redes de esgotos (TUROLLA, 2002). 

No decorrer dos anos, São Paulo manteve-se à frente na questão do saneamento, 

sendo apontado junto com o Distrito Federal pelo Sistema Nacional de Informação Sobre o 

Saneamento (SNIS, 2009), com os melhores índices brasileiros de atendimento total de coleta 

de esgotos, com percentuais acima de 70%. 

À frente nas questões do saneamento, São Paulo recebeu do PAC-1, R$ 8,8 bilhões 

para investimentos no setor (BRASIL, 2011e), sendo que no ano de 2007, o esgotamento 

sanitário estimado para o estado era da ordem de 96,2%, para uma população de 36.074.801 

habitantes, avaliadas na zona urbana de 482 municípios (SNIS, 2009). No entanto, não se 

encontrou o valor específico destinado ao esgotamento sanitário, assim como não se 

identificou o valor de investimento do PAC-2 para o estado. 

O município de Franca, situado no estado de São Paulo, retrata bem essa realidade, 

com uma população de 318.785 habitantes (IBGE, 2011b), foi o primeiro colocado no ranking 

nacional de saneamento entre os 79 municípios avaliados pelo Instituto Trata Brasil em 2009 

(SABESP, 2011). 

Franca possui entre outras, uma ETE denominada de Paulistano II, o qual é 

constituída por gradeamento, caixa de areia, lagoas anaeróbia, facultativa e 

maturação/polimento. Está em operação desde 1983, sendo que desde 1995 junto com outras 

ETEs do município, é responsável pelo tratamento de 99,03% do esgoto da cidade (SABESP, 

2011). 

 

1.4 LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO ANAERÓBIA 

 

Denominado por tratamento secundário, as lagoas de estabilização começaram a ser 

implantadas no Brasil a partir da década de 60 (JORDÃO e PESSÔA, 2005), caracterizada 

pela eficiência de tratamento, baixo custo de operação e manutenção, quando 

estrategicamente projetadas, bem operadas e adequadamente mantidas (KELLNER e PIRES, 

1998; COSTA et al, 2011). 

Para tanto, o conhecimento das características quantitativas e qualitativas do sistema 

são de fundamental importância no dimensionamento das unidades de tratamento de esgoto e 
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nas atividades de operação e manutenção, bem como no êxito do sistema (KELLNER e 

PIRES, 1998). 

A principal característica quantitativa de um esgoto é a vazão, determinante no 

dimensionamento, operação de sistemas, no Tempo de Detenção Hidráulico (TDH) e de 

volumes amostrais de coleta (KELLNER e PIRES, 1998). 

O índice pluviométrico é outro fator importante nas características quantitativas, por 

interferir na vazão dos esgotos e na vazão de infiltração. Van Haandel et al (2009) enfatiza 

que para ser viável a remoção de nutrientes nos sistemas, é imprescindível que se tenha uma 

concentração elevada da DQO, de modo que seja reduzida ao máximo a contribuição 

pluviométrica do sistema anaeróbio de tratamento, diminuindo a diluição do esgoto, seja pela 

incidência direta ou através da infiltração dessas águas no sistema. 

As características qualitativas dos esgotos podem ser de natureza física, química e 

biológica, dentre os quais se destacam o OD, temperatura, sólidos, cor, turbidez, dureza, pH, 

nitrogênio, fósforo, DBO, DQO e microbiológicas (JORDÃO e PESSÔA, 2005). 

Portanto, as condições climáticas da região onde situa o sistema de tratamento possuí 

um papel importante nas características quantitativas e qualitativas dos sistemas. A variação 

do clima no decorrer do ano possibilita identificar os períodos de chuva e seca, frio e calor, 

direção dos ventos, intensidade luminosa, contribuição pluviométrica, entre outros 

(KELLNER e PIRES, 1998). 

Assim conhecendo-se as características quantitativas e qualitativas das lagoas, é 

possível reproduzir os fenômenos de autodepuração ocorridos na natureza em dimensões 

menores sem utilizar equipamento mecânico. 

Essas lagoas representam o habitat de uma enorme variedade de organismos vivos, 

aos quais se reproduzem de acordo com a disponibilidade de alimento (JORDÃO e PESSÔA, 

2005). Para o desenvolvimento desses organismos, deve haver a quantidade adequada de 

nutrientes no meio, assim, a competição por esses determinados, resulta na sobrevivência dos 

que resistirem e melhor se adaptarem ao ambiente. 

Para atender as condições ideais de metabolismo dos microrganismos, alguns 

parâmetros devem ser observados com maior atenção. A etapa que necessita de maiores 

critérios é o período de adaptação e crescimento da biomassa, até que ocorra a aclimatação do 

lodo, atingindo a fase estacionária (METCALF e EDDY, 2003 apud ARAÚJO et al, 2011). 

A base de todo o processo biológico nas lagoas é o contato efetivo entre os 

organismos anaeróbios e o material orgânico contido nos esgotos, de modo a ser utilizado 
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como alimento por estes, necessitando de detenção mínima de três dias na lagoa para realizar 

a estabilização. 

Por receber uma carga orgânica elevada, a lagoa anaeróbia impede a existência de 

oxigênio livre, aliada a profundidade, que geralmente varia de 3 m a 4,5 m (KELLNER e 

PIRES, 1998).  

Nas lagoas de estabilização anaeróbias, a remoção da matéria orgânica de águas 

residuárias ocorre por reações bioquímicas, realizadas por uma grande variedade de 

microrganismos responsáveis pelos fenômenos de digestão ácida e fermentação metânica 

(VON SPERLING, 2005), onde os processos são descritos detalhadamente no tópico: 

Parâmetros Microbiológicos (1.5.2). 

Contudo, a eficiência das lagoas de estabilização no tratamento de esgotos sanitário é 

resultante de diversos processos, entre eles, das condições ambientais, características físico-

químicas do próprio esgoto e principalmente, da comunidade microbiana estabelecida no 

sistema, os quais necessitam de constantes monitoramentos. 

 

1.5 PARÂMETROS DE MONITORAMENTO 

  

Os parâmetros de monitoramento ou de qualidade são as grandezas que indicam as 

características do esgoto, da água ou dos corpos d’água, e podem ser de natureza física, 

química ou biológica.  

Para esgoto doméstico, os parâmetros relacionam-se a eficiência de tratamento, que 

conforme mencionado anteriormente é resultante de diversos processos. 

Baseado nas associações físico-químicas e microbiológicas passíveis de 

monitoramento é imprescindível conhecer o consórcio microbiano e seu equilíbrio, para que 

se possa atingir uma ampla caracterização do sistema, permitindo fazer o devido controle e 

ajustes quando necessários. 

Para tanto, os parâmetros utilizados no tratamento de esgoto são aqueles relacionados 

às exigências legais, e às necessidades para projeto, operação e avaliação do desempenho das 

ETEs, estabelecidos por padrões. 

O padrão constitui um valor do parâmetro que não deverá ser excedidos em 

determinado intervalo de tempo (JORDÃO e PESSÔA, 2005). 

Nesse sentido, a Resolução CONAMA n. 357, de 17 de março de 2005, dispõe sobre 

a classificação dos corpos d’água e diretrizes ambientais para seu enquadramento, e em seu 
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Capítulo IV, estabelece as condições e padrões de lançamentos de efluentes, conforme Art. 

24, determinando que, 

 

os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou 

indiretamente, nos corpos de água, após o devido tratamento e desde que obedeçam 

as condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas 

aplicáveis (CONAMA, 2005). 

 

Recentemente, a fim de complementar e alterar a Resolução CONAMA n. 357 de 

2005, foi lançada a Resolução CONAMA n. 430, de 13 de maio de 2011, dispondo sobre as 

condições, parâmetros, padrões e diretrizes para gestão do lançamento de efluentes em corpos 

de água receptores (CONAMA, 2011). 

 

1.5.1 Parâmetros Físico-químicos 

 

1.5.1.1 Oxigênio Dissolvido (OD) e Temperatura 

 

O oxigênio dissolvido (OD), também conhecido como oxigênio livre, é um excelente 

indicativo da poluição orgânica nas lagoas anaeróbias. Devida à carga orgânica elevada 

presente nos esgotos, a concentração de OD diminui para próximo de 0 mg.L
-1

 (JORDÂO e 

PESSÔA, 2005). 

A concentração de OD recebe influência principalmente da temperatura, entre outros 

fatores como a salinidade e a altitude. A temperatura do ar normalmente superior a do esgoto, 

é um parâmetro importante por afetar a saturação de OD, as taxas de reação biológicas e as 

reações químicas (FORESTI et al, 1999).  

Com o aumento da temperatura a viscosidade do esgoto diminui, reduzindo a 

solubilidade do OD, o que facilita a sedimentação e o aumento da atividade biológica em 

meio anaeróbio (JORDÃO e PESSÔA, 2005). Portanto, a faixa ótima para a decomposição do 

esgoto varia entre 25°C e 35ºC, sendo que temperaturas inferiores a 15ºC inibem a ação 

microbiológica (JORDÃO e PESSÔA, 2005), de modo que as lagoas de estabilização se 

destacam, particularmente, em regiões de clima quente (COSTA et al, 2011). 

A medição da concentração de OD, bem como da temperatura, normalmente é feita 

pelo método de Winkler, através de sondas e eletrodos seletivos, utilizados em instrumentos 

de bancadas, portáteis ou instalados (JORDÃO e PESSÔA, 2005). 
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1.5.1.2 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

 

A demanda bioquímica de oxigênio (DBO) determina a concentração de oxigênio 

necessária para estabilizar biologicamente a matéria orgânica (MO) presente em uma amostra, 

após certo tempo e a uma determinada temperatura, geralmente a cinco dias (DBO5) e a 20ºC. 

A quantidade de MO indicada pela DBO, serve para conhecer o grau de poluição de uma água 

residuária, bem como possibilitar o dimensionamento de uma ETE e sua eficiência. Isso 

porque quanto maior o grau de poluição, maior a DBO constatada no corpo d’água (JORDÃO 

e PESSÔA, 2005). 

Em geral, a DBO é mensurada através de um teste padronizado pelo Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1995), ou ainda pode ser 

medida por instrumentos de respirometria (JORDÃO e PESSÔA, 2005). 

Segundo Jordão e Pessôa (2005), a DBO encontrada a afluente de esgotos 

domésticos normalmente varia de 100 a 400 mg.L
-1

, visando atingir em tratamentos 

secundários a concentração de 20 a 30 mg.L
-1 

(VON SPERLING, 2002 apud 

D’ALESSANDRO, 2011), e que a remoção da DBO deve compreender eficiência de 50% a 

70% em sistemas anaeróbios. 

Segundo a Resolução CONAMA n. 430, de 13 de maio de 2011, Seção II, Das 

condições e padrões de efluente, Art. 16, Item g, determina que o padrão de eficiência 

mínimoeja de 60% para DBO5 a 20ºC (CONAMA, 2011). Outras legislações estaduais 

preveem a concentração limite, como o caso do Rio de Janeiro que estabelece a concentração 

máxima de 40 mg.L
-1

 e os estados de Minas Gerais, Paraná e São Paulo que admite até 60 

mg.L
-1

 (JORDÃO e PESSÔA, 2005). 

  

1.5.1.3 Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

 

A demanda química de oxigênio (DQO) é um parâmetro internacionalmente aceito, 

usado para medir o consumo de oxigênio ocorrido em função da oxidação química da MO, 

como um indicativo indireto do teor de MO presente (VON SPERLING, 2005). 

A DQO corresponde a uma oxidação química da matéria orgânica, obtida através de 

um forte oxidante em meio ácido, o Permanganato ou Dicromato de Potássio. 

Uma das vantagens do ensaio da DQO consiste no curto tempo gasto com testes, 

variando em torno de duas horas e a obtenção de indicação do oxigênio necessário para 

estabilização da matéria. Além disso, contempla tudo que é suscetível a demanda de oxigênio, 
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como os sais minerais, o que torna a DQO preferível à DBO para análises de despejos 

industriais. Todavia, este método apresenta limitações, por não fornecer informações sobre a 

taxa de consumo de matéria orgânica ao longo do tempo que pode ser oxidada 

biologicamente, resumindo-se à demanda no curto período do ensaio (JORDÃO e PESSÔA, 

2005; VON SPERLING, 2005). 

Normalmente a DQO de esgotos domésticos variam entre 200 a 800 mg.L
-1

, podendo 

atingir concentrações superiores a estas, mediante o lançamento de efluentes industriais. De 

acordo com Von Sperling (2002) apud D’Alessandro et al (2011), lagoas anaeróbias devem 

atingir eficiência de remoção em torno de 70% a 83%. Entretanto, a legislação federal não 

estabelece um padrão de controle para efluentes domésticos no lançamento em corpos 

hídricos. 

 

1.5.1.4 Sólidos Suspensos Voláteis (SSV), Sólidos Suspensos Totais (SST), Sólidos Totais 

Voláteis (STV), Sólidos Totais Fixos (STF) 

 

Das características físicas do esgoto doméstico, a matéria sólida é a de maior 

importância em termos de dimensionamento e controle de operações das unidades de 

tratamento, ainda que componha apenas 0,08% dos esgotos e os outros 99,92% restantes 

sejam correspondentes a água (JORDÃO e PESSÔA, 2005).  

Compostos por todos os contaminantes da água, exceto os gases dissolvidos, os 

sólidos são classificados conforme o tamanho, estado, características químicas e a sua 

decantabilidade. 

Quanto ao tamanho, os sólidos são divididos em suspensos, dissolvidos e 

sedimentáveis, e apresentam-se correspondentes as seguintes parcelas nas águas residuárias 

(FIGURA 1): 

 
Figura 1 – Composição dos sólidos nos esgotos domésticos. 

Fonte: Adaptado de Jordão e Pessôa (2005). 
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O sólido em suspensão (SS) é a fração retida quando o volume da amostra de esgoto 

é filtrado através de membrana filtrante, enquanto que a fração que passa pelos poros constitui 

os sólidos dissolvidos (SD) (JORDÃO e PESSÔA, 2005). 

Quanto às características químicas, os SS são classificados como: voláteis e fixos. Os 

sólidos suspensos voláteis (SSV) são os componentes orgânicos dos sólidos em suspensão. Já 

os sólidos suspensos fixos (SSF), são os componentes minerais, não incineráveis e inertes 

presente nos sólidos em suspensão, que se somados ao SSV, compõe os sólidos suspensos 

totais (SST) (VON SPERLING, 2005). 

Tipicamente as concentrações de SS encontradas em esgotos domésticos variam de 

120 a 360 mg.L
-1

. Almeja-se pelo sistema anaeróbio eficiência de remoção de 73% a 83% 

(VON SPERLING, 2002 apud D’ALESSANDRO et al 2009), buscando atingir para um 

efluente tratado concentrações inferiores a 30 mg.L
-1 

(JORDÃO e PESSÔA, 2005; 

FERREIRA et al, 2011). A Resolução CONAMA n. 430, de 13 de maio de 2011, Seção III, 

Art. 22., Inciso V, determina que a eficiência de remoção mínima de SS em efluentes deve ser 

de 20% (CONAMA, 2011). 

Ainda segundo Von Sperling (2005), a separação dos sólidos pode ser realizada por 

papel filtro com porosidade que variam de 0,45 µm a 2,0 µm, ao passo que aqueles retidos são 

considerados SS. Por meio da pesagem do papel filtro antes e depois, excluindo a água 

presente no filtro por evaporação, tem-se a massa de SS, que dividida pelo volume da amostra 

antes da filtração, obtém a concentração em mg.L
-1

. Quando se submete dado volume da 

amostra a temperaturas elevadas, como por calcinação atingindo cerca de 500ºC, a fração 

orgânica é volatilizada, permanecendo após a combustão apenas a fração inerte, inorgânica ou 

mineral, os SSF. 

Conforme Jordão e Pessôa (2005), os esgotos sanitários apresentam concentrações de 

SSV na faixa de 90 a 280 mg.L
-1

, SSF de 30 a 80 mg.L
-1 

e SST de 120 a 360 mg.L
-1

. 

Para a obtenção dos Sólidos Dissolvidos (SD), dividi-se também quanto a 

características químicas, em sólidos dissolvidos fixos (SDF) e sólidos dissolvidos voláteis 

(SDV), ao conduzir a fração filtrada aos procedimentos ora citados de evaporação e 

calcinação. Segundo os autores Jordão e Pessôa (2005), as concentrações de SDV nos esgotos 

encontram-se entre 105 a 300 mg.L
-1

, SDF entre 145 e 500 mg.L
-1 

e SDT entre 250 e 800 

mg.L
-1

. Cabe enfatizar que a Resolução CONAMA n. 357, de 17 de março de 2005, bem 

como a Resolução CONAMA n. 430, de 13 de maio de 2011, não estabelecem um padrão de 

sólidos para águas residuárias, mas determinam para os corpos d’águas enquadrados nas 
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classes de água doce I, II e III a concentração máxima de 500 mg.L
-1 

(CONAMA, 2005, 

2011).  

Da soma dos SSV e SDV, resulta na massa/concentração dos sólidos totais voláteis 

(STV), determinação essa imprescindível para o conhecimento da estabilidade biológica. 

 Os sólidos sedimentáveis são constituídos pela fração de sólidos que sedimentam 

num período razoável de tempo e indicam a capacidade de sedimentação da matéria sólida 

presente nos efluentes (JORDÃO e PESSÔA, 2005). As análises de sólidos realizadas em 

laboratório são determinadas segundo metodologia proposta pelo Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 1995), em cones Imhoff, normalmente no 

período entre uma ou duas horas, citadas por Jordão e Pessôa (2005), e visam reproduzir os 

fenômenos de sedimentação ocorridos na natureza. 

Em esgoto doméstico, os parâmetros de sólidos sedimentáveis variam de 5 a 20 

mL.L
-1 

(JORDÃO e PESSÔA, 2005). De acordo com a Resolução CONAMA n. 430, de 13 

de maio de 2011, Art. 16, Inciso I, Item C sobre as condições de lançamento de efluentes, os 

materiais sedimentáveis devem ser inferiores a 1 mL.L
-1 

em teste de uma hora em Cone 

Imhoff, devendo para efluentes a serem lançados em ambientes com pouca circulação, como 

lagos e lagoas, conter concentrações praticamente nulas. 

 

1.5.1.5 Nitrogênio 

 

Segundo Metcalf e Eddy (1991) apud Kellner e Pires (1998), o nutriente mais 

benéfico e mais encontrado nos esgotos domésticos é o nitrogênio, imprescindível para o 

crescimento dos microrganismos responsáveis pelo tratamento do esgoto (VON SPERLING 

et al, 2009a). A forma predominante do Nitrogênio no esgoto pode fornecer indicações sobre 

o seu estágio de poluição eventualmente ocasionada por algum lançamento de esgotos a 

montante, haja vista que seu excesso dar-se-á principalmente pela poluição por compostos 

nitrogenados advindos da fertilização na agricultura (MARTINS, 2007), sobremaneira que a 

predominância de nitrogênio orgânico (N org) ou amônia, são indícios de uma poluição 

recente, enquanto que se prevalecer a presença de nitrogênio na forma de nitrito (NO2
-
), ter-

se-á uma poluição mais antiga (JORDÃO e PESSÔA, 2005; VON SPERLING, 2005). 

Nas estações de tratamento, o Nitrogênio encontra-se presente no esgoto afluente, 

pois já na rede coletora se iniciam as reações de hidrólise e amonificação (FORESTI et al, 

2005). Em diferentes condições, o Nitrogênio pode ser encontrado no esgoto em formas 

distintas (Tabela 1). 
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Tabela 1. Distribuição relativa das formas de nitrogênio encontrado no esgoto 

Fonte: Adaptada de Jordão e Pessôa (2005) e Von Sperling (2009). 

   

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

ionizada, o gás amônia (amônia livre) (NH3) que tem sua principal origem na uréia e que 

rapidamente é hidrolizada e raramente encontrada no esgoto bruto, e uma ionizada, 

denominada íon amônio (NH4
+
). As duas formas juntas constituem a amônia total, ou como é 

conhecido, o nitrogênio amoniacal total (NAT), estabelecido pela reação de equilíbrio (1):  

 

NH3 + H
+
 ↔ NH4

+
 _________________________________________________________ (1) 

 

Quanto mais elevado for o pH, maior será a porcentagem do NAT presente na forma 

NH3, de forma tóxica (PEREIRA e MERCANTE, 2005; VON SPERLING, 2005). 

Em águas residuárias, o NAT pode variar em torno de 30 mg.L
-1

 ou ainda atingir 

valor superior a 15 g.L
-1

, dada a composição das águas residuárias oriundas de indústrias que 

utilizam a amônia como matéria-prima (FORESTI et al, 2005). Entretanto, a Resolução 

CONAMA n. 430, de 13 de maio de 2011, Seção II das Condições e Padrões de lançamento 

de esgoto, Art. 16., Inciso II (CONAMA, 2011), estabelece o padrão de NAT de 20 mg.L
-1

, 

sendo que valores superiores a estes ratificam a necessidade de pós-tratamento (FORESTI et 

al, 2005). O conjunto de lagoas que compõem a ETE, deve apresentar eficiência na remoção 

do NAT de 50% a 70% (D’ALESSANDRO, 2011). 

Ainda segundo Von Sperling et al (2009a), observa-se que quando o pH for inferior a 

8,5, ou seja, o meio passa de alcalino a neutro ou ácido, verifica-se que NH4
+
 predomina, 

enquanto o NH3 prevalece quando o meio é alcalino, com pH superior a 10, e é usado como 

aceptor final de elétron na oxidação anaeróbia. 

Condição Forma Abreviação 

Esgoto Bruto 
Nitrogênio orgânico 

Amônia 

N org 

NH3 

Poluição recente em um curso d’água 
Nitrogênio orgânico 

Amônia 

N org 

NH3 

Estágio intermediário da poluição em 

um curso d’água 

Nitrogênio orgânico 

Amônia 

Nitrito (em menores concentrações) 

Nitrato 

N org 

NH3 

NO2 

NO3 

Efluente de tratamento sem Nitrificação 
Nitrogênio orgânico (em menores concentrações) 

Amônia 

N org 

NH3 

Efluente de tratamento com Nitrificação Nitrato NO3 

Efluente de Tratamento com nitrificação 

e desnitrificação 

Concentrações mais reduzidas de todas as formas 

de nitrogênio 
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Já o nitrogênio orgânico (N org) corresponde a grupamentos amina, e tem origem de 

materiais orgânicos naturais ou sintéticos, como proteínas, peptídeos, ácidos nucléicos, etc. 

(FORESTI et al, 2005), com concentrações variando de 15 a 25 mg.L
-1

 em águas residuárias. 

Essas duas formas do nitrogênio, NAT e N org, juntas compõem o Nitrogênio Total 

Kjeldahl (NTK), normalmente encontrado em esgoto doméstico nas concentrações de 35 a 60 

mg.L
-1 

(VON SPERLING et al, 2009a). 

O Nitrogênio é um elemento indispensável para o crescimento dos microrganismos 

responsáveis pelo tratamento de esgotos, também responsável pelo processo de Nitrificação, 

que corresponde à conversão da amônia à NO2 e, por conseguinte, este à nitrato (NO3), o que 

implica no consumo de OD e alcalinidade. O NO3 pode ser convertido a nitrogênio gasoso 

(N2), através do processo de desnitrificação, que pode vir ocorrer na lagoa anaeróbia se esta 

for adequadamente operada, ou pode acarretar a deterioração da sedimentabilidade do lodo, 

quando do tratamento não controlado, havendo a aderência de bolhas de N2 aos flocos em 

sedimentação (VON SPERLING et al, 2009a). 

O nitrogênio é de suma importância no metabolismo de ecossistemas aquáticos, uma 

vez que dada as condições, pode atuar como fator limitante da produção primária desses 

ecossistemas (JORDÃO e PESSÔA, 2005). 

Portanto, elevadas concentrações de nitrogênio em lagoas de estabilização anaeróbia, 

justificam a necessidade de remoção antes do descarte em corpos receptores, em pena de 

causar desastres ambientais, como a eutrofização dos corpos d’água, com a produção 

excessiva de algas, de tornar-se tóxico para os organismos aquáticos, como o caso do NH3 

nocivo aos peixes, etc (KELLNER e PIRES, 1998). 

 Todavia, em alguns casos é sobremodo interessante mantê-lo, entre outras 

finalidades, quando o uso do efluente é adequado para irrigação de determinadas culturas. 

Um dos mecanismos de remoção do Nitrogênio em lagoas de estabilização ocorre 

por meio da volatilização da NH3, onde o gás é desprendido para a atmosfera influenciado 

pelo pH, temperatura, o tempo de detenção hidráulico e a turbulência da massa líquida 

(KELLNER e PIRES, 1998). 

 

1.5.1.6 Fosfato 

 

O fósforo é um nutriente essencial para o crescimento dos microrganismos 

responsáveis pela estabilização da matéria orgânica. Apresenta-se nos esgotos domésticos sob 
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a forma de fósforo total (fosfatos), podendo ser orgânicos e inorgânicos (VON SPERLING et 

al, 2009a). 

O fósforo orgânico possui origem fisiológica, e se encontra combinado à MO em 

suspensão, proteínas e aminoácidos, e sedimenta na camada de lodo, passando a ser 

decomposto anaerobicamente (VON SPERLING et AL, 2009a). 

Já a forma inorgânica do fósforo nas águas residuárias tem a principal contribuição 

de detergentes, inicialmente como polifosfatos. Presentes de forma solúvel no sobrenadante, 

os polifosfatos são mineralizados por microrganismos e convertidos em processo de hidrólise 

a ortofosfatos. Esta ultima forma, fica disponível diretamente para o metabolismo biológico 

sem que haja conversões a formas mais simplificadas (KELLNER e PIRES, 1998). 

Segundo Jordão e Pessôa (2005), nos esgotos os teores de fosfato atingem entre 5 e 

20 mg.L
-1

 e ortofosfato solúvel  entre 2,0 a 7,0 mg.L
-1

. No entanto, os parâmetros citados por 

Von Sperling et al (2009a), apresentam concentrações um pouco menores para esgoto 

doméstico, variando de 4 a 12 mg.L
-1

 de fosfato e de 3 a 7 mg.L
-1

 ortofosfato solúvel.  

Concentrações elevadas de fosfato em esgoto tratado requerem particular atenção, eis 

que pode provocar fenômenos de eutrofização de corpos d’água, visto que é também um 

nutriente essencial ao crescimento de algas, sujeitas a proliferarem em desequilíbrio (VON 

SPERLING, 2005; KELLNER e PIRES, 1998).  

A eficiência de remoção do fósforo total depende da quantidade que deixa a coluna 

líquida e deposita na camada de lodo, via sedimentação (KELLNER e PIRES, 1998). Esta 

remoção para sistemas anaeróbios, varia de 25% a 60% (VON SPERLING, 2002; 

D’ALESSANDRO, 2011). 

Porém, estudos realizados num conjunto de lagoas sequenciais, anaeróbia, facultativa 

e maturação, apresentou a conservação do fósforo ao longo do tratamento, principalmente na 

forma de ortofosfato solúvel (SILVA et al, 1995a apud KELLNER e PIRES, 1998). Isso 

acontece porque, parte do fósforo inorgânico presente no lodo é utilizado na síntese de novas 

células e parte acaba incorporando a coluna líquida através da ressuspensão do lodo. 

 

1.5.2 Parâmetros Microbiológicos 

 

Em sistemas de tratamento biológico, o material orgânico presente na água residuária 

é convertido pela ação bioquímica dos microrganismos (metabolismo). Em sistemas 

anaeróbios, os processos chamados fermentações são responsáveis pela conversão da matéria 
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orgânica sem que ocorra a oxidação (FORESTI et al, 1999), conforme os processos descritos 

a seguir. 

  

1.5.2.1 Arquéias Metanogênicas, Bactérias Redutoras de Sulfato (BRS) e Microrganismos 

Anaeróbios Totais 

 

Nas lagoas anaeróbias, o processo de biodigestão pode ser divido por nove etapas, 

cada qual mediada por um grupo específico de microrganismos, sendo que cada espécie 

exerce um papel dentro do processo da digestão anaeróbia, capaz de produzir enzimas 

especiais para degradar um ou mais tipo de substratos, bem como sintetizar o material 

essencial para sua manutenção, sobrevivência ou mesmo inibição (SAKAMOTO, 1996). 

Tais processos podem ser descritos por meio dos fenômenos de digestão ácida e 

fermentação metânica, responsáveis pela estabilização da matéria orgânica. Na digestão ácida, 

as bactérias acidogênicas, que são microrganismos facultativos, na ausência de OD, 

transformam compostos orgânicos complexos como carboidratos, proteínas e lipídios em 

substâncias e compostos mais simples, principalmente ácidos orgânicos, havendo a síntese de 

material celular e compostos intermediários (FORESTI et al, 1999; AQUINO et al, 2007). 

Para que ocorra o processo de conversão de compostos complexos à compostos mais 

simples, a digestão ácida passa por quatro etapas, que são (FORESTI et al, 1999; AQUINO et 

al, 2007; STEIL, 2007): 

a) hidrólise: onde o material orgânico particulado é transformado em compostos 

solúveis, de baixo peso molecular, como as proteínas transformadas em 

aminoácidos, os carboidratos em açucares solúveis e os lipídios em ácidos graxos 

de longa cadeia e glicerina. Essa etapa é determinante na digestão anaeróbia, pois 

pode definir a velocidade do processo ou ainda ocasionar limitações; 

b) acidogênese: é realizada por uma enorme variedade de microrganismos, como as 

bactérias facultativas, que atuam por via oxidativa, eliminando o OD 

potencialmente tóxico aos microrganismos anaeróbios, e em maiores quantidades 

por microrganismos anaeróbios. Nesta fase, os compostos solúveis provenientes da 

hidrólise são assimilados pelas bactérias fermentativas, e após a acidogênese, são 

excretados como ácidos graxos voláteis de cadeia curta, alcoóis, ácido lático, CO2, 

H2, NH3, H2S, etc; 

c) acetogênese: nesta etapa ocorre a conversão dos produtos da acidogênese a acetato, 

hidrogênio e dióxido de carbono, substratos necessários ao metabolismo das 
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Arquéias Metanogênicas. Assim, 70% da DQO digerida durante o processo é 

transformada em ácido acético, enquanto que os 30% de DQO restante, são 

convertidos em hidrogênio e dióxido de carbono.  

d) homoacetanogênese: redução pelo hidrogênio, do dióxido de carbono a ácido 

acético. 

Na fermentação metânica, as Arquéias Metanogênicas, estritamente anaeróbias, 

transformam os ácidos orgânicos formados na digestão ácida em CH4 e CO2 (FORESTI et al, 

1999; JORDÃO e PESSÔA, 2005). 

As arquéias acetoclásticas
2
 produzem CH4 a partir da redução do ácido acético (2), 

enquanto as hidrogenotróficas
3
 o fazem mais rapidamente a partir da redução do dióxido de 

carbono (3). 

 

CH3COO
-
 + H

+
 → CH4 + CO ________________________________________________ (2) 

 

4H2 + HCO3
- 
+ H

+
 → CH4 + H2O _____________________________________________ (3) 

 

Esses microrganismos atuam em conjunto, de forma simbiótica e sintrófica para 

produzirem energia e matéria prima para a biossíntese e catabolismo celular com consequente 

degradação da matéria orgânica (SAKAMOTO, 1996). 

Em condições anaeróbias, organismos procariontes pertencentes ao Domínio 

Bacteria são predominantes nas lagoas, integrando grupos bem específicos no quesito 

metabolismo. Microrganismos pertencentes ao Domínio Archaea também são importantes, 

por serem responsáveis pela produção do CH4 nesses sistemas (STEIL, 2007). 

De acordo com Vazoller (1996), as Arquéias Metanogênicas são organismos 

dependentes da atividade de outros organismos anaeróbios, principalmente em função de suas 

necessidades de fontes orgânicas bastantes simples, ocupando posição final na cadeia 

alimentar complexa. Essa degradação da matéria orgânica complexa nos ecossistemas 

anaeróbios se processa sequencialmente em direção aos compostos simplificados, através do 

metabolismo de diversos grupos bacterianos, podendo ainda, ser substituídas em sua posição 

por bactérias que utilizam o NO3 e o Sulfato (SO4
-2

) como aceptores finais de elétrons. 

                                                 
2
 Acetoclásticas, grupo de microrganismos que utilizam o acetato como principal fonte de substrato para 

produção de até 70% do CH4. 
3
 Hidrogenotróficas são aqueles que utilizam como precursores de até 30% do CH4, o hidrogênio e dióxido de 

carbono. 
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A natureza das interações metanogênicas varia com os tipos de organismos 

envolvidos, com as substâncias químicas no meio e com compostos orgânicos disponíveis, 

podendo ser sintróficas obrigatórias, desde que haja uma dependência mútua de 

sobrevivência, ou agrupamentos ocasionais, nos quais o crescimento de um ou mais membros 

não é dependente do crescimento de outros, em que o substrato necessário para o metabolismo 

das metanogênicas presente no ambiente anaeróbio, não seja proveniente da atividade das 

outras bactérias, desenvolvendo-se, independentemente (SAKAMOTO, 1996). 

Entretanto, além dos processos fermentativos, podem ocorrer outros processos em 

meio anaeróbio. Ainda que não exista a presença de OD, oxidantes alternativos como NO3 e 

SO4 permitem o desenvolvimento de bactérias que desenvolve o catabolismo oxidativo (VON 

SPERLING et al, 2009a). 

Na presença de NO3 ocorre o processo de desnitrificação, formando o N2, 

normalmente encontrado em baixas concentrações nos esgotos (FORESTI et al, 1999; VON 

SPERLING et al, 2009a). 

Na presença do SO4, ocorre a redução à H2S, mediado pelas Bactérias Redutoras de 

Sulfato (BRS).  O gás sulfídrico como é conhecido, por sua vez, é um ácido fraco e um agente 

altamente redutor, e é aproximadamente cem vezes mais solúvel que o oxigênio, além de 

normalmente se apresentar em concentrações elevadas, portanto tóxico a muitos organismos 

anaeróbios (SAKAMOTO, 1996; VON SPERLING et al, 2009a). 

O nível de sulfeto dissolvido capaz de inibir a Atividade Metanogênica, situa-se na 

faixa de 100 a 800 mg.L
-1

 (PARKIN et al, 1990 apud SAKAMOTO, 1996). 

Sakamoto (1996) salienta que no ambiente anaeróbio em altas concentrações de SO4
-

2
, as BRS são capazes de inibir as bactérias acidogênicas e Arquéias Metanogênicas na 

competição pelos mesmos substratos, acetato e hidrogênio, e também pelo declínio da 

população metanogênica devido à inibição direta das funções celulares pelo sulfeto solúvel 

(PENNA, 1994). Hilton & Oleszkiewicz (1988) apud Sakamoto (1996) retrata ainda que em 

concentrações elevadas de sulfeto solúvel, é possível que as BRSs venham a ser inibidas ao 

invés das arquéias, por este grupo de microrganismos serem mais sensíveis.  

Desse modo, as BRSs possuem fundamental importância em determinar o grau de 

produção de CH4 e de H2S, assim como os produtos finais do processo anaeróbio de 

conversão da matéria orgânica (SAKAMOTO, 1996). 

No entanto, na ausência de SO4
-2

, muitas BRS são encontradas em associação com as 

Arquéias Metanogênicas, atuando como microrganismos acetogênicos, onde utilizam o lactato 

e o etanol para produzir substratos necessários à atividade metanogênica e ao equilíbrio do 
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habitat anaeróbio, satisfazendo assim as necessidades de enxofre (S) para o crescimento das 

Arquéias Metanogênicas (SAKAMOTO, 1996). 

As BRS são responsáveis pela redução de diferentes fontes de enxofre, tais como 

SO4
-2

, sulfito (SO3
2-

), tiossulfato (S2O3
2-

) e enxofre elementar (S), além de NO3
-
 e NO2

-
 

(CYPIONKA, 2000 apud SARTI e VERESCHE, 2006). 

A mineralização anaeróbia total depende da relação entre MO e a concentração de 

SO4
-2

 disponível. Os principais doadores de elétrons utilizados pelas BRS são compostos de 

baixo pelo molecular, e muitos são produtos do processo de fermentação bacteriana da 

degradação de carboidratos, proteínas e outros compostos. Os principais nutrientes 

necessários as BRS, ou seja, os doadores de elétrons são: NH3 como fonte de nitrogênio e 

formiato, etanol, acetato, fumarato, malato, lactato, piruvato, propionato e succinato, como 

fonte de carbono (HOLMER E STORKHOLM, 2001 apud SARTI e VARESCHE, 2006). 

Dentre os diversos microrganismos, o estudo sobre a competição e associação das 

BRS com as Arquéias Metanogênicas é de sumo interesse, uma vez que o desequilíbrio da 

comunidade microbiana pode interferir na eficiência de tratamento das lagoas de 

estabilização, bem como ocasionar inconvenientes, como a geração de odores e prejuízos 

devido à corrosão ocasionada pele produção do H2S (SAKAMOTO, 1996). 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DOS LOCAIS DE COLETA 

 

2.1.1 Município de Cacoal, estado de Rondônia 

 

O município de Cacoal é um dos 52 municípios do estado de Rondônia, dista 480 km 

da capital Porto Velho, localizado na porção centro-leste do estado e na região norte do país, 

as margens da BR 364, na microrregião de Cacoal e na mesorregião do Leste Rondoniense. 

Situa-se à latitude 11º26’19”S e longitude 62º26’50”W, com altitude de 200 metros. 

O município possui uma área de 3.793 km
2
, e até o ultimo senso, a população total era 

estimada em 78.401 habitantes (PREFEITURA DE CACOAL, 2009). 

O clima da região segundo a classificação climática de Koppen
4
 é do tipo Aw, 

Tropical Chuvoso, caracterizada por elevadas precipitações com um período seco bem 

definido durante a estação de inverno, quando ocorre no estado um moderado déficit hídrico 

com índices pluviométricos inferiores a 50 mm/mês.  Entretanto, a média anual da 

precipitação pluvial varia entre 1.400 a 2.600 mm/ano, com a temperatura do ar variando 

entre 24 a 26 °C (RONDÔNIA, 2009). 

O principal curso d’água é o rio Machado, chamado posteriormente de rio Ji-Paraná, 

afluente do rio Madeira, pela margem direita. 

Cacoal é a quarta maior cidade do estado de Rondônia, com aproximadamente 

58.400 habitantes na zona urbana, dos quais 68% são atendidos por rede coletora e sistema de 

tratamento de esgoto (PREFEITURA DE CACOAL, 2009). O sistema de tratamento 

implantado na ETE em questão é conhecido como sistema australiano (KELLNER e PIRES, 

1998), constituído por lagoas de estabilização, no qual o esgoto bruto é lançado diretamente 

em lagoas sob condições anaeróbias, onde é degradado biologicamente. O mesmo é composto 

por gradeamento, caixa de areia, medidor de vazão tipo Parshall, lagoas anaeróbia e 

facultativa (FIGURA 2).  

 

 

                                                 
4
 Classificação climática de Koppen é o sistema global dos tipos de clima, amplamente utilizado em geografia, 

climatologia e ecologia. A classificação é feita através de grupos, em que a primeira letra maiúscula denota as 

características gerais do clima de uma região; a segunda letra, quando minúscula representa o clima dentro do 

grupo e quando maiuscula refere-se ao regime pluviométrico; e a terceira letra, refere-se a temperatura média 

mensal ou anual. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Climatologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecologia
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2.1.2 Características físicas da Lagoa Anaeróbia da ETE de Cacoal/RO 

 

A lagoa anaeróbia possuí 3,3 m de profundidade, com área equivalente a 21.600 m
2
, 

onde constatou-se que a mesma possuí dimensionamento atípico para uma lagoa anaeróbia 

conforme os parâmetros observados em Jordão e Pessôa, 2005, visto que apresenta chicanas e 

longas extensões em comprimento, normalmente empregadas em lagoas facultativas.  

Atualmente esta lagoa é uma das responsáveis pelo tratamento primário do esgoto 

(FIGURA 2) e está em operação desde o segundo semestre do ano de 2009, quando outra 

lagoa anaeróbia que tratava primariamente o esgoto foi desativada para o descarte de lodo, de 

modo que todo efluente doméstico produzido no município de Cacoal foi transferido para esta 

lagoa, que desde então passou a operar como lagoa anaeróbia. 

 
Figura 2 - Lagoa de estabilização anaeróbia da ETE de Cacoal/RO. 

 

Após a ampliação da rede coletora de esgoto, quando houve a transferência do 

tratamento anaeróbio de uma lagoa para a atual lagoa, o órgão gestor perdeu o controle da 

vazão de entrada do sistema de tratamento. Além disso, à constatação do dimensionamento 

inadequado da Calha Parshall, impossibilitou a determinação in situ da vazão. Embora as 

características quantitativas e qualitativas apresentem dependência mútua, devido aos fatores 

anteriormente expostos, não foi possível abordar a vazão do sistema de Cacoal/RO no 

presente estudo. 
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2.1.3 Município de Franca, estado de São Paulo 

 

Situado na região sudeste do Brasil, o município de Franca localiza-se na região 

nordeste do estado de São Paulo, dista 410 km da Capital, na bacia hidrográfica do rio 

Grande, com área territorial de 609 km
2
. Situa-se à latitude 20°32’03”S e longitude 

47°24'19”W. Seu relevo é de planalto com vales profundos e escarpas abruptas, com altitude 

de 950 a 1.040 m, com clima tropical de altitude classificado segundo Köppen como Cwb, 

apresentando temperaturas médias anuais de 23,5°C, com invernos secos e verões chuvosos 

(SABESB, 2011; PREFEITURA DE FRANCA, 2011). A precipitação pluviométrica anual é 

de 1.400 a 1.500 mm, sendo que no mês mais seco fica em torno de 35 mm. No verão há 

grande instabilidade, com grandes chuvas concentradas de outubro a março, sendo os meses 

de dezembro a fevereiro responsáveis por cerca de 50% da precipitação. 

Com uma população de 318.785 habitantes (IBGE, 2011b), Franca foi o primeiro 

colocado no ranking nacional de saneamento entre os 79 municípios avaliados pelo Instituto 

Trata Brasil em 2009 (SABESP, 2011). 

Franca possui entre outras, uma ETE denominada de Paulistano II, o qual é 

constituída por gradeamento, caixa de areia, lagoas anaeróbia, facultativa e 

maturação/polimento. Está em operação desde 1983, e juntamente com as demais estações de 

tratamento de esgoto do município, é responsável pelo tratamento de 99,03% do esgoto da 

cidade desde 1995 (SABESP, 2011) (FIGURA 3). 

 

2.1.4 Características Físicas da Lagoa anaeróbia da ETE de Franca/SP 

 

O sistema de tratamento de esgoto anaeróbio do município de Franca/SP, tal como o 

sistema da ETE de Cacoal, ocorre por degradação biológica.  Com característica retangular, 

de extremidades arredondadas visando minimizar curtos circuitos (FIGURA 3), apresenta 

33,75 m de largura, 38,5 m de comprimento, 3,5 m de profundidade, volume de 4.678 m
3
, e 

vazão média de 0,013 m
3
.s

-1
, com o TDH de 4,16 dias. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen-Geiger
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Figura 3 - Lagoas de estabilização da ETE de Franca/SP. 

 

2.2 COLETAS DAS AMOSTRAS 

 

As amostras analisadas foram provenientes das lagoas anaeróbias da ETE de 

Cacoal/RO e de Franca/SP. 

Em Cacoal, coletaram-se as amostras em 20/12/2010, período chuvoso, que na região 

norte ocorre nos meses de novembro a abril, o que corresponde para a região sudeste à estação 

do verão. Em Franca/SP, as amostras foram coletadas no verão, em 17/01/2011. 

Em ambas as lagoas, as coletas do efluente foram efetuadas em dois pontos 

distribuídos, afluente e efluente (caixas de entrada e saída, respectivamente), com auxílio de 

uma jarra presa a um cabo de vassoura. Nos pontos centrais das lagoas, em leitos profundos, 

foram coletadas as amostras dos sedimentos, por meio de uma draga Eckmam. 

Após as coletas, os líquidos afluentes e efluentes, foram armazenados em garrafas 

pet previamente esterilizadas, e os sedimentos armazenados em frascos de borossilicato de 

300 ml com tampa esmerilhada. Esses recipientes foram transportados em condições 

adequadas de temperatura, sendo que as amostras de Cacoal/RO foram levadas primeiramente 

até o Laboratório de Limnologia e Microbiologia (LABLIM) do Departamento de Engenharia 

Ambiental (DEA) da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus de Ji-Paraná. Após 



42 

 

 

 

foram conduzidas ao Laboratório de Processos Biológicos (LPB) e Laboratório de Hidráulica 

e Saneamento (SHS) da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo 

(LPB/SHS/EESC/USP). As amostras de Franca/SP foram conduzidas diretamente da ETE de 

Franca/SP ao LPB e SHS da EESC-USP, onde foram armazenadas sob condições adequadas 

de temperatura até o momento dos ensaios. 

Dado ao programa de exercício de cooperação laboratorial para padronização das 

técnicas de cultivo dos microrganismos anaeróbios, as análises foram realizadas em parceria 

com o LPB/SHS/EESC/USP, salientando que os citados laboratórios fazem parte da Rede 

Nacional de Laboratórios Credenciados para análises Microbiológicas em Saneamento 

(FINEP). 

 

2.3 DETERMINAÇÕES DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

Foram realizadas determinações in situ de oxigênio dissolvido (OD), temperatura, 

pelo método Winkler (JORDÃO e PESSÔA, 2005) com auxílio de sondas específicas Lutron 

modelo DO-5510, nos mesmos pontos da malha experimental. 

Em laboratório, seguindo a metodologia descrita em Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 1995), foram determinados os parâmetros 

físico-químicos de DBO, DQO, ST, SS, SD, Sólidos Sedimentáveis, STV e STF, bem como a 

série de nitrogênio e fósforo. 

Para a determinação da DBO, as amostras foram incubadas em frascos específicos 

com água de diluição durante cinco dias, e a diferença de OD verificada antes e ao término do 

período, se estabeleceu a DBO (JORDÃO e PESSÔA, 2005). 

O teste de DQO foi realizado em  em duplicatas sem diluição, com amostras de 

afluentes e efluentes da lagoa anaeróbia. O método usado nesse ensaio foi o 

espectrofotométrico pelo qual a DQO é quantificada através da produção de íons cromato 

(Cr
3+

) de coloração azul (FORESTI et al, 2005). Na determinação dessa concentração os 

ensaios são aquecidos em digestor a 150°C por duas horas e a leitura realizada em 

espectrofotômetro sob o comprimento de onda de 620 nanômetros (nm). 

Para determinação de sólidos, adotou-se a metodologia citada em Von Sperling 

(2005), sendo que a determinação dos sólidos do lodo foram realizados em triplicatas, 

utilizando balança analítica de precisão de ± 0,0001 g, conforme metodologia proposta em 

Foresti et al (2005). 
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Para as amostras do afluente e efluente, os ensaios de sólidos foram realizados 

individualmente, sendo usados 50 ml de cada amostra para análise dos ST, 50 ml de afluente e 

efluente (volume que passou pelo filtro até haver a colmatação da membrana de vidro de  4,7 

cm de diâmetro e 0,22 µm de porosidade), para determinação dos sólidos suspensos. Os pesos 

medidos dos sólidos totais e suspensos foram aferidos na mesma balança analítica de 

precisão. 

Os tipos de Nitrogênio analisados, amoniacal e o Kjeldhal, foram determinados em 

conformidade com a metodologia proposta por Foresti et al (2005), através do método 

titulométrico. Para a determinação de NTK, a amostra foi submetida à digestão a 380°C por 

duas horas, com ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) em presença de um catalisador, a fim de 

converter o nitrogênio orgânico em íon amônio. A mistura foi alcalinizada e conduzida a 

solução de ácido bórico 2%, e após, foi titulada por solução padronizada de H2SO4 (0,1N) até 

obter coloração laranja. Para a determinação do NAT, seguiu-se a metodologia acima descrita, 

dispensando o processo de digestão. 

A quantificação do fósforo total e inorgânico foi realizada pelo método da redução 

com ácido ascórbico, que envolve a etapa de conversão do fosfato a ortofosfato dissolvido, 

através da digestão e sua determinação espectrofotométrica em conformidade com a 

metodologia proposta em Foresti et al (2005) e Moraes e Paiva (2011). 

 

2.4 DETERMINAÇÕES DOS PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS 

 

A quantificação das Arquéias Metanogênicas e Microrganismos Anaeróbios Totais, 

bem como das BRS, foram efetuadas pela metodologia do Número Mais Provável (NMP), 

diferindo apenas na maneira de estimar a presença ou ausência para os frascos, avaliados da 

seguinte maneira: 

a) Arquéias Metanogênicas: verificação da presença ou ausência de CH4 via 

cromatografia gasosa (FIGURA 4); 

b) Bactérias Redutoras De Sulfato: verificação visual da presença ou ausência através 

de precipitado negro; 

c) Microrganismos Anaeróbios Totais: verificação visual da combinação dos frascos 

contendo quaisquer turbidez. 

A metodologia de quantificação microbiológica utilizada foi a técnica do NMP, em 

que se dá pela diluição decimal consecutiva do inóculo com o uso de pipetas ou seringas, em 

meio de cultura adequado, disposto em frascos de antibióticos em condições de anaerobiose, 
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eis que após o tempo de incubação  requerido, mínimo de 28 dias, determinou-se a contagem 

dos microrganismos por presença ou ausência, seja pela coloração, seja pela produção de gás 

(SAKAMOTO, 2009). 

 

 
Figura 4 – Verificação de presença/ausência de microrganismos com a injeção de 50 µL de gás no 

cromatógrafo. 

 

Para esta técnica, foi adotado o meio de cultura Postgate C, onde se utilizou como 

fonte de carbono o Lactato de Sódio em conformidade com a metodologia sugerida por 

Vazoller (1995) e Sakamoto (1996, 2009), uma vez que este vem sendo utilizado como 

excelente substrato orgânico para enriquecimento.  

As Arquéias Metanogênicas foram quantificadas com base nas combinações de 

presença ou ausência obtidas mediante captação com seringa de 50 µL de gás nos frascos e 

injetado no cromatógrafo gasoso, da marca Gow-Mac, equipado com colunas Porapak-Q (de 

análise) e Porapak-T (de referência) acoplado com detector de condutividade térmica, 

segundo metodologia proposta por Steil (2007), sob temperatura constante de 50°C, cujo gás 

de arraste utilizado foi o hidrogênio (H2). 

A presença de Arquéias Metanogênicas via cromatografia gasosa é dada por 

integração de área, quando ocorre a detecção do CH4 na amostra injetada, indícios de 

presença dos microrganismos responsáveis pela produção do citado gás. 



45 

 

 

 

As BRS e Microrganismos Anaeróbios Totais foram quantificados também pela 

presença ou ausência, a partir da turbidez visualizada, comparadas ao branco, segundo 

metodologia descrita em Sakamoto (2009). 

Uma vez verificados os frascos com presença ou ausência dos microrganismos, os 

resultados foram comparados aos valores da tabela estatística de NMP para obtenção do 

número real de células viáveis (ANEXO A), dado pelo Número Mais Provável de células por 

gramas de Sólidos Totais Voláteis (NMP cél/g de STV) conforme propõe o Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1995). 

Determinado o NMP dos microrganismos em cada lagoa, os resultados foram 

comparados de forma empírica. Cabe destacar que o teste do NMP incluí Intervalo de 

Confiança (IC) de 95%. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estado de Rondônia possui características propícias ao emprego de lagoas de 

estabilização anaeróbias no tratamento de esgoto, devido às amplas extensões territoriais 

(MATIAS, 2003), clima com temperaturas elevadas durante o ano todo, onde a média varia 

acima de 24°C. 

O estado de São Paulo, região sudeste, embora não disponha de extensas áreas 

territoriais (RUGERRI JUNIOR et al, 2011) e a temperatura não seja tão elevada como nas 

regiões norte e nordeste do país, apresenta temperatura dentro da faixa estabelecida para 

aplicação destes sistemas (JORDÃO e PESSÔA, 2005). 

Entretanto, os índices pluviométricos em Rondônia são bastante elevados, com 

valores anuais em quase o dobro que em Franca/SP. Portanto, embora Rondônia apresente 

temperaturas elevadas, com um elevado índice de insolação na maior parte do ano, o índice 

pluviométrico elevado pode interferir na remoção da carga orgânica, dada a diluição da 

concentração por meio desse índice, e por sua vez comprometendo a eficiência de remoção de 

nutrientes como o fósforo (VAN HAANDEL et al, 2009). 

A respeito da vazão do sistema de Cacoal/RO, cabe enfatizar que não foi abordado 

neste estudo, devido o fornecimento insuficiente de informações pelo órgão gestor, além da 

constatação de dimensionamento inadequado da Calha Parshall, que impossibilitou a 

determinação da vazão do sistema. 

 

3.1 PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DAS LAGOAS DE CACOAL/RO E 

FRANCA/SP 

 

As coletas in loco foram realizadas em torno de dez horas da manhã, onde verificou-

se que a temperatura da massa líquida a meia superfície verificada no afluente da lagoa de 

Cacoal/RO foi de 30°C (TABELA 2). Em Franca/SP a temperatura variou em torno de 22ºC. 

Por estes valores, constatou-se que, em ambas as lagoas as temperaturas compreenderam na 

faixa ótima para eficiência de lagoas anaeróbias. 

Em relação ao parâmetro de OD (TABELA 2), verificou-se em Cacoal/RO a 

concentração de 0,3 mg.L
-1

. Em Franca/SP, segundo informou o operador da ETE, a 

concentração de oxigênio no afluente do sistema foi nula. Logo as concentrações de OD nas 

lagoas, são favoráveis ao equilíbrio das taxas de reações bioquímicas. 
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Conforme se pode observar na Tabela 02, as concentrações de fosfato presente na 

amostra da lagoa de Cacoal/RO, segundo Von Sperling et al (2009a), foi incompatível com os 

parâmetros encontradas nos esgotos domésticos no Brasil, de 4 a 12 mg.L
-1

, se enquadrando, 

segundo Jordão e Pessôa (2005), nos parâmetros de esgoto forte, de 5 e 20 mg.L
-1

.  Isso indica 

que a concentração de fosfato está elevada, com valor próximo a extrapolar os parâmetros 

indicado por este ultimo autor.  

Para a lagoa de Franca/SP, a concentração de fósforo total se apresentou acima da 

faixa nacional descrita pelos autores Jordão e Pessôa (2005) e Von Sperling (2009) (TABELA 

02). Atribui-se a esse resultado, o provável lançamento de efluentes industriais na rede 

coletora de esgoto doméstico. Porém, essa concentração elevada de fosfato não se conjectura 

como um problema, em vista da ETE Franca/SP apresentar no sistema, subsequente, uma 

lagoa de maturação/polimento, em que a função específica é a remoção de nutrientes. Cabe 

enfatizar que a principal forma de remoção de fósforo total em lagoas de estabilização é 

através da sedimentação de fósforo orgânico e de ortofosfato, e que embora as lagoas 

anaeróbias removam parcialmente os nutrientes, essas não consistem nos melhores sistemas 

para o tratamento (JORDÃO e PESSÔA, 2005). 

Desse modo, se faz necessário um monitoramento sistematizado na lagoa, a fim de 

verificar se o resultado constatado foi esporádico ou se condiz com a realidade do sistema, 

podendo atingir concentrações ainda maiores. De qualquer forma, medidas de remoção desse 

nutriente devem ser adotadas subsequente a lagoa anaeróbia. 

Tanto em Cacoal/RO como em Franca/SP, as concentrações de fosfato encontradas 

no afluente das lagoas, foram superiores às encontradas no efluente (TABELA 2), podendo se 

considerar uma eficiência dos sistemas em torno de 15,79% e 19,05%, respectivamente. 

Entretanto, a remoção de fósforo total dessas lagoas, é considerada de baixa eficiência de 

acordo com os parâmetros encontrados em sistemas similares no Brasil, que variam de 25% a 

60% (D’ALESSANDRO et al , 2011). Embora as lagoas anaeróbias não consistam nos 

melhores sistemas para a remoção de nutrientes, a eficiência é facilmente atingida conforme 

retrata D’Alessandro et al (2011). Segundo este autor, estudo realizado na ETE de 

Trindade/GO, atingiu para o mês de setembro, 28% de eficiência. Chao et al (2011), 

apresentou para a ETE Barueri/SP, eficiência em torno de 57% pela ETE. Os autores Costa et 

al (2011) em estudo realizado na lagoa anaeróbia da ETE de Juazeiro do Norte/CE (ETE 

Malvas), além de encontrar concentrações de Fosfato entre 4,9 a 9,5 mg.L
-1

, apresentou 

eficiência de 48,4% de remoção do nutriente. 
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Tabela 2. Resultados das análises físico-químicas. 

Local Origem 
OD 

(mg.L
-1

) 

Temperatura 

(ºC) 

DQO 

(mg.L
-1

) 

DBO 

(mg.L
-1

) 

NAT 

(mg.L
-1

) 

NTK 

(mg.L
-1

) 

Fosfato 

(mg.L
-1

) 

Cacoal 

RO 

Afluente 0,3 30 768,00 344,00 56,00 124,00 19,00 

Efluente 0,3 30 284,00 145,00 32,00 96,00 16,00 

Lodo - - - - - - - 

Franca 

SP 

Afluente 0,0 22 968,00 555,00 42,00 119,00 21,00 

Efluente 0,0 22 298,00 132,00 49,00 140,00 17,00 

Lodo - - - - - - - 

 

Verificou-se nas ETEs em estudo, que as concentrações de NTK (TABELA 2) 

excederam os parâmetros geralmente encontrados nos esgotos domésticos do Brasil, de 20 a 

85 mg.L
-1 

(JORDÂO e PESSÔA, 2005, VON SPERLING et al, 2009a). Em Cacoal/RO, o 

sistema anaeróbio apresentou eficiência de remoção de NTK em torno de 22,6%. Em 

Franca/SP, não se observou remoção, além de que houve um aumento de NTK na coluna 

líquida do sistema, em cerca de 17,6%. Esses valores se apresentaram muito aquém do 

resultado de 59 mg.L
-1

, levantado por Chao et al (2011), no afluente da ETE Barueri/SP.
 

O NAT verificado junto as lagoas de Cacoal/RO e Franca/SP (TABELA 2), 

excederam os parâmetros nacionais de 30 mg.L
-1 

(JORDÃO e PESSÔA, 2005; 

D’ALESSANDRO et al, 2011), bem como extrapolaram o padrão de 20 mg.L
-1

 disposto pela 

Resolução CONAMA n. 430, de 13 de maio de 2011, Seção II das Condições e Padrões de 

lançamento de esgoto, Art. 16. (CONAMA, 2011). Resultados excedentes como os levantados 

na pesquisa em questão foi apontado na entrada da ETE Barueri/SP (CHAO et al, 2011), cuja 

concentração encontrada de NAT foi de 45 mg.L
-1 

e na lagoa anaeróbia da ETE de Malvas/CE 

(COSTA et al, 2011). No entanto, na lagoa anaeróbia da ETE de Trindade/GO, as 

concentrações de NAT no afluente e efluente foram de 18 e 15,3 mg.L
-1

, respectivamente, 

adequadas segundo a literatura. 

No que diz respeito à remoção de NAT, em Cacoal/RO, averigou-se uma eficiência 

na ordem de 43%, enquanto que em Franca/SP, se observou um aumento de 14,3% ao invés 

da remoção no sentido afluente/efluente da lagoa. Atribui-se o aumento de NAT no sistema de 

Franca/SP a reintrodução do nitrogênio depositado no sedimento a coluna líquida, através de 

movimentos no fluxo do sistema (VON SPERLING et al, 2009b). Além disso, a eficiência 

ocorre efetivamente na presença de oxigênio, em processos denominados nitrificação e 

desnitrificação, embora também ocorra em processos anamox (FLORÊNCIO et AL, 2009). 

Na ETE de Malvas em Juazeiro do Norte/CE, a eficiência de remoção se mostrou em torno de 

47,5% (COSTA et al, 2011). 
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Cabe enfatizar que a eficiência de remoção do nitrogênio se relaciona com a 

temperatura, pH, tempo de detenção e biomassa de algas, podendo interferir nas taxas 

fotossintéticas das algas presente nos sistemas (BITTON, 2005 apud D’ALESSANDRO et al, 

2011). 

As concentrações de nitrogênio superiores aos parâmetros citados dão características 

de lançamento de efluentes industriais nos sistemas, podendo apresentar em sua composição a 

amônia, utilizada como matéria-prima nas indústrias (FORESTI et al, 2005). 

Sobretudo é de suma importância a remoção dos nutrientes fósforo e nitrogênio do 

efluente, mantendo-nos nas concentrações adequadas antes do lançamento no meio ambiente, 

haja vista que o excesso desses nos corpos hídricos pode resultar em danos como a 

eutrofização dos corpos d’água receptores através da proliferação excessiva de algas, plantas e 

da intoxicação dos organismos (D’ALESSANDRO et al, 2011; MORAES e PAIVA, 2011). 

A DBO encontrada no afluente e efluente da amostra da lagoa anaeróbia de 

Cacoal/RO (TABELA 2), se enquadrou nos parâmetros de 100 a 400 mg.L
-1 

estabelecidos 

para esgoto doméstico segundo Von Sperling (2002) apud D’Alessandro et al (2011). A 

eficiência de degradação da MO se mostrou próximo a 58%, atingindo eficiência de remoção 

da DBO, conforme proposição para sistemas anaeróbios segundo a literatura, entre 50% e 

70% (D’ALESSANDRO, 2011). No entanto não foi possível realizar análises estatísticas para 

verificar se a eficiência alcançada pelo sistema é igual à determinação da Resolução 

CONAMA n. 430, de 13 de maio de 2011, que dispõe o padrão de 60% (CONAMA, 2011), 

devido a quantidade de amostras coletadas ter sido insuficiente para tal. Cabe salientar que 

para coletas de amostras em quantidades superiores as realizadas, inviabilizaria 

economicamente a pesquisa.  

A lagoa anaeróbia de Franca/SP, embora tenha apresentado no afluente uma DBO 

acima dos parâmetros estabelecidos, indicando elevado grau de poluição, apresentou ao longo 

do sistema anaeróbio, eficiência de remoção da DBO em torno de 76,22%, superior as 

eficiências recomendadas em literatura e em consonância com a Resolução CONAMA n. 430, 

de 13 de maio de 2011 (CONAMA, 2011). Situações similares foram abordadas em estudos 

realizado por D’Alessando et al (2011) na ETE do municipio de Trindade/GO e por Costa et 

al (2011) no municipio de Juazeiro do Norte/CE na ETE Malvas/CE. Nestas as eficiências de 

remoção da DBO nos sistemas anaeróbios foram das ordens de 84% e 76%, respectivamente, 

acima da eficiência ótima encontrada em sistemas similares. 

O parâmetro de DQO para esgoto doméstico de acordo com a literatura deve variar 

entre 200 e 800 mg.L
-1

, com redução da DQO da saída em relação à entrada na lagoa 
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anaeróbia em torno de 70% (VON SPERLING, 2002 apud D’ALESSANDRO el al, 2011), 

para que o sistema esteja funcionando adequadamente  (JORDÃO e PESSÔA, 2005).  

Portanto, notou-se no sistema anaeróbio de Cacoal/RO, onde as concentrações de 

DQO no afluente e efluente foram de 768 e 284 mg.L
-1 

(TABELA 2), respectivamente,  

indícios de uma carga orgânica similar a de esgoto doméstico, constatando uma redução da 

quantidade de oxigênio necessária para a decomposição da carga orgânica nessa lagoa  em 

torno 63,02%. Entretanto, a presença de chicanas existentes no sistema anaeróbio de 

Cacoal/RO pode estar impedindo que o líquido afluente seja distribuído uniformemente pela 

lagoa, promovendo a existência de curtos circuitos, e consequentemente, comprometendo a 

eficiência de remoção da MO de acordo com o preconizado pela literatura (JORDÃO e 

PESSOA, 2005).  

Já o sistema anaeróbio de Franca/SP, em que as concentrações de DQO encontradas 

no afluente e efluente da lagoa, variou de 968 a 298 mg.L
-1 

(TABELA 2), notou-se na entrada 

uma DQO acima do parâmetro estabelecido para esgoto doméstico. Isso leva a pressupor o 

lançamento de efluente industrial no sistema. Porém, observou-se eficiência de redução da 

MO em torno de 69,21%, próximo o que propõe a literatura, não sendo possível comprovar 

estatisticamente igualdade entre esses valores.  

Na ETE Malvas de Juazeiro de Norte/CE, Costa et al (2011) também encontrou 

elevadas concentrações de DQO na entrada da lagoa anaeróbia, associando a este resultado, o 

possível lançamento de efluentes industrial. 

Entretanto, para os resultados anteriormente descritos, outros interferentes devem ser 

levados em consideração, como o tempo em que se levou para realização das análises, bem 

como a presença de metais e amônia no sistema (FORESTI et al, 1999). 

Contudo, as reduções da DBO e DQO, constatadas nas lagoas de Cacoal/RO e 

Franca/SP, levam a concluir que os sistemas de tratamentos anaeróbios estão funcionando 

próximo ao que a literatura prediz como adequado, em torno de 70%, com indícios de 

recebimento de efluente industrial. 

Os ST encontrados no afluente e efluente da lagoa anaeróbia de Cacoal/RO 

(TABELA 3), somam respectivamente 680 mg.L
-1

 e 695 mg.L
-1

. Por estes resultados, se 

observou um aumento de 2,2% de ST na saída do sistema em relação entrada. 

No afluente e efluente da lagoa de Cacoal/RO, os ST eram compostos 

respectivamente por 436 mg.L
-1 

e 562 mg.L
-1 

de SD, e 244 mg.L
-1

 e 133  mg.L
-1

 de SS. 

Estudo realizado por D’Alessandro (2011) na ETE de Trindade/GO, mostrou no sistema 
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anaeróbio concentração de 306,7 mg.L
-1

 de SS no afluente e de 160 mg.L
-1 

no efluente, com 

eficiência 47,8%, similar a encontrada em Cacoal/RO. 

Compunha os SS, 6 mL.L
-1

 de sólidos sedimentáveis na entrada da lagoa e 0,2 mL.L
-

1
 na saída. Desta forma, constatou-se que parcela do aumento de ST no efluente foi em 

decorrência do aumento de 22,2% de SD na saída em relação à entrada. Porém, conforme os 

parâmetros de SS e sólidos sedimentáveis, notou-se eficiência de remoção igual a 45,5% e 

97%, respectivamente, cabendo enfatizar que os SS são os formadores de sedimento 

(biomassa). Salientando que a eficiência de remoção de SS está acima dos 20%, em 

consonância com as disposições da Resolução CONAMA n. 430, de 13 de maio de 2011 

(CONAMA, 2011).  

Uma vez que a lagoa anaeróbia de Cacoal/RO possui dimensionamento atípico, 

devido à presença de chicanas e longas extensões, pode ser que o seu perfil hidrodinâmico 

não contribua para uma eficiência ótima da taxa de sedimentação. 

 

Tabela 3. Resultados das análises de sólidos. 

Local Origem 
SD 

 (mg.L
-1

) 

SS 

(mg.L
-1

) 

SSed. 

 (mL.L
-1

) 

STV 

 (mg.L
-1

) 

STF 

(mg.L
-1

) 

Sólidos 

Totais  

(mg.L
-1

) 

Cacoal 

RO 

Afluente 436,00 244,00 6,00 362,00 318,00 680,00 

Efluente 562,00 133,00 0,20 173,00 522,00 695,00 

Lodo 91.407,00 112.243,00 - 62.314,00 141.336,00 203.650,00 

Franca 

SP 

Afluente 689,00 333,00 4,00 593,00 429,00 1022,00 

Efluente 353,00 103,00 0,40 174,00 282,00 456,00 

Lodo - 83.860,00 - 53000,00 - - 

 

Os sólidos sedimentáveis constatados no afluente da lagoa (TABELA 3), se 

apresentaram conforme os parâmetros propostos em Jordão e Pessôa (2005), assim como, 

após o tratamento pelo sistema anaeróbio, enquadraram-se conforme as concentrações 

dispostas pela Resolução CONAMA n. 430, de 13 de maio de 2011, Seção II das Condições e 

Padrões de lançamento de esgoto, Art. 16., Inciso I, Item C, para o lançamento em corpos 

hídricos lóticos e lênticos (CONAMA, 2011). 

Ao avaliar as respectivas concentrações de STV presente no afluente e efluente da 

lagoa de Cacoal/RO (TABELA 3), 362 mg.L
-1

 e 173 mg.L
-1

, se constatou eficiência de 

remoção da MO em 52% ao longo do sistema anaeróbio. Este resultado foi alcançado em 

decorrência da eficiência dos sólidos que compõem o STV: eficiência de remoção de 41,14% 
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de SSV e 64,7% de SDV. Esses valores mostraram que está havendo remoção da matéria 

orgânica da coluna d’água e em conjunto a formação do sedimento. 

Quanto os STF, afluente e efluente, 318 mg.L
-1

 e 522 mg.L
-1

, respectivamente, 

observou-se um aumento de 39% na saída em relação a entrada. Estas informações associadas 

ao aumento de 2,2% de sólidos dissolvidos, evidenciam a ocorrência de danos estruturais no 

sistema anaeróbio, e/ou denotam a reintrodução de material inerte, antes depositado no 

sedimento, à coluna líquida do esgoto através de movimentos no fluxo da lagoa. 

Dessa maneira observou-se que, embora na entrada da lagoa a maior concentração 

fosse de MO (53,24%), a matéria inorgânica apresentou proporção elevada para esgoto 

doméstico (46,76%), extrapolando o parâmetro de 20% estipulado em Jordão e Pessôa (2005). 

Estes resultados indicam que possivelmente esteja ocorrendo carreamento indevido de sólidos 

inorgânicos para a lagoa anaeróbia, ou ainda, dá indícios de lançamento no sistema de águas 

residuárias industriais com presença de metais. 

Assim, a proporção de STF que na entrada já se apresentava elevada, na saída da 

lagoa foi ainda maior, correspondendo a 75,11% de STF e 24,89% de STV.  

De 203.650 mg.L
-1

 de ST presente no sedimento do sistema anaeróbio, 141.336 

mg.L
-1

 (69,4%,) eram de STF, 62.314 mg.L
-1

 (30,6%) eram de STV, sendo este ultimo 

composto por 38.570 mg.L
-1

 de SSV e 23.744 mg.L
-1

 de SDV. 

Assim como se observou na coluna líquida, a maior proporção de matéria inorgânica 

presente no sedimento do sistema anaeróbio pode ser atribuída a diversos possíveis fatores, 

como o lançamento indevido de esgotos industriais com predominância de metais na rede de 

esgoto doméstico, o carreamento de minerais decorrente da ausência de tampões de poços de 

visitas, lançamento clandestino de águas pluviais nas tubulações de esgoto e até mesmo por 

danos estruturais nas tubulações e sistemas. 

Quanto à lagoa anaeróbia de Franca/SP, verificou-se que as amostras afluente e 

efluente eram compostas respectivamente por 689 mg.L
-1

 e 353 mg.L
-1

 de SD, 333 mg.L
-1

 e 

103  mg.L
-1

 de SS, sendo que parte dos SS era composto por 4 mL.L
-1

 e 0,4 mL.L
-1

 efluente 

de sólidos sedimentáveis (TABELA 3). Segundo estes parâmetros notou-se a eficiência de 

remoção de SD em torno de 48,77%, de SS em 69% e de sólidos sedimentáveis em 90%. As 

concentrações e eficiência de SS foram similares aos encontrados na lagoa anaeróbia de 

Cacoal/RO e observada por D’Alessandro (2011) no sistema anaeróbio da ETE Trindade/GO. 

Estes parâmetros somaram na entrada da lagoa1022 mg.L
-1

 de ST, e na saída 456 

mg.L
-1 

(TABELA 3), constando portanto a eficiência de remoção de ST igual a 55,38% pelo 

sistema anaeróbio. 
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Os sólidos sedimentáveis tanto no afluente quanto no efluente da lagoa de Franca/SP 

(TABELA 3), se enquadraram nos parâmetros ideais segundo Jordão e Pessôa (2005), assim 

como atenderam no tratamento anaeróbio o padrão estabelecido pela Resolução CONAMA n. 

430, de 13 de maio de 2011, Seção II das Condições e Padrões de lançamento de esgoto, Art. 

16., Inciso I, Item C, para efluentes a serem lançados em corpos d’água lóticos e lênticos 

(CONAMA, 2011). 

As respectivas concentrações de 593 mg.L
-1 

e 174 mg.L
-1

 de STV encontradas no 

afluente e efluente da lagoa anaeróbia de Franca/SP (TABELA 3), mostrou que o sistema esta 

operando com eficiência em torno de 71%. Tal eficiência pode ser verificada também pela 

eficiência de remoção de SSV igual a 68,9% e SDV de 71%, parâmetros estes que compõem 

os STV. 

Contudo dos 1022 mg.L
-1 

dos sólidos totais que chegavam na lagoa, 593 mg.L
-1 

(58%) eram de STV, enquanto que 429 mg.L
-1 

(42%) eram de STF. Embora os STF se 

apresentaram em concentrações inferiores aos STV, ainda constituiu um valor elevado para 

classificação de esgoto doméstico (JORDÃO e PESSÔA, 2005), assim como se constatou na 

lagoa anaeróbia de Cacoal. As possíveis causas da elevada proporção de STF, podem ser 

associadas ao recebimento de efluentes industriais e ou danos estruturais no sistema de 

captação a montante do tratamento, as mesmas causas atribuídas ao sistema de Cacoal/RO. 

Dos ST que saem da lagoa de Franca/SP, 286 mg.L
-1

 (62,72%) eram de STF e 174 

mg.L
-1

 de STV (38,16%). E embora tenha se observado uma remoção de 34,26% de STF da 

coluna líquida na saída em relação à entrada, a fração que compunha os STF, estava muito 

acima do estabelecido pela literatura (JORDÃO e PESSÔA, 2005).  

Devido à insuficiência de amostra de sedimento da lagoa anaeróbia de Franca/SP, 

não foi possível determinar os parâmetros de ST e STF, sendo realizado apenas o parâmetro 

de STV e SS. A concentração de STV no sedimento foi de 53.000 mg.L
-1

 e de SS igual a 

83.860 mg.L
-1

, sendo que 34.536 mg.L
-1 

(41,18%) eram de SSF e 49.324 mg.L
-1

 (58,82%) de 

SSV. 

Desse modo, a eficiência de remoção de MO da coluna líquida igual a 52% na lagoa 

anaeróbia de Cacoal/RO e de 71% na lagoa de Franca/SP, representadas pelo decréscimo de 

STV no efluente em relação ao afluente desses sistemas, indicou que está havendo a formação 

de biomassa e consequentemente a metanogênese. 

 



54 

 

 

 

3.2 PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS DA LAGOA ANAERÓBIA DE 

CACOAL/RO 

 

Os resultados da quantificação microbiológica da lagoa anaeróbia da ETE de 

Cacoal/RO, no meio de Cultura Postgate C, podem ser visualizados a seguir na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Quantificação microbiológica pelo NMP em quintúplicata em amostra de Cacoal/RO.  

PROCEDIMENTO 
ARQUÉIAS 

METANOGÊNICAS 
BRS 

MICRORGANIMOS 

ANAERÓBIOS 

TOTAIS 

Diluições 1E-04 1E-05 1E-06 1E-02 1E-03 1E-04 1E-06 1E-07 1E-08 

Presença 3 3 1 5 4 0 5 1 0 

Índices da combinação 21 130 33 

STV g/mL 0,024 0,024 0,024 

NMP cél/mL 21.000 1.300 3.300.000 

NMP cél/g de STV 8,75E+05 5,42E+04 1,375E+08 

 

A quantificação das Arquéias Metanogênicas pela técnica do NMP no meio de 

cultura Postgate C, apresentou índice igual a 21, valor verificado junto à tabela 3.2 (ANEXO 

A) (APHA, 1995 apud SAKAMOTO, 2009). Aplicados estes valores nas fórmulas, se obteve 

o resultado final de NMP cél/g STV igual a 875.000 (NMP cél/g STV = 8,75E+05) 

(TABELA 4). 

A constatação da presença ou ausência das BRS (TABELA 4) foi pela produção de 

H2S verificada em cada diluição pela formação de precipitado negro, Sulfeto de Ferro (FeS), 

visualizado conforme Figura 5.  
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Figura 5 – Ensaios de quantificação de microrganismos pela técnica do NMP. 

 

Esse ensaio resultou no NMP cél/g STV de BRS igual a 5.4166,67 (5,42E+04). 

Já a combinação de presença/ausência de Microrganismos Anaeróbios Totais 

encontrada no meio Postgate C (TABELA 4), foi constatada por meio de toda turbidez 

visualizada, atingindo o NMP cél/g STV igual a 137.500.000 (1,375E+08). 

Deve-se levar em consideração que a metodologia para os índices de NMP, inclui 

análises estatísticas, onde os limites de confiança são de 95% para as combinações realizadas 

em quintúplicatas (SAKAMOTO, 2009). 

Desse modo, os resultados apresentados apontam para Cacoal/RO, na utilização do 

meio de Cultura Postgate C, uma maior concentração de Arquéias Metanogênicas em relação 

às BRS, conforme Figura 6. 

 

 
Figura 6 - Quantificação microbiológica em amostras de sedimento da lagoa anaeróbia de Cacoal/RO, 

com o meio de cultura Postgate C. 
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Embora o meio de cultura Postgate C devesse favorecer prioritariamente as BRS por 

conter o Lactato de Sódio como fonte de carbono (SAKAMOTO, 2009), foram as Arquéias 

Metanogênicas que predominaram neste ensaio. 

Neste caso, supõe-se que mesmo em meio enriquecido, as BRS não se apresentaram 

em números de células suficientes para competir com as Arquéias Metanogênicas pelos 

mesmos substratos, vindo a inibi-las. Todavia, as BRS passaram a atuar em associação, 

desempenhando a função de organismos acetogênicos, convertendo o lactato de sódio a outras 

fontes mais simples, como o acetato, hidrogênio e dióxido de carbono, assimiláveis pelas 

Arquéias Metanogênicas e essenciais ao equilíbrio do habitat anaeróbio (SAKAMOTO, 

1996). Essa mesma hipótese de associação entre BRS e Arquéias Metanogênicas foi 

considerada por Sakamoto (1996) em reatores, mediante as adições crescentes de sulfato e 

acetato, onde relacionou a predominância de Arquéias à ausência de sulfato. 

O fato das BRS apresentar-se em equilíbrio com as Arquéias Metanogênicas leva-se 

a pressupor também que o sistema esteja funcionando adequadamente, e logo, a 

predominância em número de células viáveis de Arquéias Metanogênicas no meio, sejam 

capazes de propiciar ao sistema de tratamento anaeróbio, eficiência adequada de remoção da 

carga orgânica do esgoto, pela conversão da mesma a CO2, CH4 e H2O. 

Outra possibilidade de predominância de Arquéias Metanogênicas abordado por 

Sakamoto (1996) foi à possibilidade das BRS terem suas funções metabólicas inibidas pelo 

sulfeto, por serem mais sensíveis que as arquéias. 

Essas concentrações predominantes de Arquéias Metanogênicas, podem ter ocorrido 

em decorrência das características ambientais da região norte, como temperaturas elevadas 

(COSTA et al, 2011), alto índice de insolação durante a maior parte do ano, características do 

próprio esgoto, entre outras causas. 

 O indício de que o sedimento seja potencialmente metanogênico, indica através 

desse parâmetro, viabilidade de aplicação do sistema de tratamento por lagoas anaeróbias na 

região norte, ainda que a lagoa estudada não se enquadre nas características físicas de 

dimensionamento proposto segundo a literatura.  
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3.3 PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS DA LAGOA ANAERÓBIA DE 

FRANCA/SP 

 

A quantificação das Arquéias Metanogênicas na amostra de sedimento da lagoa 

anaeróbia de Franca/SP, pela técnica do NMP no meio de cultura Postgate C, foi através da 

produção do CH4 via cromatografia gasosa, que apresentou NMP cél/g STV igual a 14.100 

(NMP cél/g STV = 1,41E+04) (TABELA 5). 

A constatação da presença ou ausência das BRS no meio de cultura, foi pela 

visualização de precipitado negro (FeS) nos frascos. Esse ensaio resultou no NMP cél/mL 

STV de BRS igual a 75.500 (7,55E+04) (TABELA 5). 

A quantificação dos Microrganismos Anaeróbios Totais, realizado pela turbidez 

constatada nos frascos, teve o NMP cél/ml STV igual a 24.500.000.000.000 (2,45E+13) 

(TABELA 5). 

 

 

Tabela 5. Quantificação microbiológica pela técnica do NMP em quintúplicata em amostra de 

Franca/SP.  

PROCEDIMENTO 
ARQUÉIAS 

METANOGÊNICAS 
BRS 

MICRORGANIMOS 

ANAERÓBIOS TOTAIS 

Diluições 1E-03 1E-04 1E-05 1E-03 1E-04 1E-05 1E-11 1E-12 1E-13 

Presença 3 4 1 4 4 1 5 4 0 

Índices da combinação 24 40 130 

STV g/mL 0,17 0,053 0,053 

NMP cél/mL 2.400 4.000 1.300.000.000.000 

NMP cél/g de STV 1,41E+04 7,55E+04 2,45E+13 

 

O ensaio realizado com a amostra de Franca/SP no meio Postgate C, conforme 

Figura 7, conduz a uma proporção microbiológica ao qual era esperado para este meio, 

apresentando um maior número de células de Microrganismos Anaeróbios Totais, depois de 

BRS, seguidos de Arquéias Metanogênicas. 
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Figura 7 – Quantificação microbiológica em amostras de sedimento da lagoa anaeróbia de Franca/SP, 

com o meio de cultura Postgate C. 

 

Nos resultados observados, verificou-se que embora as BRS estivessem presentes em 

maiores concentrações, as Arquéias Metanogênicas se apresentaram na mesma ordem de 

grandeza em número de células viáveis. 

Deve-se levar em consideração neste resultado, que o meio de cultura utilizado foi o 

Postgate C, cuja fonte de carbono, o Lactato de Sódio, favorece o grupo das BRS. Para tanto, 

a predominância de números de células de BRS talvez seja apenas um reflexo do 

enriquecimento e não da realidade da lagoa, uma vez que o aumento da concentração de BRS 

ocasionados pelo enriquecimento pode ter gerado a competição com as Arquéias 

Metanogênicas pelos mesmos substratos, vindo a inibi-las durante o período de incubação. 

Estudo realizado por PEREIRA et al (2009), com o uso do mesmo meio de cultura e 

fonte de carbono que o estudo em questão, apontou também para uma maior proporção de 

BRS em relação as arquéias, onde os NMP cel/g STV foram de 1,1E+6 de BRS e 1,79E+5 de 

Arquéias Metanogênicas. 

Portanto, pelos parâmetros microbiológicos da lagoa de Franca/SP, tão somente não 

será possível ainda, dizer se os microrganismos anaeróbios quantificados apresentam 

equilíbrio, capaz de promover o tratamento adequado para o sistema. 

 

3.4 COMPARAÇÃO ENTRE AS CONCENTRAÇÕES MICROBIOLÓGICAS DE 

CACOAL/RO E FRANCA/SP 

 

Exceto o estudo realizado por PEREIRA et al (2009), não se identificou dados 

referentes à quantificação de microrganismos metanogênicos em lagoas de estabilização 
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anaeróbias, impossibilitando que os resultados de quantificação microbiológica fossem 

comparados a estudos de outras regiões e que fosse atribuído aos NMP encontrados em 

Cacoal/RO e Franca/SP, possíveis fatores de influência. Destarte, encontrou-se um estudo em 

reatores, realizado por SAKAMOTO (1996). Portanto os resultados de Cacoal/RO e 

Franca/SP levantados nesta pesquisa foram comparados entre si.  

Ao comparar as concentrações microbiológicas encontradas nas lagoas de Cacoal/RO 

e Franca/SP, de acordo com a Figura 8, verificou-se que os resultados tendem a ser 

semelhantes, muito embora os fatores de influência peculiares a cada região como as 

características climáticas, dimensionamento físico das lagoas, as características do próprio 

esgoto, comunidades microbianas estabelecidas nos sistemas, entre outros fatores, possam ter 

interferido na eficiência de tratamento dos sistemas. 

Ainda que a lagoa de Franca/SP apresente as características físicas de 

dimensionamento conforme propõe a literatura e venha sendo operada ao longo de muitos 

anos de forma adequada, possibilitando a colmatação do lodo, o NMP cél/g STV de Arquéias 

Metanogênicas em Franca/SP se mostraram em menores quantidades que na lagoa de 

Cacoal/RO, NMP cél/g STV 1,41E+04 e 8,75E+5, respectivamente. Enfatizando que em 

Cacoal/RO as características de dimensionamento são atípicas para sistemas anaeróbios e vem 

sendo operada sem muitos critérios, e que acerca de dois anos o orgão gestor promoveu o 

descarte de lodo do sistema anaeróbio, o que indica que o lodo ainda está em formação nessa 

lagoa. 

 

 
Figura 8 – Comparação microbiológica entre as lagoas anaeróbias de Cacoal/RO e Franca/SP. 

 

Portanto, embora Cacoal/RO tenha apresentado maior quantidade de microrganismos 

metanogênicos, não quer dizer que a comunidade microbiana estabelecida na lagoa de 

Franca/SP não apresente equilíbrio e nem tampouco que o sistema anaeróbio de tratamento de 
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esgoto doméstico na região sudeste seja impróprio, mesmo porque, pelos parâmetros físico-

químicos pôde-se comprovar a eficiência de tratamento do sistema próximo ao que prediz a 

literatura. Ressaltando que a eficiência de tratamento é resultado das interações fisico-

químicas e microbiológicas, entre outros fatores de influência. 

Tão logo, a comparação entre as lagoas, permite apontar para o sistema de 

Cacoal/RO, potencial de aplicação da tecnologia de tratamento de esgoto por lagoas de 

estabilização anaeróbia na região norte, ainda que o sistema de Cacoal/RO tenha apresentado 

condições adversas e requeira redimensionamento físico e otimização operacional. O sistema 

de Franca/SP, assim como Cacoal/RO, apresentou potencial na eficiência de tratamento de 

esgoto doméstico por lagoa de estabilização anaeróbia, apesar de indícios de lançamento 

clandestino de efluentes industriais. 

Desse modo, atribui-se à lagoa de Cacoal/RO, esse maior número de microrganismos 

metanogênicos, entre outros fatores, as características climáticas da região norte, ao qual situa 

a ETE Cacoal/RO. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As unidades gestoras responsáveis pelas ETEs de Cacoal/RO e de Franca/SP, devem 

atentar-se às elevadas concentrações de matéria inorgânica presentes nos afluentes e efluentes 

das lagoas anaeróbias, acima dos 20% estabelecido pela literatura, tendo em vista que este 

parâmetro pode ser um indicativo de eventuais danos que vêm ocorrendo nos respectivos 

sistemas, ou ainda, um indicativo de futuros prejuízos que podem ser acarretados por uma 

recepção inadequada de resíduos industriais, capaz de ocasionar graves problemas ao meio 

ambiente, como a eutrofização do corpo d’água receptor final do esgoto. 

Às concentrações elevadas de Nitrogênio constatadas no efluente do sistema da ETE 

de Cacoal/RO deve ser um indicativo para o órgão gestor na instauração medidas de remoção 

desse nutriente antes do lançamento no meio ambiente, tendo em vista a atender a legislação 

em vigor, ponderando os danos que podem ocasionar nos corpos hídricos receptores ao lançar 

um efluente com altos teores deste nutriente. 

Assim como em Cacoal/RO, o órgão gestor da ETE de Franca/SP, deve considerar as 

concentrações elevadas de Nitrogênio, bem como de Fósforo, presentes no efluente da lagoa 

anaeróbia, para que as remoções desses nutrientes venham ocorrer adequadamente na lagoa de 

maturação/polimento, presente subsequente a lagoa anaeróbia na ETE Paulistano II, indicada 

como ideal no processo de remoção de nutrientes. 

Em Franca/SP, a DQO constatada está acima da estabelecida para esgoto doméstico 

segundo a literatura, o que enfatiza os indícios de lançamento de esgoto industrial no sistema, 

observados anteriormente pelas elevadas concentrações de material inerte e micronutrientes.  

Contudo, os resultados dos estudos realizados nas lagoas de Cacoal/RO e Franca/SP, 

indicaram eficiência quanto a remoção de matéria orgânica, ou seja, os sistemas de tratamento 

anaeróbio estão operando em torno do preconizado pela literatura como adequado segundo os 

parâmetros físico-químicos de DBO e DQO, em torno de 70%. 
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Embora a lagoa anaeróbia da ETE de Cacoal/RO esteja em operação há pouco tempo 

e em condições de dimensionamento atípico, comparada à lagoa anaeróbia de Franca/SP e a 

literatura, as lagoas apresentaram eficiência de tratamento similar. 

Desse modo, pôde-se constatar pelos parâmetros físico-químicos analisados, que as 

eficiências das lagoas apontam para uma grande potencialidade de aplicação da tecnologia 

anaeróbia em sistemas de tratamento na região norte, comparado a região sudeste. 

Quanto aos parâmetros microbiológicos, os resultados apresentados apontam para 

Cacoal/RO, na utilização do meio de Cultura Postgate C, uma maior concentração de 

Arquéias Metanogênicas em relação às BRS, indicando potencial de atividade metanogênica 

no sistema. 

Na amostra de Franca/SP, com a utilização do meio Postgate C, os resultados se 

apresentaram de acordo com o esperado, eis que a concentração de BRS foi superior às 

arquéias metanogênicas, possivelmente por este primeiro grupo terem inibido o segundo 

grupo, mediante o enriquecimento por substratos específicos. 

Entretanto, devido à ausência de padronização na metodologia aplicada em 

quantificações em análises no Brasil, criou-se uma dificuldade em relacionar os dados 

encontrados, no caso dos organismos estudados, não sendo possível ainda, chegar a uma 

conclusão acerca da relação substrato/microrganismos que gere a AME máxima em lagoas 

anaeróbias nas regiões Norte e Sudeste, levando em consideração as características ambientais 

de cada região, para que se pudesse apontar assim à atual e potencial eficiência das lagoas em 

suas respectivas regiões. 

Ainda que nas atuais circunstâncias a ausência de padronização das metodologias 

impossibilite relacionar os parâmetros microbiológicos aos físico-químicos, estes dados 

poderão servir de base para outras pesquisas. Além disso, o cenário de PNSB na busca pela 

universalização do saneamento tem investido em políticas públicas, e tão logo ela venha se 

consolidar, estudos como estes serão primordiais na orientação de escolhas de projetos que 

apresentem a oferta mais viável do ponto de vista socioeconômico-ambiental. 
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ANEXO A – Tabela estatística de NMP para obtenção do número real de células viáveis. 
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TABELA 3.2: Índices do NMP e limites de confiança de 95% para várias combinações de 

resultados positivos e negativos, quando são utilizados 5 tubos de diluição 

 
Combinação 

de tubos 

positivos 

NMP/100 mL Limite de 

confiança (95%) 

Combinação 

de tubos 

positivos 

NMP/100 mL Limite de confiança 

(95%) 

Inferior Superior Inferior Superior 

0-0-0 < 1,8 - 6,8 4-1-1 21 6,8 42 

0-0-1 1,8 0,090 6,8 4-1-2 26 9,8 42 

0-1-0 1,8 0,090 6,9 4-1-3 31 10 70 

0-1-1 3,6 0,70 10 4-2-0 22 6,8 50 

0-2-0 3,7 0,70 10 4-2-1 26 9,8 70 

0-2-1 5,5 1,8 15 4-2-2 32 10 70 

0-3-0 5,6 1,8 15 4-2-3 38 14 100 

1-0-0 2,0 0,10 10 4-3-0 27 9,9 70 

1-0-1 4 0,70 10 4-3-1 33 10 70 

1-0-2 6,0 1,8 15 4-3-2 39 14 100 

1-1-2 8,1 3,4 22 4-4-0 34 14 100 

1-2-0 6,1 1,8 15 4-4-1 40 14 100 

1-2-1 8,2 3,4 22 4-4-2 47 15 120 

1-3-0 8,3 3,4 22 4-5-0 41 14 100 

1-3-1 10 3,5 22 4-5-1 48 15 120 

1-4-0 10 3,5 22 5-0-0 23 6,8 70 

2-0-0 4,5 0,79 15 5-0-1 31 10 70 

2-0-1 6,8 1,8 15 5-0-2 43 14 100 

2-0-2 9,1 3,4 22 5-0-3 58 22 150 

2-1-0 6,8 1,8 17 5-1-0 33 10 100 

2-1-1 9,2 3,4 22 5-1-1 46 14 120 

2-1-2 12 4,1 26 5-1-2 63 22 150 

2-2-0 9,3 3,4 22 5-1-3 84 34 220 

2-2-1 12 4,1 26 5-2-0 49 15 150 

2-2-2 14 5,9 36 5-2-1 70 22 170 

2-3-0 12 4,1 26 5-2-2 94 34 230 

2-3-1 14 5,9 36 5-2-3 120 36 250 

2-4-0 15 5,9 36 5-2-4 150 58 400 

3-0-0 7,8 2,1 22 5-3-0 79 22 220 

3-0-1 11 3,5 23 5-3-1 110 34 250 

3-0-2 13 5,6 35 5-3-2 140 52 400 

3-1-0 11 3,5 26 5-3-3 170 70 400 

3-1-1 14 5,6 36 5-3-4 210 70 400 

3-1-2 17 6,0 36 5-4-0 130 36 400 

3-2-0 14 5,7 36 5-4-1 170 58 400 

3-2-1 17 6,8 40 5-4-2 220 70 440 

3-2-2 20 6,8 40 5-4-3 280 100 710 

3-3-0 17 6,8 40 5-4-4 350 100 710 

3-3-1 21 6,8 40 5-4-5 430 150 1100 

3-3-2 24 9,8 70 5-5-0 240 70 710 

3-4-0 21 6,8 40 5-5-1 350 100 1100 

3-4-1 24 9,8 70 5-5-2 540 150 1700 

3-5-0 25 9,8 70 5-5-3 920 220 2600 

4-0-0 13 4,1 35 5-5-4 1600 400 4600 

4-0-1 17 5,9 36 5-5-5 >1600 700 - 

4-0-2 21 6,8 40     

4-0-3 25 9,8 70     

4-1-0 17 6,0 40     

Fonte: APHA (2005) apud Sakamoto (2009) 
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TABELA 3.3: Exemplos para selecionar a combinação correta de três séries de diluição e 

simulação dos resultados de contagem de BRS por NMP/100 mL 

 
 

Exemplo 
Volume mL  

Combinação 

de positivos 

 

Índice 

NMP/100 mL 
10 1 0,1 0,01 0,001 

0 10
0
 10

-1
 10

-2
 10

-3
 

A 5 5 1 0 0 5-1-0 330 

B 4 5 1 0 0 4-5-1 48 

C 0 0 1 0 0 0-0-1 1,8 

D 5 4 4 1 0 4-4-1 400 

E 5 4 4 0 1 4-4-1 400 

F 5 5 5 5 2 5-5-2 54.000 
Fonte: APHA (2005) apud Sakamoto (2009) 

 


