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APLICAÇÃO DA RESPIROMETRIA NA CARACTERIZAÇÃO DO ESGOTO 

DOMÉSTICO AFLUENTE A UMA ETE POR PROCESSO DE LODOS ATIVADOS 

RESUMO 

Foi estudada, no presente trabalho, a aplicabilidade de medidas respirométricas como 

instrumento na caracterização de esgoto doméstico afluente a uma ETE, objetivando o 

aprimoramento de seu controle operacional. 

O esgoto doméstico afluente às estações de tratamento de esgoto apresenta características 

específicas quanto aos seus componentes e cargas. As variações do afluente influem, 

diretamente, no controle operacional de estações de tratamento, e, por isso, fazem-se 

necessários processos de caracterização simplificados, rápidos e, ao mesmo tempo, 

confiáveis. A respirometria, definida como a medida e interpretação da taxa de consumo 

biológico de oxigênio em condições experimentais bem definidas, é uma técnica que vem 

sendo aplicada na caracterização de águas residuárias (Spanjers et al., 1998). 

Nesse sentido, foram desenvolvidas duas grandes frentes de trabalho. A primeira está 

relacionada à parte experimental, na qual foi desenvolvido um respirômetro em escala de 

bancada e foram realizadas medidas respirométricas e análises físico-químicas de apoio para 

caracterização do esgoto em estudo. Trabalhou-se com amostras de esgoto da ETEB-Norte e 

com baixa relação substrato/biomassa (So/Xo) nas medidas respirométricas. A segunda etapa 

do trabalho contempla a análise teórica do comportamento observado no sistema estudado na 

fase de experimentação sob a forma de modelagem matemática do processo de degradação 

biológica. Para tanto, foi desenvolvido e aplicado um modelo simplificado do comportamento 

do processo de lodos ativados visando a obtenção de parâmetros e concentrações das frações 

componentes do esgoto em estudo. 

A metodologia aplicada na execução de medidas respirométricas apresentou resultados 

satisfatórios na geração de respirogramas experimentais, entendidos como a representação 

gráfica da variação das taxas de consumo de oxigênio ao longo do tempo, para o tipo de 

esgoto estudado e a relação So/Xo aplicada nas medidas. 

O modelo simplificado do comportamento de lodos ativados mostrou-se coerente para 

simulação do metabolismo dos organismos ao consumirem oxigênio na degradação biológica 

de um determinado esgoto. 

A aplicação do modelo simplificado aos dados respirométricos obtidos na fase experimental 

permitiu a obtenção de características cinéticas da biomassa em estudo, bem como das 

frações biodegradáveis componentes do esgoto. 

É proposto, então, um método de estimativa direta das frações de carbono e nitrogênio 

presentes no esgoto a partir de correlação entre características padrão de um esgoto e 

respirogramas experimentais. 
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USE OF RESPIROMETRY FOR CHARACTERIZING THE INFLUENT TO AN 

ACTIVATED SLUDGE PLANT TREATING DOMESTIC WASTEWATER 

ABSTRACT 

Domestic wastewater presents hourly variations in composition and flow-rates during the 

day. Consequently, volumetric and organic loading rates are not constant and such 

fluctuations are assimilated by the system only if strict operating control procedures are 

available. Otherwise, depending on process sensitivity, they can affect deeply the plant 

performance. Therefore, the needs for the continuous development of simple, fast and reliable 

methods for wastewater characterization that can better inform on the effects of such 

variations on process parameters is evident. As respirometric assays permit to determine the 

biological oxygen consumption rates under well-defined experimental conditions, it is 

possible that they can be used also as alternative for the actual influent wastewater 

characterization and process evaluation methods. In this way, the applicability of 

respirometric measurements for wastewater characterization was studied aiming at the 

improvement of the process control in activated sludge plants treating domestic sewage. 

In order to achieve the objectives, two aspects were emphasized. First, a lab-scale 

respirometer device was designed, installed, and respirometric analyses were performed. The 

influent domestic sewage was taken from the North Brasilia Wastewater Treatment Plant, and 

subjected to the physical and chemical analyses normally used for wastewater 

characterization. The respirometric assays were carried out with the reactor biomass fed with 

the plant influent wastewater under very low substrate to biomass (So/Xo) ratios. Second, a 

theoretical approach of the biological degradation process in the experimental system lead to 

the proposal of a simplified mathematical model of the activated sludge process. The model 

was meant to permit the evaluation of process parameters and wastewater components. 

The responses obtained from the respirometric assays allowed the generation of respirograms 

representing the variation of the oxygen consumption rates over time for the So/Xo ratios 

used. The proposed model was found to represent well the microorganism metabolism related 

to oxygen consumption during biological wastewater degradation in the activated sludge 

process simulated. The application of the model for describing the respirometric 

measurements allowed the evaluation of the biomass kinetic parameters and the 

biodegradable wastewater fraction as well. Thus, based on the correlation obtained between 

the standard wastewater characteristics and the experimental respirograms obtained, a method 

for estimating the carbon and nitrogen fractions in the influent wastewater was proposed. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O processo de lodos ativados é utilizado mundialmente no tratamento de despejos domésticos 

e industriais pelo fato de exigir pouca área e produzir um efluente de qualidade elevada (von 

Sperling, 1997). Entretanto, para que seu funcionamento seja satisfatório, o processo de lodos 

ativados requer condições favoráveis ao desenvolvimento da comunidade biológica 

responsável pela remoção de matéria orgânica, como disponibilidade de oxigênio e ausência 

de substâncias inibidoras ou tóxicas. O sistema necessita, ainda, de energia para o 

funcionamento dos aeradores. 

Objetivando garantir que sejam mantidas condições ótimas de funcionamento no sistema e 

que um mínimo de energia seja consumida no processo, são monitorados e controlados, nas 

estações de tratamento de águas residuárias: i) o crescimento da população bacteriana; ii) a 

agitação nos locais apropriados; iii) a carga de esgoto; iv) a intensidade de aeração; e v) as 

propriedades de sedimentação. Assim, podem ser garantidos quantidade ideal de sólidos 

suspensos voláteis (biomassa) no reator, oxigênio necessário para as reações e uniforme 

remoção de substrato. A necessidade de controle do sistema deve-se, em grande parte, às 

variações nas características do esgoto afluente. 

A respirometria, definida por Spanjers et al. (1998) como a medida e a interpretação da taxa 

de consumo biológico de oxigênio em condições experimentais bem definidas, apresenta-se 

como um instrumento valioso na operação e dimensionamento de ETEs com processos de 

lodos ativados, pois está fortemente relacionada a dois processos bioquímicos que devem ser 

controlados numa estação de tratamento de águas residuárias: crescimento da biomassa e 

consumo de substrato (Spanjers et al., 1996). A respirometria fornece, basicamente, o 

comportamento da biomassa ao consumir oxigênio na oxidação do substrato, isto é, a taxa de 

respiração dos microrganismos. 

A respirometria vem sendo estudada em diversos países e vários trabalhos a respeito são 

identificados na literatura. Configurações diferentes de respirômetro têm sido apresentadas, 

bem como metodologias utilizando medidas respirométricas têm sido propostas com 

finalidades diversas. 
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No Brasil, existem várias unidades de tratamento de esgoto por processos aeróbios mais 

intensivos, indo desde lagoas aeradas até lodos ativados com remoção biológica de nutrientes. 

Todavia, não há relato de que a respirometria venha sendo utilizada de maneira sistemática no 

controle desses sistemas (Bernardes, 2000). Alguns trabalhos vêm sendo desenvolvidos, como 

por exemplo o de Abreu et al. (2000), que apresenta um método experimental alternativo que 

permite a determinação da cinética de nitrificação em poucas horas e o de Chernicharo et al. 

(1997), que descreve o desenvolvimento e implementação de um respirômetro automatizado 

para a avaliação da atividade microbiana tanto aeróbia quanto anaeróbia. 

A operação de ETEs pode ser melhorada com a utilização da respirometria. As análises 

laboratoriais do substrato de uma amostra por testes de DBO5, ou mesmo DQO, requerem 

certo período de tempo para obtenção dos resultados, dias ou horas, respectivamente. No 

entanto, no controle operacional de processos biológicos em sistemas compactos, os ajustes 

do sistema precisam ser providenciados rapidamente. Diante do exposto, as medidas 

respirométricas apresentam a vantagem de gerarem respostas quase imediatas, pois podem 

fornecer resultados em menos de uma hora. Vale ressaltar, no entanto, que o tempo de medida 

está relacionado ao tipo de resposta esperada, pois experimentos mais longos (relação 

substrato/biomassa, So/Xo, alta) contêm mais informações que experimentos curtos (relação 

So/Xo baixa) (Spérandio e Paul, 2000). 

Assim, a respirometria mostra-se um método adequado à determinação das características do 

esgoto efluente a uma ETE, um bioensaio para a detecção de toxicidade, uma ferramenta para 

o conhecimento do processo biológico de degradação, como também um instrumento no 

monitoramento do funcionamento do sistema.  

Neste trabalho, serão realizadas experiências com um respirômetro, buscando o ajuste das 

medidas respirométricas e sua interpretação para a caracterização da água residuária afluente 

à Estação de Tratamento de Esgotos de Brasília – Norte, onde foi verificado o anseio, por 

parte do quadro de operação da estação, por ferramentas que possam complementar as 

análises de rotina, tornando mais eficiente o controle e, conseqüentemente, melhorando o 

processo como um todo. 
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Com esse intuito, o trabalho está estruturado em 6 capítulos. Neste primeiro capítulo, a foi 

justificada a pesquisa. O segundo capítulo aborda o referencial teórico que embasou o 

desenvolvimento do trabalho. No terceiro capítulo, é apresentada a metodologia de execução 

dos procedimentais experimentais e de desenvolvimento e aplicação do modelo simplificado. 

O quarto capítulo traz os resultados alcançados e discussões. E, por fim, no sexto e último 

capítulo, são relacionadas as principais conclusões e as recomendações para pesquisas futuras. 
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2 - OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é o estudo da viabilidade da utilização da respirometria como 

ferramenta na caracterização do esgoto doméstico afluente ao reator de uma estação de 

tratamento de esgoto (ETE), tendo em vista o monitoramento e o estabelecimento de métodos 

mais adequados e seguros para o controle operacional da estação. A caracterização aborda os 

componentes biodegradáveis carbono e nitrogênio. Para tal, foram analisadas amostras da 

Estação de Tratamento de Esgoto de Brasília – Norte (ETEB-Norte). 

O trabalho tem como objetivos específicos: 

 a concepção e a verificação da aplicabilidade do equipamento montado, um 

respirômetro, para medições respirométricas; 

 o desenvolvimento de metodologia de medidas respirométricas para determinação das 

taxas de respiração e construção de respirogramas experimentais utilizando-se a 

biomassa do sistema de lodos ativados e o esgoto sanitário afluente à ETE como 

substrato; 

 adaptação de um modelo simplificado do comportamento do processo de lodos 

ativados para simulação dos respirogramas experimentais e para determinação da 

característica padrão do esgoto analisado; 

 proposição de um método para correlação direta de respirogramas experimentais com 

os componentes biodegradáveis do esgoto.  
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3 - REFERENCIAL TEÓRICO 

A degradação biológica aeróbia de matéria orgânica, cujas reações envolvidas demandam 

oxigênio dissolvido no meio, é o principal processo biológico em que se baseia a 

fundamentação teórica deste trabalho. Por esse motivo, são abordados, no primeiro item deste 

capítulo, os mecanismos de degradação biológica, identificados os organismos responsáveis 

pelo processo e a seqüência de remoção das frações de contaminantes e descrito o processo 

biológico de estabilização de material orgânico, com ênfase nas etapas em que há consumo de 

oxigênio, respiração aeróbia. 

Esse embasamento teórico permitirá a compreensão dos conceitos do item subseqüente, no 

qual é apresentada a respirometria e se discorre sobre a cronologia da aplicação da técnica, o 

equipamento de medida e as classificações apresentadas na literatura, os procedimentos e os 

cuidados requeridos na utilização do método de análise respirométrica. São, então, 

apresentados os tipos de aplicação desse tipo de análise, principalmente o que a literatura 

especializada registra sobre o emprego da técnica na caracterização de esgotos, objeto deste 

trabalho. 

O último item aborda a modelagem do processo de lodos ativados. A modelagem, por 

constituir-se da representação de um sistema, tem papel importante no conhecimento dos 

processos que compõem o todo. A simulação das reações biológicas por um modelo 

matemático possibilita a determinação de mecanismos e etapas de funcionamento do sistema 

e a determinação de taxas, componentes e outros parâmetros, por meio dos quais pode ser 

explicado o processo. Tendo em vista a aplicação de modelagem matemática nos resultados 

alcançados por respirometria, são apresentados modelos matemáticos nos quais foi baseado o 

modelo simplificado do comportamento de lodos ativados desenvolvido e utilizado no 

trabalho. 

3.1 - DEGRADAÇÃO BIOLÓGICA DA MATÉRIA ORGÂNICA DE ÁGUAS 

RESIDUÁRIAS 

O tratamento de esgotos, enquanto técnica de remoção de contaminantes de águas servidas, 

utiliza-se de métodos físicos, químicos ou biológicos para atender os variados graus de 

qualidade de seus efluentes. O tratamento biológico, que visa reproduzir os fenômenos 
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naturais de depuração em corpos d’água, envolve a degradação de substâncias orgânicas 

biodegradáveis por atividade biológica. Os organismos responsáveis pelo processo de 

depuração podem desenvolver-se no sistema sob a forma aderida (com meio fixo para 

sustentação) ou dispersa no meio líquido (sem estrutura fixa de sustentação), de acordo com 

as condições ambientais em que se encontrem. 

Tendo em vista a compreensão do mecanismo como se dá a degradação do material orgânico 

em um sistema (reator) que simule as condições encontradas no processo de lodos ativados, 

este item pretende apresentar, de forma sucinta, as bases do tratamento biológico, com 

enfoque no processo aeróbio de crescimento suspenso. 

3.1.1 - Elementos do tratamento biológico: a biomassa e os componentes da água 

residuária 

As águas residuárias, ao serem submetidas a um processo biológico de tratamento, sofrem a 

degradação dos compostos orgânicos, graças à ação microbiológica de uma variedade de 

organismos, a biomassa. 

O exame microscópico da biomassa extraída de um sistema de lodos ativados, por exemplo, 

revela que o lodo é constituído por uma população heterogênea de microrganismos. A 

natureza dessa população muda continuamente em resposta às variações na composição da 

água residuária e das condições ambientais (Roš, 1993). 

Uma das classificações de microrganismos, segundo Metcalf & Eddy (1991), prevê a 

existência de dois grandes grupos: procariontes (archaebactéria e eubactéria), de grande 

importância no tratamento biológico, geralmente referidos como bactérias, e eucariontes, que 

incluem vegetais, animais e protozoários. Pelczar Jr. (1997) classifica os microrganismos em 

três reinos: monera (seres mais simples, sem núcleo diferenciado, como bactérias), protista 

(seres simples, mas com núcleo diferenciado, como algas microscópicas e protozoários) e 

fungi (leveduras e bolores). 

Desempenham papel significativo no tratamento biológico as bactérias unicelulares, os 

fungos, as algas, os protozoários e os rotíferos. Dentre eles, as bactérias são as mais 

importantes, sendo encontradas em todos os tipos de processos biológicos de tratamento. As 
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bactérias são as principais responsáveis pela assimilação da matéria orgânica, enquanto os 

protozoários consomem bactérias dispersas no meio que não flocularam e os rotíferos 

consomem pequenos flocos biológicos não sedimentados. Os principais gêneros de bactérias 

presentes no lodo ativado são: Pseudomonas, Zoogloea, Archromobacter, Flavobacterium, 

Nocardia, Bdellovibrio, Mycobacterium, Nitrossomonas e Nitrobacter, responsáveis pela 

nitrificação, e formas filamentosas como Sphaerotilus, Beggiatoa, Thiothrix, Lecicothrix e 

Geotrichum (Metcalf & Eddy, 1991).  

Além da importância conferida aos organismos presentes no tratamento biológico por sua 

atividade metabólica, num sistema de lodos ativados, a presença da comunidade biológica no 

reator é imprescindível por causa da capacidade de se agruparem formando flocos, cuja 

tendência à sedimentação é maior. Teoricamente, quando as águas residuárias entram em 

contato com os microorganismos do lodo ativado, na presença de oxigênio dissolvido, os 

sólidos em suspensão e coloidais (e, de alguma forma, as substâncias solúveis) da água 

residuária são adsorvidos na superfície do floco de lodo ativado (Roš, 1993). Assim, no floco 

encontram-se, além dos microrganismos, matéria inerte e material orgânico. 

O floco tem por base a aderência de bactérias formadoras de floco. Em algumas espécies de 

bactérias, a parede celular é envolvida por uma outra camada externa, formada por um 

material gelatinoso, chamada cápsula (com limites definidos) ou camada gelatinosa (quando 

difusa). Acredita-se que a aderência ocorra por causa de exopolissacarídeos presentes nessa 

camada ou cápsula gelatinosa. Por fim, aderem protozoários que colonizam o floco e 

eliminam um muco pegajoso que ajuda na coesão do floco (von Sperling, 1996). 

De acordo com a relação entre a presença de bactérias filamentosas e as formadoras de flocos, 

o lodo apresentará melhor ou pior sedimentação. A presença de grande número de 

filamentosas, por exemplo, pode ocasionar o intumescimento do lodo (bulking), caracterizado 

pela diminuição da densidade do floco, prejudicando a sedimentação. 

A formação do floco depende ainda da reprodução celular e do conseqüente aumento do 

número de células bacterianas. O processo reprodutivo ocorre, na maioria dos casos, por 

fissão binária, divisão sucessiva em duas novas células. A divisão é limitada por fatores 

ambientais como a concentração de substratos e nutrientes para síntese celular, de tal forma 



8 

que, em soluções de lodo e esgoto com baixas relações de S/X (substrato/biomassa), não se 

verifica um aumento significativo de organismos no meio com o consumo do substrato. 

Durante a reprodução bacteriana, os organismos, de acordo com a disponibilidade e/ou 

escassez de alimento, vão apresentar taxas diferenciadas de crescimento, como demonstrado 

na Figura 3.1. Importa relacionar sua atividade metabólica com a velocidade de consumo de 

substrato, e conseqüentemente oxigênio, evidenciando as fases de crescimento bacteriano 

exponencial, onde as bactérias, depois de aclimatadas, intensificam seu metabolismo, 

aumentando, dessa forma, a biomassa e diminuindo o substrato do meio, e a fase de declínio, 

quando a mortandade de células microbianas é resultado da respiração endógena. Esse é um 

recurso utilizado pelo organismo, em que o próprio protoplasma celular e os nutrientes de 

células lisadas são utilizados como alimento, dada a escassez ou ausência de qualquer outro 

substrato exógeno.  

Figura 3.1 – Curva típica de crescimento bacteriano 

A fonte dos compostos necessários à produção de energia e formação celular dos organismos 

é a matéria orgânica disponível nas águas residuárias. A utilização do substrato pela célula 

bacteriana pode ser visualizada pelas etapas apresentadas na Figura 3.2. 
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Figura 3.2 – Remoção de contaminantes por bactérias (modificada de Tchobanoglous e 

Schroeder, 1985) 

O substrato encontra-se no esgoto sob a forma de material suspenso, coloidal e dissolvido. 

Partículas e macromoléculas não podem ser transportadas para o interior da célula sem antes 

serem hidrolisadas em frações menores por exoenzimas liberadas pela bactéria. Após a 

hidrólise, as partículas podem então atravessar a membrana citoplasmática, atingindo o 

interior da célula, onde se processam os demais metabolismos com o auxílio das 

endoenzimas. 

O material orgânico presente no líquido afluente ao sistema de tratamento por lodos ativados 

é composto por diversas frações. A primeira grande diferenciação é a que separa a matéria 

orgânica biodegradável, sujeita à ação dos microrganismos, da não biodegradável. Outra 

subdivisão diz respeito ao tamanho das partículas, sendo o material classificado em dissolvido 

e particulado (em suspensão e coloidal). Van Haandel e Marais (1999) propõem na Figura 3.3 

um esquema simplificado do material orgânico de águas residuárias. 

A representação do material orgânico em termos de DQO (Demanda Química de Oxigênio), 

que corresponde ao consumo de oxidante (produtos químicos) necessário para a degradação 

da matéria orgânica sem a necessidade de atividade biológica, foi preferida por van Haandel e 

Marais (1999) pelo teste apresentar vantagens operacionais e detectar também a fração não 

biodegradável, a qual não é obtida pelo teste de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio). 
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Figura 3.3 – Representação das frações de material orgânico no esgoto (modificada de van 

Haandel e Marais,1999) 

Em um sistema de lodos ativados, por exemplo, a fração particulada, independente do fato de 

ser ou não biodegradável, tende a ser adsorvida pelos flocos de lodo por causa de suas 

características. Aquelas partículas que podem ser degradadas pelos organismos, mas que 

ainda precisam sofrer transformações até atingirem condições de serem metabolizadas, são 

denominadas de material lentamente biodegradável. As demais partículas, fração não 

biodegradável, permanecem aderidas ao floco, juntamente com o qual são eliminadas no lodo 

excedente. 

A parte dissolvida não biodegradável deixa o sistema com o afluente tratado, enquanto a 

biodegradável, cujas dimensões possibilitam seu transporte através da parede celular, é 

imediatamente metabolizada, constituindo o material rapidamente biodegradável. 

3.1.2 - Processo aeróbio de estabilização do material orgânico 

Os compostos orgânicos, após terem sido selecionados pela membrana celular e transportados 

ao interior da célula, sofrem processos químicos provocados por enzimas intracelulares, ou 
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seja, são metabolizados. O metabolismo refere-se à utilização do material orgânico pelos 

microrganismos, transformando-o em material celular e produtos finais estáveis. Ocorrem, 

basicamente, dois processos: catabolismo ou desassimilação, quando o substrato sofre 

degradação produzindo energia, e anabolismo ou assimilação, quando ocorre a síntese de 

novo material celular. Os dois processos são interdependentes, visto que o anabolismo 

necessita da energia gerada pelo catabolismo, enquanto esse depende da produção celular 

(assimilação) para acontecer. 

No tratamento biológico de águas residuárias, desempenham importante papel os organismos 

quimioheterótrofos, responsáveis pela maior parte das reações que acontecem no tratamento, e 

quimioautótrofos, responsáveis por processos como a nitrificação. Para desempenharem suas 

funções, os microrganismos necessitam de fontes de carbono, energia e nutrientes. O carbono 

é fornecido pela matéria orgânica, no caso dos quimioheterótrofos, e gás carbônico, no caso 

dos quimioautótrofos. A energia é obtida, pelos quimioheterótrofos, a partir da matéria 

orgânica e, pelos quimioautótrofos, a partir da matéria inorgânica. 

Os organismos, de acordo com o tipo de seu metabolismo, podem realizar respiração ou 

fermentação para desassimilação e produção de energia (catabolismo). 

A fermentação não requer a presença de aceptores externos de elétrons, sendo realizada por 

grupos de organismos anaeróbios obrigatórios, cuja sobrevivência é condicionada à ausência 

de oxigênio no meio, anaeróbios facultativos verdadeiros, que realizam respiração aeróbia ou 

fermentação de acordo com a disponibilidade de O2 no meio, e anaeróbios aerotolerantes, que 

fazem estritamente fermentação, mas não são sensíveis à presença de oxigênio molecular 

(Metcalf & Eddy, 1991). 

Na respiração ou catabolismo oxidativo, ocorre a oxidação da matéria orgânica ou compostos 

inorgânicos reduzidos (doadores de elétrons) por um agente oxidante (aceptor de elétrons). Na 

respiração aeróbia, o oxigênio dissolvido no meio é utilizado como agente oxidante. 

Organismos que dependem do oxigênio para sua sobrevivência são denominados aeróbios 

estritos. Quando o meio não dispõe de oxigênio dissolvido, mas detém outros oxidantes como 

nitrato ou sulfato, alguns organismos utilizam esses compostos como aceptores de elétrons. 

São denominados aeróbios facultativos os que utilizam nitrato na ausência de oxigênio e 

anaeróbios estritos aqueles que só consomem sulfato. Quando a matéria orgânica é oxidada 
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por nitrato (condições anóxicas) ou por sulfatos, caracteriza-se a respiração anaeróbia. Deve 

ser ressaltado que o sistema tende a utilizar primeiro os aceptores de elétrons cuja reação 

produza maior quantidade de energia, sendo utilizado, preferencialmente, o oxigênio, seguido 

do nitrato, e, por fim, o sulfato. Assim, em sistema aeróbio, a atividade catabólica pode ser 

indicada pelo consumo do oxigênio do meio. 

O tratamento aeróbio de cargas orgânicas pode ser representado, de forma sucinta, pelas 

Equações simplificadas 3.1, 3.2 e 3.3: 

 oxidação do substrato 

 I

Enzimas HOyHxCOOzyxCxHyOz   222 2/1)2/14/1(  (3.1) 

 síntese celular 

23 )52/14/1()( OzyxnnNHCxHyOzn   

 II

Enzimas HOHynCOxnnNOHC   22275 )4(2/)5()(  (3.2) 

 respiração endógena 

 III

Enzimas HnNHOnHnCOnOnNOHC   3222275 255)(  (3.3) 

 

Onde HI, HII e HIII correspondem à produção de energia no sistema. 

Os organismos autótrofos oxidam material inorgânico para produção de energia. Alguns 

grupos de bactérias, capazes de converter nitrogênio amoniacal (NH4
+
) em nitrito (NO2

-
) e 

nitrato (NO3
-
) por meio da oxidação biológica da amônia (nitrificação), são chamados 

bactérias nitrificantes. A nitrificação acontece em ambiente necessariamente aeróbio em duas 

etapas. Na primeira, bactérias da espécie Nitrosomonas reduzem a amônia a nitrito. Na 

segunda, são as Nitrobacter as responsáveis pela conversão do nitrito a nitrato, como é 

mostrado nas Equações 3.4 e 3.5.  

 

 IV

asNitrosomon
HNOOHHONH  



2224 25,1  (3.4) 
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 V

rNitrobacte
HNOONO  



322 2/1  (3.5) 

 

Onde HIV e HV correspondem à energia produzida. 

A amônia, por sua vez é resultante de processos de degradação biológica anaeróbia 

denominado amonificação, não demandando oxigênio do sistema. 

No caso da nitrificação, por ser um processo que consome oxigênio, interessa quantificar a 

demanda por esse aceptor de elétrons nas reações. Observa-se, pelas Equações 3.4 e 3.5, que, 

no processo de transformação de um mol de nitrogênio amoniacal (NH4
+
) para nitrito (NO2

-
), 

são consumidos pela reação 1,5 moles de oxigênio, resultando em 3,43 g de O2/g de N 

oxidado, enquanto a redução de nitrito para nitrato (NO3
-
) requer 1,14 g O2/g de N, de forma 

que, no processo total de nitrificação, são necessários 4,57 g de O2.  

Há de se ressaltar que existe uma relação entre a massa celular sintetizada e a massa de 

material orgânico metabolizado durante o tratamento biológico, que é dada pela constante Y, o 

coeficiente de produção celular. Visto que o metabolismo envolve o consumo de oxigênio, o 

Y indica, ainda, a relação entre oxigênio consumido na síntese celular e o oxigênio total 

utilizado no metabolismo celular, ou seja, síntese e oxidação de substrato. O valor numérico 

de Y deve variar de acordo com o tipo de organismo e com a natureza da atividade catabólica. 

No caso do catabolismo oxidativo, por exemplo, distinguem-se valores para organismos 

heterótrofos e autótrofos. 

Por fim, o nitrogênio pode ser eliminado por meio de reações que não envolvem o consumo 

de oxigênio, num processo denominado desnitrificação. Nesse processo, ocorre a redução do 

nitrato a nitrogênio gasoso, em condições anóxicas, por bactérias heterótrofas de espécies 

como Aerobacter, Flavobacterium, Microccocus, Pseudomonas, entre outras (Metcalf 

&Eddy, 1991). Segundo van Haandel e Marais (1999), a reação de desnitrificação pode ser 

representada pela Equação 3.6: 

 
  35/)24(5/)24( NOzyxHzyxCxHyOz  

 222 )24(10/1)232(5/1 NzyxOHzyxxCOEnzimas    (3.6) 
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Esse processo, entretanto, por não utilizar oxigênio, não pode ser reproduzido em ensaios 

baseados em medidas de respiração ou consumo de oxigênio. 

3.2 - RESPIROMETRIA 

No tratamento de esgoto por processo biológico, a depuração do afluente fica condicionada à 

existência de microrganismos que, para sobreviverem no sistema, consomem substrato, 

produzindo energia e massa celular. Tratando-se de um sistema aeróbio, os organismos 

respiram, oxidando a matéria orgânica por meio do oxigênio dissolvido no meio líquido.  

Respirometria é a medida e a interpretação da taxa de respiração do lodo ativado, definida 

como a quantidade de oxigênio que é consumida pelos microrganismos por unidade de 

volume e tempo. 

A respirometria vem sendo empregada de maneiras diversas. Em 1880, foram iniciadas as 

primeiras medidas respirométricas, utilizadas na determinação dos gases no sangue, tendo 

sido desenvolvido, em 1890, o primeiro respirômetro para medir a demanda de oxigênio em 

águas residuárias. Em 1926, foi desenvolvido o respirômetro de Walburg, no qual, em um 

volume constante, a depleção do oxigênio é medida por manômetros, tendo sido utilizado, 

inicialmente, nas análises de DBO, apesar de sua finalidade ser a detecção de toxicidade 

(Leite e Morita, 1999). Com o passar do tempo, respirômetros diferentes passaram a ser 

utilizados para análise de águas residuárias, de processos de lodos ativados e na cinética de 

degradação de constituintes de águas residuárias (Roš, 1993). 

Segundo Spanjers et al. (1998), apesar de terem sido propostas na literatura muitas estratégias 

de controle empregando respirometria, poucas aplicações têm sido publicadas. O pequeno 

número de aplicações práticas com sucesso deve-se, em parte, a técnicas inadequadas de 

medida e à carência de entendimento do conteúdo dos dados respirométricos. Vale ressaltar 

que, apesar de tais considerações dos autores dizerem respeito a dados disponíveis até o ano 

de 1998, observa-se que ainda são poucos os relatos de aplicação prática da técnica até os dias 

atuais. 

Apesar de a literatura apresentar a respirometria predominantemente aplicada ao tratamento 

de esgotos por processos de lodos ativados, visto ela estar fundamentada basicamente no 
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consumo de oxigênio para o metabolismo dos organismos responsáveis pelo tratamento, ela 

apresenta potencialidade de aplicação em outros processos de tratamento biológico de 

esgotos. 

3.2.1 - Respirômetros 

A medição do comportamento do oxigênio sob condições controladas é realizada em aparatos 

denominados respirômetros. O respirômetro consiste, basicamente, de um reator (câmara de 

respiração) e de um equipamento capaz de medir a variação de oxigênio no sistema. No 

reator, são colocados em contato substrato, biomassa e oxigênio dissolvido, entre outros 

componentes para controle das reações no sistema. 

Vários são os arranjos de respirômetros. Os mais comumente utilizados dispõem, além do 

reator e do medidor de OD, de uma bomba de ar ou compressor para fornecimento do 

oxigênio à massa líquida e um agitador magnético para promover a mistura dos constituintes 

da solução. Outro tipo de agitador pode ser utilizado desde que seu poder de agitação seja 

equivalente ao do agitador magnético. A medida de oxigênio deve ser feita por modelos 

profissionais de medidores de OD (oxigênio dissolvido), com capacidade de detectar 

variações na concentração de oxigênio de 0,00 a 10,00 mg/L (Roš, 1993). 

Várias configurações de respirômetros foram desenvolvidas, desde as mais simples, operadas 

manualmente, usadas nas medidas de DBO, até as totalmente automatizadas e, em alguns 

casos, com o próprio tanque de aeração funcionando como câmara de reação. 

Spanjers et al. (1998) defende que, apesar de alguns equipamentos para medida de DBO e de 

toxicidade serem concebidos para determinar demandas de oxigênio e grau de toxicidade, 

respectivamente, eles não fornecem taxas (medidas expressas por unidade de tempo) caso não 

sejam adaptados a sua operação ou os seus procedimentos de cálculos. 

Roš (1993) divide os respirômetros em dois grupos: 

 respirômetros fechados, subdivididos em 

- manométricos - medem a diferença de pressão no sistema enquanto o oxigênio 

é consumido, 
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- volumétricos - operados à pressão constante, registram o oxigênio consumido 

por meio de uma célula eletrolítica que libera oxigênio quando a pressão 

interna no sistema decresce, 

- combinados - medem a diferença de pressão a diferentes volumes e pressões no 

sistema; 

 respirômetros abertos, classificados de acordo com a continuidade da medição em 

- contínuos, 

- descontínuos. 

De acordo com Spanjers et al. (1998), a operação dos respirômetros é caracterizada em in-

line, on-line, in-situ, contínuo, semicontínuo ou de batelada, de acordo com o modo pelo qual 

o respirômetro está relacionado com o sistema de tratamento. No que concerne às técnicas de 

medida respirométrica, essas se classificam segundo dois critérios: (1) a fase em que a 

concentração de oxigênio é medida (gasosa ou líquida) e (2) se há ou não entrada/saída de 

líquido ou gás no sistema (regime estático ou dinâmico). 

Com relação aos respirômetros baseados em medidas do oxigênio tomadas na fase gasosa, ao 

invés de ser aferida diretamente a concentração do oxigênio, essa é estimada por variações no 

volume (respirômetros volumétricos) ou na pressão (respirômetros manométricos) utilizando-

se a lei dos gases. A Equação 3.7 indica o balanço de massa na fase gasosa. 

   )*( LLLLGsaientGentGG CCaKVCFCFCV
dt

d
  (3.7) 

onde: 

CL = concentração de oxigênio dissolvido na fase líquida (mg/L) 

CL
*
 = concentração de saturação de oxigênio dissolvido (mg/L) 

CG = concentração de O2 na fase gasosa (mg/L) 

CG ent = concentração de O2 na fase gasosa entrando no sistema (mg/L) 

Fent = taxa de fluxo de gás entrando no sistema (L/h) 

Fsai = taxa de fluxo de gás saindo do sistema (L/h) 

KLa = coeficiente de transferência de oxigênio (baseado no volume líquido) (L/h) 
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VL = volume da fase líquida (L) 

VG = volume da fase gasosa (L) 

As medidas de oxigênio na fase líquida são as mais comumente aplicadas. Nesse caso, a 

determinação das variações na concentração de O2 é realizada por meio de um eletrodo de 

oxigênio dissolvido (Gernaey et al., 2001). Na fase líquida, a taxa de respiração é obtida pelo 

balanço de massa dado pela Equação 3.8: 

   rVCCaKVCQCQCV
dt

d
LLLLLGsaientLentLL  )*(  (3.8) 

onde: 

CL = concentração de oxigênio dissolvido na fase líquida (mg/L) 

CL
*
 = concentração de saturação de oxigênio dissolvido (mg/L) 

CL ent = concentração de oxigênio dissolvido na fase líquida entrando no sistema (mg/L) 

CG = concentração de O2 na fase gasosa (mg/L) 

KLa = coeficiente de transferência de oxigênio (baseado no volume líquido) (L/h) 

Qent = taxa de fluxo de líquido entrando no sistema (L/h) 

Qsai = taxa de fluxo de líquido saindo do sistema (L/h) 

r = taxa de respiração da biomassa no líquido (mg/L.h
-1

) 

VL = volume da fase líquida (L) 

Com relação ao regime do gás e do líquido no sistema, os termos que representam o 

transporte do gás e/ou do líquido são desprezados de acordo com a configuração do 

respirômetro: 

 

Gás em regime estático / líquido em regime estático 

Nesse tipo de respirômetro não há transporte de ar ou líquido no sistema, de modo que a taxa 

de respiração é representada pela Equação 3.9. 
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 r
dt

dCL   (3.9) 

Normalmente, a respiração é medida por um sensor de OD imerso em um reator que registra a 

diminuição na concentração de oxigênio com o tempo. Como não deve haver adição de ar ao 

sistema, o ensaio é normalmente realizado em uma câmara fechada e sem espaço entre a 

tampa e o nível do líquido. No entanto, segundo Gernaey et al. (2001), existem relatos na 

literatura de alternativas para a minimização da entrada de ar na massa líquida pela interface 

entre as duas fases e de experiências onde a aeração superficial foi negligenciada em 

respirômetros abertos. 

Gás em regime dinâmico / líquido em regime estático 

O respirômetro é aerado continuamente, o que permite maior relação So/Xo no reator. No 

balanço de massa, deve ser considerada a transferência de oxigênio na aeração, como 

demonstrado na Equação 3.10. 

 rCCaK
dt

dC
LLL

L  )*(  (3.10) 

A utilização desse tipo de respirômetro implica a determinação do coeficiente de transferência 

de oxigênio pelo aerador. Esse valor pode ser obtido por diversos métodos, inclusive por meio 

de respirometria, operando-se o respirômetro na fase endógena ou adicionando um substrato, 

cujo consumo do oxigênio seja previamente conhecido. Conhecendo-se o oxigênio 

remanescente no sistema e a parte utilizada pela biomassa, pode ser estimado o oxigênio 

transferido para o meio líquido, determinando-se, assim, o KLa. Segundo Gernaey et al. 

(2001), a determinação de KLa pode, para algumas águas residuárias, ser problemática. 

 

 

Gás em regime estático / líquido em regime dinâmico 

Nesse tipo de configuração, o respirômetro conta com dispositivo que permite o 

bombeamento do lodo ativado através do sistema. São medidas as concentrações de O2 na 
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entrada e saída do sistema, e relacionadas com o tempo de detenção no respirômetro 








V

Qin , 

de forma que a taxa de respiração é calculada pela Equação 3.11: 

 rCC
V

Q

dt

dC
LentL

entL  )(  (3.11) 

Esse tipo de sistema deve dispor de dois medidores de OD. Buscando solucionar essa 

exigência do sistema, Spanjers (1993) propõe a medida das concentrações na entrada e saída 

pelo mesmo sensor. Para tal, com o auxílio de um sistema de válvulas, a direção do fluxo é 

alternada periodicamente. 

Respirômetro híbrido 

Trata-se de um equipamento proposto por Vanrolleghem e Spanjers (1998), no qual são 

combinados os princípios de gás em regime estático / líquido em regime dinâmico e gás em 

regime dinâmico / líquido em regime estático. Dessa forma, as vantagens dos dois princípios 

são combinadas e as desvantagens suprimidas. O respirômetro consiste de uma câmara de 

respiração não aerada e de um vaso aerado aberto e é equipado com dois medidores de OD. 

Nesse caso, podem ser aplicadas quaisquer das duas Equações 3.12 ou 3.13 para obtenção da 

taxa de respiração. O balanço de massa da câmara não aerada dado pela Equação 3.11 não 

requer KLa, enquanto a Equação 3.13 apresenta-se como opção quando seja conhecido KLa.  
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2

2 )( rCC
V

Q

dt

dC
LL

entL   (3.12) 

 11

*

12

1

1 )()( rCCaKCC
V

Q

dt

dC
LLLLL

entL   (3.13) 

 

onde: 

CL1 = concentração de oxigênio dissolvido na fase líquida no vaso de aeração (mg/L) 

CL2 = concentração de oxigênio dissolvido na fase líquida na câmara de respiração (mg/L) 
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CL
*
 = concentração de saturação de oxigênio dissolvido (mg/L) 

KLa = coeficiente de transferência de oxigênio (baseado no volume líquido) (L/h) 

Qin = taxa de fluxo de líquido entrando no sistema (L/h) 

r1 = taxa de respiração da biomassa no líquido no vaso de aeração (mg/L.h
-1

) 

r2 = taxa de respiração da biomassa no líquido na câmara de respiração (mg/L.h
-1

) 

V1 = volume no vaso de aeração (L) 

V2 = volume na câmara de respiração (L) 

Há, no mercado, algumas opções de respirômetros com configurações variadas vendidas 

comercialmente. Segundo Spanjers et al. (1998), apesar de serem utilizados principalmente 

equipamentos de medidas (respirômetros) comerciais, na pesquisa prevalece o uso de 

configurações de equipamentos na fase de protótipos, desenvolvidos em escala de laboratório, 

baseados, comumente, em medidas a partir de sensores de OD. 

3.2.2 - Medidas respirométricas 

As taxas de respiração são normalmente medidas por meio de respirômetros. As medidas 

podem ser facilitadas e aprimoradas por meio do emprego de respirômetros com maiores 

níveis de automação, que controlam amostragem e calibração, bem como calculam e 

registram taxas de respiração. É opcional a instalação de computador com monitor e 

impressora para cálculo e apresentação gráfica dos dados gerados, tendência observada nos 

últimos trabalhos realizados (Chernicharo et al., 1997; Spérandio e Paul, 2000; Vollertsen e 

Hvitved-Jacobsen, 1999). 

Procede-se às medidas respirométricas adicionando uma porção do lodo ativado ao reator, 

aerando-o e disponibilizando substrato (esgoto). Pelo processo de respiração, o oxigênio 

disponível na mistura lodo/esgoto vai sendo consumido pela biomassa e o decaimento na 

concentração de OD registrada ao longo desse período. 

O lodo é constituído por um conjunto de organismos que utilizam substrato e oxigênio em seu 

metabolismo. Não havendo, no meio, substrato oriundo de fonte externa, em condições de 

temperatura e oxigenação adequadas a sua sobrevivência, esses organismos entram na fase 

endógena. Nessa fase, como não há material disponível para a síntese celular, ocorre somente 
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o decaimento da biomassa. As células mortas, passando pelo processo de hidrólise, servem de 

alimento para as demais. A diminuição gradual no número de organismos faz com que a taxa 

de consumo de oxigênio tenda a decrescer ao longo do tempo até que toda a biomassa tenha 

se extinguido. Diante disso, pode-se deduzir que a respiração endógena é praticamente 

independente da concentração de substrato e, conseqüentemente, um indicativo da biomassa 

ativa (Spanjers et al., 1998). 

Entretanto, havendo disponibilidade de substrato externo no meio, a taxa de retirada de 

oxigênio é composta por duas partes: taxa de respiração do substrato, que corresponde à 

retirada de oxigênio para degradação do substrato e taxa de respiração do lodo (células 

bacterianas), como mostrado na Equação 3.14. 

 endsu rrr   (3.14) 

onde: 

r = taxa de respiração total (mg/L.h
-1

) 

rsu = taxa de respiração do substrato (exógena) (mg/L. h
-1

) 

rend = taxa de respiração endógena (mg/L. h
-1

) 

A taxa de respiração endógena (rend) pode ser determinada adicionando-se lodo ao reator, o 

qual deve permanecer sob aeração até que seja atingida a saturação do oxigênio dissolvido no 

meio. Cessando a aeração, o oxigênio no meio tende a declinar, donde é aferida a taxa de 

consumo de oxigênio. A constante de aeração, KLa, também pode ser obtida reaerando, em 

seguida, a solução de biomassa (sem substrato). Descontada a respiração endógena (taxa de 

consumo de OD pela biomassa), o acréscimo de oxigênio registrado corresponde ao oxigênio 

transferido para a massa líquida. 

Observa-se, ao longo das medidas respirométricas, a contínua redução da taxa com que é 

utilizado oxigênio. Esse declínio nas taxas é causado pela diminuição do alimento disponível 

na mistura lodo/esgoto do reator. Observa-se, enfim, que, não havendo mais a taxa 

correspondente ao consumo de substrato (rs), a única taxa a se desenvolver no sistema será a 

endógena.  



22 

O gráfico que representa o comportamento da taxa de consumo de OD, ou taxa de respiração, 

(mg/L. h
-1

) versus o período de tempo da medição (h) é chamado respirograma e indica como 

a biomassa responde à presença de alimento. A partir do respirograma, além dos valores da 

taxa de respiração, pode ser determinada a demanda total de oxigênio para consumo do 

material degradável presente no esgoto analisado pela área entre a curva da taxa de respiração 

total e a da taxa de respiração endógena em um determinado intervalo de tempo. Outro 

parâmetro que pode ser calculado é a taxa de respiração específica, dada pela Equação 3.15: 

 
B

e
X

r
R   (3.15) 

onde: 

Re = taxa específica de consumo de oxigênio (mg/g.h
-1

) 

r = taxa de respiração (mg/L.h
-1

) 

XB = concentração de microrganismos (biomassa) expressa em termos de sólidos suspensos 

voláteis (g/L) 

Alguns atributos das medidas respirométricas são de fundamental importância na 

interpretação das taxas de respiração. São eles: a fonte de biomassa, o tipo de substrato, o 

tempo de medida, a concentração de substrato na biomassa e a relação entre substrato e 

biomassa (Spanjers et al., 1998). Esses atributos são discutidos a seguir. 

Quanto à biomassa utilizada em medidas respirométricas, podem ser utilizados, como tal, 

mistura biomasa/substrato, que corresponde à mistura em suspensão no reator do processo de 

lodos ativados, lodo de retorno, esgoto ou biomassa cultivada. No caso de reatores em fluxo 

de pistão, por exemplo, o ponto de onde a biomassa é coletada tem efeito determinante nas 

condições de medida. As condições ambientais do meio em que a biomassa se encontra 

determinarão o resultado da medida respirométrica. Cada tipo de biomassa tem, assim, suas 

especificidades. A utilização do lodo de retorno oferece a vantagem de conter baixas 

concentrações de oxigênio e substrato e altas concentrações de organismos, ao contrário do 

que seria observado no esgoto como fonte de biomassa. No caso da aplicação de biomassa 

cultivada, existe a vantagem de se obter uma seleção de organismos extremamente adaptados 
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a um determinado substrato, apesar de não representar a real condição das estações de 

tratamento de esgotos. 

Como substrato, são quatro os tipos empregados em respirometria: esgoto afluente (bruto ou 

decantado), efluente da ETE, efluentes líquidos do tratamento de lodo e substratos 

específicos.  

Com relação à duração, as medidas respirométricas podem ser executadas de três formas: 

instantânea, como respirograma e em intervalo. Na medida instantânea, é tomada a taxa de 

respiração tão logo se inicie o experimento, de forma que é determinada somente a condição 

inicial de respiração. Os respirogramas implicam medidas das taxas de respiração por um 

período determinado, obtendo-se uma série de taxas em função do tempo. Medidas em 

intervalos restringem-se à determinação de uma taxa de respiração relevante após um tempo 

específico de experimento. 

Os resultados gerados pelas medidas respirométricas dependem da concentração de substratos 

presente na biomassa utilizada. Distinguem-se, basicamente, três níveis de concentração de 

substrato: insignificante, intermediário e em excesso. Concentrações insignificantes são 

preferidas quando não se pretende que qualquer traço de substrato interfira nas medidas de 

respiração. A nível intermediário, tem-se uma quantidade significante de substrato se ainda há 

substrato no meio quando da coleta ou se uma quantidade específica de substrato é trazida 

para o respirômetro juntamente com o lodo. O excesso de substrato é tolerado quando 

pequenas variações na concentração de substrato no meio durante as medidas respirométricas 

não afetam as medidas de taxa de respiração. 

Outras condições ambientais, como pH e temperatura, são também determinantes para os 

resultados das medidas respirométricas. Esses fatores, entretanto, não são, normalmente, parte 

da estratégia das medidas, assumindo-se que, sendo similares às condições na estação de 

tratamento, são constantes ou não influenciam os resultados (Spanjers et al., 1998). 

De grande importância, ainda, nas medidas respirométricas, é a relação inicial entre substrato 

e biomassa (So/Xo). A qualidade e o tipo das informações cinéticas obtidas com as medidas 

são ditados por essa relação. Baixas relações So/Xo resultam em experimentos curtos, visto 

que o substrato é rapidamente assimilado e não há crescimento significativo de biomassa, 
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mantendo-se o estado fisiológico existente no ambiente do qual foi coletada a biomassa. Em 

contrapartida, havendo relações mais elevadas de So/Xo, a degradação dos componentes é 

mais bem observada, mas a ocorrência de crescimento de microrganismo pode tornar mais 

complexa a interpretação da cinética de degradação (Chudoba et al., 1992). 

3.2.3 - Aplicação da respirometria 

A respirometria, enquanto instrumento baseado em respostas biológicas a determinadas 

condições ambientais e a componentes de esgotos, pode ser utilizada no projeto e controle 

operacional de estações de tratamento de águas residuárias, por meio da caracterização de 

afluentes, modelagem de sistemas, determinação da cinética de degradação biológica e como 

ensaio de toxicidade. 

O processo de dimensionamento pode ser facilitado pela qualidade e quantidade de dados 

gerados por ensaios respirométricos. Parâmetros tais como constantes cinéticas, tempo de 

alimentação, tempo de detenção, relação alimento-microrganismos (S/X), bem como os 

limites de variação desses valores tendem a ser mais facilmente determinados em estações 

piloto ou testes de bancada com auxílio de respirômetros (Roš, 1993). 

No controle, a respirometria é especialmente importante, pois, ao contrário das análises de 

laboratório convencionais, os dados são normalmente gerados em algumas horas. O 

gerenciamento de estações de tratamento requer decisões rápidas e estratégias de aplicação 

imediata, o que pode ser alcançado com medidas respirométricas in loco. 

Em um sistema de lodos ativados, a taxa de respiração e a demanda por oxigênio estão 

relacionadas a todas as atividades metabólicas dos organismos aeróbios: consumo de 

substrato e crescimento celular. Muitos fatores podem, de alguma forma, afetar a atividade 

microbiana, entre eles: (1) a carga afluente variando com o tempo e a composição do afluente; 

(2) o regime de escoamento do sistema; (3) a existência de zonas anaeróbias para remoção de 

nutrientes; (4) taxa de crescimento de organismos autótrofos e heterótrofos; (5) taxa de 

recirculação do lodo e da mistura biomassa/substrato; (6) idade do lodo; e (7) distribuição 

espacial e eficiência dos equipamentos de aeração. Dessa forma, como há relação entre o 

consumo de oxigênio e o comportamento do processo, a medida da taxa de respiração permite 
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o melhor acompanhamento dos fenômenos e o acionamento de ferramentas de controle e 

identificação de distúrbios que possam comprometer a performance do sistema. 

No controle de estações de tratamento, dependendo do tipo de operação desenvolvido na 

estação, algumas variáveis do sistema de ETEs podem ser controladas por medidas 

respirométricas (Spanjers et al., 1998). Discorre-se sobre elas na seqüência. 

O coeficiente de transferência de oxigênio, KLa, a ser aplicado na aeração do reator de uma 

ETE pode ser determinado a partir da demanda de oxigênio requerida pelo esgoto chegando à 

estação. Uma estratégia utilizada é a manipulação da intensidade de aeração a fim de que, pela 

limitação de oxigênio no meio, as taxas de degradação mantenham-se em determinado valor e 

a degradação do substrato seja incompleta, ficando esse disponível para as etapas seguintes do 

tratamento, como a remoção de nutrientes. Em sistemas de tratamento do tipo fluxo de pistão, 

as taxas de respiração podem indicar as demandas por oxigênio nos vários compartimentos do 

sistema. 

Objetivando que seja mantida uma taxa de transferência desejada de biomassa ao reator do 

sistema, a vazão do lodo de retorno pode ser controlada a partir da comparação da taxa de 

respiração que se desenvolve no reator do sistema com as taxas de respiração esperadas, a 

partir da estimativa de taxas de respiração específicas, Re. Pode ser determinada, também, a 

relação entre a taxa de respiração da mistura efluente do reator e a taxa máxima de respiração 

do mesmo lodo na presença de esgoto em excesso. O controle, então, é realizado mantendo-se 

essa relação em um nível desejado. 

Apesar de muitas ETEs não disporem de tanques de equalização ou outros mecanismos para 

proteção do sistema às variações no afluente, nos casos em que o esgoto pode ser armazenado 

temporariamente, aplica-se a respirometria para detecção de substâncias tóxicas ou taxas de 

carregamento orgânico superiores à capacidade de assimilação do sistema. Nesses casos, a 

vazão afluente é controlada, limitando-se, dessa forma, as concentrações afluentes ao reator. 

As tentativas de se medir as taxas de respiração da mistura lodo/esgoto do reator como forma 

de detectar variações na carga de poluentes afluente, dependendo do ponto do reator do qual é 

coletada a amostra, podem fornecer informações atrasadas, diminuindo a efetividade do 

controle. 
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Sistemas de tratamento do tipo reator seqüencial de batelada (RSB), que prevêem a remoção 

de nitrogênio, podem ter seu tempo de aeração otimizado por meio de medidas 

respirométricas em intervalos regulares. A taxa de respiração indica quando a fase de 

oxidação da amônia termina e a fase de desnitrificação deve ser iniciada, reduzindo-se, ainda, 

os custos com aeração. Pode-se aplicar o mesmo procedimento utilizado para RSBs aos 

sistemas de fluxo de pistão no controle da quantidade de ar injetado no sistema, dada a 

similaridade na seqüência de desenvolvimento dos processos de ambos.  

As informações obtidas por respirometria podem ser aplicadas, ainda, no ajuste do período da 

fase anaeróbia, nos casos em que se tem remoção de fósforo, medindo-se as taxas de 

respiração da mistura retirada do reator durante a fase anaeróbia. Taxas de respiração elevadas 

indicam a presença de substrato rapidamente degradável, enquanto que a fase anaeróbia deve 

ser interrompida quando não seja mais detectada a presença de fontes de carbono, ou seja, 

quando as taxas de respiração forem reduzidas. 

As medidas poderiam, ainda, ser empregadas em instalações que contam com compartimentos 

para armazenamento temporário de lodo. A biomassa acumulada é empregada quando se faz 

necessária maior atividade biológica por causa do aumento da carga afluente a ETE. A 

liberação de lodo pode ser orientada por medidas respirométricas. 

O emprego de medidas respirométricas na operação de estações de tratamento de águas 

residuárias vem crescendo, fato demonstrado pelo sucesso obtido com experiências como na 

operação da estação “Southwest Water Pollution Control Plant”, nos Estados Unidos, onde 

dados respirométricos empregados na operação possibilitaram uma grande economia de 

energia elétrica com aeração pela redução do número de tanques de aeração em 

funcionamento (Arthur, 1996 apud Leite e Morita, 1999). 

Moreno e Buitrón (1998) apresentam a respirometria como um dos instrumentos para controle 

do processo de degradação em um reator seqüencial de batelada na metodologia desenvolvida 

para determinação do tempo ótimo de operação do reator. 

O método automatizado de medidas respirométricas para determinação de frações 

biodegradáveis de DQO, proposto e validado por Spérandio e Paul (2000), está sendo usado 
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em uma estação de tratamento de esgoto da França com a finalidade de testar o método e a 

evolução temporal das características da água residuária. 

Ning et al. (2000) relatam a aplicabilidade da respirometria na identificação e quantificação 

da deficiência do nutriente nitrogênio no processo de lodos ativados. Com base nos 

procedimentos respirométricos, foi proposta uma estratégia para controle da adição do 

nitrogênio necessário ao suprimento das necessidades de nutrientes da biomassa de sistemas 

de lodos ativados, principalmente aqueles em que o afluente é pobre em nutrientes. 

Baeza et al. (2002) relatam a aplicação de um sistema de controle baseado em redes neurais 

artificiais que utilizam medidas on-line de taxas de respiração. Nesse estudo, a estimativa da 

carga afluente permite a adaptação do processo de remoção de nutrientes, tendo sido 

alcançado um aumento de 10% na remoção de nitrogênio. 

No Brasil, algumas experiências com respirometria vêm sendo registradas. Apesar de ainda 

incipiente, observa-se o esforço de se aplicar a técnica visando, principalmente, o controle 

operacional de ETEs (Abreu, et al., 2000; Barbosa et al., 1999; Costa et al., 2001; Fernandes 

et al., 2001; Soares et al., 2000a; Soares et al., 2000b). Uma experiência diferenciada aplica 

medidas respirométricas para avaliação da atividade microbiana anaeróbia por meio de um 

respirômetro automatizado que mede a produção de biogás, indicando o potencial de 

aplicação da respirometria em sistemas de tratamento anaeróbio (Chernicharo et al., 1997). 

Com base na sensibilidade dos organismos que compõem o lodo no tratamento biológico, 

principalmente das bactérias nitrificantes, à inibição de compostos tóxicos, a respirometria 

tem sido empregada na detecção e avaliação do impacto da toxicidade de afluentes de origem 

industrial. Nesses trabalhos, são propostos métodos e equipamentos de medida de respiração 

(de Bel et al., 1996; Fernandes et al., 2001; Geeneens e Thoeye, 1998; Gernaey et al., 1997; 

Gutiérrez et al., 2002; Leite e Morita, 1999). 

A tentativa de prever a qualidade dos efluentes, dadas as cada vez mais rigorosas exigências 

ambientais, exige a aplicação de modelos cinéticos precisos e, conseqüentemente, estimativa 

confiável dos parâmetros cinéticos envolvidos no processo. Vanrollenghem et al. (1999) 

relatam procedimentos utilizando a respirometria para determinação desses parâmetros com 

relação à oxidação do carbono, nitrificação e desnitrificação. Tem sido investido, também, no 
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desenvolvimento de metodologias capazes de determinar parâmetros cinéticos de compostos 

específicos com base em medidas respirométricas (Ellis et al. 1996). 

3.2.3.1 - Caracterização de esgotos afluentes 

A caracterização de águas residuárias é, freqüentemente, referida como a avaliação dos seus 

componentes e os procedimentos para sua caracterização envolvem a combinação de análises 

físico-químicas e testes de biodegradabilidade (Roeleveld, 1995 apud Vanrolleghem et 

al.,1999). As características das águas residuárias sofrem influência de aspectos temporais, 

climáticos, sócio-econômicos e culturais. Dependendo das condições locais e do tipo de uso 

da água, faz-se necessária a caracterização periódica do esgoto a ser tratado, visando 

principalmente a operação da ETE. 

A respirometria mede, especificamente, a quantidade de aceptores de elétrons demandada na 

oxidação do substrato, e, sendo assim, mede apenas a demanda relativa a compostos sujeitos à 

oxidação biológica. Logo, componentes como substrato rapidamente biodegradável (SS), 

substrato lentamente biodegradável (XS) e nitrogênio amoniacal (SNH), são diretamente 

identificáveis por métodos respirométricos, enquanto nitrogênio orgânico solúvel (SND) e 

nitrogênio orgânico particulado (XND) requerem procedimentos específicos, ficando a cargo 

das análises laboratoriais que são padrão para as demais características físicas, químicas e 

biológicas relevantes a um sistema de tratamento de águas residuárias. 

A caracterização de esgotos apresenta-se especialmente importante no controle e projeto de 

estações de tratamento de esgotos. Alguns trabalhos propõem métodos para estimativa de 

características com base somente em medidas respirométricas. Spanjers et al. (1994) 

apresentam um procedimento para estimativa da DBO instantânea, além da taxa de respiração 

real da biomassa. Um método simples de determinação do material orgânico rapidamente 

degradável em termos de DQO, baseado em uma única medida de utilização de oxigênio, é 

proposto por Xu e Hasselblad (1996). Ubay Çokgör et al. (1998) avaliam a determinação do 

material degradável de esgotos industriais de fontes variadas, utilizando medidas 

respirométricas e equações baseadas na integração de áreas de respirogramas. Spanjers et al. 

(1999) propõem um método para cálculo das frações componentes do esgoto e de parâmetros 

cinéticos por meio da divisão de respirogramas em partes correspondentes aos componentes. 
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Entretanto, observa-se, na literatura, a tendência de caracterização de águas residuárias quanto 

às frações biodegradáveis da DQO por medidas respirométricas e a aplicação de modelos 

matemáticos de lodos ativados (Kappeler e Gujer, 1992; Solfrank e Gujer, 1991; Spanjers e 

Vanrolleghem, 1995). Os modelos, por sua vez, requerem valores de concentração de 

componentes, de parâmetros estequiométricos e de parâmetros cinéticos. As estimativas de 

frações e componentes são realizadas por meio de simulação do modelo. Apesar de haver 

experimentos precisos para determinação dos parâmetros, como os relatados por Henze et al. 

(1987), esses não são muito práticos para execução regular, necessária na operação de 

sistemas. Outras opções de calibração de modelo por métodos matemáticos específicos são 

propostas na literatura, tornando mais fácil o processo de ajuste e estimativa de parâmetros e 

componentes (Amano et al., 2002; Spérandio e Paul, 2000). 

Sabendo-se que as reações e concentrações de componentes em um sistema de tratamento 

biológico aeróbio têm efeito sobre o balanço de massa do oxigênio, infere-se que as taxas de 

respiração podem ser utilizadas na caracterização do processo. Dessa forma, a respirometria 

pode auxiliar, de maneira significativa, na modelagem e no conhecimento do sistema. 

Como mostrado, diversos são os métodos envolvendo respirometria que têm sido relatados 

com o intuito de caracterizar esgotos e a cinética da biomassa de um sistema. Uma revisão de 

alguns dos principais métodos aplicáveis nessa tarefa é apresentada e discutida por 

Vanrolleghem et al. (1999). O grande desafio é a proposição de técnicas confiáveis e, ao 

mesmo tempo, simples e acessíveis ao emprego em escala real. Alguns dos trabalhos 

desenvolvidos com esse fim são descritos a seguir, sem a pretensão, entretanto, de avaliar sua 

eficiência ou a aplicabilidade das metodologias utilizadas. 

O trabalho de Gernaey et al. (2001) apresenta uma metodologia que combina medidas 

respirométricas e titulométricas. O equipamento de medida de respiração baseia-se no 

princípio de respirômetros híbridos, cuja configuração não requer a determinação do 

coeficiente de transferência de oxigênio (KLa), sendo constituído de um tanque de aeração e 

uma câmara de respiração vedada, por onde é bombeada a solução de água residuária e lodo. 

Inicialmente, o lodo é aerado até atingir a respiração endógena, quando, então, são 

disponibilizadas frações de acetato, amônia e uréia. As respostas obtidas com o equipamento 

foram interpretadas por integração do respirograma gerado, donde provieram valores de DBO 

instantânea e do coeficiente de produção de biomassa (YH), e por meio da utilização de um 
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modelo baseado no Activated Sludge Model N°1, com algumas adaptações, quais sejam: i) a 

nitrificação modelada em duas fases; ii) a incorporação de amônia (SNH) na nova biomassa 

produzida foi desconsiderada na segunda fase da nitrificação; iii) a inclusão do decaimento no 

modelo como respiração endógena; iv) consideração da biomassa (XBH e XBA) como uma 

fração única (X); v) a aplicação de um modelo detalhado para os dados titulométricos; e vi) a 

inclusão de termos no modelo que representam os balanços de massa de oxigênio para a 

câmara de aeração e o tanque de respiração. Por meio do modelo, ainda, foi avaliado o 

comportamento do respirômetro quanto ao efeito da mistura e distribuição do substrato 

adicionado à câmara de aeração, devidos à vazão empregada no sistema, nas taxas de 

respiração observadas tanto na câmara de aeração quanto no tanque de respiração. Além da 

influência da vazão, observou-se ainda o efeito da constante de meia saturação (KS) do 

substrato, tendo sido sugerida a avaliação baseada em modelo matemático. Os dados 

titulométricos correspondem às taxas de formação ou consumo de prótons decorrentes de 

reações biológicas, sendo quantificados pelas taxas de consumo de ácido ou base adicionados 

ao sistema para manter o pH no meio líquido em um determinado valor constante. A 

validação do método prova que os experimentos produzem resultados confiáveis. 

Uma proposta de estimativa das frações biodegradáveis de DQO (SS, XS e XH) é apresentada 

por Spérandio e Paul (2000), em que é descrito um método respirométrico novo. Devido à 

necessidade de ajuste da relação So/Xo nos experimentos de acordo com a qualidade do 

esgoto afluente, é proposta a associação de duas medidas respirométricas, com baixa e alta 

So/Xo. Os respirogramas obtidos experimentalmente são comparados e ajustados a 

respirogramas gerados por um modelo baseado no Activated Sludge Model N°1. Foi utilizado 

um método matemático computacional de otimização visando o ajuste dos dados do modelo 

aos experimentais e a seleção de valores ótimos para as variáveis (parâmetros cinéticos e 

estequiométricos e as frações de DQO). O modelo utilizado traz algumas modificações do 

Activated Sludge N°1, tais como: i) o processo de nitrificação não foi incluído (tendo sido 

inibido durante o ensaio); ii) o processo de hidrólise sofreu simplificação para uma reação de 

primeira ordem; iii) foi considerada a respiração endógena, ao invés dos processos de 

regeneração do material morto; e iv) foi realizada a distinção entre a parte adsorvida do 

material hidrolisável (XS,AD) e a que permanece suspensa no meio líquido (XS). A validação do 

método por meio da comparação dos dados obtidos pelos procedimentos propostos, com 

dados gerados por medidas respirométricas pelo método clássico desenvolvido por Ekama e 

Marais (1979, apud Spérandio e Paul, 2000), indica a eficiência do método. Conclusões dos 
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autores, Spérandio e Paul (2000) apontam a melhoria no processo de determinação da fração 

lentamente biodegradável (ou hidrolisável) do substrato com o uso combinado dos testes 

respirométricos com baixa e alta relação So/Xo, bem como apresentam como vantagem o fato 

de os procedimentos poderem ser aplicados em condições padrão, independentemente da 

qualidade da água residuária. 

Na proposta de Xu e Hasselblad (1996) de um método para a determinação da fração 

rapidamente biodegradável da DQO em águas residuárias, é apresentada uma metodologia 

simples de ensaios respirométricos, em que é monitorado o decaimento na concentração de 

oxigênio dissolvido. Os ensaios são procedidos em frascos de DBO, onde é adicionada ao 

lodo uma determinada quantidade de água residuária. Para que seja fornecido o oxigênio 

demandado no experimento, completava-se o volume total do recipiente com água aerada. Foi 

construída uma curva de calibração com valores conhecidos de DQO, obtidos ensaiando-se 

várias soluções de ácido acético e determinando-se a quantidade de oxigênio consumida em 

cada ensaio respirométrico. Tendo em vista a validação do método, foram realizados, em 

paralelo, ensaios em batelada para medida de taxas de respiração. Os resultados dos dois 

métodos mostraram-se compatíveis entre si. 

3.3 - MODELAGEM DE LODOS ATIVADOS 

Modelos são a representação de algum objeto ou sistema, numa linguagem ou forma de fácil 

entendimento e uso, com o objetivo de entendê-lo e buscar suas respostas para diferentes 

entradas. O sistema pode ser sinteticamente definido, de acordo com Tucci (1998), como 

qualquer engenho que responde, por meio de uma saída, a uma entrada. 

Um modelo pode ser meramente conceitual, no qual reduz-se o sistema complexo com o qual 

se queira trabalhar a uma imagem conceitual de como ele funciona, físico, que representa o 

funcionamento de um sistema em escala de laboratório ou piloto, e matemático, que 

representa a natureza do sistema por meio de equações matemáticas. 

Modelos matemáticos contém três tipos de constituintes: variáveis, constantes e parâmetros. 

Variáveis são normalmente as entradas, saídas e variáveis de estado das equações. Constantes 

são aqueles constituintes que nunca mudam seus valores independentemente da aplicação 

dada ao modelo. São denominados parâmetros, por sua vez, os constituintes do modelo cujos 
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valores variam com a circunstância da aplicação do modelo. Os valores dos parâmetros estão 

relacionados com o tempo e a localização de sua aplicação (Carstensen et al., 1997). 

A simulação refere-se à construção do modelo matemático e ao estudo de seu comportamento 

com relação ao funcionamento do sistema ou, simplesmente, à utilização do modelo. Segundo 

Tucci (1998), verificam-se três fases no processo de simulação: estimativa ou ajuste, que 

corresponde à fase de determinação dos parâmetros; verificação, quando o modelo é simulado 

com os parâmetros estimados para que seja detectado se, com outros dados de entrada, o 

sistema é simulado adequadamente; e previsão, fase na qual, depois de ajustado e verificado, 

o modelo representa situações desconhecidas.  

Normalmente, como um sistema pode sofrer mudanças relacionadas às condições ambientais 

oriundas de variações espaciais e temporais, as fases de ajuste e verificação precisam ser 

consideradas, quando da aplicação do modelo em situações novas ou diferentes das de 

calibração. 

Segundo Penning de Vries (1982), o desenvolvimento de um modelo deve passar pelas fases 

de: i) modelos preliminares, com estrutura e dados que refletem o conhecimento científico 

atual, embora a compreensão dos níveis explanatórios seja ainda vaga e imprecisa; ii) 

modelos compreensivos, nos quais os elementos essenciais são entendidos em profundidade e 

muitos desses conhecimentos incorporados; iii) modelos resumidos, que são simplificações de 

modelos compreensivos que mantém seus aspectos essenciais em uma versão menos 

detalhada, o que os torna mais acessíveis aos usuários.  

Carstensen et al. (1997) defendem que, pelo fato dos sistemas ambientais serem muito 

complicados para serem descritos em detalhes, modelos usados no controle da qualidade da 

água devem conter descrições da realidade drasticamente simplificadas. 

São variadas as aplicações de modelos. Os objetivos do emprego do modelo podem ser o 

entendimento ou a previsão do comportamento do sistema. A utilização de modelos com o 

propósito de entendimento do sistema é mais freqüente na pesquisa e ensino. A previsão de 

situações futuras ou hipotéticas é uma das finalidades básicas na prática. No controle da 

qualidade da água, modelos são normalmente utilizados na análise, no dimensionamento, no 

controle e no auxílio à decisão. 
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A modelagem, por tratar-se de uma representação de um sistema, tem papel importante no 

conhecimento dos processos que compõe o todo. Tal conhecimento possibilita a determinação 

de mecanismos e etapas de funcionamento do sistema. Em um reator biológico, onde as 

reações internas determinam a qualidade do produto final, faz-se importante a determinação 

de taxas, componentes e outros parâmetros, por meio dos quais pode ser explicado o processo. 

Assim, o controle e a otimização de estações de tratamento de esgoto podem apresentar 

grande desenvolvimento com a utilização de modelagem. Entretanto, para que sejam 

facilmente aplicáveis, os modelos precisam ser simples e de fácil utilização pela equipe de 

operação. 

Visando aproveitar os benefícios fornecidos pela modelagem matemática nos sistemas de 

lodos ativados, a IAWQ (International Association on Water Quality) formou, em 1983, um 

grupo tarefa para promover o desenvolvimento e facilitar a aplicação de modelos práticos no 

dimensionamento e controle de estações de tratamentos biológicos de águas residuárias por 

lodos ativados. O primeiro da série de modelos, denominado Activated Sludge Model N° 1 

(ASM1), considera em sua abordagem os processos de oxidação do carbono, nitrificação e 

desnitrificação (Henze et al., 1987). 

Posteriormente, foi desenvolvido o modelo para tratamento biológico, denominado de 

Activated Sludge Model N° 2 (ASM2), que considera a remoção biológica de fósforo em 

sistemas de lodos ativados. Como nesses sistemas há fases anaeróbias, reações de 

fermentação e hidrólise anaeróbia são consideradas, bem como componentes resultantes 

dessas transformações (Gujer et al., 1995). 

O modelo Activated Sludge Model N° 2d (ASM2d), como um melhoramento da versão 

anterior, introduz o processo de desnitrificação causado pela atividade biológica dos 

organismos acumuladores de fósforo. Nesse modelo são introduzidos também dois processos 

químicos que podem ser utilizados para modelar a precipitação química de fósforo (Henze et 

al., 1999). 

O último modelo desenvolvido, o Activated Sludge Model N° 3 (ASM3), vem aprimorar o 

Activated Sludge Model N° 1 com a correção de alguns problemas verificados nesse último. O 

ASM3 refere-se aos mesmos principais fenômenos considerados no ASM1: consumo de 
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oxigênio, produção de lodo, nitrificação e desnitrificação em sistemas de lodos ativados 

tratando esgoto doméstico. Algumas das principais modificações realizadas no ASM1 foram: 

a troca do processo de lise no decaimento celular (regeneração) por um processo de respiração 

endógena; a inclusão de equações cinéticas que consideram limitações dos organismos 

heterótrofos à concentração de nitrogênio e à alcalinidade do meio; a não consideração das 

frações de nitrogênio orgânico solúvel e particulado, visto que se mostraram de difícil 

determinação; a não consideração da cinética de amonificação, a qual não poderia ser 

realmente quantificada (Gujer et al., 1999). 

Tendo em vista a maior simplicidade do ASM1 em relação à mais atual versão do modelo, o 

ASM3, e o fato de a utilização do ASM1 como base para o modelo simplificado aplicado 

nesta pesquisa, acha-se descrito, a seguir, o modelo Activated Sludge Model N° 1. 

3.3.1 - O modelo Activated Sludge N° 1 

O objetivo do grupo de trabalho da IAWQ, quando da elaboração do Activated Sludge Model 

N° 1, foi promover o desenvolvimento e facilitar a aplicação de modelos no dimensionamento 

e operação de sistemas biológicos de tratamento de águas residuárias, pois era observada certa 

relutância por parte dos engenheiros em usar os modelos matemáticos, apesar dos 

reconhecidos benefícios de sua aplicação.  

O grupo procurou apresentar o modelo de forma clara, o que torna possível o entendimento do 

processo descrito pelo modelo, bem como os procedimentos para sua utilização. Assim, foi 

feita uma revisão dos modelos já existentes, chegando-se a um consenso sobre o qual era 

capaz de predizer, da maneira mais simples e próxima da realidade, a performance do 

processo de lodos ativados convencional com remoção de carbono, nitrificação e 

desnitrificação (Henze et al., 1987). 

O modelo é apresentado em forma de matriz, como mostrado na Tabela 3.1, formato esse que 

permite o agrupamento de um maior número de informações e a visualização das interações 

entre os vários componentes do sistema. Os principais processos descritos pelo modelo são o 

crescimento celular, o decaimento da biomassa, a amonificação do nitrogênio orgânico, a 

nitrificação, a desnitrificação e a hidrólise da fração particulada aderida ao floco bacteriano. É 

considerada, para efeito de simplificação, somente a utilização do material rapidamente 
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biodegradável como fonte de carbono e energia pelos organismos heterótrofos, e a remoção 

da fração lentamente biodegradável por adsorção para posterior conversão (hidrólise) a 

material rapidamente biodegradável. O decaimento é assumido como a transformação da 

biomassa ativa em produtos inertes particulados e em substrato lentamente biodegradável, o 

qual deverá sofrer hidrólise e, posteriormente, oxidação, fechando um ciclo.  

Para a simulação de um cenário específico de um sistema de lodos ativados, é necessária a 

adaptação do modelo às condições em que ocorre o processo de tratamento, ou seja, a 

montagem de uma matriz com componentes relevantes ao sistema e com processos biológicos 

representativos das reações que ocorrem dentro desse sistema. 

Os processos acham-se dispostos na segunda coluna da Tabela 3.1 e as equações que 

descrevem as taxas de cada um dos processos (equações cinéticas) são apresentadas na última 

coluna. Os processos de transformação de material orgânico acham-se relacionados às 

concentrações dos componentes: substrato, biomassa, oxigênio dissolvido, entre outros. Os 

componentes encontram-se listados por símbolos na primeira linha e pelos nomes na última 

linha da Tabela 3.1, e são expressos em termos de DQO (Demanda Química de Oxigênio). 

Henze et al. (1987) justificam a utilização da DQO pela capacidade da medida em relacionar 

elétrons equivalentes do substrato, da biomassa e do oxigênio utilizado, e, ainda, porque os 

balanços de massa podem ser todos feitos em termos de DQO. Os índices i (correspondente às 

colunas) e j (correspondente às linhas) são atribuídos a cada um dos componentes e processos, 

respectivamente. 
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Tabela 3.1 – Relações cinéticas e estequiométricas para remoção de DQO, nitrificação e desnitrificação (Henze et al., 1987), com exemplificação 

da seqüência de degradação do componente XBH no modelo ASM1 
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A inter-relação entre componentes e processos pode ser verificada pelo exemplo simulado na 

Tabela 3.1 de como ocorre a degradação da biomassa heterotrófica, XB,H (c.5). O XB,H 

produzido pelo crescimento aeróbio heterotrófico (l.1) é contrabalançado pelo decaimento 

heterotrófico (l.4), pelo qual XB,H (c.5) é transformado em material particulado, XS, (c.4). A 

produção de XS é contrabalançada pela perda de XS por hidrólise (l.7), transformando essa 

fração em SS (c.2), que vem a ser utilizado no crescimento heterotrófico (l.i) e transformado 

em XB,H (c.5) com o consumo de oxigênio So (c.8) (Vanrolleghem et al.,1999). 

Os elementos dentro da matriz dizem respeito aos coeficientes estequiométricos, 

representados por vij, que predizem a relação entre os componentes em um mesmo processo. 

Os sinais dos coeficientes representam o consumo (-) e a produção (+) de determinado 

elemento. 

Utilizando a matriz do modelo, o balanço de massa pode ser feito de maneira mais fácil, visto 

que, percorrendo verticalmente a coluna do componente i de interesse, pode-se detectar todos 

os processos envolvidos nas transformações. Assim, as taxas de reação do sistema são dadas 

pela somatória do produto das equações das taxas de processo, j, pelos coeficientes 

estequiométricos, vij, como apresentado pela Equação 3.16: 

 
j

jiji vr   (3.16) 

Assim, a taxa de consumo de oxigênio, por exemplo, de acordo com o modelo, é expressa 

pela Equação 3.17: 
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As taxas de reação dos demais componentes especificados pelo modelo podem ser obtidas da 

mesma forma. 

Verifica-se, observando a Tabela 3.1, que o modelo apresenta 13 componentes que podem 

estar presentes no esgoto afluente (com exceção de Xp), 14 parâmetros cinéticos e 5 

estequiométricos. Devido à natureza dos componentes ser diversa, faz-se necessária a 

caracterização do afluente para a determinação desses componentes, juntamente com a 

avaliação dos parâmetros. No mesmo artigo no qual é proposto o modelo, são apresentados 
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procedimentos para determinação dos parâmetros e componentes utilizando-se métodos 

variados (Henze et al., 1987). Outras técnicas vêm sendo desenvolvidas, inclusive por meio 

de medidas respirométricas, tendo em vista a calibração do modelo Activated Sludge N°1, 

como é apresentado por Vanrolleghem et al. (1999). 

3.3.2 - Variações do modelo Activated Sludge N° 1 

O modelo proposto pelo grupo de trabalho da IAWQ tem sido aceito como estado da arte e 

utilizado em grande número de estudos sobre tratamento biológico de águas residuárias 

(Vanrolleghem et al., 1999).  

Na tentativa de se aplicar o modelo de lodos ativados de forma simplificada, associado a 

sistemas de medidas respirométricas, podem ser desenvolvidos modelos com aproximações 

coerentes do comportamento das variáveis no processo. 

O modelo simplificado proposto por Bernardes (1996) para um ciclo de tratamento em um 

reator seqüencial de batelada (RSB) tem por objetivo a análise de respostas respirométricas e 

a obtenção de informações sobre o consumo de oxigênio para os diferentes processos. 

Originalmente, o modelo destina-se ao controle de um RSB fornecendo informações sobre a 

quantidade de oxigênio demandada, a distribuição de consumo durante o ciclo e o momento 

em que se completa a oxidação da amônia.  

Nesse modelo, de Bernardes (1996), que tem por base o Activated Sludge N°1, tem-se que: 

 a remoção do material rapidamente biodegradável (SS) é similar à do ASM1; 

 na remoção de nitrogênio amoniacal (SNH), não foi considerada a fração do nitrogênio 

incorporado à biomassa; 

 a remoção de material particulado não foi considerada; 

 a respiração endógena foi considerada, incluindo em sua definição a oxidação de 

material particulado adsorvido pelo lodo ativado; 

 não foi considerado o crescimento da biomassa em um ciclo do RSB. 

A matéria orgânica é classificada em: i) rapidamente biodegradável; ii) lentamente 

biodegradável; iii) não biodegradável. A primeira, SS, encontra-se pronta para ser oxidada 

pelas bactérias heterotróficas. A taxa de respiração total considera o oxigênio demandado para 

nitrificação, oxidação da matéria rapidamente biodegradável e respiração endógena. A relação 
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entre consumo de oxigênio e degradação da matéria orgânica pelos microrganismos, permite a 

proposição das relações a seguir. 

A taxa de crescimento de microrganismos é dada pela Equação 3.18. 

 Bg Xr   (3.18) 

A limitação na concentração de substrato e nutrientes no meio interfere na taxa de 

crescimento, limitando a reprodução celular. Esse efeito é descrito pela equação de Monod 

apresentada na Equação 3.19: 
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A partir das Equações 3.17 e 3.18, tem-se a Equação 3.20: 
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   (3.20) 

A relação geral entre a taxa de utilização de substrato (rsu) e a taxa de crescimento de 

microrganismos (rg) é expressa por (Equação 3.21): 

 sug rYr .  (3.21) 

Resulta, da junção das Equações 3.20 e 3.21, a Equação 3.22: 
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A taxa de remoção de substrato máxima relaciona a variável XB e os parâmetros m e Y 

segundo a Equação 3.23: 
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Considerando-se que, durante um ciclo em um RSB, a concentração de biomassa é quase 

constante, diz-se que rm também é constante. Utilizando-se as Equações 3.22 e 3.23 para a 

remoção de S durante o processo de lodos ativados, pode ser escrita a Equação 3.24: 

 SK

S
rr msu




 (3.24) 

Para a remoção de amônia (SNH), nitrito (SNO2) e matéria orgânica rapidamente biodegradável 

(SS), são usadas, no modelo, as Equações 3.25, 3.26 e 3.27, respectivamente. 
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As taxas de oxidação de SNH, SNO2 e SS podem ser relacionadas à taxa de consumo de oxigênio 

pelos microrganismos, ou taxa de respiração, pelas Equações 3.28, 3.29 e 3.30 

respectivamente. 

 NHNHo rr 43,3,   (3.28) 

 22, 14,1 NONOo rr   (3.29) 

 SHSo rYr )1(,   (3.30) 

A última taxa de respiração é a endógena (rend), a qual foi definida por Bernardes (1996) 

como a taxa de consumo de oxigênio por unidade de volume e tempo na ausência de material 

rapidamente biodegradável na solução. Durante um ciclo de um reator seqüencial de batelada 

(RSB), rend é dada pela Equação 3.31. 

 )exp( 21 tKKrend   (3.31) 
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A taxa de respiração total, r, é igual à soma de todas as parcelas das taxas de respiração, 

segundo demonstra a Equação 3.32. 

 endNOoNHoSo rrrrr  2,,,  (3.32) 

O modelo foi testado tanto com valores de parâmetros retirados da literatura, como valores 

calibrados por tentativa-e-erro até que as taxas de respiração estimadas se aproximassem 

daquelas do respirograma obtido experimentalmente. Bernardes (1996) conclui que o modelo 

para determinação das taxas de respiração durante um ciclo simula adequadamente as taxas 

das medidas respirométricas. 

O modelo adaptado do Activated Sludge Model N°1 proposto por Brouwer et al. (1998) 

baseia-se na estimativa da cinética do lodo ativado e das características de esgotos a partir de 

medidas respirométricas. As modificações foram introduzidas porque, com o ASM1, não se 

conseguia um ajuste aceitável entre a respiração medida e a modelada. 

As modificações e suposições consideradas nesse modelo foram: 

 nitrificação em duas etapas: conversão de amônia a nitrito por Nitrosomonas e de 

nitrito a nitrato por Nitrobacter; 

 o material rapidamente biodegradável foi dividido em duas frações distintas (SS1 e 

SS2); 

 o substrato orgânico lentamente degradável era convertido a SS2 por hidrólise, a qual 

foi modelada por uma equação de primeira ordem; 

 devido à curta duração dos experimentos respirométricos de batelada empregados, a 

respiração endógena foi considerada constante; 

 o valor do parâmetro iXB, massa de nitrogênio por massa de DQO na biomassa, foi 

considerado igual a 0,086gN/gCOD. 

Não foram incorporadas no modelo: 

 crescimento e decaimento de autótrofos e heterótrofos. Por causa da curta duração do 

experimento e da baixa relação So/Xo, o crescimento e decaimento eram de difícil 

obtenção; 

 a hidrólise da matéria orgânica lentamente degradável como proposta pelo ASM1; 

 a desnitrificação, visto que o oxigênio não era limitante; 
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 a amonificação, pois se assumiu que esse processo era instantâneo. 

A taxa de consumo de oxigênio era composta por: 

 oxidação dos compostos rapidamente biodegradáveis (SS1) presentes no esgoto 

estudado; 

 oxidação dos compostos rapidamente biodegradáveis (SS2) presentes no esgoto 

estudado e formados a partir da hidrólise do material lentamente biodegradável (XS); 

 oxidação da amônia (SNH) presente no esgoto, a nitrito; 

 oxidação do nitrito (SNO2) a nitrato; 

 respiração endógena. 

A matriz que representa o modelo desenvolvido e aplicado por Brouwer et al. (1998) é 

apresentada na Tabela 3.2. 

Comparando-se as simplificações empregadas nos dois trabalhos apresentados, o de 

Bernardes (1996) e o de Brouwer et al. (1998), verifica-se a opção de ambos em adotar o 

processo de nitrificação em etapas distintas e não incluir crescimento nem decaimento por 

trabalharem com experimento curto. Em ambos os trabalhos, os autores também não 

modelaram os processos de amonificação e desnitrificação.  

Tabela 3.2 – Matriz do modelo para simulação de respirograma (Brouwer et al., 1998) 

Componente i 1 

SS1 

2 

SS2 

3 

XS 

4 

SO 

5 
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A proposição de Brouwer et al. (1998) quanto aos dois tipos de materiais rapidamente 

degradáveis SS1 e SS2 fora anteriormente testada por Vanrolleghem e Spanjers (1995), 

diferindo apenas o fato de SS1, e não SS2, ser gerado a partir da hidrólise de XS. 

Brouwer et al. (1998) utilizaram uma equação mais simples para a hidrólise, como tinha sido 

também empregada por Sollfrank e Gujer (1991) e Vanrolleghem e Spanjers (1995). No 

modelo ASM3, posteriormente, chegou-se à conclusão que a hidrólise tem efeito dominante 

sobre o consumo de oxigênio e sobre a desnitrificação, de modo que a taxa de hidrólise teve 

sua equação reduzida. Da equação de hidrólise do ASM1 foram retirados os termos referentes 

à influência do oxigênio e da desnitrificação, sem entretanto ser adotada cinética de primeira 

ordem. 
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4 - METODOLOGIA 

Dentro da proposta de utilizar a respirometria como um instrumento na caracterização do 

esgoto afluente a uma ETE (Estação de Tratamento de Esgotos), o trabalho constituiu-se de 

duas etapas principais. A primeira compreendeu os procedimentos experimentais para 

caracterização respirométrica do esgoto doméstico estudado e a segunda, o desenvolvimento 

teórico de um modelo simplificado para simulação do comportamento do processo de lodos 

ativados.  

Ambas as etapas têm por fim a obtenção de respirogramas, os quais, como previamente 

definidos, são representações gráficas da variação da taxa de respiração de determinada 

biomassa em função do tempo. A primeira prevê a realização de medidas respirométricas 

utilizando um equipamento de medida desenvolvido no trabalho e a segunda, a modelagem 

das reações aeróbias envolvidas no processo de degradação biológica de esgoto. 

A comparação entre respirogramas experimentais e simulados, pelo processo de calibração do 

modelo simplificado, permitiu que fossem estimadas as frações biodegradáveis afluentes à 

estação de tratamento de esgotos, assim como a cinética de degradação de cada tipo de 

substrato. A entrada de dados do modelo pressupõe o conhecimento de algumas 

características qualitativas do esgoto em estudo.  

Nesse sentido, o capítulo traz inicialmente os métodos de caracterização físico-química do 

esgoto a ser testado por respirometria para determinação de concentrações dos materiais 

carbonáceo e nitrogenado constituintes desse esgoto. São, então, apresentados o equipamento 

de medida, as medidas respirométricas e os procedimentos para construção dos respirogramas 

obtidos experimentalmente, seguidos pela concepção do modelo simplificado para obtenção 

de respirogramas simulados. Por fim, é apresentada a interação entre as duas etapas de 

trabalho por meio de ajustes dos respirogramas simulados aos medidos. 

4.1 - CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO AFLUENTE 

Foram analisadas, por métodos físico-químicos, todas as amostras de esgoto submetidas a 

ensaios respirométricos. Oportunamente, serão apresentados o ponto de coleta e a técnica de 

amostragem do esgoto analisado. 
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A caracterização compreendeu as análises apresentadas na Tabela 4.1, onde são indicados 

parâmetros e respectivos métodos de análise e equipamentos utilizados. 

Tabela 4.1 – Parâmetros analisados na caracterização físico-química das amostras de esgoto. 

Parâmetros Método de análise/equipamento 

DBO5 Manométrico / DBO Track (HACH) 

DQO 
Oxidação com Dicromato (Refluxo Fechado)/ 

Espectrofotômetro (HACH Modelo DR/2010) 

DQO filtrada 

Filtração / Filtro a vácuo 

Oxidação com Dicromato (Refluxo Fechado)/ 

Espectrofotômetro (HACH Modelo DR/2010) 

Nitrogênio amoniacal 
Método colorimétrico de Nessler / 

Espectrofotômetro (HACH Modelo DR/2010) 

Nitrato 
Método da redução da coluna de cádmio / 

Espectrofotômetro (HACH Modelo DR/4000) 

Ácidos Graxos Voláteis Titulométrico / pHmetro portátil (Hexis Modelo 310) 

A determinação de DBO5, DQO, DQO filtrada, nitrogênio amoniacal e nitrato seguiram 

metodologia especificada pelo “Standard Methods” (APHA, AWWA e WEF, 1995). As 

análises para determinação de ácidos graxos voláteis (AGV) foram realizadas pelo método 

Kapp conforme apresentado por Cavalcanti e van Haandel (2001). Nas análises de DQO 

filtrada, foi utilizada membrana de microfibra de vidro com abertura de cerca de 1,2 m. 

A caracterização físico-química esteve subordinada ao calendário de realização das medidas 

respirométricas, tendo sido analisados, por métodos físico-químicos, as 22 amostras de esgoto 

afluente ensaiadas por respirometria. Cada um dos parâmetros foi analisado em duplicata. 

4.2 - RESPIROGRAMAS EXPERIMENTAIS 

Os respirogramas experimentais foram obtidos por meio de ensaios respirométricos 

utilizando-se um equipamento de medida, um respirômetro desenvolvido e montado para os 

ensaios. 

O item aborda os procedimentos experimentais para a realização das medidas respirométricas 

desde a concepção e montagem do respirômetro, as etapas e a rotina de análises, até o método 
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para construção de respirogramas a partir de dados de consumo de oxigênio. São 

apresentadas, ainda, as condições em que foram realizados os experimentos.  

 Equipamento de medida respirométrica 

Na concepção da etapa experimental, no que concerne ao desenvolvimento de equipamentos 

de medidas respirométricas e determinação das condições experimentais, optou-se pelo 

emprego de metodologia simplificada. 

Dessa forma, foi concebido, partindo-se da experiência registrada na literatura (Gernaey et al., 

1997; Kappeler e Gujer, 1992; Vollertsen e Hvitved-Jacobsen, 1999), um equipamento de 

medida respirométrica simples, tendo em vista que, em uma mesma câmara, na qual 

ocorreriam as reações biológicas decorrentes do contato entre a biomassa e o substrato, 

poderiam ser realizadas, além da mistura, medidas de concentração de OD, aeração da mistura 

e monitoramento da temperatura e do pH.  

Como apresentado na Figura 4.1, o arranjo foi composto por um conjunto de equipamentos e 

apetrechos montados em escala de bancada.  

Figura 4.1 – Esquema do equipamento de medida respirométrica 

A câmara de reação foi adaptada a partir de um Erlenmeyer com capacidade de 1L. A boca do 

frasco era vedada com uma rolha de silicone especialmente adaptada com aberturas laterais 
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para passagem dos cabos dos equipamentos de leitura e aeração. A vedação, entretanto, não 

tinha por finalidade o total fechamento do reator em relação à entrada de ar no sistema, mas 

sim auxiliar na diminuição de trocas gasosas da mistura com o meio, e, ainda, dar suporte para 

que os eletrodos dos equipamentos de medidas permanecessem fixos durante os ensaios. 

Detalhes da montagem do equipamento podem ser observados na Figura 4.2. 

Figura 4.2 – Vedação e fixação da mangueira de aeração e dos eletrodos dos equipamentos de 

medidas ao reator do respirômetro. 

O respirômetro dispunha de um sistema de suspiro constituído por um pequeno orifício 

(abertura) no centro da rolha de silicone, ao qual foi fixada uma mangueira plástica flexível, 

visando a saída do ar borbulhado e como via de escape da mistura de lodo e esgoto que, 

eventualmente, ocorria durante a aeração do meio líquido.  

Na tentativa de manter a mistura líquida do reator sem variações bruscas de temperatura, 

optou-se pela utilização de um recipiente plástico transparente, com água a 20°C, temperatura 

em torno da qual foram desenvolvidos os ensaios. O sistema objetivava o controle e 

manutenção da temperatura durante os ensaios pelo retardamento da troca de calor entre a 

mistura contida no reator e o ambiente.  
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A agitação da mistura, necessária para a manutenção do regime de mistura completa no 

reator, era obtida por meio de uma barra magnética que, dentro do frasco Erlenmeyer, era 

impelida por agitador magnético, ao qual o reator permanecia acoplado. 

Um pequeno compressor de ar, empregado normalmente para aeração de aquários de peixes 

(bomba de aquário), foi utilizado visando o suprimento do oxigênio necessário para 

manutenção do ambiente aeróbio exigido nas reações biológicas. O ar bombeado era 

conduzido ao reator por uma mangueira flexível com uma pedra porosa na extremidade.  

Na Tabela 4.2 são listadas as especificações dos equipamentos do respirômetro. 

Tabela 4.2 – Componentes constituintes do respirômetro 

Componentes Especificações 

Medidor de OD e temperatura portátil YSI Modelo 95 

pHmetro Hexis Modelo 310 

Bomba de ar Vazão de ar de 3,1 L de ar/min 

Agitador magnético / Barra magnética Nova Técnica Modelo NT 101 

Erlenmeyer Capacidade de 1 L 

Rolha de silicone 4cm de diâmetro 

Mangueira flexível 0,5 cm de diâmetro 

Recipiente plástico transparente Capacidade de 2L 

 

A Figura 4.3 apresenta o equipamento montado, com lodo sendo agitado, durante a aeração. 

Como se pode verificar na Figura 4.3, a transparência do reator e do recipiente com água 

permitia a visualização do interior do reator e a detecção de problemas durante o ensaio. 

A conveniência da configuração do respirômetro proposto pôde ser avaliada, testando-se a 

entrada de oxigênio do ar na mistura lodo/esgoto, por meio de ensaios utilizando-se o reator 

escolhido (Erlenmeyer) e um reator cilíndrico, com maior área de interface líquido-ar. 

Comparando-se os coeficientes de transferência de oxigênio obtidos nos testes preliminares 

descritos no Apêndice A, foi observado que a entrada de oxigênio na interface líquido-ar 

poderia ser minimizada com a adequação do formato do reator. Optou-se, assim, pela 

utilização do Erlenmeyer como câmara de respiração aberta e por se desprezar a oxigenação 

proveniente do ambiente.  
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Figura 4.3 – Equipamento de medida respirométrica. 

Em resumo, o equipamento pode ser classificado, segundo proposta de Roš (1993), 

simplesmente como respirômetro aberto descontínuo. Além disso, de acordo com Spanjers et 

al. (1998), no que concerne à sua operação, o respirômetro funcionaria em regime de batelada 

e, quanto à técnica de medida respirométrica, pode-se inferir que a medida de OD é realizada 

na fase líquida e que o conjunto funciona em regime estático, ou seja, não há fluxo de ar no 

sistema durante as medidas de respiração. 

 Medidas respirométricas 

As medidas respirométricas consistiam em colocar no respirômetro determinado volume de 

lodo previamente aerado e uma alíquota do esgoto em estudo e no registro da variação da 

concentração de oxigênio dissolvido no meio líquido. 

 Nos ensaios respirométricos, foram utilizados 1000 mL de lodo. O volume de esgoto, 

entretanto, sofreu variação, de forma que, nas primeiras medidas, adicionavam-se 50 mL e, 

nas demais, 75 mL. Foi variada, dessa forma, a relação entre substrato e biomassa para 

verificação de possíveis mudanças no comportamento dos respirogramas gerados.  
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A relação So/Xo foi mantida baixa, na faixa de 0,0038 mgDQO/mgSSV-DQO, visto que, 

dessa forma, são determinados parâmetros cinéticos mais representativos (Chudoba et al., 

1992). A determinação de parâmetros cinéticos foi objeto de estudo da etapa de aplicação do 

modelo simplificado do comportamento do processo de lodos ativados.  

As medidas desenvolviam-se em três etapas, as quais compreendiam a preparação do ensaio 

respirométrico, a determinação da respiração endógena e a determinação da respiração com 

substrato. As etapas são apresentadas, na Figura 4.4, por meio de um fluxograma de ações. 

Preparação do Ensaio 

Nessa etapa, o lodo de retorno coletado na ETEB-Norte era mantido sob aeração por 

aproximadamente 24 horas antes do início das medidas respirométricas. A mangueira da 

bomba de ar era colocada no recipiente com lodo promovendo sua agitação e aeração. A 

aeração prévia tinha por fim garantir que fosse alcançada a fase de respiração endógena pelos 

organismos presentes no lodo, ou seja, que boa parte do resíduo de substrato adsorvido aos 

flocos de lodo tivesse sido degradado. A confirmação de que foi alcançada a fase endógena 

pode ser realizada monitorando-se o decaimento do OD em função do tempo. Esse 

procedimento, todavia, não foi necessário, visto que o lodo foi aerado, em todos os 

experimentos, de um dia para outro, pelas 24 horas pretendidas. 

Outros procedimentos importantes eram a calibração do medidor de OD e do pHmetro de 

acordo com instruções do manual do fabricante. 

Determinação da Respiração Endógena 

Essa etapa tem por fim a identificação da taxa de respiração endógena, a qual deve servir 

como base para determinação da respiração ocasionada pelo consumo de substrato. 

A temperatura era controlada, a partir de então, suprindo-se o recipiente plástico com água à 

temperatura um pouco inferior aos 20 °C, temperatura que era alcançada com o equilíbrio 

térmico entre a mistura do reator e a água para controle de temperatura. Essa água era trocada 

quando a temperatura excedia 21°C. 
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Figura 4.4 – Fluxograma de ações das medidas respirométricas 
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Montado o equipamento, era colocado no reator 1000 mL de lodo e acionado o mecanismo de 

agitação, que permanecia ligado até o fim do experimento, garantindo que o lodo fosse 

mantido em uma suspensão uniforme.  

Inicialmente, o líquido dentro do reator precisava ser suprido com oxigênio. Para tal, o 

sistema sofria aeração até ser atingida concentração entre 7 e 7,5 mg/L de OD. A importância 

da concentração inicial próxima à saturação é devida à necessidade de se manter aerobiose no 

meio frente à demanda de oxigênio. Concentrações iniciais de OD baixas, para o tipo de 

esgoto analisado nesse estudo, tenderiam a exigir períodos de aeração mais longos no decorrer 

do experimento. 

Após ser atingida a concentração de OD desejada, interrompia-se a aeração e procedia-se ao 

registro da concentração de OD por 5 minutos. Iniciava-se, a partir desse ponto, a anotação 

dos valores de pH, procedimento que se estendia até o término do ensaio. 

Determinação da Respiração com Substrato 

Dessa etapa resultavam as taxas de degradação do esgoto pela biomassa. Para tal, o sistema 

era novamente aerado por mais 2 minutos, restabelecendo-se assim condições aeróbias 

desejáveis no meio líquido.  

Segundos antes de ser interrompida a aeração, era despejada determinada alíquota de esgoto 

no reator. Esse período de tempo mínimo entre a colocação da amostra e a suspensão da 

aeração permitia melhor mistura do substrato incorporado com a biomassa. 

A partir desse momento, eram registrados as concentrações de oxigênio, a cada 15 segundos, 

e os valores de pH, a cada 30 segundos, por um período de 5 minutos. A mistura sofria 

reaeração por mais 2 minutos, para que fosse recuperado o oxigênio a ser demandado no 

próximo ciclo. Essa operação repetia-se até a taxa de consumo de OD em função do tempo 

aproximar-se do registrado na fase endógena, ou até que fosse atingida aproximadamente 1 

hora de medida respirométrica. Esse período de 1 hora foi extrapolado em dois ensaios, nos 

quais foram gerados respirogramas de longa duração, visando a determinação dos parâmetros 

do modelo de respiração endógena, constantes da etapa de determinação de respirograma 

simulado. 
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Os períodos de medidas (5 min) e de aeração da mistura (2 min) foram determinados 

experimentalmente, observando-se o período de tempo necessário à retomada das condições 

de oxigenação do meio e o tempo máximo em que se conseguia trabalhar com concentrações 

superiores à concentração crítica de 2 mg/L (van Haandel e Catunda, 1982), respectivamente. 

 Rotina das análises experimentais 

De setembro a dezembro de 2001, foram realizadas 22 análises respirométricas, 

acompanhadas da caracterização físico-química das amostras de esgoto estudadas. A 

experimentação seguia a seqüência: amostragem do esgoto, coleta de lodo, medidas 

respirométricas, caracterização físico-química do esgoto e análise dos SSV da mistura 

lodo/esgoto ensaiada. 

Os procedimentos experimentais, que consistiam nas análises físico-químicas e nas análises 

respirométricas necessárias ao desenvolvimento da pesquisa, foram realizados no Laboratório 

de Análise de Água (LAA) do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da 

Universidade de Brasília. 

A biomassa utilizada nos ensaio foi o lodo de retorno de um processo de tratamento por lodos 

ativados. O esgoto analisado era oriundo do sistema de decantação primária, visto que, dentro 

do escopo do trabalho, importava a determinação das características do esgoto afluente aos 

reatores de tratamento biológico da estação estudada. Ambos os recursos utilizados no 

trabalho experimental (lodo e esgoto) foram coletados na Estação de Tratamento de Esgotos 

de Brasília-Norte (ETEB-Norte), cujo sistema A
2
O, processo por lodos ativados em três 

estágios (anaeróbio, anóxico, aeróbio), no qual é atingido tratamento a nível terciário, prevê a 

remoção dos nutrientes nitrogênio e fósforo. A estação recebe esgoto predominantemente 

doméstico de parte da Área Central de Brasília, Asa Norte, Vila Planalto, Lago Norte e Vila 

Varjão (Caesb, 2001). 

A coleta de esgoto era realizada por meio do amostrador automático da própria estação, 

programado para realizar amostragem horária. A equipe de operação coletava amostra 

composta do esgoto afluente ao reator, em função da vazão de entrada, em três determinados 

dias da semana. Alíquotas de aproximadamente 500mL dessas amostras eram apanhadas na 

ETEB-Norte. 
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O lodo era coletado na entrada do retorno de lodo ao reator, conforme indicado na Figura 4.5. 

Um volume de aproximadamente 3,5 L de lodo era apanhado no dia que antecedia ao da 

realização das medidas respirométricas. Na Figura 4.6, é apresenta a coleta de lodo na ETEB-

Norte. 

Figura 4.5 – Esquema do local da coleta de lodo no sistema de tratamento da ETEB-Norte 

(modificada de Caesb, 1999) 

A utilização de lodo de retorno para as medidas respirométricas, ao invés da mistura 

biomassa/substrato do reator do sistema, justifica-se pela necessidade de se trabalhar com um 

volume concentrado de biomassa, no qual a maior parte do material orgânico exógeno 

adsorvido aos organismos já tivesse sido degradada. 

As medidas respirométricas eram realizadas uma vez por semana, visando a facilidade 

operacional das medidas. Eram ensaiadas as três amostras compostas coletadas pela equipe de 

operação da ETEB-Norte no decorrer da semana. Essas amostras permaneciam armazenadas 

sob refrigeração no laboratório da própria estação até o dia dos ensaios respirométricos, 

quando eram apanhadas e levadas ao laboratório (LAA). 
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Figura 4.6– Coleta de lodo de retorno na ETEB-Norte 

A caracterização do esgoto a ser utilizado no ensaio respirométrico era feita no dia da análise 

respirométrica, garantindo-se, assim, que fossem obtidas, pelas análises físico-químicas, as 

características atuais desse esgoto. 

Ao final dos ensaios, alíquotas da mistura lodo/esgoto do reator eram reservadas e mantidas 

congeladas para posterior análise de sólidos suspensos voláteis, realizada segundo 

especificações do Standard Methods (APHA, AWWA e WEF, 1995). 

A Tabela 4.3 traz as datas das coletas de lodo, de amostragem de esgoto realizada pela estação 

e das medidas respirométricas, indicando também as alíquotas de esgoto utilizadas em cada 

uma delas. 

 

 

Tabela 4.3 – Datas de coleta de lodo, amostragem de esgoto e das análises respirométricas 

com respectivas alíquotas de esgoto utilizadas. 
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Data da 

amostragem de 

esgoto * 

Data da 

coleta de lodo * 

Data de ensaio 

respirométrico * 

Alíquota de esgoto 

(mL) 

16/09 

20/09 21/09 50 18/09 

20/09 

23/09 

27/09 28/09 50 25/09 

27/09 

30/09 

04/10 05/09 50 02/10 

04/10 

07/10 
09/10 10/10 50 

09/10 

14/10 

18/10 19/10 50 16/10 

18/10 

21/10 

25/10 26/10 75 23/10 

25/10 

28/10 
30/10 31/10 75 

30/10 

04/11 

08/11 09/11 75 08/11 

09/12 

* Referentes ao ano de 2001. 

 Construção dos respirogramas experimentais 

De acordo com a configuração do respirômetro utilizada no trabalho, cujo funcionamento 

ocorre sem fluxo de líquido ou ar no sistema durante as medidas de concentração de OD, 

obtém-se a taxa de respiração pela Equação 3.9. 

 r
dt

dCL   (3.9) 

A determinação das taxas de respiração dá-se pelo declínio na concentração de oxigênio em 

função do tempo. A reta que tende a se formar dessa combinação apresenta declividade que 

corresponde ao termo dtdCL da Equação 3.9. Dessa forma, para todos os ensaios, foram 

calculadas as taxas respirométricas como a diferença entre as concentrações de OD num 

intervalo de tempo (t) de 15 segundos. 
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Para construção dos gráficos, foram desconsiderados os pontos que não representavam 

nenhum significado físico, por exemplo, respiração negativa ou totalmente discordante do 

todo. 

Conhecidas as taxas de respiração, foram construídos gráficos que correspondem aos 

respirogramas das amostras de esgoto analisadas, onde, nos eixos das abscissas, plotava-se o 

tempo, em hora, e no das ordenadas, a taxa de respiração, em mg/L.h
-1

. 

Nesses gráficos, eram plotadas ainda as curvas de respiração endógena, determinadas a partir 

de Equação 3.31, segundo a qual é explicado o comportamento da biomassa na ausência de 

substrato exógeno em função do tempo. A calibração da equação é apresentada na etapa de 

calibração dos modelos, item 4.4. 

 )exp( 21 tKKrend   (3.31) 

O consumo total de oxigênio demandado na medida respirométrica era obtido por meio da 

área formada entre a curvas de respiração endógena e da respiração total resultante do 

experimento. As áreas sob os respirogramas foram estimadas integrando-se as curvas de 

tendência obtidas utilizando-se o software Microsoft EXCEL. 

Para comparação entre a quantidade de oxigênio consumido na degradação das amostras de 

esgoto analisadas por respirometria e as submetidas a análises físico-químicas, foram 

necessárias correções e transformações estequiométricas descritas a seguir. 

O total de oxigênio consumido nas medidas respirométricas corresponde à área entre curvas 

corrigida pelo volume de mistura lodo/esgoto, Equação 4.1. 

 respmistresp AVO .  (4.1) 

onde: 

Oresp = oxigênio total requerido na medida respirométrica (mg); 

Vmist = volume da mistura esgoto e lodo (L); 

Aresp = área obtida entre as curvas do respirograma (mg/L). 
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Com relação ao oxigênio consumido na degradação do material orgânico nas análises de 

DQO, o parâmetro precisou sofrer correção para se estimar o oxigênio que seria requerido 

somente na conversão do substrato em caso de degradação biológica, como apresentado pela 

Equação 4.2. 

 Ocarb = (1-YH).DQO.Vam (4.2) 

onde: 

Ocarb = oxigênio correspondente à degradação de material carbonáceo (mg); 

YH = coeficiente de produção celular da biomassa heterotrófica; 

DQO = demanda química de oxigênio (mg/L); 

Vam = volume da amostra de esgoto (L). 

O oxigênio requerido para degradação biológica da amônia, com base na concentração de 

NH4
+
 obtidos por análises físico-químicas, foi determinado segundo a Equação 4.3. 

 Onit = 4,57.NH4
+
.Vam (4.3) 

onde: 

Onit = oxigênio correspondente à degradação de material nitrogenado; 

4,57 = gramas de O2 requerido para oxidação de 1 grama de N; 

Vam = volume da amostra de esgoto. 

Dessa forma, o oxigênio total requerido para degradação da alíquota de esgoto ensaiada por 

respirometria foi estimado pelo montante de oxigênio demandado para degradação da matéria 

orgânica e para nitrificação, com base nos parâmetros DQO e NH4
+
, respectivamente, pela 

Equação 4.4. 

 Ototal=Ocarb+Onit (4.4) 

onde: 

Ototal = oxigênio total que seria utilizado biologicamente, com base em análises físico-

químicas. 

4.3 - RESPIROGRAMA SIMULADO 
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Entende-se por respirogramas simulados aqueles obtidos por meio de simulação matemática 

das reações em andamento no processo de respiração aeróbia na decomposição de um 

determinado substrato por uma determinada biomassa.  

Essa etapa compreendeu o desenvolvimento de um modelo matemático simplificado que 

originasse respirogramas, tendo em vista a posterior simulação dos respirogramas alcançados 

na fase experimental. 

 Adaptação do modelo simplificado do comportamento do processo de lodos 

ativados 

Foi prevista a utilização de um modelo simplificado, por oferecer facilidades na estimativa de 

parâmetros e variáveis de estado, bem como nos processos de calibração, validação e 

aplicação. 

O modelo desenvolvido teve por base o Activated Sludge Model No.1(ASM1). O ASM1 é 

aceito como estado da arte e utilizado na simulação do tratamento biológico de ETEs em 

vários estudos (Vanrolleghem et al., 1999). O ASM3, apesar de mais recente, não foi utilizado 

por ser mais complexo que o primeiro e as modificações com relação ao ASM1 não terem 

sido julgadas de relevância, tendo em vista as simplificações pretendidas para o modelo ora 

proposto. 

No entanto, foram feitas as alterações necessárias à simplificação pretendida. As modificações 

implementadas estiveram de acordo com as propostas de Bernardes (1996) e Brouwer et al. 

(1998), também adaptações do ASM1. 

O modelo simplificado contempla os processos cinéticos e estequiométricos para oxidação de 

carbono e nitrificação. São estimadas as taxas de respiração desenvolvidas ao longo do tempo 

na oxidação das frações do material orgânico carbonáceo rapidamente e lentamente 

degradável, na nitrificação do material nitrogenado sob forma de amônia e na respiração 

endógena. Todos os processos envolvidos seguem a notação do ASM1. 

As principais modificações no ASM1, realizadas para a adaptação do modelo simplificado, 

referem-se: 

 ao nitrogênio orgânico incorporado à biomassa, cuja fração não foi considerada; 
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 à consideração de duas etapas no processo de nitrificação; 

 à existência de duas frações de substrato carbonáceo rapidamente degradável, sujeitas 

a taxas diferentes de oxidação (Spanjers e Vanrolleghem, 1994), ao invés de uma 

única fração de substrato carbonáceo rapidamente degradável; 

 à hidrólise como reação de primeira ordem (Sollfrank e Gujer, 1991); 

 ao emprego da proposta de Bernardes (1997), segundo a qual a respiração endógena é 

demonstrada por meio de uma equação exponencial dada pela Equação 3.31: 

 )exp( 21 tKKrend   (3.31) 

 ao crescimento e decaimento da biomassa autotrófica, os quais não foram 

considerados; 

 ao crescimento e decaimento da biomassa heterotrófica, que não foram considerados; 

 aos processos de desnitrificação e amonificação, os quais não foram considerados. 

O modelo considera a degradação do material carbonáceo e do nitrogênio amoniacal presentes 

no esgoto, sendo esse último oxidado em nitrito e nitrato. Foram modeladas, ainda, a hidrólise 

do material lentamente degradável e sua transformação em rapidamente degradável. Dessa 

forma, o respirograma simulado é composto pelas taxas de degradação do material 

rapidamente degradável (ro,S1 e ro,S2), do material nitrogenado na forma de amônia e nitrito 

(ro,NH e ro,NO2) e pela taxa de degradação endógena (rend). A soma dessas taxas representa o 

consumo total de oxigênio no sistema, descrito pela taxa de respiração (r).  

 Simulação do modelo simplificado 

Na simulação do modelo simplificado foi utilizado o software para simulação de equações 

diferenciais SIMNON, cujo programa para implementação é apresentado no Apêndice B. 

Os resultados da simulação são apresentados como gráficos das taxas de respiração em função 

do tempo ou sob a forma de matriz contendo os valores das taxas de respiração e respectivos 

tempos em intervalos que se queiram considerar. 

4.4 - AJUSTE DO RESPIROGRAMA SIMULADO AOS RESPIROGRAMAS 

EXPERIMENTAIS 
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O objetivo dessa etapa foi a calibração do respirograma simulado para ajustá-lo aos 

respirogramas experimentais. 

Para tal, comparando-se os respirogramas simulados e experimentais, foram ajustados os 

parâmetros das equações do modelo. Por meio de calibração por tentativa-e-erro, foram 

aferidos parâmetros cinéticos e concentrações das frações de componentes. O valor do 

parâmetro estequiométrico YH (coeficiente de produção de biomassa heterotrófica) foi adotado 

de acordo com a experiência registrada na literatura. Na Tabela 4.4 são listadas as fontes dos 

parâmetros utilizados no modelo. 

A calibração dos parâmetros e das variáveis referentes às frações de substrato teve como base 

valores da literatura e as análises da etapa de caracterização físico-química do esgoto, 

respectivamente. A partir desses valores iniciais, parâmetros e variáveis eram alterados até 

que a melhor calibração fosse alcançada. 

Tabela 4.4 – Parâmetros utilizados no modelo simplificado 

Parâmetro Valores utilizados / Fonte 

Kh (calibração do modelo) 

KNH (calibração do modelo) 

KNO2 (calibração do modelo) 

KS1 (calibração do modelo) 

KS2 (calibração do modelo) 

rm,NH (calibração do modelo) 

rm,NO2 (calibração do modelo) 

rm,S1 (calibração do modelo) 

rm,S2 (calibração do modelo) 

YH 0,67 / Henze et al. (1986) 

K1 (calibração do modelo de respiração endógena) 

K2 (calibração do modelo de respiração endógena) 

 

Para calibração da respiração endógena, de acordo com a Equação 3.31, foram utilizados 

como valores de K1 aqueles registrados na fase endógena durante as medidas respirométricas, 

e os de K2, o valor médio dos que constavam das equações das linhas de tendências que 
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descreviam o comportamento endógeno da biomassa nas duas medidas respirométricas de 

longa duração.  

As linhas de tendência que representavam a respiração endógena nos experimentos longos 

eram obtidas pelo conjunto de pontos registrados na primeira fase da medida respirométrica, 

etapa de determinação da respiração endógena, e na fase final, na qual a respiração já teria 

atingido a fase endógena novamente. Como normalmente a temperatura no sistema sofria 

variações mais bruscas devido ao tempo mais longo de medida, as taxas obtidas eram 

corrigidas para a temperatura de 20°C por meio da Equação 4.5. 

 )20(

20 . T

Trr    (4.5) 

onde: 

r20 = taxa de respiração a 20 °C (mg/L.h
-1

); 

rT = taxa de respiração à temperatura T (mg/L.h
-1

); 

T = temperatura (°C); 

  = coeficiente de temperatura. 



63 

5 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultado das etapas de trabalho constantes do Capítulo 4. 

O primeiro item trata da caracterização físico-química das alíquotas de esgoto estudadas neste 

trabalho. Os itens seguintes trazem os respirogramas experimentais obtidos por respirometria, 

o modelo simplificado do comportamento de lodos ativados e o respirograma simulado 

gerado pelo modelo simplificado, e, por fim, as características do esgoto e da cinética de 

degradação, oriundas da calibração do respirograma simulado aos experimentais. 

5.1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DO ESGOTO 

Foram caracterizadas, por meio de análises físico-químicas, as amostras de esgoto doméstico 

afluente à ETEB-Norte submetidas aos ensaios respirométricos. O esgoto amostrado era 

oriundo do decantador primário. Na Tabela 5.1 estão resumidas as concentrações médias 

verificadas nas amostras de esgoto analisadas. 

Os resultados das análises físico-químicas são referentes às condições do esgoto no momento 

em que este foi ensaiado por respirometria, não correspondendo, assim, às suas características 

no momento da coleta na estação de tratamento. 

Tabela 5.1 – Características do esgoto afluente após decantação primária resultantes de 

análises físico-químicas 

Parâmetro  Concentração Limites 

DQO (mg/L) 329  53 237,0 - 414,0 

DQO filtrada (mg/L) 192  49 58,0 - 260,5 

DBO5 (mg/L) 227  33 173 - 280,0 

Nitrogênio Amoniacal 

- N 
(mg/L) 38  4 27,0 - 44,0 

Nitrato - N (mg/L) 1  0,5 0,4 - 2,0 

pH - 8  0,1 7,7 - 8,1 

AT (mgCaCO3/L) 183  12 156,0 - 202,2 

AGV (mgHAc/L) 58  20 16,7 - 84,6 
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Observa-se, na Tabela 5.1, a pequena variação nas características do esgoto no período 

analisado. Essa constância pode ser atribuída à amostragem composta dos esgotos, visto que 

esse tipo de amostra tende a representar as médias diárias sem representar as variações 

horárias, ou mesmo os picos, que ocorrem ao longo do dia. Ressalta-se que ensaios 

respirométricos com amostras compostas foram preferidos pelo fato de esse tipo de 

amostragem, de certa forma, resumir em uma única amostra as características médias diárias 

do esgoto afluente à estação. Entretanto, é importante reforçar que as características 

observadas não são referentes ao esgoto que chega à estação, visto que o esgoto analisado 

recebera tratamento primário, e sim ao afluente que passaria pelo tratamento secundário e 

receberia tratamento biológico. 

Os parâmetros DQO, DQO filtrada e DBO5, por serem análises cujo significado são de 

conhecimento relativamente estabelecido, não merecerão maiores considerações. Quanto ao 

AGV, o mesmo representa um parâmetro aplicável para se estimar o material rapidamente 

degradável presente inicialmente na alíquota de esgoto analisada. Os ácidos graxos voláteis, 

medidos como ácido acético, são resultantes da hidrólise de macro-moléculas de material 

orgânico particulado por bactérias fermentativas (van Haandel e Marais, 1999). Como a 

hidrólise nesse processo é responsável pela formação de material rapidamente degradável, 

considerou-se o parâmetro AGV como responsável pela maior parte dos compostos orgânicos 

que podem ser diretamente metabolizados (Henze, 1992). 

Segundo os estudos de Wang (1994), em sistemas anaeróbios, a formação de AGV, que 

representa parte da fração solúvel da DQO, aumenta rapidamente, em todas as temperaturas. 

A degradação do AGV nesses sistemas inicia-se somente após 4 a 8 dias. Diante disso, é 

provável que parcelas significativas do AGV do esgoto analisado sejam provenientes da fase 

de decantação primária, na qual condições anaeróbias estão presentes. 

5.2 - RESPIROGRAMAS RESULTANTES DAS MEDIDAS RESPIROMÉTRICAS 

Foi desenvolvida metodologia para determinação das taxas de respiração por medidas 

respirométricas e obtenção dos respirogramas experimentais. Este item traz resultados e 

análise das medidas respirométricas, bem como dos respirogramas obtidos com as amostras 

analisadas. 
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5.2.1 - Medidas respirométricas 

Na realização das medidas respirométricas, foram monitorados pH e temperatura, e, ao final 

de cada ensaio, analisados os sólidos e a relação So/Xo da mistura lodo/esgoto. Os resultados 

desse monitoramento são apresentados na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2 – Resultado do monitoramento das medidas respirométricas 

  Parâmetro  Média Limite 

  pH  5,9 - 

  Temperatura (°C) 20,6 - 

A
lí

q
u

o
ta

 d
e 

es
g
o
to

 

7
5
 m

L
 

So/Xo 

(mgDQO)/ 

(mg SSV-

DQO) 

0,0029  0,0005 0,0022 - 0,0038 

SSV (g/L) 3,4  0,6 2,2 – 4,6 

5
0
 m

L
 

So/Xo 

(mgDQO)/ 

(mg SSV-

DQO) 

0,0038  0,0018 0,0022 – 0,0081 

SSV (g/L) 3,7  0,3 3,2 – 4,1 

 

Conforme registrado na Tabela 5.2, a média dos valores de pH das medidas respirométricas 

foi de 5,9. No decorrer dos experimentos, entretanto, os valores de pH variaram em média de 

6,1 a 5,6. Conforme se observa, o pH sofre queda devido ao consumo de alcalinidade pelo 

processo de nitrificação, apesar do eventual aumento do pH pelo efeito da amonificação do 

nitrogênio orgânico ainda presente.  

A temperatura da mistura lodo/esgoto, durante as medidas respirométricas, manteve-se 

razoavelmente constante, por causa principalmente do controle desempenhado pela troca da 

água do recipiente plástico envoltório. Observaram-se variações médias de 20°C a 21°C do 

início ao final das medidas. Todavia, variações mais bruscas na temperatura foram 

observadas, com picos de até 24,1°C, na realização dos dois experimentos longos. Os valores 

da temperatura, nesses casos, foram registrados para as devidas correções das taxas de 

respiração. 

Apesar da variação nas alíquotas de esgoto, de 50 mL para 75 mL, não houve mudança 

significativa na concentração de sólidos suspensos voláteis da mistura lodo/esgoto, referente  
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à biomassa. Tampouco se observa diferença significativa entre as relações So/Xo nos dois 

casos, como era esperado. A porcentagem de esgoto na mistura era pequena, atendendo à 

proposição de se trabalhar com baixa relação So/Xo, abaixo de 2 a 4 mgCOD/mg biomassa 

(Chudoba et al., 1992). A relação esteve bem abaixo do indicado, porém pode-se destacar que 

há registro na literatura de trabalhos em que foram utilizadas relações mais baixas que 2 

mgCOD/mg biomassa (Brouwer et al., 1998; Spanjers e Vanrolleghem, 1995; Spérandio e 

Paul, 2000). 

A relação So/Xo aplicada teve por fim a realização de ensaios curtos, nos quais, em um 

espaço de tempo de no máximo 1 hora, fosse alcançada a degradação da maior parte do 

material orgânico presente na alíquota de esgoto disponibilizada na mistura lodo/esgoto. 

Assim, as medidas respirométricas curtas duraram aproximadamente 1 hora, variando de 

acordo com a proximidade dos valores das taxas de respiração aos verificados durante as 

medições na fase endógena. 

A metodologia das medidas respirométricas não compreendia o controle do pH, utilizando-se 

lodo e esgoto in natura. As reações no experimento ocorreram em condições similares às que 

ocorrem na estação de tratamento, no que diz respeito ao controle de pH. Pode-se inferir, 

assim, que a cinética de degradação que se desenvolve no reator de uma estação de tratamento 

com reator de fluxo em pistão é representada pelo respirograma gerado com o lodo e esgoto 

do momento de coleta, exceto pelo fator temperatura, que sofria certo controle. 

Além dos experimentos curtos, algumas medidas respirométricas longas foram necessárias 

para calibração da equação da respiração endógena. 

5.2.2 - Respirogramas experimentais de curta duração 

As medidas respirométricas resultavam em planilhas com valores das concentrações de OD e 

pH em função do tempo. A partir desses dados, foram calculados, de acordo com as 

indicações do item 4.2.4, as taxas de respiração e plotados gráficos, os respirogramas 

experimentais. Neste item, são apresentados exemplos dos respirogramas-tipo obtidos com a 

série de medidas respirométricas desenvolvidas e é avaliada a metodologia de obtenção desses 

respirogramas. 
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A Figura 5.1 retrata o comportamento padrão dos respirogramas experimentais de curta 

duração. As taxas de respiração, r, resultantes da diferença entre concentrações de OD 

dividida pelo intervalo entre leituras de 15 segundos, são representadas por pontos. A curva 

na base do respirograma representa a evolução teórica das taxas de respiração endógena, cujo 

método de estimativa foi descrito no item 4.2.4. 

     (a) 

     (b) 

Figura 5.1 – Exemplo de respirogramas obtidos com medidas respirométricas curtas:            

(a) amostra do dia 20/09/2001 com alíquota de esgoto de 50 mL; (b) amostra 

do dia 23/10/2001 com alíquota de esgoto de 75 mL 

Os intervalos que se observam entre os pontos correspondem aos dois minutos de reaeração 

da mistura e ao tempo necessário para que a concentração registrada pelo medidor de OD 
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voltasse a ser representativa. Assim que a aeração era interrompida, bolhas de ar permaneciam 

na mistura. Até que essas bolhas saíssem da mistura, observava-se que as taxas de respiração 

resultantes dessas leituras divergiam das demais taxas do mesmo período entre aeração. Desse 

modo, foram desconsiderados, para construção do respirograma, os dados de OD do primeiro 

minuto após reaeração. 

Com relação aos intervalos entre leituras de OD, a opção por intervalos curtos possibilitou a 

determinação de taxas de respiração com maior freqüência, permitindo, assim, melhor 

acompanhamento das reações biológicas ao longo do tempo de medida, especialmente para a 

etapa de calibração do modelo.  

Cumpre lembrar que tal distribuição temporal de leitura de OD e aeração aplica-se ao 

conjunto lodo/esgoto analisado por esta pesquisa. Concentrações maiores de material orgânico 

resultariam no desenvolvimento de taxas de respiração mais elevadas e, conseqüentemente, na 

demanda de maior quantidade de oxigênio por unidade de tempo. Nesse caso, seriam 

necessários períodos de leitura de OD mais curtos e/ou intervalos para reaeração mais longos, 

dependendo do caso. 

Nos gráficos da Figura 5.1, pode-se observar, ainda, a fase endógena de respiração do lodo 

relativamente constante até o ponto em que é adicionada a amostra de esgoto. Nesse 

momento, ocorre o aumento da atividade metabólica dos organismos, ocasionado pela maior 

quantidade de substrato no meio, como se observa pela equação de Monod (Equação 3.18): 

 
SK

S
m


   (3.18) 

Com base na Equação 3.18, quanto maior a concentração de substrato no meio, maior o 

crescimento específico da biomassa (  ). O crescimento, por sua vez, está associado ao 

consumo de substrato e de oxigênio. Nos respirogramas experimentais, percebe-se a gradual 

diminuição nas taxas de respiração ao longo do tempo em conseqüência da redução da 

concentração de substrato disponível na mistura (S). A diferença nas taxas de respiração é 

motivada, ainda, pelo tipo de substrato que está sendo degradado, carbonáceo ou nitrogenado, 

rapidamente ou lentamente degradável. Inicialmente, é consumido o material de degradação 

mais fácil, para em seguida ser degradado aquele cuja composição exige mais tempo para seu 

consumo pela biomassa. Esse material carbonáceo, além disso, é degradado a taxas diferentes 
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das observadas para o material nitrogenado. A esse conjunto atribui-se a curva do 

respirograma. 

Outro parâmetro importante a interferir diretamente nas taxas de degradação do substrato na 

mistura lodo/esgoto é a concentração de organismos no meio, como se observa pela Equação 

3.17. 

 Bg Xr   (3.17) 

Dessa forma, apesar da presença de substrato suficiente no meio, podem ser verificadas taxas 

reduzidas ou elevadas, de acordo com a disponibilidade de biomassa. Características e 

peculiaridades desses organismos também podem influenciar na velocidade das reações 

biológicas. A proporção entre organismos de crescimento rápido e lento, por exemplo, é 

determinada pelas condições de cultura do lodo e, principalmente, pelo tempo de detenção 

celular (Chudoba et al., 1992). 

O pH representa mais um fator de inibição nas reações de degradação. Desencadeada pelo 

processo de nitrificação, a redução do pH da mistura lodo/esgoto pode representar redução no 

metabolismo da biomassa, retardando a degradação dos componentes, principalmente no caso 

das bactérias nitrificantes (van Haandel e Marais, 1999). 

Tendo em vista o exposto, comparando-se os respirogramas das análises dos dias 20/setembro 

e 23/outubro, Figura 5.1, com as respectivas características físico-químicas do esgoto e 

biomassa, Tabela 5.3, percebe-se que as taxas de respiração desenvolvidas logo após a adição 

de esgoto não são equivalentes, apesar de ambas as amostras apresentarem a mesma 

concentração de DQO, e não corresponderem diretamente à concentração do substrato na 

mistura lodo/esgoto (S). Mais especificamente, as concentrações de AGV na mistura 

lodo/esgoto (SAGV), que poderiam estar relacionadas às taxas de degradação do pico do 

respirograma, consumo de material rapidamente degradável, também não refletem o 

comportamento do pico no caso dessas duas análises. O pH, que poderia exercer papel 

limitante nas reações, não parece ter influenciado de maneira relevante, pois se observam 

valores de pH mais baixos no caso em que se verificam taxas de respiração mais elevadas. 

Analisando-se a relação substrato/biomassa (So/Xo), estima-se que, apesar de, em ambos os 

casos, a relação ser baixa, a maior disponibilidade de organismos no meio pode justificar as 
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diferenças no comportamento dos respirogramas analisados. Ressalta-se que se verificou o 

mesmo comportamento divergente para outros pares de análises. 

Tabela 5.3 – Características do esgoto e lodo das análises respirométricas de 20/09/2001 e 

23/10/2001 

Análise 

Alíquota 

de esgoto 
DQO S So/Xo SAGV pH 

(mL) (mg/L) (mg/L) (mgDQO/mg SSV-DQO) (mgDQO/L)  

20/09/2001 50 392 19,6 0,0034 2,97 6,2-5,9 

23/10/2001 75 392 29,4 0,0081 5,88 6,5-5,4 

S = substrato presente na mistura lodo/esgoto 

SAGV= substrato na forma de ácidos graxos voláteis 

So/Xo = relação substrato/biomassa inicial na medida respirométrica 

Como muitas são as variáveis envolvidas no processo de degradação que gera um 

respirograma experimental, pode-se concluir que é pouco precisa a avaliação de 

respirogramas sem o conhecimento da cinética do processo. As taxas sofrem influência das 

condições do meio, do tipo do material que está sendo degradado, da biomassa presente, entre 

outros. Deduz-se daí que, para análise eficaz dos respirogramas, torna-se importante o 

emprego de modelo capaz de traduzir as reações e as inter-relações entre os componentes do 

sistema no qual estão ocorrendo. 

Ao serem plotados os valores medidos de pH nos respirogramas experimentais, nota-se a 

progressiva redução desses valores durante a degradação biológica, como se pode observar na 

Figura 5.2. Essa redução é provocada, principalmente, pelo processo de nitrificação. 

Nos intervalos para reaeração, também se observa um pequeno incremento no pH do meio, 

recorrente em todas as medidas respirométricas realizadas. Algumas considerações sobre a 

verificação podem ser levantadas, sem contudo poderem ser confirmadas sem investigações 

mais específicas. O aumento do pH no meio pode ser conseqüência da introdução de O2 do ar 

e conseqüente expulsão do CO2 presente na mistura, durante os intervalos de reaeração, 

devolvendo alcalinidade ao meio. Pode estar, ainda, relacionado à mudança no gradiente de 

agitação observado quando da aeração sistema, ocasionando velocidades de agitação 

superiores à produzida pelo agitador magnético do equipamento de medida. Tais variações 
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podem ter influído na leitura do pHmetro, tendo sido registrados valores distorcidos do pH da 

mistura. 

Figura 5.2 – Exemplo do comportamento do pH durante uma medida respirométrica (amostra 

do dia 09/12/2001) 

Verificou-se ainda, durante as medidas, boa resposta do medidor de OD quanto à 

concentração do oxigênio, visto que, apesar do tempo de relaxação do equipamento ser de 60 

segundos a 25°C, observa-se boa capacidade de detecção da variação das taxas de respiração 

ao longo do tempo de medida. 

A partir dos respirogramas experimentais foi calculada a quantidade de oxigênio respirada em 

cada medida respirométrica e confrontadas com as demandas por oxigênio tomando-se por 

base os resultados da caracterização físico-química das amostras de esgoto estudadas. Na 

Tabela 5.4 estão relacionadas as quantidades de oxigênio consumidas em cada medida 

respirométrica. 

Na Figura 5.3 é apresenta a comparação entre essas demandas, podendo ser observada a uma 

provável correlação entre o oxigênio requerido pelas medidas respirométricas e pelas análises 

físico-químicas. 

 

Tabela 5.4 – Oxigênio consumido nas medidas respirométricas com base nas áreas dos 

respirogramas e em parâmetros físico-químicos. 
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RESPIROGRAM

AS 

 
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

Anális

e* 

Vam Aresp Oresp  DQO NH4
+
 Ocarb Onit Ototal 

(L) (mg/L) (mg)  (mg/L) (mg/L) (mg) (mg) (mg) 

16/09 0,050 8,10 8,50  292,5 27,0 4,8 6,2 11,00 

18/09 0,050 9,95 10,44  356,0 36,0 5,9 8,2 14,10 

20/09 0,050 10,58 11,11  392,0 34,0 6,5 7,8 14,24 

23/09 0,050 8,16 8,56  237,0 37,8 3,9 8,6 12,54 

25/09 0,050 8,41 8,83  380,0 36,7 6,3 8,4 14,66 

27/09 0,050 9,39 9,86  377,0 32,7 6,2 7,5 13,69 

30/09 0,050 7,61 7,99  237,0 40,0 3,9 9,1 13,05 

02/10 0,050 9,11 9,57  330,0 39,0 5,4 8,9 14,36 

04/10 0,050 7,92 8,31  304,0 37,0 5,0 8,5 13,47 

07/10 0,050 8,34 8,76  300,0 41,0 5,0 9,4 14,32 

09/10 0,050 10,73 11,27  345,0 40,0 5,7 9,1 14,83 

14/10 0,050 11,63 12,21  300,0 36,0 5,0 8,2 13,18 

16/10 0,050 11,25 11,81  301,0 32,0 5,0 7,3 12,28 

18/10 0,050 11,26 11,82  379,0 38,0 6,3 8,7 14,94 

21/10 0,075 10,36 11,14  324,0 37,0 8,0 12,7 20,70 

23/10 0,075 11,78 12,66  392,0 39,0 9,7 13,4 23,07 

25/10 0,075 9,46 10,17  365,0 41,0 9,0 14,1 23,09 

28/10 0,075 10,65 11,45  419,1 42,0 10,4 14,4 24,77 

30/10 0,075 11,43 12,29  494,0 41,0 12,2 14,1 26,28 

04/11 0,075 12,92 13,89  260,0 44,0 6,4 15,1 21,52 

08/11 0,075 14,83 15,94  414,0 42,0 10,2 14,4 24,64 

09/12 0,075 11,87 12,76  289,0 36,0 7,2 12,3 19,49 

* Referente ao ano de 2001 

Vam = volume de amostra de esgoto 

Aresp = área obtida entre as curvas do respirograma 

Oresp = oxigênio total requerido na medida respirométrica 

Ocarb = oxigênio correspondente à degradação de material carbonáceo 

Onit = oxigênio correspondente à degradação de material nitrogenado 

Ototal = oxigênio total que seria utilizado biologicamente, com base em análises físico-químicas. 

Analisando-se os conjuntos de dados para as alíquotas de esgoto de 50 mL e 75 mL 

isoladamente, não se pode observar a tendência crescente esperada para cada um. Em parte, 

isso pode ser conseqüência da pequena faixa de variação das características do esgoto. No 

entanto, comparando-se as duas nuvens de pontos das alíquotas de 50 mL e 75 mL, consegue-

se prever uma tendência de crescimento, que somente poderia ser comprovada com 

experimentos com espaço amostral maior. Assim, a reta que indica tendência, traçada na 

Figura 5.3, não deve ser entendida como modelo da relação entre consumos de oxigênio sem 

maior número de dados e variações mais expressivas nas características das amostras de 

esgotos estudadas. Experimentos com amostras de esgoto, ainda que decantado, 

acompanhando a sazonalidade de um período longo, um ou dois anos, provavelmente 

abrangeriam amostras com concentrações mais elevadas, ou, até mesmo, inferiores às 

verificadas, comprovando ou refutando a tendência. 
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Figura 5.3 – Comparação entre as quantidades de oxigênio requeridas (mg) para degradação 

das amostras de esgoto analisadas com base nas medidas respirométricas (Oresp) 

e com base nas análises físico-químicas (Ototal) 

Observa-se, ainda, que a linha de tendência não é diretamente proporcional, com relações 

aproximadas de 1:1 nas demandas de oxigênio, como aponta a equação da reta. Cumpre 

lembrar que a demanda por oxigênio estimada nas medidas de DQO está relacionada à 

degradação química de material orgânico, a qual tende a ser maior que a estritamente 

biológica, desenvolvida nos ensaios respirométricos, pois que tem ação sobre material não 

biodegradável. Contribui, ainda, para a superestimativa de oxigênio, quando considerados os 

parâmetros físico-químicos, o fato dos valores de NH4
+
 não terem sido corrigidos com o 

coeficiente de produção celular da biomassa autotrófica, YA. O coeficiente forneceria 

indicação da fração de nitrogênio a ser consumido na síntese celular dos organismos, para a 

qual não seria demandado oxigênio para nitrificação.  

Deduz-se, ainda, que o procedimento experimental adotado, mais especificamente a relação 

entre substrato e biomassa empregada nas medidas respirométricas, pode ter contribuído para 

que o oxigênio respirado tivesse sido subestimado. Observou-se, com a construção dos 

respirogramas experimentais, que, em muitos casos, a respiração endógena não tinha sido 

completamente alcançada, apesar de, no momento do ensaio, alguma taxa de respiração ter se 

aproximado dos valores registrados na etapa de determinação da fase endógena. Dessa forma, 

nesses respirogramas, o tempo de medida não foi suficiente para a degradação de todo o 

substrato, principalmente daquele de degradação mais lenta, e conseqüentemente as áreas 

estimadas não reproduziam a totalidade de oxigênio que seria realmente necessário para a 

completa degradação do substrato da amostra de esgoto.  
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No que diz respeito às possíveis modificações nas amostras de esgoto que podem ter ocorrido 

durante o seu armazenamento, Spérandio e Paul (2000) verificaram comportamento 

diferenciado de respirogramas experimentais de amostras frescas e de amostras armazenadas 

por 48 horas. Nesse trabalho, o respirograma da amostra armazenada não apresentava o pico 

inicial como os demais, donde se inferia que não havia mais material rapidamente degradável 

e o processo de degradação era limitado pela capacidade de adsorção do substrato pela 

biomassa e pela hidrólise do material lentamente degradável. Ressalta-se que esses 

respirogramas foram obtidos a partir de experimentos com alta relação So/Xo. Ao contrário 

do que observado nos experimentos de Spérandio e Paul (2000), no presente trabalho, com 

baixa relação So/Xo, não houve mudança significativa na forma dos respirogramas 

experimentais para amostras frescas e preservadas, conforme é demonstrado na Figura 5.4 

Segundo se observa nos respirogramas da Figura 5.4, ocorrem picos assim que o substrato é 

disponibilizado na mistura. E essas taxas mais elevadas estão de acordo com as concentrações 

iniciais de DQO das amostras. No entanto, não se pode relacionar diretamente concentrações 

de material rapidamente degradável, na forma de AGV, às taxas máximas observadas nos 

picos. Com base nisso, espera-se a ocorrência de picos, sem se poder prever, entretanto, 

prováveis conseqüências do armazenamento às características do esgoto, ou mesmo à cinética 

dos processos metabólicos dos organismos, em resposta às possíveis mudanças. 

Apesar de, para a pesquisa, o armazenamento das amostras não ter representado, 

aparentemente, distorções nos resultados alcançados com a análise por respirometria dessas 

amostras, sugere-se que a aplicação da metodologia para caracterização em escala real, deve 

prever amostras frescas, em que não tenha havido transformações significativas de qualquer 

ordem. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 

Figura 5.4 – Respirogramas obtidos a partir de medidas respirométricas de amostras 

armazenadas por 4 dias: (a) amostra de 16/09/2001; DQO=292 mg/L; 

AGV=38,4 mgHAc/L; (b) amostra de 23/09/2001; DQO=237 mg/L; 

AGV=16,7 mgHAc/L; (c) amostra de 30/09/2001; DQO=237 mg/L; 

AGV=46,5 mgHAc/L; (d) amostra de 14/10/2001; DQO=300 mg/L; 

AGV=73,4 mgHAc/L; (e) amostra de 21/10/2001; DQO=324 mg/L; 

AGV=59,6 mgHAc/L 
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5.2.3 - Respirogramas experimentais de longa duração 

As medidas respirométricas para determinação dos respirogramas experimentais foram 

realizadas de acordo com a metodologia empregada para os de curta duração. Foram 

realizados dois desses experimentos, a partir dos quais foram estimados os parâmetros de 

decaimento da curva de respiração endógena, utilizados para se prever as curvas de respiração 

endógena nos respirogramas curtos. 

Na Figura 5.5, é apresentado um exemplo da curva de tendência exponencial resultante dos 

pontos de respiração endógena iniciais e finais de um respirograma de longa duração. 

Figura 5.5 - Respirograma experimental longo referente à análise do dia 08/11/2001 

Tendo em vista o decaimento relativamente pequeno estimado pela média de K2, infere-se que 

poderia ter sido considerado um valor constante para a taxa de respiração endógena para os 

respirogramas curtos. Pode-se comprovar na Figura 5.5 que a variação da taxa de respiração 

endógena é muito pequena, considerando-se um intervalo de tempo de uma hora. Dentro 

dessa expectativa, autores consideram constante a taxa de respiração endógena em medidas 

respirométricas com curta duração (Brouwer et al., 1998; Spanjers et al., 1999). 
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5.3 - MODELO SIMPLIFICADO DO COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE 

LODOS ATIVADOS 

Partindo da proposta de se utilizar um modelo que simulasse, de maneira integrada, as reações 

que ocorrem durante a oxidação do substrato nas medidas respirométricas e a velocidade de 

degradação das frações de substrato presentes no esgoto, foi adaptado um modelo 

simplificado com base no Activated Sludge Model N°1. Inicialmente, é apresentada e 

explicada a concepção final do modelo, para, em seguida, serem feitas simulações do modelo, 

exemplificando sua aplicação e suas potencialidades. 

Como as adaptações do modelo simplificado foram sendo desenvolvidas e incorporadas de 

acordo com as respostas obtidas na fase de calibração de suas variáveis e parâmetros, ele é 

apresentado, neste item, como resultado. 

5.3.1 - Apresentação e descrição do modelo simplificado 

A simplificação de um modelo do comportamento do processo de lodos ativados proposta 

neste trabalho foi desenvolvida tendo-se em vista a simulação do comportamento dos 

respirogramas de curta duração obtidos por meio das medidas respirométricas. Dada a 

finalidade de sua aplicação, o modelo traz simplificações quanto ao crescimento e decaimento 

de organismos, à respiração endógena, ao processo de transformação do nitrogênio, às frações 

de substrato e ao processo de hidrólise. Implementadas as modificações propostas no item 

4.3.1, o modelo simplificado é representado por uma matriz de processos na Tabela 5.5, de 

acordo com o método para representação de modelos matemáticos que vem se estabelecendo 

e o tipo de apresentação utilizado nos modelos da família Activated Sludge Model (ASM). 

A apresentação do modelo simplificado sob forma de matriz oferece a vantagem da 

visualização de todas as frações de substrato e processos de degradação biológica 

considerados no modelo, das taxas de consumo e/ou produção dos componentes assim como a 

inter-relação entre reações e componentes do processo como um todo. 

As taxas de respiração para oxidação do carbono e nitrificação relacionam-se ao consumo dos 

respectivos substratos, o que acarretaria o crescimento da biomassa envolvida no processo. 

Além do crescimento, a biomassa estaria sujeita ao decaimento, por meio do qual se 
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transformaria em substrato susceptível de ser consumido. De fato, no modelo proposto, não 

foram previstos nem crescimento tampouco decaimento da biomassa, considerando-se que no 

tempo de duração das medidas respirométricas esse processos não seriam significativos. 

Tabela 5.5 – Matriz da cinética das reações do modelo simplificado do processo de lodos 

ativados 

Componente i 1 

SS1 

2 

SS2 

3 

XS 

4 

SO 

5 

SNH 

6 

SNO2 

7 

SNO3 

Taxa de processo,  13  TMLj  

j Processo 

1 
Crescimento aeróbio de 

heterótrofos com SS1 1

1

HY
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11

H

H

Y

Y
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Crescimento aeróbio de 
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1
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2

1
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22, BA

NONO

NO

Am X
SK

S












  

5 Respiração endógena    -1    rend 

6 Hidrólise de XS  1 -1     kh . XS 

Taxas de conversão 

observadas  13  TMLj  


j

jiji vr 
 

Parâmetros 

estequiométricos: 
 

YH: produção heterotrófica 

YA: produção autótrofa 
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Parâmetros cinéticos: 

 

Crescimento e decaimento 

heterotrófico: 

HSHm bK ,,,   

Crescimento e decaimento 

autotrófico: 

ANONHAm bKK ,,,,  

 

Hidrólise: kh 

 

Na seqüência de equações matemáticas que representam o modelo, é enfatizado o consumo de 

oxigênio na utilização dos vários componentes pela biomassa, coluna i=4 da matriz de 

processos, sendo modelada assim a respiração aeróbia desses organismos. O modelo 

simplificado, escrito na linguagem de execução do software de simulação SIMNON, é 

apresentado no Apêndice B. 

Para constituir o modelo, foram escolhidos componentes de maior relevância na composição 

de águas residuárias, em detrimento das frações inertes, tanto solúveis como particuladas, e da 

biomassa, visto que essas não poderiam ser determinadas pela metodologia empregada no 

trabalho. Quanto aos compostos orgânicos, quando da etapa de calibração, observou-se que a 
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opção por dois tipos de compostos, SS1 e SS2, com taxas de degradação diferentes, atenderiam 

mais satisfatoriamente ao processo de ajuste dos respirogramas experimentais aos simulados 

pelo modelo. Spanjers e Vanrolleghem (1995) observaram melhor ajuste do modelo que 

incorporava dois substratos (SS1 e SS2) que de três outros modelos propostos, os quais não 

incluíam essas frações. Da mesma forma, ao se tentar reproduzir a transformação da série 

nitrogenada em uma mesma fase, de amônia diretamente a nitrato, verificou-se que a taxa de 

degradação única não conseguiria representar, com o melhor ajuste, o comportamento das 

Nitrosomonas e das Nitrobacter, o que comprova que os dois organismos respondem de 

maneira diferente. Nas simulações, observou-se que as Nitrosomonas degradam a amônia a 

taxas inferiores às observadas pelas Nitrobacter em relação ao nitrito. 

Como se verifica na matriz da Tabela 5.5, o substrato SS2 é resultante da hidrólise do material 

lentamente biodegradável, XS. A hidrólise, por sua vez, foi modelada por uma equação de 

primeira ordem que não depende da concentração de biomassa. A equação sugerida pelo 

ASM1 requeria, além do conhecimento de XBH, a determinação da constante de saturação para 

hidrólise do material lentamente biodegradável, KX. Como não foram considerados 

crescimento nem decaimento dos organismos na modelagem, devido ao caráter curto das 

análises respirométricas, as concentrações de biomassa XB e XA não são consideradas 

diretamente nas equações, somente em combinações de parâmetros. 

Para efeito de redução do número de parâmetros a serem determinados na utilização do 

modelo simplificado, foram agrupados parâmetros que representam a taxa de respiração 

máxima, a qual ocorre quando há excesso do substrato no meio (Bernardes, 1996; Brouwer et 

al., 1998; Spanjers e Vanrolleghem, 1995). Assim, nas Equações 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 estão 

listadas as combinações que representam as taxas máximas, rm, de utilização dos substratos 

SS1, SS2, SNH, e SNO2. 

 rm,S1 =  m,H1.XBH / YH (5.1)  

 rm,S2 =  m,H2.XBH / YH (5.2) 

 rm,NH =  m,A.XBA / YA (5.3) 

 rm,NO2 =  m,A.XBA / YA (5.4) 
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Pelo fato de rm incorporar os coeficientes de produção de biomassa, Y, as taxas de consumo de 

substratos, rS1, rS2, rNH e rNO2, eram constituídas pela relação que indica disponibilidade de 

cada substrato no meio, 








 SK

S
, multiplicadas pelas respectivas taxas máximas. As taxas de 

consumo do substrato são dadas pelas Equações 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8. 
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A taxa de transformação da matéria orgânica lentamente degradável, XS, segue a equação de 

primeira ordem que representa a hidrólise (Equação 5.9). 

 Shhi Xkr .  (5.9) 

Para a determinação das taxas de consumo do oxigênio requerido na utilização dos 

componentes, ro,S1, ro,S2, ro,NH e ro,NO2, é necessário que as taxas de consumo de substrato 

sejam multiplicadas pela porcentagem do substrato que é oxidada pelos organismos 

heterótrofos, dada por (1-YH), no caso dos substratos SS1 e SS2. Já para as conversões do 

nitrogênio, as taxas de consumo de consumo de oxigênio são obtidas multiplicando-se as 

taxas de utilização de substrato pela relação estequiométrica entre quantidade de oxigênio 

necessário para oxidação de um grama do composto de nitrogênio, 3,43 e 1,14, para NH4
+
 e 

NO2, respectivamente.O consumo de oxigênio para transformação dos componentes acha-se 

relacionado à utilização dos componentes segundo as Equações 5.10, 5.11, 5.12 e 5.13. 

 ro,S1 = (1-YH).rS1 (5.10) 

 ro,S2 = (1-YH).rS2 (5.11) 
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 ro,NH = 3,43.rNH (5.12) 

 ro,NO2 = 1,14.rNO2 (5.13) 

Os modelos baseados no ASM1, bem como o próprio, trazem o fator (3,43-YA) e (1,14-YA) 

multiplicados por rNH e rNO2. Entretanto, segundo Henze et al. (1986), o coeficiente de 

biomassa heterotrófica normalmente utilizado, YA igual a 0,24 (g células em DQO)/(gN 

oxidado), é teórico e as variações registradas na literatura vão de 0,07 a 0,28, dependendo das 

condições ambientais. Seu valor é relativamente pequeno, se comparado ao YH. Diante disso, 

a opção pela não utilização do parâmetro nas equações que descrevem as taxas de consumo de 

oxigênio para oxidação da amônia e do nitrito permitiram a simplificação pretendida do 

modelo, sem prejuízos significativos ao desempenho desse em explicar tais reações.  

A respiração total dos organismos é dada pela soma das taxas de consumo de oxigênio, coluna 

i=4, nos processos de transformação dos vários componentes, como descrito na Equação 5.14. 

 endNOoNHoSoSo rrrrrr  2,,2,1,  (5.14) 

A respiração endógena é descrita pela equação empírica anteriormente apresentada na 

Equação 3.31: 

 )exp( 21 tKKrend   (3.31) 

Apesar de ter sido utilizada a equação proposta por Bernardes (1996), no modelo, a respiração 

endógena está associada somente à oxidação de material rapidamente biodegradável 

produzido pela lise de células mortas e liberação de substrato para manutenção própria, não 

compreendendo a oxidação do material adsorvido ao floco após hidrólise, considerada por 

Bernardes (1996). 

Observa-se no modelo simplificado proposto que o termo 










 OO

O

SK

S
, parte integrante das 

taxas de processo do Activated Sludge Model N°1, não foi considerado na modelagem. Esse 

termo das equações cinéticas de crescimento celular heterotrófico e autotrófico possibilita que 

as taxas de reações sejam quantificadas proporcionalmente à presença do aceptor de elétrons 

no meio, o oxigênio. Dessa forma, infere-se que o modelo deve ser aplicado em condições nas 
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quais o oxigênio não seja fator limitante e esteja presente em concentrações tais que o termo 

da equação aproxime-se da unidade. 

A finalidade principal do modelo desenvolvido no trabalho era a simulação da taxa de 

consumo de oxigênio, ou melhor, da respiração dos organismos. Apesar disso, no programa 

de simulação apresentado no Apêndice B, foram desenvolvidas equações diferenciais que 

descrevem, ainda, a variação da concentração dos componentes em função do tempo, de 

acordo com as relações entre processos e componentes apresentadas na Tabela 5.5. Dessa 

forma, pode-se obter como saída, sob forma gráfica ou de matriz de valores, além das taxas de 

respiração, a variação das frações componentes de um determinado esgoto em função do 

tempo. 

A adaptação de modelo proposta permitiu a simplificação do modelo ASM1, tendo sido 

considerados os processos relevantes na degradação biológica, os principais componentes de 

águas residuárias que possibilitassem os melhores ajustes na etapa de calibração e outras 

simplificações que reduziram a quantidade de parâmetros a serem estimados quando da 

aplicação do modelo.  

Dessa forma, o emprego do modelo para simular o comportamento da biomassa na 

degradação de esgoto permite a compreensão do processo, visto que, aplicando-se valores 

diversos às variáveis correspondentes às concentrações de componentes e parâmetros 

cinéticos, é possível simular processos biológicos aeróbios ao longo do tempo, estudar 

alcances e limitações.  

5.3.2 - Simulação de respirogramas simulados utilizando o modelo simplificado 

Em sua concepção, o modelo simplificado do comportamento do processo de lodos ativados 

pode ser aplicado para simulação das taxas de respiração de vários tipos de águas residuárias e 

biomassa. Para efeito de ilustração, foram simulados quatro respirogramas simulados em 

condições variadas, atribuindo-se valores às variáveis, concentrações dos substratos 

componentes e parâmetros do modelo. Foi considerado um volume de lodo de 1 L para 

alíquota de água residuária de 50mL. 
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Na representação gráfica, as curvas de respiração dos diversos componentes foram 

superpostas para melhor visualização. Para tal, no programa foram adicionadas as Equações 

5.15, 5.16, 5.17: 

 ro,S2x= ro,S1 +ro,NHx (5.15) 

 ro,NHx= ro,NH +ro,NO2x (5.16) 

 ro,NO2x= ro,NO2 +rend (5.17) 

onde: 

ro,S2x= somatório das taxas de consumo de oxigênio para utilização do componente orgânico 

rapidamente biodegradável SS1, de amônia e de nitrito e taxa de respiração endógena; 

ro,NHx= somatório da taxas de consumo de oxigênio para utilização de amônia e de nitrito e 

taxa de respiração endógena; 

ro,NO2x= somatório da taxa de consumo de oxigênio para utilização de nitrito e taxa de 

respiração endógena; 

As variáveis e parâmetros utilizados nas simulações estão dispostos na Tabela 5.6. 

Tabela 5.6 – Concentrações iniciais de componentes e parâmetros cinéticos utilizados nos 

respirogramas simulados 

Respirograma 
Variável  Parâmetro 

SNH
3 

SS1
4
 SS2

4
 XS1

4
  kh

1
 KNH

3
 KNO2

3
 KS1

4
 KS2

4
 rm,NH

5
 rm,NO2

5
 rm,S1

6
 rm,S2

5
 K1

6
 K2

2
 

R1 20 20 50 150  2 0,8 0,9 0,3 0,3 1,4 0,8 12 14 26 0,108 

R2 50 35 80 250  2 0,8 0,9 0,3 0,3 1,4 0,8 12 14 26 0,108 

R3 - 20 50 150  2 0,8 0,9 0,3 0,3 1,4 0,8 12 14 26 0,108 

R4 20 20 50 150  2 0,8 0,9 0,3 0,3 0,5 0,8 12 14 26 0,108 

Unidades expressas em: 

1 – L-1; 

2 – h-1 

3 – mgN/L;  

4 – mgCOD/L; 

5 – mgN/L.h-1; 

6 – mgCOD/L.h-1. 
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Na Figura 5.6, é demonstrada a simulação de um respirograma (R1), no qual são mostradas as 

taxas de respiração de cada um dos componentes contemplados pelo modelo simplificado. 

Nesse respirograma, são simuladas características normais de esgoto e lodo, similares às 

verificadas nas amostras analisadas nesta pesquisa. 

Figura 5.6 – Respirograma simulado R1 

A simulação de um respirograma (R2) com concentrações de substrato maiores é apresentada 

na Figura 5.7. As taxas máximas de degradação, como os demais parâmetros cinéticos, foram 

mantidas. Percebe-se que, com o acréscimo de substrato disponível, as taxas de respiração 

tendem a aumentar, e o tempo decorrido até a taxa de respiração endógena ser retomada 

excede um pouco mais aquele observado em R1. A utilização do modelo para definição de 

parâmetros de ensaios respirométricos pode auxiliar na escolha da melhor relação lodo/esgoto 

para a duração desejada da medida. Com esse fim, pode-se atribuir concentrações 

aproximadas para os substratos, as quais podem ser estimadas conhecendo-se características 

físico-químicas do esgoto, e valores de parâmetros baseados na experiência de medidas 

respirométricas anteriormente realizadas com o conjunto lodo/esgoto. 
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Figura 5.7 – Respirograma simulado R2 

Simulando-se a respiração de uma determinada biomassa ao utilizar um esgoto em que não 

haja nitrogênio amoniacal e somente as frações de material carbonáceo, é obtido o 

respirograma R3, mostrado na Figura 5.8, onde se observa somente o pico decorrente da 

degradação do material rapidamente degradável inicialmente disponível, SS1 e SS2, até 0,19 h, 

a partir de quando ocorre somente a degradação do material rapidamente degradável, SS2, 

resultante da hidrólise da fração de degradação lenta, XS.  

A forma de um respirograma experimental pode indicar o efeito de toxicidade de algum 

elemento presente no esgoto analisado, da inibição causada pelo pH da mistura lodo/esgoto. 

Esses efeitos poderiam ser representados no modelo tanto pela ausência ou concentrações 

baixas de amônia, como pela redução nas suas taxas de degradação, dadas por rm,NH e rm,NO2 

reduzidas. No primeiro caso, como se observa na Figura 5.8, a respiração de substrato 

exógeno encerra-se tão logo termine o material carbonáceo. No segundo, a degradação da 

amônia se entenderia por um período de tempo um pouco maior que no primeiro, no entanto a 

taxas mais baixas, como se constata no respirograma simulado R4, Figura 5.9. 
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Figura 5.8 – Respirograma simulado R3 

Nos respirogramas R1 e R2 percebe-se, ainda, uma redução na taxa inicial da respiração total, 

r. Como a mesma é resultado da soma das demais taxas, os efeitos na degradação das parcelas 

podem ser percebidos na taxa de respiração total do respirograma simulado. Da mesma forma, 

efeitos de toxicidade ou inibição seriam sentidos nos respirogramas experimentais, pela 

respiração total, sem no entanto serem conhecidas as taxas de cada uma das frações.  

Os respirogramas simulados a partir do modelo simplificado do processo de lodos ativados 

representaram algumas das inúmeras possibilidades de condições de degradação e 

características de esgotos. A utilização do modelo apresenta-se como ferramenta importante 

para investigação e previsão do comportamento de processos de degradação biológica, capaz 

de indicar variação nas taxas de respiração a partir da modificação das variáveis e parâmetros 

de entrada. 
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Figura 5.9 – Respirograma simulado R4 

5.4 - APLICAÇÃO DO MODELO SIMPLIFICADO AOS RESPIROGRAMAS 

EXPERIMENTAIS 

Por meio da calibração do modelo proposto aos respirogramas experimentais, foram 

determinados, de acordo com a metodologia indicada no item 4.4, parâmetros e variáveis do 

modelo. Neste item, são apresentados e analisados dados resultantes da calibração, 

comparados os dados de concentração dos componentes obtidos e demonstrada a 

possibilidade de desenvolvimento de um modelo empírico que correlacione esses dados com 

dados gerados por respirogramas experimentais, tendo em vista a caracterização do esgoto 

estudado. 

5.4.1 - Calibração do respirograma simulado 

O ajuste do respirograma simulado aos experimentais teve por fim a avaliação da cinética que 

se desenvolve nos testes respirométricos e caracterização do esgoto testado nesses ensaios. 

Resultou, desses ajustes, um conjunto de dados contendo parâmetro e concentrações dos 

componentes considerados no modelo simplificado. As médias desses parâmetros e frações 

são apresentadas e discutidas. Deve ser ressaltado, entretanto, que tais características dizem 

respeito ao montante de amostras de esgoto estudadas, não representando a flutuação nas 

características do esgoto ETEB-Norte.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

tempo (h)

r
 (

m
g

/L
.h

-1
)

roS2x (simulada)

roNHx (simulada)

roNO2x (simulada)

r endógena (simulada)

r (simulada)



88 

Na Figura 5.10, é apresentado um respirograma simulado ajustado. A calibração foi realizada 

ajustando-se as variáveis e parâmetros do modelo até que a curva de respiração total 

descrevesse, da melhor forma possível, a curva formada pelos pontos do respirograma 

experimental. 

Figura 5.10 – Respirograma simulado ajustado ao respirograma experimental da amostra de 

esgoto do dia 20/09/2001. 

Como se observa, as medidas respirométricas tinham período de execução limitado, com 

duração aproximada de 1 hora, espaço de tempo no qual se estimava que a respiração 

endógena já tivesse sido novamente alcançada. Dessa forma, nem sempre era atingida a 

respiração endógena ao final do ensaio. Mesmo assim, a curva de respiração era ajustada aos 

pontos disponíveis. 

Para se trabalhar com respirogramas completos na etapa de calibração do modelo 

simplificado, nos quais fosse garantido que a taxa de respiração total tivesse retornado à 

endógena em no máximo 1 hora, seria indicado o teste de outras relações substrato/biomassa 

para os ensaios respirométricos. Tais relações não devem ser muito baixas, entretanto, pois 

seria mais difícil distinguir as taxas relativas a cada componente, dado o curto período pelo 

qual seriam observadas. Dessa maneira, seriam consideradas, inclusive, as variações nas 

concentrações do esgoto ao longo do ano na escolha da relação So/Xo. 
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Os respirogramas simulados foram ajustados, um a um, aos respirogramas experimentais. 

Fazia parte da entrada de dados do modelo o ajuste empírico da respiração endógena. Assim, 

procedeu-se à estimativa dos parâmetros K1 e K2, cuja determinação se deu em etapa anterior 

à calibração do modelo, por meio dos valores de respiração da fase endógena da medida 

respirométrica e ajustes das linhas de tendências observadas, respectivamente. A Tabela 5.7 

apresenta a média dos valores de K1 e K2 encontrados por meio das linhas de tendência da 

respiração endógena de respirogramas longos. 

Tabela 5.7 – Valores de K1 e K2 dos respirogramas de longa duração 

Análise K1 K2 

30/out 19,58 0,094 

8/nov 24,84 0,122 

Média 19,19 0,108 

 

As duas medidas longas foram tomadas para representar, no trabalho, o lodo utilizado, sem 

descrever, entretanto, as taxas de respiração endógena da biomassa do sistema de lodos 

ativados da ETEB-Norte.  

Como previamente colocado, o decaimento da respiração endógena para períodos curtos não é 

significativo, de forma que a estimativa das constantes empíricas K1 e K2, pôde ser aplicada 

para fins de calibração dos demais parâmetros do modelo, apesar de ter sido realizada 

somente com duas amostras. 

A partir do melhor ajuste do modelo simplificado, foram estimados os parâmetros para os 

dados de respiração das amostras analisadas. As médias são apresentadas na Tabela 5.8. As 

taxas máximas de respiração estão expressas em termos específicos, em relação às 

concentrações de biomassa na mistura lodo/esgoto (em DQO). 

Tabela 5.8 – Valores médios encontrados para os parâmetros por meio da calibração do 

modelo simplificado de degradação 

Parâmetro Valor médio Limite 

kh (mg DQO/mg células em DQO.h
-1

) 1,4  0,1 1,2 - 1,6 
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KNH (mg NH4
+
-N/L) 0,9  0,1 0,6 - 1,0 

KNO2 (mg NO2-N/L) 0,9  0,0 0,9 - 1,0 

KS1 (mg DQO/L) 0,3  0,1 0,2 - 0,4 

KS2 (mg DQO/L) 0,4  0,1 0,2 - 0,5 

rm,NH,espec. (mg NH4
+
-N/L.h

-1
 por mgSSV-DQO/L) 1,6  0,3 1,0 - 2,0 

rm,NO2,espec. (mg NO2-N/L.h
-1

 por mgSSV-DQO/L) 0,6  0,2 0,5 - 0,8 

rm,S1,espec. (mg DQO/L.h
-1

 por mgSSV-DQO/L) 12,3  2,8 7,0 - 17,0 

rm,S2,espec. (mg DQO/L.h
-1

 por mgSSV-DQO/L) 16,3  5,3 11,0 - 29,0 

 

Nos ajustes, apesar dos parâmetros terem sido estimados com valores iniciais baseados em 

valores encontrados na literatura (Brouwer et al., 1998, Henze et al., 1987), observou-se 

alguma variação desses valores com relação aos iniciais e pequena variação entre os mesmos, 

sem que com isso haja impossibilidade de utilização do modelo. Como esses parâmetros estão 

relacionados à cinética característica da combinação esgoto/lodo empregada, são esperadas 

variações entre parâmetros estimados tendo por base unidades de sistemas de tratamento 

diferentes. 

No caso das taxas máximas de consumo de substrato, rm, por compreenderem parâmetros 

relacionados ao tipo de biomassa envolvida no processo de degradação, a variação pode ser 

explicada pelas peculiaridades na composição da biomassa utilizada nos ensaios 

respirométricos. Cumpre lembrar que a biomassa utilizada nas medidas, o lodo gerado no 

sistema de tratamento da ETEB-Norte, poderia favorecer a diversidade de organismos, o que 

poderia ser controlado no caso de cultivo de lodo em laboratório, sob condições ambientais e 

de alimentação controladas. Kappeler e Gujer (1992) constataram que a taxa máxima de 

crescimento específico para biomassa heterotrófica,  m,H, depende de fatores como 

temperatura, configuração do reator e do tempo de detenção celular. 

As taxas máximas de oxidação dos substratos rapidamente degradáveis, rm,S1 e rm,S2, 

apresentaram diferença entre si, ainda que não tão significativas, indicando que a cinética de 

degradação não está relacionada tão somente à solubilidade do material, mas a propriedades 

peculiares a cada fração de substrato (Spanjers e Vanrolleghem, 1995). 
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Os coeficientes de saturação, K, refletem a afinidade da biomassa por cada substrato (von 

Sperling, 1996). Deduz-se que os organismos utilizados nos ensaios estivessem 

razoavelmente adaptados aos substratos, visto receberem na estação de tratamento o mesmo 

esgoto afluente analisado na pesquisa, o que também justifica os baixos valores de K, 

inferiores inclusive aos sugeridos por Henze et al. (1987) no Activated Sludge Model N°1 e 

aplicado por Bernardes (1996). No caso das pequenas variações observadas, essas podem 

estar relacionadas a variações regulares que ocorram na composição do esgoto afluente à 

estação de tratamento, ou ainda, à biomassa, como anteriormente mencionado. 

Os valores dos parâmetros poderiam ter sido resultado de investigações específicas. 

Metodologias específicas, que têm ou não como princípio a respirometria, são relatadas na 

literatura (Henze et al. 1987, Henze, 1992; Vanrolleghem et al., 1999). Contudo, a opção por 

ajustar esses parâmetros com base em valores registrados na literatura tornou mais simples a 

simulação e calibração do modelo proposto. 

Seguindo a tendência dos demais parâmetros, a taxa de hidrólise sofre variações que podem 

estar relacionadas tanto às características do material particulado, XS, como da biomassa. 

Quanto aos valores encontrados para os parâmetros, comparando-se com relatos de outros 

autores (Bernardes, 1996; Brouwer et al., 1998), percebe-se que todos os parâmetros, com 

exceção da taxa de hidrólise, que se apresentou um pouco acima da encontrado por Brouwer 

et al. (1998), estiveram abaixo das médias apresentadas nesses trabalhos. Tais diferenças 

podem ser atribuídas às características do lodo de cada pesquisa, que, certamente, diferem 

entre si, dentre elas a idade do lodo. 

Da mesma forma e ao mesmo tempo em que foram calibrados os parâmetros no ajuste do 

respirograma simulado aos experimentais, foram estimados os componentes do esgoto 

empregado na análise respirométrica. As concentrações médias de cada componente estão 

listadas na Tabela 5.9. É importante ressaltar que essas frações não resultaram das análises 

físico-químicas, apesar dessas últimas terem norteado os valores iniciais empregados no 

processo de ajuste das variáveis correspondentes às frações componentes. 
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Tabela 5.9 – Características do esgoto analisado obtidas por meio de calibração do modelo 

simplificado e pelas análises físico-químicas, expressas em concentrações 

médias. 

 

*
AGV (mgDQO/L) = 1,07 x AGV (mgHAc/L), segundo van 

Haandel e Marais, 1999. 

O gráfico da Figura 5.11 contém as médias das frações de carbono e nitrogênio estimadas pela 

calibração do modelo. O procedimento aplicado para estimativa das frações indica a 

predominância de material lentamente degradável no esgoto decantado afluente ao reator da 

ETEB-Norte. Tomando-se a diferença entre as médias de DQO e DQO filtrada, têm-se uma 

concentração de 137 mg/L de material particulado e coloidal, o que indica a existência de 

material de degradação lenta na forma dissolvida, ou com dimensões inferiores à abertura do 

filtro empregado nas análises (1,2  m). 

As frações componentes, estimadas a partir do ajuste do modelo simplificado, indicam a carga 

biologicamente degradável do esgoto. Existe, ainda, uma fração que, dada a natureza das 

análises respirométricas, não foi estimada. Admitindo-se que a DQO representa a soma das 

frações carbonáceas presentes no esgoto, para o período amostral do esgoto analisado, tem-se 

que o conjunto das frações SS1, SS2, XS constitui 96,7 % da DQO total. Deduz-se, assim, que, 

em média, a fração de material orgânico inerte (SI e XI) é de 11 mg/L. 

 

 Características calibradas 

SS1 (mgDQO/L) 18  4,5 

SS2  (mgDQO/L) 53  12,8 

XS (mgDQO/L) 247  35,0 

SNH (mg NH4
+
-N/L) 28  6,2 

 Características físico-químicas 

DQO (mg/L) 329  53 

DQO filtrada 

(mg/L) 
192  49 

NH4
+
 (mg/L) 38  4 

AGV 

(mgDQO/L)
*
 

62  19 
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Figura 5.11 – Comparação entre concentrações médias estimadas das frações componentes do 

esgoto analisado e os parâmetros medidos por análises físico-químicas DQO e 

nitrogênio amoniacal 

A partir da análise da Figura 5.11, constata-se, ainda, considerável diferença entre a amônia 

estimada e a medida pelas análises físico-químicas. A fração SNH sugere que 73,7% da amônia 

presente no esgoto foi oxidada. Tendo em vista que, no modelo simplificado não foi utilizado 

o fator de conversão (1-YA), pode-se inferir que as concentrações de SNH possivelmente foram 

subestimadas. 

Vale ressaltar que foi determinada, por análise físico-química, a amônia e não o nitrogênio 

total (NTK), que detectaria inclusive o nitrogênio sob forma orgânica. 

Como previamente exposto, o coeficiente de produção de biomassa autotrófica, YA, não é de 

fácil determinação e o modelo não o incorporou diretamente em suas equações. Todavia, a 

estimativa de um YA médio, resultante da composição da atividade dos dois tipos de 

organismos responsáveis pela nitrificação, tornou-se possível, após a calibração, dividindo-se 

a concentração média de SNH estimada por (1-YA). Foi obtido um YA de 0,27 mgDQO/mgN, 

valor para o qual as concentrações médias de amônia estimadas e medidas são equivalentes. 

No caso do AGV, esse parâmetro pode indicar o material rapidamente degradável presente no 

esgoto, conforme fora anteriormente discutido. A relação entre as concentrações médias, em 

termos de DQO, da soma das frações rapidamente biodegradáveis (SS1 e SS2) e do AGV é de 

1,2  0,5, com limites de 0,7 a 2,6, mostrando que as duas concentrações são equivalentes. 
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Entretanto, o desvio padrão dessa relação indica que os materiais rapidamente degradáveis 

não são formados exclusivamente por ácidos graxos voláteis, podendo haver compostos 

orgânicos outros, cuja concentração, de acordo com a qualidade do esgoto, pode ser mais ou 

menos significativa. Infere-se daí a importância da estimativa das frações como indicadores 

do material de degradação mais lenta.  

Na análise dos valores de concentrações estimadas a partir do modelo, há de ser considerado 

que no processo de calibração de respirogramas, por melhor que seja o ajuste alcançado, pode 

estar incorporado algum erro resultante das pequenas variações dos pontos que representam as 

taxas de respiração do respirograma experimental. 

Durante a calibração dos respirogramas, era plotada não só a curva de respiração total, como 

também as curvas das taxas de respiração das frações de substrato. Essas curvas permitiam a 

sensibilidade necessária para o ajuste fino da curva de respiração e possibilitavam a 

visualização das parcelas que compunham a degradação como um todo. As áreas entre as 

curvas, que podem ser visualizadas na Figura 5.12, representam a quantidade de oxigênio 

respirada na oxidação de cada componente. 

Figura 5.12 – Respirograma simulado ajustado ao do dia 20/09/2001 contendo taxas de 

respiração medidas e simuladas 
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5.4.2 - Análise da variabilidade dos parâmetros e variáveis na calibração do modelo 

simplificado 

O processo de calibração esteve relacionado ao ajuste de todos os parâmetros e variáveis, 

entendidas como as frações dos componentes, de forma conjunta. Tal procedimento exigiu 

certo conhecimento da influência dos parâmetros e variáveis considerados no modelo 

simplificado. A experiência permitiu algumas conclusões a respeito destes. 

Inicialmente, verificou-se que, como o pico inicial dos respirogramas experimentais não era 

registrado, o ajuste do respirograma simulado, nesse intervalo, de tempo era estimado pela 

tendência das taxas que se desenvolviam na seqüência. Entretanto, o intervalo de um minuto, 

no qual o equipamento de medida de OD ainda não conseguia responder após o período de 

aeração, era pequeno, possibilitando a estimativa das taxas iniciais. Cumpre ressaltar que 

nessa etapa deveriam ser alcançadas as maiores taxas de respiração, devido à maior 

disponibilidade de substrato no meio.  

As variáveis, correspondentes às frações componentes do esgoto, estavam relacionadas às 

áreas entre curvas, como pode ser visualizado na Figura 5.12. A área correspondente a cada 

fração era identificada observando-se as inflexões na curva de respiração total, sabendo-se 

que os componentes são decompostos a taxas diferentes e que a exaustão de um componente 

provoca redução da respectiva taxa de degradação, restando as reações para consumo dos 

demais componentes. Assim, de acordo com o tamanho da provável área correspondente a 

cada componente, eram ajustados os valores das variáveis SS1, SS2, XS e SNH. 

Nesse processo de ajuste, observou-se que pequenas variações na concentração adotada para a 

fração XS, da ordem da dezena, geravam variações de pouco significado, principalmente se 

considerado o fato da respiração total, obtida por respirometria, ser representada por pontos 

que também apresentam pequenas variações entre si. O efeito visual nos gráficos da 

simulação só era percebido com variações mais significativas. De certa forma, a determinação 

de XS torna-se um pouco menos precisa, sem entretanto invalidar os resultados obtidos com a 

calibração. 

No processo de calibração dos parâmetros, enquanto as variáveis determinavam as respectivas 

áreas sob a curva de respiração total relativas à degradação de cada uma delas, os valores 
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empregados nos parâmetros ditavam a forma como se desenvolviam as curvas no decorrer do 

tempo. No caso dos parâmetros rm, taxas máximas de utilização de substrato, e K, constantes 

de saturação, de cada componente, verificou-se que, por estarem estreitamente relacionadas, 

algumas combinações de valores resultavam em curvas parecidas que simulariam a curva de 

respiração total. No entanto, há de se observar que a constante K determina a inclinação com 

que se dá o decaimento da curva quando o substrato vai terminando e rm, o patamar em que se 

iniciam as curvas de cada componente. Assim, por meio de ajustes entre os dois parâmetros, 

foi possível se obter o conjunto de curvas que compunham, da melhor maneira, a curva de 

respiração total.  

No caso da taxa de hidrólise, kh, a velocidade com que XS, substrato lentamente degradável, 

era hidrolisado e, conseqüentemente, SS2, material rapidamente degradável, utilizado era 

controlada pelo aumento ou diminuição desse parâmetro. Dessa forma, a área sob o 

respirograma era deslocada mais para o início ou para o fim do respirograma, retardando, 

assim, a finalização do mesmo. 

Observou-se, no processo de calibração do modelo simplificado, que diferentes combinações 

dos valores para os parâmetros resultavam em respirogramas semelhantes. Entretanto, 

algumas combinações de valores levavam a sistemas sem coerência, afastados daquilo que 

poderia ser explicado no campo de sistemas reais. Na tentativa de dar um contorno mais 

sólido para o problema, buscou-se iniciar os ajustes a partir de valores de parâmetros 

verificados na literatura. Os parâmetros resultantes desse ajuste não podem ser vistos de 

forma isolada, mas pode-se afirmar que o conjunto de valores retrata o conjunto lodo/esgoto 

analisado. 

5.5 - ESTIMATIVA DE COMPONENTES A PARTIR DE RESPIROGRAMAS 

EXPERIMENTAIS 

De acordo com as expectativas de permitir que a metodologia de medidas respirométricas 

proposta, simples e de fácil execução, pudesse ser aplicada na determinação das 

concentrações das frações constituintes do esgoto, este item aborda as bases para aplicação de 

um método para estimativa direta dos componentes, por meio do qual poderiam ser extraídas, 

diretamente de respirogramas experimentais, informações com base nas relações entre as 

concentrações de cada substrato, estimadas na fase de calibração do modelo simplificado aos 
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respirogramas experimentais. Ensaios respirométricos em conjunto com a aplicação do 

modelo simplificado aos respirogramas gerados possibilitam o conhecimento da constituição 

padrão de um determinado esgoto. Esses dados possibilitariam uma estimativa quantitativa da 

composição de outras amostras desse esgoto analisadas por respirometria. 

Os respirogramas experimentais obtidos com as medidas respirométricas realizadas nesta 

pesquisa não apresentavam, claramente, patamares e pontos de inflexão na curva de 

respiração. A presença de determinado componente na mistura tende a ser detectada pela taxa 

de respiração que se mantém em determinado nível. A exaustão desse componente acarreta 

uma queda na taxa de respiração, formando pontos de inflexão na curva de respiração. Os 

respirogramas estudados dificilmente poderiam fornecer esses indicadores da presença dos 

componentes, possivelmente devido à baixa concentração dos substratos. Concentrações 

maiores de substrato no meio talvez gerassem respirogramas com patamares mais bem 

definidos, entretanto poderiam ocasionar respirogramas mais longos.  

Tendo em vista o exposto, o método de estimativa direta para caracterização de esgotos 

proposto por Spanjers et al. (1999), baseado na estimativa visual das curvas de respiração 

para o consumo de cada componente e determinação das áreas formadas entre curvas, não 

poderia ser aplicado com segurança. 

Segundo Henze (1992), os resultados das investigações a respeito da constância nas relações 

entre as frações componentes do esgoto ao longo do tempo indicam que um esgoto específico 

obedece a um padrão que não varia de um dia para o outro. As concentrações podem variar, 

mas as frações parecem permanecer razoavelmente estáveis. Assim, estima-se, de acordo com 

a homogeneidade da qualidade observada nas amostras de esgoto analisadas, que seja 

prudente a proposição de um método de estimativa direta baseado em correlações entre 

frações. Ressalta-se que a relação entre as concentrações dos componentes de um esgoto 

doméstico deve ser determinada por meio de ensaios respirométricos seguidos de calibração 

de uma série representativa de amostras, abrangendo, preferencialmente, todos os meses do 

ano. Faz-se necessária, ainda, uma avaliação sobre as possíveis variações na qualidade do 

esgoto em estudo e a aplicabilidade dessa estimativa direta. 
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Neste item, entretanto, é apresentado o procedimento para determinação da correlação entre 

concentrações de componentes com os dados oriundos de análises das amostras estudadas 

nesta pesquisa. 

A partir das médias de concentração de componentes estimadas a partir dos ensaios 

respirométricos e calibração do modelo simplificado, apresentadas na Tabela 5.9, têm-se as 

demandas médias por oxigênio para o consumo das frações carbonácea e nitrogenada, 

exibidas na Tabela 5.10.  

Tabela 5.10 – Relação entre frações de carbono e nitrogênio detectadas nas amostras de 

esgoto analisadas por respirometria 

Frações 
Fator de 

conversão 

Oxigênio 

consumido 

(mg/L) 

% em relação ao 

oxigênio consumido 

Carbono (1-YH) 104,9 45,0 

Nitrogênio 4,57 128,0 55,0 

 

A demanda média de oxigênio para os componentes de esgoto considerados nesta pesquisa 

está apresentada na Tabela 5.11. 

Tabela 5.11 – Distribuição das frações componentes das amostras de esgoto analisadas por 

respirometria 

Componente 
Fator de 

conversão 

Oxigênio 

consumido 

(mg/L) 

% em relação ao 

oxigênio consumido 

SS1 (1-YH) 5,9 2,5 

SS2 (1-YH) 17,5 7,5 

XS (1-YH) 81,5 35,0 

SNH 4,57 128,0 55,0 

 

Os valores de oxigênio consumido das Tabelas 5.10 e 5.11 são resultado das concentrações 

estimadas das frações corrigidas pelo fator de conversão correspondente.  
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Sabendo-se que, para o caso das amostras analisadas, as relações entre componentes mantêm-

se aproximadamente constantes, podem ser estimadas as concentrações das frações a partir da 

área de um respirograma gerado de acordo com os procedimentos metodológicos para 

obtenção de respirogramas experimentais propostos neste trabalho. Conhecendo as 

percentagens de oxigênio requerido para cada componente, desenvolve-se o processo inverso 

do adotado para determinação dos percentuais das Tabelas 5.10 e 5.11. Determinados os 

consumos de oxigênio de cada fração, dividindo-se pelo fator de conversão correspondente, 

têm-se as frações em mg /L, em termos de DQO ou nitrogênio, de acordo com o componente. 

Como o método de estimativa direta deverá basear-se em médias da composição de outras 

amostras de esgoto, não são esperados resultados fielmente iguais aos que seriam encontrados 

em um processo de medida respirométrica associada à utilização de um modelo de 

comportamento de lodos ativados. Mas o emprego da estimativa direta em respirogramas 

experimentais pode dar boa indicação da qualidade do esgoto afluente a um sistema de 

tratamento, principalmente com relação às frações de matéria orgânica presentes. A 

imprecisão do método é compensada pelo tempo de resposta reduzido, em relação às análises 

convencionais, e pelo tipo de informação que é obtida. 

Não se pode assegurar, entretanto, a aplicação do método de estimativa direta para 

respirogramas construídos com dados em que o tipo de medida respirométrica, a relação 

lodo/esgoto ou o tipo de água residuária sejam diferentes dos testados nesta pesquisa, sem os 

devidos testes quanto às respostas a serem oferecidas. 

O método de estimativa direta proposto não consegue identificar variações significativas nas 

frações componentes que discordem da composição típica do esgoto. O aumento da carga do 

esgoto como um todo pode ser estimado sem maiores problemas, desde que o esgoto 

permaneça homogêneo. Entretanto, como, pelo método, os componentes são estimados por 

características padrão, o efeito de um aumento significativo de alguma das cargas só poderia 

ser percebido por análise visual do respirograma ou aplicação do modelo simplificado a esse 

respirograma. Como discutido no item 5.3.2, variações nas características do esgoto ou da 

biomassa podem ser notadas na forma do respirograma gerado. 

Tendo em vista o exposto, é conveniente sugerir o desenvolvimento de um método de 

estimativa direta baseado nas taxas máximas, rm, de degradação de cada componente obtidas 
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na etapa de calibração do modelo simplificado a respirogramas experimentais. Nesse caso, 

considerando que a biomassa no sistema de tratamento apresente comportamento 

relativamente constante, a média de rm, taxas máximas de respiração para consumo de cada 

componente, obtidas com uma série representativa de calibrações, poderia ser utilizada na 

estimativa das frações componentes do esgoto. A partir de rm, poderiam ser determinadas as 

taxa de respiração que inicialmente se desenvolvem na degradação dos componentes e, 

partindo dessas taxas, serem traçadas sobre o respirograma experimental as prováveis curvas 

de respiração para cada componente. As áreas entre curvas indicariam os consumos de 

oxigênio, com base nos quais se estimariam as concentrações das frações. O desenvolvimento 

desse método não fazia parte do escopo do trabalho, entretanto cumpre deixar registrado a 

potencialidade de seu desenvolvimento e aplicação.  

Por outro lado, a familiaridade com a forma de respirogramas gerados com determinado 

esgoto, isto é, com o comportamento das taxas de respiração, permite uma análise, ainda que 

preliminar, das características do afluente e potenciais efeitos inibidores sobre a biomassa do 

sistema de tratamento biológico do esgoto, visto que, nos procedimentos respirométricos, 

trabalha-se com os principais agentes envolvidos no processo de tratamento. Sendo a resposta 

da medida respirométrica relativamente rápida, os respirogramas tendem a funcionar como 

mecanismos de alerta a variações incomuns ou toxicidade de afluentes.  

Um método de estimativa direta poderia ser aplicado na estação cujo esgoto afluente ao reator 

e o lodo foram utilizados nesta pesquisa, a ETEB-Norte, onde a operação carece de 

mecanismos de detecção rápidos, principalmente no que se refere ao substrato carbonáceo 

rapidamente degradável, que tem papel de grande importância no processo de desnitrificação. 

Observa-se, atualmente, na operação da estação, remanejamento de afluente decantado para a 

etapa anóxica do reator, visando suprir a demanda por esse material carbonáceo. Conhecidas 

as demandas, a operação, não somente da ETEB-Norte como de qualquer estação de 

tratamento de esgotos que necessite desses dados, pode ser facilitada. 
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6 - CONCLUSÕES 

Pretendeu-se, com a realização desta pesquisa, apresentar e estudar metodologia para 

caracterização de esgoto doméstico por meio de medidas respirométricas, tendo em vista o 

controle operacional de ETEs. Nesse sentido, foi realizado trabalho experimental, que gerou 

respirogramas experimentais, associado à aplicação de modelagem matemática, a qual 

forneceu respirogramas simulados, para estudo dos resultados obtidos com medidas 

respirométricas e proposição de um método de estimativa de determinadas concentrações de 

frações componentes do esgoto a partir dessas medidas. 

A análise dos resultados provenientes do desenvolvimento da pesquisa permitiu as inferências 

descritas na seqüência. 

 Com as medidas respirométricas, observou-se que o equipamento de medida em escala 

de bancada e sem automatização, desenvolvido para a etapa experimental, mostrou-se 

aplicável, permitido respostas satisfatórias para a pesquisa a que se destinou. Fica 

patente, entretanto, que, para aplicação da respirometria na prática, seria mais 

adequado um respirômetro automatizado acoplado a um sistema para registro e 

tratamento dos dados. 

 A relação substrato/biomassa (So/Xo) presente inicialmente na medida respirométrica 

tem influência na duração do experimento. As relações aplicadas, em média 0,0029 e 

0,0038 mgDQO/mgSSV-DQO, indicam que, mesmo sendo relativamente pequena a 

variação, os respirogramas gerados respondem com taxas de respiração iniciais 

menores e tempo maior para degradação. Tais variações nas taxas e na duração das 

medidas precisam ser confirmadas com aplicação de outras relações So/Xo.  

 Para experimentos de curta duração, a respiração endógena pode ser tomada como 

constante, visto que a variação é relativamente pequena, como considerada no trabalho 

de Brower et al. (1998). 

 O respirograma experimental em si não pode fornecer muitas informações a respeito 

da cinética que se desenvolve durante o experimento, tampouco permite comparações 

entre valores pontuais de taxas de respiração e concentração de componentes, pois a 
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cinética de degradação está relacionada à concentração e características peculiares da 

biomassa.  

 A utilização de modelo de lodos ativados mostra-se importante para o conhecimento e 

entendimento das reações e interpretação dos respirogramas experimentais. A 

familiaridade com os respirogramas, aliada ao conhecimento das reações que a 

aplicação de modelos tenha fornecido, permite uma análise, ainda que em espaço de 

tempo curto, de respirogramas experimentais e a detecção, pela sua forma, de 

ocorrências atípicas, como compostos inibidores, cargas muito altas de determinado 

componente ou sua escassez no esgoto analisado. 

 O modelo simplificado do comportamento do processo de lodos ativados proposto 

neste trabalho mostrou-se apropriado para simulação da degradação biológica de 

determinada alíquota de esgoto durante medidas respirométricas sob as condições 

mantidas durante os experimentos. 

 Simulações teóricas com o modelo simplificado podem servir como ferramenta para 

previsão dos comportamentos possíveis de respirogramas experimentais a variados 

parâmetros cinéticos e concentrações de substrato. 

 Por meio da calibração do modelo simplificado, podem ser estimados parâmetros 

cinéticos e concentrações dos componentes do esgoto, quais sejam material 

rapidamente degradável (SS1 e SS2), material lentamente degradável (XS) e amônia 

(SNH), alcançando-se valores compatíveis aos das análises físico-químicas. 

 No processo de calibração, a determinação de XS, material lentamente degradável, 

apresentou-se menos precisa em relação às demais variáveis. 

 Os respirogramas gerados pelas medidas respirométricas representaram o 

desenvolvimento das taxas de respiração ao degradar os substratos presentes no esgoto 

estudado. Apesar disso, os patamares relativos à degradação de cada fração e os 

pontos de inflexão na curva de respiração total, devidos ao término de determinado 

componente, não são de fácil detecção por análise visual dos respirogramas. 
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 Pode-se aplicar um método de estimativa dos componentes baseado em correlação 

entre as médias padrão encontradas para os vários componentes e a área dos 

respirogramas experimentais, desde que seja utilizada amostragem de esgoto que 

incorpore as flutuações desse e que suas características mantenham-se relativamente 

homogêneas durante todo o ano. 

Com base na experiência adquirida, objetivando auxiliar a aplicação prática deste trabalho, 

sugerir pesquisas subseqüentes e nortear o desenvolvimento de investigações futuras, são 

propostas as seguintes recomendações: 

 desenvolvimento de mecanismo para controle de pH durante as medidas 

respirométricas; 

 adoção de sistema mais eficiente para controle de temperatura visando experimentos 

mais longos; 

 aumento do período de estimativa da respiração endógena antes de ser iniciada a 

medida de respiração com o substrato para que sejam obtidas estimativas mais 

precisas no caso de variações bruscas nas taxas de respiração endógena; 

 investigação das possíveis alterações decorrentes do armazenamento das amostras e 

suas implicações nos resultados das análises respirométricas; 

 dar preferência à utilização de amostras de esgoto frescas, no caso de operação de 

ETEs; 

 acompanhamento da variação horária nas características do afluente por meio de 

medidas respirométricas, para escolha de(os) horário(s) de amostragem, no caso de 

controle operacional da estação;  

 aplicação de técnicas de determinação de parâmetros cinéticos registradas na 

literatura, por respirometria ou não, para comparação com parâmetros obtidos por 

meio da calibração do modelo; 
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 incorporação à metodologia proposta de equipamentos ou método de análise 

instantânea para análise físico-química da mistura e determinação das concentrações 

de substratos durante todo a medida respirométrica; 

 estudo da viabilidade do método respirométrico para acompanhamento das taxas de 

respiração ao longo do reator, tendo em vista a operação do sistema biológico de 

tratamento de uma ETE; 

 utilização de ferramenta matemática de otimização no processo de calibração de 

parâmetros e variáveis do modelo simplificado; 

 teste de outras relações So/Xo que permitam experimentos curtos e, ainda, 

concentrações de substrato na mistura lodo/esgoto suficientes para percepção de 

patamares nos respirogramas experimentais; 

 desenvolvimento de metodologia de estimativa direta das características de esgoto 

doméstico a partir de médias padrão das taxas máximas de respiração dos 

componentes (rm). 



105 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Abreu, A.F., Catunda, Y.S.C., Guimarães, P. e van Haandel, A. (2000). “Uso da respirometria 

para a determinação experimental da cinética de nitrificação.” Anais do XXVII Congresso 

Interamericano de Engenharia Sanitária e Ambiental, Porto Alegre – RS, Brasil.  

Amano, K., Kageyama, K., Watanabe, S., Takemoto, T. (2002). “Calibration of model 

constants in a biological reaction model for sewage treatment plants.” Water Research, 36(4), 

1025-1033. 

APHA, AWWA e WEF (1995). Standard Methods for the Examinations of Water and 

Wastewater, 19
ª
 ed., Washington, E.U.A. 

Baeza, J.A., Gabriel, D., Lafuente, J. (2002). “In-line fast OUR (oxygen uptake rate) 

measurements for monitoring and control of WWTP.” Water Science & Technology, 45(4-5), 

19-28. 

Barbosa, C.A.C., Lima, A.S., Bernardes, R.S. (1999). “Análise respirométrica na avaliação do 

impacto da desnitrificação na sedimentabilidade do lodo de ETE.” Anais do 20° Congresso 

Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, Rio de Janeiro – RJ, Brasil.  

Bernardes, R.S. (1996). Modelling Nutrient Removal in a Sequencing Batch Reactor with 

Respirometry. Tese de Doutorado, Wageningen Agricultural University, Wageningen, 

Holanda, 171 p. 

Bernardes, R.S. (2000). “Respirometria no controle de sistemas de tratamento de águas 

residuárias e como bioensaio no controle da poluição do meio aquático.” Anais do I Simpósio 

de Recursos Hídricos do Centro Oeste, Brasília - DF, Brasil. 

Brouwer, H., Klapwijk, A. e Keesman, K.J. (1998). “Identification of activated sludge and 

wastewater characteristics using respirometry batch-experiments.” Water Research, 32(4), 

1240-1254. 

Carstensen J., Vanrollenghem, P., Rauch, W., Reichert, P. (1997). “Terminology and 

methodology in modelling for water quality management – a discussion starter.” Water 

Science & Technology, 36(5), 157-168. 

Caesb – Companhia de Saneamento do Distrito Federal (1999). Sinopse do Sistema de 

Esgotamento Sanitário do Distrito Federal, versão de dezembro de 2001. Brasília, DF, Brasil. 

Caesb – Companhia de Saneamento do Distrito Federal (2001). Manual de Operação do 

Tratamento Secundário e Terciário: sopradores, reatores e decantadores secundários. 

Brasília, DF, Brasil. 



106 

Chernicharo, C.A.L., Borges, A.M., Mesquita, L.C.P. e Dias, A.M.A. (1997). 

“Desenvolvimento de um respirômetro automatizado para avaliação da atividade microbiana 

anaeróbia.” Engenharia Sanitária e Ambiental, 2(3-4), 120-126. 

Chudoba, P., Capdeville, B. e Chudoba, J. (1992). “Explanation of biological meaning of the 

So/Xo ratio in batch cultivation.” Water Science & Technology, 26(3-4), 743-751. 

Costa, A.G., Ferreira, A.F., Guimarães, P., Catunda, S.Y.C., van Haandel, A. (2001). 

“Respirometria aplicada no sistema de lodo ativado. Influência de interrupções da oxigenação 

sobre a viabilidade e atividade de lodo ativado.” Anais do 21° Congresso Brasileiro de 

Engenharia Sanitária e Ambiental, João Pessoa – PB, Brasil.  

de Bel, M., Stokes, L., Upton, J., Watts, J. (1996). “Application of a respirometry based 

toxicity monitor.” Water Science & Technology, 33(1), 289-296. 

Ellis, T.G., Barbeau, D.S., Smets, B.F., Grady Jr., C.P.L. (1996). “Respirometric technique 

for determination of extant kinetic parameters describing biodegradation.” Water 

Environment Research, 68 (5), 917-926. 

Fernandes, J.G.S., van Haandel, A., Cavalcanti, P.F.F., Coura, L.R. (2001). “Utilização da 

respirometria no controle operacional de sistemas aeróbios de tratamento de águas residuárias 

– a experiência da CETREL.” Engenharia Sanitária e Ambiental, 6 (3-4), 131-137. 

Geeneens, D. e Thoeye, C. (1998). “The use of an on-line respirometer for the screening of 

toxicity in the Antwerp WWTP catchment area.” Water Science & Technology, 37(12), 213-

218. 

Gernaey, A.K., Petersen, B., Ottoy, J.P. e Vanrolleghem, P. (2001). “Activated sludge 

monitoring with combined respirometric-titrimetric measurements.” Water Research, 35(5), 

1280-1294. 

Gernaey, K., Verschuere, L., Luyten, L. e Verstraete, W. (1997). “Fast and sensitive acute 

toxicity detection with an enrichment nitrifying culture.” Water Environment Research, 69 

(6), 1163-1169. 

Gujer, W., Henze, M., Mino, T., Matsuo, T., Wentzel, M.C., Marais, G.v.R. (1995). 

“Activated Sludge Model No.2: biological phosphorus removal.” Water Science & 

Technology, 31(2), 1-11. 

Gujer, W., Henze, M., Mino, T., van Loosdrecht, M. (1999). “Activated Sludge Model No.3.” 

Water Science & Technology, 39(1), 183-193. 

Gutiérrez, M., Etxebarria, J., de las Fuentes, L. (2002). “Evaluation of wastewater toxicity: 

comparative study between Microtox® and activated sludge oxygen uptake inhibition.” Water 

Research, 36(4), 919-924. 



107 

Henze, M. (1992). “Characterization of wastewater for modelling of activated sludge 

processes.” Water Science & Technology, 25(6), 1-15. 

Henze, M., Graudy, C.P.L.Jr., Gujer, W., Marais, G.v.R. e Matsuo, T. (1987). “Activated 

Sludge Model N°. 1.” IAWPRC Scientific and Technical Reports N°. 1, IAWQ, Londres, 

Inglaterra. 

Henze, M., Gujer, W., Mino, T., Matsuo, T., Wentzel, M.C., Marais, G.v.R., van Loosdrecht, 

M.C.M. (1999). “Activated Sludge Model No.2d, ASM2d.” Water Science & Technology, 

39(1), 165-182. 

Kappeler, J. e Gujer, W. (1992). “Estimation of kinetic parameters of heterotrophic biomass 

under aerobic conditions and characterization of wastewater for activated sludge modelling.” 

Water Science & Technology, 25(6), 125-139. 

Leite, J.V. e Morita, D.M. (1999). “Testes de toxicidade para avaliação do impacto de 

despejos industriais em sistemas biológicos de tratamento de esgotos.” Engenharia Sanitária 

e Ambiental, 4 (3-4), 142-151. 

Metcalf & Eddy (1991). Wastewater Engineering: treatment, disposal and reuse, 3
a
 ed., 

McGraw-Hill, Inc., New York, E.U.A., 1334 p. 

Moreno, J. e Buitrón, G. (1998). “Respirometry based optimal control of an aerobic bioreactor 

for the industrial wastewater treatment.” Water Science & Technology, 38(3), 219-226. 

Ning, Z., Patry, G.G. e Spanjers, H. (2000) “Identification and quantification of nitrogen 

nutrient deficiency in the activated sludge process using respirometry.” Water Research, 

34(13), 3345-3354. 

Pelczar Jr., J.M. (1997). Microbiologia: Conceitos e Aplicações, Volume I, 2
a
 ed., Makron 

Books, Inc., São Paulo, Brasil. 

Penning de Vries, F.W.T. (1982). “Phases of development of models.” In: Penning de Vries, 

F.W.T., van Laar, H.H. (eds.) Simulation of Plant Growth and Crop Production. Pudoc, 

Wageningen, Holanda. 

Roš, M. (1993). Respirometry of Activated Sludge. Technomic Publishing Company, Inc., 

Lancaster, E.U.A., 151 p. 

Soares, S.R.A., Machado, A.F., Oliveira, D.R., Bernardes, R.S. (2000a). “Perfil 

respirométrico de reator biológico em sistema de lodos ativados com remoção de nutrientes.” 

Anais do XXVII Congresso Interamericano de Engenharia Sanitária e Ambiental, Porto 

Alegre – RS, Brasil.  

Soares, S.R.A., Machado, A.F., Souza Jr, L.C., Bernardes, R.S. (2000b). “Respirometria na 

caracterização do afluente para o controle operacional de ETE.” Anais do XXVII Congresso 

Interamericano de Engenharia Sanitária e Ambiental, Porto Alegre – RS, Brasil.  



108 

Sollfrank, U., Gujer, W. (1991). “Characterisation of domestic wastewater for mathematical 

modelling of the activated sludge process” Water Science & Technology, 23, 1057-1066. 

Spanjers, H. (1993). Respirometry in Activated Sludge. Tese de Doutorado, Wageningen 

Agricultural University, Wageningen, Holanda, 199 p. 

Spanjers, H., Olsson, G., Klapwijk, A. (1994) “Determining short-term biochemical oxygen 

demand and respiration rate in an aeration tank by using respirometry and estimation.” Water 

Research, 28(7), 1571-1583. 

Spanjers, H., Takács, I. e Brouwer, H. (1999). “Direct parameter extraction from respirograms 

for wastewater and biomass characterization” Water Science & Technology, 39(4), 137-145. 

Spanjers, H. e Vanrolleghem, P. (1995). “Respirometry as a tool for rapid characterisation of 

wastewater and activated sludge.” Water Science & Technology, 31(2), 105-114. 

Spanjers, H., Vanrolleghem, P.A., Olsson, G. e Dold, P.L. (1998). Respirometry in control of 

the Activated Sludge Process: Principles. IAWQ Scientific and Technical Report N°.7, 

Londres, Inglaterra. 

Spérandio, M. e Paul, E. (2000) “Estimation of wastewater biodegradable COD fractions by 

combining respirometric experiments in various So/Xo ratios.” Water Research, 34(4), 1233-

1246. 

Tchobanoglous, G. e Schroeder, E.D. (1985). Water Quality - Characteristics, Modelling, 

Modification. Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Massachusetts, E.U.A., 766 p. 

Tucci, C.E.M. (1998). Modelos Hidrológicos. Universidade/UFRGS/Associação Brasileira de 

Recursos Hídricos, Porto Alegre, Brasil, 669 p. 

Ubay Çokgör, E., Sözen, S., Orhon, D. e Henze, M. (1998). “Respirometric analysis of 

activated sludge behaviour – i. assessment of the readily biodegradable substrate.” Water 

Research, 32(2), 461-475. 

van Haandel, A.C. e Catunda, P.F.C. (1982), “Determinação da taxa de consumo de oxigênio 

em sistemas de tratamento de esgoto”. Engenharia Sanitária, 21(4), 481-488. 

van Haandel, A.C. e Marais, G. (1999). O Comportamento do Sistema de Lodo Ativado. 

Epgraf, Campina Grande, Brasil, 488 p. 

Vanrolleghem, P.A. e Spanjers, H. (1998). “A hybrid respirometric method for more reliable 

assessment of activated sludge model parameters.” Water Science & Technology, 37(12), 237-

246. 



109 

Vanrolleghem, P.A., Spanjers, H., Petersen, B., Ginestet, P. e Takacs, I. (1999). “Estimating 

(combinations of) Activated Sludge Model No. 1 parameters and components by 

respirometry.” Water Science & Technology, 39(1), 195-214. 

Vollertsen, J., Hvitved-Jacobsen, T. (1999) “Stoichiometric and kinetic model parameters for 

microbial transformations of suspended solids in combined sewer systems.” Water Research, 

33(14), 3127-3141. 

von Sperling, M. (1996). Princípios Básicos de Tratamento de Esgotos. Série Princípios do 

Tratamento Biológico de Águas Residuárias, Volume 2. Universidade Federal de Minas 

Gerais, Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, Belo Horizonte, Brasil, 211 p. 

von Sperling, M. (1997). Lodos Ativados. Série Princípios do Tratamento Biológico de Águas 

Residuárias, Volume 4. Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Engenharia 

Sanitária e Ambiental, Belo Horizonte, Brasil, 415 p. 

Wang, K. (1994). Integrated Anaerobic and Aerobic Treatment of Sewage. Tese de 

Doutorado, Wageningen Agricultural University, Wageningen, Holanda, 145 p. 

Xu, S. e Hasselblad, S. (1996). “A simple biological method to estimate the readily 

biodegradable organic matter in wastewater.” Water Research, 30(4), 1023-1025. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS EM APUD 

Arthur, B. (1996). “Respirometers measure bioactivity for better process control.” Operations 

Forum, 13 (8), 33. 

Ekama, G.A. e Marais, G.v.R. (1979). “Dynamic behaviour of the activated sludge process.” 

Journal WPCF, 51, 534-556. 

Horan, N.J. (1990). Biological Wastewater Treatment Systems. Theory and Operation. John 

Wiley & Sons, Chinchester, 310 p. 

Roeleveld, P.J. (1995). “Methoden voor influentkarakterisering.” Proceedings 3rd IEEE 

Conference on Control Application, Glasgow, Scotland, 1011-1016. 



110 

APÊNDICE A – TESTE PRELIMINAR PARA DETERMINAÇÃO DO 

COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DE OXIGÊNIO (KLa) 

ESTIMATIVA DA TRANSFERÊNCIA DE OXIGÊNIO DURANTE MEDIDA 

RESPIROMÉTRICA UTILIZANDO COMO REATOR UM BECKER COM CAPACIDADE 

DE 1L 

Ensaios realizados com água à temperatura ambiente. 

- Correção da concentração de saturação em decorrência da altitude: 

H = 1000 m (altitude aproximada do local de experimento) 

Cs = 8,4 (25°C) 
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onde: 

CS = concentração de saturação ao nível do mar (mg/L) 

CS’ = concentração de saturação na altitude H (mg/L) 

 

- Cálculo de KLa: 
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De onde se tem que: 

KLa = 2,303 . (log (CS’ – Ct2) - log (CS’-Ct1)) / (t2 – t1) 

Para os dados apresentados na Tabela A.1, foi plotado o gráfico da Figura A.1. 
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Tabela A.1 – Valores obtidos com medida respirométrica utilizando um Becker como 

reator 

Tempo 

(min) 

OD 

(mg/L) 
Cs’-Ct 

0 0,65 6,86 

10 2,33 5,18 

20 3,68 3,83 

30 4,59 2,92 

40 5,42 2,09 

50 6,17 1,34 

Figura A.1 – Curva de declínio da diferença (CS’-Ct) em função do tempo. Medida 

com Becker 

 

KLa = 2,303 . (log 5,18 - log 3,83) / (20 – 10) . 60 

KLa = 1,81 h
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onde: 

Ct = concentração de oxigênio no tempo t (mg/L) 

t = tempo (min) 
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ESTIMATIVA DA TRANSFERÊNCIA DE OXIGÊNIO DURANTE MEDIDA 

RESPIROMÉTRICA UTILIZANDO COMO REATOR UM ERLENMEYER COM 

CAPACIDADE DE 1L 

- Correção da concentração de saturação em decorrência da altitude: 

H = 1000 m (altitude aproximada do local de experimento) 

Cs = 8,24 (25°C) 
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CS’ = 7,37 mg/L 

onde: 

CS = concentração de saturação ao nível do mar (mg/L) 

CS’ = concentração de saturação na altitude H (mg/L) 

 

- Cálculo de KLa: 
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De onde se tem que: 

KLa = 2,303 . (log (CS’ – Ct2) - log (CS’-Ct1)) / (t2 – t1) 

Para os dados apresentados na Tabela A.2, foi plotado o gráfico da Figura A.2. 
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Tabela A.2 – Valores obtidos com medida respirométrica utilizando um Erlenmeyer 

como reator 

Tempo OD 
Cs’-Ct 

(min) (mg/L) 

0 0,65 6,72 

10 0,86 6,51 

20 1,11 6,26 

30 1,85 5,52 

40 1,68 5,69 

50 1,84 5,53 

60 2,00 5,37 

70 2,21 5,16 

80 2,49 4,88 

90 2,75 4,62 

100 2,93 4,44 

110 3,11 4,26 

120 3,30 4,07 

130 3,46 3,91 

140 3,59 3,78 

150 3,83 3,54 

160 4,02 3,35 

170 4,36 3,01 

180 4,36 3,01 

190 4,54 2,83 

200 4,74 2,63 

210 4,93 2,44 
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Figura A.2 – Curva de declínio da diferença (CS’-Ct) em função do tempo. Medida 

com Erlenmeyer 

 

 

KLa = 2,303 . (log 5,52 - log 2,83) / (190 – 20) . 60 

KLa = 0,23 h
-1

 

 

onde: 

Ct = concentração de oxigênio no tempo t (mg/L) 

t = tempo (min). 
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10,00
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APÊNDICE B – PROGRAMA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO 

SIMPLIFICADO NO SOFTWARE SIMNON 

CONTINUOUS SYSTEM MODSIMPL 

 

 

"MODELO SIMPLIFICADO DO COMPORTAMENTO DO PROCESSO DE LODOS ATIVADOS. 

 

 

TIME t 

STATE SS1 SS2 SNH SNO2 NO3 V Xs  

DER dSS1 dSS2 dSNH dSNO2 dNO3 dV dXs  

 

 

"VARIÁVEIS 

 

Qi :   1000   "vazão de colocação da alíquota de esgoto (L/h) 

SNHi : 32.3   "SNH presente na alíquota de esgoto (mgN/L) 

SS1i : 18.9   "SS1 presente na alíquota de esgoto (mgDQO/L) 

SS2i : 61.4   "SS2 presente na alíquota de esgoto (mgDQO/L) 

Xsi :  296.2  "XS presente na alíquota de esgoto (mgDQO/L) 

Vm :   1.05   "volume máximo da mistura lodo/esgoto (L) 

ti:    0.10   "tempo do início das reações [colocação da amostra] (h) 

 

 

"PARÂMETROS 

 

kh :   1.3    "taxa de hidrólise (L/h) 

KNH :  0.6    "constante de meia saturação para SNH (mgN/L) 

KNO2 : 0.9    "constante de meia saturação para SNO2 (mgN/L) 

KS1 :  0.4    "constante de meia saturação para SS1 (mgCOD/L) 

KS2 :  0.3    "constante de meia saturação para SS2 (mgCOD/L) 

rmNH : 10.5   "taxa máxima da oxidação de SNH (mgN/L*h-1) 
rmNO2 :4.6    " taxa máxima de oxidação de SNO2 (mgN/L*h-1) 

rmS1 : 69.7   " taxa máxima de oxidação de SS1 (mgCOD/L*h-1) 

rmS2 : 81.3   " taxa máxima de oxidação de SS2(mgCOD/L*h-1)   

Yh :   0.67   " coeficiente de produção de biomassa heterotrófica  
 

 

"PARÂMETROS DA RESPIRAÇÃO ENDÓGENA (exponencial) 

 

K1 :   19.95  "constante empírica (mg/L.h-1) 

K2 :   0.108  "constante empírica (h
-1
) 

 

 

"VALORES INICIAIS 

 

SS1 :  0      "concentração de SS1 na mistura lodo/esgoto (mgDQO/L) 

SS2 :  0      "concentração de SS2 na mistura lodo/esgoto (mgDQO/L) 

SNH :  0      "concentração de SNH na mistura lodo/esgoto (mgN/L) 

SNO2 : 0      "concentração de SNO2 na mistura lodo/esgoto (mgN/L) 

NO3 :  0      "concentração de NO3 na mistura lodo/esgoto (mgN/L) 

V :    1      "volume da mistura lodo/esgoto (L) 

Xs :   0      "concentração de Xs na mistura lodo/esgoto (mgDQO/L) 
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"EQUAÇÕES DO MODELO 

 

 

dSS1 = -rS1 + A 

dSS2 = -rS2 + rhi + B 

dSNH = - rNH + C 

dSNO2 = - rNO2t + D 

dNO3 = - rNO3 + E 

dXs = - rhi + F 

dV = IF t>ti THEN (IF V<Vm THEN Qi ELSE 0) ELSE 0 

 

 

 

"VARIÁVEIS AUXILIARES 

 

A = IF t>ti THEN (IF V<Vm THEN Qi/V*(SS1i-SS1) ELSE 0) ELSE 0 

B = IF t>ti THEN (IF V<Vm THEN Qi/V*(SS2i-SS2) ELSE 0) ELSE 0 

C = IF t>ti THEN (IF V<Vm THEN Qi/V*(SNHi-SNH) ELSE 0) ELSE 0 

D = IF t>ti THEN (IF V<Vm THEN -Qi/V*SNO2 ELSE 0) ELSE 0 

E = IF t>ti THEN (IF V<Vm THEN -Qi/V*NO3 ELSE 0) ELSE 0 

F = IF t>ti THEN (IF V<Vm THEN Qi/V*(Xsi-Xs) ELSE 0) ELSE 0 

 

 

"TAXAS 

 

rS1 = IF SS1>0 THEN (rmS1*SS1/(KS1+SS1)) ELSE 0 

rS2 = IF t>ti THEN (IF SS2>0 THEN (rmS2*SS2/(KS2+SS2)) ELSE 0) ELSE 0 

rhi = IF t>ti THEN (IF Xs>0 THEN kh*Xs ELSE 0) ELSE 0 

roS1 = IF t>ti THEN ((1-Yh)*rS1) ELSE 0 

roS2 = IF t>ti THEN ((1-Yh)*rS2) ELSE 0 

 

rNH = IF t>ti THEN (IF SNH>0 THEN (rmNH*SNH/(KNH+SNH)) ELSE 0) ELSE 0 

roNH = IF t>ti THEN (3.43*rNH) ELSE 0 

 

rNO2t = -rNH + rNO2 

rNO2 = IF t>ti THEN (IF SNO2>0 THEN (rmNO2*SNO2/(KNO2+SNO2)) ELSE 0) ELSE 0 

roNO2 = IF t>ti THEN (1.14*rNO2) ELSE 0 

 

rNO3 = -rNO2 

 

rend = K1*exp(-K2*t) 

 

r = roS1 + roS2 + roNH + roNO2 + rend 

 

roS2x=roS2+roNHx 

roNHx=roNH+roNO2x 

roNO2x=roNO2+rend 

 

END 
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APÊNDICE C – DADOS DA CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E ANÁLISES RESPIROMÉTRICAS DAS AMOSTRAS DE 

ESGOTO ESTUDADAS 

Amostra de esgoto do dia: 16/09/2001 
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Tabela C.3 - Taxas de respiração (r) determinadas por medida respirométrica, amostra do dia 16/09/2001 

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r 

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

 (mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

00:01:00 21,6  00:13:00 45,6  00:31:00 22,8  00:41:45 24,0  00:52:15 19,2 

00:01:15 19,2  00:13:30 44,4  00:31:15 21,6  00:42:00 21,6  00:52:30 21,6 

00:01:30 19,2  00:13:45 48,0  00:31:30 24,0  00:42:15 24,0  00:52:45 21,6 

00:01:45 19,2  00:14:00 43,2  00:31:45 26,4  00:42:30 21,6  00:53:00 19,2 

00:02:00 19,2  00:16:00 38,4  00:32:00 21,6  00:42:45 21,6  00:53:15 26,4 

00:02:15 19,2  00:16:15 40,8  00:34:00 21,6  00:43:00 24,0  00:53:30 19,2 

00:02:30 19,2  00:16:30 43,2  00:34:15 21,6  00:43:15 24,0  00:53:45 16,8 

00:02:45 21,6  00:16:45 40,8  00:34:30 24,0  00:43:30 24,0  00:54:15 19,2 

00:03:00 19,2  00:17:00 40,8  00:34:45 19,2  00:43:45 21,6  00:54:30 21,6 

00:03:15 21,6  00:19:00 40,8  00:35:00 19,2  00:44:00 24,0  00:54:45 24,0 

00:03:30 21,6  00:19:15 38,4  00:37:00 26,4  00:46:00 24,0  00:55:00 24,0 

00:03:45 19,2  00:19:30 38,4  00:37:15 24,0  00:46:15 21,6  00:55:15 24,0 

00:04:00 19,2  00:19:45 40,8  00:37:30 24,0  00:46:30 19,2  00:55:30 21,6 

00:04:15 19,2  00:20:00 38,4  00:37:45 19,2  00:46:45 24,0  00:55:45 26,4 

00:04:30 21,6  00:22:00 33,6  00:38:00 24,0  00:47:00 24,0  00:56:00 21,6 

00:04:45 21,6  00:22:30 36,0  00:38:15 21,6  00:47:15 19,2  00:56:15 24,0 

00:05:00 19,2  00:22:45 31,2  00:38:30 24,0  00:47:30 21,6    

00:06:45 76,8  00:23:00 36,0  00:38:45 19,2  00:47:45 26,4    

00:07:00 72,0  00:25:00 36,0  00:39:00 21,6  00:48:00 24,0    

00:07:15 74,4  00:25:15 26,4  00:39:15 26,4  00:48:15 21,6    

00:07:30 81,6  00:25:30 31,2  00:39:30 21,6  00:48:30 21,6    

00:07:45 67,2  00:25:45 31,2  00:40:00 24,0  00:48:45 24,0    

00:08:00 69,6  00:26:00 28,8  00:40:15 21,6  00:49:00 24,0    

00:10:00 52,8  00:28:00 26,4  00:40:30 21,6  00:49:15 21,6    

00:10:15 50,4  00:28:15 26,4  00:40:45 24,0  00:49:30 24,0    

00:10:30 52,8  00:28:30 28,8  00:41:00 24,0  00:49:45 24,0    

00:10:45 48,0  00:28:45 24,0  00:41:15 21,6  00:50:00 21,6    

00:11:00 50,4  00:29:00 28,8  00:41:30 21,6  00:52:00 19,2    

Tabela C.1 - Características físico-químicas, 

amostra do dia 16/09/2001 

Parâmetro Unidade Valor 

DQO mg/L 292,5 

DQO filtrada mg/L 183,0 

DBO5 mg/L - 

Nitrogênio 

amoniacal -N mg/L 27,0 

Nitrato - N mg/L 2,0 

AGV 

mgHAc/

L 38,4 

Tabela C.2 - Condições durante medida 

respirométrica, amostra do dia 16/09/2001 

Temperatura 

: 20 - 22,7 °C 

pH : - - 
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Amostra de esgoto do dia: 18/09/2001 

 

 

 

Tabela C.4 - Características físico-químicas, 

amostra do dia 18/09/2001 

Parâmetro Unidade Valor 

DQO mg/L 356,0 

DQO filtrada mg/L 226,0 

DBO5 mg/L - 

Nitrogênio 

amoniacal -N mg/L 36,0 

Nitrato - N mg/L 2,0 

AGV 

mgHAc/

L - 



120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra de esgoto do dia: 20/09/2001 

 

 

 

Tabela C.6 - Taxas de respiração (r) determinadas por medida respirométrica, amostra do dia 18/09/2001 

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r 

(mg/L.h
-1

)  

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

00:01:45 26,4  00:17:00 40,8  00:32:00 26,4  00:47:00 28,8 

00:02:00 24,0  00:19:00 38,4  00:34:00 24,0  00:49:00 26,4 

00:04:00 26,4  00:19:15 38,4  00:34:15 28,8  00:49:15 28,8 

00:04:15 24,0  00:19:30 38,4  00:34:30 26,4  00:49:30 26,4 

00:04:30 31,2  00:19:45 38,4  00:34:45 31,2  00:49:45 31,2 

00:04:45 26,4  00:20:00 36,0  00:35:00 31,2  00:50:00 26,4 

00:05:00 26,4  00:22:00 31,2  00:37:00 28,8  00:52:00 24,0 

00:07:00 84,0  00:22:15 36,0  00:37:15 26,4  00:52:15 26,4 

00:07:15 67,2  00:22:30 33,6  00:37:30 31,2  00:52:30 28,8 

00:07:30 64,8  00:22:45 38,4  00:37:45 26,4  00:52:45 24,0 

00:07:45 69,6  00:23:00 43,2  00:38:00 26,4  00:53:00 26,4 

00:08:00 60,0  00:25:00 33,6  00:40:00 31,2  00:53:15 28,8 

00:10:15 51,6  00:25:15 33,6  00:40:15 24,0  00:53:30 26,4 

00:10:30 52,8  00:25:30 31,2  00:40:30 26,4  00:53:45 28,8 

00:10:45 50,4  00:25:45 33,6  00:40:45 28,8  00:54:00 24,0 

00:11:00 55,2  00:26:00 31,2  00:41:00 26,4  00:54:30 27,6 

00:13:00 48,0  00:28:00 28,8  00:43:00 28,8  00:54:45 28,8 

00:13:15 50,4  00:28:15 31,2  00:43:15 26,4  00:55:00 26,4 

00:13:30 45,6  00:28:30 33,6  00:43:30 24,0  00:55:15 26,4 

00:13:45 43,2  00:28:45 28,8  00:43:45 28,8  00:55:30 28,8 

00:14:00 45,6  00:29:00 33,6  00:44:00 26,4  00:55:45 31,2 

00:16:00 43,2  00:31:00 26,4  00:46:00 24,0  00:56:00 21,6 

00:16:15 38,4  00:31:15 31,2  00:46:15 26,4  00:58:00 28,8 

00:16:30 40,8  00:31:30 28,8  00:46:30 24,0  00:58:30 30,0 

00:16:45 43,2  00:31:45 28,8  00:46:45 28,8  00:58:45 36,0 

Tabela C.5 - Condições durante medida 

respirométrica, amostra do dia 18/09/2001 

Temperatura 

: 19 - 21,2 °C 

pH : 6 – 5,6  
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Tabela C.7 - Características físico-químicas, 

amostra do dia 20/09/2001 

Parâmetro Unidade Valor 

DQO mg/L 392,0 

DQO filtrada mg/L 236,0 

DBO5 mg/L - 

Nitrogênio 

amoniacal -N mg/L 34,0 

Nitrato - N mg/L 2,0 

AGV 

mgHAc/

L 55,6 
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Amostra de esgoto do dia: 23/09/2001 

 

Tabela C.9 - Taxas de respiração (r) determinadas por medida respirométrica, amostra do dia 20/09/2001 

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r 

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

 (mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

00:01:00 21,6  00:13:00 45,6  00:31:00 22,8  00:41:45 24,0  00:52:15 19,2 

00:01:15 19,2  00:13:30 44,4  00:31:15 21,6  00:42:00 21,6  00:52:30 21,6 

00:01:30 19,2  00:13:45 48,0  00:31:30 24,0  00:42:15 24,0  00:52:45 21,6 

00:01:45 19,2  00:14:00 43,2  00:31:45 26,4  00:42:30 21,6  00:53:00 19,2 

00:02:00 19,2  00:16:00 38,4  00:32:00 21,6  00:42:45 21,6  00:53:15 26,4 

00:02:15 19,2  00:16:15 40,8  00:34:00 21,6  00:43:00 24,0  00:53:30 19,2 

00:02:30 19,2  00:16:30 43,2  00:34:15 21,6  00:43:15 24,0  00:53:45 16,8 

00:02:45 21,6  00:16:45 40,8  00:34:30 24,0  00:43:30 24,0  00:54:15 19,2 

00:03:00 19,2  00:17:00 40,8  00:34:45 19,2  00:43:45 21,6  00:54:30 21,6 

00:03:15 21,6  00:19:00 40,8  00:35:00 19,2  00:44:00 24,0  00:54:45 24,0 

00:03:30 21,6  00:19:15 38,4  00:37:00 26,4  00:46:00 24,0  00:55:00 24,0 

00:03:45 19,2  00:19:30 38,4  00:37:15 24,0  00:46:15 21,6  00:55:15 24,0 

00:04:00 19,2  00:19:45 40,8  00:37:30 24,0  00:46:30 19,2  00:55:30 21,6 

00:04:15 19,2  00:20:00 38,4  00:37:45 19,2  00:46:45 24,0  00:55:45 26,4 

00:04:30 21,6  00:22:00 33,6  00:38:00 24,0  00:47:00 24,0  00:56:00 21,6 

00:04:45 21,6  00:22:30 36,0  00:38:15 21,6  00:47:15 19,2  00:56:15 24,0 

00:05:00 19,2  00:22:45 31,2  00:38:30 24,0  00:47:30 21,6    

00:06:45 76,8  00:23:00 36,0  00:38:45 19,2  00:47:45 26,4    

00:07:00 72,0  00:25:00 36,0  00:39:00 21,6  00:48:00 24,0    

00:07:15 74,4  00:25:15 26,4  00:39:15 26,4  00:48:15 21,6    

00:07:30 81,6  00:25:30 31,2  00:39:30 21,6  00:48:30 21,6    

00:07:45 67,2  00:25:45 31,2  00:40:00 24,0  00:48:45 24,0    

00:08:00 69,6  00:26:00 28,8  00:40:15 21,6  00:49:00 24,0    

00:10:00 52,8  00:28:00 26,4  00:40:30 21,6  00:49:15 21,6    

00:10:15 50,4  00:28:15 26,4  00:40:45 24,0  00:49:30 24,0    

00:10:30 52,8  00:28:30 28,8  00:41:00 24,0  00:49:45 24,0    

00:10:45 48,0  00:28:45 24,0  00:41:15 21,6  00:50:00 21,6    

00:11:00 50,4  00:29:00 28,8  00:41:30 21,6  00:52:00 19,2    

Tabela C.8 - Condições durante medida 

respirométrica, amostra do dia 20/09/2001 

Temperatura 

: 20 – 21,5 °C 

pH : 6,2 - 5,9  
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Tabela C.12 - Taxas de respiração (r) determinadas por medida respirométrica, amostra do dia 23/09/2001 

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r 

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

 (mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

00:01:00 16,8  00:12:45 36,0  00:23:45 26,4  00:37:00 24,0  00:48:15 19,2 

00:01:15 16,8  00:13:00 33,6  00:24:00 31,2  00:37:15 21,6  00:48:30 24,0 

00:01:30 16,8  00:13:15 36,0  00:24:15 26,4  00:37:30 21,6  00:48:45 21,6 

00:01:45 19,2  00:13:30 36,0  00:24:30 28,8  00:37:45 21,6  00:49:00 21,6 

00:02:00 16,8  00:13:45 33,6  00:24:45 28,8  00:38:00 24,0  00:49:15 24,0 

00:02:15 19,2  00:14:00 38,4  00:25:00 28,8  00:38:15 24,0  00:49:30 19,2 

00:02:30 14,4  00:14:15 33,6  00:27:00 24,0  00:38:30 24,0  00:49:45 24,0 

00:02:45 16,8  00:14:30 33,6  00:27:15 26,4  00:38:45 21,6  00:50:00 21,6 

00:03:00 16,8  00:14:45 36,0  00:27:30 26,4  00:39:00 24,0  00:52:00 21,6 

00:03:15 16,8  00:15:00 33,6  00:27:45 24,0  00:39:15 24,0  00:52:15 21,6 

00:03:30 16,8  00:17:00 28,8  00:28:00 26,4  00:39:30 21,6  00:52:30 24,0 

00:03:45 19,2  00:17:15 31,2  00:28:15 26,4  00:40:00 24,0  00:52:45 19,2 

00:04:00 16,8  00:17:30 28,8  00:28:30 24,0  00:42:00 19,2  00:53:00 19,2 

00:06:00 16,8  00:17:45 33,6  00:28:45 28,8  00:42:15 21,6  00:53:30 22,8 

00:07:00 40,8  00:18:00 31,2  00:29:00 24,0  00:42:30 24,0  00:53:45 19,2 

00:07:15 43,2  00:18:15 33,6  00:29:30 26,4  00:42:45 21,6  00:54:00 24,0 

00:07:30 38,4  00:18:30 31,2  00:29:45 28,8  00:43:00 21,6  00:54:15 21,6 

00:07:45 40,8  00:18:45 31,2  00:30:00 19,2  00:43:15 24,0  00:54:30 21,6 

00:08:00 38,4  00:19:00 31,2  00:32:00 24,0  00:43:30 21,6  00:54:45 24,0 

00:08:15 38,4  00:19:15 31,2  00:32:15 24,0  00:43:45 21,6  00:55:00 21,6 

00:08:30 40,8  00:19:30 31,2  00:32:30 21,6  00:44:00 24,0  00:55:15 21,6 

00:08:45 36,0  00:19:45 31,2  00:32:45 24,0  00:44:15 24,0  00:55:30 24,0 

00:09:00 38,4  00:20:00 31,2  00:33:15 24,0  00:44:30 21,6  00:55:45 26,4 

00:09:15 43,2  00:22:00 28,8  00:33:30 26,4  00:44:45 21,6  00:56:00 19,2 

00:09:30 31,2  00:22:15 28,8  00:33:45 21,6  00:45:00 24,0  00:56:15 21,6 

00:09:45 38,4  00:22:30 26,4  00:34:00 24,0  00:47:00 19,2  00:56:30 21,6 

00:10:00 40,8  00:22:45 28,8  00:34:15 26,4  00:47:15 19,2  00:56:45 21,6 

00:12:00 33,6  00:23:00 28,8  00:34:30 24,0  00:47:30 24,0  00:57:00 24,0 

00:12:15 33,6  00:23:15 28,8  00:34:45 24,0  00:47:45 19,2    
00:12:30 33,6  00:23:30 28,8  00:35:00 24,0  00:48:00 24,0    

Tabela C.10 - Características físico-químicas, 

amostra do dia 23/09/2001 

Parâmetro Unidade Valor 

DQO mg/L 237,0 

DQO filtrada mg/L 58,0 

DBO5 mg/L 175,0 

Nitrogênio 

amoniacal -N mg/L 37,8 

Nitrato - N mg/L 0,8 

AGV 

mgHAc/

L 16,7 

Tabela C.11 - Condições durante medida 

respirométrica, amostra do dia 23/09/2001 

Temperatura 

: 19 – 21,1 °C 

pH : 6,1 – 5,5  
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Tabela C.15 - Taxas de respiração (r) determinadas por medida respirométrica, amostra do dia 25/09/2001 

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r 

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

 (mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

00:01:00 21,6  00:12:45 40,8  00:23:45 33,6  00:34:45 24,0  00:46:15 26,4 

00:01:30 21,6  00:13:00 45,6  00:24:00 33,6  00:35:00 28,8  00:46:30 26,4 

00:01:45 26,4  00:13:15 38,4  00:24:15 31,2  00:37:00 24,0  00:46:45 21,6 

00:02:00 19,2  00:13:30 40,8  00:24:30 28,8  00:37:30 25,2  00:47:00 26,4 

00:02:15 24,0  00:13:45 45,6  00:24:45 36,0  00:37:45 26,4  00:47:15 24,0 

00:02:30 21,6  00:14:00 40,8  00:25:00 28,8  00:38:00 24,0  00:47:30 26,4 

00:02:45 21,6  00:14:15 43,2  00:27:00 24,0  00:38:15 26,4  00:47:45 24,0 

00:03:00 21,6  00:14:30 40,8  00:27:15 31,2  00:38:30 26,4  00:48:00 26,4 

00:03:15 21,6  00:14:45 40,8  00:27:30 26,4  00:39:00 24,0  00:48:15 24,0 

00:03:45 21,6  00:15:00 40,8  00:27:45 28,8  00:39:15 28,8  00:48:30 26,4 

00:04:00 24,0  00:17:00 33,6  00:28:00 28,8  00:39:30 24,0  00:48:45 24,0 

00:06:00 69,6  00:17:15 36,0  00:28:15 28,8  00:39:45 26,4  00:49:00 26,4 

00:06:15 74,4  00:17:30 38,4  00:28:30 31,2  00:40:00 24,0  00:49:15 24,0 

00:06:45 70,8  00:17:45 36,0  00:28:45 26,4  00:42:00 21,6  00:49:30 24,0 

00:07:00 60,0  00:18:00 36,0  00:29:00 28,8  00:42:15 24,0  00:49:45 26,4 

00:07:15 57,6  00:18:15 36,0  00:29:15 31,2  00:42:30 24,0  00:50:00 24,0 

00:07:30 62,4  00:18:30 36,0  00:29:30 28,8  00:42:45 24,0    

00:07:45 57,6  00:18:45 38,4  00:29:45 28,8  00:43:00 24,0    

00:08:00 57,6  00:19:00 33,6  00:30:00 28,8  00:43:15 26,4    

00:08:15 55,2  00:19:15 38,4  00:32:00 26,4  00:43:30 21,6    

00:08:30 55,2  00:19:30 36,0  00:32:15 26,4  00:43:45 26,4    

00:08:45 50,4  00:19:45 38,4  00:32:30 26,4  00:44:00 24,0    

00:09:00 48,0  00:20:00 33,6  00:32:45 26,4  00:44:15 24,0    

00:09:15 50,4  00:22:00 31,2  00:33:00 26,4  00:44:30 24,0    

00:09:30 50,4  00:22:15 28,8  00:33:15 28,8  00:44:45 26,4    

00:09:45 55,2  00:22:30 33,6  00:33:30 24,0  00:45:00 24,0    

00:10:00 45,6  00:22:45 33,6  00:33:45 28,8  00:45:15 26,4    

00:12:00 40,8  00:23:00 28,8  00:34:00 26,4  00:45:30 24,0    

00:12:15 43,2  00:23:15 33,6  00:34:15 26,4  00:45:45 24,0    
00:12:30 40,8  00:23:30 31,2  00:34:30 28,8  00:46:00 26,4    

Tabela C.13 - Características físico-químicas, 

amostra do dia 25/09/2001 

Parâmetro Unidade Valor 

DQO mg/L 380,0 

DQO filtrada mg/L 130,0 

DBO5 mg/L 261,0 

Nitrogênio 

amoniacal -N mg/L 36,7 

Nitrato - N mg/L 0,6 

AGV 

mgHAc/

L 22,8 

Tabela C.14 - Condições durante medida 

respirométrica, amostra do dia 25/09/2001 

Temperatura 

: 20,4 – 21,2 °C 

pH : 5,9 – 5,4  
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Tabela C.18 - Taxas de respiração (r) determinadas por medida respirométrica, amostra do dia 27/09/2001 

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r 

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

 (mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

00:01:00 24,0  00:12:15 45,6  00:23:30 33,6  00:36:15 24,0  00:45:30 24,0 

00:01:15 21,6  00:12:30 40,8  00:23:45 31,2  00:36:30 26,4  00:45:45 26,4 

00:01:30 19,2  00:12:45 40,8  00:24:00 33,6  00:36:45 28,8  00:46:00 26,4 

00:01:45 24,0  00:13:00 43,2  00:26:00 31,2  00:37:00 24,0  00:46:15 26,4 

00:02:00 21,6  00:13:15 40,8  00:26:15 28,8  00:37:15 26,4  00:46:30 26,4 

00:02:15 21,6  00:13:30 43,2  00:26:30 28,8  00:37:30 26,4  00:46:45 28,8 

00:02:30 21,6  00:13:45 40,8  00:26:45 31,2  00:37:45 26,4  00:47:00 26,4 

00:02:45 26,4  00:14:00 40,8  00:27:00 28,8  00:38:00 26,4  00:47:15 26,4 

00:03:00 19,2  00:16:00 36,0  00:27:15 28,8  00:38:15 26,4  00:47:30 26,4 

00:03:15 24,0  00:16:15 36,0  00:27:30 31,2  00:38:30 31,2  00:47:45 28,8 

00:03:30 24,0  00:16:30 36,0  00:27:45 26,4  00:38:45 24,0  00:48:00 24,0 

00:03:45 21,6  00:16:45 38,4  00:28:00 33,6  00:39:00 26,4  00:48:15 28,8 

00:04:00 21,6  00:17:00 36,0  00:28:15 26,4  00:41:00 24,0  00:48:30 26,4 

00:06:00 69,6  00:17:15 36,0  00:28:30 33,6  00:41:15 26,4  00:48:45 26,4 

00:06:15 69,6  00:17:30 38,4  00:28:45 26,4  00:41:30 24,0  00:49:00 26,4 

00:06:30 64,8  00:17:45 36,0  00:29:00 33,6  00:41:45 24,0  00:49:30 26,4 

00:06:45 67,2  00:18:00 36,0  00:31:00 26,4  00:42:00 26,4  00:49:45 26,4 

00:07:00 64,8  00:18:15 38,4  00:31:15 26,4  00:42:15 24,0  00:50:00 26,4 

00:07:15 60,0  00:18:45 37,2  00:31:30 26,4  00:42:30 26,4  00:50:15 28,8 

00:07:30 55,2  00:19:00 33,6  00:31:45 28,8  00:42:45 26,4  00:50:30 26,4 

00:07:45 57,6  00:21:00 31,2  00:32:00 28,8  00:43:00 24,0  00:50:45 26,4 

00:08:00 52,8  00:21:15 33,6  00:32:15 26,4  00:43:15 26,4  00:51:00 26,4 

00:08:15 50,4  00:21:30 31,2  00:32:30 26,4  00:43:30 26,4    

00:08:30 55,2  00:21:45 31,2  00:32:45 31,2  00:43:45 26,4    

00:08:45 50,4  00:22:00 33,6  00:33:00 26,4  00:44:00 26,4    

00:09:00 52,8  00:22:15 33,6  00:33:15 28,8  00:44:15 26,4    

00:11:00 40,8  00:22:30 31,2  00:33:30 28,8  00:44:30 26,4    

00:11:15 48,0  00:22:45 36,0  00:33:45 28,8  00:44:45 26,4    

00:11:30 38,4  00:23:00 33,6  00:34:00 26,4  00:45:00 24,0    
00:12:00 43,2  00:23:15 31,2  00:36:00 26,4  00:45:15 28,8    

Tabela C.16 - Características físico-químicas, 

amostra do dia 27/09/2001 

Parâmetro Unidade Valor 

DQO mg/L 377,0 

DQO filtrada mg/L 124,0 

DBO5 mg/L 249,0 

Nitrogênio 

amoniacal -N mg/L 32,7 

Nitrato - N mg/L 0,6 

AGV 

mgHAc/

L 30,9 

Tabela C.17 - Condições durante medida 

respirométrica, amostra do dia 27/09/2001 

Temperatura 

: 20,2 – 21,4 °C 

pH : 5,9 – 5,4  
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Tabela C.21 - Taxas de respiração (r) determinadas por medida respirométrica, amostra do dia 30/09/2001 

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r 

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

 (mg/L.h
-

1
) 

00:01:00 19,2  00:10:15 33,6  00:21:15 28,8  00:32:45 24,0 

00:01:15 16,8  00:10:30 38,4  00:21:30 26,4  00:33:00 24,0 

00:01:30 16,8  00:10:45 36,0  00:21:45 31,2  00:33:15 26,4 

00:01:45 16,8  00:11:00 36,0  00:22:00 26,4  00:33:30 21,6 

00:02:00 16,8  00:13:00 28,8  00:22:15 31,2  00:33:45 24,0 

00:02:15 19,2  00:13:15 33,6  00:22:30 26,4  00:34:00 26,4 

00:02:30 19,2  00:13:30 31,2  00:22:45 28,8  00:34:15 24,0 

00:02:45 14,4  00:13:45 31,2  00:23:00 28,8  00:34:30 24,0 

00:03:00 19,2  00:14:00 31,2  00:25:00 26,4  00:34:45 26,4 

00:03:15 16,8  00:14:15 31,2  00:25:15 24,0  00:35:00 21,6 

00:03:30 16,8  00:14:30 33,6  00:25:30 24,0  00:35:15 24,0 

00:03:45 19,2  00:14:45 33,6  00:25:45 24,0  00:35:30 28,8 

00:04:00 19,2  00:15:00 28,8  00:26:00 24,0  00:35:45 21,6 

00:04:15 16,8  00:15:15 33,6  00:26:15 24,0  00:36:00 24,0 

00:04:30 19,2  00:15:30 28,8  00:26:30 26,4  00:36:15 26,4 

00:04:45 19,2  00:15:45 36,0  00:27:00 25,2  00:36:30 24,0 

00:05:00 19,2  00:16:00 28,8  00:27:15 24,0  00:36:45 24,0 

00:07:00 43,2  00:16:15 33,6  00:27:30 26,4  00:37:00 26,4 

00:07:15 48,0  00:16:30 31,2  00:27:45 24,0  00:37:15 24,0 

00:07:30 40,8  00:16:45 31,2  00:28:00 24,0  00:37:30 19,2 

00:07:45 43,2  00:17:00 31,2  00:28:15 26,4  00:37:45 31,2 

00:08:00 38,4  00:19:00 26,4  00:28:30 26,4  00:38:00 26,4 

00:08:15 38,4  00:19:15 26,4  00:28:45 24,0  00:38:15 24,0 

00:08:30 38,4  00:19:30 24,0  00:29:00 26,4  00:38:30 26,4 

00:08:45 38,4  00:19:45 31,2  00:31:00 28,8  00:38:45 24,0 

00:09:00 36,0  00:20:00 26,4  00:31:30 22,8  00:39:00 24,0 

00:09:15 40,8  00:20:15 26,4  00:31:45 21,6  00:39:15 26,4 

00:09:30 36,0  00:20:30 31,2  00:32:00 24,0  00:39:30 26,4 

00:09:45 36,0  00:20:45 26,4  00:32:15 21,6  00:39:45 24,0 

00:10:00 40,8  00:21:00 24,0  00:32:30 24,0  00:40:00 26,4 

Tabela C.19 - Características físico-químicas, 

amostra do dia 30/09/2001 

Parâmetro Unidade Valor 

DQO mg/L 237,0 

DQO filtrada mg/L 129,0 

DBO5 mg/L 173,0 

Nitrogênio 

amoniacal -N mg/L 40,0 

Nitrato - N mg/L 0,6 

AGV 

mgHAc/

L 46,5 

Tabela C.20 - Condições durante medida 

respirométrica, amostra do dia 30/09/2001 

Temperatura 

: 19,06 – 20,4 °C 

pH : 5,8 – 5,4  
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Tabela C.24 - Taxas de respiração (r) determinadas por medida respirométrica, amostra do dia 02/10/2001 

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r 

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

 (mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

00:01:00 16,8  00:10:30 38,4  00:22:45 31,2  00:34:00 24,0  00:43:30 24,0 

00:01:15 16,8  00:10:45 38,4  00:23:00 31,2  00:34:15 28,8  00:43:45 26,4 

00:01:30 16,8  00:11:00 38,4  00:25:15 24,0  00:34:30 16,8  00:44:00 21,6 

00:01:45 14,4  00:14:15 28,8  00:25:30 26,4  00:34:45 28,8  00:44:15 26,4 

00:02:00 16,8  00:14:30 31,2  00:25:45 21,6  00:35:00 21,6  00:44:30 24,0 

00:02:15 19,2  00:14:45 36,0  00:26:00 26,4  00:35:15 26,4  00:44:45 24,0 

00:02:30 16,8  00:15:00 33,6  00:26:15 24,0  00:35:30 24,0  00:45:00 24,0 

00:02:45 19,2  00:15:15 36,0  00:26:30 26,4  00:35:45 21,6  00:45:15 24,0 

00:03:00 16,8  00:15:30 31,2  00:26:45 24,0  00:36:00 26,4  00:45:30 28,8 

00:03:15 19,2  00:15:45 33,6  00:27:00 28,8  00:38:00 19,2  00:45:45 21,6 

00:03:30 19,2  00:16:00 33,6  00:27:15 24,0  00:38:15 24,0  00:46:00 28,8 

00:03:45 16,8  00:16:15 33,6  00:27:30 24,0  00:38:30 19,2  00:46:15 21,6 

00:04:00 19,2  00:16:30 36,0  00:27:45 26,4  00:38:45 26,4  00:46:30 24,0 

00:04:15 16,8  00:16:45 31,2  00:28:00 26,4  00:39:00 19,2  00:46:45 26,4 

00:04:30 16,8  00:17:00 31,2  00:28:15 26,4  00:39:30 22,8  00:47:00 24,0 

00:04:45 21,6  00:19:00 28,8  00:28:30 26,4  00:39:45 21,6    

00:05:00 16,8  00:19:15 31,2  00:28:45 26,4  00:40:00 31,2    

00:07:15 52,8  00:19:30 28,8  00:29:00 21,6  00:40:15 14,4    

00:07:30 52,8  00:19:45 31,2  00:29:15 31,2  00:40:30 24,0    

00:07:45 57,6  00:20:00 26,4  00:29:30 26,4  00:40:45 26,4    

00:08:00 48,0  00:20:15 31,2  00:29:45 24,0  00:41:00 19,2    

00:08:15 48,0  00:20:30 33,6  00:30:00 26,4  00:41:15 26,4    

00:08:30 45,6  00:20:45 26,4  00:32:00 21,6  00:41:30 24,0    

00:08:45 50,4  00:21:00 31,2  00:32:15 21,6  00:41:45 21,6    

00:09:00 43,2  00:21:15 28,8  00:32:30 24,0  00:42:00 24,0    

00:09:15 40,8  00:21:30 36,0  00:32:45 24,0  00:42:15 24,0    

00:09:30 45,6  00:21:45 33,6  00:33:00 21,6  00:42:30 21,6    

00:09:45 40,8  00:22:00 31,2  00:33:15 26,4  00:42:45 26,4    

00:10:00 43,2  00:22:15 31,2  00:33:30 19,2  00:43:00 24,0    
00:10:15 38,4  00:22:30 38,4  00:33:45 24,0  00:43:15 24,0    

Tabela C.22 - Características físico-químicas, 

amostra do dia 02/10/2001 

Parâmetro Unidade Valor 

DQO mg/L 330,0 

DQO filtrada mg/L 180,0 

DBO5 mg/L 230,0 

Nitrogênio 

amoniacal -N mg/L 39,0 

Nitrato - N mg/L 0,6 

AGV 

mgHAc/

L 70,6 

Tabela C.23 - Condições durante medida 

respirométrica, amostra do dia 02/10/2001 

Temperatura 

: 20,2 – 21,4 °C 

pH : 5,7 – 5,3  
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Tabela C.27 - Taxas de respiração (r) determinadas por medida respirométrica, amostra do dia 04/10/2001 

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r 

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

 (mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

00:01:00 19,2  00:10:15 43,2  00:21:15 28,8  00:32:15 19,2  00:43:45 24,0 

00:01:15 19,2  00:10:30 40,8  00:21:30 31,2  00:32:30 24,0  00:44:00 24,0 

00:01:30 19,2  00:10:45 40,8  00:21:45 31,2  00:32:45 28,8  00:44:15 21,6 

00:01:45 21,6  00:11:00 38,4  00:22:00 31,2  00:33:00 24,0  00:44:30 24,0 

00:02:00 19,2  00:13:00 38,4  00:22:15 31,2  00:33:15 28,8  00:44:45 24,0 

00:02:15 21,6  00:13:15 33,6  00:22:30 28,8  00:33:30 24,0  00:45:00 21,6 

00:02:30 19,2  00:13:30 33,6  00:22:45 28,8  00:33:45 26,4  00:45:15 26,4 

00:02:45 19,2  00:13:45 36,0  00:23:00 33,6  00:34:00 24,0  00:45:30 21,6 

00:03:00 21,6  00:14:00 36,0  00:25:00 24,0  00:34:15 28,8  00:45:45 24,0 

00:03:15 21,6  00:14:15 36,0  00:25:15 31,2  00:34:30 26,4  00:46:00 24,0 

00:03:30 19,2  00:14:30 33,6  00:25:30 26,4  00:34:45 24,0  00:46:15 28,8 

00:03:45 21,6  00:14:45 38,4  00:25:45 26,4  00:35:00 26,4    

00:04:00 21,6  00:15:00 33,6  00:26:00 26,4  00:37:30 22,8    

00:04:15 21,6  00:15:15 36,0  00:26:15 26,4  00:37:45 24,0    
00:04:30 21,6  00:15:30 36,0  00:26:30 24,0  00:38:00 24,0    
00:04:45 21,6  00:15:45 33,6  00:26:45 28,8  00:38:15 24,0    

00:05:00 21,6  00:16:00 36,0  00:27:00 28,8  00:38:30 24,0    

00:07:00 55,2  00:16:15 33,6  00:27:15 24,0  00:38:45 24,0    

00:07:15 64,8  00:16:30 38,4  00:27:30 28,8  00:39:00 24,0    

00:07:30 57,6  00:16:45 33,6  00:27:45 26,4  00:39:15 21,6    

00:07:45 57,6  00:17:00 33,6  00:28:00 26,4  00:39:30 24,0    

00:08:00 50,4  00:19:00 26,4  00:28:15 28,8  00:39:45 26,4    

00:08:15 50,4  00:19:15 31,2  00:28:30 28,8  00:40:00 24,0    

00:08:30 48,0  00:19:30 26,4  00:28:45 28,8  00:40:15 26,4    

00:08:45 50,4  00:19:45 28,8  00:29:00 31,2  00:40:30 21,6    

00:09:00 45,6  00:20:00 28,8  00:31:00 21,6  00:40:45 28,8    

00:09:15 50,4  00:20:15 31,2  00:31:15 26,4  00:41:00 26,4    

00:09:30 43,2  00:20:30 31,2  00:31:30 21,6  00:43:00 19,2    

00:09:45 45,6  00:20:45 26,4  00:31:45 26,4  00:43:15 24,0    
00:10:00 40,8  00:21:00 36,0  00:32:00 28,8  00:43:30 21,6    

Tabela C.25 - Características físico-químicas, 

amostra do dia 04/10/2001 

Parâmetro Unidade Valor 

DQO mg/L 304,0 

DQO filtrada mg/L 195,0 

DBO5 mg/L 232,0 

Nitrogênio 

amoniacal -N mg/L 37,0 

Nitrato - N mg/L 0,6 

AGV 

mgHAc/

L 65,0 

Tabela C.26 - Condições durante medida 

respirométrica, amostra do dia 04/10/2001 

Temperatura 

: 20,7 – 21,9 °C 

pH : 5,7 – 5,3  
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Amostra de esgoto do dia: 

Tabela C.30 - Taxas de respiração (r) determinadas por medida respirométrica, amostra do dia 07/10/2001 

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r 

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

 (mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

00:01:00 4,8  00:11:00 14,4  00:22:15 45,6  00:33:15 21,6  00:44:15 16,8 

00:01:15 7,2  00:13:00 55,2  00:22:30 31,2  00:33:30 24,0  00:44:30 14,4 

00:01:30 9,6  00:13:15 64,8  00:22:45 28,8  00:33:45 24,0  00:44:45 24,0 

00:01:45 7,2  00:13:30 40,8  00:23:00 26,4  00:34:00 21,6  00:45:00 24,0 

00:02:00 7,2  00:13:45 40,8  00:23:15 24,0  00:34:15 24,0  00:45:15 19,2 

00:02:15 9,6  00:14:00 43,2  00:23:30 28,8  00:34:30 21,6  00:45:30 19,2 

00:02:30 9,6  00:14:30 42,0  00:23:45 26,4  00:34:45 24,0  00:45:45 24,0 

00:02:45 7,2  00:14:45 43,2  00:24:00 26,4  00:35:00 21,6  00:46:00 19,2 

00:03:15 31,2  00:15:00 38,4  00:26:00 14,4  00:35:15 26,4  00:46:15 21,6 

00:03:45 16,8  00:15:15 36,0  00:26:15 21,6  00:35:30 24,0  00:46:30 19,2 

00:04:00 12,0  00:15:30 36,0  00:26:30 21,6  00:35:45 21,6  00:46:45 19,2 

00:04:15 14,4  00:15:45 36,0  00:26:45 24,0  00:36:00 21,6  00:47:00 21,6 

00:04:30 16,8  00:16:00 33,6  00:27:00 24,0  00:38:00 19,2  00:47:15 21,6 

00:04:45 14,4  00:16:15 36,0  00:27:15 24,0  00:38:15 21,6  00:47:30 21,6 

00:05:00 14,4  00:16:30 31,2  00:27:30 24,0  00:38:30 19,2  00:47:45 21,6 

00:07:00 14,4  00:16:45 33,6  00:27:45 24,0  00:38:45 19,2  00:48:00 19,2 

00:07:15 14,4  00:17:00 33,6  00:28:00 26,4  00:39:00 24,0  00:48:15 24,0 

00:07:30 14,4  00:17:15 31,2  00:28:15 24,0  00:39:15 21,6  00:48:30 19,2 

00:07:45 14,4  00:17:30 33,6  00:28:30 24,0  00:39:30 19,2  00:48:45 24,0 

00:08:00 14,4  00:17:45 31,2  00:28:45 26,4  00:39:45 24,0  00:49:00 19,2 

00:08:30 16,8  00:18:00 33,6  00:29:00 24,0  00:40:00 21,6  00:49:15 19,2 

00:08:45 12,0  00:20:00 21,6  00:29:15 24,0  00:40:15 21,6  00:49:30 21,6 

00:09:00 16,8  00:20:15 26,4  00:29:30 26,4  00:40:30 19,2  00:49:45 24,0 

00:09:15 14,4  00:20:30 38,4  00:29:45 26,4  00:40:45 24,0  00:50:00 21,6 

00:09:30 16,8  00:20:45 28,8  00:30:00 21,6  00:41:00 21,6  00:50:30 20,4 

00:09:45 14,4  00:21:00 19,2  00:32:00 21,6  00:41:15 19,2  00:50:45 19,2 

00:10:00 16,8  00:21:15 24,0  00:32:15 19,2  00:41:30 24,0  00:51:00 21,6 

00:10:15 14,4  00:21:30 28,8  00:32:30 21,6  00:41:45 24,0  00:51:30 22,8 

00:10:30 14,4  00:21:45 33,6  00:32:45 24,0  00:42:00 19,2  00:51:45 19,2 

00:10:45 16,8  00:22:00 40,8  00:33:00 21,6  00:44:00 14,4  00:52:00 24,0 

Tabela C.28 - Características físico-químicas, 

amostra do dia 07/10/2001 

Parâmetro Unidade Valor 

DQO mg/L 300,0 

DQO filtrada mg/L 186,0 

DBO5 mg/L 207,0 

Nitrogênio 

amoniacal -N mg/L 41,0 

Nitrato - N mg/L 0,7 

AGV 

mgHAc/

L 72,6 

Tabela C.29 - Condições durante medida 

respirométrica, amostra do dia 07/10/2001 

Temperatura 

: 19,0 – 19,9 °C 

pH : 5,9 – 5,5  
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Tabela C.33 - Taxas de respiração (r) determinadas por medida respirométrica, amostra do dia 09/10/2001 

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r 

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

 (mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

00:01:30 20,4  00:10:45 19,2  00:21:45 31,2  00:33:30 28,8  00:44:30 26,4 

00:01:45 16,8  00:11:00 24,0  00:22:00 36,0  00:33:45 28,8  00:44:45 21,6 

00:02:00 16,8  00:13:00 64,8  00:22:15 31,2  00:34:00 26,4  00:45:00 24,0 

00:02:15 19,2  00:13:15 64,8  00:22:30 31,2  00:34:15 28,8  00:45:15 28,8 

00:02:30 16,8  00:13:30 60,0  00:22:45 36,0  00:34:30 26,4  00:45:30 24,0 

00:02:45 19,2  00:13:45 60,0  00:23:00 28,8  00:34:45 26,4  00:45:45 26,4 

00:03:00 19,2  00:14:00 52,8  00:25:00 26,4  00:35:00 28,8  00:46:00 24,0 

00:03:15 21,6  00:14:15 50,4  00:25:30 28,8  00:37:00 24,0  00:46:15 24,0 

00:03:30 16,8  00:14:30 57,6  00:25:45 28,8  00:37:15 24,0  00:46:30 24,0 

00:03:45 21,6  00:14:45 48,0  00:26:00 28,8  00:37:30 24,0  00:46:45 26,4 

00:04:00 19,2  00:15:00 43,2  00:26:30 30,0  00:37:45 26,4  00:47:00 24,0 

00:04:15 21,6  00:15:15 43,2  00:26:45 31,2  00:38:00 26,4    
00:04:30 19,2  00:15:30 43,2  00:27:00 28,8  00:38:15 26,4    
00:04:45 24,0  00:15:45 40,8  00:27:15 31,2  00:38:30 24,0    
00:05:00 19,2  00:16:00 40,8  00:27:30 28,8  00:38:45 26,4    
00:07:00 14,4  00:16:15 40,8  00:28:00 30,0  00:39:00 26,4    

00:07:15 52,8  00:16:30 38,4  00:28:15 28,8  00:39:15 24,0    
00:07:30 19,2  00:16:45 43,2  00:28:30 33,6  00:39:30 28,8    
00:07:45 21,6  00:17:00 36,0  00:28:45 28,8  00:39:45 26,4    
00:08:00 14,4  00:19:00 31,2  00:29:00 33,6  00:40:00 26,4    

00:08:15 26,4  00:19:15 31,2  00:31:00 28,8  00:40:15 26,4    
00:08:30 19,2  00:19:30 36,0  00:31:15 26,4  00:40:30 24,0    

00:08:45 21,6  00:19:45 33,6  00:31:30 26,4  00:40:45 28,8    

00:09:00 21,6  00:20:00 28,8  00:31:45 26,4  00:41:00 24,0    

00:09:15 21,6  00:20:15 36,0  00:32:00 26,4  00:43:00 21,6    

00:09:30 19,2  00:20:30 31,2  00:32:15 28,8  00:43:15 21,6    

00:09:45 19,2  00:20:45 33,6  00:32:30 28,8  00:43:30 26,4    

00:10:00 19,2  00:21:00 31,2  00:32:45 26,4  00:43:45 24,0    

00:10:15 24,0  00:21:15 33,6  00:33:00 31,2  00:44:00 26,4    

00:10:30 16,8  00:21:30 33,6  00:33:15 26,4  00:44:15 21,6    

Tabela C.31 - Características físico-químicas, 

amostra do dia 09/10/2001 

Parâmetro Unidade Valor 

DQO mg/L 345,0 

DQO filtrada mg/L 212,0 

DBO5 mg/L - 

Nitrogênio 

amoniacal -N mg/L 40,0 

Nitrato - N mg/L 1,1 

AGV 

mgHAc/

L 73,7 

Tabela C.32 - Condições durante medida 

respirométrica, amostra do dia 09/10/2001 

Temperatura 

: 19,0 – 19,9 °C 

pH : 5,9 – 5,5  
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Tabela C.36 - Taxas de respiração (r) determinadas por medida respirométrica, amostra do dia 14/10/2001 

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r 

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

 (mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

00:01:00 14,4  00:13:15 38,4  00:25:00 31,2  00:35:00 28,8  00:49:45 24,0 
00:01:15 19,2  00:13:30 38,4  00:25:15 28,8  00:37:00 24,0  00:50:00 21,6 
00:01:30 21,6  00:13:45 43,2  00:25:30 33,6  00:37:15 28,8  00:50:15 24,0 
00:01:45 16,8  00:14:00 36,0  00:25:45 33,6  00:37:30 24,0  00:50:30 24,0 
00:02:00 19,2  00:14:15 38,4  00:26:00 33,6  00:37:45 26,4  00:50:45 24,0 
00:02:30 19,2  00:14:30 38,4  00:26:15 33,6  00:38:00 26,4  00:51:00 24,0 
00:03:00 15,6  00:14:45 38,4  00:26:30 31,2  00:38:15 26,4  00:51:15 21,6 
00:03:15 16,8  00:15:00 38,4  00:26:45 33,6  00:38:30 24,0  00:51:30 24,0 
00:03:30 16,8  00:15:15 40,8  00:27:00 31,2  00:38:45 26,4  00:51:45 24,0 
00:03:45 12,0  00:15:30 36,0  00:27:15 36,0  00:39:00 26,4  00:52:00 21,6 
00:04:00 21,6  00:15:45 40,8  00:27:30 31,2  00:39:15 26,4  00:52:15 24,0 
00:04:15 16,8  00:16:00 38,4  00:27:45 31,2  00:39:30 26,4  00:52:30 26,4 
00:04:30 16,8  00:16:15 40,8  00:28:00 33,6  00:40:00 25,2  00:52:45 26,4 
00:04:45 19,2  00:16:30 36,0  00:28:15 31,2  00:40:15 24,0  00:53:00 24,0 
00:05:00 16,8  00:16:45 38,4  00:28:30 31,2  00:40:30 26,4  00:53:15 21,6 
00:07:00 69,6  00:17:00 36,0  00:28:45 33,6  00:40:45 28,8  00:53:30 24,0 
00:07:15 60,0  00:19:00 38,4  00:29:00 31,2  00:43:45 21,6  00:53:45 24,0 
00:07:30 55,2  00:19:15 33,6  00:31:00 28,8  00:44:00 24,0  00:54:00 24,0 
00:07:45 55,2  00:19:30 33,6  00:31:15 28,8  00:44:15 24,0  00:54:15 24,0 
00:08:00 52,8  00:19:45 38,4  00:31:30 28,8  00:44:30 21,6  00:54:30 21,6 
00:08:15 48,0  00:20:00 33,6  00:31:45 28,8  00:44:45 26,4  00:54:45 24,0 
00:08:30 50,4  00:20:30 37,2  00:32:00 28,8  00:45:00 21,6  00:55:00 24,0 
00:08:45 50,4  00:20:45 36,0  00:32:15 28,8  00:45:15 26,4  00:55:15 21,6 
00:09:00 43,2  00:21:00 36,0  00:32:30 28,8  00:45:30 26,4  00:55:30 26,4 
00:09:15 50,4  00:21:15 36,0  00:32:45 31,2  00:46:00 24,0  00:55:45 26,4 
00:09:30 43,2  00:21:30 38,4  00:33:00 26,4  00:46:15 24,0  00:56:30 26,4 
00:10:00 48,0  00:21:45 33,6  00:33:15 31,2  00:46:30 21,6  00:56:45 19,2 
00:10:15 43,2  00:22:00 36,0  00:33:30 31,2  00:46:45 26,4  00:57:00 21,6 
00:10:30 45,6  00:22:15 38,4  00:33:45 28,8  00:47:00 21,6  00:57:15 26,4 
00:10:45 40,8  00:22:30 33,6  00:34:00 28,8  00:49:00 21,6  00:57:30 24,0 
00:11:00 45,6  00:22:45 38,4  00:34:15 28,8  00:49:15 24,0  00:57:45 24,0 
00:13:00 36,0  00:23:00 33,6  00:34:30 31,2  00:49:30 24,0  00:58:00 24,0 

Tabela C.34 - Características físico-químicas, 

amostra do dia 14/10/2001 

Parâmetro Unidade Valor 

DQO mg/L 300,0 

DQO filtrada mg/L 226,0 

DBO5 mg/L 195,0 

Nitrogênio 

amoniacal -N mg/L 36,0 

Nitrato - N mg/L 0,8 

mgHAc/

Tabela C.35 - Condições durante medida 

respirométrica, amostra do dia 14/10/2001 

Temperatura 

: 18,3 - 20 °C 

pH : 6,5 – 5,9  
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Tabela C.39 - Taxas de respiração (r) determinadas por medida respirométrica, amostra do dia 16/10/2001 

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r 

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

 (mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

00:01:15 12,0  00:13:00 38,4  00:23:00 33,6  00:34:45 26,4  00:49:45 21,6 
00:01:30 16,8  00:13:15 38,4  00:25:00 28,8  00:35:00 24,0  00:50:00 24,0 
00:01:45 12,0  00:13:30 31,2  00:25:15 28,8  00:37:00 16,8  00:50:30 22,8 
00:02:00 12,0  00:13:45 33,6  00:25:30 28,8  00:37:15 21,6  00:50:45 21,6 
00:02:15 16,8  00:14:00 36,0  00:25:45 28,8  00:37:30 21,6  00:51:00 21,6 
00:02:30 16,8  00:14:15 33,6  00:26:00 28,8  00:38:00 21,6  00:51:15 21,6 
00:02:45 19,2  00:14:30 31,2  00:26:15 24,0  00:38:15 24,0  00:51:30 24,0 
00:03:15 19,2  00:14:45 26,4  00:26:30 28,8  00:38:30 24,0  00:51:45 24,0 
00:03:30 16,0  00:15:00 31,2  00:26:45 31,2  00:38:45 19,2  00:52:00 24,0 
00:03:45 12,0  00:15:15 38,4  00:27:00 28,8  00:39:00 21,6  00:52:15 24,0 
00:04:00 12,0  00:15:30 40,8  00:27:15 26,4  00:39:15 21,6  00:52:30 24,0 
00:04:15 19,2  00:15:45 33,6  00:27:30 31,2  00:39:30 19,2  00:52:45 21,6 
00:04:30 16,8  00:16:00 24,0  00:27:45 26,4  00:39:45 19,2  00:53:00 24,0 
00:04:45 16,8  00:16:15 33,6  00:28:00 28,8  00:40:00 33,6  00:53:15 24,0 
00:05:00 14,4  00:16:30 38,4  00:28:15 31,2  00:40:15 26,4  00:53:30 21,6 
00:07:00 57,6  00:16:45 31,2  00:28:30 26,4  00:40:30 24,0  00:53:45 24,0 
00:07:15 48,0  00:17:00 33,6  00:28:45 26,4  00:40:45 24,0  00:54:00 24,0 
00:07:30 57,6  00:19:00 33,6  00:29:00 31,2  00:41:00 24,0  00:54:15 24,0 
00:07:45 69,6  00:19:15 31,2  00:31:00 19,2  00:44:30 21,6  00:54:30 24,0 
00:08:00 52,8  00:19:30 31,2  00:31:30 27,6  00:44:45 21,6  00:54:45 21,6 
00:08:15 48,0  00:19:45 31,2  00:31:45 24,0  00:45:00 21,6  00:55:00 21,6 
00:08:30 52,8  00:20:00 26,4  00:32:00 24,0  00:45:15 26,4    
00:08:45 45,6  00:20:15 33,6  00:32:15 26,4  00:45:30 16,8    
00:09:00 43,2  00:20:30 31,2  00:32:30 26,4  00:45:45 26,4    
00:09:15 45,6  00:20:45 33,6  00:32:45 24,0  00:46:00 21,6    
00:09:30 43,2  00:21:00 36,0  00:33:00 24,0  00:46:15 21,6    
00:09:45 45,6  00:21:15 31,2  00:33:15 26,4  00:46:30 21,6    
00:10:00 36,0  00:21:30 28,8  00:33:30 26,4  00:46:45 24,0    
00:10:15 45,6  00:21:45 33,6  00:33:45 24,0  00:47:00 24,0    
00:10:30 43,2  00:22:00 31,2  00:34:00 26,4  00:49:00 19,2    
00:10:45 43,2  00:22:30 32,4  00:34:15 26,4  00:49:15 21,6    
00:11:00 38,4  00:22:45 28,8  00:34:30 24,0  00:49:30 21,6    

Tabela C.37 - Características físico-químicas, 

amostra do dia 16/10/2001 

Parâmetro Unidade Valor 

DQO mg/L 301,0 

DQO filtrada mg/L 194,0 

DBO5 mg/L 202,0 

Nitrogênio 

amoniacal -N mg/L 32,0 

Nitrato - N mg/L 0,6 

AGV 

mgHAc/

L 27,8 

Tabela C.38 - Condições durante medida 

respirométrica, amostra do dia 16/10/2001 

Temperatura 

: 18,8 – 20,8 °C 

pH : 6,3 – 5,8  
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Amostra de esgoto do dia: 

21/10/2001 

Tabela C.42 - Taxas de respiração (r) determinadas por medida respirométrica, amostra do dia 18/10/2001 

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r 

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

 (mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

00:01:00 16,8  00:13:00 43,2  00:23:00 33,6  00:35:00 31,2  00:46:45 24,0 
00:01:15 19,2  00:13:30 38,4  00:25:00 28,8  00:37:00 24,0  00:47:00 26,4 
00:01:30 19,2  00:13:45 36,0  00:25:30 31,2  00:37:15 26,4  00:47:15 24,0 
00:01:45 16,8  00:14:00 40,8  00:25:45 33,6  00:37:30 24,0  00:47:30 24,0 
00:02:00 19,2  00:14:15 38,4  00:26:00 31,2  00:37:45 26,4  00:47:45 28,8 
00:02:15 19,2  00:14:30 40,8  00:26:15 31,2  00:38:00 26,4  00:48:00 21,6 
00:02:30 19,2  00:14:45 36,0  00:26:30 33,6  00:38:15 28,8  00:48:30 26,4 
00:02:45 16,8  00:15:00 38,4  00:26:45 31,2  00:38:30 26,4  00:49:00 24,0 
00:03:00 19,2  00:15:15 40,8  00:27:00 31,2  00:38:45 26,4  00:51:00 19,2 
00:03:15 19,2  00:15:30 40,8  00:27:15 33,6  00:39:00 26,4  00:51:15 21,6 
00:03:30 16,8  00:15:45 38,4  00:27:30 31,2  00:39:15 26,4  00:51:30 24,0 
00:04:00 19,2  00:16:00 38,4  00:27:45 31,2  00:39:30 26,4  00:51:45 21,6 
00:04:15 19,2  00:16:15 36,0  00:28:00 33,6  00:39:45 26,4  00:52:00 24,0 
00:04:30 19,2  00:16:30 40,8  00:28:15 31,2  00:40:00 28,8  00:52:15 24,0 
00:04:45 16,8  00:16:45 38,4  00:28:30 36,0  00:40:15 26,4  00:52:30 21,6 
00:05:00 21,6  00:17:00 40,8  00:28:45 28,8  00:40:30 26,4  00:52:45 24,0 
00:07:00 64,8  00:19:00 33,6  00:29:00 33,6  00:40:45 28,8  00:53:00 24,0 
00:07:15 79,2  00:19:15 33,6  00:31:00 28,8  00:41:00 24,0  00:53:15 24,0 
00:07:30 64,8  00:19:30 36,0  00:31:15 26,4  00:43:00 21,6  00:53:30 24,0 
00:07:45 57,6  00:19:45 33,6  00:31:30 28,8  00:43:15 24,0  00:53:45 24,0 
00:08:00 55,2  00:20:00 33,6  00:32:00 28,8  00:43:30 24,0  00:54:00 24,0 
00:08:15 52,8  00:20:15 38,4  00:32:15 28,8  00:43:45 24,0  00:54:15 21,6 
00:08:30 55,2  00:20:30 33,6  00:32:30 31,2  00:44:00 26,4  00:54:30 24,0 
00:09:00 52,8  00:20:45 33,6  00:32:45 28,8  00:44:15 24,0  00:54:45 24,0 
00:09:15 40,8  00:21:00 38,4  00:33:00 31,2  00:44:30 26,4  00:55:00 24,0 
00:09:30 52,8  00:21:15 38,4  00:33:15 31,2  00:44:45 26,4    
00:09:45 45,6  00:21:30 33,6  00:33:30 26,4  00:45:00 21,6    
00:10:00 48,0  00:21:45 33,6  00:33:45 28,8  00:45:15 24,0    
00:10:15 43,2  00:22:00 38,4  00:34:00 31,2  00:45:30 26,4    
00:10:30 48,0  00:22:15 33,6  00:34:15 28,8  00:46:00 25,2    
00:10:45 43,2  00:22:30 33,6  00:34:30 31,2  00:46:15 24,0    
00:11:00 45,6  00:22:45 36,0  00:34:45 26,4  00:46:30 24,0    

Tabela C.40 - Características físico-químicas, 

amostra do dia 18/10/2001 

Parâmetro Unidade Valor 

DQO mg/L 379,0 

Tabela C.41 - Condições durante medida 

respirométrica, amostra do dia 18/10/2001 

Temperatura 

: 18,7 – 20,8 °C 

pH : 6,3 – 5,7  



142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra de esgoto do dia: 

23/10/2001 

Tabela C.45 - Taxas de respiração (r) determinadas por medida respirométrica, amostra do dia 21/10/2001 

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r 

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

 (mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

00:01:00 16,8  00:10:45 43,2  00:26:00 26,4  00:38:15 21,6  00:51:00 21,6 
00:01:15 21,6  00:11:00 40,8  00:26:15 28,8  00:38:30 24,0  00:51:15 21,6 
00:01:30 14,4  00:13:00 38,4  00:26:30 28,8  00:38:45 26,4  00:51:30 24,0 
00:01:45 19,2  00:13:15 36,0  00:26:45 26,4  00:39:00 24,0  00:51:45 24,0 
00:02:00 21,6  00:13:30 38,4  00:27:00 31,2  00:39:15 26,4  00:52:00 21,6 
00:02:15 16,8  00:13:45 38,4  00:27:15 26,4  00:39:30 24,0  00:52:15 26,4 
00:02:30 16,8  00:14:00 36,0  00:27:30 36,0  00:40:00 25,2  00:52:30 21,6 
00:02:45 21,6  00:14:15 38,4  00:27:45 26,4  00:40:15 26,4  00:52:45 26,4 
00:03:00 16,8  00:14:30 38,4  00:28:00 28,8  00:40:30 26,4  00:53:00 24,0 
00:03:15 19,2  00:14:45 36,0  00:28:15 33,6  00:40:45 26,4  00:53:15 26,4 
00:03:30 16,8  00:15:00 40,8  00:28:30 31,2  00:41:00 26,4  00:53:30 24,0 
00:03:45 24,0  00:15:15 36,0  00:28:45 28,8  00:41:15 24,0  00:53:45 26,4 
00:04:00 14,4  00:15:30 38,4  00:29:00 28,8  00:41:30 28,8  00:54:00 24,0 
00:04:15 24,0  00:15:45 33,6  00:29:15 26,4  00:42:00 25,2  00:56:15 21,6 
00:04:30 16,8  00:16:00 43,2  00:29:30 33,6  00:44:15 24,0  00:56:30 24,0 
00:04:45 19,2  00:16:15 38,4  00:29:45 28,8  00:44:30 21,6  00:56:45 21,6 
00:05:00 21,6  00:16:30 36,0  00:30:00 28,8  00:44:45 24,0  00:57:00 24,0 
00:07:00 55,2  00:16:45 38,4  00:32:45 24,0  00:45:00 24,0  00:57:15 24,0 
00:07:15 57,6  00:17:00 36,0  00:33:00 24,0  00:45:15 24,0  00:57:30 21,6 
00:07:30 57,6  00:21:00 33,6  00:33:15 28,8  00:45:30 24,0  00:57:45 21,6 
00:07:45 60,0  00:21:15 36,0  00:33:30 24,0  00:45:45 24,0  00:58:00 26,4 
00:08:00 52,8  00:21:30 31,2  00:33:45 28,8  00:46:00 24,0  00:58:15 21,6 
00:08:15 55,2  00:21:45 33,6  00:34:00 26,4  00:46:15 24,0  00:58:30 24,0 
00:08:30 48,0  00:22:00 36,0  00:34:15 26,4  00:46:30 26,4  00:58:45 24,0 
00:08:45 50,4  00:22:15 33,6  00:34:30 26,4  00:46:45 24,0  00:59:00 24,0 
00:09:00 52,8  00:22:30 31,2  00:34:45 28,8  00:47:00 26,4  00:59:15 24,0 
00:09:15 43,2  00:22:45 33,6  00:35:00 26,4  00:47:15 26,4  00:59:30 24,0 
00:09:30 48,0  00:23:00 33,6  00:35:15 28,8  00:47:30 24,0  00:59:45 24,0 
00:09:45 48,0  00:23:15 33,6  00:35:30 26,4  00:47:45 24,0  01:00:00 24,0 
00:10:00 40,8  00:23:30 33,6  00:35:45 28,8  00:48:00 26,4    
00:10:15 50,4  00:23:45 36,0  00:36:00 31,2  00:50:30 26,4    
00:10:30 43,2  00:24:00 36,0  00:38:00 24,0  00:50:45 28,8    

Tabela C.43 - Características físico-químicas, 

amostra do dia 21/10/2001 

Parâmetro Unidade Valor 

DQO mg/L 324,0 

Tabela C.44 - Condições durante medida 

respirométrica, amostra do dia 21/10/2001 

Temperatura 

: 19,9 – 21,0 °C 

pH : 6,0 – 5,4  
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Amostra de esgoto do dia: 

25/10/2001 

Tabela C.48 - Taxas de respiração (r) determinadas por medida respirométrica, amostra do dia 23/10/2001 

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r 

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

 (mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

00:01:00 12,0  00:13:15 37,2  00:25:00 26,4  00:37:15 21,6  00:49:00 21,6 
00:01:15 16,8  00:13:30 36,0  00:25:30 27,6  00:37:30 24,0  00:49:15 21,6 
00:01:30 12,0  00:13:45 36,0  00:25:45 28,8  00:37:45 24,0  00:49:30 19,2 
00:01:45 16,8  00:14:00 36,0  00:26:00 26,4  00:38:00 21,6  00:49:45 24,0 
00:02:00 12,0  00:14:15 38,4  00:26:15 28,8  00:38:15 24,0  00:50:00 21,6 
00:02:15 16,8  00:14:30 38,4  00:26:30 31,2  00:38:30 26,4  00:50:15 21,6 
00:02:30 16,8  00:15:00 36,0  00:26:45 28,8  00:38:45 24,0  00:50:30 21,6 
00:02:45 12,0  00:15:15 38,4  00:27:00 28,8  00:39:00 24,0  00:50:45 21,6 
00:03:00 16,8  00:15:30 36,0  00:27:15 28,8  00:39:30 24,0  00:51:00 21,6 
00:03:15 14,4  00:15:45 38,4  00:27:30 28,8  00:39:45 26,4  00:51:15 24,0 
00:03:30 16,8  00:16:00 36,0  00:27:45 31,2  00:40:00 21,6  00:51:30 21,6 
00:03:45 16,8  00:16:15 33,6  00:28:00 28,8  00:40:15 26,4  00:51:45 24,0 
00:04:00 16,8  00:16:30 40,8  00:28:30 28,8  00:40:30 21,6  00:52:00 24,0 
00:04:15 14,4  00:16:45 33,6  00:28:45 28,8  00:40:45 24,0  00:52:15 24,0 
00:04:30 16,8  00:17:00 38,4  00:29:00 28,8  00:41:00 26,4  00:52:30 21,6 
00:04:45 16,8  00:19:00 36,0  00:31:15 24,0  00:43:00 19,2  00:52:45 24,0 
00:05:00 19,2  00:19:15 31,2  00:31:30 26,4  00:43:15 19,2  00:53:00 24,0 
00:07:15 57,6  00:19:30 31,2  00:31:45 26,4  00:43:30 21,6  00:55:00 19,2 
00:07:30 57,6  00:19:45 33,6  00:32:00 24,0  00:43:45 24,0  00:55:15 21,6 
00:08:00 62,4  00:20:00 33,6  00:32:15 26,4  00:44:00 24,0  00:55:30 21,6 
00:08:15 60,0  00:20:15 33,6  00:32:30 26,4  00:44:15 21,6  00:55:45 19,2 
00:08:30 62,4  00:20:30 31,2  00:32:45 26,4  00:44:30 21,6  00:56:00 21,6 
00:08:45 57,6  00:20:45 33,6  00:33:00 26,4  00:44:45 19,2  00:56:15 24,0 
00:09:00 55,2  00:21:00 31,2  00:33:15 24,0  00:45:00 21,6  00:56:30 21,6 
00:09:15 55,2  00:21:15 33,6  00:33:30 26,4  00:45:15 24,0  00:56:45 21,6 
00:09:30 48,0  00:21:30 31,2  00:33:45 26,4  00:45:30 19,2  00:57:00 21,6 
00:09:45 52,8  00:21:45 31,2  00:34:00 26,4  00:45:45 24,0  00:57:15 21,6 
00:10:00 52,8  00:22:00 33,6  00:34:15 26,4  00:46:00 24,0  00:57:30 24,0 
00:10:15 52,8  00:22:15 31,2  00:34:30 28,8  00:46:15 21,6  00:57:45 19,2 
00:10:30 48,0  00:22:30 36,0  00:34:45 26,4  00:46:30 24,0  00:58:00 24,0 
00:10:45 38,4  00:22:45 31,2  00:35:00 26,4  00:46:45 26,4  00:58:15 21,6 
00:11:00 52,8  00:23:00 33,6  00:37:00 24,0  00:47:00 21,6  00:58:30 26,4 

Tabela C.46 - Características físico-químicas, 

amostra do dia 23/10/2001 

Parâmetro Unidade Valor 

DQO mg/L 392,0 

Tabela C.47 - Condições durante medida 

respirométrica, amostra do dia 23/10/2001 

Temperatura 

: 19,7 – 20,9 °C 

pH : 6,5 – 5,4  
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Amostra de esgoto do dia: 

28/10/2001 

Tabela C.51 - Taxas de respiração (r) determinadas por medida respirométrica, amostra do dia 25/10/2001 

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r 

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

 (mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

00:02:00 21,6  00:14:00 26,4  00:25:30 28,8  00:37:15 21,6  00:50:00 16,8 
00:02:15 14,4  00:14:15 26,4  00:25:45 28,8  00:37:30 16,8  00:50:30 19,2 
00:02:30 19,2  00:14:30 28,8  00:26:00 28,8  00:38:00 20,4  00:50:45 21,6 
00:03:00 19,2  00:14:45 28,8  00:26:15 28,8  00:38:15 19,2  00:51:00 19,2 
00:03:15 16,8  00:15:00 33,6  00:26:30 33,6  00:38:30 24,0  00:51:15 21,6 
00:03:30 19,2  00:15:15 50,4  00:26:45 28,8  00:38:45 21,6  00:51:30 19,2 
00:03:45 19,2  00:15:30 55,2  00:27:00 28,8  00:39:00 24,0  00:51:45 21,6 
00:04:00 19,2  00:15:45 62,4  00:27:15 28,8  00:39:15 24,0  00:52:00 16,8 
00:04:15 19,2  00:16:00 38,4  00:27:30 33,6  00:39:30 28,8  00:52:15 21,6 
00:04:30 16,8  00:16:15 38,4  00:27:45 31,2  00:39:45 28,8  00:52:30 21,6 
00:04:45 19,2  00:16:30 31,2  00:28:00 33,6  00:40:00 24,0  00:52:45 21,6 
00:05:00 21,6  00:16:45 57,6  00:28:15 28,8  00:40:15 28,8  00:53:00 24,0 
00:07:00 74,4  00:17:00 31,2  00:28:30 31,2  00:40:30 24,0  00:53:15 26,4 
00:07:15 52,8  00:19:00 14,4  00:28:45 31,2  00:40:45 28,8  00:53:30 19,2 
00:07:30 76,8  00:19:15 16,8  00:29:00 33,6  00:41:00 28,8  00:53:45 24,0 
00:07:45 74,4  00:19:30 14,4  00:31:00 26,4  00:43:15 16,8  00:54:00 21,6 
00:08:00 67,2  00:19:45 21,6  00:31:15 24,0  00:43:30 16,8  00:54:15 19,2 
00:08:15 57,6  00:20:00 19,2  00:31:30 21,6  00:43:45 21,6  00:54:30 21,6 
00:08:30 67,2  00:20:15 21,6  00:31:45 19,2  00:44:00 19,2  00:54:45 24,0 
00:08:45 60,0  00:20:30 19,2  00:32:00 24,0  00:44:15 21,6  00:55:00 21,6 
00:09:00 62,4  00:20:45 21,6  00:32:15 28,8  00:44:30 19,2  00:55:15 24,0 
00:09:15 55,2  00:21:00 21,6  00:32:30 24,0  00:44:45 24,0  00:55:30 24,0 
00:09:30 55,2  00:21:15 21,6  00:32:45 26,4  00:45:00 21,6  00:55:45 24,0 
00:09:45 57,6  00:21:30 26,4  00:33:00 31,2  00:45:15 21,6  00:56:00 26,4 
00:10:00 52,8  00:21:45 26,4  00:33:15 21,6  00:45:30 19,2  00:56:15 24,0 
00:10:15 48,0  00:22:00 43,2  00:33:30 28,8  00:45:45 21,6  00:56:30 24,0 
00:10:45 51,6  00:22:15 38,4  00:33:45 26,4  00:46:00 21,6  00:56:45 21,6 
00:11:00 43,2  00:22:30 14,4  00:34:00 26,4  00:46:15 21,6  00:57:00 26,4 
00:13:00 38,4  00:22:45 38,4  00:34:15 26,4  00:46:30 26,4  00:57:15 21,6 
00:13:15 31,2  00:23:00 28,8  00:34:30 31,2  00:46:45 21,6  00:57:30 24,0 
00:13:30 26,4  00:25:00 24,0  00:34:45 24,0  00:47:00 24,0  00:57:45 26,4 
00:13:45 24,0  00:25:15 24,0  00:35:00 24,0  00:49:30 16,8  00:58:00 24,0 

Tabela C.49 - Características físico-químicas, 

amostra do dia 25/10/2001 

Parâmetro Unidade Valor 

DQO mg/L 365,0 

Tabela C.50 - Condições durante medida 

respirométrica, amostra do dia 25/10/2001 

Temperatura 

: 22,1 – 24,1 °C 

pH : 6,3 – 5,3  
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Amostra de esgoto do dia: 

30/10/2001 

Tabela C.54 - Taxas de respiração (r) determinadas por medida respirométrica, amostra do dia 28/10/2001 

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r 

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

 (mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

00:01:00 16,8  00:11:15 57,6  00:22:45 33,6  00:35:30 28,8  00:47:00 28,8 
00:01:15 19,2  00:11:30 52,8  00:23:00 33,6  00:35:45 33,6  00:47:15 26,4 
00:01:30 16,8  00:11:45 50,4  00:23:15 33,6  00:36:00 28,8  00:47:30 28,8 
00:01:45 16,8  00:12:00 50,4  00:23:30 33,6  00:36:15 28,8  00:47:45 24,0 
00:02:00 21,6  00:12:15 50,4  00:23:45 36,0  00:36:30 31,2  00:48:00 26,4 
00:02:15 19,2  00:12:30 48,0  00:24:00 33,6  00:36:45 28,8  00:48:15 26,4 
00:02:30 19,2  00:12:45 50,4  00:24:15 31,2  00:37:00 33,6  00:48:30 28,8 
00:02:45 19,2  00:13:00 48,0  00:24:30 38,4  00:39:00 26,4  00:48:45 26,4 
00:03:00 19,2  00:15:00 38,4  00:24:45 33,6  00:39:15 24,0  00:49:00 28,8 
00:03:15 21,6  00:15:15 40,8  00:25:00 36,0  00:39:30 26,4  00:51:00 24,0 
00:03:45 19,2  00:15:30 38,4  00:27:45 21,6  00:39:45 28,8  00:51:15 26,4 
00:04:15 20,4  00:15:45 38,4  00:28:00 31,2  00:40:00 26,4  00:51:30 24,0 
00:04:30 19,2  00:16:00 36,0  00:28:15 33,6  00:40:15 28,8  00:51:45 26,4 
00:04:45 19,2  00:16:15 38,4  00:28:30 31,2  00:40:30 26,4  00:52:00 24,0 
00:05:00 24,0  00:16:30 40,8  00:28:45 31,2  00:40:45 28,8  00:52:15 24,0 
00:05:15 19,2  00:16:45 40,8  00:29:00 28,8  00:41:00 21,6  00:52:30 26,4 
00:05:30 21,6  00:17:00 40,8  00:29:15 31,2  00:41:15 33,6  00:52:45 24,0 
00:05:45 21,6  00:17:15 36,0  00:29:30 33,6  00:41:30 28,8  00:53:00 26,4 
00:06:00 19,2  00:17:30 36,0  00:30:00 31,2  00:41:45 28,8  00:53:15 26,4 
00:06:15 21,6  00:17:45 40,8  00:30:15 31,2  00:42:00 28,8  00:53:30 26,4 
00:06:30 21,6  00:18:00 38,4  00:30:30 31,2  00:42:15 31,2  00:53:45 26,4 
00:06:45 21,6  00:18:15 40,8  00:30:45 31,2  00:42:30 24,0  00:54:00 26,4 
00:07:00 21,6  00:18:30 38,4  00:31:00 31,2  00:42:45 28,8  00:54:15 26,4 
00:09:00 72,0  00:18:45 38,4  00:33:15 24,0  00:43:00 28,8  00:54:30 26,4 
00:09:15 72,0  00:19:00 38,4  00:33:30 31,2  00:45:00 26,4  00:54:45 28,8 
00:09:30 64,8  00:21:00 31,2  00:33:45 24,0  00:45:15 24,0  00:55:00 24,0 
00:09:45 67,2  00:21:15 33,6  00:34:00 31,2  00:45:30 26,4  00:55:15 26,4 
00:10:00 67,2  00:21:30 31,2  00:34:15 28,8  00:45:45 24,0  00:55:30 26,4 
00:10:15 57,6  00:21:45 33,6  00:34:30 28,8  00:46:00 24,0  00:55:45 26,4 
00:10:30 57,6  00:22:00 33,6  00:34:45 28,8  00:46:15 26,4  00:56:00 26,4 
00:10:45 55,2  00:22:15 36,0  00:35:00 31,2  00:46:30 26,4  00:56:15 26,4 
00:11:00 60,0  00:22:30 31,2  00:35:15 28,8  00:46:45 26,4  00:56:30 28,8 

Tabela C.52 - Características físico-químicas, 

amostra do dia 28/10/2001 

Parâmetro Unidade Valor 

DQO mg/L - 

Tabela C.53 - Condições durante medida 

respirométrica, amostra do dia 28/10/2001 

Temperatura 

: 20,0 – 22,2 °C 

pH : 6,0 – 5,4  
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Amostra de esgoto do dia: 

30/10/2001 (continuação) 

 

 

 

 

Tabela C.57 - Taxas de respiração (r) determinadas por medida respirométrica, amostra do dia 30/10/2001 

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r 

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

 (mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

00:01:00 19,2  00:11:00 45,6  00:23:00 36,0  00:35:00 31,2  00:46:45 26,4 
00:01:15 16,8  00:13:00 36,0  00:25:00 28,8  00:37:00 24,0  00:47:00 24,0 
00:01:30 16,8  00:13:15 38,4  00:25:15 31,2  00:37:15 21,6  00:47:30 27,6 
00:01:45 16,8  00:13:30 36,0  00:25:30 21,6  00:37:30 24,0  00:48:00 22,8 
00:02:00 19,2  00:13:45 36,0  00:25:45 31,2  00:38:00 25,2  00:51:00 19,2 
00:02:15 19,2  00:14:00 38,4  00:26:00 28,8  00:38:15 24,0  00:51:15 19,2 
00:02:30 16,8  00:14:15 38,4  00:26:15 33,6  00:38:30 26,4  00:51:30 21,6 
00:02:45 19,2  00:14:30 38,4  00:26:30 26,4  00:38:45 26,4  00:51:45 21,6 
00:03:00 19,2  00:14:45 40,8  00:26:45 31,2  00:39:00 26,4  00:52:00 24,0 
00:03:15 16,8  00:15:00 36,0  00:27:00 28,8  00:39:15 24,0  00:52:15 19,2 
00:03:30 19,2  00:15:15 40,8  00:27:15 28,8  00:39:30 26,4  00:52:30 24,0 
00:03:45 16,8  00:15:30 36,0  00:27:30 31,2  00:39:45 26,4  00:52:45 21,6 
00:04:00 21,6  00:15:45 40,8  00:28:00 31,2  00:40:00 24,0  00:53:00 24,0 
00:04:15 19,2  00:16:00 36,0  00:28:15 28,8  00:40:15 26,4  00:53:15 26,4 
00:04:30 16,8  00:16:15 36,0  00:28:30 28,8  00:40:30 26,4  00:53:30 21,6 
00:04:45 21,6  00:16:30 36,0  00:28:45 31,2  00:40:45 24,0  00:53:45 24,0 
00:05:00 16,8  00:16:45 40,8  00:29:00 28,8  00:41:00 28,8  00:54:00 24,0 
00:07:15 67,2  00:17:00 38,4  00:31:00 26,4  00:43:00 21,6  00:54:15 21,6 
00:07:30 69,6  00:19:00 31,2  00:31:15 24,0  00:43:15 24,0  00:54:30 26,4 
00:07:45 67,2  00:19:15 31,2  00:31:30 24,0  00:43:30 21,6  00:54:45 24,0 
00:08:00 67,2  00:19:30 33,6  00:31:45 28,8  00:43:45 24,0  00:55:00 24,0 
00:08:15 64,8  00:19:45 31,2  00:32:00 24,0  00:44:00 24,0  00:56:45 19,2 
00:08:30 62,4  00:20:00 31,2  00:32:15 26,4  00:44:15 24,0  00:57:00 24,0 
00:08:45 57,6  00:20:30 33,6  00:32:30 28,8  00:44:30 24,0  00:57:15 19,2 
00:09:00 62,4  00:20:45 36,0  00:32:45 26,4  00:44:45 24,0  00:57:30 19,2 
00:09:15 60,0  00:21:00 31,2  00:33:00 26,4  00:45:00 24,0  00:57:45 21,6 
00:09:30 52,8  00:21:30 32,4  00:33:15 26,4  00:45:15 26,4  00:58:00 24,0 
00:09:45 52,8  00:21:45 33,6  00:33:45 30,0  00:45:30 24,0  00:58:15 24,0 
00:10:00 52,8  00:22:00 33,6  00:34:00 26,4  00:45:45 24,0  00:58:30 21,6 
00:10:15 52,8  00:22:15 36,0  00:34:15 26,4  00:46:00 24,0  00:58:45 21,6 
00:10:30 48,0  00:22:30 31,2  00:34:30 28,8  00:46:15 26,4  00:59:00 19,2 
00:10:45 52,8  00:22:45 31,2  00:34:45 26,4  00:46:30 24,0  00:59:15 26,4 

Tabela C.55 - Características físico-químicas, 

amostra do dia 30/10/2001 

Parâmetro Unidade Valor 

DQO mg/L - 

Tabela C.56 - Condições durante medida 

respirométrica, amostra do dia 30/10/2001 

Temperatura 

: 20,4  – 22,6 °C 

pH : 6,0 – 5,4  

Tabela C.57 - Taxas de respiração (r) determinadas por medida respirométrica, amostra do dia 

30/10/2001 (continuação) 

r  r  r  r  r 
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Amostra de esgoto do dia: 04/11/2001 
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Amostra de esgoto do dia: 

08/11/2001 

Tabela C.60 - Taxas de respiração (r) determinadas por medida respirométrica, amostra do dia 04/11/2001 

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r 

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

 (mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

00:01:00 21,6  00:14:15 40,8  00:24:00 40,8  00:36:45 33,6  00:53:30 26,4 
00:01:15 21,6  00:14:30 43,2  00:27:00 31,2  00:37:00 31,2  00:53:45 26,4 
00:01:30 21,6  00:14:45 45,6  00:27:15 43,2  00:39:15 19,2  00:54:00 28,8 
00:01:45 19,2  00:15:00 36,0  00:27:30 40,8  00:39:30 21,6  00:54:15 24,0 
00:02:00 21,6  00:15:15 40,8  00:27:45 24,0  00:39:45 33,6  00:54:30 24,0 
00:02:15 19,2  00:15:30 38,4  00:28:00 50,4  00:40:00 26,4  00:54:45 26,4 
00:02:30 21,6  00:15:45 43,2  00:28:15 43,2  00:40:15 26,4  00:55:00 26,4 
00:02:45 19,2  00:16:00 43,2  00:28:30 33,6  00:40:30 28,8  00:55:15 28,8 
00:03:00 24,0  00:16:15 45,6  00:28:45 38,4  00:40:45 28,8  00:55:30 24,0 
00:03:15 21,6  00:16:30 38,4  00:29:00 64,8  00:41:00 31,2  00:55:45 24,0 
00:03:30 24,0  00:16:45 45,6  00:29:15 55,2  00:41:15 28,8  00:56:00 31,2 
00:03:45 19,2  00:17:00 40,8  00:29:30 43,2  00:41:30 26,4  00:56:30 24,0 
00:04:00 21,6  00:17:15 45,6  00:30:00 39,6  00:42:00 28,8  00:56:45 28,8 
00:04:15 19,2  00:17:30 40,8  00:30:15 43,2  00:42:15 28,8  00:57:00 24,0 
00:04:30 21,6  00:17:45 40,8  00:30:30 38,4  00:42:30 26,4  00:57:15 26,4 
00:04:45 21,6  00:18:00 45,6  00:30:45 36,0  00:42:45 26,4  00:57:30 24,0 
00:05:00 21,6  00:20:00 28,8  00:31:00 40,8  00:43:00 31,2  00:57:45 26,4 
00:07:15 98,4  00:20:15 28,8  00:33:00 28,8  00:45:45 27,6  00:58:00 26,4 
00:07:30 67,2  00:20:30 28,8  00:33:15 36,0  00:46:00 26,4  00:58:15 26,4 
00:07:45 62,4  00:20:45 28,8  00:33:30 33,6  00:46:15 26,4  00:58:30 26,4 
00:08:00 64,8  00:21:00 28,8  00:33:45 33,6  00:46:30 26,4  00:58:45 24,0 
00:08:15 57,6  00:21:15 33,6  00:34:00 36,0  00:46:45 24,0  00:59:00 26,4 
00:08:30 62,4  00:21:30 33,6  00:34:15 28,8  00:47:00 31,2  00:59:15 26,4 
00:09:00 56,4  00:21:45 36,0  00:34:30 36,0  00:47:15 26,4  00:59:30 26,4 
00:09:15 57,6  00:22:00 38,4  00:34:45 31,2  00:47:30 26,4  00:59:45 26,4 
00:09:30 55,2  00:22:15 36,0  00:35:00 33,6  00:47:45 26,4  01:00:00 26,4 
00:09:45 55,2  00:22:30 36,0  00:35:15 33,6  00:48:00 26,4    
00:10:00 52,8  00:22:45 24,0  00:35:30 31,2  00:48:15 26,4    
00:10:15 50,4  00:23:00 40,8  00:35:45 31,2  00:48:30 28,8    
00:10:30 55,2  00:23:15 33,6  00:36:00 33,6  00:48:45 28,8    
00:10:45 48,0  00:23:30 26,4  00:36:15 31,2  00:49:00 26,4    
00:11:00 57,6  00:23:45 31,2  00:36:30 28,8  00:53:15 26,4    

Tabela C.58 - Características físico-químicas, 

amostra do dia 04/11/2001 

Parâmetro Unidade Valor 

DQO mg/L 260,0 

Tabela C.59 - Condições durante medida 

respirométrica, amostra do dia 04/11/2001 

Temperatura 

: 18,9 – 20,4 °C 

pH : 6,8 – 6,2  
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Amostra de esgoto do dia: 

08/11/2001 (continuação) 

 

 

 

Tabela C.63 - Taxas de respiração (r) determinadas por medida respirométrica, amostra do dia 08/11/2001 

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r 

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

 (mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

00:01:00 24,0  00:15:00 52,8  00:32:15 33,6  00:45:00 27,6  00:58:15 28,8 
00:01:15 21,6  00:15:15 50,4  00:32:30 36,0  00:45:15 26,4  00:58:30 28,8 
00:01:30 26,4  00:15:30 52,8  00:32:45 33,6  00:45:30 28,8  00:58:45 28,8 
00:02:00 20,4  00:15:45 48,0  00:33:00 31,2  00:45:45 26,4  00:59:00 28,8 
00:02:15 26,4  00:16:00 52,8  00:33:15 36,0  00:46:00 31,2  00:59:15 28,8 
00:02:30 21,6  00:16:15 50,4  00:33:30 36,0  00:46:15 26,4  00:59:30 31,2 
00:02:45 21,6  00:16:30 48,0  00:34:00 30,0  00:46:30 26,4  00:59:45 28,8 
00:03:00 21,6  00:16:45 48,0  00:34:15 33,6  00:46:45 31,2  01:00:00 28,8 
00:03:15 19,2  00:17:00 50,4  00:34:30 31,2  00:47:00 26,4  01:00:15 31,2 
00:03:30 24,0  00:19:45 43,2  00:34:45 33,6  00:49:00 26,4  01:00:30 28,8 
00:04:00 22,8  00:20:00 33,6  00:35:00 31,2  00:49:15 26,4  01:00:45 28,8 
00:04:15 16,8  00:20:15 48,0  00:37:30 31,2  00:49:30 26,4  01:01:00 28,8 
00:04:30 21,6  00:20:30 60,0  00:37:45 28,8  00:49:45 31,2  01:01:15 28,8 
00:04:45 24,0  00:20:45 48,0  00:38:00 28,8  00:50:00 24,0  01:01:30 31,2 
00:05:00 19,2  00:21:00 60,0  00:38:15 28,8  00:50:15 26,4  01:31:45 30,0 
00:07:30 91,2  00:21:15 43,2  00:38:30 26,4  00:50:30 31,2  01:32:00 28,8 
00:07:45 76,8  00:21:30 45,6  00:39:00 30,0  00:50:45 26,4  01:32:30 28,8 
00:08:00 76,8  00:21:45 31,2  00:39:15 31,2  00:51:00 31,2  01:32:45 28,8 
00:08:15 79,2  00:22:00 26,4  00:39:30 28,8  00:51:15 26,4  01:33:00 26,4 
00:08:30 72,0  00:24:15 48,0  00:39:45 26,4  00:51:30 28,8  01:33:15 31,2 
00:08:45 72,0  00:24:30 36,0  00:40:00 28,8  00:51:45 26,4  01:33:30 28,8 
00:09:00 64,8  00:24:45 26,4  00:40:15 31,2  00:52:00 28,8  01:33:45 31,2 
00:09:15 67,2  00:25:00 40,8  00:40:30 26,4  00:52:15 28,8  01:34:00 28,8 
00:09:30 57,6  00:25:15 40,8  00:40:45 28,8  00:52:30 31,2  01:34:15 28,8 
00:09:45 64,8  00:25:30 48,0  00:41:00 26,4  00:53:00 26,4  01:34:30 28,8 
00:10:00 64,8  00:25:45 38,4  00:43:00 28,8  00:56:30 31,2  01:34:45 26,4 
00:10:15 57,6  00:26:00 38,4  00:43:15 28,8  00:56:45 28,8  01:35:00 31,2 
00:10:30 60,0  00:26:15 36,0  00:43:30 24,0  00:57:00 28,8  01:35:15 28,8 
00:10:45 57,6  00:26:30 36,0  00:43:45 28,8  00:57:15 33,6  01:35:30 28,8 
00:11:00 52,8  00:26:45 36,0  00:44:00 28,8  00:57:30 26,4  02:01:00 31,2 
00:14:30 58,8  00:27:00 48,0  00:44:15 26,4  00:57:45 28,8  02:01:15 31,2 
00:14:45 57,6  00:32:00 35,4  00:44:30 28,8  00:58:00 31,2  02:01:30 31,2 

Tabela C.61 - Características físico-químicas, 

amostra do dia 08/11/2001 

Parâmetro Unidade Valor 

DQO mg/L 414,0 

Tabela C.62 - Condições durante medida 

respirométrica, amostra do dia 08/11/2001 

Temperatura 

: 20,7 – 22,0 °C 

pH : 6,7 – 6,1  

Tabela C.63 - Taxas de respiração (r) determinadas por medida respirométrica, amostra 

do dia 08/11/2001 (continuação) 

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r 

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

 (mg/L.h
-

1
) 

02:02:00 28,8  03:11:00 31,2  03:44:45 12,0  04:31:00 19,2 
02:02:15 33,6  03:11:15 26,4  03:45:00 24,0  04:31:15 21,6 
02:02:30 31,2  03:11:30 26,4  03:45:15 24,0  04:31:30 21,6 
02:02:45 28,8  03:11:45 28,8  03:45:30 21,6  04:31:45 21,6 
02:03:00 33,6  03:12:00 28,8  03:45:45 26,4  04:32:00 21,6 
02:03:15 31,2  03:12:15 26,4  03:46:00 16,8  04:32:15 24,0 
02:03:30 26,4  03:12:30 31,2  04:07:45 26,4  04:32:30 24,0 
02:03:45 31,2  03:12:45 31,2  04:08:00 36,0  04:32:45 26,4 
02:04:00 31,2  03:13:00 19,2  04:08:15 31,2  04:33:00 21,6 
02:04:15 31,2  03:13:15 38,4  04:08:30 28,8  04:33:15 24,0 
02:04:30 31,2  03:13:30 24,0  04:08:45 28,8  04:33:30 24,0 
02:04:45 33,6  03:13:45 26,4  04:09:00 24,0  04:33:45 24,0 
02:05:00 31,2  03:14:00 21,6  04:09:15 31,2  04:34:00 19,2 
02:31:30 21,6  03:39:00 16,8  04:09:30 33,6  04:34:15 24,0 
02:31:45 24,0  03:39:15 12,0  04:09:45 28,8  04:34:30 21,6 
02:32:15 15,6  03:39:30 16,8  04:10:00 26,4  04:34:45 19,2 
02:32:30 24,0  03:39:45 16,8  04:10:15 26,4  04:35:00 24,0 
02:32:45 24,0  03:40:00 19,2  04:10:30 19,2  04:35:15 21,6 
02:33:00 24,0  03:40:15 16,8  04:10:45 28,8  04:35:30 26,4 
02:33:15 19,2  03:40:30 19,2  04:11:00 24,0  04:35:45 19,2 
02:33:30 21,6  03:40:45 16,8  04:11:15 24,0  04:36:00 9,6 
02:33:45 21,6  03:41:00 24,0  04:11:30 19,2  04:36:15 16,8 
02:34:00 26,4  03:41:15 21,6  04:11:45 19,2  04:36:30 31,2 
02:34:15 19,2  03:41:30 21,6  04:12:00 33,6  04:36:45 21,6 
02:34:30 24,0  03:41:45 19,2  04:12:15 14,4  04:37:00 26,4 
02:34:45 31,2  03:42:00 19,2  04:12:30 28,8    
02:35:00 33,6  03:42:15 19,2  04:12:45 21,6    
02:35:15 21,6  03:42:30 21,6  04:13:00 24,0    
03:10:00 24,0  03:43:00 20,4  04:13:15 19,2    
03:10:15 26,4  03:44:00 19,2  04:13:30 24,0    
03:10:30 26,4  03:44:15 14,4  04:13:45 16,8    
03:10:45 28,8  03:44:30 14,4  04:14:00 19,2    
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Amostra de esgoto do dia: 09/12/2001 
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Tabela C.66 - Taxas de respiração (r) determinadas por medida respirométrica, amostra do dia 09/12/2001 

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r  

Tempo 

r 

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

 (mg/L.h
-

1
)  

(mg/L.h
-

1
) 

00:01:00 19,2  00:15:00 38,4  00:25:30 33,6  00:39:00 24,0  00:50:30 24,0 
00:01:15 16,8  00:15:15 40,8  00:25:45 33,6  00:39:15 28,8  00:50:45 21,6 
00:01:30 19,2  00:15:30 38,4  00:26:00 28,8  00:39:30 24,0  00:51:00 21,6 
00:01:45 19,2  00:15:45 38,4  00:29:30 28,8  00:39:45 24,0  00:51:15 26,4 
00:02:00 16,8  00:16:00 40,8  00:29:45 33,6  00:40:00 26,4  00:51:30 19,2 
00:02:15 21,6  00:16:15 38,4  00:30:00 31,2  00:42:00 21,6  00:51:45 21,6 
00:02:30 21,6  00:16:30 38,4  00:30:30 32,4  00:42:15 21,6  00:52:00 24,0 
00:02:45 16,8  00:16:45 40,8  00:30:45 36,0  00:42:30 21,6  00:54:00 14,4 
00:03:00 19,2  00:17:00 40,8  00:31:00 31,2  00:42:45 24,0  00:54:15 19,2 
00:03:15 19,2  00:17:15 40,8  00:31:15 31,2  00:43:00 26,4  00:54:30 24,0 
00:03:30 19,2  00:17:30 33,6  00:31:30 33,6  00:43:15 21,6  00:54:45 19,2 
00:03:45 16,8  00:17:45 40,8  00:31:45 36,0  00:43:30 21,6  00:55:00 21,6 
00:04:00 21,6  00:18:00 38,4  00:32:00 28,8  00:43:45 24,0  00:55:15 21,6 
00:04:15 19,2  00:18:30 38,4  00:32:15 31,2  00:44:00 26,4  00:55:30 19,2 
00:04:30 16,8  00:18:45 36,0  00:32:45 34,8  00:44:15 21,6  00:55:45 21,6 
00:04:45 19,2  00:19:00 40,8  00:33:00 26,4  00:44:30 24,0  00:56:00 26,4 
00:05:00 19,2  00:21:30 36,0  00:33:15 31,2  00:44:45 24,0  00:56:15 21,6 
00:07:00 79,2  00:21:45 33,6  00:33:30 28,8  00:45:00 24,0  00:56:30 21,6 
00:07:15 76,8  00:22:00 31,2  00:33:45 31,2  00:45:15 24,0  00:56:45 21,6 
00:07:30 67,2  00:22:15 36,0  00:34:00 31,2  00:45:30 24,0  00:57:00 21,6 
00:08:00 74,4  00:22:30 36,0  00:36:00 21,6  00:45:45 21,6  00:57:15 21,6 
00:08:15 50,4  00:22:45 33,6  00:36:15 24,0  00:46:00 28,8  00:57:30 21,6 
00:08:30 67,2  00:23:00 38,4  00:36:30 21,6  00:48:00 19,2  00:57:45 21,6 
00:08:45 57,6  00:23:15 33,6  00:36:45 26,4  00:48:15 19,2  00:58:00 21,6 
00:09:45 43,2  00:23:30 38,4  00:37:00 24,0  00:48:30 24,0    
00:10:00 48,0  00:23:45 36,0  00:37:15 21,6  00:48:45 24,0    
00:10:15 45,6  00:24:00 31,2  00:37:30 24,0  00:49:00 21,6    
00:10:30 48,0  00:24:15 33,6  00:37:45 24,0  00:49:15 21,6    
00:10:45 48,0  00:24:30 40,8  00:38:00 24,0  00:49:30 21,6    
00:11:00 40,8  00:24:45 28,8  00:38:15 28,8  00:49:45 24,0    
00:14:30 43,2  00:25:00 40,8  00:38:30 21,6  00:50:00 24,0    
00:14:45 38,4  00:25:15 33,6  00:38:45 24,0  00:50:15 19,2    

Tabela C.64 - Características físico-químicas, 

amostra do dia 09/12/2001 

Parâmetro Unidade Valor 

DQO mg/L 289,0 

Tabela C.65 - Condições durante medida 

respirométrica, amostra do dia 09/12/2001 

Temperatura 

: 18,5 – 20,8 °C 

pH : 6,5 – 5,9  


