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RESUMO 

 

 

 O presente trabalho tem como objetivo realizar a avaliação do desempenho de 

um reator UASB em escala real, com profundidade não convencional, e verificar o 

potencial de nitrificação/desnitrificação de leito cultivado como pós-tratamento do 

reator em questão. 

 

 A avaliação se baseou na realização de análises de DQO, sólidos suspensos, 

sólidos sedimentáveis, pH e alcalinidade para o afluente e efluente do reator UASB, 

além da análise de sólidos totais, fixos e voláteis em vários pontos ao longo da altura 

do reator para uma avaliação do desenvolvimento da manta de lodo. 

 

 Para remoção de nitrogênio do brejo, foram realizadas análises de TKN, 

amônia e nitrato ao longo do leito cultivado com macrófitas do gênero Typha ssp. 

 

 Os resultados obtidos mostraram que o reator anaeróbio UASB em estudo, com 

profundidade não convencional (menores que 4 m), pode propiciar remoção 

satisfatória de DQO, se houver descarga de lodo a uma freqüência pré-estabelecida. 

Quanto ao leito cultivado de fluxo subsuperficial, o mesmo apresentou resultados 

positivos no seu desempenho como pós-tratamento (remoção de nitrogênio) de 

reatores anaeróbio UASB. 
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ABSTRACT 
 
 

The present work intended to survey a wastewater treatment system consisting in 

an upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor with non conventional depth, 

followed by a constructed wetland. The main point about the constructed wetland is to 

evaluate nitrification/denitrification potential. 
 

For the UASB reactor evaluation, laboratory analyses from influent and effluent 

were performed. The laboratory analyses were done for COD, suspended solids, 

settleable solids, pH and alkalinity. It was also analyzed suspended solids (total, fixed 

and volatile) inside the reactor, in different points, to evaluate the sludge blanket 

development. 
 

To evaluate wetland nitrification/denitrification potential, analyses were done 
along the constructed bed with macrophyts from Typha ssp genus. It was analyzed 
nitrogen as TKN, ammonia and nitrate. 
 

The results showed that the UASB reactor in study, with depth lower than 4 

meters, can achieve acceptable performance, if extra sludge discharge is done 

frequently. About the constructed wetland with subsuperface flow, it has shown good 

results as post treatment (nitrogen removal) for UASB reactors. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 A falta de saneamento básico acarreta grandes problemas ambientais e de 

saúde pública, que enfrentam os países em desenvolvimento. Sendo assim, é de 

fundamental importância que os recursos necessários ao saneamento sejam melhor 

aplicados em linhas de pesquisas que levem em consideração as realidades 

socioeconômicas de cada país. 

 

 Entre os processos de tratamento de águas residuárias empregados, os mais 

utilizados são os processos de tratamento aeróbio convencionais, representados por 

lagoas de estabilização, valos de oxidação, lagoas aeradas, filtros biológicos e lodos 

ativados, que, em sua maioria, exigem grandes investimentos de capital por 

apresentarem instalações complexas, como é o caso dos sistemas de lodos ativados. 

Entretanto, atualmente, o estudo mais aprofundado do tratamento anaeróbio resultou 

em unidades não convencionais, tratando resíduos com baixa concentração de matéria 

orgânica e operando à temperatura ambiente, com tempo de detenção próximo ou 

menor do que aquele utilizado pelos processos aeróbios convencionais. 

 

 As vantagens do tratamento anaeróbio são custos menores de implantação, 

manutenção e operação, além da possibilidade de obtenção de metano (gás 

combustível), o que torna o sistema de tratamento condizentes com a realidade de 

países pobres. 

 

 Antigamente, a utilização dos reatores anaeróbios para tratamento de esgotos 

de núcleos urbanos era inviável pois, para alcançar uma remoção satisfatória de 

matéria orgânica, necessitavam de longos tempos de retenção celular em decorrência 

das baixas taxas de crescimento das bactérias anaeróbias, precisando, 

conseqüentemente, de um grande volume. Dessa forma, estudos foram dirigidos ao 

desenvolvimento de técnicas para manter altas concentrações de biomassa nesses 

reatores, surgindo, então, o reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo 

(UASB). 
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 Atualmente, o reator UASB tornou-se muito promissor para o tratamento de 

águas residuárias, especialmente para despejos líquidos com baixa concentração de 

matéria orgânica, como é caso dos esgotos sanitários, havendo uma grande aceitação 

e disseminação dessa tecnologia anaeróbia no Brasil, devido principalmente às 

nossas favoráveis condições ambientais de temperatura. Incluem-se esses reatores 

como uma das principais opções nas alternativas de tratamento de esgotos. 

 

 A aplicação desses reatores no tratamento de esgotos sanitários tem oferecido 

bons resultados de remoção de DQO/DBO (na ordem de 65-75%) e sólidos 

suspensos, quando são esses reatores corretamente projetados e operados 

(Chernicharo, 1997). No entanto, apresentam, muitas vezes, dificuldades de produzir 

um efluente que se enquadre no padrões estabelecidos pela legislação ambiental, pois 

não há remoção significativa de componentes como Nitrogênio, Fósforo e patogênicos 

de maneira satisfatória, havendo, assim, a necessidade de algum tipo de pós-

tratamento para o efluente dos reatores anaeróbios. 

 

 Esse pós-tratamento tem como principal função realizar uma remoção 

complementar da matéria orgânica, bem como remover esses constituintes. O 

lançamento desses nutrientes em cursos de água superficiais pode, dependendo das 

condições, causar a eutrofização e a diminuição dos níveis de oxigênio, ocasionando 

sérios problemas ambientais. 

 

 O tipo de pós-tratamento a ser utilizado deve apresentar, também, algumas 

características que o reator UASB possui sob ponto de vista econômico, como um 

baixo custo no que diz respeito à manutenção e à operação, a fim de não inviabilizar o 

sistema como um todo. Partindo desse contexto este estudo contribui com 

disponibilização de informações relativas ao desempenho de um reator anaeróbio 

UASB e a utilização de Leito cultivado como pós-tratamento. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

 A presente pesquisa tem os seguintes objetivos: 

 

• Avaliação do desempenho de um reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de 

lodo (UASB) de profundidade não convencional, em escala real. 

 

• Avaliação do potencial de nitrificação/desnitrificação de leito cultivado como pós-

tratamento de reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB). 

 

A hipótese a respeito do funcionamento do UASB é que, apesar da literatura indicar 

profundidades na faixa de 4 a 5 metros, o desempenho desse tipo de sistema pode 

ser razoável, mesmo com profundidades menores. 

 

 Sobre a avaliação dos leitos cultivados, a hipótese é de que as macrófitas têm 

potencial efetivo de transporte de oxigênio, garantindo assim a nitrificação. O 

ambiente anóxico que coexiste no leito, permitiria a desnitrificação. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

3.1 METABOLISMO DOS ORGANISMOS NA DEGRADAÇÃO DA MATÉRIA 
ORGÂNICA 

 

 Nos sistemas biológicos, a matéria orgânica é utilizada pelos microrganismos 

para obtenção de energia, utilizada nos trabalhos de síntese de componentes 

celulares, de locomoção, de transporte de materiais e outras funções vitais. Para isto, 

enzimas extra e intra celulares são produzidas pelas bactérias e desempenham um 

papel de catalisadores das reações de oxidação da matéria orgânica (Metcalf e Eddy, 

1991). 

 

 Quanto à oxidação (decomposição) da matéria orgânica, os processos de 

tratamento biológico podem ser divididos em dois grupos: aeróbio e anaeróbio, 

realizados, respectivamente, a partir do uso de oxigênio livre, do ar, e a partir do uso 

de oxigênio combinado. 

 

 O processo aeróbio utiliza oxigênio molecular como o último aceptor de 

elétrons, sendo de fundamental importância na produção de energia química útil para o 

metabolismo bacteriano. Nesses sistemas aeróbios, cerca de 40 a 50% da 

degradação biológica são convertidos em dióxido de carbono, e de 50 a 60% da 

matéria orgânica são incorporados como biomassa microbiana, que vem a constituir o 

lodo excedente. Esse lodo é uma mistura de materiais orgânicos e inorgânicos que se 

acumula no sistema de tratamento,  tornando-se prejudicial ao tempo médio de 

residência dos organismos (idade do lodo) que se é desejado. Sendo assim, o lodo 

em excesso deve ser descarregado com uma certa freqüência. Apenas 5 a 10% do 

material não convertido em gás carbônico ou biomassa deixam o sistema como 

material não degradado. 

 

 No processo anaeróbio, é denominada de digestão anaeróbia a formação de 

compostos simples, como dióxido de carbono e metano pela ação de microrganismos, 

a partir de substratos orgânicos complexos, na forma de glicídios, proteínas, lipídios, 
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etc.. Esse processo ocorre na ausência de oxigênio livre, sendo que os aceptores de 

hidrogênio utilizados pelos microrganismos incluem qualquer matéria orgânica 

oxidada, nitratos, sulfatos e dióxido de carbono, ao contrário do processo aeróbio, que 

utiliza o oxigênio livre como aceptor final. 

 

 Esse processo admite uma conversão de 70 a 90% da matéria orgânica 

biodegradável em biogás e produz apenas de 5 a 10% de lodo excedente. Esse lodo é 

mais estável, concentrado, e possui melhores características de desidratação em 

relação ao lodo excedente do processo aeróbio. Apenas 10 a 30% da biomassa ou 

material não convertido em biogás deixam o sistema como material não degradado.  

 

 Na tabela 3.1, são relacionadas as principais vantagens e desvantagens dos 

processos anaeróbios. 

 

Tabela 3.1: Vantagens e desvantagens dos processos anaeróbios. 

Vantagens  Desvantagens 
- baixa produção de sólidos, cerca de 5 a 10 

vezes inferior à que ocorre nos processos 
aeróbios; 

 
- baixo consumo de energia , usualmente 

associado a uma elevatória de chegada. Isso 
faz com que os sistemas tenham custos 
operacionais muitos baixos; 

 
- baixa demanda de área; 
 
- baixos custos de implantação, da ordem de 20 

a 30 dólares per capita; 
 
- produção de metano, um gás combustível de 

elevado teor calorífico; 
 
- possibilidade de preservação da biomassa, 

sem alimentação do reator, por vários meses; 
 
- tolerância a elevadas cargas orgânicas; 
 
- aplicabilidade em pequena e grande escala; 
 
- baixo consumo de nutrientes. 

- as bactérias anaeróbias são susceptíveis à 
inibição por um grande número de compostos; 

 
- a partida do processo pode ser lenta na 

ausência de lodo de semeadura adaptado; 
 
- alguma forma de pós-tratamento é usualmente 

necessária; 
 
- a bioquímica e a microbiologia da digestão 

anaeróbia são complexas e ainda precisam ser 
mais estudadas; 

 
- possibilidade de geração de maus odores, 

porém controláveis; 
 
- possibilidade de geração de efluente com 

aspecto desagradável; 
 
- remoção insatisfatória de nitrogênio, fósforo e 

agentes patogênicos. 

Fonte: Chernicharo, 1997. 
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 O conhecimento dos processos de conversão biológica, seja aeróbia ou 

anaeróbia, torna-se de fundamental importância, pois fornece subsídios para a 

determinação dos parâmetros de projetos de reatores, a fim de propiciarem uma 

qualidade do efluente desejado. Comumente, os reatores vêm sendo dimensionados 

através de dados empíricos, obtidos a partir de experiências anteriores. 

 

 A expressão clássica de Monod baseada no seu trabalho original de 

fermantação alcoólica de açúcares, em 1949, descreve um modelo para o crescimento 

bacteriano. As formas de crescimento e de utilização de substrato de diferentes 

microrganismos podem ser consideradas similares, mesmo que as reações 

envolvidas sejam completamente distintas. Sendo assim, esse modelo matemático 

pode ser empregado tanto no tratamento aeróbio como no anaeróbio. 

 

 De acordo com Monod, essas expressões podem ser resumidas em três 

equações básicas: 

                                                                                                                         (Eq. 3.1) 

onde: 

dX/dt = taxa de crescimento de microrganismo (mg/l dia); 

X  = concentração de microrganismo,SS ou SSV(mg/l); 

µ  = taxa de crescimento específica (d-1); 

t = tempo (d). 

 

 Apesar de o crescimento bacteriano ser função da disponibilidade de substrato 

no meio, a equação 3.1 expressa a taxa de crescimento bruto de uma população 

bacteriana sem limitação de substrato. A taxa de crescimento é proporcionalmente 

reduzida quando o substrato apresenta-se em baixa concentração. 

 

 

X
dt
dX

.µ=
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dt
dS

Y
dt
dX =

 

 

SK
S

s +
= maxµµ                                                                                                 (Eq. 3.2) 

onde: 

µmáx.  =  taxa de crescimento específico máximo (d-1); 

S  = concentração de substrato ou nutriente limitante (mg/l); 

ks = constante de saturação, ou concentração de substrato para a qual µ = 0,5 µmáx. 

(mg/l). 

 

 A equação 3.2 expressa a taxa de crescimento específico, que é função da 

concentração de substrato. Quando ocorre uma redução na concentração de substrato 

ou nutriente limitante(S), há um decréscimo da taxa de crescimento bacteriano. 

Todavia, se ocorre um aumento de S, em conseqüência aumentará a população 

bacteriana, e se o aumento continua, S poderá deixar de ser limitante pois estará no 

meio em superabundância, tornando outro nutriente  um novo limitante do crescimento 

bacteriano. 

 

 Sendo assim, µ tende a um valor máximo (µmáx.), dado que o valor de µ não 

aumenta mais mesmo que se aumente a concentração de S. Quanto à constante de 

saturação KS, esta fornece uma indicação de uma maior ou menor afinidade da 

biomassa pelo substrato, pois, quanto maior o valor de KS, menor será a taxa de 

crescimento µ. 

 

 

(Eq. 3.3) 

onde: 

dX/dt  = taxa de crescimento de microrganismos(mg/ l d); 

dS/dt  = taxa de utilização de substrato(mg/l d); 

Y  = coeficiente de produção de biomassa( mg SSV/ mg DQOremov.). 
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 A produção de biomassa (Y) possui uma relação linear entre a taxa de 

crescimento bacteriano e a taxa de utilização de substrato. Quanto mais substrato for 

assimilado, maior a taxa de crescimento bacteriano. Valores de Y podem ser 

encontrados em testes de laborátorios com o esgoto a ser tratado, e variam de 0,3 a 

0,7g SSV/g DQO removida no tratamento aeróbio (EPA, 1993; Orhon e Artan, 1994 

apud Sperling, 1996) e 0,02 mgSSV/mgDQO no tratamento anaeróbio (Haandel, 

1994). 

 

 Para a obtenção da taxa líquida de crescimento bacteriano, deve-se levar em 

consideração a redução de microrganismos devido ao metabolismo endógeno. Na 

carência de substrato no meio, prevalecem as condições da respiração endógena, em 

que as bactérias utilizam como substrato o seu próprio protoplasma celular, ocorrendo 

um decréscimo da massa de microrganismos. A taxa de decréscimo pode ser 

formulado como um processo de primeira ordem. 

XK
dt
dX

s=  

(Eq.3.4) 

onde: 

Kd  = coeficiente de respiração endógena(d-1). 

 

 A produção líquida de microrganismo no sistema de tratamento é calculada pela 

diferença entre as taxas de crescimento e de decaimento. 

XKX
SK

S
d

s

−
+

= .maxµµ                                                                                  (Eq.3.5) 

 

 Para manter a produção, a taxa líquida não pode ser negativa, pois ocasionaria 

o desaparecimento da massa de microrganismos no sistema de tratamento.  

 

 No tratamento anaeróbio, a velocidade de utilização de substrato é determinada 

pelo estágio mais lento envolvido no processo. Segundo a maioria dos pesquisadores, 
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o estágio limitante da fermentação anaeróbia é da produção de metano (McCarty e 

Mosey, 1991). 

 A complexidade dos substratos e as diversas populações bacterianas 

envolvidas no processo da digestão anaeróbia, na qual é constituída por múltiplos 

estágios (hidrólise de orgânicos complexos, produção de ácidos e metano), dificultam 

na descrição matemática da conversão biológica. No entanto, muitos pesquisadores 

determinaram outros modelos que tomam como base o modelo proposto por Monod 

(Benefild e Randel, 1980; Haandel e Lettinga, 1994). 

 

 

3.1.1. O processo anaeróbio no tratamento de resíduos 

 

 O processo anaeróbio pode ser empregado com finalidades de tratamento de 

rejeitos poluidores, obtenção de combustível alternativo(biogás) e /ou como um método 

de obtenção de adubo. Sob o ponto de vista do tratamento de resíduos, a digestão 

anaeróbia apresenta inúmeros processos. 

 

3.1.1.1. Digestão anaeróbia 

 

 São vários os estágios que compreendem as reações bioquímicas do processo 

de digestão anaeróbia, apesar de não estarem completamente estabelecidos de 

forma definitiva. Gujer e Zenhder (1983) propuseram que o processo de conversão do 

material orgânico seja entendido como um processo desenvolvido em quatro estágios. 

Um esquema dos estágios pode ser melhor visualisado na Figura 3.1. 

 

 As bactérias fermentativas produzem enzimas extracelulares que irão efetivar a 

hidrólise da matéria orgânica, resultando em compostos disssolvidos de menor peso 

molecular. A velocidade do processo de hidrólise pode ser afetada pelo pH do 

ambiente e tempo de retenção celular. Na prática de tratamento de esgoto, a taxa de 

hidrólise pode ser o processo limitante para o processo da digestão anaeróbia 
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principalmente se a composição das substâncias a serem hidrolisadas for rica em 

elementos de hidrólise lenta, tais como lipídios. 

 Os compostos orgânicos simples, gerados no processo de hidrólise, são 

convertidos a ácidos graxos voláteis (AGV), álcoois, ácido lático, ocorrendo a 

formação de CO2 , H2 , NH3 , H2 , etc. Esse estágio, denominado acidogênese, é 

também desenvolvido por bactérias fermentativas (Lettinga, 1996). 

 

 A acetogênese é a conversão dos produtos da acidogênese em acetato e 

hidrogênio e dióxido de carbono pelas bactérias acetogênicas. 

100% DQO 

MATÉRIA ORGÂNICA PARTICULADA 

 

                                         21%                40%                 39% 

                                                                       5%             34%          HIDRÓLISE 

 

`                      66%                                                        34% 

                                           20%                 0%                           ACIDOGÊNESE 

 

 

                                      11%                   20%              23%      ACETOGÊNESE 

                        35%                                                                  11%     

                                   12%                                             8% 

                                                

                                          70%                              30% 

                                                                                              METANOGÊNESE 

 

 

                                                           100% 

Figura 3.1 - Estágios de conversão do material orgânico, as porcentagens indicam o 
fluxo do substrato em forma de DQO. Fonte: Gujer e Zenhder (1983). 

 

 

 Carboidratos Proteína Lipídio

Aminoacidos e Açúcares Ácidos Graxos 

Produtos Intermediários 
( propianato, butirato, etc.) 

Acetato Hidrogênio 

CH4 
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 A redução do CO2 e descarboxilação do acetato para a formação de metano 

são realizadas por um grupo de bactérias denominadas metanogênicas. Esses 

processo é lento, e geralmente é o estágio que limita a velocidade de digestão como 

um todo, embora à temperatura abaixo dos 20 oC, a hidrólise passa a ser a limitante 

(Gujer e Zender, 1983). 

 
 A estabilidade da digestão anaeróbia é garantida pela atividade em conjunto 

desses grupos de bactérias. Os microrganismos formadores de ácidos e metanos 

devem estar em estado de equilíbrio dinâmico, a fim de estabelecer e manter tal 

estado. Deverá haver, também, ausência de oxigênio dissolvido e ausência de 

concentrações inibidoras de constituintes, tais como metais pesados e sulfetos. 

Deverá existir uma alcalinidade suficiente para assegurar que o pH do sistema não 

fique abaixo de 6,2, já que as bactérias formadoras de metano não atuam nessa faixa 

de pH (Metcalf e Eddy, 1991 e Lettinga et al., 1993) 

 

 O equilíbrio dinâmico é fundamental para um funcionamento adequado do 

digestor. As bactérias metanogênicas têm um crescimento lento com tempo de 

reprodução em dias, enquanto que as bactérias formadoras de ácidos possuem 

tempos de reprodução medidos em horas e podem funcionar em ampla faixa de 

condições de meio ambiente. 

 

 As bactérias metanogênicas são afetadas por pequenas variações de pH, 

concentração de substrato, presença de substâncias inibidoras e variações de 

temperatura. Sendo assim, a atividade metanogênica é facilmente afetada em relação 

à atividade formadora de ácidos. Uma vez acontecendo esse desequilíbrio, são 

produzidos ácidos orgânicos intermediários (ácidos acético e propiônico) e uma 

grande quantidade de hidrogênio, ocasionando uma diminuição do pH no digestor. 

 

 A aplicação da digestão anaeróbia tem sido empregada para o tratamento de 

diversos tipos de despejos, tais como: tratamento de águas residuárias industriais, 

para o tratamento de resíduos sólidos orgânicos e tratamento de esgotos sanitários. 

Pode também ser aplicada como fonte produtora de energia, pela utilização do biogás. 
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 Os países tropicais em desenvolvimento têm grande vantagem na utilização 

desse processo, pois tem condições favoráveis de temperatura para uma ótima 

remoção de matéria orgânica e produção de biogás (Bogte J. J. et al.,1993; Yu H. et 

al., 1997). 

 

 

3.1.1.2 Microbiologia da digestão anaeróbia 

 

 A microbiologia e a bioquímica da digestão anaeróbia dependem de diversos 

grupos de bactérias que vivem em uma relação interativa, processo este que envolve 

várias fermentações sucessivas realizadas por culturas de microrganismos diferentes. 

 

 Henzen e Harremões (1983) classificaram dois grupos de bactérias 

responsáveis pela digestão anaeróbia: as produtoras de ácidos e as produtoras de 

metano. Cada grupo desses pode-se dividir em outros dois grupos(Cuba Terán, 1995). 

Na tabela 3.2, verificam-se os principais grupos de microrganismos envolvidos no 

processo da digestão anaeróbia. 

 

Tabela 3.2: Principais grupos de bactérias da digestão anaeróbia. 

BACTÉRIAS                    PRODUTORAS 

DE 

BACTÉRIAS FORMADORAS DOS ÁCIDOS 

BUTÍRICO E PROPIÔNICO 

ÁCIDO BACTÉRIAS ACETOGÊNICAS 

(ÁCIDO ACÉTICO E HIDROGÊNIO) 

BACTÉRIAS                              

PRODUTORAS DE 

BACTÉRIAS ACETOCLÁSTICAS 

(HIDROGENOFÍLICAS) 

 METANO BACTÉRIAS METANOGÊNICAS 

(HIDROGENOFÍLICAS) 

Fonte: Henzen e Harremões (1983) apud Cuba Terán(1995). 
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 Posteriormente, outra classificação desses diferentes grupos de 

microrganismos que transformam as macromoléculas orgânicas complexas presentes 

no esgoto em biogás foi apresentada por Novaes (1986), que redefiniu em quatro 

grupos principais as bactérias envolvidas na digestão anaeróbia, são eles: 

1- Bactérias Fermentativas: são responsáveis pela hidrólise e acidogênese de 

compostos, tais como celulose, pestina amido e outros. Predominantemente existem 

espécies da família Streptococcae e Enterobacteriaceae e do gênero de Lacteroides, 

Clostridium, Butyrivibrio, Eubacterium, Bifidobacterium e Lactobacillus. Essas 

bactérias necessitam CO2 e um ácido orgânico como fontes de carbono, amônia como 

fonte de nitrogênio, cisteína ou sulfeto como fontes de enxofre e alguns sais minerais 

especialmente sais de sódio. 

 

2- Bactérias Acetogênicas Produtoras de Hidrogênio: são essenciais para a 

degradação anaeróbia porque catabolisam propianato e outros ácidos orgânicos 

maiores do que o acetato, álcoois e alguns compostos aromáticos em acetato e CO2. 

 

3- Bactérias Homoacetogênicas: desempenham função importante na digestão 

anaeróbia devido a seu produto final, acetato, descrito como o mais importante 

precursor do metano. Estas bactérias são quimiolitotróficas que utilizam H2 e CO2. 

Dois grupos dessas bactérias têm sido isolados e identificados a partir de  amostras 

de lodo de esgotos sanitários, estas são: Clostridium aceticum e Acetobacterium 

woodii. 

 

4- Bactérias Metanogênicas: são anaeróbias restritas capazes de utilizar substratos 

determinados. Crescem em meios com amônia e sulfeto ou cisteína, como fontes de 

nitrogênio e enxofre, respectivamente. Utilizam substratos orgânicos ou fontes 

específicas de carbono como acetato, H2, CO2. 

 

 

3.1.1.3 Influência dos fatores ambientais na digestão anaeróbia 

 O controle total do processo anaeróbio ainda é limitado, pois atuam complexas 

reações químicas e uma grande variedade de microrganismos. Porém, a necessidade 
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do conhecimento dos parâmetros que influenciam esse processo é fundamental para 

se obter uma eficiência satisfatória. 

 

 Em geral, acabam atingindo a atividade das espécies bacterianas e seu 

desenvolvimento, todos os fatores que influenciam a cinética da decomposição 

anaeróbia. A temperatura, a presença de nutrientes, compostos tóxicos, pH e 

alcalinidade, podem alterar o metabolismo de apenas um grupo de bactérias, mas 

exercerão importante papel na eficiência global do sistema (Haandel e Lettinga, 1994). 

 

 

• Temperatura 

 

 A temperatura da água residuária é geralmente mais alta que a água de 

consumo, devido à adição de águas aquecidas procedentes das casas e indústrias. 

Como o calor específico da água é muito maior que a do ar, as temperaturas das 

águas residuárias observadas são mais altas que as temperaturas locais do ar durante 

a maior parte do ano e são mais baixas durante os meses quentes do verão (Metcalf e 

Eddy, 1991). 

 

 A digestão anaeróbia, como qualquer processo químico ou biológico, está 

sujeita à influência de variações de temperatura. As bactérias atuantes no processo 

não possuem recurso interno de controle de temperatura, assim sendo, suas 

atividades metabólicas estão intrinsecamente relacionadas com a temperatura 

ambiente(Haandel e Lettinga, 1994 e Chernicharo, 1997). 

 

 Diversos pesquisadores estudaram o efeito da temperatura no processo da 

digestão anaeróbia, tendo chegado a algumas conclusões, que devem sempre estar 

associadas aos fatores bioquímicos definidos no ecossistema específico estudado. 

 

 Pode-se distinguir três faixas de temperaturas associadas ao crescimento 

microbiano nos processos anaeróbios, sendo elas: 
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 - faixa psicrofílica (0 a 20 oC); 

 - faixa mesofílica (20 a 45 oC); 

 - faixa termofílica (45 a 70 oC). 

 

 A temperatura torna-se uma variável no processo quando se trata de águas 

residuárias concentradas, pois pode-se utilizar calor através da combustão do metano 

produzido para aquecer a água residuária até um valor desejado para o processo. 

Para as águas residuárias diluídas, que é o caso do esgoto doméstico, a temperatura 

dependerá do clima na região onde o esgoto é produzido, já que a produção de 

metano é insuficiente como utilização de fonte de energia para o aquecimento da água 

residuária doméstica (Lettinga et al. 1996). 

 

 A faixa de temperatura interessante para a operação dos digestores anaeróbios 

no tratamento de esgotos domésticos torna-se a mesofílica, pois o incremento de 

energia necessário para o aquecimento do digestor na faixa psicrofílica inviabiliza 

economicamente o processo, além de haver ocorrência de outros fatores como a má 

qualidade do sobrenadante e a instabilidade do processo 

 

 Na digestão anaeróbia, os níveis de temperatura ótima têm sido duas faixas, 

uma na faixa de 30 a 35 oC, e a outra na faixa 50 a 55 oC. Desse modo é possível ter 

um bom desempenho na faixa mesofílica (20 a 40 oC) (Lettinga et al., 1996). 

 

• Presença de Nutrientes 

 

 Muitos pesquisadores durante um longo período não verificaram a necessidade 

específica de nutrientes por parte da população bacteriana presente uma vez que a 

maioria dos estudos envolvidos utilizarem o esgoto doméstico como despejo líquido, 

pois geralmente esses despejos líquidos possuem concentrações adequadas de 

todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento bacteriano, sem limitações 

para o processo da digestão anaeróbia. 
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 Quanto aos despejos líquidos industriais, que são mais específicos, os mesmos 

apresentam, em muitos casos, uma deficiência ao desenvolvimento bacteriano devido 

à ausência de alguns elementos essenciais. Sendo assim, a composição do resíduo 

líquido é muito importante na eficiência do processo. 

 

 Os nutrientes necessários para o desenvolvimento das bactérias 

metanogênicas, em ordem decrescente de importância, são: Nitrogênio, Enxofre, 

Fósforo, Ferro, Cobalto, Níquel, Molibdênio, Selênio e vitamina B12 (Chernicharo, 

1997). 

 

 

• Compostos Tóxicos 

 

 A importância da influência da presença de materiais considerados tóxicos em 

sistemas anaeróbios está relacionada com a ocorrência de concentrações julgadas 

inibidoras. Existem diversos compostos orgânicos e inorgânicos que podem ser 

tóxicos ou inibidores, tais como: 

 

- Nitrogênio Amoniacal: constitui-se em um composto tóxico comum na digestão 

anaeróbia de despejos que contêm proteínas e despejos industriais. Embora muitas 

pesquisas tenham sido dirigidas ao estudo da toxidade do nitrogênio amoniacal, ainda 

não se sabe qual grupo de bactérias anaeróbias é o mais inibido pela amônia. 

 

 Com concentrações no intervalo de 1500 a 3000 mg/l, a amônia torna-se 

inibidora a pH a níveis acima de 7,4, sendo que a concentrações acima de 3000 mg/l, 

a amônia é tóxica a qualquer valor de pH (McCarty, 1961 apud Magalhães Orreco, 

1992). 

 

- Sulfetos: a formação de sulfetos de hidrogênio em reatores anaeróbios é o resultado 

da redução de compostos de enxofre oxidados e da dissimilação de aminoácidos que 

contêm enxofre tais como cisteína. 
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 A presença de sulfeto em concentrações elevadas inibe as bactérias 

metanogênicas. Essa inibição ocorre devido à presença de elevadas concentrações de 

sulfato, que promovem a geração de sulfeto além do limite utilizável pelas 

metanogênicas, tornando o meio com concentrações de sulfeto julgadas tóxicas, além 

de promover uma certa competição entre as bactérias redutoras de sulfato e as 

metanogênicas que utilizam o mesmo substrato(H2), afetando assim, a eficiência do 

processo. 

 

 

• pH e Alcalinidade 

 

 No processo de digestão anaeróbia, o estágio de formação de ácidos voláteis 

pode ocasionalmente diminuir o pH devido ao aumento da concentração de íons de H + 

no reator, dado o fato de a velocidade de utilização desses ácidos nem sempre ser 

igual à velocidade em que são gerados. 

 

 Quando há essa eventualidade de acúmulo de ácidos voláteis durante a 

digestão anaeróbia, o próprio sistema possui alcalinidade capaz de neutralizar os 

ácidos formados e de tamponar o pH. O aumento da alcalinidade no reator é devido 

basicamente, à amonificação e ao consumo de ácidos graxos voláteis. 

 

 O nitrogênio orgânico amoniacal resultante da conversão de despejos ricos em 

proteínas e aminoácidos, como o de lodos de esgotos domésticos, poderá combinar 

com ácido em solução formando um composto com capacidade de tamponamento, o 

bicarbonato de amônia. O composto tamponante é o bicarbonato de sódio resultante 

da conversão de ácidos graxos voláteis intermediários (Lettinga, 1996). 

 

 Uma das grande preocupações na operação de reator anaeróbio é de se evitar 

o azedamento do esgoto. Esse azedamento do esgoto contido no reator acontece por 

serem as bactérias produtoras de ácidos muito menos sensitivas ao pH que as 

metanogênicas. As bactérias acidogênicas possuem uma faixa de ação bastante ativa 

mesmo para valores baixos de pH, chegando até pH igual a 4,5. Como as bactérias 
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metanogênicas não atuam em faixa de pH menor que 6,2, a produção de metano fica 

interrompida, enquanto a produção de ácidos continua sem interferências (Haandel, 

1994). 

 

Sendo assim, o controle de pH torna-se de fundamental importância para evitar 

o risco de inibição das bactérias metanogênicas pelos baixos valores de pH e, 

conseqüentemente, evitar o azedamento. 

 

 O crescimento ótimo das bactérias produtoras de metano situa-se na faixa de 

pH entre 6,6 e 7,4, e para as bactérias produtoras de ácidos a faixa de pH situa-se 

entre 5,0 e 6,0 (Lettinga, 1996). 

 

 Qualquer alteração química ou física no ambiente interno de digestores 

anaeróbios pode alterar a composição bacteriana. Em se tratando de esgoto 

doméstico, que apresenta suas características condicionadas às comunidades urbanas 

que produzem um tipo de despejo com características médias, sendo assim, podemos 

generalizar que o principal fator ambiental é a temperatura, pois os outros fatores como 

a presença de macro e micronutrientes estão em abundância no esgoto doméstico. 

Quanto ao pH, o processo anaeróbio possui um sistema carbônico que se encarrega 

de dispensar correção do pH através de adição de substâncias alcalinas. As 

substâncias tóxicas são normalmente ausentes no esgoto doméstico ou apresentam-

se em pequena concentração sem causar toxidade, como é caso do sulfeto(Lettinga, 

1996). 

 

 Quando se trata de água residuária industrial, todos os fatores ambientais são 

importantes, dado ao fato de as características dos despejos líquidos adquirirem 

especificidades em função do processo industrial empregado. Portanto, cada indústria 

deverá ser considerada isoladamente. 
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3.1.1.4 O processo anaeróbio no tratamento dos esgotos sanitários 

 

 

 No final do século passado na França, a fermentação anaeróbia no tratamento 

de esgoto doméstico foi descrita por Mouras. No início, o processo consistia apenas 

em manter o resíduo em uma câmara hermeticamente fechada em um determinado 

período de tempo, para promover a remoção de sólidos sedimentáveis (McCarty, apud 

Haandel, 1994). 

 

 Essas câmaras, ao longo do tempo, foram modificadas através de dispositivos 

instalados no seu interior para melhorar sua eficiência. Surgindo o tanque séptico por 

Cameron na Inglaterra e o tanque Imnhoff por Karl Imnhoff na Alemanha. 

 

 A direção do fluxo do esgoto nessas câmaras é horizontal. No caso do tanque 

séptico, a eficiência do processo é afetada pela condição da sedimentação e digestão 

em uma mesma câmara, o lodo anaeróbio sedimenta no fundo do reator onde ocorre a 

digestão anaeróbia. Consequentemente, há liberação de bolhas de gás que ocasiona 

subida de flocos e turbulência, promovendo uma redução de retenção de sólidos 

sedimentáveis. Quanto ao tanque Imnhoff, que são considerados um melhoramento em 

relação ao funcionamento do tanque séptico, pois contêm um decantador na parte 

superior na qual os sólidos sedimentam e passam para uma câmara separada onde 

ocorre a digestão anaeróbia, evitando assim, a volta de sólidos para a zona de 

sedimentação (Haandel e Lettinga, 1994). 

 

 Nesses tanques, ocorre um tratamento primário associado a tratamento 

biológico dos sólidos sedimentáveis devido o tempo de permanência de esgoto ser 

suficiente. 

 

 Na década de 50 deste século, houve as primeiras publicações sobre as lagoas 

anaeróbias. Atualmente a lagoa anaeróbia é usada amplamente como unidade 

preliminar em sistema de lagoas em série no tratamento de esgotos sanitários. Não 

possui um processo diferente do tanque séptico. Seu escoamento é horizontal, na qual 
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os resíduos a tratar sedimentam no fundo da lagoa. Porém, suas dimensões são 

bastantes superiores às dos tanques sépticos e normalmente não possuem cobertura 

devido as grandes áreas. 

 

 A eficiência de remoção de DBO torna-se mais elevada pois seu tempo de 

detenção é freqüentemente superior aos dos sistemas de tratamento primário. 

Profundidade do tanque é em torno de 4 a 5 metros, para manutenção das condições 

anaeróbias. Geralmente, esses tanques são anaeróbios em toda a sua profundidade, 

exceto em uma zona estreita da superfície (Von Sperling, 1996). 

 

 O primeiro sistema de tratamento anaeróbio que demonstrou a viabilidade 

técnica de se aplicarem cargas elevadas foi o filtro anaeróbio, demonstrado pelos 

primeiros trabalhos do final da década de sessenta, sendo atualmente considerada 

uma tecnologia avançada para o tratamento de esgotos domésticos e de inúmeros 

esgotos. O filtro anaeróbio é, basicamente, uma unidade de contato, na qual a matéria 

orgânica é estabilizada por ação de microrganismos que ficam aderidos no material 

suporte ou biofilme, sendo operado com fluxo vertical (Haandel e Lettinga, 1994). 

 

 O tratamento anaeróbio de esgoto no decorrer dos anos foi pouco utilizado em 

substituição ao tratamento aeróbio. Um sistema convencional de lodos ativados pode 

promover remoções de 90 a 95 por cento da DBO do esgoto bruto, quando operado 

corretamente. Por outro lado, um sistema de tratamento anaeróbio para tratamento 

primário chega à faixa de 30 a 50 por cento de eficiência de remoção de DBO (Metcalf 

e Eddy, 1991; Haandel e Lettinga, 1994 e Chernicharo, 1997). 

 

 Nessa época, os sistemas anaeróbios apresentavam misturas deficientes, e 

obtendo, conseqüentemente, uma remoção parcial da matéria orgânica, realizando 

apenas o tratamento da matéria orgânica sedimentada (tratamento primário), enquanto 

que o tratamento convencional de lodos ativados realizava uma remoção da matéria 

orgânica sedimentada e não sedimentada. 
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 A fim de adaptar a baixa taxa de crescimento das bactérias metanogênicas, 

que exigem longos tempos de retenção celular, foram necessários longos tempos de 

detenção hidráulica, necessitando unidades de grandes volumes, tendo assim, um alto 

custo de implantação dos sistemas anaeróbios. 

 

 Posteriormente, foram desenvolvidas novas tecnologias com objetivo de se 

equacionarem esses problemas, que inviabilizavam o uso do processo anaeróbio para 

o tratamento coletivo de esgoto doméstico. 

 

 Surgiram, então, os reatores anaeróbios que se caracterizam pela redução dos 

tempos de detenção hidráulica e pelo aumento dos tempos de retenção celular, 

mostrando ser possível o tratamento de esgoto doméstico, com ótima eficiência na 

remoção da carga orgânica presente, sendo pequena a demanda por área e simples a 

operação. Como conseqüência, houve redução dos custos e melhoria do processo de 

estabilização, com tempo de detenção bastante baixo, tornando competitivo o 

processo anaeróbio com os processos aeróbios, e viabilizando o seu uso em larga 

escala. 

 

 Esses reatores podem ser classificados em dois grupos principais: a) os que 

possuem a biomassa aderida em suportes fixos ou móveis (como exemplos desse tipo 

de digestores, têm-se os filtros anaeróbios e os reatores de leito fluidificado) e b) os 

digestores anaeróbios sem meio suporte (os reatores UASB são exemplos desse tipo 

de reatores). 

 

 

3.1.1.5. A tecnologia do reator anaeróbio de fluxo ascendente 

 

 Lettinga e seus colaboradores desenvolveram na década de setenta um novo 

tipo de reator anaeróbio denominado “ Reator Anaeróbio de Fluxo  Ascendente e 

Manta de Lodo” (Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactors – UASB)., com o objetivo 

de suprir as deficiências dos antigos sistemas de tratamento que apresentavam baixa 

eficiência. Atualmente, é o sistema mais utilizado de tratamento anaeróbio de esgoto à 
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carga elevada, caracterizando-se pela redução dos tempos de retenção hidráulico e 

pelo aumento dos tempos de retenção celular(Vieira, 1986 e Barbosa et al., 1989). 

 

 Os Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascendente apresentam características 

próprias em termos de projeto, partida e operação. Fisicamente, o sistema é bastante 

simples e consiste de uma entrada, onde o afluente é, em geral, uniformemente 

distribuído, localizada no fundo do reator. 

 

 O processo de decomposição do material orgânico presente no esgoto afluente 

é realizado na parte inferior do reator (zona de digestão), onde há uma manta de lodo 

responsável pela digestão anaeróbia. Sendo separada da parte superior ou zona de 

sedimentação por um dispositivo denominado Separador de Fases (Lettinga, 1994). 

 

 Quando a água residuária entra no reator pelo fundo, seguindo uma trajetória 

ascendente, há uma mistura do material orgânico com o lodo anaeróbio presente na 

zona de digestão. 

 

 O separador de fases promove uma zona tranqüila. Os flocos de lodo que 

eventualmente são arrastados para a parte superior do reator entram nesta zona que 

proporciona uma diminuição da velocidade do líquido, devido à área disponível para o 

escoamento ascensional aumentar gradativamente, tornando possível que, a uma 

determinada altura, a velocidade de arraste se torne menor que a velocidade de 

sedimentação do floco de lodo. 

 

 Quando o acúmulo dos flocos que se depositam na superfície inclinada do 

separador de fases for relativamente grande, esses deslizarão para a zona de 

digestão.  

 

 A zona de sedimentação acima do separador de fases permite a presença de 

uma grande massa na zona de digestão, propiciando a retenção do lodo e, 

conseqüentemente, um efluente livre de sólidos sedimentáveis. 
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 Na zona de digestão, há a formação e liberação das bolhas de biogás para a 

parte superior do reator até encontrarem uma interface líquido - gás abaixo do 

separador de fases, onde se desprendem, formando uma fase gasosa. Os flocos de 

lodo podem, eventualmente, subir a interface aderidos às bolhas, porém tenderão a 

decantar fazendo parte da massa de lodo na zona de digestão, após o 

desprendimento do gás. Com essa configuração, consegue-se um reator com uma 

região que apresenta elevada concentração de microrganismos ativos, por onde 

escoam as águas residuárias a serem tratadas. 

 

 O contato entre o lodo e o substrato de fluxo ascendente deve ser assegurado, 

devendo ocorrer movimentações constantes do lodo no interior do reator. Para isso, 

não é necessário nenhum tipo de mecanismo de agitação, pois apenas a produção de 

gás é suficiente para promover essa agitação. 

 

 Os defletores de gás abaixo das aberturas têm como principal função servir 

como obstáculos a fim de desviar as bolhas de biogás que se formam verticalmente 

abaixo das aberturas do separador de fases, evitando que passem pelas aberturas 

criando turbulência na zona de sedimentação(Souza, 1986). 

 

 Segundo Lettinga et al. (1983), os principais objetivos do dispositivo separador 

de fases são: 

- separar o biogás arrastado pelo lodo; 

- oferecer condições apropriadas para a floculação do lodo, seguida pela 

sedimentação em região de baixa turbulência no topo do reator; 

- possibilitar o retorno do lodo para a zonas de maior reação. 

 

 Na figura 3.2, apresenta-se o desenho esquemático de um UASB. Nesta figura 

pode-se observar as águas residuárias (afluente), entrando por baixo do reator (de 

escoamento ascendente) e, depois de processadas, o efluente do reator, 

transbordando por canaletas instaladas na parte superior. 
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 A partir de experiências desenvolvidas pela empresa de saneamento do 

Paraná(SANEPAR), que construiu vários reatores anaeróbios sem o dispositivo 

separador de fases devido à forma dos mesmos proporcionarem um aumento 

gradativo da área disponível e, conseqüentemente, a redução da velocidade do 

escoamento ascencional, foi criada uma nova modalidade reatores, denominados de 

RALF (Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado). Esses reatores possuiam forma de 

cone invertido e tronco de cone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Desenho esquemático de um reator (UASB).Fonte: Chernicharo, 1997. 

 

 De acordo com Haandel(1994), a determinação da eficiência de remoção do 

material orgânico em função do tempo de detenção para reatores UASB e RALF, 

pode ser obtida pela expressão empírica: 

 

- Para reatores(UASB); 

E = 1 - 0,68(Td)-0,68                                                                                           (Eq 3.6) 

- Para reatores RALF; 

E = 1 - 1,53(Td)-0,68                                                                                           (Eq 3.7) 
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Onde: 

E - eficiência de remoção(%); 

Td - Tempo de detenção. 

 

 A maioria dos reatoes UASB construídos em escala real possuem paredes 

laterais verticais e possuem áreas iguais nas zonas de decantação e de digestão. Os 

parâmetros básicos para projetos de reator UASB são: carga hidráulica(m3/m3 dia), a 

carga orgânica(Kg DQO/m3 dia), a carga orgânica aplicada ao lodo (Kg DQO/Kg SVS 

dia). 

 

 Para despejos de esgotos domésticos, o parâmetro-limite é a carga hidráulica, 

pois cargas elevadas podem provocar a lavagem do lodo em suspensão. Para 

despejos concentrados, o parâmetro limite é a carga orgânica. 

 

 O lodo retido nos reatores UASB são normalmente desenvolvidos na parte 

inferior do reator nas zonas do leito e da manta de lodo. Na zona de leito de lodo, a 

média da concentração de sólidos suspensos é de 20 a 100 Kg/m3, a zona da manta 

de lodo, como resultado do gás formado na região inferior, aliado ao escoamento 

ascendente do líquido, que arrasta parte dos sólidos para as regiões superiores do 

reator, apresenta uma concentração de sólidos suspensos de 0 a 20 Kg/m3 (Lettinga et 

al.,1983 apud Terán, 1995). 

 
 O processo da digestão aneróbia no reator UASB tem um desempenho 

eficiente na remoção de matéria orgânica e de sólidos suspensos. Entretanto, não 

corrige outras características indesejáveis de esgoto como a presença de organismos 

patogênicos e nutrientes, tornando, assim, de fundamental importância o papel do pós-

tratamento, que permite complementar a remoção da matéria orgânica e de nutrientes. 

Métodos biológicos, físico-químicos, ou uma combinação desses, podem ser usados 

nos processos de pós-tratamento. 
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3.3. TECNOLOGIA DO LEITO CULTIVADO 

 

 Na literatura inglesa, são denominadas por “Wetlands” as áreas com as 

mesmas características das áreas dos brejos (Kadlek e Knight, 1997). Sob o ponto de 

vista da classificação geográfica, os brejos são definidos como áreas de solo 

permanente ou periodicamente saturado d’água, onde se desenvolvem campos 

herbáceos e/ou macrófitas aquáticas (Pinto, 1993). Sendo assim, o termo “brejo” é 

adequado para descrever o ambiente natural de “wetland”. 

 

 Parte dos processos que acontecem no brejo natural podem ser reproduzidos 

quando se constrói leitos cultivados com macrófitas. Esses leitos podem ser utilizados 

para tratamento de esgotos. 

 

 Essa tecnologia de tratamento de esgotos, utilizando leitos cultivados, foi 

desenvolvida na República Federativa da Alemanha por Kichuth, em 1977. Desde 

então, existem vários sistemas de leitos cultivados no tratamento de esgotos 

municipais e industriais, que têm sido sujeitos a uma considerável quantidade de 

investigações desde a década passada (Oostron e Russel, 1994). 

 

 Segundo USEPA (1988), esses sistemas de tratamento utilizando brejos podem 

ser classificados em três tipos básicos: 

 

• Brejos Naturais: normalmente são chamados de pântanos. A diferença 

desse tipo tratamento em relação aos outros é que são aproveitadas áreas 

alagadas já existentes na natureza, sendo tipicamente caracterizado por 

inúmeras espécies de vegetação aquática emergente, tais como: Typha ssp., 

Scirpus ssp., Phragmites communis, Taxadium ssp., Salix spp. e etc. Podem 

conter, também, várias outras espécies flutuantes (Eichhornia crassipes) e 

submersas. 

 

• Leito de fluxo livre (natural ou cultivados): esse sistema consiste tipicamente 

em canais em que a água flui em uma pequena lâmina líquida acima de um 
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meio suporte subsuperficial que serve de suporte para as macrófitas, a 

profundidade de lâmina d’água normalmente é de 0,4m. 

 

• Leitos cultivados de fluxo subsuperfícial: esse sistema tem como 

mecanismo a passagem horizontal do esgoto por uma zona de raízes 

cultivadas em um tanque escavado no solo, sendo posteriormente 

impermeabilizado, tendo brita como suporte das macrófitas. Durante a 

passagem, o esgoto é clarificado por degradação microbiologica e por 

processos físico-químicos. 

 

Na Figura 3.3, pode-se visualizar as três categorias de brejos. 

 

Figura 3.3: Tipos de brejos utilizados no tratamento de esgoto. Fonte: Reddy e Kadlec, 
1997. 
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 Reddy e Kardlek (1997) descreveram a anatomia dos brejos e seus 

componentes estruturais típicos de ecossistema (Figura 3.4). Começando com os 

sedimentos não alterados, os de rochas abaixo dos brejos, esses componentes típicos 

são: 

 

1- Estratos Subjacentes: é camada orgânica e mineral subjacente não alterada ou 

estratos líticos que estão tipicamente saturados com compostos impermeáveis, 

localizando-se abaixo da zona de raízes da vegetação do brejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Ecossistema de um brejo. 
 

2- Solos Hídricos: são as camadas dos solos minerais orgânicos do brejo que estão 

freqüentemente saturadas com água e contêm raízes, rizomas, tubérculos, túneis, 

covas e outras conexões ativas com a superfície do ambiente. 
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3- Detritos: há uma acumulação de material orgânico vivo e morto no brejo decorrente 

de material morto de plantas emergentes, algas mortas, animais vivos e mortos 

(principalmente invertebrados) e micróbios (fungos e bactérias). 

 

4- Zona Sazonalmente Alagada: é a porção do brejo que está sazonalmente alagada 

ou água parada, que promove habitat para organismos aquáticos incluindo peixes e 

outros animais vertebrados, espécies de planta emergentes ou flutuantes e que 

dependem da água para a flutuação e suporte, algas vivas e populações de micróbios. 

 

5- Vegetação Emergente: são espécies de plantas vasculares com raízes que contêm 

os componentes estruturais que emergem acima da superfície da água, incluindo 

espécies de plantas herbáceas e lenhosas. 

 

 Tecnicamente, os brejos existem onde ocorrem uma ou mais desses 

componentes. Os brejos naturais têm todos esses atributos, e, quanto aos cultivados, 

podem ter componentes menos maduros, especialmente em relação ao material 

orgânico do solo que se forma em um extenso período de tempo. 

 

3.3.1. Metabolismo das plantas 

 

 Os sistema de tratamento utilizando brejos no tratamento de esgotos consiste 

tipicamente, na monocultura ou policultura de plantas vasculares (macrófitas). As raízes 

dessas plantas vasculares requerem troca de gases para provisão de oxigênio 

necessário para sua respiração celular e liberação de gases como CO2, que podem 

acumular durante seu processo metabólico 

 

 Essas plantas são freqüentemente classificadas como anóxicas pela cobertura 

da água. Em comum com outros organismos as plantas requerem oxigênio nas zonas 

das raízes para respirar, e essa sobrevivência em ambientes inundados é devido à 

existência de uma estrutura extensiva de sistema de interconexão de canais, e 

inúmeras cavidades que formam os caminhos, sem oferecer muita resistência para o 

transporte de oxigênio em direção ao sistema de raízes, portanto para a rizosfera. 
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 Essas vias possuem extensão desde a parte aérea da planta até a zona de 

raízes e estes condutos de ar são definidos como aerênquimas. Transportando gases 

para e desde a zona das raízes. Os brotos mortos ou quebrados e os troncos também 

formam tubos de ar até a zona da raiz. 

 

 Essas plantas são capazes de atuar como filtro para águas provenientes de 

esgotos domésticos, destilarias de cana, resíduos industriais, fenóis, agrotóxicos, 

águas carregadas de metais pesados. Isso acontece porque suas raízes formam uma 

verdadeira cortina, que, por ação mecânica, removem das águas partículas em 

suspensão (Kadlec e Knight, 1997). 

 

 Na figura 3.5, pode-se verificar na macrófita do tipo Phragmites Australis os 

pequenos espaços intercelulares de um corte transversal de sua raiz (Armstrong e 

Armstrong, 1990). 

 

Figura 3.5: Corte transversal da raiz da Phragmites Australis, Fonte: Armstrong e 
Armstrong, 1990. 
 

 Quantidades significativas de oxigênio passam ou descem através das vias 

aéreas para as raízes, além de outros gases como CO2 e metano que sobem a partir 

da zona de raízes. Entretanto, há uma grande quantidade de reação química nas 

microzonas próximas às raízes do brejo(Burgoon et al., 1995). A figura 3.6 mostra a 

microzona ao redor das pequenas raízes na realização da oxidação. As reações de 

oxidação podem ocorrer somente a uma faixa de alguns microns no solo anaeróbio 

devido ao oxigênio liberado pela raiz ser o excesso fornecido acima do que a planta 

requer para a respiração. 
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 O fluxo aéreo da planta tem sido objeto de estudos em várias pesquisas. A 

dificuldade para medir os processos de concentrações nas microzonas das raízes tem 

sido maior fator nas estimativas desiguais. 

 

 Segundo Brix e Schierup (1990), vários estudos têm mostrado que o potencial 

da macrófita no transporte de oxigênio através das raízes alcança a uma profundidade 

de aproximadamente 60 cm. 

 

 Alguns pesquisadores, usando distintas metodologias, têm estimado a taxa de 

liberação do oxigênio pelas raízes da espécie Phragmites, 0,02 g/m2 dia (Brix e 

Shierup, 1990); 1-2 g/m2 dia (Gries et al., 1990 apud Brix, 1994); 5-12 g/m2  dia 

(Armstrong et al., 1990). Os diferentes resultados são decorrentes de diferentes 

técnicas experimentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Micro Zonas onde realizam os processos de oxidação. 
 

 Além da oxigenação realizada pelas macrófitas nos brejos, há, também, a 

transferência física de oxigênio. Essa transferência de oxigênio acontece devido aos 

níveis de oxigênio dissolvido que estão em baixa saturação na água. O oxigênio tem 

que ser transportado para interface ar-água e, então, para a massa de coluna de água 

no brejo. A resistência à transferência de oxigênio no ar é desprezível e a concentração 

adjacente à interface é de aproximadamente 21% do oxigênio. Isto resulta em uma 
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saturação de oxigênio dissolvido em uma camada extremamente fina de água na 

superfície. Essa concentração é determinada pela temperatura para água pura e 

depois pela quantidade de sólidos dissolvidos nas águas naturais. 

 

 A transferência na água abaixo da superfície se dá por difusão molecular na 

massa da mistura. A difusão é o mecanismo dominante na água parada. Entretanto, as 

correntes de ar e água criam uma mistura vertical, mesmo à baixa velocidade da água 

que acontece nos brejos. A chuva carreia oxigênio dissolvido e promove mistura. 

 

 Quanto às plantas a serem cultivadas, essas devem ser morfologicamente e 

anatomicamente adaptadas para crescimento em substrato saturado, e possuir um 

bom desenvolvimento interno, para garantir a circulação de gases em todo tecido da 

planta (Brix, 1987). 

 

 Uma enorme variedade de espécies de macrófitas podem ser cultivadas. 

Porém, devem ser pesquisadas as espécies que apresentam os seguintes atributos, 

como citado em Terada(1986):  

- possuir uma melhor conformação física da parte externa da planta, que 

proporcione homogeneidade do fluxo do esgoto no escoamento; 

- possuir raízes profundas a fim de permitir um alcance ainda maior da ação do 

sistema radicular do vegetal na utilização dos macro e micronutrientes, podendo 

proporcionar maior aeração do sistema. 

 

Na tabela 3.3, apresenta-se a classificação dos grupos de macrófitas mais 

utilizados nos sistemas de tratamentos por brejos. 

 

 Reddy e DeBusk (1987) citam os principais critérios para a seleção das 

espécies das macrófitas no sistema de tratamento, que são: 

- adaptabilidade do clima local; 

- alta taxa de fotossíntese; 

- alta capacidade de transporte de oxigênio; 

- capacidade de assimilar o poluente; 
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- possuir uma tolerância adversa das condições climáticas; 

-resistência a pestes e doenças. 

Tabela 3.3: Classificação das macrófitas utilizados nos brejos. 

Grupo Família Gênero Típico Tipo de crescimento 

Musgos Fontinalaceae 
Sphagnum 

Fontinalis 
Sphagnum 

Flutuante ou submersa 
Flutuantes 

Samambaias Blechnaceae 
 
Osmundaceae 
Salviniaceae 

Blechnum  
Woodwardia 
Osmunda 
Salvinia, Azolla 

Raízes emergente 
Raízes emergente 
Flutuantes 

Coníferas Cupressaceae 
Pinaeae 
Taxodiaceae 

Chamaecyparis 
Pinus 
Taxodium 

Árvore 
Árvore 
Árvore 

Monocotiledôneas Alismataceae 
Araceae 
 
Cannaceae 
Cyperaceae 
 
 
 
Graminae 
 
 
Hydrocharitaceae 
 
Juncaceae 
Lemnaceae 
 
Pontederiaceae 
Typhaceae 

Sagittaria 
Colocasia, Peltandra, 
Pistia 
Canna 
Cyperus, arex, Cladium, 
Eleocharis, 
Rhynchospora, 
Scirpus 
Panicum, Paspalum, 
Phragmites, Spartina, 
Zizaniopsis 
Hydrillla, Egeria, Elodea, 
Limnobium 
Juncus 
Lemna, Spirodela, 
Wolffia, Wolffiella 
Eichhornia, Pontederia 
Typha 

Emergente 
Emergente ou flutuantes 
 
Emergente 
Emergente 
 
 
 
Emergente 
 
 
Emergente 
 
Emergente 
Emergente 
 
Flutuantes 
Emergente 

Dicotiledôneas Aceraceae 
Amaranthaceae 
Aquifoliaceae 
Betulaceae 
Compositae 
Cyrillaceae 
Ericaceae 
Fagaceae 
Guttiferae 
Lauraceae 
Lythraceae 
Magnoliaceae 
Nymphaceae 
Nyssaceae 
Oleaceae 
Onagraceae 
Polygonaceae 
Rubiaceae 
Salicaceae 
Saururaceae 
Umbelliferae 

Acer 
Alternanthera 
Ilex 
Betula, Carpinus 
Bidens, Mikania 
Cliftonia, Cyrilla 
Lyonia 
Quercus 
Hypericum 
Persea 
Decodon 
Liriodendron, Magnolia 
Nuphar, Nymphaea 
Nyssa 
Fraxinus 
Ludwigia 
Polygonum 
Cephalanthus 
Populus, Salix 
Saururus 
Hydrocotyle, Lilaeopsis 

Árvore 
Emegente 
Emegente  
Árvore 
emergente 
Emegente 
Emegente 
Árvore  
Emegente 
Árvore 
Emegente  
Árvore 
Flutuantes 
Árvore 
Árvore 
Emegente  
Emergentes 
Emergentes 
Árvore 
Árvore 
Emergente 
 

Fonte: Kadlec e Knight, 1997. 
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 De acordo com Joly (1993), as plantas da família Typhaceae são plantas 

herbáceas perenes crescendo em brejos e alagadiços, contendo o único gênero 

Typha, com cerca de 15 espécies. Possuem uma distribuição cosmopolita, sendo 

encontradas em ambos os hemisférios nas regiões temperadas e tropicais. 

 

 Essas plantas são muito difundidas no Brasil e nas Américas. Na América do 

Norte, a partir da Ilha da Santa Cruz na Califórnia, Texas e Luisiânia para o Sul. No 

Caribe: Cuba, Jamaica, Santo Domingo, Porto Rico e por todas as Antilhas, e, na 

América Central, Costa Rica. Na América do Sul, ocorrem em todos os países até a 

Patagônia (Reitz, 1984). 

 

 Reitz (1984) verificou que seus nomes vulgares variam de região para região - 

Taboa, paina (Santa Catarina); paneira-de-flecha, paneira-do-brejo; taboinha, tabua, 

tabu (Rio de Janeiro); partasana(Amazônia): espadana, landim(Minas Gerais); totora, 

espadaña(Argentina). 

 

 Algumas espécies de macrófitas servem como um verdadeiro medidor de 

poluição hídrica. Tal é o caso da espécie Eichhornia crassipes (popularmente 

conhecida como aguapé) que, através de sua coloração, indica se as taxas de matéria 

orgânica, insolação e aeração estão adequadas ao meio. Se suas folhas estiverem 

com uma cor verde escuro, as condições estão favoráveis, mas se apresentarem 

verde amareladas, é sinal de que há perturbações no meio ambiente. A parte aérea da 

planta, aparentando maior desenvolvimento que o sistema radicular, caracteriza um 

ambiente muito poluído. O inverso, ou seja, o desenvolvimento mínimo da parte aérea 

em relação às raízes, indica um ambiente pouco poluído (Boutin, 1987). 

 

 As macrófitas possuem grande importância no tratamento de esgotos. No 

entanto, pode-se ressaltar funções adicionais que não são relacionadas ao tratamento 

e que podem ser significantes em lugares específicos. Nos grandes sistemas, a 

vegetação pode servir como habitat de diversos animais, incluindo pássaros e répteis 

etc.(Knight, 1997; Worrall et al., 1997), sendo de principal importância para regiões de 

áreas alagadas ameaçadas de destruição. Para pequenos sistemas de tratamento 
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(casas, hotéis etc.), as macrófitas são de grande valor, pois é possível utilizar algumas 

plantas (macrófitas) semelhantes a “Yellow Frag”(Iris pseudacorus) ou “Cannalilies”, 

proporcionando um sistema de tratamento de esgoto esteticamente agradável (Brix, 

1994). Na tabela 3.4, relacionam-se as principais funções das macrófitas no sistema 

de tratamento de águas residuárias por brejos. 

 

Tabela 3.4: Relação das funções das macrófitas nos brejos. 

Propriedade das macrófitas Função no processo de tratamento 

 

 

Parte aérea da planta 

- Leve atenuação: redução de crescimento de fitoplâncton; 

- Redução da velocidade do vento: reduz o risco de resuspensão; 

- estocagem de nutrientes; 

- proporciona um sistema esteticamente agradável. 

 

 

 

Parte submersa da planta 

- Efeito de filtração; 

- Reduz a velocidade do escoamento: aumenta a taxa de 

sedimentação, redução de risco de resuspensão; 

- Promove área superficial para suporte de biofilmes; 

- Excreção de oxigênio fotossintético: aumento da degradação 

aeróbia; 

- coleta de nutrientes; 

 

 

Raízes e rizoma nos sedimentos 

- Estabilização do sedimento na superfície: menos erosão; 

- Impede o entupimento do meio em sistemas de fluxo vertical; 

- Liberação de oxigênio aumenta a degradação aeróbia(e 

nitrificação); 

- Coleta de nutrientes. 

Fonte: Brix, 1997. 

 

 

3.3.2. O metabolismo biológico dos leitos cultivados 

 

 A ação biológica se dá quando as partículas de matéria orgânica servem como 

meio para o desenvolvimento de fungos e bactérias que as consomem, depurando as 

águas. O desenvolvimento dessa comunidade de microrganismo ocorre em face da 

capacidade das macrófitas transportarem oxigênio para as raízes, tornando assim, um 



 36

mecanismo chave para eficiência de remoção de DBO e nitrogênio nesses sistemas 

(Crites, 1994). 

 

 A presença de oxigênio em volta das raízes cria uma zona aeróbia e anaeróbia 

facultativa, formando um meio favorável para os microrganismos decompositores. Na 

zona aeróbia, em volta das raízes, os compostos orgânicos contidos no esgoto são 

decompostos em dióxido de carbono e água usando, nesta zona, o oxigênio como 

aceptor final de elétron (oxidante). Em adição, a amônia (NH4
+) é oxidada a nitrito (NO2

-

) e posteriormente a nitrato (NO3
-) por bactérias nitrificantes(Reddy e DeBusk, 1987 e 

Horne, 1995). Na figura 3.7, tem-se uma representação esquemática da área de 

atuação dos microrganismos aeróbios, anaeróbios e facultativos. 

 

       ZONA AERÓBIA 

 

     ZONA  FACULTATIVA 

 

ZONA ANAERÓBIA 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 - Zonas de atuação dos microrganismos em volta das raizes das macrófitas. 
 

 A oxidação NH4
+ para NO2

- é realizada por bactérias Nitrosomonas, 

Nitrosococcus, Nitrosospira, Nitrosocystis e Nitrosogloea. Nitrobacter e Nitrocytis 

oxidam NO2
- para NO3

-. As Nitrosomonas e Nitrobacter são as bactérias mais comuns 

da nitrificação (Hammer e Knight, 1994). 

 

 De acordo com Kadlec e Knight (1997), o consumo total de oxigênio necessário 

para nitrificação da amônia a nitrato é 4,33 g O2/g NH4
+ , sendo que 3,22 g O2 são 
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consumidos por grama de amônia oxidada, enquanto 1,11 g O2 são consumidos na 

oxidação de cada grama de nitrito a nitrato. 

 

 A uma certa distância da raiz, o oxigênio livre é esgotado. Nessa região, pode 

haver a presença do nitrato (zona anóxica), ocorrendo então, a degradação da matéria 

orgânica por bactérias desnitrificantes. Por esse processo, o nitrato é convertido a 

nitrogênio livre (N2), sendo posteriormente liberado para atmosfera (Gersberg et al, 

1983 e Brix, 1987). Embora o nitrogênio possa ser removido por assimilação da planta 

(constituição do tecido) e posterior colheita, as reações de nitrificação e 

desnitrificação são mais freqüentes (Reddy e DeBusk, 1987). 

 

 

3.3.2.1 Transformação do nitrogênio nos leitos cultivados 

 

 As diversas formas do nitrogênio estão continuamente envolvidas nas 

transformações químicas dos compostos orgânicos em inorgânicos e vice-versa. 

Alguns desses processos requerem energia (derivada tipicamente de uma fonte de 

carbono orgânico) para prosseguir, outros liberando energia, que é usado pelos 

organismos para seu desenvolvimento e sobrevivência. A Figura 3.8 mostra os 

principais componentes do ciclo do nitrogênio nos brejos. 

 

 Nos brejos, há cinco processos principais que transformam o nitrogênio de uma 

forma em outra, sendo de fundamental importância considerá-los quando são 

projetados sistemas de tratamento utilizando os brejos. Esses processos são: 

 

1- Amonificação: Esse é um processo de transformação biológica do nitrogênio 

orgânico (uréia e matéria protéica) para amônia e compreende a primeira etapa na 

mineralização do nitrogênio orgânico. 

 

2- Nitrificação: Consiste na transformação do nitrogênio amoniacal, resultante da 

decomposição dos compostos orgânicos nitrogenados, em nitrogênio nitroso(nitritos) 

ou nítrico(nitratos). O nitrogênio, na forma de nitrito, possui pouca importância para o 
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tratamento de esgotos domésticos, por ser instável e se oxidar facilmente à forma de 

nitrato. O nitrato é a forma mais oxidada e estável do nitrogênio (Reddy et al., 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: Simplificação do ciclo de nitrogênio nos leitos cultivados. 
 

 Segundo Metcalf e Eddy(1991), a temperatura ideal para a nitrificação está 

situada entre 20 e 25°C. A concentração de oxigênio dissolvido deverá ser superior a 

1 mg/l, pois se oxigênio dissolvido alcança níveis abaixo desse valor, o processo pode 

ser muito lento ou não ocorrer a nitrificação. 

3- Desnitrificação: Os processos biogeoquímicos que causam a fixação do nitrogênio 

ao final esgotariam o nitrogênio gasoso da atmosfera se o ciclo não fosse fechado 
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pela liberação microbiana do nitrogênio oxidado via processo de desnitrificação. A 

desnitrificação é um processo de redução que requer energia, onde os elétrons são 

adicionados ao nitrogênio do nitrito ou nitrato, resultando na produção de nitrogênio 

gasoso, óxido nitroso(NO2) ou óxido nitrico(NO). 

 

 A desnitrificação é um processo essencial e complementar que acompanha o 

metabolismo heteretrófico nos ambientes aquáticos e dos solos quando oxigênio 

dissolvido ou livre está ausente (anóxico). 

 

 O grupo de bactérias facultativas mais comuns que realizam a desnitrificação 

inclui Bacillus, Enterobacter, Micrococcus, Pseudomonas, e Spirillum. Esses gêneros 

podem conectar facilmente o metabolismo anóxico ao aeróbio, devido à similaridade 

bioquímica desses processos. Entretanto, esses organismos tipicamente não 

desnitrificam o nitrato na presença de oxigênio livre. 

 

 O nitrato e nitrito (NO3
-
 + NO2

- - N) são somados porque eles não são 

considerados separadamente pois o nitrito é geralmente uma forma intermediária do 

nitrogênio na maioria dos brejos. A combinação é chamada comumente de nitrogênio 

oxidado, abreviado como NOX - N ou Nitrogênio Total Oxidado (NTO). Já que o nitrito 

está geralmente presente em concentração muito baixas, a denominação é referida 

também com “N - Nitrato”. 

 

4- Fixação do Nitrogênio: É um processo pelo qual o nitrogênio gasoso contido na 

atmosfera se difunde em solução e é reduzido à amônia por bactérias autotróficas e 

heterotróficas, algas e plantas. Todas as bactérias fotossintéticas são aparentemente 

capazes de realizar a fixação do nitrogênio. 

 

 A fixação biológica do nitrogênio é um processo adaptativo que provém 

nitrogênio para organismos crescerem em condições que de outra forma estariam 

desprovidos de nitrogênio. Embora a fixação de nitrogênio aparentemente não seja 

inibida pelas altas concentrações de nitrogênio disponivel, a fixação geralmente não é 

observada em ecossistemas ricos em nitrogênio. 
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5- Assimilação do nitrogênio: Essa assimilação se refere a uma variedade de 

processos biológicos que convertem formas de nitrogênio inorgânico em compostos 

orgânicos que servem para a construção de células e tecidos. As duas formas de 

nitrogênio geralmente usadas para assimilação são amônia e nitrato. Em face do fato 

de o nitrogênio da amônia ser mais reduzido energeticamente do que o do nitrato, é a 

amônia uma fonte preferida de nitrogênio para assimilação 

 

 

3.3.2.2 Remoção do fósforo 

 

 Devido à escassez de fósforo na maioria dos ambientes naturais e a ausência 

de uma fonte atmosférica significante, os ecossistemas naturais, incluindo os leitos 

cultivados, têm numerosas adaptações para incorporar esse elemento. 

Consequentemente, o ciclo do fósforo é eficiente e extensivo nos leitos cultivados. A 

quantidade de fósforo removido no leito é geralmente muito menor que o fósforo 

tomado pelas plantas durante uma época de crescimento. Toda a biota do leito sofre 

um ciclo de crescimento morte e decomposição parcial. 

 

 A remoção de fósforo nos leitos cultivados pode ocorrer pela assimilação das 

plantas e posterior colheita das mesmas, a fim do fósforo não retornar à água por 

processos de decomposição, e através da adsorção nos sedimentos (Kadlec e Knight, 

1997). 

  

 Todos os solos de leitos cultivados têm a capacidade de adsorver fósforo, 

porém essa capacidade é muito variável. Esse armazenamento pode ser rapidamente 

esgotado em muitos letios de fluxo subsuperficial. Entretanto, os materiais ricos em 

ferro e alumínio, meio calcário e argila, especialmente preparados, têm sido 

empregados para reforçar esse mecanismo de remoção. 
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3.3.3. Leito cultivado de fluxo subsuperficial 

 

 o fluxo líquido escoa por gravidade, passando horizontalmente ou verticalmente 

através do meio suporte. A lâmina líquida se encontra abaixo da superfície do 

substrato, o que evita a propagação de mosquitos e maus odores. 

 

 Os leitos cultivados de fluxo subsuperficial podem conter, na superfície de seu 

leito, folhas de macrófitas e sementes que não interagem com o fluxo de água nos 

interstícios abaixo. A maioria dos vertebrados e invertebrados não interagem com a 

água. As atividades dos ventos não provocam resuspensão (Kadlec e Knight, 1997). 

Entretanto, muitos processos particulares operam como os filtros que são utilizados no 

tratamento de água. As partículas se estabelecem em micropolos parados ou são 

comprimidas em fluxo de compressão. Elas podem chocar-se com os grânulos do 

meio e grudar-se como resultados das diversas possíveis forças de adesão entre as 

partículas. Estes processos físicos são denominados na literatura de filtração. As 

maiores velocidades podem desalojar os materiais aderidos ou depositados, que 

formam a base do método de retrolavagem de regeneração do filtro. 
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4. MATERIAIS E MÉTODO 

4.1. ASPECTOS GERAIS DA ESTAÇÃO 
 

 A unidade de tratamento objeto de estudo desta pesquisa localizava-se na Vila 

Varjão, área da região administrativa do Lago Norte - Distrito Federal. A Vila Varjão 

possui, atualmente, uma população total de cerca de 2.800 pessoas, em sua maioria 

de baixa renda. A ETE Varjão atendia apenas uma parcela dessa população. 

 

 Em julho de 1995, foi concluída a construção da ETE Varjão pela Companhia de 

Água e Esgotos de Brasília (CAESB), atendendo, aproximadamente, a 160 famílias. A 

implantação dessa unidade de tratamento era de caráter provisório, pois a CAESB 

tinha previsão de atender integralmente a população por um sistema de interceptor e 

estação elevatória com transporte dos esgotos a uma outra estação de tratamento da 

CAESB, a ETE Norte. 

 

 A estação de tratamento era composta de um gradeamento, tratamento 

anaeróbio através de um reator UASB e pós-tratamento do efluente, utilizando leitos 

cultivados do tipo subsuperfícial. Nas Figuras de 4.1 a 4.7, pode-se visualizar o 

desenho esquemático do sistema de tratamento, assim como fotos tiradas do local. 

Figura 4.1: Esquema da Estação de Tratamento. 
 

                                                             Caixa de Distribuição 
                                                               
   Caixa de Chegada                                                       Caixa de aeração          Caixa de passagem 
                                     gradeamento      
 
Afluente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             
Efluente 
                                                                                                                            Caixa de 
passagem 

UASB 

1o 
 

L 
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I 
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2o 
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Figura 4.2: ETE Varjão. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Reator aneróbio de fluxo ascendente e manta de lodo(UASB). 
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Figura 4.4: Tratamento preliminar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5: Planta do reator. 
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Observações: 

1 - Tubo de coleta do Afluente (∅ 100 mm); 

2 - 9 x Tê (∅ 100 mm); 

3 - Separador de Fases de alumínio apoiado em treliças de ipe; 

4 - Lateral revestida com argamassa armada; 

5 - Tanque do reator; 

6 - Cruzeta (∅ 100 mm); 

7 - Vigota de ipe 6 x 16 cm, apoiada sobre treliças; 

8 - Braçadeiras para apoio e fixação dos tubos coletores. 

Figura 4.6: Cortes do reator. 
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                                                                                                                                                       Observações: 

                                                                                                                                                       1 - Macrófita cultivada (Typha ssp.); 

                                                                                                                                                       2 - Meio suporte das macrófitas; 

                                                                                                                                                       3 - Tubo de interligação dos canais; 

 

Figura 4.7: Leito cultivado. 
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 A CAESB, em julho de 1997, já estava com o seu sistema de interceptor e 

estação elevatória prontos atendendo o restante da população da Vila Varjão. 

Entretanto, a estação não foi desativada de imediato tendo a CAESB concedido seis 

meses suplementares para a realização desta pesquisa. Somente em janeiro de 1998, 

a estação da Vila Varjão foi desativada. 

 

 O reator foi construído através do método construtivo de argamassa armada, de 

forma de tronco de pirâmide invertido, tendo área em planta de 36 m2 (6,0m x 6,0), 

borda de 0,5m e profundidade de 2,5 m, correspondendo ao volume útil de 

aproximadamente 35,84 m3. O reator possuía entrada única, em tubo de PVC branco 

∅ 100 mm. O separador gás-líquido-sólido encontrava-se à altura de 2,0 m e constava 

de dois defletores de telhas de alumínio. 

 

 O efluente do reator ai para uma caixa de aeração, aonde era implementada 

pela queda e espalhamento do efluente. Após essa etapa, o efluente seguia para o 

brejo cultivado. O brejo era constituído de uma série de três leitos cultivados com 

macrófitas do gênero Typha ssp., ver Figura 4.8. O leito apresentava brita como 

material suporte das macrófitas. A granulometria das britas diminuía gradativamente 

de leito para leito, objetivando uma filtração mais eficiente e procurando-se evitar a 

colmatação das primeiras células. Na Tabela 3, relacionam-se os principais 

parâmetros construtivos e de projeto dos leitos. Após percorrer as três células, o 

efluente tratado era encaminhado ao córrego do Torto (um tributário do Lago Paranoá). 

Tabela 4.1: Principais parâmetros dos leitos de brejo cultivado. Fonte CAESB. 

Parâmetros 1o. Leito 2o. Leito 3o. Leito 

Área Superficial 119 m2(30,0 x 3,40m) 153 m2(45,0 x 3,40m) 136 m2(40,0 x 3,40m) 

Declividade 1% 1% 1% 

Profundidade 0,80 m 0,80 m 0,80 m 

Borda Livre 0,20 m 0,20 m 0,20 m 

Tempo de Detenção 15,30 h 22,95 h 20,40 h 

Diâmetro das Britas 40 - 50mm 25 - 35mm 10 – 20mm 
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(a)                                                                                                  (b) 

Figura 4.8: Typha ssp. 
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4.1.1. Operação da estação de tratamento 

 

 No início de sua implantação, em julho de 1995, o reator UASB foi inoculado 

com aproximadamente 8m3 de lodo proveniente da estação ETE Norte. Após a 

provável estabilização do reator anaeróbio UASB, foram coletadas pela CAESB 

amostras simples mensais na entrada e saída do reator, no período referente ao ano 

de 1996. 

 

 Quanto à sua operação de rotina, essa consistia apenas na limpeza do 

gradeamento que se realizava todas às terças e quintas feiras por uma equipe da ETE-

Norte. Com uma freqüência bimensal, realizavam-se o roçado e uma limpeza geral da 

área da estação. 

 

 

4.2. LEVANTAMENTO DE VARIAÇÃO DE VAZÃO 

 

 No período de 15/07/97 a 06/08/97, foi realizado o levantamento do perfil de 

variação de vazão. A vazão foi determinada volumetricamente na caixa de aeração e 

suas medições compreendiam operíodo das 9:00h as 18:00h, com intervalo a cada 

meia hora. 

 

 Devido à dificuldade de permanecer na estação em segurança durante a noite, 

foram realizados apenas dois dias de medições de vazão das 5 às 24hs. Nesses dias 

de levantamento de vazão noturna, foi possível ter uma freqüência de medição a cada 

meia hora até às 21:00h. Após este horário, foram medidas as vazões nos seguintes 

horários: 22:00h e 24:00h pela parte da noite, e 5:00h, 6:00h e 7:00h, pela parte da 

manhã. 

 

 Esse levantamento foi realizado a fim de dar subsídios para a escolha dos 

horários que fossem representativos, principalmente para a formação das amostras 

compostas de DQO no reator. 
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4.3. ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO NO REATOR 

 

 Para a avaliação do desempenho do reator, foram realizadas análises dos 

seguintes parâmetros no afluente e no efluente do reator: DQO, DQO filtrada, pH, 

alcalinidade, sólidos suspensos e sedimentáveis. 

 

 A DQO representa a quantidade de oxigênio requerida para estabilizar 

quimicamente a matéria orgânica carbonácea. Nesse teste, são oxidadas tanto a 

fração biodegradável quanto a fração inerte do despejo. Sendo assim, eram 

consideradas as demandas de oxigênio associadas a alguns constituintes inorgânicos 

e até a uma parcela de constituintes orgânicos, como é o caso do lodo na saída de 

reatores, que pode ser oxidado e interferir no resultado do teste e consequentemente 

na eficiência de remoção de matéria orgânica do sistema em estudo. 

 

 A análise de DQO filtrada elimina parte dessa interferência causada, 

principalmente, por lodo liberado pelo reator, e traduz, de forma mais fidedigna o 

processo utilizado na remoção da matéria orgânica. 

 

 Como a digestão anaeróbia sofre grande interferência do meio, as análises de 

alcalinidade e PH são de grande importância no acompanhamento da estabilidade 

operacional do reator. 

 

 As análises realizadas de sólidos suspensos e sedimentáveis expressam a 

quantidade e a decantabilidade dos sólidos que entram e saem do reator. 

 

 Em dezesseis semanas, geralmente às terças e quintas-feiras foram realizados 

dezenove dias de coleta de amostras para análise dos parâmetros DQO, DQO filtrada, 

pH, alcalinidade, sólidos suspensos e sedimentáveis. 
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 A DQO afluente, DQO efluente, DQO efluente(filtrada), pH e alcalinidade tiveram 

a mesma freqüência de coleta. Seus horários de coleta simples eram 9:30, 11:30, 

13:00, 14:00, 15:00, 16:00 e 17:00 horas. 

 

 No presente estudo, foram consideradas duas alternativas para composição da 

amostra composta: i) preparação de amostra composta para análise única; ii) análises 

das amostras simples e cálculo da composta em função da variação da vazão. No 

primeiro caso, alíquotas da água residuária eram misturadas proporcionalmente à 

vazão no momento da coleta, de maneira a compor uma amostra única. No segundo 

caso, eram feitas análises simples das alíquotas coletadas nos diferentes tempos. A 

determinação da DQO composta é feita como uma média ponderada, considerando-

se os valores das DQO simples e as vazões no instante da coleta. 

 

 Nesse estudo, a DQO utilizada será sempre aquela resultante da composição 

física das alíquotas. A DQO composta calculada será utilizada somente para 

comparação com a primeira. 

 

 Os sólidos sedimentáveis foram determinados a cada uma hora no período de 

10:00 horas até as 16:00 horas. A freqüência da coleta dos sólidos suspensos era de 

três vezes por dia (11:30, 14:00 e 16:00 horas). 

 

 

4.3.1. Desenvolvimento da manta de lodo 

 

 Logo após o término do levantamento de perfil da variação de vazão, foi 

realizada uma limpeza no reator com o auxilio de um caminhão limpa-fossa, e verificou 

que o reator estava quase que completamente cheio de lodo. A limpeza foi possível até 

uma altura de 1,24m a partir do fundo do reator, pelo fato de existir, no fundo, uma 

mistura considerável de lodo e areia, impossibilitando a sua sucção pelas bombas. 

 

 Para a análise do desenvolvimento da manta de lodo, foram analisados ao 

longo da coluna vertical, os parâmetros: sólidos Totais Voláteis e Fixos. A coleta foi 
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realizada em quatros pontos de diferentes profundidades do reator. Na Figura 4.9, 

pode-se visualizar esses pontos de coletas. 

 

 As análises de sólidos totais voláteis representam uma estimativa da matéria 

orgânica nos sólidos, ao passo que os sólidos fixos (não voláteis ou inertes) 

representam a matéria inorgânica ou mineral. Com essas análises, pode-se avaliar o 

crescimento da manta de lodo. 

 

 Somente a partir do mês de outubro foi possível iniciar as coletas de lodo uma 

vez que o reator era desprovido de qualquer acesso sobre o mesmo, ocasionando um 

atraso no período de coleta de dados. O problema foi equacionado através de uma 

passarela improvisada, o que permitiu, totalizar, no mês de novembro, oito amostras 

coletadas. A coleta foi realizada através de uma garrafa de Meyer presa a um suporte 

acoplado a uma haste de ferro de três metros. 

 

 

Figura 4.9: Pontos de coleta de lodo. 
 

 

 

 
        Ponto 1            Ponto 3 
                   Ponto 4           Ponto 2 
 
 
                                                                                        NA 
 
 
                                                                                                       2,5 m 
 
 
 
                          PLANTA                                    PERFIL 

 
Altura de coleta em relação ao fundo do reator anaeróbio: 

       1,65 m 
     1,5 m 
      1,3 m 

       1,24 m 
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4.4 VERIFICAÇÃO DE NITRIFICAÇÃO/DESNITRIFICAÇÃO NO LEITO 
CULTIVADO 

 

 Em face de problemas operacionais e de manutenção, o segundo e o terceiro 

leito de brejo cultivado da série mostravam-se inadequados para subsidiar o estudo 

aqui proposto. O segundo leito apresentava uma cobertura parcial de plantas, 

enquanto que o terceiro nunca teve uma lâmina líquida suficiente para chegar às  raízes, 

sendo que as plantas morriam após serem colocadas. Apesar de várias tentativas de 

plantio terem sido realizadas, as plantas nunca se desenvolviam. 

 

 Entretanto, o primeiro leito cultivado apresentava-se em boas condições para 

cumprir com objetivo deste trabalho, permitindo, também, a uma observação da 

comunidade de microrganismos que se desenvolviam nas raízes das macrofitas. 

 

 Para a verificação do potencial de nitrificação/desnitrificação do brejo cultivado, 

foram utilizados os seguintes parâmetros: TKN (Nitrogênio Total Kjeldahl), Amônia e 

Nitrato. 

 

 Os pontos de coletas das amostras foram: o afluente (saída do reator), o 

efluente e dois pontos intermediários do brejo, denominados ponto 1 e ponto 2. Na 

Figura 4.10, tem-se um esquema da localização dos pontos 1 e 2. 

 

Figura 4.10: Localização dos pontos 1 e 2. 
 

 
                                      11,6m                       11,6m                       11,6m 
 
 
 
 
 
          Afluente                                                                                                          Efluente 
 
 
 
 
                                              Leito Cultivado com Typha ssp. 
 

Ponto 1 Ponto 2 
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 As amostras coletadas nos pontos intermediários eram retiradas a uma 

profundidade de 40 a 45 cm no leito, junto à zona de raízes das macrófitas. 

 

 Para a observação dos microrganismos nas raízes das macrófitas, foram 

realizadas lâminas das mesmas, de vários pontos do leito cultivado. 

 

 

4.5 ANÁLISES LABORATORIAIS 

 

 Os métodos e equipamentos utilizados nas análises laboratoriais utilizados 

neste estudo estão descritos a seguir: 

 

pH - Método eletrométrico, realizado em um peagâmetro da Micronal, modelo B-221; 

com um eletrodo de platina imerso em gás hidrogênio numa cápsula de vidro, segundo 

o Standard Methods 4500H (APHA, 1997). 

 

Alcalinidade - Método titulométrico, realizado conforme o Manual da CETESB (Silva, 

1977). O ensaio da CETESB é uma simplificação do Standard Methods (APHA, 

1997). 

 

Sólidos Suspensos - Realizado conforme o Standard Methods (APHA, 1997). 

 

Sólidos Sedimentáveis - Realizado conforme o Standard Methods (APHA, 1997). 

 

Sólidos Fixos e Voláteis - Realizado conforme o Standard Methods (APHA, 1997). 

 

DQO - Método titulométrico, realizado no equipamento COD Reactor da Hach, modelo 

45600. Realizado segundo os procedimentos adotados pela CAESB. O ensaio da 

CAESB é uma simplificação do Standard Methods (APHA, 1997). 
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TKN - Método titulométrico, realizado conforme o Manual da CETESB (Silva, 1977). O 

ensaio da CETESB é uma simplificação do Standard Methods (APHA, 1997). 

 

Amônia - Método titulométrico, realizado conforme o Manual da CETESB (Silva, 

1977). O ensaio da CETESB é uma simplificação do Standard Methods (APHA, 

1997). 

 

Nitrato - Método titulométrico, realizado conforme o Manual da CETESB (Silva, 1977). 

O ensaio da CETESB é uma simplificação do Standard Methods (APHA, 1997). 
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5. RESULTADOS 
 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA VAZÃO AFLUENTE 

 

 A Figura 5.1 fornece o gráfico da variação horária de vazão. Pode-se observar 

que a variação dentro dos limites do desvio padrão é restrita, mostrando um 

comportamento estável no dia. As vazões mínimas são produzidas durante as 

primeiras horas da manhã e as vazões máximas ocorreram na última hora da manhã 

(às 11:00h). 

 

 As medições de vazões foram realizadas em dois intervalos de tempo distintos: 

i) um período nos primeiros onze dias de medição, compreendido entre 9:00h e 18:00 

h, e ii) o período compreendido entre 5:00 as 24:00 h, nos dois últimos dias de 

medição. Pode-se observar na Tabela 5.1 que as vazões médias diária de cada dia 

da medição mantêm-se quase que constante ao longo do tempo. O valor médio de 

todas essas vazões médias diária é de 0,868 l/s. 

 

 A Tabela 5.2 apresenta os resultados encontrados da DQO composta afluente 

de alíquota única e seus respectivos cálculos em função da vazão. 

 

 A Figura 5.2 apresenta os valores para alguns dias da DQO simples e da 

composta. É possível visualizar que a variação da DQO ao longo do período analisado 

apresenta grandes oscilações. 

 

 A Figura 5.3, volume acumulado ao longo do dia, mostra que o período de 

coleta representa em média 52% do volume afluente diário. Para essa variação média, 

utilizando-se o conceito de carga orgânica afluente como sendo a multiplicação da 

DQO pela vazão num determinado período, encontra-se que a carga orgânica média 

no período de 9:00 às 17:30 h é da ordem de 52% da carga orgânica diária. 
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Figura 5.1: Variação média horária da vazão afluente com os limites do desvio padrão. 
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Tabela 5.1: Valores de vazão média diária. 

Data Vazão Média Diária (l/s) 

15/07/97 0,898 

16/07/97 0,861 

17/07/97 0,889 

19/07/97 0,896 

22/07/97 0,877 

23/07/97 0,89 

24/07/97 0,887 

25/07/97 0,89 

26/07/97 0,871 

27/07/97 0,87 

28/07/97 0,883 

06/08/97 0,77 

08/08/97 0,807 

Média 0,868 

 

 

Tabela 5.2 Resultados das amostras compostas de DQO afluente de alíquota única e 
seus respectivos cálculos em função da vazão. 

Data DQO Afluente (mg/l)    

(a) 

DQO Afluente (mg/l) 

Calculada    (b) 

12/08/97 453 774 

14/08/97 990 907 

19/08/97 963 1083 

21/08/97 1050 928 

26/08/97 705 806 

02/09/97 947 916 

04/09/97 716 765 

11/09/97 747 827 

16/09/97 1004 1011 

(a) Amostra composta de alíquota única; 

(b) Concentração calculada a partir das amostras simples em função da vazão. 
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Figura 5.2: Amostras Simples e composta. Exemplos para diferentes dias de coleta. 
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Figura 5.3: Valores do Volume acumulado ao longo das horas do dia. 
 



 62

5.2. DESEMPENHO DO REATOR 

 

 

 A Tabela 5.3. contém os resultados das amostras compostas de DQO efluente e 

efluente (filtrado) de alíquotas única e seus respectivos cálculos da composta em 

função da variação da vazão. 

 

 A Figura 5.4 mostra os resultados obtidos da DQO composta do afluente, 

efluente (filtrado) e sua eficiência durante todo período de amostragem. 

 

 Na Figura 5.5 apresentam-se os valores da DQO afluente, efluente e sua 

eficiência durante todo período de amostragem. 

 

 A Figura 5.6 mostra os resultados de amostras simples obtidas pela CAESB da 

DQO afluente, efluente e efluente (filtrado) durante o período de março a dezembro de 

1996. Essas amostras foram coletadas com uma freqüência mensal,com horário de 

coleta situado era na faixa entre 8:30 e 9:30 da manhã. 

 

 Na Figura 5.7, mostram-se os resultados médios diários dos sólidos suspensos, 

afluente e efluente, e dos sólidos sedimentáveis, ao longo do período de amostragem. 

 

 Na Tabela 5.4, são apresentados os resultados das análises de pH e 

alcalinidade do afluente e do efluente do reator. 

 

 No que diz respeito à temperatura no reator, essa ficou praticamente constante a 

20,5oC. 
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5.2.1 Desenvolvimento da manta de lodo 

 

 Nas Figuras 5.8a a 5.8h, são apresentados os resultados de sólidos totais, fixos 

e voláteis dos quatro pontos de amostragem de diferentes profundidades, ao longo do 

experimento. 

 

5.3. VERIFICAÇÃO DE NITRIFICAÇÃO/DESNITRIFICAÇÃO NO LEITO 
CULTIVADO 

 

 Na Figura 5.9 mostram-se os valores médios de TKN, amônia e nitrato do 

afluente, efluente e dos dois pontos intermediários do brejo cultivado, ao longo do 

experimento. 

 

 Os valores médios de pH obtidos durante o período de amostragem foram 7,5 

7,3 para os pontos 1 e 2, respectivamente. 

 

 As análises microscópicas realizadas nas raízes das macrófitas resultaram em 

fotos que são apresentadas nas Figuras de 5.10 a 5.13. Essas fotos apresentam 

alguns dos organismos encontrados, tais como, colônia de Zooglea, ciliados livre-

nadante, filamentosas e nematóides. 

 

 A Figura 5.14 apresenta, a título de comparação, o floco de lodo proveniente do 

tanque de aeração da ETE Norte e o floco encontrado junto às raízes. 
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Tabela 5.3: Resultados das amostras compostas de DQO efluente e efluente(filtrada) de alíquota única e seus respectivos cálculos em 
função da vazão. 

 

Data DQO Efluente 

(mg/l)    (a) 

DQO Efluente 

(mg/l) 

Calculada    (b) 

DQO Efluente 

(Filtrada) 

 (mg/l)    (a) 

DQO Efluente 

(Filtrada) 

(mg/l)Calculada  (b) 

12/08/97 401 488 - - 

14/08/97 706 702 - - 

19/08/97 565 677 294 289 

21/08/97 631 592 342 219 

26/08/97 543 554 176 207 

02/09/97 856 857 316 326 

04/09/97 524 580 254 271 

11/09/97 695 669 531 455 

16/09/97 610 612 340 281 

(a) Amostra composta de alíquota única;     

(b) Concentração calculada a partir das amostras simples e em função da vazão.     
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Figura 5.4: Valores da DQO efluente(filtrada) e sua respectiva eficiência de remoção. 
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Figura 5.5: Valores da DQO afluente e efluente ao reator e eficiência na remoção, ao longo do experimento. 
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Figura 5.7: Resultados médio diário de sólidos suspensos e sedimentáveis 
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Tabela 5.8: Resultados médios das análises de pH e Alcalinidade e seus respectivos 
desvio padrão. 

Data pH ALCALINIDADE 

 Afluente Efluente Afluente Efluente 

21/08/97 6,87 ± 0,4 7,31 ± 0,11 197 ± 12 220 ± 15 

26/08/97 6,94 ± 0,36 6,79 ± 0,17 179 ± 21 234 ± 13 

02/09/97 6,71 ± 0,6 6,96 ± 0,07 181 ± 16 200 ± 11 

04/09/97 6,89 ± 0,38 7,07 ± 0,22 187 ± 22 211 ± 9 

11/09/97 7,26 ± 0,45 6,91 ± 0,14 177 ± 14 199 ± 16 

16/09/97 6,9 ± 0,33 7,09 ± 0,13 181 ± 31 223 ± 22 

23/09/97 6,86 ± 0,53 7,04 ± 0,2 173 ± 19 194 ± 11 

30/09/97 7,37 ± 0,39 6,74 ± 0,17 226 ± 32 254 ± 17 

08/10/97 6,53 ± 0,44 6,91 ± 0,21 160 ± 26 268 ± 23 

15/10/97 6,7 ± 0,37 6,93 ± 0,15 167 ± 21 192 ± 11 

17/10/97 6,71 ± 0,29 7,09 ± 0,16 190 ± 29 232 ± 21 

21/10/97 6,9 ± 0,32 6,91 ± 0,25 188 ± 35 208 ± 15 

24/10/97 6,76 ± 0,5 6,96 ± 0,19 180 ± 24 191 ± 13 

29/10/97 7,03 ± 0,43 6,97 ± 0,13 178 ± 16 180 ± 10 

31/10/97 6,93 ± 0,48 7,04 ± 0,24 182 ± 19 196 ± 14 

05/10/97 6,97 ± 0,37 6,97 ± 0,16 189 ± 22 194 ± 16 
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Figura 5.8: Valores dos Sólidos Totais, fixos e voláteis das diferentes alturas do reator. 
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Figura 5.9: Valores médios das análises realizadas no leito cultivado. 
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Figura 5.10: Colônia de Zooglea em volta de um pedaço de raíz (x 100). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11: Ciliados livres (x 100) 
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Figura 5.12: Nematóide (x 40). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13: Filamentosas(x 200). 
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a)Floco de lodo proveniente do reator aeróbio da ETE Norte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)Floco de lodo e colônias de Zooglea proveniente da raíz da macrófita. 

Figura 5.14: Comparação entre o floco de lodo da ETE Norte e da raíz da macrófita. 



 77

6. DISCUSSÃO 
 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DA VAZÃO AFLUENTE 

 

 Em trabalhos experimentais que envolvam a utilização de esgotos domésticos, 

pode-se apontar duas grandes linhas de abordagem quanto às características de 

esgoto afluente, quais sejam: i) vazão e composição constantes; ii) vazão e 

composição variáveis. 

 

 No primeiro caso, mais freqüentes em instalações de bancada, é usual que o 

afluente seja coletado e preservado, de maneira que alíquotas homogêneas dessa 

amostra sejam utilizadas como afluente. Esse tipo de instalação permite maior 

previsibilidade das características do afluente. 

 

 No segundo caso, geralmente em instalações piloto ou em escala real, a 

unidade de tratamento está recebendo esgoto proveniente da rede, com todas as suas 

variações de vazão e composição. É quando encontram-se maiores dificuldades para 

a caracterização do afluente, embora essa metodologia seja extremamente importante, 

haja vista ser a única forma de avaliar instalações reais. 

 

 A instalação do presente estudo encontra-se dentro daquelas descritas no 

segundo caso. Devido ao fato de que a unidade de tratamento localizava-se fora do 

campus da UnB, em região com dificuldade para permanência durante as 24 horas do 

dia, optou-se por realizar coletas no período que ia de 9:30 às 17:30h. Como fora 

desse período, o sistema de tratamento continuasse a receber afluente, tornou-se 

importante garantir que as amostras do período de acompanhamento fossem as mais 

representativas possíveis. Diante disso, vale discutir os resultados encontrados para a 

caracterização e as hipóteses simplificadoras adotadas. 
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As hipóteses empregadas foram: 

1. A vazão ao longo do dia segue perfil de variação semelhante ao apontado na 

literatura(Leme, 1977), com concentração da vazão contribuinte durante os períodos 

de maior atividade da população contribuinte. 

 

2. O período de maior concentração do volume produzido é representativo para a 

composição qualitativa do esgoto afluente. 

 

 Na Figura 5.1, pode-se observar que o perfil da variação de vazão possui uma 

estabilidade ao longo do período de medição. Esse perfil confirmou o padrão de 

esgoto ao longo do dia apontado na literatura(Leme, 1977). Dessa forma, fica 

evidenciado que é pertinente a consideração contida na primeira hipótese. 

 

 Uma vez que o histograma encontrado tem forma compatível com a 

apresentada na literatura, é pertinente a determinação de parâmetros que quantifiquem 

essa variação ao longo do dia, quais sejam, a produção per capita de esgoto, em 

teoria representada pelo coeficiente de consumo per capita(q) multiplicado pelo 

coeficiente de retorno(Cr) e o coeficiente da hora de maior consumo(k2). 

 

 A vazão doméstica de esgotos, normalmente, é calculada com base na vazão 

de água da respectiva localidade, estando sujeitos a muitas variabilidades decorrentes 

de fatores, como: clima; porte da comunidade; condições econômicas da comunidade; 

grau de industrialização; custo de água e etc. 

 

 Com os resultados da Figura 5.1 e da Tabela 5.1, pode-se determinar 

parâmetros de cálculo de projetos, tais como: coeficiente da hora de maior consumo 

(k2) e a produção per capita de esgoto. Além de quantificar os valores mínimo e 

máximo de vazão, 0,065 e 1,5 l/s respectivamente, que é de fundamental importância 

para o projeto de uma estação de tratamento de esgotos, por razões hidráulicas e de 

processos. 

 

• Coeficiente da hora de maior consumo (k2): 
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k2 =   Vazão máxima diária       =      1,5       =  1,73 

       Vazão média diária(Qméd)         0,868 

 

• Produção per capita (q esgoto): 

Qméd = população  x  q esgoto 

q esgoto =              0,868 l/s              x       86400s    = 93,74 l/ hab.dia 

                    800 habitantes                    1 dia 

 

 Assumindo-se coeficiente de retorno(Cr) igual a 0,8, pode-se estimar o valor do 

consumo per capita(q), igual a 117,2 l/hab . dia, valor esse bastante aceitável para as 

condições socioeconômicas em questão. 

 

 Tais informações podem ser de grande importância para futuros projetos de 

estações de tratamento de esgotos, pois podem ser utilizadas em uma população com 

as mesmas características da população da Vila Varjão. Naturalmente que os dados 

guardam uma especificidade regional, necessitando de cautela para a sua 

extrapolação para outras condições. 

 

 A partir da consideração de que a instalação em questão tem, além de vazão 

variável, também composição variável para o afluente, merecem discussão os 

resultados encontrados. 

 

 Com os valores da DQO simples afluente dos respectivos horários de coleta, foi 

possível verificar através do cálculo de sua carga orgânica que a amostra composta de 

alíquota única em função da variação da vazão possui uma grande aproximação com a 

amostra calculada (ver Tabela 5.2). Com essa aproximação, confirma-se que as 

amostras compostas de alíquota única, elaboradas ao final do dia com as amostras 

simples coletadas, possuem valores representativos ao período de amostragem. Além 

disso, têm a seu favor a facilidade de serem determinadas a partir de uma única 

análise laboratorial. A Figura 5.2 reforça a importância de que experimentos desse tipo 

utilizem-se da amostra composta. Nessa figura, pode-se observar que os valores das 

amostras simples possuem uma variação ao longo do período de amostragem, 
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tornando assim, difícil a consideração de valores individuais como representativos do 

afluente. 

 

 Quanto ao período de amostragem, de 9:30 às 17:30, para a DQO composta, foi 

verificado que esse período representa 52% do volume afluente médio diário(ver 

Figura 5.3). Sobre a carga orgânica diária, pode-se considerar que a variação de 

DQO ao longo do dia seja comparável àquela observada no período amostrado. É 

possível também considerar que a variação da DQO fora do período amostrado tenha 

comportamento diferente desse. 

 

No primeiro caso, a carga orgânica média para o dia será: 

 

• Admitindo a média da DQO composta afluente igual 845 mg/l e o volume de 50,507 

m3 diário de esgoto, sua carga orgânica(CO) diária será: 

 

CO = 845 mg    x     1 kg       x   50,507 m3  x   1000 l      =  42,678 kg DQO 

                  l           106 mg                                  1m3 

 

 Considerando que a variação de DQO é homogênea ao longo do dia, as cargas 

orgânicas para o período amostrado e não amostrado serão proporcionais ao volume. 

Dessa forma, os valores encontrados serão: 

 

• A carga orgânica referente ao período amostrado(52%) e o não amostrado(48%) 

será: 

 

CO(52%)
 =  22,192 kg DQO 

CO(48%)
 =  20,485 kg DQO 

 

 No caso de comportamento diferenciado para a variação de DQO no período 

amostrado e não amostrado, é importante uma avaliação do impacto dessa condição 

nos resultados do experimento. 
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 Supondo que a DQO composta referente ao período não amostrado seja 40% 

menor que a DQO composta do período amostrado, ou seja, um valor igual a 507 mg/l, 

foi determinada a carga orgânica desse período. Chegou-se a um valor de 12,3 kg 

DQO, que somado com a carga orgânica CO(52%), resulta em 34,5 kg DQO. Isso 

representa 80,8% da carga orgânica encontrada, considerando variação homogênea 

da DQO. Em termos numéricos, significa que uma variação de 40% para menos na 

DQO composta no período não amostrado resulta em variação de 19,2% da carga 

orgânica total. 

 

 O valor da DQO composta afluente do período não amostrado pode oscilar. 

Contudo, é muito improvável que este valor seja superior ao da DQO do período 

amostrado, pois as principais atividades domésticas são realizadas nesse período. 

Então, pode-se justificar que o período de amostragem das análises compostas 

realizadas entre 9:30 e 17:30h possui alguma representatividade em relação às 24h do 

dia. Entretanto, para estudos que necessitem de maior precisão, faz-se necessário 

uma amostragem composta que abranja as 24 horas do dia. 

 

 

6.2 DESEMPENHO DO REATOR 

 

 Tendo em vista algumas das características do reator, quais sejam, a ausência 

de caixa de areia no seu tratamento preliminar e de sua profundidade não 

convencional, pretende-se avaliar o impacto resultante no tratamento. 

 

 A ausência de caixa de areia, neste caso, ocasiona um acúmulo de sólidos 

inorgânicos sedimentáveis no reator. No início do experimento, foi realizada uma 

limpeza no reator, constatando-se que a manta de lodo estava próximo do separador 

de fases. Nessa ocasião, só foi possível efetuar a limpeza até uma profundidade de 

aproximadamente 1,24m a partir do fundo do reator, pois além dessa profundidade do 

reator a bomba não podia succionar o lodo. Essa impossibilidade deveu-se ao fato de 

o lodo e a areia terem formado praticamente uma massa aglomerada. 
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 Esse volume de areia que ocupava o reator correspondeu a 6,85m3, restando 

assim um volume útil de 28,98m3 que resultou em um tempo de detenção de 9,27 h. 

 

 Com o intuito de verificar a eficiência de remoção, a partir desses dados, pode-

se utilizar a expressão empírica proposta por Haandel (1994), que é expressa em 

função do tempo de detenção. Para efeito de comparação, pode-se também 

determinar a eficiência para um reator RALF, lembrando que a diferença fundamental 

entre o reator UASB e o RALF é o separador de fases. 

 

• Reator UASB 

E = 1 - 0.68(Td)-0,68    =  1 - 0.68(9,27)-0,68  =  85% 

 

• Reator RALF 

E = 1 - 1,53(Td)-0,68    =  1 - 1,53(9,27)-0,68  =  63% 

onde: 

E - Eficiência de remoção esperada (%); 

Td - Tempo de detenção. 

 

 Portanto, a eficiência esperada do reator UASB é de 85%, e para um reator 

RALF de 63%. Comparando-se esses valores calculados com os resultados do 

experimento, é possível constatar que a eficiência de remoção do reator está aquém 

daquela prevista para o reator UASB. Ao comparar-se com a eficiência de remoção 

de um RALF, é possível perceber que ambos estão dentro da mesma faixa. 

 

 Em relação à queda de eficiência referente ao dia 12/09/97 (ver Figura 5.4) é 

justificada pela liberação de lodo pelo reator, como também pode ser ver verificado 

pelo sólidos sedimentáveis (ver Figura 5.7). 

 

 A DQO quantifica o oxigênio requerido para estabilizar quimicamente a matéria 

carbonácea, computando tanto a fração biodegradável, quanto a fração inerte do 

esgoto. Quanto à DQO efluente(filtrada), essa despreza a interferência do lodo que é 

liberado pelo reator, problema esse normalmente ocasionado por problemas 
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operacionais e de projeto. A utilização da DQO filtrada fornece a eficiência do 

processo anaeróbio sem levar em consideração tais problemas. 

 

 Em contrapartida, através da DQO do efluente não filtrado (ver Figura 5.5), 

pode-se verificar que a redução da eficiência global é muito reduzida, chegando um 

valor igual a zero no final do período de amostragem. Isso demonstra que a principal 

causa dessa baixa eficiência de remoção é o lodo liberado pelo reator, que não passa 

pela ação do processo anaeróbio. 

 

 De maneira geral, a qualidade do efluente melhora na medida em que a 

quantidade de lodo no reator aumenta. Porém, a capacidade de retenção de lodo no 

reator é limitada, e pode se esgotar quando qualquer quantidade de lodo produzido 

ultrapassar capacidade do reator, sendo consequentemente, descarregado juntamente 

com efluente. Informações da literatura (Haandel, 1994) confirmam que a camada de 

lodo concentra-se até a altura de 1,5m a partir do fundo do reator. Desde que haja 

acúmulo de areia e, conseqüentemente diminuição da altura disponível, haverá escape 

de lodo. 

 

 Entretanto, este quadro não existia anteriormente como mostra a Figura 5.6. A 

DQO efluente (filtrada e não filtrada) segue praticamente na mesma ordem de 

grandeza. Apesar de serem amostras simples de freqüência mensal e que foram 

praticamente coletadas no mesmo horário. Verificando que esses dados são de 

grande importância pois traduzem que a operação do reator nesta época estava 

estabilizada. Na verdade, não acontecia uma grande liberação de lodo como foi 

quantificada nos sólidos suspensos e sedimentáveis (ver Figura 5.7).  

 

 Então, pode-se dizer que no período de 1996 não existia uma grande ocupação 

do volume do reator por areia. Com o passar do tempo houve uma acumulação 

progressiva de areia no reator e ocasionando consequentemente a ascensão da 

camada de lodo. E como a altura de areia do reator era de 1,24m, e a camada de lodo 

chegava atingir uma altura de 1,5m, como foi comentado anteriormente, a camada 

ultrapassaria o separador de fases. 
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 O separador de fases é o dispositivo mais característico e mais importante do 

reator, pois acima desse promove uma zona de sedimentação que resulta na retenção 

do lodo no reator. O que se chega a concluir é que este não estava funcionando como 

o esperado devido à grande liberação de sólidos, constatada nas Figuras 5.5 e 5.7. 

 

 A eficiência esperada, determinada anteriormente pela expressão de Haandel 

(1994) para o reator RALF, enquadra-se na faixa de eficiência de remoção do reator 

em estudo, o que leva a concluir que o reator UASB começou a operar como um RALF 

quando a camada de lodo atingiu o separador de fases. 

 

 No que diz respeito à temperatura, existem duas faixas com bom desempenho 

para a digestão anaeróbia, mesofílica (30 a 35oC) e termofílica (50 a 55oC) (Lettinga et 

al., 1996). A literatura aponta que o funcionamento com esgoto doméstico é compatível 

com temperaturas na faixa mesofílica. No reator em estudo, a temperatura mantém-se 

constante e 20,5oC, não havendo qualquer indicação que esse fator fosse responsável 

por qualquer variação no desempenho do processo. 

 

 Em relação ao pH e à alcalinidade, sabe-se que ambos são indicadores do 

comportamento do processo biológico na digestão anaeróbia. Os valores observados 

(Tabela 5.8)  não indicam qualquer problema nos estágios de conversão do material 

orgânico (hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese), o que confirma a 

estabilidade do processo anaeróbio no reator. 

 

 

 

6.3 DESENVOLVIMENTO DA MANTA DE LODO 

 

 O estudo do comportamento da manta de lodo de um reator torna-se 

imprescindível para o estabelecimento da quantidade máxima de lodo que o reator 

possa suportar. Esse lodo de excesso, uma denominação para os sólidos que 

acumulam no sistema de tratamento, será fatalmente liberado junto com efluente 
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prejudicando sua qualidade. É fundamental, então, um descarte periódico dessa 

quantidade de lodo. 

 

 Para esse objetivo, que deve ser determinado experimentalmente, é necessário 

o acompanhamento da composição do afluente, porque esse irá influenciar na 

composição do lodo e que por sua vez varia de localidade para outra. 

 

 A manta de lodo desenvolvida no tratamento de esgotos é constituida 

tipicamente, por um lodo não-granulado. Nas camadas superiores da manta 

apresenta-se um lodo menos concentrado e de menor atividade biológica, enquanto 

que, no fundo do reator, apresenta-se uma camada de lodo espesso e relativamente 

ativo. No entanto, no fundo do reator, o lodo pode tornar-se menos ativo devido à 

acumulação de areia, o que determina a necessidade de descarga de lodo, 

principalmente no fundo do reator, para evitar, ou pelo menos reduzir, a acumulação de 

sólidos minerais. 

 

 Os sólidos totais (fixos e voláteis) foram monitorados com o objetivo de avaliar o 

crescimento da manta de lodo durante o período em estudo. 

 

 A razão entre Sólidos Totais Voláteis (STV) e Sólidos Totais (ST) nos lodos 

encontrados em diferentes sistemas pode variar consideravelmente. Isto pode ser 

atribuído a diferentes concentrações de sólidos minerais nos esgotos. Haandel (1994) 

apresentou as razões STV/ST de 0,55 a 0,70, determinadas para diferentes tempos de 

detenção obtidos em vários reatores. E que a concentração média de sólidos totais no 

reator, embora o lodo fique retido numa fração do volume total disponível, é 15 a 35 g/l. 

No fundo do reator, em que se desenvolve normalmente um lodo mais pesado, 

apresenta-se uma concentração de sólidos totais da ordem de 40 a 100 g/l. 

 

 Os resultados dos sólidos obtidos durante os experimentos são apresentados 

na Figura 5.9. Pode-se verificar que nas várias alturas de coletas referentes aos pontos 

1, 2, 3 e 4, foi observada na primeira amostragem uma concentração de sólidos totais 

mais que o dobro do valor máximo normalmente esperado(35 g/l). No ponto 3, que é a 
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amostragem referente à maior altura a partir do fundo do reator, obteve-se um valor 

bastante elevado em comparação com a ordem de concentração citada anteriormente 

por Chernicharo (1997). Ao longo do tempo, esses valores tiveram um aumento 

gradativo, bem como os do sólidos fixos. Os sólidos voláteis sofreram uma redução 

progressiva. 

 

 De inicio os resultados(dia 08/10/87), os sólidos totais voláteis apresentaram 

uma razão STV/ST para os pontos 1, 2, 3 e 4 de 47%, 43%, 44% e 51%, 

respectivamente. No final do experimento, a razão STV/ST chegou a 23%, 11,6%, 

19,7% e 29,5% respectivamente para os pontos 1, 2, 3 e 4. Essa redução dos SVT e o 

aumento dos SF demonstram um acúmulo ao longo do tempo de sólidos fixos (areia) 

no reator. 

 

 Como o princípio do processo de remoção do substrato ocorre através de todo 

leito e manta de lodo, a mistura do substrato com o leito e a manta de lodo é uma 

exigência fundamental para a eficiência de remoção no reator. Entretanto, fica 

evidenciado que o reator estudado possui uma grande ocupação de seu volume por 

sólidos fixos (areia). 

 

 A presença da areia no reator ocasiona uma diminuição do tempo de detenção 

devido à redução do volume útil do reator, além de haver uma dificuldade na mistura 

entre o afluente e a manta de lodo. Esses são os principais fatores responsáveis pela 

baixa eficiência do reator. 

 

 

6.4 POTENCIAL DE NITRIFICAÇÃO/DESNITRIFICAÇÃO DO BREJO 

 

 Os principais caminhos na transformação química do nitrogênio que ocorrem 

nos brejos são: transformação biológica do nitrogênio orgânico a 

amônia(amonificação), oxidação microbiologica da amônia a nitrato(nitrificação), 

redução do nitrato ou nitrito(nitrificação), redução do nitrato ou nitrito(desnitrificação), 

fixação biológica e assimilação. 
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 Sobre a remoção de nitrogênio no leito de brejo em estudo(ver Figura 5.10), nas 

suas três formas, os resultados mostraram que os valores de amônia e nitrato 

mantiveram-se praticamente constantes, enquanto que os valores de TKN 

apresentaram uma redução em média de 93,87 mg/l para 74,23 mg/l, significando uma 

redução de 21%. 

 

 Os caminhos de transformação do nitrogênio orgânico (no TKN) implicam em 

conversão para amônia. Como os valores para esse último componente 

permaneceram constantes, duas possibilidades se apresentam: i) volatilização da 

amônia; ii) conversão para nitrato e depois desnitrificação. 

 

 Para haver volatilização da amônia, os valores de pH no brejo cultivado 

deveriam ser superiores a 11 (Metcalf e Eddy, 1991). Entretanto, as medidas de 

campo encontraram valores médios de pH igual a 7,3 e 7,5, para os respectivos 

pontos 1 e 2. Dessa forma, pode-se afirmar que o fenômeno responsável pela 

remoção de TKN foi a nitrificação seguida de desnitrificação. 

 

 O aumento de TKN nos pontos 1 e 2 pode ser justificado pelo fato de que o 

excesso de lodo que sai com efluente do reator anaeróbio vai se acumulando nestes 

pontos, retidos pela massa de raizes, conforme apontado por Reddy e Kadlet(1997). 

Após retenção, há a degradação do lodo, liberando TKN para o meio líquido. 

 

 A determinação da eficiência de remoção de nitriogênio no leito em estudo 

serviu de base para a verificação do pontencial do brejo cultivado no que diz respeito à 

nitrificação/desnitrificação. 

 

 A liberação de oxigênio realizada pelas macrófitas pode ser determinada 

matematicamente. Para esse cálculo, foi tomado como base que o consumo de 

oxigênio necessário para oxidar totalmente 1g de nitrogênio é 4,33g (Reddy e Kadlet, 

1997), considerou-se que: 

- a redução do TKN corresponde a um decréscimo de 19,64 mg/l (Figura 5.10); 
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- vazão média diária de 0,868 l/s (Tabela 5.1); 

- área superficial do leito(119 m2). 

 

• Quantificação do oxigênio necessário para a redução de TKN ao longo do dia: 

 

0,01964 g/l x 4,33 mg O2 = 0,0850 g O2/l 

 

0,0850 g O2/l x 0,868 l/s x 86400s = 6,374 Kg O2/dia 

 

• Taxa de fornecimento de Oxigênio(T): 

 

T = 6,374 Kg O2/dia / 119 m2 = 53,56 g O2/ m
2  dia 

 

 Considerando-se que o processo de nitrificação é constante ao longo dos leitos, 

é possivel concluir que a área total dos três leitos (408 m2) tem um potencial de 

fornecimento de oxigênio da ordem de 21,853 kg de O2/dia. Para a razão de consumo 

de oxigênio por nitrogênio oxidado de 4,33, o sistema de leitos tem potencial de 

oxidação de 72 %. 

 

 Conforme apontado anteriormente, somente a oxidação do nitrogênio resultaria 

em acúmulo de nitrato. Como isso não ocorreu, o esperado é que a comunidade de 

organismos seja capaz de desnitrificar o nitrato formado. Dessa forma, o processo é 

capaz de, efetivamente, remover o nitrogênio do meio líquido. 

 Sobre a capacidade de oxigenação do brejo, vale a comparação com sistemas 

similares, quais sejam, lagoa facultativa e lagoa aerada. No primeiro caso, o 

parâmetro de projeto para a lagoa facultativa prevê uma taxa em média de 250 kg de 

DBO/ha dia(Sperling, 1996). Considerando-se a utilização de 1,5 kg O2 por kg de 

DBO, a taxa de fornecimento de oxigênio será de 375 kg O2/ha dia ou de 37,5 g de 

O2/m
2 dia. Então, pode-se verificar que o brejo fornece uma taxa na mesma ordem de 

grandeza (53,56 g O2/m
2 .dia). 
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 No caso de lagoa aerada, o consumo energético é da ordem de 1,5 a 2 kg 

O2/kw.h. Nesse caso, para a quantidade potencial de oxigênio fornecido (21,853 kg 

O2/dia), o sistema necessitaria de 14,6 kW.h a 10,9 kW.h. 

 

 As considerações feitas sobre a remoção de nitrogênio pelo sistema, qual seja, 

de que esse processo acontece a partir da nitrificação/desnitrificação, devem levar em 

conta que os organismos envolvidos nessa hipótese são, predominantemente, 

aeróbios. Na figura 5.11, pode-se verificar a similaridade do floco provenitente do lodo 

junto à raiz das macrófitas com o floco proveniente do lodo de um tanque aeróbio. Essa 

similaridade é um indicativo forte de que o ambiente junto às raízes tem características 

aeróbias. 

 

 Outra indicação de que esse ambiente tem característica aeróbia está 

associada à presença de microrganismos encontrados nas raízes das macrófitas, 

Figuras 5.10 a 5.13. Esses organismos são freqüentemente encontrados nos 

processos de lodos ativados. Na microbiota do lodo ativado podem ser encontrados 

normalmente vários tipos de bactérias, entre elas, filamentosas, Zoogleas formando a 

biomassa e, às vezes, fungos e leveduras, sendo os flocos de lodo formados pela 

agregação de bactérias. Na superfície desses flocos, fixam-se protozoários, ciliados 

penduculados ou piritriquias. Os protozoários possuem uma estreita ligação com os 

flocos de lodo, alimentando-se deles, a exemplo dos ciliados livre-nadantes, que se 

movem nos espaços entre os flocos, os flagelados e as amebas. Os 

micrometazoários, rotiferos e pequenos vermes tais como os nematóides também se 

locomovem, em geral no espaço entre os flocos. 

 

 

 

 

 

 

 



 90

7. CONCLUSÃO 
 

 

 Com base nos resultados fornecidos por ensaios, análises e determinações 

realizadas ao longo do período de estudo, chegou-se às seguintes conclusões: 

 

• O tratamento preliminar, e em especial o desarenador, é indispensável no bom 

desempenho de reatores (UASB); 

 

• Variação de vazão ao longo do dia para sistema de tratamento de esgotos 

domésticos conectados na rede pública impõe a utilização de amostras compostas. 

 

• Reatores UASB de profundidade não convencional (menores que 4 m) podem 

chegar a resultados de remoção satisfatórios, há indicações der que a descarga de 

lodo periódica pode contribuir para esse dempenho. 

 

• A avaliação de teores de sólidos (totais, fixos e voláteis) no lodo é um bom 

indicador para a composição do lodo responsável pelo tratamento, inclusive sobre o 

funcionamento do desarenador 

 

• O potencial de nitrificação/desnitrificação do brejo cultivado de fluxo subsuperficial 

indica que o sistema pode ter bons resultados como pós-tratamento de UASB. 

 
• Os microrganismos encontrados junto a raízes das macrófitas indicam claramente 

que se tem ambiente aeróbio, nessa região. 
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