
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

 

FACULDADE DE TECNOLOGIA 

 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL 

 
 
 
 

REMOÇÃO DE SÓLIDOS SUSPENSOS DE EFLUENTES DE LAGOAS 

DE ESTABILIZAÇÃO POR MEIO  

DE PROCESSOS NATURAIS 

 
 
 
 
 

TARCÍSIO DOS REIS QUEIROZ 
 
 
 

ORIENTADOR: MARCO ANTONIO ALMEIDA DE SOUZA 
 
 
 
 
 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM 

TECNOLOGIA AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS 

 
 
 

PUBLICAÇÃO: MTARH.DM – 033A/2001 

 

BRASÍLIA / DF: ABRIL – 2001 

 



 ii 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
 

FACULDADE DE TECNOLOGIA 
 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL 
 
 

REMOÇÃO DE SÓLIDOS SUSPENSOS DE EFLUENTES DE LAGOAS 
DE ESTABILIZAÇÃO POR MEIO  

DE PROCESSO NATURAIS 
 
 

TARCÍSIO DOS REIS QUEIROZ 
 
 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO SUBMETIDA AO DEPARTAMENTO 
DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA FACULDADE DE 
TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA COMO PARTE 
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE 
MESTRE. 
 
APROVADA POR: 
 
 
______________________________________________ 
Prof. Marco Antonio Almeida de Souza, Ph.D (ENC - UnB) 
(ORIENTADOR) 
 
 
______________________________________________ 
Profª. Cristina Célia Silveira Brandão, Ph.D (ENC - UnB) 
(EXAMINADOR INTERNO) 
 
 
______________________________________________ 
Prof. Roberto Feijó de Figueiredo, Ph.D (FEC - UNICAMP) 
(EXAMINADOR EXTERNO) 
 
 
DATA: BRASÍLIA / DF, 30 DE ABRIL DE 2001. 
 
 
 



 iii 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 QUEIROZ, TARCÍSIO DOS REIS 

 
Remoção de sólidos suspensos de efluentes de lagoas de estabilização por meio de 

processos naturais. [Distrito Federal] 2001. 

 
xxvi, 229p., 210 x 297 mm (ENC/FT/UnB, Mestre, Tecnologia Ambiental e Recursos 

Hídricos, 2001). 

 
Dissertação de Mestrado – Universidade de Brasília. Faculdade de Tecnologia. 

Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. 

 1. Remoção de SS de Lagoas 2. Remoção de algas 

 3. Polimento de efluentes 4. Processos naturais 

  I. ENC/FT/UnB II. Título (série) 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

QUEIROZ, T. R. (2001). Remoção de sólidos suspensos de efluentes de lagoas de 

estabilização por meio de processos naturais. Dissertação de Mestrado, Publicação 

MTARH.DM-033A/2001, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de 

Brasília, Brasília, DF, 229p. 

 

CESSÃO DE DIREITOS 

NOME DO AUTOR: Tarcísio dos Reis Queiroz 

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO: Remoção de sólidos suspensos de efluentes 

de lagoas de estabilização por meio de processos naturais. 

GRAU / ANO: Mestre / 2001 

 

É concedida à Universidade de Brasília permissão para reproduzir cópias desta dissertação de 

mestrado e para emprestar ou vender tais cópias somente para propósitos acadêmicos e 

científicos. O autor reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte desta dissertação de 

mestrado pode ser reproduzida sem a autorização por escrito do autor. 

 

_________________________ 

Tarcísio dos Reis Queiroz  

SCRN 714/715 Bloco H, Entrada 07, Apt. 303 

CEP 70.760 - 795 Brasília - DF – BRASIL. 



 iv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus filhos Júlio e Nathalia 

 

 



 v

AGRADECIMENTOS 

 

Ao Professor Marco Antonio Almeida de Souza, pela orientação, motivação, determinação e 

acompanhamento durante o desenvolvimento desse trabalho. 

 

Ao colega e amigo Klaus Dieter Neder, pela co-orientação, apoio, incentivo e pela gentileza 

de ter disponibilizado a ETE-Piloto para a realização da pesquisa. 

 

Aos Professores do MTARH Cristina, Koide, Nabil, Néstor, Oscar e Ricardo, pela atenção, 

esclarecimentos de dúvidas e sugestões durante o período de realização desse trabalho. 

 

À Fundação de Apoio e Pesquisa do Distrito Federal – FAP/DF, pelo apoio financeiro, através 

do Convênio com a Companhia de Saneamento do Distrito Federal – CAESB, para a 

realização da pesquisa. 

 

À Companhia de Saneamento do Distrito Federal – CAESB, por ter possibilitado a realização 

do curso. 

 

Aos colegas da ETEB-Norte e ETE-Paranoá, Ana Maria, Chikako, Irene, Joelma, Marisa, 

Romino, Marcelo, Nivaldo e, em especial, à engenheira Adalete Figueiredo Machado, ao 

Técnico em Saneamento Belchor P. Machado, pelo apoio às coletas de amostras e realização 

das análises, bem como pelo incentivo à realização da pesquisa. 

 

Aos Técnicos André Luiz Lopes Sinoti e Antônio Cândido Ribeiro (Boy), do Laboratório de 

Análise de Águas e Esgotos, pelo apoio durante a realização dos experimentos. 

 

Aos colegas e amigos Maurício Leite Luduvice e Marcelo Teixeira Pinto, pela cessão de 

literatura específica sobre o tema, sugestões, consultas, apoio e incentivo à pesquisa. 

 

A todos os colegas do MTARH, pela ótima convivência. 

 

Aos meus filhos Júlio e Nathalia, pelas ausências do pai e, finalmente, aos meus pais, a mais 

sincera gratidão. 

 



 vi

RESUMO 

 

Com a crescente necessidade de uma melhor qualidade dos efluentes de estações de 

tratamento de esgotos, as lagoas de estabilização passaram a ter seu uso questionado em 

função da constante presença de Sólidos Suspensos (SS) em seus efluentes. Este 

questionamento baseia-se na tese de que os SS podem provocar conseqüências indesejáveis ao 

corpo receptor, como o aumento na demanda de oxigênio, ou, no caso do reúso de água 

(direto ou indireto), surgimento de problemas de cor, sabor e odor na água. Isso faz com que 

seja conveniente o desenvolvimento de um processo complementar de tratamento de efluentes 

de lagoas de estabilização que possa ser aplicado em áreas mais exigentes quanto à qualidade 

do efluente e que permita a remoção de grande parte dos SS presentes em seus efluentes. 

O presente trabalho teve como objetivo acompanhar e comparar, no nível de escala 

piloto, o desempenho das seguintes alternativas de processos naturais de tratamento que se 

revelaram, a priori, promissoras na remoção de SS de efluentes de lagoas de estabilização: 

filtro intermitente de areia, filtro de pedra, escoamento superficial, terras alagadas construídas 

de fluxo subsuperficial (cultivadas com Typha sp.) e plantas aquáticas flutuantes (cultivadas 

com Eichhornia crassipes). 

A metodologia utilizada envolveu a realização de três carreiras de experimentos, com 

duração de dois meses cada. A primeira carreira envolveu o acompanhamento do desempenho 

das cinco alternativas, sendo a eficiência medida pelo grau de tratamento obtido e pela 

concentração efluente das seguintes características de qualidade da água: SS, clorofila-a, 

DQO, DBO5, NTK e fósforo total. Nas segunda e terceira carreiras, efetuou-se um estudo 

comparativo entre o filtro de pedra e as plantas aquáticas flutuantes, alternativas escolhidas 

como as mais eficazes, levando-se em consideração alguns critérios de avaliação. 

Os resultados, em termos de eficiência média global na remoção de SS, apresentados 

pelas unidades de filtro de pedra, terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial, plantas 

aquáticas flutuantes, filtro intermitente de areia e escoamento superficial, trabalhando, 

respectivamente, com taxas de aplicação de 0,04 m3/m3.d, 0,024 m3/m2.d, 0,024 m3/m2.d, 

0,10 m3/m2.d e 0,016 m3/m2.d, foram, respectivamente, de 95%, 91%, 80%, 45% e 31%. As 

unidades de filtro de pedra e plantas aquáticas flutuantes, operadas com taxas de aplicação 

quatro vezes maiores do que as primeiras, apresentaram eficiências médias globais de 

remoção de SS de 88% e 80%, respectivamente. O filtro de pedra mostrou ser mais capaz de 

garantir, de forma mais consistente, um efluente com concentrações de SS e DBO5 abaixo de 

30 mg/L, ao passo que, na remoção de nutrientes, a unidade de plantas aquáticas flutuantes se 

destacou em relação ao filtro de pedra. 
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SUMMARY 
 

Crescent need of better quality of wastewater treatment effluents has put the use of 

Stabilization Lagoons into discussion due to the constant presence of Suspended Solids (SS) 

in their effluents. These SS may cause undesirable consequences to the receiving water bodies 

such as dissolved oxygen depletion, or, in case of direct or indirect water reuse, appearance of 

color, odor and taste. This reality demands the development of a complementary process for 

polishing stabilization lagoons effluents in order to reduce SS concentrations. 

The present work had the objective of verifying and comparing, in pilot plant scale, 

the performance of the following natural processes that revealed to be, at first instance, 

promising in the SS removal from stabilization lagoons effluents: intermittent sand filter, rock 

filter, overland flow, subsurface flow constructed wetlands (vegetated with Typha sp.), and 

floating aquatic plants (vegetated with Eichhornia crassipes). 

The applied methodology enrolled three stages of two months each. The first stage 

consisted in observation of performance of those five treatment alternatives. Efficiency was 

measured by the degree of treatment attained and by the effluent concentration in terms of the 

following water quality characteristics: SS, chlorophyll-a, COD, BOD5, TKN and Total 

Phosphorus. In the second and third stages, the two best alternatives, rock filter and the 

floating aquatic plants, which were chosen in the first stage according to some specific 

evaluation criteria, were compared. 

The results, in terms of global efficiency in SS removal, shown by the rock filter, 

subsurface flow constructed wetlands, floating aquatic plants, intermittent sand filter and 

overland flow, working, respectively, at the loading rates of 0,04 m3/m3.d, 0,024 m3/m2.d, 

0,024 m3/m2.d, 0,10 m3/m2.d e 0,016 m3/m2.d, were, respectively, of 95%, 91% 80 %, 45% 

and 31%. Operating with loading rates of four times of the first ones, the rock filter and the 

floating aquatic plants had global efficiency of SS removal of 88% and 80%, respectively. 

Rock filter proved to be more capable of maintaining, in a more consistent way, effluents with 

concentrations of SS and BOD5 lower than 30 mg/L, although, the unit of floating aquatic 

plants was more efficient in the removal of nutrients. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

 O processo de tratamento de esgotos conhecido pelo nome geral de lagoas de 

estabilização é um dos mais difundidos no mundo. O processo de lagoas de estabilização, a 

despeito de sua simplicidade, compete com outras técnicas de tratamento, principalmente em 

países onde a disponibilidade de área não é um fator limitante. 

Entretanto, as lagoas de estabilização passaram a ter seu uso limitado em função da 

presença freqüente e substancial de Sólidos Suspensos (SS) em seus efluentes, que pode 

provocar conseqüências indesejáveis no corpo receptor, como o aumento na demanda de 

oxigênio, ou, no caso do reúso de água (direto ou indireto), o surgimento de problemas de cor, 

odor e sabor na água, interferência na floculação e decantação, obstrução de filtros, floração 

das águas, fixação às paredes de reservatórios, corrosão e toxicidade. Caso o efluente seja 

usado para irrigação, concentrações excessivas de Sólidos Suspensos (SS) podem afetar a 

porosidade do solo. 

Segundo Oliveira e Gonçalves (1999), diversos países já adotaram padrões mais 

rigorosos de lançamento, os quais requerem efluentes com Demanda Química de Oxigênio 

(DQO) e Sólidos Suspensos (SS) inferiores a 90 mg/L e 30 mg/L, respectivamente. 

Nos Estados Unidos da América, os padrões para lançamentos de efluentes de estações 

de tratamento de esgotos a nível secundário, estabelecidos pela Agência de Proteção 

Ambiental (EPA), fixam um nível máximo para Demanda Bioquímica de Oxigênio de cinco 

dias (DBO5) e Sólidos Suspensos (SS) de 30 mg/L para a média de 30 dias e de 45 mg/L para 

a média de 7 dias (Metcalf & Eddy, 1991). Os padrões atuais permitem, segundo Metcalf & 

Eddy (1991), para os filtros percoladores e lagoas de estabilização, concentrações, em 

períodos de 30 dias e 7 dias, de 45 mg/L e 65 mg/L, respectivamente, tanto para Demanda 

Bioquímica de Oxigênio de cinco dias (DBO5) quanto para Sólidos Suspensos (SS), sempre e 

quando a qualidade das águas receptoras não é afetada negativamente. 

Atualmente, o Conselho da Comunidade Européia (CEC) permite o lançamento, em 

corpos receptores, de até 150 mg/L de Sólidos Suspensos (SS) originados em sistemas de 

tratamento por lagoas de estabilização, desde que a Demanda Bioquímica de Oxigênio de 

cinco dias (DBO5) não exceda 25 mg/L (CEC, 1991, apud König et al., 1999). 

No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) não estabelece 

padrão de lançamento para Sólidos Suspensos (SS) através da Resolução Conama nº 20 de 

1986 (Conama, 1986), delegando aos órgãos estaduais essa incumbência. 



 

 2  

 Considerando as significativas vantagens de custo e operação das lagoas de 

estabilização, torna-se desejável o desenvolvimento de um processo de polimento de seus 

efluentes que objetive a remoção de SS. O processo de pós-tratamento a ser desenvolvido e 

empregado de forma acoplada, deverá manter as mesmas vantagens das lagoas de 

estabilização, ou seja, baixo custo de implantação, simplicidade operacional, baixo grau de 

mecanização e ser um processo natural, sem adição de produtos químicos. 

De acordo com a literatura (Metcalf & Eddy, 1991; Middlebrooks et al., 1974; 

Middlebrooks, 1995; Melcer et al., 1995; Reed et al., 1988; WPCF, 1990 e outros) os 

processos que envolvem características compatíveis são infiltração rápida no terreno, lagoas 

de sedimentação, autofloculação, filtro intermitente de areia, filtro de pedra, escoamento 

superficial, terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial e plantas aquáticas flutuantes. 

Dentre esses, os cinco últimos são os que têm sido mais utilizados. 

 Em regiões onde os corpos receptores são sensíveis, como é o caso do Distrito Federal, 

em que as nascentes dos recursos hídricos existentes situam-se dentro de seus limites 

geográficos, fazendo com que os cursos d’água se caracterizem por pequenas vazões médias e 

elevada qualidade natural de suas águas, faz-se necessária a utilização de tratamento de 

esgotos que permita altas eficiências de remoção de poluentes. Como o custo das unidades de 

tratamento de esgotos é proporcional à qualidade do efluente que se deseja, é fundamental o 

desenvolvimento de tecnologias de tratamento que aliem o alto desempenho ao baixo custo, já 

que a realidade econômica brasileira não permite o uso indiscriminado de tecnologias 

sofisticadas e de alto custo. 

Em face a esta realidade é que a presente pesquisa se alinhou na busca dessa 

tecnologia, já que se procurou pesquisar processos que aliam o alto nível de tratamento com o 

baixo custo da instalação e operação, características fundamentais na solução dos problemas 

de saneamento básico e ambiental do país. 
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2- OBJETIVOS 

 

Visando o desenvolvimento de uma tecnologia de polimento de efluentes de lagoas de 

estabilização, de modo a atender os padrões mais rigorosos de qualidade, o objetivo 

fundamental da presente pesquisa foi acompanhar e comparar, no nível de escala piloto, o 

desempenho das seguintes alternativas de processos naturais de tratamento que se revelaram, 

a priori, promissoras na remoção de Sólidos Suspensos (SS) de efluentes de lagoas de 

estabilização: filtro intermitente de areia, filtro de pedra, escoamento superficial, terras 

alagadas construídas de fluxo subsuperficial (cultivadas com Typha sp.) e plantas aquáticas 

flutuantes (cultivadas com Eichhornia crassipes). 

De modo a permitir a avaliação proposta, e com relação às alternativas estudadas, os 

seguintes objetivos específicos foram delineados: 

1) Verificar as facilidades e dificuldades operacionais, demanda de área e 

aplicabilidade nas Estações de Tratamento de Esgotos existentes no Distrito Federal; 

2) Avaliar e indicar os seguintes parâmetros de projeto: taxas de aplicação, tempos de 

detenção, cargas orgânicas, alturas de lâmina d’água, desenvolvimento de biomassa de 

plantas, profundidades e acumulação de sólidos nos leitos; 

3) Identificar e avaliar o desempenho técnico sob condições extremas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4  

3- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1- EFLUENTES DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO 

 

3.1.1- Considerações gerais 

 

Segundo Mendonça et al. (1990), as lagoas de estabilização formam o método mais 

simples de tratamento de águas residuárias que existe. As lagoas de estabilização consistem 

em escavações rasas cercadas por taludes de terra. O tratamento através de lagoas de 

estabilização pode ter os seguintes objetivos: 1- remover a matéria orgânica das águas 

residuárias que causa a poluição; 2- eliminar os microorganismos patogênicos que 

representam um grave perigo para a saúde; 3- utilizar seu efluente para reúso, com outra 

finalidade, como agricultura, por exemplo. 

A maioria dos países de clima tropical oferece condições ideais para o tratamento das 

águas residuárias mediante processos naturais, como é o caso das lagoas de estabilização. Isto 

se deve principalmente aos fatores climáticos, tais como: temperatura, luminosidade e grande 

período do ano sem chuvas, já que a radiação solar, a temperatura e o vento são as principais 

condições ambientais em uma lagoa de estabilização (Von Sperling, 1996a). 

 Em lagoas de estabilização, a capacidade das algas de gerar oxigênio por fotossíntese é 

vital para o meio ambiente aquático. Para que uma lagoa de estabilização aeróbia ou 

facultativa funcione adequadamente, a presença de algas é necessária para fornecer o oxigênio 

às bactérias heterotróficas aeróbias (Metcalf & Eddy, 1991). 

 As bactérias decompõem a matéria orgânica, formando nitrogênio inorgânico, NH3, 

fosfato, PO4
-3, e dióxido de carbono, CO2. As algas usam esses compostos, juntamente com a 

energia da luz solar, para a fotossíntese, liberando oxigênio para a solução. O oxigênio é, por 

sua vez, assimilado pelas bactérias, fechando assim, o ciclo (Kellner e Pires, 1998). 

 O fitoplâncton presente em lagoas de estabilização varia muito pouco, sendo que os 

grupos mais comumente encontrados são (Jordão e Pessoa, 1995; Kellner e Pires, 1998; 

Mendonça et al., 1990): 

- Algas verdes, que dão à lagoa uma cor esverdeada e indicam geralmente boas 

condições de funcionamento, estando sempre associadas a altos valores de pH, tipicamente: 

Chlamydomonas, Euglenas e Chlorellas. Os dois primeiros gêneros são normalmente os 

primeiros a aparecerem na lagoa, e tendem a serem dominantes nos períodos frios, sendo que 

as Euglenas têm grande capacidade de adaptação a diferentes condições climáticas; 
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- As cianobactérias (algas verde–azuladas), filamentosas, típicas de situações de pH 

baixo (próximos ao neutro ou tendendo ao alcalino), pouco nutriente nos esgotos e 

temperaturas elevadas (acima de 30ºC). Em geral as algas verdes não encontraram ambiente 

favorável ou serviram de alimento a outras formas de animais, como protozoários, 

favorecendo assim o desenvolvimento das algas verde-azuladas: Oscillatoria, Phordimium, 

Anacystis e Anabaena; 

- Os flagelados pigmentados, também chamados dinoflagelados, são algas unicelulares 

e biflageladas, sendo um dos flagelos responsável pelo movimento longitudinal e o outro, 

pelo movimento rotacional. Apresentam coloração parda ou amarela, sendo os gêneros mais 

freqüentes: Phacus, Pandorina e Chlorogonium; 

- As diatomáceas, são algas unicelulares ou em forma de colônia. Seu florescimento está 

associado à presença de silício e à turbulência da água. Destacam-se os gêneros: Cyclotella, 

Navicula e Synedra. 

 

3.1.2- Características físico-químicas de efluentes de lagoas de estabilização 

 

A qualidade final do efluente de lagoas de estabilização varia de acordo com sua 

localização, temperatura, tipo de lagoa e a carga aplicada (Oliveira, 1996), sendo fácil 

conseguir, de forma contínua, rendimentos de eliminação de DBO5 superiores a 70%. No 

entanto, ao passo que se consegue eliminar a DBO solúvel contida na água residuária a tratar, 

muitas vezes, o alto conteúdo de algas e bactérias no efluente pode fornecer valores de DBO5 

superiores ao do afluente (Metcalf & Eddy, 1991). 

 Na Tabela 3.1, apresentam-se as eficiências esperadas para os principais processos de 

lagoas de estabilização (Von Sperling, 1996a). 

 

 Tabela 3.1- Eficiências de remoção esperadas para os principais sistemas de lagoas 

(adaptado de Von Sperling, 1996a). 

Eficiência de remoção esperada (%) Característica 

Facultativa Anaeróbia-

facultativa 

Aerada- 

facultativa 

Aerada de mistura 

completa-decantação 

DBO 70-85 70-90 70-90 70-90 

Nitrogênio 30-50 30-50 30-50 30-50 

Fósforo 20-60 20-60 20-60 20-60 
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 Na Tabela 3.2, apresentam-se alguns parâmetros de projeto típicos para lagoas de 

estabilização e a concentração de SS esperada no efluente (Metcalf & Eddy, 1991). 

 

 Tabela 3.2- Parâmetros de projeto para lagoas de estabilização e concentração de SS 

esperada no efluente (adaptado de Metcalf & Eddy, 1991) 

Tipo de lagoa Parâmetro 

Aeróbia 

(baixa carga) 

Aeróbia (alta 

carga) 

Maturação Facultativa Anaeróbia Aerada 

Tempo de 

detenção, d 

10-40 4-6 5-20 5-30 20-50 3-10 

Profundidade, 

 m 

0,9-1,2 0,3-0,45 0,9-1,5 1,2-2,4 2,4-4,8 1,8-6,0 

Carga DBO5, 

Kg/ha.d 

67-134 90-180 <17 56-200 225-560 - 

SS efluente*, 

 mg/L 

80-140 150-300 10-30 40-60 80-160 80-250 

* Inclui algas, microorganismos e sólidos suspensos residuais. Os valores se baseiam em uma DBO solúvel no afluente de 

200 mg/L, exceto no caso de lagoas aeróbias, e uma concentração de SS de 200 mg/L. 

 

 No Brasil, os tempos de detenção podem ser menores. Von Sperling (1996a) menciona 

que, para lagoas anaeróbias, por exemplo, o tempo de detenção varia de 3 dias a 6 dias. 

Mendonça et al. (1990) apresentam os desempenhos de quatro lagoas facultativas 

primárias e de uma série de cinco lagoas estudadas na Estação Experimental de Tratamento 

Biológico de Esgotos Sanitários - EXTRABES, situada na cidade de Campina Grande - PB, 

conforme Tabelas 3.3 e 3.4, respectivamente. 

 

Tabela 3.3- Desempenho de lagoas facultativas primárias na EXTRABES/UFPB–

Campina Grande, PB (adaptado de Mendonça et al.,1990). 

Efluente Lagoa Tempo de 

detenção (dias) 

Carga orgânica 

(kg/ha.d) DBO5* (mg/L) SS (mg/L) 

Facultativa 2 7,5 482 75 85 

Facultativa 3 6,3 577 76 77 

Facultativa 4 6,8 529 75 81 

Facultativa 5 7,5 482 71 80 

* Amostras não filtradas. 
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Tabela 3.4- Desempenho de uma série de cinco lagoas na EXTRABES/UFPB–

Campina Grande, PB (adaptado de Mendonça et al.,1990). 

Efluente Lagoa Tempo de 

detenção (dias)* DBO5 (mg/L) SS (mg/L) 

Anaeróbia 1 4,0 92 62 

Facultativa 1 3,2 78 69 

Maturação 1 3,2 49 78 

Maturação 2 3,2 37 66 

Maturação 3 3,4 35 72 

* Tempo de detenção total = 17 dias. 

 

 A Tabela 3.5 apresenta valores de saída de DBO, DQO, SS, NTK e Pt para três 

sistemas de lagoas situadas no Espírito Santo. Os elevados teores de SS, DQO, Pt e NTK 

evidenciam, segundo Rocha et al. (1998), a necessidade de polimento do efluente final, antes 

da sua disposição em corpos d’água sensíveis a eutrofização. 

 

 Tabela 3.5- Características físico-químicas do efluente de sistemas de lagoas operando 

no município da Serra/ES (adaptado de Rocha et al., 1998). 

Estação de Tratamento Característica 

El Dourado  

(Sist. Australiano) 

Maringá 

(Sist. Australiano) 

Barcelona 

(Lagoa Facultativa) 

DBO (mg/L) 58 (18/35) 36 (20/21) 76 (27/43) 

DQO (mg/L) 261 (18/190) 168 (19/78) 344 (27/113) 

SS (mg/L) 159 (16/84) 69 (18/40) 159 (26/77) 

NTK (mg/L) 15,8 (13/19) 25,3 (13/10,4) 34,9 (18/4,2) 

Pt (mg/L) 5,9 (17/3,6) 4,8 (20/1,9) 8,1 (27/3,8) 

(número de amostras/desvio padrão) 

 

 Recault et al. (1995, apud Oliveira, 1996) analisaram 178 lagoas em operação na 

França, sendo observadas as seguintes características médias para os efluentes das mesmas 

(Tabela 3.6). 
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Tabela 3.6- Características médias de efluentes de sistemas de lagoas operando na 

França (Recault et al., 1995, apud Oliveira, 1996) 

Característica Un Valores 

DBO5 mg/L 43 

DQO mg/L 162 

SS mg/L 60 

NTK mg/L 22 

Pt mg/L 8,5 

 

 A Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB opera, atualmente, 

dezesseis Estações de Tratamento de Esgotos, atendendo a aproximadamente 59% da 

população do Distrito Federal, sendo que dez, dentre essas estações, adotam, em parte ou no 

todo, o processo de lagoas de estabilização. Na Tabela 3.7 apresentam-se os valores médios 

das características, no período de janeiro a dezembro/2000, dos efluentes de algumas dessas 

Estações de Tratamento de Esgotos (Caesb, 2000a). 

 

 Tabela 3.7- Características médias de efluentes de lagoas operando no Distrito Federal 

(Caesb, 2000a). 

Estação de Tratamento de Esgotos Característica Un 

1 2 3 4 5 6 7 

DBO mg/L - 43 174 37 38 48 36 

DQO mg/L 302 201 566 204 381 156 111 

SS mg/L 178 53 186 110 198 58 14 

NTK mg/L 47,4 26 46,8 26 53,2 11 65 

Pt mg/L 6,96 7 10,74 7,39 9,67 3 9 

Legenda:1- Estação de Tratamento de Esgotos de Brazlândia (lagoa anaeróbia + lagoa facultativa); 2- Estação de Tratamento 

de Esgotos de Planaltina (UASB + lagoa facultativa + lagoa de maturação); 3- Estação de Tratamento de Esgotos do Paranoá 

(UASB + lagoa de alta taxa + escoamento superficial); 4- Estação de Tratamento de Esgotos de Samambaia (UASB + lagoa 

facultativa + lagoa de alta taxa + lagoa de maturação); 5- Estação de Tratamento de Esgotos do Alagado (UASB + lagoa de 

alta taxa + escoamento superficial); 6- Estação de Tratamento de Esgotos de São Sebastião (UASB + escoamento superficial 

+ lagoa de maturação); 7-Estação de Tratamento de Esgotos do Recanto das Emas (UASB + lagoa aerada de mistura 

completa + lagoa aerada facultativa). 
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 Apesar da grande variação observada nas concentrações das características dos 

efluentes de lagoas de estabilização nos diversos locais, notam-se, de uma forma geral, altas 

concentrações de SS, DQO, NTK e Pt nos mesmos, podendo essas serem atribuídas à alta 

densidade de algas presentes. 

 Variações na qualidade dos efluentes de uma lagoa de estabilização, ao longo de um 

ciclo diário, também são detectadas, sendo essas modificações atribuídas aos processos de 

estratificação térmica (horas diurnas) e mistura (horas noturnas), que alteram a distribuição 

vertical de nutrientes e de microorganismos. Dentre essas variações, as correspondentes ao 

conteúdo algal podem ser observadas na própria característica do efluente, no qual a cor, por 

exemplo, varia desde o quase transparente ao verde escuro, dependendo da hora do dia 

(Ceballos et al., 1997). 

 Ceballos et al. (1997) também afirmam que a luz influencia na distribuição de algas ao 

longo da coluna d’água e, portanto, na concentração da algas no efluente. Tal concentração 

afeta a qualidade desse efluente final, uma vez que a biomassa do fitoplâncton será 

descarregada junto com este, alterando, através do seu metabolismo, outros parâmetros 

relacionados como pH, OD, DBO5, DQO, SS e amônia. 

 Essas variações de pH, OD, SS, DBO5 e clorofila-a, ao longo do ciclo diário, também 

foram observadas por Konig et al. (1999), em um estudo efetuado no efluente final de um 

sistema de lagoas de estabilização da cidade de Guarabira (PB), sendo as mesmas atribuídas 

às algas. 

 

3.1.3- Sólidos suspensos (SS) e algas 

 

 Metcalf & Eddy (1991) afirmam que os SS, nos efluentes de lagoas de estabilização, 

incluem algas, microorganismos e sólidos residuais. Já Reed et al. (1988) mencionam que os 

SS são principalmente compostos de algas e outros detritos da lagoa, não sólidos de águas 

residuárias. Mendonça et al. (1990) confirmam Reed et al. (1988) ao afirmarem que o 

efluente de uma lagoa de estabilização é composto de algas em suspensão e nutrientes 

inorgânicos em excesso. 

Para lagoas facultativas, por exemplo, Mara (1995, apud Von Sperling, 1996a), 

postula que os SS são em torno de 60 a 90 % algas. No entanto, Shelef e Azov (1987), em 

amplos estudos desenvolvidos em lagoas de alta taxa em Israel, englobando as quatro estações 

do ano, obtiveram uma média de apenas 46,5 % de algas nos SS. 
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3.1.4- Reúso de água e problemas causados por algas 

 

 “A água sempre foi reutilizada naturalmente pelo homem. O próprio ciclo natural da 

água – evaporação, precipitação, infiltração – é um dos casos de reutilização da água. As 

cidades captam águas superficiais de cursos de água e descarregam-nas, após terem sido 

usadas, nestes mesmos corpos de águas que, por sua vez, serão novamente usados a jusante 

por outras cidades e indústrias. No passado, a diluição natural dos cursos de água era 

suficiente para permitir que o sistema permanecesse satisfatório. Entretanto, nos dias atuais, o 

crescimento populacional e industrial conduzem à necessidade de se tratar todos os despejos 

antes de seu lançamento nos corpos de água receptores” (Braile e Cavalcanti, 1993). 

 A água residuária tratada pode ser reutilizada de uma maneira planejada para diversas 

finalidades. O reúso intencional de despejos tratados não é uma prática nova, entretanto, 

ultimamente, tem havido um interesse crescente em relação à necessidade de sua reutilização. 

 Os seguintes reúsos intencionais podem ser admitidos para despejos municipais e 

industriais, após tratamento adequado (Braile e Cavalcanti, 1993): 

- Não potável municipal; 

- Abastecimento público; 

- Recreação; 

- Piscicultura; 

- Agricultura; 

- Industrial. 

 

Por outro lado, a presença de SS como fator limitante da qualidade dos efluentes de 

lagoas de estabilização é fato bastante conhecido, sendo sempre citado em trabalhos sobre o 

assunto, podendo a presença de SS impor sérias restrições ao potencial de reutilização desses 

efluentes. 

Reed et al. (1988) mencionam que a alta concentração ocasional de SS no efluente, 

que pode exceder 100mg/L, é a maior desvantagem dos sistemas de lagoas. Jordão e Pessoa 

(1995) confirmam a assertiva de Reed et al. (1988) ao lembrarem que uma preocupação 

constante é a perda de algas com o efluente das lagoas, contribuindo para o aumento da 

concentração de sólidos e da DBO. 

Ceballos et al. (1997), em estudos realizados em uma lagoa facultativa primária em 

escala real (ETE de Sapé, PB), concluíram que a biomassa de algas representou 90% da DBO5 

(diferença entre DBO5 filtrada e não filtrada). Konig et al. (1999), também em estudos 
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realizados, concluíram que a presença de algas contribui, em média, com 60% da matéria 

orgânica biodegradável. 

Nascimento et al. (2000), em um estudo piloto com lagoas de alta taxa para pós-

tratamento de efluentes de reatores anaeróbios, mencionam que o aumento da biomassa algal 

leva a uma menor eficiência na remoção de DQO, e que esse sistema de tratamento pode vir a 

ser atrativo desde que se elimine a influência das algas no efluente final, concluindo que essa 

remoção é necessária para se evitar uma provável eutrofização e demanda de oxigênio no 

corpo receptor. 

Von Sperling (1996a) também afirma que uma das desvantagens da utilização de 

sistemas de lagoas facultativas é a possível necessidade de remoção de algas do efluente para 

o cumprimento de padrões rigorosos. 

Segundo Arceivala (1981, apud Von Sperling, 1996a) e Abdel-Razik (1991, apud Von 

Sperling, 1996a), as algas presentes no efluente de lagoas facultativas poderão ou não exercer 

alguma demanda de oxigênio no corpo receptor, dependendo das suas condições de 

sobrevivência no mesmo. 

Caso as algas morram, afirmam Arceivala (1981, apud Von Sperling, 1996a) e Abdel-

Razik (1991, apud Von Sperling, 1996a), a estabilização da sua massa celular consumirá 

oxigênio, porém, se as algas forem consumidas pelo zooplâncton e entrarem na cadeia 

alimentar, pode ser vantajoso, no caso de se ter aquicultura (ex.: peixes), o que é confirmado 

por Andrade Neto (1997) e Konig et al. (1999). 

Se as algas continuarem a se multiplicar, elas poderão ter o efeito benéfico de 

produção de oxigênio. As algas realizam tanto fotossíntese quanto respiração, mas a 

quantidade de oxigênio produzido pela fotossíntese durante as horas do dia com luz solar é da 

ordem de 15 vezes mais que a consumida pela respiração durante as 24 horas do dia 

(Arceivala, 1981; Abdel-Razik, 1991 apud Von Sperling, 1996a). 

Andrade Neto (1997) confirma que, quando o efluente é lançado em um corpo d’água, 

com o devido controle, as algas vivas podem ser benéficas, pois elevam a concentração de 

oxigênio dissolvido, pela atividade fotossintética, passando a formar parte da cadeia alimentar 

do corpo receptor e, se consomem oxigênio na respiração, também promovem a oxigenação 

das águas pela fotossíntese, sendo seus efeitos no meio ambiente muito diferentes da matéria 

orgânica dos esgotos brutos ou de efluentes de outros processos de tratamento. 

Caso o efluente seja usado para irrigação, as algas podem ser também benéficas. As 

algas cianofíceas contribuem para a fixação do nitrogênio, e outras algas, quando mortas, 

liberam nutrientes posteriormente utilizados pelas plantas. No entanto, concentrações 
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excessivas de algas podem afetar a porosidade do solo (Arceivala, 1981; Abdel-Razik, 1991 

apud Von Sperling, 1996a), bem como entupimentos nos orifícios das tubulações em alguns 

métodos de irrigação (Athayde Júnior et al., 1999). 

Apesar de ser atividade mundialmente difundida, inclusive em países economicamente 

desenvolvidos como Estados Unidos da América (EUA) e Israel, dentre muitos outros, não 

existe, no Brasil, política voltada para o uso de águas residuárias (tratadas) na irrigação de 

culturas agrícolas. Por outro lado, não existe padrões para efluentes tratados, a serem 

utilizados na agricultura, em termos de teores de matéria orgânica, tão bem definidos como o 

padrão bacteriológico (Athayde Júnior et al., 1999). 

Vale ressaltar, também, que o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) não 

estabelece padrão de lançamento para SS pela Resolução Conama nº 20 de 1986 (Conama, 

1986),devendo-se sempre consultar a legislação estadual pertinente, segundo Von Sperling 

(1996b). Por outro lado, diversos países, segundo Oliveira e Gonçalves (1999), já adotaram 

padrões mais rigorosos de lançamento, os quais requerem efluentes com DQO e SS inferiores 

a 90 mg/L e 30 mg/L, respectivamente. 

Atualmente, o Conselho da Comunidade Européia (CEC) permite o lançamento, em 

corpos receptores, de até 150 mg/L de SS originados em sistemas de tratamento por lagoas de 

estabilização, desde que a DBO5 não exceda 25 mg/L, conforme CEC (1991, apud Konig et 

al., 1999). 

Nos EUA, os padrões mais rígidos para lançamentos de efluentes de estações de 

tratamento de esgotos a nível secundário, estabelecidos pela Agência de Proteção Ambiental 

dos Estados Unidos da América (USEPA), fixa um nível máximo para DBO5 e SS de 30 

mg/L para a média de 30 dias e de 45 mg/L para a média de 7 dias (Metcalf & Eddy, 1991). 

Essas limitações atuais permitem, para os filtros percoladores e lagoas de estabilização, 

concentrações, em períodos de 30 dias e 7 dias, de 45 mg/L e 65 mg/L, respectivamente, tanto 

para DBO5 quanto para SS, sempre e quando a qualidade das águas receptoras não são 

afetadas negativamente (Metcalf & Eddy, 1991). 

O status quo do reúso de água no Brasil pode ser constatado em Souza (1997), ou seja, 

não se tem nada planejado, excetuando-se o seu uso na indústria, conforme pode ser 

verificado em Braile e Cavalcanti (1993). 

Dentro do enfoque do reúso (direto ou indireto) como água para abastecimento 

público, as algas podem causar vários problemas, dentre os quais (Branco, 1986): sabor e 

odor, interferência direta na cor e turbidez, interferência na floculação e decantação, obstrução 

de filtros, floração das águas, fixação às paredes de reservatórios, corrosão e toxidez. 
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A presença das algas pode impor sérias restrições ao potencial de reutilização desses 

efluentes, já que esses organismos podem acumular metais pesados e produzir substâncias 

tóxicas ao ser humano (Saidam et al., 1995), bem como transportar, adsorvidas na sua 

mucilagem, as bactérias coliformes (Ceballos et al., 1997). 

 

3.2- REMOÇÃO DE SS DE EFLUENTES DE LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO 

 

Diante do exposto anteriormente, quando os efluentes de lagoas de estabilização não 

atenderem às limitações mínimas impostas pelos órgãos ambientais pertinentes, será 

necessário incorporar instalações de pós-tratamento visando a eliminação de algas, as quais 

contêm, em sua constituição celular, matéria orgânica, potencial geradora de DBO, e fósforo, 

nutriente responsável em maior grau pela eutrofização dos corpos receptores. 

Pode-se separar os processos de remoção de SS (algas) de efluentes de lagoas de 

estabilização em dois tipos. O primeiro tenta a remoção por meios artificiais ou mecânicos e o 

segundo, com a utilização de métodos naturais de polimento dos efluentes. Os processos 

artificiais, como centrifugação, precipitação química, flotação, micropeneiras, filtros rápidos 

de areia e biofiltros aerados de leito submerso, exigem um certo grau de mecanização e maior 

cuidado operacional. Em alguns, é até necessária a utilização de produtos químicos, ao 

contrário dos processos naturais. 

 Os processos escolhidos e avaliados na presente pesquisa, bem como as outras 

principais alternativas naturais e artificiais são descritos a seguir, respectivamente. 

 

3.2.1- Filtros intermitentes de areia 

 

3.2.1.1- Definições e aspectos fundamentais 

 

 Os filtros intermitentes de areia são leitos de areia pouco profundos, onde o afluente é 

aplicado por gravidade, intermitentemente, providos de um sistema de distribuição superficial 

e de um sistema de drenagem inferior, no qual o líquido tratado é recolhido (Melcer et al., 

1995). A maioria dos filtros intermitentes de areia são enterrados, apesar que se tem 

empregado também filtros abertos ao ar livre (Metcalf & Eddy, 1991). 

Segundo Middlebrooks (1995), os filtros intermitentes de areia são similares aos filtros 

lentos em areia para tratamento de água potável ou esgotos brutos, os quais eram utilizados no 

início dos anos de 1900. 
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 Para Metcalf & Eddy (1991), em um filtro intermitente de areia, o tratamento produz-

se mediante transformações físicas, químicas e biológicas, sendo que a eliminação dos SS 

acontece, principalmente, por arraste mecânico, devido a choques aleatórios, e por 

sedimentação. Dado que as bactérias formam colônias entre os grãos de areia, a autofiltração 

provocada pelo crescimento bacteriano favorece ainda mais a eliminação dos SS. 

A eliminação da DBO5 e a conversão de amônia em nitratos (nitrificação) ocorre pela 

ação dos microorganismos presentes no leito de areia, em condições aeróbias, as quais são 

garantidas, em parte, pela aplicação intermitente e a ventilação do sistema de drenagem 

inferior. A conversão dos nitratos em gás nitrogênio (desnitrificação) ocorre de forma 

rotineira, dando lugar a liberação de nitrogênio (até 45%). A desnitrificação é garantida pela 

ação de bactérias anaeróbias que coexistem em microambientes anaeróbios, desenvolvidos 

dentro do leito de areia (Metcalf & Eddy, 1991). 

 Segundo Reed et al. (1988), as partículas coletadas e acumuladas numa faixa de 5 a 8 

cm abaixo da superfície da camada do filtro, eventualmente, prejudicam a infiltração efetiva 

do efluente. Quando isso acontece, o filtro é retirado de funcionamento e a camada de areia 

obstruída é removida. Posteriormente, a unidade é colocada de volta a funcionar, sendo que a 

areia removida pode ser lavada e reutilizada novamente ou simplesmente descartada. 

Middlebrooks (1995) recomenda uma unidade de filtro sobressalente para permitir 

uma operação contínua, já que a operação de limpeza pode requerer muitos dias, sendo três 

unidades de filtros um arranjo preferido. Uma abordagem alternativa é prover armazenamento 

temporário nas unidades de lagoas. Em sistemas pequenos que dependem de limpeza manual, 

a superfície de filtro não deve ser maior do que aproximadamente 90 m2. Em sistemas 

maiores, com equipamento de limpeza mecânica, podem ter superfícies de filtros acima de 

5000 m2 de área. 

 Para Metcalf & Eddy (1991), os valores típicos das concentrações de DBO5 e SS, nos 

efluentes dos filtros intermitentes de areia, estão abaixo de 10 mg/L, e na maioria dos casos 

abaixo de 5 mg/L. Middlebrooks (1995) afirma que a qualidade do efluente é quase que 

totalmente uma função da granulometria da areia usada. No entanto, a experiência americana 

tem mostrado, segundo Melcer et al. (1995), que a duração de uma carreira de filtro depende 

do conteúdo de SS no efluente da lagoa, da taxa de aplicação no filtro e do tamanho das 

partículas do meio filtrante. 

Segundo Middlebrooks (1995), um filtro de estágio único com areia média produzirá 

uma razoável carreira, com um efluente contendo DBO e SS abaixo de 30 mg/L. Porém, se é 

necessária uma qualidade melhor do efluente, deve ser usado um sistema de filtragem de dois 
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estágios. Reed et al. (1988) informam que, no geral, uma areia limpa para concreto é 

adequada para utilização em filtros intermitentes de areia, desde que atenda o tamanho efetivo 

e o coeficiente de uniformidade. 

 Visando maximizar o rendimento dos filtros intermitentes de areia, recomenda-se 

empregar um sistema de distribuição em carga, devendo os condutos do sistema de 

distribuição serem dimensionados de modo que a descarga através de todos os orifícios do 

sistema seja a mais parecida possível (Metcalf & Eddy, 1991). 

 

3.2.1.2- Critérios de projeto 

 

 Os sistemas de filtros intermitentes de areia são concebidos e projetados de forma 

totalmente empírica. Na Tabela 3.8, apresentam-se os critérios de projeto típicos para filtros 

intermitentes de areia. 

 

Tabela 3.8- Critérios típicos de projeto para filtros intermitentes de areia (adaptado de 

Metcalf & Eddy, 1991) 

Fator de projeto Unidade Intervalo Típico 
Meio filtrante    
- Tamanho efetivo mm 0,25-0,45 0,35 
- Coeficiente de uniformidade CU < 4 3,5 
- Profundidade cm 45-90 60 
Sistema de Drenagem    
- Diâmetro do leito cm - 0,9-1,8 
- Tipo dos drenos Tubo perfurado ou com sulcos 
- Diâmetro dos drenos cm 7,5-10 10 
- Declividade dos drenos % 0-1,0 Horizontal 
Parâmetros de projeto    
- Taxa de aplicação m3/m2.d 0,16-0,41 0,24 
- Carga orgânica gDBO5/m2.h 2,44-9,76 < 4,88 
- Freqüência de dosagem nº/dia 3-6 4 
- Volume do depósito de dosagem Vazão diária 0,5-1,0 0,5 
- Ciclos de filtração nº 1 1 
- Temperatura do meio filtrante ºC - > 5 
 

 Para Middlebrooks (1995), o tamanho efetivo da areia para filtros de estágio único 

deve oscilar entre 0,20 mm e 0,30 mm, com menos de 1% de areia menor que 0,1 mm, e, 

como o coeficiente de uniformidade tem um pequeno efeito no desempenho, segundo Reed et 

al. (1988), valores oscilando entre 1,5 e 7,0 são aceitáveis, ao passo que Metcalf & Eddy 

(1991) recomendam valores menores que 4,0. 
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As profundidades recomendadas por Metcalf & Eddy (1991), faixa variando de 45 a 

90 cm e como valor típico 60 cm, são confirmadas por Reed et al. (1988) quando mencionam 

que a profundidade da camada de areia deve ser no mínimo 45 cm, acrescida de mais uma 

profundidade suficiente para, no mínimo, um ano de ciclos de limpeza. Reed et al. (1988) 

enfatizam que uma simples operação de limpeza pode remover de 2,5 a 5,0 cm de areia e que, 

então, uma carreira de filtro de 30 dias pode requerer uns 30 cm adicionais de areia, sendo 

uma profundidade típica inicial recomendada igual a 90 cm. 

 Segundo Middlebrooks (1995), uma taxa de aplicação típica de um filtro de estágio 

único está na faixa de 0,37 a 0,56 m3/m2.d, sendo que, se os SS do afluente para o filtro 

excederem 50 mg/L, a taxa de aplicação deve ser reduzida para 0,19 a 0,37 m3/m2.d, visando 

aumentar a carreira do filtro. Por outro lado, Metcalf & Eddy (1991) recomendam taxas 

variando de 0,16 a 0,41 m3/m2.d (típica = 0,24 m3/m2.d), conforme Tabela 3.8. 

 

3.2.1.3- Aplicações 

 

 Rich e Wahlberg (1990) avaliaram o desempenho de cinco sistemas de lagoas 

facultativas seguidas de filtros intermitentes de areia, localizados na Carolina do Sul e 

Geórgia, EUA. Um sumário das características de projeto e desempenho dos sistemas é 

apresentado na Tabela 3.9. 

Observa-se que as taxas de aplicação de projeto de todos os sistemas, à exceção de 

um, estão próximas da faixa recomendada por Middlebrooks (1995), 0,37 a 0,56 m3/m2.d, 

porém operando com taxas de aplicação bem abaixo, uma vez que esses sistemas ainda não 

atingiram as vazões de projeto. 

Segundo Rich e Wahlberg (1990), os sistemas apresentaram um desempenho superior 

quando comparados a dez sistemas de lagoas aeradas, sendo que seis desses dez sistemas 

consistiam em uma célula aerada seguida de uma lagoa de polimento, três com lagoas 

facultativas seguidas de lagoas aeradas multicelulares, e um com lagoa facultativa seguida de 

lagoa aerada de célula única. 

Segundo Rich e Wahlberg (1990), os sistemas de filtros também apresentaram um 

desempenho mais favorável quando comparados com plantas de lodos ativados. Apresenta-se 

na Tabela 3.10, uma comparação do desempenho dos sistemas com filtros intermitentes de 

areia com os de lodos ativados e lagoas aeradas. 
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Tabela 3.9- Características de projeto e performance dos sistemas de lagoas 

facultativas seguidas de filtros intermitentes de areia (adaptado de Rich e Wahlberg, 

1990). 

Valores médios nos efluentes, em 50% e 

95% do tempo, respectivamente 

DBO5, mg/L SS, mg/L N-NH3, 

mg/L 

Taxa de aplicação de 

projeto (m3/m2.d) 

Taxa de aplicação de 

operação (m3/m2.d) 

50% 95% 50% 95% 50% 95% 

0,03 0,017 9 28 12 41 0,9 4,0 

0,37 0,29 6 22 7 29 0,4 1,2 

0,47 0,23 7 17 11 30 - - 

0,37 0,24 9 21 11 25 0,9 2,4 

0,31 0,12 6 17 6 16 1,3 5,4 

 

Tabela 3.10- Comparação do desempenho dos sistemas de lagoas facultativas seguidas 

de filtros intermitentes de areia com sistemas de lagoas aeradas e lodos ativados 

(adaptado de Rich e Wahlberg, 1990). 

Média no efluente Processo Nº de 

sistemas DBO5 (mg/L) SS (mg/L) 

Lodos ativados convencional 18 12,80 14,92 

Lodos ativados avançado 13 10,84 16,23 

Lagoas aeradas* 6 28,00 50,00 

Lagoas facultativas c/ lagoas aeradas multicelulares 3 18,00 13,00 

Lagoa facultativa c/ lagoa aerada de célula única 1 14,00 11,00 

Lagoa facultativa com filtro intermitente de areia 9 8,35 9,88 

* Uma célula aerada seguida de uma lagoa de polimento 

 

 Morgan et al. (1981) realizaram estudos em oito filtros intermitentes de areia de 

estágio único, sendo três filtros com areia de tamanho efetivo de 0,25 mm e CU (coeficiente 

de uniformidade) igual a 2,0, três filtros com areia de tamanho efetivo de 0,60 mm e CU igual 

a 1,4 e dois filtros com areia de tamanho efetivo de 0,79 mm e CU igual a 1,6, conforme a 

Tabela 3.11. Cada filtro apresentava 1,20 m de comprimento por 1,20 m de largura com 1,50 
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m de profundidade, sendo compostos de uma camada de 18 cm de cascalho graduado 

(drenagem inferior), 61 cm de areia e aproximadamente 73 cm de lâmina d’água. 

 

 Tabela 3.11- Taxas de aplicação e características da areia (Morgan et al., 1981). 

Tamanho efetivo  

da areia (mm) 

Coeficiente de  

 uniformidade (CU) 

Taxa de aplicação 

(m3/m2.d) 

0,25 2,0 0,19 

0,25 2,0 0,37 

0,25 2,0 0,56 

0,60 1,4 0,19 

0,60 1,4 0,37 

0,60 1,4 0,56 

0,79 1,6 0,19 

0,79 1,6 0,37 

 

O afluente utilizado foi o efluente de uma lagoa de estabilização de célula única com 

dois períodos distintos de carreiras (concentração média afluente de SS de 132 mg/L para a 

Carreira 1 e 168 mg/L para a Carreira 2). Os filtros eram carregados intermitentemente em 

dois períodos de 12 x 12 h com taxa de aplicação de 0,19 m3/m2.d (para os filtros de tamanho 

de areia de 0,25 mm, 0,60 mm e 0,79 mm), 0,37 m3/m2.d (para os filtros de tamanho de areia 

de 0,25 mm, 0,60 mm e 0,79 mm) e 0,56 m3/m2.d (para os filtros de 0,25 mm e 0,60 mm), 

tanto para a Carreira 1 como para a Carreira 2, conforme a Tabela 3.11. 

Segundo Morgan et al. (1981), era esperado que a combinação da areia de tamanho 

maior e a taxa de aplicação mais alta produzissem o mais baixo nível de tratamento. 

Durante a primeira carreira, com duração de 113 dias, nenhum dos filtros se obstruiu, 

sendo que a camada biológica, que recebe a denominação alemã de “schmutzdecke” ou 

película de sujeira, nunca se formou em nenhum dos filtros. Entretanto notou-se o 

aparecimento de uma faixa estreita, de espessura de 3 a 6 mm, que tinha um esverdeado 

definido. 

Durante a segunda carreira, com duração de 125 dias, os filtros carregados nas taxas 

de aplicação de 0,37 e 0,56 m3/m2.d e contendo areia de tamanho efetivo de 0,25 mm, 

obstruíram-se depois de 16 semanas de operação, apresentando uma verdadeira 

“schmutzdecke” desenvolvida, medindo aproximadamente 5 mm e com uma aparência verde. 
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Por outro lado, nenhum dos outros filtros apresentou uma verdadeira “schmutzdecke”, apenas 

uma cor esverdeada aparecia novamente. 

A eficiência obtida por Morgan et al. (1981) nos estudos efetuados, em termos de 

remoção de SS, variou entre 19 e 62%. O melhor desempenho apresentado foi pelo filtro de 

areia de tamanho efetivo de 0,25 mm e com taxa de aplicação de 0,19 m3/m2.d na Carreira 2, 

conforme a Tabela 3.12. 

 

Tabela 3.12- Remoção percentual de SS (adaptado de Morgan et al., 1981). 

Primeira carreira/ 

tamanho efetivo da 

areia (mm) 

Segunda carreira/ 

tamanho efetivo da 

areia (mm) 

Taxa de 

aplicação 

(m3/m2.d) 

SS afluente 

primeira 

carreira 

(mg/L) 0,25 0,60 0,79 

SS afluente 

segunda 

carreira 

(mg/L) 0,25 0,60 0,79 

0,19 132 40 36 34 168 62 44 27 

0,37 132 37 35 32 168 58 41 19 

0,56 132 45 32 - 168 51 35 - 

 

Os experimentos desenvolvidos por Morgan et al. (1981) utilizaram taxas de aplicação 

dentro das faixas recomendadas por Middlebrooks (1995), 0,37 a 0,56 m3/m2.d, e, como a 

concentração de SS do afluente excedia 50 mg/L, também encontravam-se na faixa de 0,19 a 

0,37 m3/m2.d, visando obter uma carreira mais longa. 

Com relação à granulometria, observa-se que apenas o filtro que apresentou melhor 

desempenho, o de tamanho efetivo de 0,25 mm, estava dentro da faixa recomendada por 

Metcalf & Eddy (1991), 0,25 a 0,45 mm, bem como na faixa proposta por Middlebrooks 

(1995), 0,20 a 0,30 mm. 

Também pode ser observado que os filtros foram operados com uma determinada 

carga, 73 cm de lâmina d’água acima do topo da camada de areia, visando maximizar o 

rendimento, conforme recomendação de Metcalf & Eddy (1991). Em termos de profundidade 

de leito filtrante, foram operados com uma camada de areia de 0,61 m, dentro da faixa 

recomendada por Metcalf & Eddy (1991), 45 a 90 cm, bem como na de Reed et al. (1988), 45 

cm no mínimo. 

 Fujii et al. (1987) realizaram uma série de experimentos, num período de 170 dias, no 

Laboratório de Pesquisa da Poluição da Água, em Biwako, localizado às margens do lago 
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Biwa, Japão, onde foram construídos uma lagoa de estabilização e um equipamento de filtros 

de areia para testes. 

O comprimento, largura e profundidade da lagoa eram 14,0 m, 1,0 m e 0,62 m, 

respectivamente, sendo o efluente secundário de um processo de lodos ativados introduzido 

como afluente para a lagoa de estabilização e, posteriormente, o efluente dessa, com 

concentração média aproximada de DQO e SS de 17 mg/L, alimentado aos filtros de areia. 

O equipamento de filtros de areia consistia de duas câmaras com 50 cm de 

comprimento, 20 cm de largura, 20 cm de areia e 20 cm de lâmina d’água, sendo o tamanho 

efetivo da areia de 0,65 mm e CU de 1,46. 

Foram realizadas oito carreiras nas seguintes taxas de aplicação: 0,50 m3/m2.d (3 

carreiras), 1,0 m3/m2.d (2 carreiras), 3,00 m3/m2.d (1 carreira), 5,00 m3/m2.d (1 carreira) e 

10,00 m3/m2.d (1 carreira). Todos os experimentos foram terminados quando a taxa de 

aplicação prescrita não podia ser mantida em virtude de entupimento, exceto a Carreira 8, que 

foi paralisada em função de um acidente. 

Segundo Fujii et al. (1987), as concentrações de SS e DQO do efluente dos filtros foi 

muito baixa em todas as carreiras, abaixo de 0,5 mg/L e abaixo de 5 mg/L, respectivamente, 

demonstrando o alto desempenho dos filtros de areia para a remoção de algas. A eficiência em 

termos de remoção de SS variou de 97 a 100%, mostrando que a qualidade do efluente não 

era significativamente diferente para cada taxa de aplicação, mas o tamanho da carreira é que 

variava. 

Com taxa de aplicação maior do que 5,00 m3/m2.d, a filtração física realizava-se e a 

obstrução do filtro ocorria dentro de 1 a 3 dias. Entretanto, a uma taxa de aplicação menor do 

que 1,00 m3/m2.d, a decomposição do material depositado ocorria e, assim, o tamanho da 

carreira tornava-se maior que 20 dias. 

Para Fujii et al. (1987), a taxa de aplicação de 0,50 m3/m2.d foi considerada a mais 

razoável para a operação dos filtros de areia, sendo que, nessa taxa, o tamanho da carreira foi 

consideravelmente maior, 63 dias, embora a qualidade do efluente não tenha sido 

significativamente diferente. 

 Nesses experimentos efetuados por Fujii et al. (1987), observa-se que as taxas de 

aplicação foram bastante elevadas, uma vez que a concentração de SS era bastante baixa, 

aproximadamente 17 mg/L. Observa-se também que apenas a taxa de aplicação que 

apresentou carreira mais longa, 0,50 m3/m2.d, atendia às recomendações de Middlebrooks 

(1995), taxas variando de 0,37 a 0,56 m3/m2.d. 
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Com relação à granulometria da areia, observa-se que Fujii et al. (1987) trabalharam 

com um tamanho efetivo de areia de 0,65 mm, acima do limite superior da faixa recomendada 

por Metcalf & Eddy (1991), 0,25 a 0,45 mm, bem como a por Middlebrooks (1995), 0,20 a 

0,30 mm. 

Também pode ser observado que os filtros foram operados com uma determinada 

carga, 20 cm de lâmina d’água acima do topo da camada de areia, visando maximizar o 

rendimento dos mesmos, conforme recomendação de Morgan et al. (1981) e Metcalf & Eddy 

(1991). Por outro lado, os filtros foram operados em um regime de ciclo de 24 horas e com 

uma profundidade de leito filtrante de 20 cm, bem abaixo do recomendado por Metcalf & 

Eddy (1991), 45 a 90 cm, bem como por Reed et al. (1988), 45 cm no mínimo. 

 Melcer et al. (1995) realizaram investigações para avaliar alternativas que podiam ser 

usadas para melhorar os efluentes de lagoas em Ontário, EUA, sendo o filtro intermitente de 

areia uma delas. 

No sul dos EUA, conforme Melcer et al. (1995), onde as condições climáticas são 

favoráveis ao crescimento de algas na maior parte do ano, carreiras de filtros pequenas são 

freqüentemente experimentadas, o que tem levado a serem efetuadas operações noturnas de 

filtros para aumentar o tamanho das carreiras. 

Os filtros da investigação desenvolvida por Melcer et al. (1995) eram compostos de 

quatro células, cada uma com 0,12 ha de área, incorporados a um sistema de lagoas 

facultativas com tempo de detenção de 165 dias e SS no efluente de 17 mg/L, em média. Dois 

filtros eram operados separadamente com taxa de aplicação de aproximadamente 3,20 

m3/m2.d. 

Problemas operacionais significativos foram encontrados, por Melcer et al. (1995), 

nesses filtros. No início, os filtros eram operados durante o dia. Porém, o crescimento de algas 

na superfície encharcada dos filtros rapidamente sujou o meio filtrante e a operação noturna 

foi decidida. Nessa fase, cada carreira durava aproximadamente de 20 a 30 dias, dependendo 

do conteúdo de SS do efluente da lagoa. 

 Segundo Melcer et al. (1995), DBO5 e SS foram reduzidos para menos de 5 mg/L e Pt 

para menos de 1,0 mg/L, na média, conforme mostra a Tabela 3.13, não sendo medido H2S a 

níveis detectáveis no efluente dos filtros. Os níveis de nitrogênio amoniacal apresentaram 

média de 0,9 mg/L N-NH3, sendo que as elevadas concentrações de nitrogênio oxidado 

(nitrato mais nitrito) sugerem, segundo os mesmos autores, que uma grande parte da remoção 

de amônia nos filtros está associada com a nitrificação. 
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Tabela 3.13- Performance dos filtros intermitentes de areia de Ontário (adaptado de 

Melcer et al., 1995). 

Parâmetro Afluente* (mg/L) Efluente* (mg/L) Eficiência (%) 

DBO 11,5 2 82,61 

SS 17 1,4 91,76 

NTK 18,5 1,55 91,62 

N-NH3 14,5 0,9 93,79 

N-NOx 0,95 8 -742,10 

Pt 0,95 0,45 52,63 

* Valores médios de 1990 até agosto de 1991 

 

Melcer et al. (1995) concluíram que os filtros intermitentes de areia podem produzir 

considerável melhoria nos efluentes em termos de SS, com qualidade acima daqueles 

produzidos por meio de sistemas de lagoas convencionais. 

Observa-se que os filtros intermitentes de areia de Ontário trabalharam com taxas de 

aplicação bastante acima das recomendadas por Metcalf & Eddy (1991) e por Middlebrooks 

(1995). Também pode ser observado que eram superiores à taxa de melhor performance dos 

experimentos de Fujii et al. (1987), 0,50 m3/m2.d, apesar de ambos os afluentes apresentarem 

características semelhantes em termos de SS, aproximadamente 17 mg/L. No entanto, o 

tamanho da carreira dos filtros de Ontário foi de 20 a 30 dias, ao passo que a de Fujii et al. 

(1987) foi de 63 dias, produzindo eficiências similares. 

 

3.2.2- Filtros de pedra 

 

3.2.2.1- Definições e aspectos fundamentais 

 

 Esse processo de tratamento consiste na passagem do efluente através de uma camada 

de pedra submersa, de forma vertical ou horizontal, onde as algas ficam depositadas nas 

superfícies do material granular e armazenadas dentro dos espaços vazios das pedras 

(Middlebrooks, 1988). Enquanto os poros do filtro fornecem um grande número de câmaras 

de armazenamento, a área da superfície das pedras fornece uma grande área para o 

crescimento biológico. As algas acumuladas são então biologicamente degradadas, resultando 
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na liberação de substrato solúvel que pode ser utilizado por outros microorganismos aderidos 

à superfície dessas pedras (Saidam, 1995). 

Middlebrooks (1995) comenta que muitos filtros de pedra têm sido instalados nos 

EUA e no mundo, com desempenhos variados, sendo as principais vantagens desses filtros o 

seu custo relativamente baixo de construção e a operação simples. 

Segundo Middlebrooks (1995), muitas unidades de filtro de pedra têm operado com 

sucesso de 10 a 19 anos. No entanto, Saidam (1995) é mais otimista ao estimar que a vida útil 

desses filtros varia entre 18,5 a 40 anos, afirmando que ela depende do tamanho médio dos 

grãos de poros, da concentração afluente de SS, da temperatura, da taxa de decomposição das 

algas, dos tipos de algas e das condições de carregamento hidráulico. 

Saidam (1995) complementa que, como os sólidos capturados são armazenados 

permanentemente dentro dos poros, já que a retrolavagem não é incorporada a esses tipos de 

processos, a vida útil dos filtros de pedra deve ser longa o suficiente para que sejam 

eficientes. 

Segundo Sapkota e Bavor (1994), as informações disponíveis, para os filtros de meio 

de cascalho na redução de SS de efluentes de lagoas, são mínimas. Middlebrooks (1988) 

confirma Sapkota e Bavor (1994) ao mencionar que, os mecanismos envolvidos na remoção 

de SS e o impacto dos vários parâmetros de projeto ainda não são totalmente conhecidos. 

Middlebrooks (1995) também enfatiza que os parâmetros de projeto e os 

procedimentos de duração ainda não foram seguramente estabelecidos, impedindo estimar 

com segurança o desempenho que pode ser obtido baseado nos parâmetros de projeto usados 

correntemente. E que a longo prazo, devem ser conduzidos programas de monitoramento bem 

planejados, para muitos filtros de pedra com diferentes parâmetros de projeto, antes que o 

desempenho possa ser predito com base em parâmetros de projeto. 

 

3.2.2.2- Parâmetros de projeto 

 

 Os parâmetros de projeto usados em vários locais nos EUA são apresentados na 

Tabela 3.14. Os sistemas de maior sucesso, segundo Middlebrooks (1995), foram projetados 

usando um sistema similar ao filtro de pedra de Veneta, no Oregon. 
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Tabela 3.14- Parâmetros de projeto para filtros de pedra (adaptado de Middlebrooks, 

1995) 

Parâmetro Eudora 

(Kansas) 

California 

(Missouri) 

Estado de 

Illinois 

West Monroe 

(Louisiana) 

Veneta 

(Oregon) 

Taxa de aplicação, 

m3/m3.d 

0,40* e 

1,20** 

0,40 0,80 0,36 0,30 

Diâmetro do material 

granular, cm 

1,3 e 2,5 6-13 8-15 5-13 7,5-20 

Profundidade do filtro, 

 m 

1,5 1,68 *** 1,8 2,0 

* No inverno e primavera; ** No verão; *** Meio filtrante é estendido 0,30 m acima da superfície da água. 

 

3.2.2.3- Aplicações 

 

 Segundo Middlebrooks (1988), o desempenho dos filtros apresentados na Tabela 3.14 

varia amplamente. Nos parágrafos seguintes, apresenta-se um resumo desses filtros. 

 

a) Cidade de Eudora (Kansas) 

 

Desde 1970, a remoção de algas tem sido estudada extensivamente em Eudora, 

Kansas, em dois filtros de pedra experimentais com diâmetros de 1,30 cm e 2,50 cm e com 

profundidade de 1,50 m. A eficiência máxima dos filtros aconteceu no verão e no início do 

outono, quando podiam ser aumentadas as taxas de aplicação até 1,20 m3/m3.d, sendo 

diminuídas para 0,40 m3/m3.d no inverno e na primavera (Middlebrooks, 1988). 

Segundo Middlebrooks (1988), o afluente dos filtros apresentava concentração de 

DBO5 variando de 10 a 35 mg/L e SS de 40 a 70 mg/L. O efluente apresentava pouca redução 

de DBO5, entretanto, a concentração final quase sempre estava abaixo de 30 mg/L e SS de 20 

a 40 mg/L. Foi concluído que os filtros podiam atender os requisitos de 30 mg/L para DBO5 

de forma regular, porém, para SS, a remoção não era de forma constante. 

 

b) Cidade de Califórnia (Missouri) 

 

Em 1974, segundo Middlebrooks (1988), foi construído um filtro de pedra ao longo de 

uma lagoa existente para operar a uma taxa de aplicação de 0,40 m3/m3.d, porém, uma 
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avaliação realizada em março e abril de 1975 indicou que a média da taxa de aplicação era de 

0,25 m3/m3.d. O efluente do filtro apresentava uma concentração média de DBO5 de 21 mg/L 

e SS de 22 mg/L, para um afluente com 69 mg/L de SS afluente. 

 Middlebrooks (1988) informa que os resultados de um programa de monitoramento 

rotineiro, iniciado em março de 1975, pelo Departamento de Recursos Naturais do Missouri, 

indicou que o desempenho satisfatório dos filtros de pedra era esporádico, não apresentando o 

efluente de 30 mg/L de SS, padronizado pelo governo federal, em 11 das 19 amostras 

verificadas. 

 

c) Estado de Illinois 

 

O primeiro filtro usado para polir efluentes de lagoas em Illinois foi instalado em 

Chadwick, em 1972. Desde então, foram instalados pelo menos quatorze filtros de pedra, 

construídos de acordo com várias configurações, sendo sempre o meio filtrante estendido 0,30 

m acima do nível da água para prevenir o crescimento das algas na superfície do filtro 

(Middlebrooks, 1988). 

Após avaliar o rendimento de treze sistemas de filtro de pedra, a Agência de Proteção 

Ambiental de Illinois concluiu que os filtros podiam atender às limitações de 30 mg/L de 

DBO5 e 37 mg/L de SS e que taxas de aplicação abaixo de 0,80 m3/m3.d não melhoravam o 

desempenho dos filtros. As concentrações de DBO5 e SS nos efluentes desses treze sistemas, 

nessa avaliação, variavam de 3 a 32 mg/L e de 3 a 48 mg/L, respectivamente. 

 Em 1983 e 1984, quando o nível de N-NH3 nos efluentes passou a ser importante, 

segundo Middlebrooks (1988), a agência de regulação do Estado de Illinois proibiu o uso de 

filtros de pedra, porque foram observadas altas concentrações de nitrogênio amoniacal nos 

efluentes, durante o programa estadual de monitoramento. 

 Em adição ao programa estadual de amostragem, foram efetuados relatórios 

municipais das concentrações efluentes de DBO5 e SS para os anos de 1983, 1984 e 1985. As 

plantas Amboy e Dieterich falharam em produzir uma concentração efluente de DBO5 de 30 

mg/L ou menos em 10 dos 36 meses e 6 dos 13 meses, respectivamente. As concentrações 

efluentes de SS excederam 30 mg/L nas plantas Amboy e Shabbona em 19 dos 36 meses e 6 

dos 34 meses, respectivamente. A planta Dieterich, que enfrentou problemas de colmatação 

em função da constituição plana das pedras, não conseguiu produzir a concentração de 30 

mg/L ou menos para SS em 2 dos 13 meses (Middlebrooks, 1988). 
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 Segundo Middlebrooks (1988), os resultados de uma revisão efetuada em 1985 pela 

Agência de Proteção Ambiental de Illinois concluiu, como em outros estudos, que 

concentrações de DBO5 e SS maiores que 30 mg/L eram periodicamente encontrados, porém, 

somente três das treze plantas visitadas apresentavam uma concentração de nitrogênio 

amoniacal maior que 2 mg/L, e que essas altas concentrações provavelmente ocorriam de 

forma sazonal. 

 

d) Cidade de West Monroe (Louisiana) 

 

Em West Monroe, foram instalados dois filtros de pedra, de tamanhos iguais, em uma 

das células de um sistema de lagoas de estabilização de duas células operadas em paralelo. Os 

filtros foram projetados e construídos de acordo com o padrão usado para o sistema de 

Veneta, no Oregon (Middlebrooks, 1988). 

As concentrações de DBO5 e SS do efluente de um dos filtros excederam 30 mg/L, 

respectivamente, em 6 e 7 amostras de um total de 67 amostras. No outro filtro, as 

concentrações de DBO5 e SS do efluente excederam 30 mg/L, respectivamente, em 6 e 8 

amostras de um total de 67 amostras. Segundo Middlebrooks (1988), a performance do 

sistema de filtros de West Monroe segue a mesma tendência observada em outros locais, ou 

seja, os filtros atuam adequadamente durante a maior parte do tempo. Porém, periodicamente, 

as concentrações efluentes, excedem 30 mg/L, em termos de DBO5 e SS. 

 

e) Cidade de Veneta (Oregon) 

 

Em 1975, foi construído em Veneta, Oregon, um filtro de pedra para atender uma 

vazão de 757 m3/d, que é mostrado na Figura 3.1. Em 1977 e 1978, foram conduzidos 

programas extensivos de monitoramento, administrados pela Universidade do Estado do 

Oregon, para determinar os mecanismos de remoção e eficiência desse filtro (Middlebrooks, 

1988). 

Nesse filtro, de fluxo vertical ascendente, o afluente entra por um tubo que está no 

fundo e passa pelo centro, sobe por 2,0 m de pedra (7,5 a 20 cm de diâmetro) e é coletado nas 

canaletas de efluente, localizadas nas laterais. O filtro de Veneta encontra-se constantemente 

com efluente máximo diário limitado a 20 mg/L em termos de DBO5 e SS, a uma taxa de 

aplicação de 0,30 m3/m3.d (Middlebrooks, 1988). 

 



 

 27  

 

Figura 3.1- Filtro de pedra de Veneta, Oregon (adaptado de Swanson e Williamson, 

1980) 

 

A relação entre a remoção de SS e a taxa de aplicação para o filtro de pedra de Veneta, 

Oregon, é mostrada na Figura 3.2. 

 

 Figura 3.2- Remoção de SS e taxa de aplicação para o filtro de pedra de Veneta, Oregon 

(adaptado de Swanson e Williamson, 1980) 
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Swanson e Williamson (1980) desenvolveram uma pesquisa envolvendo, 

primeiramente, uma avaliação das principais características do filtro de pedra de Veneta em 

escala real e, posteriormente, a construção, operação e avaliação do desempenho de um filtro 

de pedra em escala piloto, e uma comparação entre os dois. 

 Segundo Swanson e Williamson (1980), o filtro de pedra de Veneta em escala real era 

operado a uma taxa de aplicação de 0,05 m3/m3.d a 0,30 m3/m3.d, uma magnitude bem menor 

do que as taxas de aplicação indicadas, 0,50 m3/m3.d a 3,00 m3/m3.d, pela primeira pesquisa 

conduzida com filtro de pedra pela Universidade do Kansas, no início de 1970. 

 O filtro de pedra de Veneta em escala real possui uma área efetiva de superfície de 

5.500 m2 e volume efetivo de 8.200 m3 , atendendo a uma população aproximada de 1.400 

pessoas. A porosidade do filtro, medida por Swanson e Williamson (1980), foi de 42%, 

resultando em um tempo de detenção teórico de 1,6 dias com a máxima vazão. 

 No período de estudos, novembro de 1977 a novembro de 1978, o afluente ao filtro de 

pedra em escala real apresentou em média 34 mg/L de DBO5 e 49 mg/L de SS. A uma taxa de 

aplicação que variou de 0,06 m3/m3.d (nos meses quentes) a 0,28 m3/m3.d (nos meses frios), a 

eficiência média foi de 58,82% para DBO5 e 79,79% para SS (Swanson e Williamson, 1980). 

Os valores médios semanais de SS no efluente não excederam 15 mg/L e geralmente 

foi menor que 10 mg/L. Já para DBO5 os valores médios semanais não excederam 20 mg/L e 

os valores diários não excederam 30 mg/L durante o período de estudo. Em termos de 

nitrogênio amoniacal (N-NH3) foi observado um aumento notável no efluente nos meses 

quentes (Swanson e Williamson, 1980). 

 O filtro de pedra em escala piloto consistiu em um canal de 7,60 m de comprimento e 

0,45 m de largura com escoamento horizontal, composto por pedras limpas obtidas do filtro 

de pedra em escala real. As medidas de porosidade indicaram que o filtro de pedra piloto era 

bem parecido com o filtro em escala real quanto ao meio filtrante (Swanson e Williamson, 

1980). 

 O filtro de pedra piloto foi operado durante os meses de julho e agosto de 1978, 

quando os níveis de SS na lagoa excederam 100 mg/L, devido ao florescimento de algas 

cianofíceas. As taxas variaram de 0,12 m3/m3.d a 0,53 m3/m3.d, baseadas no volume total. 

A eficiência de remoção de SS no filtro piloto como uma função da taxa de aplicação, 

e uma comparação com o filtro de escala real, são apresentadas na Figura 3.3. 

Swanson e Williamson (1980) concluíram que o filtro de pedra piloto mostrou ser 

capaz de alcançar remoções semelhantes ao filtro de pedra em escala real, com 

aproximadamente o dobro da taxa de aplicação. Essa diferença foi atribuída à pouca 
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distribuição de fluxo e a um pequeno curto circuito hidráulico, que aparentemente acontecem 

no filtro de Veneta em escala real. 

 

 

 Figura 3.3- Comparação entre o filtro de pedra piloto e o filtro de pedra de Veneta em 

escala real, Oregon (adaptado de Swanson e Williamson, 1980). 

 

O’Brien et al. (1973) investigaram duas alternativas de remoção de algas de lagoas de 

estabilização na cidade de Linwood, Kansas, sendo uma delas o filtro de pedra. As lagoas de 

estabilização da cidade são divididas em duas células, de tamanhos iguais, operando em série. 

 O efluente da lagoa era coletado e armazenado em um tanque, de onde era bombeado 

para abastecer três filtros de fluxo horizontal. Os filtros foram construídos com seções de cano 

de polivinil de 1,20 m de diâmetro e pintados de preto por fora. Rochas calcárias entre 2,5 cm 

e 5,0 cm foram colocadas dentro da tubulação a uma profundidade de 1,05 m, ficando a linha 

d’água do efluente acima da superfície das rochas. 

 A performance dos filtros para tempos de detenção hidráulica de 5, 24 e 48 horas foi 

medida num período de 44 dias, sendo as amostras coletadas como amostras compostas de 24 

horas. A DQO solúvel no efluente foi essencialmente a mesma para os três filtros, porém a 

DQO total caiu em média 17% no sistema de 5 horas, 37% no de 24 horas e 41% no de 48 

horas. 

O’Brien et al. (1973) concluíram que as medidas indicavam que os filtros estavam, 

primeiramente, agindo com base na sedimentação e que havia pouca vantagem em fornecer 
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um tempo de detenção hidráulica maior que 24 horas. Portanto, apenas os resultados obtidos 

em 24 horas foram discutidos. 

 A remoção média de DQO solúvel e DQO total nos filtros, para um afluente com 

concentrações de 71 mg/L e 109 mg/L, foi de 26% e 36%, respectivamente, sendo que 

durante os 44 dias do experimento quase nenhum material sólido foi observado no efluente. 

As informações sobre nitrogênio, segundo O’Brien et al. (1973), indicaram estabilização 

biológica de amônia em nitrito, contudo, a conversão de nitrito em nitrato foi relativamente 

pequena. 

 Sapkota e Bavor (1994) realizaram um experimento em escala piloto por um período 

de dois anos, dentro do campus da Universidade da Austrália Ocidental, Hawkesbury, em um 

local adjacente à estação de tratamento de esgotos de Richmond. Um filtro de 15 m de 

comprimento, 4 m de largura e 0,5 m de profundidade, foi preenchido com cascalho de 

tamanho variando entre 4 e 40 mm. Os primeiros 6 m foram preenchidos com cascalho de 30 

a 40 mm, seguido por uma seção de 9 m, na direção da corrente, com cascalho de 4 a 14 mm. 

O sistema foi operado a uma profundidade de 0,40 m, portanto, subsuperficial, evitando-se 

assim o crescimento de algas na superfície. 

Então, segundo Sapkota e Bavor (1994), o filtro atuou como um filtro de meio duplo, 

com pré-tratamento efetuado pelo cascalho maior, utilizando um efluente de uma lagoa de 

maturação com concentração de SS relativamente baixa, na faixa de 3,3 a 25 mg/L. 

Foram efetuadas seis carreiras com taxas de aplicação bastante severas em relação aos 

filtros em operação (Middlebrooks, 1988; Middlebrooks, 1995), aos estudos anteriores de 

Swanson e Williamson (1980) e posteriores de Saidam et al. (1995). Essas taxas variaram de 

1,0 m3/m3.d a 36,0 m3/m3.d. 

A remoção de SS variou de 30 a 86%, sendo mais baixa para taxas de aplicação mais 

baixas, apresentando uma relação linear entre a massa de SS carregada na interface e a massa 

de SS removida nos filtros, contradizendo a literatura, segundo Sapkota e Bavor (1994), onde 

a remoção de SS apresenta uma correlação negativa com a taxa de aplicação. Foi constatado 

que a concentração de SS foi reduzida a um máximo de 86% a uma taxa de aplicação de 13,0 

m3/m3.d. 

 Saidam et al. (1995) estudaram a viabilidade da melhoria dos efluentes de lagoas, 

durante um período de 11 meses, utilizando filtros de pedra em escala piloto, construídos 

junto a uma grande lagoa de estabilização na Jordânia. 

Segundo Saidam et al. (1995), o objetivo principal dessa pesquisa foi testar a 

viabilidade dos filtros de pedra na melhoria dos efluentes de lagoa de estabilização, com 
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particular interesse no tipo de meio e a taxa de aplicação ótima para a redução de 

concentração de SS. A maioria das pesquisas anteriores com filtros de pedra, segundo os 

autores, foram baseadas nos Estados Unidos da América (O’Brien et al., 1973, Swanson e 

Williamson, 1980, Middlebrooks, 1988) e estão centradas na avaliação dos filtros existentes e 

nos mecanismos de remoção de algas. 

Foram avaliados quatro diferentes tipos de materiais baratos encontrados na região, 

colocados em seis filtros escavados no solo e configurados em três fileiras de dois filtros em 

série, conforme indicado na Figura 3.4. 

Figura 3.4- Lay-out do experimento de Saidam et al. (1995) (adaptado de Saidam et 

al., 1995) 

 

Os materiais empregados foram pedra com diâmetro de 10 a 25 cm e volume de vazios 

de 49%, pedregulho com diâmetro de 3 a 23 cm e volume de vazios de 41%, um agregado 

grosso com diâmetro de 0,95 a 2,5 cm e volume de vazios de 40% e um agregado médio com 

diâmetro de 0,475 a 1,27 cm e volume de vazios de 28%. Segundo Saidam et al. (1995), esses 

materiais foram selecionados pelo seu tamanho, durabilidade, disponibilidade e baixo custo. 

Cada filtro era retangular em planta e de seção trapezoidal (Figura 3.4), possuindo as 

seguintes dimensões: 21,2 x 15,7 m (filtro RF1), 21,5 x 16,3 m (filtro RF2), 21,5 x 15,8 m 

(filtro WGF3), 21,0 x 16,2 m (filtro WGF1), 20,6 x 16,4 m (filtro CAF2) e 19,0 x 12,3 m 

(filtro MAF3). Foi avaliada a eficiência de cada filtro e das três combinações, filtros RF1 + 

WGF1, filtros RF2 + CAF2 e filtros WGF3 + MAF3. 
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Foram efetuadas quatro carreiras com as seguintes taxas de aplicação individuais para 

cada filtro: 0,27 a 0,40 m3/m3.d na primeira carreira; 0,63 a 0,92 m3/m3.d na segunda carreira; 

0,36 a 0,59 m3/m3.d na terceira carreira; e 0,36 a 0,59 m3/m3.d na quarta carreira. 

Os filtros foram abastecidos a partir da última lagoa de maturação, com concentração 

de SS afluente na faixa de 201 a 234 mg/L, nas três primeiras carreiras, e em torno de 101 

mg/L, na última carreira. A vazão para os filtros era controlada por meio de um ajuste manual 

por causa da rápida obstrução dos medidores de vazão que ocorria, devido à grande 

quantidade de algas no efluente da lagoa. 

A eficiência individual obtida por Saidam et al. (1995) em termos de remoção de SS, 

variou de 22% a 46%, sendo a melhor eficiência a do filtro de pedregulho, filtro WGF3 (3 a 

23 cm), a uma taxa de 0,27 m3/m3.d. A eficiência em termos de combinações variou de 49% a 

61%, sendo a melhor eficiência obtida com a combinação do filtro RF1 (10 a 25 cm) e do 

filtro WGF1 (3 a 23 cm), a uma taxa de 0,36 m3/m3.d para cada filtro. 

 Além da eficiência na remoção de SS, os resultados mostraram que os filtros podem 

reduzir o conteúdo dos efluentes das lagoas em 60% de DBO5, coliformes fecais em até 94% 

e Pt em até 46%, sendo que, para nitrogênio amoniacal, nitrato e nitrogênio total, as mudanças 

foram pouco representativas, segundo Saidam et al. (1995). 

 Saidam et al. (1995) concluem que os filtros de pedra constituem uma técnica 

promissora para melhorar os efluentes de lagoas de estabilização, estimando que a inclusão de 

um filtro de pedra numa instalação de lagoas, visando reduzir os SS em 60%, aumenta o custo 

de implantação em 5,4% e requer uma área extra de terra de 9%. Por outro lado, O’Brien et 

al. (1973) citam que esse aumento de custo de implantação seria em torno de 11%, no entanto, 

não mencionam a eficiência desejada. Em termos de custo operacional e de manutenção, o 

acréscimo seria de 6%, segundo Saidam et al. (1995). 

 

3.2.3- Escoamento superficial (aplicação no solo) 

 

3.2.3.1- Definições e aspectos fundamentais 

 

 No sistema de escoamento superficial, a água residuária é filtrada e estabilizada ao 

fluir pela superfície do terreno, a qual contém vegetação, normalmente grama, e uma 

declividade cuidadosamente selecionada, de 2% a 8%. A descarga do resíduo na zona superior 

do patamar é controlada, geralmente usando sistemas de aspersores ou tubulações perfuradas, 
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de modo que uma grande quantidade do efluente escoará até as calhas de coleta situadas no 

extremo da declividade. 
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de modo que uma grande quantidade do efluente escoará até as calhas de coleta situadas no 

extremo da declividade. 

Os sistemas de escoamento superficial só podem ser empregados em solos ou estratos 

subsuperficiais relativamente impermeáveis, porém, o processo tem sido adaptado a uma 

ampla faixa de permeabilidade, uma vez que o terreno tem tendência a impermeabilizar-se 

com o passar do tempo. Portanto, a percolação no terreno é uma via hidráulica menor, sendo a 

maior parte da água aplicada recolhida em forma de escoamento superficial. Parte da água 

aplicada também é perdida por evapotranspiração em uma porcentagem variável, que depende 

do clima da região e da estação do ano (Metcalf & Eddy, 1991). 

A declividade dos patamares é importante, de forma a evitar-se, de um lado, o 

empoçamento dos esgotos que promovem a digestão anaeróbia com liberação de gases, 

somada à proliferação de insetos e, de outro, as velocidades excessivas que provocam a 

erosão e os caminhos preferenciais (curto-circuitos) que diminuem a eficiência do tratamento 

(Paganini, 1997). 

 Através do cultivo de vegetação adequada na superfície do terreno, consegue-se 

permeabilizar uma fina camada superficial do solo por meio do sistema radicular das plantas e 

incorporar essa fina camada do solo, juntamente com a própria vegetação, no processo de 

depuração, configurando-se assim uma área de tratamento (reator principal) (Nucci et al., 

1978; Coraucci Filho et al., 1999). 

 Segundo Nucci et al. (1978), quanto mais densa e intrincada a vegetação, maior o seu 

efeito de retenção do escoamento, maior a sua superfície destinada ao suporte dos 

microorganismos que oxidam a matéria orgânica, e maior a fotossíntese. Por outro lado, 

segundo Coraucci Filho et al. (1999), essa vegetação, devido à presença dos nutrientes 

aplicados e ao excesso de água, crescerá muito rapidamente, exigindo maior freqüência de 

poda. 

A depuração se dá pela ação de processos físicos, químicos e bioquímicos, à medida 

que os esgotos avançam pelo plano inclinado (EPA, 1981; EPA, 1984; Figueiredo, 1985; 

Nucci et al., 1978). 

Segundo Paganini (1997), os SS são removidos por sedimentação e filtração através da 

vegetação e da primeira camada de solo, por adsorção no filme biológico do colo da planta e 

da camada biológica do solo. Pela baixa velocidade do fluxo e pela pequena profundidade da 

lâmina d’água nos patamares de escoamento superficial, a maior parte dos SS é removida nos 

primeiros metros do ponto de aplicação. 
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Empregando-se vazões de aplicação muito baixas, tem-se conseguido, de forma 

consistente, concentrações de SS a níveis abaixo de 30 mg/L. Porém, a confiabilidade do 

sistema depende em grande parte da concentração e tipo de algas presentes. Antes de se 

proceder à elaboração de projetos de sistemas, cujo objetivo seja a eliminação de algas, 

recomenda-se realizar estudos em planta piloto (Metcalf & Eddy, 1991). 

Witherow e Bledsoe (1983) recomendam que se deve evitar o uso de lagoas de 

estabilização que gerem grandes concentrações de algas como sistema de pré-tratamento. Os 

sistemas de escoamento superficial não permitem reduzir a presença de algas a concentrações 

inferiores a 30 mg/L de forma consistente durante todo o ano, utilizando taxas de aplicação 

convencionais, devido a que certos tipos de algas flutuam ou são móveis, sendo difícil 

eliminá-las por sedimentação. 

Segundo Smith e Schroeder (1983), as maiores vantagens desses sistemas são os 

efluentes de alta qualidade produzidos e os custos relativamente baixos de projeto, construção 

e operação. Hammer (1979) é contestado pela afirmação anterior, em parte, ao declarar que as 

duas principais restrições desse método são a dificuldade de manter uma qualidade 

consistente na água tratada e o custo para a preparação da área. 

Por outro lado, Hammer (1979) comenta que, como o esgoto flui sobre a superfície do 

solo, fica exposto ao tempo, e a atividade biológica e o conseqüente grau de tratamento 

podem ser afetados adversamente pela falta de insolação e temperaturas baixas. Coraucci 

Filho et al. (1999) também mencionam que a temperatura e a quantidade de alimento contida 

no afluente pode afetar a vida biológica e que, em regiões de temperatura baixa, esse sistema 

pode ser descartado. Porém ressaltam, que há países que possuem esse sistema e que, apesar 

da ocorrência de neve, funcionam o ano todo. 

Uma outra preocupação é com relação ao efeito da precipitação sobre a eficiência 

desses sistemas. Coraucci Filho et al. (1999) mencionam que a literatura é escassa nesse 

sentido e afirmam que, com base em estudos efetuados por Figueiredo (1982, apud Coraucci 

Filho et al.,1999), Figueiredo (1985) e Figueiredo et al. (1984, apud Coraucci Filho et 

al.,1999), de uma maneira geral, a precipitação pluviométrica pode afetar a eficiência desses 

sistemas de tratamento de esgotos em termos de concentração e descarga de massa de DBO5 e 

SS. E recomendam que sejam realizadas pesquisas para conhecer o problema e estabelecer os 

critérios para a operação dos sistemas durante o evento da precipitação. 

Segundo Metcalf & Eddy (1991), os sistemas de escoamento superficial podem ser 

empregados para tratamento de águas residuárias municipais brutas, efluentes primários, 

efluentes secundários e avançados, assim como para tratamento de águas residuárias muito 
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concentradas, procedentes de indústrias agro-alimentícias. Por exemplo, a Tabela 3.15 mostra 

a qualidade esperada para o efluente procedente de sistemas de escoamento superficial, 

tratando águas residuárias municipais, ao longo de aproximadamente 45 m de patamar. 

 

Tabela 3.15- Qualidade esperada da água tratada procedente de sistemas de 

escoamento superficial* (adaptado de Metcalf & Eddy, 1991) 

Valor, mg/L  Constituinte 

Média Máximo 

DQO 10 <15 

SS 15 <25 

N-NH3 1 <3 

Nitrogênio total, como N 5 <8 

Pt 4 <6 

* Escoamento de água residuária municipal ao longo de aproximadamente 45 m de patamar. 

 

 Hammer (1979) alerta que é necessário um cuidadoso controle das operações para 

assegurar uma qualidade satisfatória, e informa que, sob condições adversas, as reduções de 

nitrogênio, fósforo e cátions metálicos podem cair até 50%, enquanto 85% ou mais são 

removidos num ambiente favorável. 

 Coraucci Filho et al. (1999) confirmam que o método é muito eficiente na remoção de 

nitrogênio, e que os valores observados na literatura apresentaram variações entre 60% a 90%. 

Para a remoção da DBO e SS, a eficiência também é elevada, chegando a valores de 95%, 

conforme publicações recentes. Entretanto, mencionam que a remoção de fósforo não é tão 

significativa quanto a do nitrogênio, ficando em média em torno de 50%. 

 

3.2.3.2- Parâmetros de projeto 

 

 Os principais parâmetros de projeto dos sistemas de escoamento superficial incluem a 

taxa de aplicação, a taxa de escoamento superficial, o período e a freqüência de aplicação, a 

declividade e o comprimento dos patamares (EPA,1981). Em caso de águas residuárias 

industriais muito concentradas, também é importante a carga de DBO (Metcalf & Eddy, 

1991). 

 Segundo Paganini (1997), a taxa de aplicação é definida como o volume de esgoto 

aplicado ao patamar de tratamento, dividido pelo período de aplicação em horas. No entanto, 
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normalmente, esse parâmetro é expresso em termos de largura do patamar, isto é, em metros 

cúbicos por hora por metro unitário de largura (m3/h.m). Coraucci Filho et al. (1999) 

mencionam que as taxas de aplicação que são mais usadas variam de 0,06 m3/h.m a 0,24 

m3/h.m. 

Já a taxa de aplicação superficial ou carga hidráulica é definida como o volume de 

esgotos aplicados num período (dia, semana, ano) dividido pela área de aplicação (cm/dia, 

cm/semana, cm/ano), podendo variar de 0,6 cm/d a 6,7 cm/d (Fonseca et al., 2000a). Smith 

(1982, apud Coraucci Filho et al., 1999) menciona que essa taxa deve ser de 1,0 a 2,0 cm/d 

para esgoto bruto, de 1,5 a 3,0 cm/d para esgoto primário e de 1,5 a 6,0 cm/d para esgoto 

secundário. 

 O período de aplicação refere-se ao tempo em que o esgoto é aplicado por dia, ou seja, 

horas por dia (h/dia), podendo ser intermitente ou contínuo. No primeiro caso, as variações 

são de 6 a 12 horas por dia e, no segundo caso, a aplicação é de 24 horas (Coraucci Filho et 

al., 1999; EPA, 1981). 

A freqüência de aplicação refere-se ao número de dias que o sistema está em operação 

por semana (dias/semana), podendo variar de 5 a 7 (EPA, 1981; Paganini, 1997). 

 A declividade é definida como a inclinação da superfície dos patamares no sentido do 

fluxo, e é expressa em percentagem entre a altura de inclinação e o comprimento do patamar, 

podendo variar de 2 a 8% (Figueiredo, 1985). Smith e Schroeder (1983) mencionam que têm 

sido feitos poucos sistemas com declividades acima de 8%, à exceção de um pequeno sistema 

de Carbondale, Illinois, EUA, com 12%. Abaixo de 2%, segundo os mesmos autores, também 

não existe experiência, a não ser um sistema de Melbourne, Austrália, o qual é operado a 

0,5%. 

O comprimento do patamar é a extensão longitudinal da superfície física do solo, 

podendo variar de 30 a 45 m para tratamento de esgoto bruto ou primário e no mínimo de 45 

m para tratamento de efluentes de lagoas de estabilização (Smith e Schroeder, 1983). 

No tratamento de efluentes industriais muito concentrados, é preciso levar em conta a 

carga de DBO5. Segundo Metcalf & Eddy (1991), a superfície inclinada de um sistema de 

escoamento superficial pode ser considerada, para efeito de análise da eliminação da DBO, 

como um reator de película fina, análogo a um filtro percolador, e se recomenda empregar 

uma carga de DBO5 de 95 Kg/ha.d. A EPA, segundo Coraucci Filho et al. (1999), prescreve 

que, para projetos de aplicação no solo, a carga orgânica de esgotos domésticos deve estar 

compreendida entre 56,1 e 112,2 Kg/ha.d. 



 

 37  

 Na Tabela 3.16, são apresentados os parâmetros de projeto em função do pré-

tratamento utilizado, conforme EPA (1981). 

Entretanto, com base em estudos mais recentes, a própria EPA sugere que os valores 

dos parâmetros normalmente utilizados (Tabela 3.16) são conservadores e indica intervalos de 

valores mais arrojados (Tabela 3.17), alegando poder otimizar as vantagens do uso do sistema 

de escoamento superficial. No entanto, salienta sobre os riscos e as limitações da utilização 

dos parâmetros próximos dos limites tanto inferiores como superiores (EPA, 1984). 

 

Tabela 3.16- Pré-tratamentos e intervalos de parâmetros recomendados para 

escoamento superficial (adaptado de EPA, 1981). 

Pré-tratamento Taxa de 

aplicação 

(m3/m.h) 

Taxa de 

aplicação 

superficial 

(cm/d) 

Período de 

aplicação 

(h/d) 

Freqüência 

de aplicação 

(d/sem) 

Comprimento 

do patamar 

(m) 

Desarenamento e 

gradeamento 

0,07-0,12 0,9-3,0 8-12 5-7 36-45 

Sedimentação 

(primária) 

0,08-0,12 1,4-4,0 8-12 5-7 30-36 

Efluente de lagoa de 

estabilização 

0,03-0,10 1,3-3,3 8-18 5-7 45 

Secundário completo- 

biológico 

0,10-0,20 2,8-6,7 8-12 5-7 30-36 

 

Tabela 3.17- Intervalos de parâmetros de projeto em função do tipo de esgoto a ser 

aplicado (adaptado de EPA, 1984). 

Pré- tratamento Taxa de aplicação  

(m3/h.m) 

Taxa de aplicação 

superficial 

(cm/d) 

Esgoto primário/ Gradeado 0,07-0,12 2,0-7,0 

Célula aerada ( 1 dia de detenção ) 0,08-0,14 2,0-8,5 

Efluente de lagoa de estabilização* 0,09-0,15 2,5-9,0 

Efluente de tratamento secundário** 0,11-0,17 3,0-10,0 

* Não inclui remoção de algas; 

** Recomendado somente para melhoria de tratamento secundário existente 
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Na Tabela 3.18, são mostrados outros valores indicativos dos parâmetros de projeto 

para diferentes níveis de tratamento, os quais têm sido empregados em sistemas reais para 

conseguir os níveis de tratamento indicados na Tabela 3.15. Segundo Metcalf & Eddy (1991), 

eles refletem as experiências mais recentes, as quais têm permitido constatar que se pode 

empregar cargas de aplicação mais elevadas sem comprometer o rendimento dos sistemas. 

 

Tabela 3.18- Valores indicativos dos parâmetros de projeto de sistemas de escoamento 

superficial para diferentes níveis de pré-tratamento (adaptado de Metcalf & Eddy, 

1991). 

Tipo de tratamento prévio Parâmetro Unidades 

Primário/ lagoa 

aerada* 

Lagoas de 

estabilização** 

Secundário/ 

avançado 

Taxa de aplicação m3/h.m 0,19-0,45 <0,11 0,25-0,60 

Comprimento do patamar m 30-45*** >45*** 30-45*** 

Período de aplicação h 8-12 8-12 8-12 

Período de descanso h 16-12 16-12 16-12 

* Tempo de detenção, 1 ou 2 dias; 

** Não recomendado sem estudos pilotos prévios; 

*** Em sistemas de distribuição mediante aspersores, utilizar um comprimento de patamar correspondente ao maior de 45 m 

ou 20 m + alcance dos borrifadores. 

 

3.2.3.3- Métodos de cálculo 

 

 Existem quatro métodos de cálculo, sendo três deles racionais e um empírico. O 

primeiro, o método CRREL, baseia-se na relação entre o tempo de detenção dos esgotos nos 

patamares de tratamento e a redução da massa de DBO, usando dados da performance do 

sistema do CRREL, e validados com dados do sistema de Utica, Missouri e do sistema de 

Davis, Universidade da Califórnia (EPA, 1981; EPA, 1984; Fonseca et al., 2000a; Paganini, 

1997). 

O segundo, o Método da Universidade da Califórnia/ Davis (Método UCD), descreve 

a redução da DBO como função das variáveis comprimento dos patamares e da taxa de 

aplicação, entre 0,08 e 0,24 m3/h.m (EPA, 1981; EPA, 1984; Fonseca et al., 2000a; Paganini, 

1997). 
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O terceiro, o método racional ou USEPA, representa um avanço em relação aos dois 

primeiros. Esse método é, na realidade, uma modificação do método UCD, determinado por 

resultados práticos de campo dos quais foram geradas famílias de curvas. Dessas curvas, 

determina-se o comprimento dos patamares em função da taxa de aplicação e concentração 

remanescente final de DBO (EPA, 1981; EPA, 1984; Fonseca et al., 2000a; Paganini, 1997). 

No método CRREL, a taxa de aplicação é determinada em função do comprimento, 

declividade, período e freqüência de aplicação do esgoto nos patamares, percentual do volume 

percolado e o percentual de remoção de DBO, enquanto, que nos métodos UCD e USEPA, a 

declividade não é considerada. 

E, por fim, o método empírico, que consiste na adoção de parâmetros já consagrados 

através de sistemas em operação. 

 Apesar da existência de métodos de cálculo, a maior parte dos sistemas de disposição 

de esgotos por escoamento superficial foram concebidos e projetados de forma totalmente 

empírica (Paganini, 1997). 

 Fonseca et al. (2000a) desenvolveram um trabalho experimental na Universidade 

Federal de Viçosa, em Viçosa-MG, com o objetivo de avaliar metodologias para 

dimensionamento e operacionalização do tratamento de esgotos brutos de origem doméstica 

pelo método de escoamento superficial. 

 O sistema experimental era composto de tratamento preliminar e 12 patamares de 

irrigação, de 2,0 m de largura por 20,0 m de comprimento, cultivados com capim-coastcross e 

declividade de 2%. Foram testadas as taxas de aplicação de 0,24 e 0,36 m3/h.m, em um 

período de oito horas e cinco dias de aplicação. 

Segundo Fonseca et al. (2000a), os resultados de taxa de aplicação obtidos no 

dimensionamento de tratamento de esgotos por escoamento superficial utilizando os métodos 

CRREL, UCD, USEPA e empírico foram incoerentes, ressaltando a necessidade de 

desenvolvimento de novas metodologias, em função de serem diferentes condições 

edafoclimáticas do Brasil e EUA, onde esses métodos foram desenvolvidos. 

 

3.2.3.4- Aplicações 

 

 Apresentam-se, na Tabela 3.19, os parâmetros de projeto e as médias de concentração 

de SS do afluente e efluente de sistemas de escoamento superficial, como pós-tratamento em 

lagoas de estabilização, em sete localidades dos EUA. 
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Tabela 3.19- Processo de escoamento superficial e remoção de SS de efluentes de 

lagoas de estabilização (adaptado de Witherow e Bledsoe, 1983). 

Aplicação do 

afluente 

Sólidos Suspensos 

(mg/L) 

Localização 

(cm/d) (m3/m.h) 

Comp. do 

patamar  

(m) 

Decliv. do 

patamar 

(%) Afluente Efluente 

Eficiência 

(%) 

3,3 0,12 45 2,0 114 61 46,49 Pauls Valley (Oklahoma) 

3,3 0,12 45 3,0 114 101 11,40 

 3,3 0,12 45 2,0 114 63 44,73 

 3,3 0,12 45 3,0 114 66 42,11 

2,5 0,07 79 4,0 190 47 75,26 Culver (Indiana) 

5,0 0,14 79 4,0 190 60 68,00 

2,5 0,05 45 2,0 61 7 88,52 Utica (Missouri) 

5,0 0,09 45 2,0 58 2 96,55 

 10,0 0,18 45 2,0 65 10 84,62 

 20,0 0,37 45 2,0 96 24 75,00 

12,3 0,31 30 7,0 24 10 58,33 Carbondale (Illinois) 

12,3 0,31 61 12,0 24 13 45,83 

1,9 0,11 36 2,5 11 15 -36,36 Logan (Utah) 

3,7 0,22 36 2,5 11 13 -18,18 

 5,6 0,33 36 2,5 11 12 -9,09 

15,0 0,36 46 2,0 121 80 33,88 Davis (California) 

15,0 0,18 46 2,0 86 24 72,09 

 15,0 0,18 46 2,0 65 13 80,00 

2,2 0,16 50 4,0 112 62 44,64 Easley (South Carolina) 

2,9 0,21 50 4,0 112 59 47,32 

 3,8 0,24 50 4,0 112 51 54,46 

 2,9 0,20 50 4,0 112 67 40,18 

 

 Witherow e Bledsoe (1983) comentam que alguns pesquisadores dos sistemas 

mencionados na Tabela 3.19 mostraram que o processo de escoamento superficial não 

remove, suficientemente, algas dos efluentes de lagoas, para atender aos padrões de descarga 

secundária. Porém, outros pesquisadores mostraram que os processos são eficientes nesse 

sentido. 

Em função disso, Witherow e Bledsoe (1983) efetuaram uma revisão da performance 

desses sistemas e concluíram que, de fato, os sistemas dessas sete localidades não mostram 
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uma relação consistente entre o projeto, operação e a qualidade do efluente exigida para o 

tratamento secundário. Concluíram também que a remoção satisfatória de algas pelo processo 

de escoamento superficial não é uma função da carga hidráulica, taxa de aplicação, 

comprimento do patamar ou declividade do patamar. 

 Witherow e Bledsoe (1983), por outro lado, conduziram um estudo, por um período de 

sete meses, junto ao Laboratório de Pesquisa Experimental Robert S. Kerr, em Ada, 

Oklahoma, EUA. 

O efluente utilizado foi o de duas lagoas facultativas operadas em série, construídas 

especialmente para o estudo. Cada lagoa circular tinha um diâmetro de 6,00 m, profundidade 

de 1,00 m e tempo de detenção de 30 dias, incluindo as duas lagoas. O patamar de aplicação 

no terreno media 11,0 m de largura por 36,0 m de comprimento, com uma declividade de 3%, 

coberto com uma plantação de grama bermuda comum. O subsolo era uma terra densa de 

pouca permeabilidade, que restringiu o movimento descendente da água. 

O efluente, com uma concentração média de SS de 63,7 mg/L, foi retirado 0,30 m 

abaixo da superfície da segunda lagoa e aplicado no topo do terreno com uma taxa de 

aplicação superficial de 2,1 cm/d, taxa de aplicação de 0,063 m3/m.h, período de aplicação de 

12 h/dia e freqüência de aplicação de 6 d/semana. 

As remoções de SS e SSV foram de 58 e 61%, respectivamente, produzindo uma 

concentração média efluente de 26,5 mg/L e 20,8 mg/L, respectivamente. A remoção total da 

concentração de SS, considerando a lagoa e o escoamento superficial, excedeu 85% no 

período de estudo. Por outro lado, a remoção de Pt foi de apenas 17% e de 49% para DQO. 

Em termos de NTK e nitrogênio amoniacal, as remoções foram bastante significativas, 62% e 

92%, respectivamente. 

Segundo Witherow e Bledsoe (1983), esse estudo estabeleceu que o processo de 

escoamento superficial, precedido de uma lagoa facultativa, não encontrou os limites 

estabelecidos para SS durante o período de florescimento das algas, quando o número delas 

era de duas a três vezes maior que o usual. A falha do processo de escoamento superficial, 

segundo os mesmos autores, em atender aos padrões de tratamento secundário é atribuído às 

algas do efluente das lagoas, sendo que o tipo delas pode ser um fator preponderante nesse 

atendimento. 

 A Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB tem procurado, segundo 

Sampaio et al. (1999), criar combinações de tratamento de esgotos, em escala real, que 

atendam tanto os critérios de proteção ambiental, quanto a idéia de tecnologia apropriada. 

Dentro desse enfoque, diversas unidades de tratamento de esgotos foram projetadas e 
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implantadas, sendo que, nas ETE’s Paranoá, Alagado e Santa Maria, o processo de 

escoamento superficial foi utilizado como pós-tratamento dos efluentes das lagoas de alta 

taxa. 

 Sampaio et al. (1999), avaliando o desempenho dessas unidades, informam que alguns 

problemas de colmatação e erosão em escala reduzida têm sido detectados e concluem que o 

processo é adequado para sistemas de médio porte, podendo operar sem grandes problemas e 

com bom desempenho. 

 As ETE’s Paranoá e Alagado foram projetadas para atenderem uma população de 

60.000 habitantes e 84.852 habitantes, respectivamente. Atualmente as populações atendidas 

pela ETE - Paranoá e ETE - Alagado são, respectivamente, 45.976 habitantes e 45.580 

habitantes. Os processos de tratamento adotados nessas duas ETE’s foram reatores anaeróbios 

de fluxo ascendente (UASB), seguidos de lagoas de alta taxa e escoamento superficial (Caesb, 

2000a). 

Os patamares de escoamento superficial, tanto da ETE - Paranoá como os patamares 

da ETE - Alagado, recebem o efluente de nove lagoas de alta taxa. Os patamares foram 

projetados para uma taxa de aplicação de 0,50 m3/m.h, taxa de aplicação superficial de 13,0 

cm/d, período de aplicação de 12 h/dia e freqüência de aplicação de 7 d/semana. Esses 

patamares foram construídos com uma declividade em torno de 5%, cobertos com vegetação 

natural do lugar, sendo esperado um desempenho na remoção de SS de 50% a 60% (Neder e 

Harada, 1997). 

 Esses patamares de escoamento superficial, tanto da ETE – Paranoá quanto da ETE – 

Alagado, vêm sendo operados com taxas de aplicação inferiores às de projeto, uma vez que as 

populações de saturação não foram atingidas (Caesb, 2000a). As taxas de aplicação 

superficiais de operação, atuais, são de 5,2 cm/d e 6,7 cm/d, respectivamente, para os 

patamares da ETE - Paranoá e ETE - Alagado. 

 Na Tabela 3.20, apresentam-se os dados de desempenho dos patamares de escoamento 

superficial da ETE - Paranoá e ETE – Alagado, operadas pela CAESB, que usam o 

escoamento superficial como pós-tratamento de efluentes de lagoas de alta taxa. Não serão 

apresentados os dados da ETE - Santa Maria, uma vez que essa ETE entrou em operação 

recentemente e os dados ainda não estão consolidados. 

 Verifica-se, com base na Tabela 3.20, que os desempenhos médios, no período de 

janeiro a dezembro de 2000, na remoção de SS, respectivamente, de 19,96% e 30,95% para os 

patamares da ETE - Paranoá e ETE - Alagado, estão bem abaixo do esperado de 50% a 60%. 
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Tabela 3.20- Desempenho dos patamares de escoamento superficial das ETE’s 

Paranoá e Alagado no período de janeiro a dezembro de 2000 (Caesb, 2001). 

ETE – Paranoá ETE – Alagado 

Concentração média 

(mg/L) 

Concentração média 

(mg/L) 

Característica 

Afluente Efluente 

Remoção 

média  

(%) Afluente Efluente 

Remoção 

média 

(%) 

DQO 731,56 566,26 22,67 480,92 381,42 21,68 

DBO5 235,14 185,95 18,68 - - - 

SS 228,75 186,00 19,96 280,08 197,83 30,95 

NTK 59,14 47,51 20,54 62,69 53,18 15,77 

Pt 11,87 10,75 8,88 10,40 9,67 6,98 

 

3.2.3.5- Outras aplicações 

 

Segundo Paganini (1997), a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo – SABESP iniciou pesquisas, em 1983, para utilizar sistemas de disposição de esgotos 

no solo. No ano de 1984, ao concluir o projeto e a obra, iniciou-se a operação do sistema de 

escoamento superficial no município de Populina. 

 A planta de Populina foi constituída por gradeamento, desarenação e sistemas de 

distribuição em patamares inclinados, cobertos com gramíneas, portanto, para tratamento de 

esgotos primários. Esse sistema, segundo Paganini (1997) apresentou , no período de jan/92 a 

fev/93, remoção de SS na faixa de 75 a 98% e DBO em torno de 95%. 

Fonseca et al. (2000b) desenvolveram um trabalho experimental, durante seis meses, 

na Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa-MG, com o objetivo de avaliar a eficiência do 

tratamento de esgotos brutos de origem doméstica pelo método de escoamento superficial. 

 O sistema experimental era composto de tratamento preliminar e 12 patamares de 

irrigação, de 2,0 m de largura por 20,0 m de comprimento, cultivadas com capim-coastcross 

(Cynodon dactylon) e declividade de 2%. Foram testadas as taxas de aplicação de 0,24 e 0,36 

m3/h.m, em um período de oito horas e cinco dias de aplicação. 

Segundo Fonseca et al. (2000b), a eficiência de remoção de sólidos sedimentáveis no 

efluente foi superior a 98,8%, ao passo que a remoção de sólidos totais variou de 35,3% a 

41,2% para as taxas de aplicação de 0,36 m3/h.m e 0,24 m3/h.m, respectivamente. A remoção 



 

 44  

de DBO variou de 54% a 75% e de 47% a 75% para as taxas de 0,24 m3/h.m e 0,36 m3/h.m, 

respectivamente. 

 Fonseca et al. (2000b) concluem que os resultados obtidos não atenderam aos padrões 

de lançamento de efluentes nos corpos receptores de água no Estado de Minas Gerais, 

contidos na Deliberação Normativa da Comissão de Política Ambiental - COPAM nº 010/86, 

que é de 90 mg/L e 60 mg/L (ou 85%de remoção), em termos de DQO e DBO, 

respectivamente. 

 Comentam ainda, Fonseca et al. (2000b), que os resultados insatisfatórios, em termos 

de matéria orgânica do efluente final no sistema, devem-se, provavelmente, a dois fatores 

principais: i) o tempo de operação de seis meses, provavelmente insuficiente para a completa 

formação do filme biológico; e ii) o tamanho dos patamares de escoamento superficial de 20 

m, considerando-se que não houve variação significativa na remoção do material orgânico no 

efluente dos patamares em ambas as taxas de aplicação estudadas. 

 Figueiredo (1985) desenvolveu uma pesquisa em uma área experimental localizada na 

cidade de Davis, Califórnia, EUA. A área experimental consistia de quarenta patamares, cada 

um com 25,0 m de largura por 41,5 m de comprimento e declividade de 2%. Dezoito deles 

receberam esgoto bruto, outros dezoito receberam esgoto primário e quatro foram utilizados 

como controles, não recebendo esgotos. 

 Nos patamares alimentados com esgoto primário, Figueiredo (1985) obteve resultados 

médios de remoção de 89,3% de DBO5 e de 88,7% de SS para concentrações médias afluentes 

de 72,1 mg/L e de 72,9 mg/L, respectivamente. Esses patamares foram alimentados a uma 

taxa de aplicação de 0,16 m3/h.m, período de aplicação de 8 h/dia e freqüência de cinco 

dias/semana. 

 Figueiredo (1985) ressalta as remoções obtidas para o esgoto bruto, valores próximos 

de 95% para DBO5 e SS, uma vez que se pode economizar com a eliminação do tratamento 

primário, tornando o sistema mais simples. O autor conclui que a eficiência do sistema de 

escoamento superficial é dependente da taxa de aplicação e do período e freqüência de 

aplicação, obtendo-se melhores resultados com menores taxas de aplicação. 

 O sistema de escoamento superficial já é amplamente utilizado para o tratamento de 

esgotos brutos, apresentando excelentes eficiências na remoção de DBO e sólidos. Porém, 

segundo Melo et al. (2000), a disposição controlada de água residuária no solo tem sido 

considerada pela maioria dos estudiosos como uma técnica de pós-tratamento. 

 Chernicharo (1997) afirma que os sistemas anaeróbios encontram uma grande 

aplicabilidade no Brasil, devido às suas vantagens inerentes e às favoráveis condições 
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climáticas, de temperaturas mais altas. Porém ressalta que esses sistemas têm dificuldades em 

produzir um efluente que atenda aos padrões de lançamento exigidos pela legislação 

ambiental. Chernicharo (1997) acrescenta que essa limitação deve servir de estímulo para que 

sejam realizadas pesquisas que avaliem a questão do tratamento anaeróbio e do pós-

tratamento de seus efluentes. Ao encontro dessa premissa, o Programa de Pesquisa em 

Saneamento Básico - PROSAB, em andamento, inclui o estudo do tratamento anaeróbio 

associado à disposição controlada no solo, contando com vários trabalhos em execução. 

 Klusener Filho et al. (2000) desenvolveram um trabalho experimental em uma área 

junto à Estação de Tratamento de Efluentes do bairro Graminha, Limeira, São Paulo. O 

experimento era constituído por quatro filtros anaeróbios de fluxo ascendente, cada um com 

volume de 500 litros, seguidos por um patamar de 40,0 m de comprimento por 4,35 m de 

largura, declividade de 3,5%, coberta com grama Tifton 85 (Cynodon sp). 

 O efluente dos filtros anaeróbios foi descarregado a uma taxa de aplicação de 0,10 

m3/h.m, período de aplicação de 8 horas e freqüência de aplicação de 5 dias/semana. As 

remoções médias obtidas, no escoamento superficial, foram de 78,50% de DBO e 45,14% de 

SS para concentrações efluentes de 36,90 mg/L e 48,50 mg/L, respectivamente. As remoções 

de NTK e Pt, no escoamento superficial, foram bastante significativas, 84,31% de NTK e 

77,80% de Pt, para concentrações efluentes de 10,30 mg/L e 0,80 mg/L, respectivamente. As 

remoções globais ficaram em 90,20% para DBO, 81,40% para SS, 78,60% para NTK e 85,8% 

para Pt. 

 Cota et al. (2000) conduziram uma investigação de um sistema de escoamento 

superficial operado em regime hidráulico transiente, aplicado ao pós-tratamento de efluentes 

de um reator UASB compartimentado. O efluente do reator, com volume de 9 m3, foi 

encaminhado a 3 patamares com 25 m de comprimento, 3 m de largura, 4% de declividade, 

coberta com Tifton 85, a uma taxa de aplicação média de 0,48 m3/m.h. 

 Em termos globais, o sistema apresentou 88% de remoção de SS, 84% de DBO5, 43% 

de NTK e 33% de N-NH4 para concentrações efluentes de 57 mg/L, 62 mg/L, 27 mg/L e 26 

mg/L, respectivamente. Os patamares de escoamento superficial, por sua vez, apresentaram 

remoções de 60% para SS, 68% para DBO5, 43% para NTK e 33% para N-NH4. 

Segundo Cota et al. (2000), o sistema de pós-tratamento foi capaz de produzir um 

efluente com características bastante razoáveis, porém, não conseguiu, em nenhum momento, 

atingir o padrão de lançamento para amônia, igual a 5 mg/L. Um outro aspecto abordado por 

eles foi com relação à avaliação nutritiva da cobertura vegetal, visando a sua utilização na 

alimentação animal. Os autores concluem que, de um modo geral, os resultados de proteína 
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bruta, cálcio e fósforo, apresentaram-se superiores aos obtidos em outros estudos que 

avaliaram o Tifton 85 e outros gêneros de Cynodon. 
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bruta, cálcio e fósforo, apresentaram-se superiores aos obtidos em outros estudos que 

avaliaram o Tifton 85 e outros gêneros de Cynodon. 

 

3.2.4- Terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial 

 

 Na literatura inglesa, são denominados por “Wetlands” os terrenos onde a superfície 

da água é próxima à superfície do solo, o suficiente para manter condições saturadas, com 

uma vegetação associada. Esses terrenos são caracterizados tipicamente por vegetação 

aquática emergente, mostrada na Figura 3.5, tais como: taboas (Typha), juncos (Scirpus) e 

canas (Phragmites). Podem conter, também, várias outras espécies flutuantes (Eichhornia) e 

submersas (Reed et al., 1988). 

No Brasil, ainda não existe uma nomenclatura suficientemente consolidada para o 

termo “Wetlands”, sendo o sistema por alguns autores denominados de brejos (Lima, 1998) e 

por outros de alagados (Mansor, 1997), leitos cultivados (Souza e Bernardes, 1996; Lima, 

1998; Ceballos et al., 2000), várzeas artificiais (Roston, 1995), banhados artificiais de leitos 

cultivados (Imolene et al., 1999), terras úmidas (Marques, 1999) e “Wetlands” (Sousa et al., 

2000). No presente trabalho, adotar-se-á a denominação utilizada por Marques (1999), porém, 

em vez de úmidas, utilizar-se-á alagadas, uma vez que úmida significa levemente molhada, 

não necessariamente saturada. 

 

 

 Figura 3.5- Plantas aquáticas comuns (adaptado de EPA, 1988). 
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 Segundo Marques (1999), a associação entre água residuária e terras alagadas, nos 

EUA, tem envolvido: a disposição de efluente tratado em terra alagada natural; o uso de terras 

alagadas naturais para renovação adicional de água residuária; o uso de efluentes ou águas 

residuárias parcialmente tratadas para melhora, restauração ou criação de terras alagadas; e o 

uso de terras alagadas construídas como processos de tratamento de água residuária. 

 

a) Terras alagadas naturais 

 

 Do ponto de vista normativo, segundo Metcalf & Eddy (1991), as terras alagadas 

naturais se consideram corpos de água receptores. Portanto, o lançamento a estes terrenos está 

sujeito, na maioria dos casos, a limitações normativas aplicáveis que podem obrigar o 

tratamento secundário ou avançado das águas a serem lançadas. Porém, o principal objetivo 

do lançamento a zonas alagadas naturais deveria ser a melhoria do habitat existente, uma vez 

que a modificação das terras alagadas existentes pode ser contraproducente para o 

ecossistema natural e, em geral, não é uma prática que deve ser abordada. 

 

b) Terras alagadas construídas 

 

 Segundo Marques (1999), as terras alagadas construídas procuram manter a mesma 

capacidade de tratamento que as naturais, em particular a capacidade de degradar matéria 

orgânica e conter nutrientes, com a vantagem de não estarem sujeitas às limitações de 

lançamentos a ecossistemas naturais. 

Existem dois tipos de terras alagadas construídas para tratamento de águas residuárias: 

os sistemas de água livre superficial - FWS e os sistemas de fluxo subsuperficial - SF (Crites, 

1994). 

Os sistemas FWS consistem em canais paralelos com o fundo constituído por solo 

relativamente impermeável, vegetação emergente e níveis de água pouco profundos (0,10 a 

0,60 m), sendo empregados para proporcionar tratamento secundário ou avançado. 

Normalmente, a água residuária pré-tratada é aplicada de forma contínua e o tratamento se 

produz durante a circulação da água através dos talos e raízes da vegetação emergente. Nesse 

tipo, a água é exposta à atmosfera e a reaeração da superfície é a principal fonte de oxigênio 

(WPCF, 1990). 

 Os sistemas SF, mostrado na Figura 3.6, são também projetados com o objetivo de 

proporcionar tratamento secundário ou avançado. Esses sistemas têm recebido o nome de 
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“zona de raízes” ou “filtro de meio granular e junco” e consistem em canais com fundos 

relativamente impermeáveis preenchidos com um meio de pedras ou arenoso para o 

crescimento da vegetação emergente. O nível da água é mantido na superfície dos meios 

permeáveis ou abaixo dela e o oxigênio transferido pelas plantas para seus sistemas de raízes 

é a maior fonte de oxigênio para esses sistemas (WPCF, 1990). 

Segundo Middlebrooks (1995), os SF têm certas vantagens em relação aos FWS. Uma 

vez mantida a superfície da água abaixo da superfície do solo evitam-se a produção de odores, 

exposição da água residuária, proliferação de insetos vetores e roedores. 

 

 

 

Figura 3.6- Seção transversal de um sistema de fluxo subsuperficial–SF (adaptado de 

EPA, 1988). 

 

3.2.4.1- Definições e aspectos fundamentais 

 

As características do local que devem ser consideradas, quando do projeto de sistemas 

de terras alagadas, incluem a topografia, as características do solo, o uso atual do terreno, o 

risco de inundação e o clima (Metcalf & Eddy, 1991). 

O terreno ideal para a instalação de um sistema de terras alagadas deve apresentar 

topografia horizontal ou com ligeira declividade. Para os sistemas de fluxo subsuperficial, 

pode-se projetar e construir com declividades de 1% ou mais (Metcalf & Eddy, 1991). O 

fundo deve ser relativamente impermeável e possuir uma camada de terra, pedra, cascalho ou 

outro meio que sustente a vegetação emergente, incluindo resíduos orgânicos (por exemplo, 

palha de arroz, casca de árvores), resíduos de mineração de carvão, lodo, argila e argila 

expandida (WPCF, 1990; Marques, 1999). 
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Tanner e Sukias (1995) complementam que o substrato, além de fornecer suporte 

físico para o crescimento das plantas, também se constituem em superfície para adsorção de 

SS, além de servir, segundo Marques (1999), como canais de fluxo e facilitar o escoamento da 

água residuária. 

Segundo Marques (1999), os substratos com alto potencial de remover fósforo são os 

de textura fina, com permeabilidade baixa/moderada, que, no entanto, apresentam o 

inconveniente de limitar a capacidade hidráulica do sistema. Deve ser evitado o uso de solos 

locais diretamente como substrato, segundo o mesmo autor, em função do envelhecimento 

precoce dos sistemas, perda de eficiência para remover matéria orgânica e redução do volume 

entre as partículas constituintes. 

 Tanner e Sukias (1995) ressaltam que a acumulação de SS dentro do substrato tem 

importante conseqüência na manutenção da condutividade hidráulica e no tempo de detenção 

exigido para o tratamento. A oclusão e o preenchimento dos espaços intersticiais reduzirão o 

volume efetivo disponível dentro do substrato, aumentando as velocidades de fluxo, 

diminuindo o tempo de detenção hidráulica, e promovendo o fluxo superficial e curtos-

circuitos. 

 Para Tanner e Sukias (1995), a taxa de acumulação de sólidos no substrato irá 

depender, inicialmente, somente da carga de sólidos do afluente e da eficiência de retenção. A 

longo prazo, fatores como a parte degradável da matéria em suspensão e a sua taxa de 

degradação microbiana e química sob, as condições ambientais predominantes, como 

temperatura, disponibilidade de nutrientes, níveis de oxigênio e potencial de oxiredução, irão 

determinar a sua taxa de acumulação. 

 Segundo Marques (1999), uma variedade de macrófitas aquáticas emergentes têm sido 

usada na construção de terras alagadas, atendendo muitas vezes à preferência do projetista ou 

pesquisador. Entre as mais usadas estão as espécies pertencentes aos gêneros Typha, Scirpus, 

Carex e Phagmites. No entanto, segundo o mesmo autor, alguns critérios devem ser seguidos 

para a seleção das espécies. Critérios básicos para a seleção são fundamentados no uso de 

espécies locais e que as mesmas tenham tolerância a prolongados períodos de submergência 

ou permanência em substrato saturado a maior parte do ano. 

 Segundo WPCF (1990), a vegetação é um importante componente do sistema, porém 

mais pela sua presença física e como fonte de oxigênio do que pela capacidade de apreensão 

de contaminantes. No entanto, se a colheita e remoção do local forem feitas de forma 

freqüente, haverá a contribuição na remoção de nutrientes. Stowell et al. (1981) contestam 

essa capacidade de remoção de nutrientes, em parte, ao afirmarem que a colheita de plantas 
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visando remover contaminantes é, de um modo geral, ineficiente, e que a necessidade em 

colhê-las será uma função de fatores climáticos. 

 A vegetação é uma fonte importante de oxigênio, uma vez que, conforme Marques 

(1999), é sabido que solos de terras alagadas naturais submersos por longos períodos de 

tempo se tornam anaeróbios, sendo isso também verificado em sistemas construídos. Visando 

balancear essa situação, usa-se a vegetação, a qual incorpora ar pelas folhas e o transfere para 

os rizomas e raízes por meio do aerenquima (um tipo de tecido vegetal), permitindo que o 

substrato, na vizinhança imediata de rizomas e raízes, mantenha-se aeróbio pela transferência 

de oxigênio. 

Um outro fator também importante, relacionado à vegetação, é a evapotranspiração, 

principalmente nos meses de verão, quando ocorre um perda acentuada de água, diminuindo o 

volume de água no sistema. Segundo Marques (1999), essa perda de água implica aumento na 

concentração de poluentes pelo sistema, mesmo que a eficiência seja efetiva em base de 

renovação de massa. Outro problema que pode ocorrer, segundo Marques (1999), é o aumento 

do potencial para a formação de condições anóxicas ou anaeróbias, afetando a eficiência do 

sistema. 

 É possível utilizar sistemas de terras alagadas em zonas de clima frios, porém, nos 

casos que as baixas temperaturas não permitirem alcançar os objetivos do tratamento 

preestabelecido, será necessário armazenar a água residuária (Metcalf & Eddy, 1991). Por 

outro lado, Stowell et al. (1981) alertam que uma conseqüência de climas mais frios será a 

necessidade de maior área de superfície de tratamento e tempo de detenção hidráulica mais 

longo, uma vez que os sistemas aquáticos são sensíveis à temperatura, bem como à chuva e ao 

vento, ou seja, aos fatores climáticos. 

A temperatura do ar, que afeta tanto a sobrevivência da planta como a temperatura da 

água, tem um efeito significativo no desempenho do sistema. A temperatura afeta 

drasticamente a taxa do metabolismo das plantas e bactérias, por conseguinte, a taxa de 

remoção dos mecanismos dependentes da atividade biológica, tanto diretos como indiretos, 

será também afetada, uma vez que é função da temperatura do ar e da água. As tempestades 

podem resultar em uma sobrecarga hidráulica para o sistema aquático e os ventos fortes, por 

sua vez, podem danificar as plantas de uma forma que elas não funcionarão como pretendido 

(Stowell et al., 1981). 

Segundo Stowell et al. (1981), esses sistemas estão aptos a produzir, consistentemente, 

efluentes com concentrações de DBO abaixo de 10 mg/L, de SS abaixo de 10 mg/L e de 
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nitrogênio total abaixo de 5 mg/L. Já com relação a fósforo, as remoções não têm sido 

consistentes. 

 O nível mínimo de tratamento prévio para os sistemas de terras alagadas deve ser o 

tratamento primário, lagoas aeradas com curto tempo de detenção ou outra forma de 

tratamento equivalente. No tratamento prévio deve-se evitar o uso de lagoas de estabilização 

que gerem grandes concentrações de algas, visto que, da mesma forma que nos sistemas de 

escoamento superficial, no sistema de terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial, não 

se consegue eliminar as algas com regularidade (Metcalf & Eddy, 1991). Entretanto, 

contrariamente, EPA (1993) ressalta que a remoção de SS é muito efetiva em terras alagadas 

construídas de fluxo subsuperficial. 

 

3.2.4.2- Mecanismos de remoção de contaminantes 

 

 Os mecanismos de redução dos contaminantes em sistemas aquáticos, comuns de 

águas residuárias, são descritos a seguir, conforme Stowell et al. (1981). 

 

a) Remoção de DBO 

 

A DBO associada com sólidos sedimentáveis é removida por sedimentação. A DBO 

coloidal/solúvel permanecendo em solução é removida através da atividade metabólica 

resultante dos microorganismos que estão: i) suspensos na coluna d’água; ii) ligados aos 

sedimentos; e iii) ligados às raízes e sistemas das plantas aquáticas. 

 

b) Remoção de Sólidos 

 

Os sólidos sedimentáveis e flutuantes originários da água residuária são removidos 

devido ao longo tempo de detenção hidráulica. Os sólidos não sedimentáveis/coloidais são 

removidos, pelo menos parcialmente, pelo crescimento bacteriano (do qual resulta a 

sedimentação de alguns sólidos coloidais e o decaimento microbiano de outros), colisões 

(inercial e browniana), e adsorção de outros sólidos (plantas, fundo da lagoa e sólidos 

suspensos). 
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c) Remoção de nitrogênio 

 

O nitrogênio é removido durante o tratamento por um número de mecanismos: i) 

assimilação e subsequente colheita das plantas; ii) volatilização da amônia; iii) 

nitrificação/desnitrificação bacteriana (que parecem ter o maior potencial na remoção de 

nitrogênio). 

 

d) Remoção de fósforo 

 

A remoção potencial de fósforo é variável e transitória. Os mecanismos de remoção de 

fósforo são a assimilação pelas plantas e o armazenamento biológico e químico de fósforo em 

sedimentos, sendo o último o mais importantes. A destinação final do fósforo poderá ser feita: 

i) colhendo as plantas; ii) dragando os sedimentos; iii) ressolubilizando o fósforo armazenado 

nos sedimentos e liberando-os na água, nos momentos em que terão um menor impacto no 

meio ambiente. 

 

e) Remoção de metais pesados 

 

Os metais pesados são removidos durante o tratamento por: i) assimilação das plantas; 

ii) precipitação química; iii) troca iônica com adsorção no lodo sedimentado e compostos 

orgânicos. O potencial em remover metais da colheita das plantas é menor quando comparado 

aos mecanismos químicos. A destinação final dos metais pesados deverá ser pelos mesmos 

métodos descritos para o fósforo. 

 

f) Remoção de orgânicos refratários 

 

Os compostos orgânicos refratários são removidos da solução, pelo menos 

parcialmente, pela assimilação das plantas, adsorção na superfície do sistema e processos 

físicos, químicos e biológicos, que alteram a natureza química dos compostos. 

 

g) Remoção de bactérias e vírus 

 

As concentrações de organismos patogênicos são reduzidas por uma prolongada 

exposição (dias) a fatores físicos, químicos e biológicos, hostis a esses organismos. A 
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extensão e credibilidade das reduções das concentrações de patogênicos são desconhecidas. 

Consequentemente, algumas formas de desinfecção, por exemplo, cloração, serão necessárias 

para satisfazer a saúde pública e a qualidade da água exigida em quase todas as situações de 

tratamento de água residuária. 

Os principais mecanismos de remoção de contaminantes, que acontecem nos sistemas 

aquáticos, são resumidos na Tabela 3.21. 

 

Tabela 3.21- Mecanismos de remoção de contaminantes em sistemas aquáticos 

(adaptado de Stowell et al., 1981) 

Mecanismos Contaminante afetadoa Descrição 

Físico 

- Sedimentação P- Sólidos sedimentáveis 

S- Sólidos coloidais 

I- DBO, nitrogênio, fósforo, metais 

pesados, orgânicos refratários, bactérias, 

vírus 

Sólidos sedimentáveis por gravidade (e constituintes 

contaminantes) 

- Filtração S- Sólidos sedimentáveis, sólidos 

coloidais 

Partículas filtradas mecanicamente à medida que a 

água passa por meio do substrato e massa de raízes. 

- Adsorção S- Sólidos coloidais Força atrativa entre partículas (força de van der Waals) 

Químico   

- Precipitação P- Fósforo, metais pesados Formação de co-precipitação com compostos 

insolúveis. 

- Adsorção P- Fósforo, metais pesados Adsorção no substrato e superfícies de plantas. 

 S- Orgânicos refratários  

- Decomposição P- Orgânicos refratários, bactérias e 

vírus 

Decomposição ou alteração de compostos menos 

estáveis por fenômenos de oxidação e redução. 

Biológico 

- Metabolismo microbianob P- Sólidos coloidais, DBO, nitrogênio, 

orgânicos refratários 

Remoção de sólidos coloidais e orgânicos solúveis por 

bactérias suspensas, bênticas e epifíticas (planta como 

suporte). Nitrificação/desnitrificação bacteriana.  

- Metabolismo de plantasb S- Orgânicos refratários, bactérias, vírus Assimilação e metabolismo orgânico das plantas. 

Excreções das raízes condicionadas por tóxicos dos 

organismos introduzidos. 

- Absorção pelas plantas S- Nitrogênio, fósforo, metais pesados, 

orgânicos refratários, 

Sob condições adequadas, quantidades significantes 

desses contaminantes serão tomadas pelas plantas. 

- Decaimento natural P- Bactérias e vírus Decaimento natural de organismos em um meio 

ambiente desfavorável 
a P = efeito primário, S = efeito secundário, I = efeito incidental (efeito ocorrendo incidentemente pela remoção de outro 

contaminante); 
b O termo metabolismo inclui reações de síntese e catabolismo. 
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3.2.4.3- Parâmetros de projeto 

 

 Segundo Metcalf & Eddy (1991), os principais parâmetros de projeto dos sistemas de 

terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial incluem o tempo de detenção hidráulica, a 

profundidade, a geometria dos tanques (largura e comprimento), a carga de DBO5 e a taxa de 

aplicação. 

 Na Tabela 3.22, são indicados os intervalos de valores desses parâmetros, 

recomendados para projeto. 

 

Tabela 3.22- Valores indicativos para o projeto de terras alagadas construídas de fluxo 

subsuperficial (adaptado de Metcalf & Eddy, 1991). 

Parâmetro de projeto Unidades Intervalo 

Tempo de detenção hidráulica d 4-15 

Profundidade da água m 0,3-0,75 

Carga de DBO5 Kg/ ha.d <67 

Taxa de aplicação m3/m2.d 0,014-0,046 

Superfície específica ha/(1000 m3/d) 7,1-2,15 

 

 

a) Tempo de detenção hidráulica 

 

 Para determinação do tempo de detenção hidráulica de sistemas de terras alagadas 

construídas de fluxo subsuperficial, projetados para eliminação de DBO, tem-se proposto um 

modelo de eliminação de primeira ordem (Reed et al., 1988): 

 

 Ce/Co = exp (- KT  t’)                                                                                         (Eq. 3.1) 

Onde: 

Ce = concentração de DBO5 do efluente, mg/L; 

Co = concentração de DBO5 do afluente, mg/L; 

KT  = constante de velocidade de primeira ordem dependente da temperatura, d-1; 

t’ =  tempo de detenção teórico ou tempo de detenção nos vazios intersticiais. 

 

t’= (C W ?  d)/ Q                                                                                                (Eq. 3.2) 
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Onde: 

C = comprimento do tanque, m; 

W = largura do tanque, m; 

?  = porosidade do meio; 

d = profundidade do tanque, m. 

 O tempo de detenção real é função da condutividade hidráulica do meio e do 

comprimento do tanque. Relação que se pode expressar pela forma: 

 

 t = C/(Ks S)                                                                                                          (Eq. 3.3) 

Onde: 

C = comprimento do tanque, m; 

Ks = condutividade hidráulica, m3/m2 .d; 

S = declividade do tanque, m/m. 

 

 Segundo Reed et al. (1988), o valor de KT  varia de 0,8 a 1,1 d-1 para areia e cascalho. 

 Segundo Crites (1994), o tempo de detenção para sistemas de terras alagadas 

construídas de fluxo subsuperficial varia de 5 a 7 dias. 

 Metcalf & Eddy (1991) recomendam cautela ao aplicar qualquer das equações 

propostas, uma vez que são derivadas a partir de dados de funcionamento de um número 

limitado de sistemas. Enfatizam que todos os valores de projeto devem permanecer dentro dos 

intervalos propostos na Tabela 3.22, e recomendam ainda estudos em escala piloto, antes de 

se conceberem projetos de sistemas com grandes dimensões. 

 Nas Tabelas 3.23 e 3.24 são indicadas as características dos meios normalmente 

empregados em SF. 

 

Tabela 3.23- Características típicas do meio filtrante para sistemas de fluxo 

subsuperficial (EPA, 1988) 

Tipo do meio Tamanho do grão 

(máximo 10% ),  

mm 

Porosidade, 

 ?  

Condutividade 

hidráulica, 

 Ks, m3/m2.d 

K20 

Areia média 1 0,42 420 1,84 

Areia grossa 2 0,39 480 1,35 

Areia c/ pedra 8 0,35 500 0,86 
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Tabela 3.24- Características típicas do meio para sistemas de fluxo subsuperficial 

(EPA, 1993). 

Tipo Tamanho efetivo 

D10, mm 

Porosidade,  

n (%) 

Condutividade 

hidráulica,  

Ks, m3/m2.d 

Areia grossa 2 32 1.000 

Areia c/ pedra 8 35 5.000 

Cascalho fino 16 38 7.500 

Cascalho médio 32 40 10.000 

Rocha grossa 128 45 100.000 

 

 

b) Profundidade da água 

 

 A profundidade é controlada pela profundidade de penetração das raízes e rizomas das 

plantas, uma vez que são elas que fornecem oxigênio através do sistema raiz/ rizoma (Metcalf 

& Eddy, 1991). Marques (1999) menciona que a profundidade do leito varia de acordo com a 

macrófita emergente utilizada, sendo conhecidos os limites de 76 cm para Scirpus sp. e 30 cm 

para Typha sp., o que é por sua vez, confirmado por Reed (1991) ao recomendar 30 cm ou 

mais. 

 

c) Superfície e geometria dos depósitos 

 

 A área transversal (Ac) pode ser estabelecida pela capacidade hidráulica necessária, 

sendo expressa de acordo com a seguinte equação: 

 

 Ac = Q/(ks S)                                                                                                       (Eq. 3.4) 

Onde Q, ks e S já foram definidos anteriormente. 

A velocidade de fluxo definida pelo produto (ks S) deve-se limitar a 6,8 m/d, visando 

minimizar o arraste localizado de películas biológicas (Reed et al., 1988). 

A largura necessária é função da superfície transversal e da profundidade de projeto, e 

se calcula empregando a seguinte equação ( Metcalf & Eddy, 1991): 
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 W = Ac/d                                                                                                             (Eq. 3.5) 

 

 O comprimento necessário pode ser determinado empregando a equação 3.2. 

 

d) Carga de DBO5 

 

 WPCF (1990) recomenda para carga de DBO o valor máximo de 110 Kg/ha.d, ao 

passo que Metcalf & Eddy (1991) recomenda 66,5 Kg/ha.d. Em sistemas que tratam águas 

residuárias com uma quantidade considerável de sólidos sedimentáveis, a taxa de aplicação 

deverá ser menor ou então distribuir de forma escalonada o afluente ao longo de todo o 

comprimento, visando evitar o desenvolvimento de condições anaeróbias na entrada do 

depósito (Metcalf & Eddy, 1991). 

 

e) Taxa de aplicação 

 

 Segundo Metcalf & Eddy (1991), nos sistemas de terras alagadas, a taxa de aplicação 

(Lw) não só é um parâmetro de projeto de importância crítica, como é um parâmetro útil na 

hora de estabelecer comparações entre diferentes sistemas. As taxas de aplicação empregadas 

na prática variam entre 150 e 500 m3/ha.d (EPA, 1988). 

Para estabelecer comparações entre diferentes sistemas e para estimar rapidamente a 

superfície necessária, também se emprega o inverso da taxa de aplicação, a superfície 

específica necessária (Asp). Os valores da superfície específica necessária, empregados na 

prática, variam entre 2,0 e 7,0 ha/1000 m3.d., o equivalente a 0,046 m3/m2.d e 0,014 m3/m2.d, 

respectivamente (Metcalf & Eddy, 1991). Reed et al. (1988) recomendam uma taxa de 

aplicação de 0,06 m3/m2.d com a expectativa de um efluente com uma concentração de 5 a 15 

mg/L de SS e 5 a 10 mg/L de DBO5. 

 

3.2.4.4- Aplicações 

 

 Segundo Middlebrooks (1995), alguns sistemas de terras alagadas construídas de fluxo 

subsuperficial foram implantadas primeiramente na Europa, nos anos 60. Posteriormente, sua 

utilização se disseminou nos EUA no início dos anos 80. 

Os dados de desempenho de quatorze sistemas de terras alagadas construídas de fluxo 

subsuperficial, representativos nos EUA (EPA, 1993), são apresentados na Tabela 3.25. 
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Tabela 3.25- Performance de terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial nos 

EUA (EPA, 1993) 

DBO5  

(mg/L) 

SS  

(mg/L) 

Localização/ Pré-tratamento Tipo de 

efluente  

Taxa de 

aplicação 

(m3/m2.d) Afl. Efl. Afl. Efl. 

Eficiência de 

remoção SS 

(%) 

Greenleaves, Mandeville (Louisiana)/  

Lagoa 2 células ( 1ª aerada) 

Municipal 0,13 36 12 42 10 76,19 

Degussa, Mobile (Alabama)/  

Vala de oxidação 

Industrial 0,76 5 4 23 4 79,17 

Bear Creek (Alabama)/  

Aeração extendida 

Doméstico 0,03 13 1 60 3 95,00 

Monterey (Virginia)/  

Tanque Imhoff 

Municipal 0,42 39 15 32 7 78,12 

Denham Springs (Louisiana)/  

Lagoa facultativa 

Municipal 0,11 25 10 48 14 70,83 

Benton (Louisiana)/  

Lagoa facultativa + recirculação 

Municipal 0,06 18 6 57 4 93,00 

Haughton (Louisiana)/  

Lagoa facultativa 

Hospital 0,06 12,5 2 47 14 70,21 

Carville (Louisiana)/  

Lagoa 3 células ( 1ª aerada ) 

Municipal 0,18 20 8 93 17 81,72 

Mandeville (Louisiana)/  

Lagoa 3 células aeradas 

Municipal 0,25 41 10 59 7 88,14 

Benton (Kentucky)/  

Lagoa facultativa 

Municipal 0,047 26 9 56 9 83,93 

Hardin (Kentucky), Phragmites/  

Lagoa estabilização 

Municipal 0,07 51 9 118 17 85,60 

Hardin (Kentucky), Scirpus/  

Lagoa estabilização 

Municipal 0,06 51 4,1 118 9,4 92,00 

Utica (Missouri), North System/  

Lagoa facultativa 

Municipal 0,03 38 14 52 23 55,77 

Utica (Missouri), South System/  

Lagoa facultativa 

Municipal 0,05 31 11 32 11 65,63 

 

 Pode ser observado que cerca de metade desses sistemas, segundo a Tabela 3.24, 

apresentou uma boa eficiência em termos de remoção de SS, acima de 80%, sendo que apenas 

dois apresentaram eficiência abaixo de 70%. Também pode ser observado que as taxas de 

aplicação são relativamente baixas, próximas a 0,06 m3/m2.d, valor recomendado por Reed 

(1991), excetuando-se os sistemas Degussa, Mobile (Alabama), Monterey (Virginia), Carville 

(Louisiana) e Mandeville (Louisiana) que foram operados com taxas mais altas. 
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Pode ser constatado, também, que todos os sistemas receberam afluentes com 

concentrações de DBO5 e SS relativamente baixas, sendo que apenas os dois sistemas de 

Hardin, Kentucky, ultrapassaram 100 mg/L em termos de SS. 

 Reed (1991) efetuou um inventário dos processos de terras alagadas dos EUA, 

identificando um total de 192 instalações, sendo 98 de fluxo subsuperficial, incluindo 

sistemas em operação, construção, projeto e em planejamento. 

 Os levantamentos efetuados por Reed (1991) indicaram três categorias ou tipos de 

sistemas de fluxo subsuperficial, em função da abordagem de projeto. A seguir, descrevem-se 

os tipos de sistemas identificados e as características levantadas sobre eles. 

 

a) Tipo I- Procedimentos de projeto TVA 

 

São procedimentos recomendados pela Jurisdição do Vale do Tennessee e derivados 

da experiência européia. Esses procedimentos de projeto, são caracterizados pelo uso de pedra 

ou cascalho de diâmetro menor que 40 mm, comprimento variando, proporcionalmente, com a 

largura, e taxas de aplicação menor que 0,20 m3/m2.d (Brown e Reed, 1994). 

Foram identificados seis sistemas em operação, que apresentaram taxa média de 

aplicação de 0,09 m3/m2.d, tempo médio de detenção hidráulica de 2,6 dias, e carga orgânica 

média de 30,29 Kg/ha.d. A taxa máxima de aplicação encontrada foi de 0,19 m3/m2.d com um 

tempo de detenção de 1,0 dia e carga orgânica de 44,87 Kg/ha.d. A taxa mínima de aplicação 

encontrada foi de 0,03 m3/m2.d, com um tempo de detenção de 4,0 dias e carga orgânica de 

22,44 Kg/ha.d. 

 

b) Tipo II- Procedimentos de projeto da Região VI da EPA 

 

São procedimentos usados pelas agências de proteção ambiental das regiões central e 

sul dos EUA. São caracterizados pelo uso de pedras grandes para o meio (80 mm ou mais de 

diâmetro), grande comprimento em proporção à largura (10 vezes ou mais) e altas taxas de 

aplicação (maiores que 0,15 m3/m2.d) (Brown e Reed, 1994). 

Foram identificados trinta sistemas em operação, que apresentaram uma taxa média de 

aplicação de 0,22 m3/m2.d, tempo médio de detenção hidráulica de 1,1 dias, e carga orgânica 

média de 68,43 Kg/ha.d. A taxa máxima de aplicação encontrada foi de 0, 69 m3/m2.d, com 

um tempo de detenção de 0,5 dia e carga orgânica de 157,05 Kg/ha.d. A taxa mínima de 



 

 60  

aplicação encontrada foi de 0,05 m3/m2.d com um tempo de detenção de 2,5 dias e carga 

orgânica de 22,44 Kg/ha.d. 

 

c) Tipo III- Procedimentos Independentes 

 

Foram identificados nove sistemas em operação, que apresentaram uma taxa média de 

aplicação de 0,11 m3/m2.d, tempo médio de detenção hidráulica de 2,4 dias e carga orgânica 

média de 41,51 Kg/ha.d. A taxa máxima de aplicação encontrada foi de 0, 27m3/m2.d com um 

tempo de detenção de 0,7 dias e carga orgânica de 33,65 Kg/ha.d. A taxa mínima de aplicação 

encontrada foi de 0,05 m3/m2.d, com um tempo de detenção de 5,0 dias e carga orgânica de 

63,94 Kg/ha.d. 

Segundo Reed (1991), não há um conceito aceito por todos no que diz respeito a 

sistemas de terras alagadas construídas. Há muitas linhas de pensamento e os projetos 

abrangem desde métodos empíricos até estilos de projetos semi-racionais, baseados em dados 

muito limitados. Não há também consenso na configuração do sistema e outros detalhes, tais 

como aspectos de taxas, profundidade da água ou do meio, tipo de meio, declividade da 

camada e estruturas de entrada e saída. 

 

3.2.4.5- Outras aplicações 

 

 Leopoldo et al. (2000), em um trabalho experimental desenvolvido na Fazenda 

Experimental Lageado (Faculdade de Ciências Agronômicas -FCA/Universidade Estadual 

Júlio de Mesquita- UNESP), localizada no município de Botucatu, avaliaram o desempenho 

de um sistema de terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial, constituído de um 

substrato de solo e casca de arroz com 40 cm de profundidade, onde foram plantadas junco 

(Juncus sellovianus) e capim arroz (Echinocloa cruz pavones). 

O afluente do sistema era proveniente de um tanque séptico, após passar por um pré-

filtro de pedra, com concentrações de 261 mg/L para DQO e 86 mg/L para SS. A eficiência de 

remoção apresentada, pelos leitos cultivados, foi de 83 a 85% para DQO e de 45 a 57% para 

SS. 

 Por outro lado, Roston (1995), avaliando o desempenho de um sistema composto por 

tanque séptico seguido de terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial, obteve 

resultados de remoção de DBO, nos leitos vegetados, de até 92% a uma taxa de aplicação de 
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0,10 m3/m2.d. Os leitos também foram bastante efetivos na remoção de coliformes fecais, 

atingindo remoção de até 97%. 

Souza e Bernardes (1996) relatam a experiência da Companhia de Água e Esgotos de 

Brasília – CAESB na operação da ETE – Varjão, composta de gradeamento, um reator 

anaeróbio de fluxo ascendente (UASB) e três células de leitos cultivados. A eficiência, em 

termos de SS, especificamente, nos leitos cultivados, não foi avaliada. No entanto, a estação 

como um todo apresentou, no período de julho/95 a março/96, uma eficiência média de 

remoção de 89 % para DQO, de 96 % para sólidos totais e de 61 % para fósforo total. 

A exemplo do que vem ocorrendo com o sistema de escoamento superficial, utilizados 

como pós-tratamento de efluentes de tratamentos anaeróbios, os sistemas de terras alagadas 

construídas de fluxo subsuperficial também têm sido empregados, contando também com 

vários trabalhos em andamento. Muitos desses trabalhos estão sendo desenvolvidos através do 

Programa de Pesquisa em Saneamento Básico - PROSAB. 

Sousa et al. (2000) avaliaram o desempenho de sistemas de terras alagadas construídas 

de fluxo subsuperficial utilizadas como pós-tratamento de efluente de um reator anaeróbio de 

manta de lodo (UASB), com relação à remoção de matéria orgânica e formas de nitrogênio e 

fósforo. O experimento foi instalado e monitorado nas instalações do PROSAB vinculadas à 

Universidade Federal da Paraíba, localizadas na cidade de Campina Grande, Paraíba. O 

efluente do reator UASB era bombeado para quatro leitos, em escala piloto, sendo três 

cultivados com macrófitas emergentes (Juncus sp.) e um sem cultivo, para o controle da 

pesquisa. Todos os quatro leitos foram operados com taxas de aplicação diferentes: 0,045 

m3/m2.d, 0,033 m3/m2.d e 0,023 m3/m2.d. O substrato utilizado foi areia grossa lavada com 

granulometria variando de 2,88 a 4,8 mm, formando uma camada de 60 cm de altura, que 

suportava uma densidade de macrófitas de 25 propágulos vegetativos por metro quadrado. 

Segundo Sousa et al. (2000), os resultados obtidos nos leitos foram promissores e se 

observaram eficiências médias de remoção de matéria orgânica (DQO) entre 76% e 84%. Na 

remoção de nutrientes, verificou-se a produção de efluentes com concentrações médias de 6,1 

mg/L de N-NH4 e 7,6 mg/L de NTK, com remoção de 86 e 87%, respectivamente. Já para 

fósforo total, o sistema operando com taxa de 0,023 m3/m2.d, produziu efluente sem presença 

de fósforo (100% de remoção). 

Sousa et al. (1998), ao estudarem um sistema de terra alagada natural com área de 110 

m2 e profundidade média de 0,60 m, constituído de Typha sp. e Eicchornia crassipes, 

alimentado com esgotos sanitários a uma taxa de aplicação de 0,066 m3/m2.d, constataram 

remoção de fósforo total de 66%. 
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 Um sistema de terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial, contendo 70% de 

areia e 30% de solo, foi operado com esgotos sanitários com taxa de aplicação de 0,05 

m3/m2.d e a eficiência de remoção de fósforo total, variou de 28 a 41% (Juwarkar et al., 

1995). As remoções de DBO e nitrogênio total observadas por Juwarkar et al. (1995), 

variaram de 78 a 91% e de 66 a 73%, respectivamente. 

 Os resultados de remoção de fósforo obtidos por Sousa et al. (2000), superaram todas 

as eficiências observadas em sistemas similares (Ceballos et al., 2000; Guimarães et al., 2000; 

Ide et al., 2000; Imolene et al., 1999; Juwarkar et al., 1995; Thomas et al., 1995). 

 

3.2.5- Plantas aquáticas flutuantes 

 

3.2.5.1- Definições e aspectos fundamentais 

 

 Esses sistemas são, conceitualmente, similares aos sistemas de terras alagadas FWS, 

exceto pelo fato de se empregar espécies de plantas flutuantes, tais como os jacintos d’água 

ou aguapés (Eichhornia crassipes), lentilhas d’água, umbigo de vênus e samambaia d’água 

(Figura 3.5). Porém, as únicas variedades testadas em esgotos, seja em escala piloto ou em 

escala real, são os jacintos d’água, umbigos de vênus e lentilhas d’água, estando o uso dos 

mesmos limitado pelo clima (Metcalf & Eddy, 1991; Reed et al., 1988; WPCF, 1990). 

Os sistemas de jacinto d’água (aguapé) e lentilhas d’água têm sido utilizados para a 

eliminação de algas dos efluentes de lagoas de estabilização, sendo os sistemas de jacinto 

d’água os mais representativos dentre os construídos. Eles têm sido projetados para 

tratamento de esgoto bruto, efluente primário, melhoria no tratamento de sistemas secundários 

existentes ou para tratamento secundário avançado ou mesmo terciário (Metcalf & Eddy, 

1991; Reed et al., 1988; WPCF, 1990). 

 Segundo Metcalf & Eddy (1991), às vezes são necessárias medidas, tais como 

introduzir sistemas complementares de aeração, para aumentar a capacidade de tratamento e 

assegurar a manutenção das condições aeróbias. Reed et al. (1988) ressaltam que, uma vez 

formado o emaranhado flutuante das plantas, que suprime as algas e evita a reaeração da 

superfície pelos ventos, a única fonte de oxigênio passa a ser através das raízes das plantas e 

se os esgotos contiverem mais de 30 mg/L de sulfatos, as condições anaeróbias irão 

possivelmente resultar em desagradáveis odores de sulfetos de hidrogênio. 

O afluente da estação piloto de tratamento de águas residuárias de San Diego, 

Califórnia, EUA, composta de plantas aquáticas flutuantes, apresentava uma característica 
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incomum, um alto nível de sulfato (SO4
-2), em média 165 mg/L. O sulfato sob condições 

anaeróbias é reduzido a H2S e, em conseqüência, ocorre o surgimento de odores. Em San 

Diego, especificamente, o alto nível de H2S aproximou-se dos limites tóxicos para o “peixe 

mosquito” (Gambusia affinis), ocasionando além de odores e aumento dos mosquitos, a 

mortandade dos peixes, sendo necessário adotar um sistema de aeração (Tchobanoglous et al., 

1989). 

Um método bastante prático para o controle de mosquitos, utilizado em San Diego, 

consiste em abastecer a lagoa com peixes pequenos, tipo Gambusia, que se alimentam na 

superfície, tornando as larvas de mosquitos suas presas (Tchobanoglous et al., 1989). Porém, 

segundo Reed et al. (1988), esses peixes não suportam condições anaeróbias e não entram em 

áreas de águas com baixos teores de OD. Outras espécies usadas para o controle de 

mosquitos, segundo Reed et al. (1988), incluem o “peixe dourado” (Carassius auratus) e 

sapos (Hyla sp.) e, quando o controle de algas é necessário, pode ser usada a tilápia azul 

(Tilapia aureaus). 

Como no sistema de terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial, a temperatura 

do ar, que afeta tanto a sobrevivência da planta como a temperatura da água, tem um efeito 

significativo no desempenho do sistema. A temperatura afeta, drasticamente, a taxa do 

metabolismo das plantas e bactérias, por conseguinte, a taxa de remoção dos mecanismos 

dependentes da atividade biológica, tanto diretos como indiretos, serão também afetados 

(Stowell et al., 1981). 

Segundo Stowell et al. (1981), tempestades podem resultar em uma sobrecarga 

hidráulica para o sistema aquático, e os ventos fortes, por outro lado, podem danificar as 

plantas de uma forma que elas não funcionarão como pretendido. 

Um cuidado especial que se deve ter, como nos sistemas de terras alagadas construídas 

de fluxo subsuperficial, é com relação à evapotranspiração. Reed et al. (1988) ressaltam que o 

potencial de evapotranspiração das plantas é significativamente mais alto, quando comparado 

com a evaporação de uma superfície de água “aberta”, sob as mesmas condições climáticas. 

Os mesmos autores informam que muitas pesquisas têm demonstrado que as taxas de 

evapotranspiração para aguapés são, aproximadamente, três vezes a taxa de evaporação para 

água “aberta”. Complementam ainda que, se os sistemas forem planejados para climas áridos, 

onde as perdas excessivas de água não são desejáveis, isso pode ser um fator crítico. 

Uma preocupação, também, que se deve ter é com relação à remoção de lodo. O lodo 

bentônico, que consiste em sólidos das águas residuárias e detritos das plantas, deve ser, 

eventualmente, removido. Em células primárias dos sistemas de altas taxas, muito rasos, uma 
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limpeza anual é necessária, mesmo com colheitas freqüentes. As células secundárias e 

terciárias desses sistemas, podem necessitar de limpeza a cada 2 ou 3 anos. Em sistemas mais 

profundos, com colheita regular, projetados somente para tratamento secundário, devem ser 

limpos a cada 5 anos. Sistemas onde não há colheita, ou aqueles operados em uma base 

sazonal, devem ser limpos anualmente (Reed et al., 1988). 

Reed et al. (1988) afirmam que os sistemas de aguapés são capazes de remover altos 

níveis de DBO, SS, metais e nitrogênio. 

 

3.2.5.2- Jacintos d’água ou aguapés (Eichhornia crassipes) 

 

 Os aguapés são plantas aquáticas vasculares, de água doce, com folhas perenes, 

arredondadas, verdes, brilhantes e com brotos de flores de lavanda. A morfologia típica de um 

aguapé é mostrada na Figura 3.7. Os pecíolos da planta são esponjosos, com muitos poros 

para armazenamento de ar, que contribuem para que a planta bóie (Reed et al., 1988). 

 
Figura 3.7- Morfologia da planta jacinto d’água ou aguapé (adaptado de Reed et al., 

1988) 

 

 A flor do aguapé produz sementes, mas o principal meio de reprodução é via mudas 

(rizoma submerso), que resulta num emaranhado denso de plantas na superfície da água. As 

plantas se espraiam lateralmente até que a superfície seja totalmente coberta e, 

posteriormente, crescem verticalmente (Reed et al., 1988). 

O tamanho varia com o habitat, sendo as taxas de crescimento influenciadas pela 

composição de nutrientes da água, densidade da planta, radiação solar e temperatura. Podem 

variar de 50 a 120 cm, desde a parte superior das flores até a extremidade das raízes, quando 
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crescem em esgotos (Reddy e Sutton, 1984; Reed et al., 1988). O comprimento da raiz variará 

com a quantidade de nutrientes da água e a freqüência de poda da planta. Em esgotos ricos em 

nutrientes, com podas regulares, as raízes podem crescer 10 cm abaixo do rizoma central. 

Porém, se as colheitas não forem feitas, as raízes podem crescer e penetrar o substrato (Reed 

et al., 1988). 

Segundo Metcalf & Eddy (1991), em condições normais, os aguapés podem recobrir a 

superfície da água, com densidades de plantas relativamente baixas, em torno de 10 Kg/m2 

(peso molhado), podendo alcançar densidades de até 80 Kg/m2. Em San Diego, Califórnia, no 

caso de um sistema aerado, as densidades variaram de 34 a 78 Kg/m2 (Tchobanoglous et al., 

1989). No entanto, Reed et al. (1988) alertam que, quando a densidade das plantas na 

superfície excede a, aproximadamente, 25 Kg/m2 (peso molhado), começa o desprendimento 

do material das raízes. Essa acumulação de detritos das plantas no fundo irá, depois de alguns 

meses, exceder a massa dos sólidos assentados da água residuária. 

 Stowell et al. (1981) afirmam que a colheita de plantas, visando remover 

contaminantes, é de um modo geral ineficiente, e que a necessidade em colhê-las é uma 

função de fatores climáticos. Porém, Reed et al. (1988) afirmam que o grau de manejo 

necessário da vegetação depende das metas de projeto para qualidade do efluente, bem como 

da escolha entre a colheita das plantas ou uma freqüente remoção do lodo. 

 Segundo Reed et al. (1988), uma colheita freqüente de plantas pode ser necessária, 

visando manter um nível significativo de remoção de fósforo, porém, não sendo necessária 

para a remoção de nitrogênio. Eles comentam que estudos realizados na Flórida mostraram 

que as taxas de remoção de nitrogênio eram de 2 a 3 vezes maiores em tanques sem colheitas 

do que em tanques com colheitas freqüentes. 

Reed et al. (1988) recomendam uma densidade de plantas entre 10 e 25 Kg/m2 (peso 

molhado), visando assegurar uma remoção ótima de fósforo, sendo confirmados por 

Wolverton e McDonald (1979), que recomendam uma densidade de 12 a 22 Kg/m2 (peso 

molhado), com uma cobertura de superfície de 80 a 100 %. 

Já Reddy e Sutton (1984) recomendam densidades um pouco maiores, começando 

com 15 Kg/m2 (peso molhado) e podendo atingir até 35 Kg/m2 (peso molhado), sem reduzir o 

rendimento da massa biológica. Os mesmos autores afirmam que sistemas de aguapés são 

mais eficientes na remoção de nitrogênio (redução de 70 a 80 %), do que na remoção de 

fósforo (redução de 40 a 50 %). 

 Stowell et al. (1981) mencionam que deve ser dado um cuidado especial com relação 

aos animais, migratórios e locais, que podem comer as plantas, podem estragar as folhas com 
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suas tocas ou podem prejudicar o regime hidráulico, canalizando ou bloqueando o fluxo. Reed 

et al. (1988) citam que os insetos podem causar grande estrago nas plantas, como por 

exemplo, o estágio de lagarta da mariposa Sameodes allijuttales e as brocas Neochetina 

eichornia e Neochetina bruchi, que atacam o caule e as folhas, respectivamente. 

 

3.2.5.3- Mecanismos de remoção de contaminantes 

 

 São idênticos aos de terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial, apresentados 

no item 3.2.4.2 e na Tabela 3.21. 

 

3.2.5.4- Tipos de sistemas com aguapés 

 

 Segundo a WPCF (1990), existem três tipos de sistemas de aguapés, em função do 

nível de oxigênio dissolvido e do método de aeração das lagoas: aeróbio não aerado, aeróbio 

aerado e anaeróbio facultativo. 

Um sistema aeróbio não aerado produzirá, em função da carga orgânica, o tratamento 

secundário ou a eliminação de nutrientes (nitrogênio) da água residuária. Esse sistema 

apresenta a vantagem de um excelente rendimento, com pouco desenvolvimento de odores e 

mosquitos, sendo o de uso mais comum (Metcalf & Eddy, 1991; WPCF, 1990). 

 Em lugares onde não se pode permitir a proliferação de mosquitos e odores, é 

necessário empregar-se um sistema aeróbio aerado. Adiciona-se a isso a possibilidade de se 

empregarem cargas orgânicas mais elevadas e reduzir-se a área requerida (Metcalf & Eddy, 

1991; WPCF, 1990). 

 A terceira configuração funciona com cargas orgânicas muito elevadas. A principal 

desvantagem desse tipo de sistema é a produção de odores e mosquitos, fazendo com que 

sejam de uso muito escasso (Metcalf & Eddy, 1991; WPCF, 1990). 

 

3.2.5.5- Parâmetros de projeto 

 

 Os principais parâmetros de projeto, dos sistemas de plantas aquáticas flutuantes, 

assim como os sistemas de terras alagadas construídas, incluem o tempo de detenção 

hidráulica, a profundidade da água, a geometria das lagoas, a carga orgânica e a taxa de 

aplicação (Metcalf & Eddy, 1991). 
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 Segundo Metcalf & Eddy (1991), as taxas anuais de aplicação e as necessidades 

específicas de área superficial são semelhantes às dos sistemas de terras alagadas, porém, as 

profundidades da água são maiores, variando de 0,5 a 1,8 m. Já a WPCF (1990) recomenda 

profundidades entre 0,4 e 1,8 m, ao passo que Reed et al. (1988) recomendam que seja 

inferior a 0,9 m. 

 Reed et al. (1988) ressaltam que a profundidade ótima depende do propósito da 

vegetação e da qualidade desejada do efluente, não sendo ela um fator decisivo se a colocação 

das plantas objetivar apenas o sombreamento da superfície, para evitar o crescimento de algas. 

No entanto, se for esperada uma remoção significativa de nutrientes por parte das 

plantas, recomenda-se o uso de uma profundidade relativamente baixa. A profundidade num 

sistema de alta taxa, cuidadosamente manejado, por exemplo, varia de 0,30 m na primeira 

lagoa a 0,45 m nas últimas lagoas, uma vez que as raízes serão maiores, em função das 

menores concentrações de nutrientes presentes na água. 

As Tabelas 3.26 e 3.27 listam os valores típicos dos parâmetros de projeto, indicados 

para os sistemas de tratamento com aguapés. 

 

Tabela 3.26- Critérios utilizados para tratamento secundário com lagoas de aguapés 

(adaptado de Reed et al., 1988). 

Fator Critério 

Requisitos do efluente DBO < 30 mg/L, SS < 30 mg/L 

Carga orgânica  

- Área superficial total do sistema 50 Kg/ha.d 

- Área superficial da primeira célula 100 Kg/ha.d 

Profundidade da água < 1,5 m 

Área máxima, lagoa simples 0,4 ha 

Tempo de detenção total > 40 d 

Taxa de aplicação 0,02 m3/m2.d 

Forma da lagoa Retangular, C:W > 3:1 

Temperatura da água > 10 ºC 

Controle de mosquitos Necessário 

Programação de colheita das plantas Sazonal ou anual 
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Tabela 3.27- Critérios utilizados para tratamento terciário com lagoas de aguapés 

(adaptado de Reed et al., 1988). 

Fator Critério 

Requisitos do efluente DBO < 10 mg/L, SS < 10 mg/L, Nt e Pt < 5 mg/L 

Carga orgânica  

- Área superficial total do sistema < 50 Kg/ha.d 

- Área superficial da primeira célula < 150 Kg/ha.d 

Profundidade da água <= 0,9 m 

Área máxima, célula simples 0,4 ha 

Tempo de detenção 6 dias ou menos, dependendo da profundidade 

Taxa de aplicação < 0,08 m3/m2.d 

Forma da lagoa Retangular, C:W > 3:1 

Temperatura da água > 20 ºC 

Controle de mosquitos Necessário 

Programação de colheita das plantas Plantas maduras, em poucas semanas 

 

Segundo Reed et al. (1988), nos sistemas de plantas aquáticas flutuantes, assim como 

em outros sistemas de lagoas, o parâmetro crítico de projeto é a carga orgânica. WPCF (1990) 

informa que, na maioria dos projetos, ela varia de 30 a 50 Kg/ha.d. 

A cinética do processo, com base nos estudos desenvolvidos em San Diego, 

Califórnia, bem como de outros lugares, pode ser modelada como sendo de primeira ordem. O 

regime de fluxo, por sua vez, pode ser considerado como se fosse um reator ou múltiplos 

reatores de mistura completa (Tchobanoglous et al., 1989). 

 As equações 3.6 e 3.7, recomendadas por WPCF (1990), permitem uma avaliação 

inicial da área necessária, para lagoa facultativa de aguapés para tratamento secundário e 

tratamento terciário com aguapés, respectivamente. 

A equação 3.6 foi definida considerando clima muito quente, tempo de detenção de 50 

dias, 1,5 m de profundidade, carga orgânica menor que 30 Kg/ha.d, temperatura da água 

maior que 10 ºC e colheita anual das plantas. Já a equação 3.7 foi definida considerando 

entrada de efluente secundário, tempo de detenção hidráulica de 6 dias, profundidade menor 

que 1,00 m, carga orgânica menor que 50 Kg/ha.d, temperatura da água maior que 10 ºC e 

colheita freqüente das plantas. 

 



 

 69  

Afh = (9,5)(q)/1000                                                                                        (Eq. 3.6) 

Onde: 

Afh = área projetada para lagoa facultativa de aguapés para tratamento secundário, em ha; 

q = vazão de projeto diária, m3/d; 

 

Aht = (0,71)(q)/1000                                                                                      (Eq. 3.7) 

Onde: 

Aht = área projetada para tratamento terciário com aguapés, em ha; 

q = vazão de projeto diária, m3/d; 

 

3.2.5.6- Aplicações 

 

 Orth e Sapkota (1988) desenvolveram um estudo em um sistema de lagoas composto 

de duas células anaeróbias e duas células facultativas, no Instituto Tecnológico Asiático, em 

Bangkok. O sistema era operado, antes de se iniciar os experimentos, em duas linhas paralelas 

independentes, sendo a primeira célula anaeróbia e a segunda facultativa, de cada linha. As 

células facultativas possuíam área de 0,49 ha e 0,46 ha, respectivamente, e profundidade de 

1,30 m. Na célula menor foram colocados aguapés, visando uma comparação de desempenho 

entre essa e a outra célula facultativa restante. 

Ambas as células foram operadas num período de quatro meses, com uma taxa de 

aplicação de 0,10 m3/m2.d, carga orgânica de 48 Kg/ha.d, tempo de detenção hidráulica de 12 

dias e concentrações médias afluentes de 49 mg/L de DBO, 100 mg/L de DQO, 50 mg/L de 

SS, 9,4 mg/L de NTK e 1,4 mg/L de Pt. 

O efluente da lagoa facultativa apresentou eficiência de remoção de 5% para DQO, -

10% para SS, 31,9% para NTK e 0% para Pt, com concentrações médias no efluente de 95 

mg/L , 55 mg/L, 6,4 mg/L e 1,4 mg/L, respectivamente. O efluente da lagoa de aguapé 

apresentou eficiência de remoção de 74% para DQO, 76% para SS, 73,40% para NTK e 

71,43% para Pt, com concentrações médias de 26 mg/L, 12 mg/L, 2,5 mg/L e 0,4 mg/L, 

respectivamente. 

A densidade média de aguapés, no período, na entrada do afluente, foi de 23 Kg/m2 

(peso molhado) com comprimento médio de raízes de 5 cm, ao passo que na saída do 

efluente, a densidade média de aguapés foi de 18 Kg/m2 (peso molhado) e comprimento 

médio de raízes de 9 cm. 
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Nesse estudo, Orth e Sapkota (1988) trabalharam com uma carga orgânica e densidade 

de plantas em conformidade com Reed et al. (1988), porém, com uma taxa de aplicação um 

pouco acima da recomendada para tratamento terciário. O tempo de detenção foi o dobro do 

recomendado, uma vez que a profundidade, também, estava bem acima do recomendado para 

o tratamento terciário. O efluente, em termos de SS, aproximou-se bastante do esperado para 

um tratamento terciário, sendo que para NTK e Pt, foi atendido plenamente. A eficiência de 

remoção de Pt foi 71,43 %, bem acima do esperado, de 40 a 50%, por Reddy e Sutton (1984). 

 Um estudo foi desenvolvido por Dinges (1978) junto às plantas A e B de tratamento 

de esgotos da Williamson Creek, localizadas em Austin, Texas, EUA. A planta A é 

constituída de uma lagoa aerada, um clarificador e três lagoas de estabilização, em série, com 

1,2 ha de área, aproximadamente, e 2,44 m de profundidade. A Planta B, que recebe o 

remanescente da vazão diária, consiste de duas lagoas aeradas, em paralelo, e três lagoas de 

estabilização de 18,2 ha, 15,4 ha e 13 ha, respectivamente, com profundidade de 2,7 m. 

O experimento consistiu de uma escavação, 64,0 m de comprimento por 9,1 m de 

largura, dividida ao longo da extensão longitudinal, por barreiras de pedras, em quatro seções, 

com profundidades que variaram de 0,60 m a 3,0 m, coberta com aguapés. Na primeira fase 

do estudo, junho de 1975 a fevereiro de 1976, foi utilizado o efluente da Lagoa 3 da planta A. 

A profundidade média da água, no experimento, durante essa fase, foi mantida a 1,0 m, com 

uma vazão de 1,26 L/s, com um tempo de detenção de 5,3 dias e carga orgânica superficial 

aplicada de 43,4 Kg DBO5/ha.d. 

Na segunda fase, maio de 1976 a agosto de 1977, foi utilizado o efluente da Lagoa 1 

da planta B, sendo que a profundidade média foi reduzida para 0,85 m. A vazão foi mantida a 

1,26 L/s, com um tempo de detenção de 4,5 dias e carga orgânica superficial aplicada de 89,3 

Kg DBO5/ha.d. Em ambas as fases, a taxa de aplicação foi de 0,19 m3/m2.d, com uma 

concentração afluente de DBO5 de 165 mg/L e uma concentração média de SS superior a 165 

mg/L. 

A eficiência de remoção obtida foi de 97% para DBO5 e acima de 95 % para SS, para 

um efluente com concentrações médias de SS de 7 mg/L e 7,5 mg/L, durante a primeira e 

segunda fase, respectivamente. 

Verifica-se que Dinges (1978), nas duas fases dos experimentos, trabalhou com 

tempos de detenção e profundidades médias atendendo às recomendações de Reed et al. 

(1988), ao passo que em termos de carga orgânica, atendeu na primeira fase, porém, na 

segunda fase, trabalhou com o dobro da carga recomendada. Já para as taxas de aplicação, em 

ambas as fases, trabalhou bem acima do recomendado para tratamento terciário. 
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 Segundo Dinges (1978), a cultura controlada de aguapés (Eichhornia crassipes), em 

tanques rasos, foi efetiva na remoção de algas, outras partículas suspensas e na dissolução de 

impurezas de lagoas de estabilização, atingindo-se em média níveis de DBO5 e SS menor que 

10 mg/L, bem como nitrogênio total menor que 5 mg/L. 

Nota-se que as eficiências obtidas por Dinges (1978), em termos de DBO, SS e NTK, 

atenderam aos requisitos de tratamento terciário, conforme Reed et al. (1988). 

 

3.2.5.7- Outras aplicações 

 

Wolverton e McDonald (1979) obtiveram resultados de remoção média de SS de 89%, 

utilizando aguapés em uma lagoa primária, com superfície de aproximadamente 2 ha, 

profundidade média de 1,22 m e vazão média de 475 m3/d, localizada no Laboratório 

Nacional de Tecnologia Espacial, Saint Louis, Mississipi, EUA. A lagoa foi operada a uma 

taxa de aplicação de 0,02 m3/m2.d, taxa média de carga de DBO5 de 22 a 30 Kg/ha.d e tempo 

de detenção de 54 dias. 

O efluente da lagoa, antes da introdução dos aguapés, ultrapassava, em termos de SS, 

durante alguns meses da primavera e do verão, os limites estabelecidos pela EPA. 

Na Tabela 3.28, é apresentada uma comparação da performance da lagoa, em termos 

de SS e DBO5, antes e depois da introdução dos aguapés. 

 

Tabela 3.28- Comparação da redução percentual de SS e DBO5 em uma lagoa primária 

com e sem aguapés (adaptado de Wolverton e McDonald, 1979) 

Remoção SS (%) Remoção DBO5 (%) Mês 

Sem aguapés Com aguapés Sem aguapés Com aguapés 

Maio 32/48* 92 80/89* 97 

Junho -27 79 54 96 

Julho -28 88 72 96 

Agosto 2 85/94* 72 94/84* 

Setembro 46 92/91* 86 96/96* 

* Redução por dois anos consecutivos 

 

 Pode ser observado que Wolverton e McDonald (1979) conduziram os experimentos 

atendendo aos parâmetros para tratamento secundário, conforme Reed et al. (1988), tanto para 
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taxa de aplicação, quanto para carga orgânica, tempo de detenção e profundidade de lâmina 

d’água. 

Segundo Wolverton e McDonald (1979), esses experimentos mostraram que a 

cobertura com aguapés melhora, significativamente, o efluente de uma lagoa primária. Os 

mesmos autores ressaltam que a adição de aguapés, a um sistema de lagoa, não só reduz os SS 

e DBO5, mas também reduz, significativamente, os nutrientes e o carbono orgânico contidos 

no efluente. 

Um estudo de três anos foi conduzido por McDonald e Wolverton (1980), em uma 

lagoa facultativa existente em Lucedale, Mississipi, EUA. Essa lagoa de 3,6 ha e uma 

profundidade média de 1,73 m, recebia uma carga de DBO5 de 44 Kg/ha.d. O estudo 

compreendeu três períodos distintos, com um ano de duração cada, correspondentes, 

respectivamente, à lagoa com 100%, 33% e 0% de cobertura de aguapés. 

O melhor desempenho ocorreu quando a lagoa estava completamente coberta com 

aguapés. Nesse caso, as remoções atingidas foram de 85,7% para DBO5 e 95% para SS, para 

concentrações efluentes de 23 mg/L e 6 mg/L, respectivamente. Com apenas 33% da área 

coberta com aguapés, as eficiências de remoção atingiram 79% para DBO5 e 32,9% para SS, 

com concentrações efluentes de 25 mg/L e 57 mg/L, respectivamente. Sem cobertura, as 

eficiências foram de 59% para DBO5 e de 45% para SS, com concentrações efluentes de 52 

mg/L e 77 mg/L, respectivamente. 

Com a cobertura completa de aguapés, segundo McDonald e Wolverton (1980), a 

lagoa tornou-se quase totalmente anaeróbia, apresentando alguns traços de OD somente junto 

às raízes dos aguapés. Esse efeito, segundo os autores, é comum, quando as plantas inibem 

todo o crescimento das algas, inibem a realização da fotossíntese e a ação dos ventos. Essa 

condição, segundo McDonald e Wolverton (1980), propiciou o aparecimento de odores 

durante a noite, quando os aguapés não estavam absorvendo os compostos contendo enxofre. 

Segundo Tchobanoglous et al. (1989), desde 1981, a cidade de San Diego, Califórnia, 

EUA, tem testado um tratamento com um sistema aquático, em escala piloto, usando aguapés 

para tratamento de um efluente primário, obtendo um efluente secundário de qualidade. O 

sistema de lagoas de aguapés visa recuperar a água residuária e reciclar parte dela, 

posteriormente. 

 Logo no início, segundo Tchobanoglous et al. (1989), as experiências de operação 

indicaram que os odores de sulfetos de hidrogênio e larvas de mosquito eram um problema. 

Devido à proximidade com a área urbana, a planta piloto tinha restrições com relação a eles. 

A configuração final do sistema incluiu o reciclo do efluente e uma distribuição do afluente 
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em pontos escalonados, aproximadamente, a cada 15 m, ao longo do comprimento da lagoa. 

Uma aeração suplementar, também contribuiu para minimizar a produção de sulfeto de 

hidrogênio e ajudou a manter os níveis de OD acima de 1 mg/L, necessários para o “peixe 

mosquito” (Gambusia affinis). 

Segundo Tchobanoglous et al. (1989), o sistema foi operado, no período de junho de 

1986 a junho de 1987, a uma taxa de aplicação de 0,32 m3/m2.d e carga de DBO de 229 

Kg/ha.d, com um afluente apresentando concentrações médias de 130 mg/L de DBO e 107 

mg/L de SS. Nesse período, a eficiência de remoção apresentada pela Lagoa 3, objeto da 

pesquisa, foi de 92,7 % para DBO e 90,7 % para SS, com um efluente com concentrações 

médias de 9,5 mg/L e 10 mg/L para DBO e SS, respectivamente. Antes das alterações, a 

estação era operada a uma taxa de aplicação de 0,10 m3/m2.d e carga de DBO de 123 Kg/ha.d. 

A densidade de aguapés, segundo Tchobanoglous et al. (1989), variou de 34 a 78 

Kg/m2, sendo necessário nos meses de verão, colheitas semanais de aproximadamente 40% da 

superfície das lagoas. Após 13 meses de operação, a Lagoa 3 foi drenada e o acúmulo de lodo 

foi medido em aproximadamente 37,8 m3, com uma concentração de sólidos de 4,5% e uma 

profundidade média de 85 mm. 

 Ribeiro et al. (1986), em um experimento piloto com aguapés, tratando esgotos brutos, 

com uma profundidade d’água de 0,60 m, tempo de detenção de 33 horas e carga variando de 

600 a 800 Kg/ha.d, observaram eficiências de remoção de 75% para DBO, 69% para SS, 

15,1% para Pt e 21% para nitrogênio total, com concentrações efluentes de 39 mg/L, 48 mg/L, 

2,88 mg/L e 51,2 mg/L, respectivamente. 

 Por outro lado, a Universidade Federal da Bahia – UFBA e a Habitação e Urbanização 

da Bahia S/A – URBIS, conforme UFBA/URBIS (1986), observaram eficiências de remoção 

de 91% para DBO e 96% para SS, com concentrações efluentes de 40,26 mg/L e 8,10 mg/L, 

respectivamente, em uma lagoa de aguapés, também tratando esgotos brutos, com 

profundidade de 0,80 m, tempo de detenção de 2 dias e carga orgânica de 1000 Kg/ha.d. 

 Romitelli (1983), avaliando o potencial de remoção de fósforo em efluentes 

secundários, em laboratório, com emprego de aguapés, concluiu serem eles altamente 

eficientes. Foi observado que a remoção de fosfatos, ou ainda, o “potencial de absorção” dos 

fosfatos pelos aguapés aumentaram com o tempo de detenção da lagoa. Os resultados desse 

trabalho apontaram as eficiências de remoção de PO4
-3 máximas de 33%, 44%, 80% e 90%, 

para os experimentos com tempos de detenção de 10, 14, 20 e 28 dias, respectivamente. 

Pinto et al. (1986) avaliaram a capacidade dos aguapés na recuperação de prata de 

rejeitos industriais, em um experimento piloto. Várias plantas foram colocadas, durante 24 
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horas, em reservatórios com solução de 40 mg de prata por litro, para que absorvessem este 

elemento através de suas raízes. A média da concentração do elemento encontrada nos tecidos 

das plantas foi de 9 mg de prata por grama de planta seca, obtendo-se a recuperação de mais 

de 70% da prata originalmente contida no sistema. 

Em uma avaliação de desempenho, em escala piloto, de lagoas de aguapés no 

tratamento terciário de dejetos de suínos, na Universidade de Santa Catarina, Bavaresco et al. 

(1999) concluiram serem elas capazes de adequar o efluente aos padrões da legislação 

ambiental nas remoções de DQO, nitrogênio total e Pt. Concluíram também que o tempo de 

detenção ideal era de 20 dias e que as taxas de remoção dos poluentes são melhores no 

inverno que no verão, porém as plantas mostraram-se sensíveis às baixas temperaturas, 

diminuindo sua produtividade. 

Em um sistema em escala real, localizado em Concórdia, SC, Bavaresco et al. (1999) 

concluíram que, para elevadas cargas superficiais aplicadas de DQO, nitrogênio total e Pt, em 

torno de 300, 160 e 20 Kg/ha.d, respectivamente, a lagoa de aguapés consegue remoções 

superiores a 50%, para cada parâmetro, com tempo de detenção de 19,3 dias. As remoções 

obtidas, nesse caso, foram de 53% para DQO, 51% para DBO5, 50% para Nt total e 46% para 

Pt, com concentrações médias no efluente de 389 mg/L, 209 mg/L, 180 mg/L e 26 mg/L, 

respectivamente. 

 

3.2.6- Outros processos de remoção de SS de efluentes de lagoas de estabilização  

 

 Além dos processos de remoção de SS de lagoas de estabilização, descritos 

anteriormente, as principais alternativas naturais e artificiais, respectivamente, são 

mencionadas a seguir. 

 

3.2.6.1- Processos naturais 

 

a) Infiltração rápida no terreno 

 

 Segundo Paganini (1997), o processo de infiltração rápida no terreno é similar aos 

filtros intermitentes de areia, onde a maior porção dos esgotos infiltra-se no solo, ou a ele se 

incorpora, embora uma parte evapore diretamente à atmosfera. 

 Nos sistemas de infiltração rápida, a água residuária, que já tenha recebido um pré-

tratamento, é aplicada de forma intermitente, normalmente mediante valas de infiltração ou de 
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distribuição de pouca profundidade, podendo ser empregado também sistemas de aspersão. 

Nas valas de infiltração, não se pode dispor de nenhum tipo de vegetação e, como as cargas 

aplicadas são relativamente elevadas, as perdas por evaporação representam uma pequena 

parcela da água aplicada, sendo a maior parte percolada no terreno, proporcionando, desse 

modo, o tratamento desejado (Metcalf & Eddy, 1991). 

 Sampaio (1998) apresenta a primeira experiência em infiltração rápida no Distrito 

Federal, na chamada ETE Torto, composta por um sistema de pré-tratamento 

(gradeamento+desarenador) seguido de um reator anaeróbio, sendo o efluente deste (vazão 

média de 9 L/s) encaminhado a duas bacias de infiltração, em areia comercial de construção, 

que trabalham alternadamente. 

 O sistema de infiltração rápida, segundo Sampaio (1999), apresentou remoções médias 

de 47,5% para DQO, 52,8% para DBO5, 37,0% para Pt e 82,4% para SS, no período de 

23/01/97 a 30/06/97. 

 Sampaio (1998) comenta que para pequenas comunidades, até 5.000 habitantes, é uma 

alternativa interessante para polimento de efluentes pré-tratados, porém, frisa que são sistemas 

sensíveis a descargas com alto teor de SS, uma vez que pode ocorrer a colmatação da 

superfície dos leitos e uma conseqüente interrupção do funcionamento. 

 

b) Lagoas ou tanques de sedimentação  

 

 São lagoas escavadas no terreno ou tanques de sedimentação situados após a lagoa de 

estabilização, podendo também desempenharem as funções de lagoas de maturação para o 

refino de efluentes, sendo necessário incluir medidas para a retirada e armazenamento do lodo 

(Metcalf & Eddy, 1991). 

 As lagoas de maturação, por sua vez, são projetadas principalmente para remover 

organismos patogênicos, mas podem desempenhar a função de remover parte das algas 

presentes, pelo processo de sedimentação. No entanto, o efluente dessas lagoas ainda 

apresenta elevados teores de algas, DQO e SS (Neder, 1996). 

 

c) Autofloculação 

 

 É o termo usado quando ocorre a precipitação de algas e outros materiais particulados 

numa lagoa, ocasionada pelo aumento do valor de pH a níveis muito altos. Esse fenômeno é 

relacionado à constituição química da água e, em particular, à presença de cálcio e carbonatos 
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de magnésio. Como as algas removem o CO2, o pH cresce ao ponto de ocorrer a precipitação 

dos hidróxidos de magnésio e carbonatos de cálcio juntamente com elas (Middlebrooks et al., 

1974). 

 Entretanto, segundo Middlebrooks et al. (1974), a autofloculação apresenta a 

desvantagem de exigir uma lagoa separada para a sedimentação, bem como condições inativas 

na lagoa e dias muito quentes, sem nuvens, de modo que o pH atinja valores maiores que 11. 

 

3.2.6.2- Processos artificiais 

 

a) Centrifugação 

 

 No processo de centrifugação, o afluente é arremessado contra as paredes da carcaça 

rotativa da centrífuga, onde os sólidos que se desprendem por força centrífuga são 

transportados para a zona de saída da máquina por um parafuso transportador. Esse processo 

apresenta as seguintes desvantagens: natureza temperamental do equipamento, sólidos 

abrasivos presentes podem causar rápida deterioração da espiral e problemas de operação 

associados com o equipamento relativamente sofisticado (Middlebrooks et al., 1974). 

 Golueke e Oswald (1965), em estudos experimentais com uma cultura de algas 

afluente com concentração de 200 mg/L, obtiveram resultados de remoção de algas de 84% 

para uma taxa de aplicação de 22,71 m3/s e de 64% para 87,44 m3/s para velocidades de 

rotação de 3000 rpm a 3300 rpm. 

 

b) Precipitação química 

 

 O processo de precipitação química consiste na adição de produtos químicos, 

floculação e sedimentação. Pode-se aplicar os produtos químicos ao afluente da lagoa, caso 

sejam de descarga contínua, ou na superfície das lagoas, mediante lanchas motoras, no caso 

de descarga controlada (tratamento descontínuo) (Middlebrooks et al., 1974). Os produtos 

químicos podem ser sulfato de alumínio, cal, cloreto férrico, hidróxido de magnésio e 

policloretos catiônicos, dentre outros (Metcalf & Eddy, 1991; Rocha et al., 1998). 

 Estudos realizados em laboratório por Rocha et al. (1998), visando a remoção de algas 

de efluentes de lagoas facultativas através do tratamento químico seguido de sedimentação, 

diversos coagulantes foram testados, com destaque para o lodo regenerado de estações de 

tratamento de água, contendo 2,2 g/l de alumínio, e policloretos catiônicos. 
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 Valores de SS e DQO abaixo de 30 mg/L e 90 mg/L, respectivamente, foram obtidos 

por Rocha et al. (1998) utilizando dosagens de 60 mg/L de lodo regenerado e 40 mg/L de 

policloretos. Já para sulfato de alumínio e cloreto férrico, outros coagulantes testados, isso só 

foi possível com dosagens de 100 mg/L. As eficiências de remoção de SS, independente do 

tipo de coagulante utilizado, esteve sempre acima de 70%. 

 

c) Flotação 

 

 O processo de Flotação consiste na formação de bolhas de gás, as quais, aderidas aos 

SS flutuam até a superfície da massa líquida. A flotação dos sólidos do efluente da lagoa pode 

ser por ar dissolvido ou por autoflotação. A flotação com ar dissolvido pode incluir a adição 

de produtos químicos e a floculação para a eliminação de algas. A autoflotação, eliminação 

natural de algas por sobresaturação de gás nas lagoas, é um processo de aplicação limitada por 

fatores climáticos ou biológicos (Metcalf & Eddy, 1991; Middlebrooks et al., 1974). 

 Pinto Filho (1999) desenvolveu estudos, em escala de bancada, empregando sulfato de 

alumínio como coagulante, visando avaliar a flotação por ar dissolvido sob pressão como 

sistema de pós-tratamento para lagoas de alta taxa, efluentes de reator UASB e efluentes 

secundários do processo de lodos ativados, modificados para remoção ampliada de fósforo e 

nitrogênio. Segundo Pinto Filho (1999), a flotação por ar dissolvido, em condições adequadas, 

alcançou elevada eficiência, com remoções de 77% a 90% para turbidez, 73% a 89% para 

DQO, 74% a 95% para SS, até 99% para ortofosfato filtrado e até 96% para clorofila-a. 

 

d) Filtros rápidos de areia 

 

 São filtros rápidos de areia convencionais para o refino do efluente da lagoa. A eleição 

do meio filtrante é crítica devido a elevada concentração de SS do efluente, sendo preferível 

utilizar filtros de meio duplo. Os filtros podem precisar de uma elevada freqüência de 

lavagem a contracorrente (Metcalf & Eddy, 1991). 

 Segundo Metcalf & Eddy (1991), não existe um sistema generalizado para o projeto de 

filtros em escala real. A causa principal está na variabilidade inerente das características dos 

SS dos efluentes a filtrar, ressaltando que o melhor caminho é efetuar estudos em escala 

piloto. 
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e) Micropeneiras 

 

 O processo consiste na inclusão de grades finas ou micropeneiras. As micropeneiras 

são caracterizadas pela passagem do líquido de dentro para fora de um tambor rotativo 

coberto por elas. O material coletado no interior da parede é lavado com jatos pressurizados 

de água ou do seu próprio efluente (Middlebrooks et al., 1974). Os resultados podem ser 

variáveis em função da peneira e da população de algas no efluente da lagoa (Metcalf & 

Eddy, 1991). 

Middlebrooks (1995) diz que os primeiros experimentos, com micropeneiras, para 

remover algas de efluentes de lagoas, não foram satisfatórios, uma vez que as algas 

apresentavam tamanho inferior ao diâmetro da malha empregada. Porém, com o 

desenvolvimento de uma malha de poliéster, com diâmetro de 1 ?m, foi possível conseguir 

efluentes com teores de DBO e SS inferiores a 30 mg/L. 

Os critérios típicos de projeto, segundo Middlebrooks (1995), incluem taxas de 

aplicação superficial de 90 m3/m2.d a 120 m3/m2.d, com perdas de carga acima de 0,60 mH2O. 

 

f) Biofiltros aerados de leito submerso 

 

 Os biofiltros aerados de leito submerso são reatores biológicos, onde o líquido a ser 

tratado passa por um leito granular coberto por um biofilme. Esses reatores são constituídos 

por uma fase sólida, uma fase líquida e uma fase gasosa. 

A fase sólida é composta por um material granular que retém matéria sólida por 

filtração, e permite a fixação de uma colônia bacteriana depuradora. A fase líquida imerge o 

material, e é sempre renovada pelo efluente em tratamento e fase gasosa é gerada pela 

introdução de ar no meio filtrante (Oliveira e Gonçalves, 1999). 

 Essa tecnologia foi testada por Oliveira e Gonçalves (1999) no polimento final de 

efluentes de lagoas facultativas na região de Anchieta e Vitória (ES). O biofiltro operou com 

uma carga hidráulica de 1,9 m/h (45,6 m3/m2.d) durante todo o período de testes, com diversas 

configurações de alimentação (efluente de lagoas e mistura de efluente de lagoas com esgoto 

bruto) e aeração (com e sem aeração), com vistas à remoção de algas e nitrificação terciária. 

 Os melhores resultados obtidos, segundo Oliveira e Gonçalves (1999), se referem ao 

reator aerado e alimentado pela mistura de efluente de lagoa e esgoto bruto. Para um afluente 

com teores médios de 71 mg/L para SS, 207 mg/L para DQO, 23,7 mg/L para amônia e 1,5 

mg/L para Pt, o efluente registrou concentrações médias de 31 mg/L para SS, 85 mg/L para 
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DQO, 3,0 mg/L para amônia e 1,5 mg/L para Pt. As eficiências para SS, DQO, amônia e Pt, 

foram, respectivamente, 56%, 60%, 87% e 35%. 

 Diante do exposto, pode ser verificado que, os processos artificiais, utilizados na 

remoção SS (algas), são tão eficientes quanto os processos naturais. E, apresentam a 

vantagem de se poder trabalhar com taxas de aplicação bem mais elevadas. No entanto, 

alguns, dentre esses processos artificiais, envolvem custos elevados, tanto de implantação 

quanto de manutenção. Já outros, envolvem um certo grau de mecanização e maior cuidado 

operacional, sendo que, em alguns, é necessária a aplicação de produtos químicos. 
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4- METODOLOGIA 

 

 A parte experimental desta pesquisa foi desenvolvida utilizando-se uma Estação de 

Tratamento de Esgotos em escala Piloto (ETE-Piloto), construída pela Companhia de 

Saneamento do Distrito Federal–CAESB, em meados de 1999, com recursos de um Convênio 

com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal–FAP/DF. Essa ETE-Piloto, 

constituída pelas unidades de filtro intermitente de areia, filtro de pedra, escoamento 

superficial, terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial e plantas aquáticas flutuantes, 

está localizada dentro dos limites da Estação de Tratamento de Esgotos da Cidade do Paranoá 

(ETE-Paranoá), DF, operada pela CAESB. 

 

4.1- LOCAL E ASPECTOS CLIMÁTICOS 

 

 A cidade do Paranoá, localizada a cerca de 25 Km do centro de Brasília e a uma 

altitude de 1.000 metros, está inserida dentro da sétima Região Administrativa do Distrito 

Federal (RA-7), a qual possui uma área de 853,33 Km2. A área urbana é composta de quadras 

residenciais, áreas especiais (para escolas, posto de saúde, serviços de transporte coletivo e 

demais serviços), feira livre e área de clube (PDOT, 1996). 

 De acordo com a Classificação de Köppen, o clima do Distrito Federal é tropical, com 

a concentração da precipitação pluviométrica ocorrendo no período de verão, principalmente 

nos meses de novembro, dezembro e janeiro. A seca, por sua vez, ocorre nos meses de 

inverno, ou seja, de junho a agosto. Dentro da área não há variações significativas da 

precipitação pluviométrica, entretanto as diferenças altimétricas são responsáveis por 

variações na temperatura (CODEPLAN, 1994). 

A temperatura na região de Brasília, além da altitude, também é influenciada pela 

latitude, e como o Distrito Federal está situado entre as latitudes 15º 00’ e 16º 30’, dentro da 

faixa intertropical, a temperatura média oscila de 19 a 22 ºC (CODEPLAN, 1994). 

 Com base em uma série histórica contínua de 27 anos, 1963 a 1990, a Estação 

Climatológica Brasília (15º 47’ latitude S e 47º 45’ longitude W) apresentou totais mensais 

médios, de precipitação pluviométrica, variando de 8,8 mm a 248,6 mm, para junho e 

dezembro, respectivamente. No mesmo período, as médias normais de insolação total mínima 

e máxima foram, respectivamente, de 138,1 horas para dezembro e 265,3 horas para julho 

(SEMATEC, 1993). 
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 Segundo Neder e Machado (1993), existe uma compensação entre a maior insolação e 

menor irradiação da época da seca, com uma menor insolação e maior irradiação na época das 

chuvas. Esse fenômeno, segundo os autores, faz com que a energia luminosa disponível seja 

relativamente constante durante todo o ano, com valores ligeiramente mais altos na época das 

chuvas. 

 

4.2- ETE-PARANOÁ 

 

 A ETE-Paranoá foi construída em 1997, para atender a uma população de projeto de 

60 mil habitantes. Atualmente está recebendo uma vazão de 3.000 m3/d, correspondendo a 

aproximadamente 30% da vazão de projeto, relativa a cerca de 75% da população de projeto, 

ou seja, aproximadamente 45 mil residentes daquela cidade (Luduvice et al., 2000). 

A ETE está situada no limite da bacia de drenagem do Lago Paranoá, sendo seu 

efluente conduzido por gravidade até o rio Paranoá, à jusante da barragem existente. O rio 

Paranoá é caracterizado pela baixa capacidade de diluição, notadamente na seca, quando o 

lago de mesmo nome, por certos períodos, não apresenta descarga. Esse fato implicou na 

necessidade de uma ETE que proporcionasse remoção de matéria orgânica acima de 90% 

(Neder e Harada, 1997). 

O projeto da ETE foi concebido, segundo Luduvice et al. (2000), de forma a 

possibilitar o tratamento do esgoto afluente a nível secundário, com a combinação de 

processos de tratamento que atendessem ao binômio eficiência e baixo custo de implantação 

e operação. A primeira etapa do tratamento consiste de reatores anaeróbios de fluxo 

ascendente (UASB), compartimentados. Já a segunda e terceira etapas de tratamento 

consistem, respectivamente de lagoas de alta taxa e escoamento superficial no solo. Na 

Figura 4.1, é apresentado o fluxograma da ETE-Paranoá. 

Os esgotos sanitários da cidade são coletados e encaminhados por gravidade a um 

tratamento preliminar mecanizado, onde são retirados o material grosseiro e areia. Após esta 

etapa, os esgotos seguem para três reatores anaeróbios em paralelo, onde parte da matéria 

orgânica é retirada através da atuação de bactérias anaeróbias. A remoção da matéria 

orgânica restante é realizada em nove lagoas de alta taxa, sendo o efluente de cada reator 

dividido para um grupo de três lagoas em paralelo (Neder e Harada, 1997). 
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 Figura 4.1- Fluxograma da ETE-Paranoá. 

 

 Os principais parâmetros de projeto da ETE-Paranoá são apresentados na Tabela 4.1, 

com os valores concebidos à época de projeto e os valores operacionais verificados 

atualmente. 

 

Tabela 4.1- Principais parâmetros de projeto da ETE-Paranoá (Luduvice et al., 2000; 

Neder e Harada, 1997) 

Parâmetro Unidade Valor de projeto Valor verificado na operação 

População contribuinte hab. 60.000,00 45.498,00 

Per capita de DBO g/hab.dia 54,00 66,88 

Per capita de esgoto L/hab.dia 120,00 66,00 

Vazão média m3/d 8.752,00 3.000,00 

Carga DBO Kg/dia 3.240,00 3.043,00 

Carga SS Kg/dia 2.520,00 1.648,94 

 

 Nos experimentos desenvolvidos por Luduvice et al. (2000) as concentrações médias 

do afluente bruto foram 15 mg/L, 96 mg/L e 550 mg/L para Pt, NTK e SS, respectivamente. 

A concentração média de DBO observada foi de 1.015 mg/L, enquanto que a concentração 

média de DQO atingiu o valor de 1.812 mg/L. 
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Luduvice et al. (2000) ressaltam que o principal reflexo do baixo per capita de esgoto 

por habitante pode ser observado na concentração do esgoto bruto, muito acima da média 

observada em esgotos de origem doméstica. Apesar dessas concentrações estarem acima das 

médias consideradas no projeto, segundo Luduvice et al. (2000), as cargas totais resultantes 

estão semelhantes às utilizadas. 

 Os reatores UASB foram concebidos em forma de tronco de pirâmide invertido, 

escavados no solo, com 1.121 m3 de volume cada. O próprio solo foi utilizado como 

elemento estrutural e delimitador do tanque, sendo as paredes internas revestidas com 

argamassa e os defletores de gás constituídos em estrutura de madeira e telhas de alumínio 

(Luduvice et al., 2000). 

 Na Tabela 4.2 são apresentados os parâmetros de projeto utilizados por Neder e 

Harada (1997), no dimensionamento dos reatores UASB. 

 

Tabela 4.2- Parâmetros de projeto dos reatores UASB da ETE-Paranoá* (Neder e 

Harada, 1997). 

Parâmetro Unidade Valor de projeto 

Volume de cada reator m3 1.121,00 

Volume da 1ª câmara m3 448,00 

Volume da 2ª câmara m3 674,00 

Tempo de detenção com vazão máxima h 5,12 

Tempo de detenção com vazão média h 9,22 

Taxa superficial na 1ª câmara m/hora 1,30 

Taxa superficial na 2ª câmara m/hora 0,87 

Volume estimado de lodo** m3 557,00 

Massa de lodo total Kg 11.153,00 

Massa de lodo ativo Kg 5.576,00 

Idade de lodo desejada d 40 

Descarte mensal de lodo m3 418,00 

Carga aplicada g DBO/g SSV.dia 0,19 

* Os demais parâmetros considerados são aqueles apresentados na Tabela 4.1; ** Aproximadamente 50% do volume do 

reator 

 

Esses reatores são do tipo compartimentado, dividido em duas câmaras em série, 

através de parede divisória. A divisão em duas câmaras objetivou uma menor produção de 
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gás na segunda câmara e, consequentemente, uma menor mobilização de sólidos, acarretando 

uma melhor qualidade do efluente (Luduvice et al., 2000). 

 Esses reatores têm apresentado um desempenho operacional satisfatório, com 

remoção de DBO acima da prevista em projeto de 50%. Nos experimentos desenvolvidos por 

Luduvice et al. (2000) a remoção de DQO nos três reatores ficou acima de 55%, atingindo 

valores superiores a 70% para DBO e SS. Vale ressaltar, no entanto, que em função do baixo 

per capita de esgoto por habitante, o tempo de detenção verificado por Luduvice et al. (2000) 

foi de 25 horas em relação à vazão média, bastante acima do preconizado em projeto por 

Neder e Harada (1997), que era de 9,2 horas. 

 Na Tabela 4.3 são apresentados os parâmetros de projeto utilizados por Neder e 

Harada (1997), no dimensionamento das lagoas de alta taxa. 

 

Tabela 4.3- Parâmetros de projeto das lagoas de alta taxa da ETE-Paranoá (Neder e 

Harada, 1997) 

Parâmetro Unidade Valor de projeto 

Remoção prévia* % 50,00 

Temperatura ºC 20,00 

Intensidade de luz cal/cm2.dia 400,00 

Profundidade m 0,45 

Produtividade esperada g/m2.dia 24,50 

Produção de O2 g/m2.dia 22,78 

Carga de DBO removível g/dia 28,12 

Área necessária total m2 57.603,16 

Tempo de detenção necessário d 2,6 

Concentração efluente de SS mg/L 392,02 

Área adotada total m2 68.103,00 

Tempo de detenção adotado d 3,5 

* Eficiência esperada nos reatores. 

 

 Para Neder e Harada (1997), a principal virtude das lagoas de alta taxa é a oxidação 

da matéria orgânica solúvel, proporcionando, segundo Luduvice et al. (2000), uma maior 

facilidade de controle quando comparadas com lagoas convencionais, e a otimização dos 

fenômenos que ocorrem em uma lagoa. 
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 Neder (1998) complementa que, nas lagoas de alta taxa, além de ser adotado um 

tempo de detenção pequeno e uma profundidade reduzida, é introduzida uma agitação 

contínua da água, permitindo um adequado acesso da luz solar no meio líquido, bem como 

uma constante mistura do afluente com a biomassa da lagoa. Segundo o autor, adotando-se 

um tempo de detenção adequado, mantém-se a concentração limite de algas em produtividade 

máxima, permitindo assim uma grande produção de oxigênio e, em conseqüência, a remoção 

de matéria orgânica é maximizada. 

 As áreas das lagoas de alta taxa da ETE-Paranoá foram definidas em função da 

produção de oxigênio/m2.dia esperada para as condições climáticas de Brasília, levando-se 

em consideração uma profundidade média de 0,50 m. No entanto, a nível operacional, existe 

uma flexibilidade com relação à profundidade, podendo o nível da lâmina d’água variar de 

0,45 a 0,60 m. Visando manter a massa líquida a uma velocidade de 5 cm/s a 15 cm/s, foi 

utilizado um par de propulsores de 3 CV cada, para cada lagoa (Luduvice et al., 2000; Neder 

e Harada, 1997). 

 Nos experimentos desenvolvidos por Luduvice et al. (2000), a remoção de DQO 

filtrada nas lagoas de alta taxa, em geral, ficou em uma faixa variando entre 58% e 75%, para 

tempos de detenção de 3 dias e 16 dias, respectivamente. Os mesmos autores concluem que é 

possível obter remoções de DQO e DBO filtradas próximas de 50%, com tempos de detenção 

entre 3 e 5 dias, podendo atingir valores superiores a 90%, quando expressas em termos de 

matéria orgânica solúvel. 

 Luduvice et al. (2000) mencionam que a remoção de nutrientes, em função da pouca 

variação do pH, normalmente próximo de 8, permaneceu limitada. Segundo Luduvice et al. 

(2000), o efeito tampão limita a elevação do pH na lagoa, reduzindo a liberação de amônia 

não ionizada para a atmosfera e a co-precipitação de polifosfatos com sais de cálcio e 

magnésio. 

 Segundo Neder e Harada (1997), os efluentes das lagoas de alta taxa possuem uma 

alta concentração de sólidos, constituídos principalmente de algas, sendo necessário, 

portanto, uma outra etapa de tratamento, visando a retenção desses sólidos. 

 A escolha do processo de escoamento superficial no solo, como etapa final do 

tratamento, segundo Neder e Harada (1997), foi em função das características do solo, 

declividade do terreno em torno de 5% e principalmente do custo envolvido. Neder e Harada 

(1997) enfatizam as limitações desse processo na remoção de algas, porém mencionam que, 

com uma eficiência de remoção de SS na faixa de 50 a 60% no processo de escoamento 

superficial, o efluente estaria nas mesmas condições dos efluentes de lagoas convencionais. 
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 Neder e Harada (1997) informam que os patamares de escoamento superficial foram 

dimensionados seguindo as recomendações da EPA (1984) para esgotos pré-decantados, 

porém utilizando uma taxa de aplicação mais elevada em função do tipo de tratamento 

existente na estação. A largura adotada para os dois patamares foi de 600 m, com um 

comprimento de rampa de 45 m, período de aplicação de 12 h, uma freqüência de aplicação 

de 7 d/semana e uma taxa de aplicação de 0,50 m3/m.h. 

 A eficiência média de remoção de SS no escoamento superficial dessa ETE, conforme 

mencionado no sub-item 3.2.3.4, para o ano de 1999, ficou na faixa de 18%, valor bem 

inferior ao esperado por Neder e Harada (1997). 

 Na Tabela 4.4, são apresentadas as eficiências globais de remoção e as principais 

características médias do afluente e efluente da ETE-Paranoá, para o período de janeiro a 

dezembro de 2000, com base nas rotinas normais de operação. 

 

Tabela 4.4- Eficiências de remoção e as principais características médias do afluente e 

efluente da ETE-Paranoá (Caesb, 2000a). 

Característica Afluente (mg/L) Efluente (mg/L) Remoção (%) 

DQO 1.825,80 566 69 

DBO 1.023,53 174 83 

SS 620,00 186 70 

Pt 15,79 10,74 32 

NTK 93,60 46,8 50 

 

4.3- ETE- PILOTO 

 

 A ETE-Piloto era composta de cinco unidades, em paralelo, cada uma 

correspondendo a um dos processos avaliados, abastecidas com o efluente da lagoa de alta 

taxa C3. Após a coleta, o efluente dessa lagoa era conduzido até uma caixa reguladora e 

distribuidora de vazão e, posteriormente, era conduzido novamente, por tubulações 

independentes, a cada uma das unidades de tratamento. Nas Figuras 4.2 e 4.3, 

respectivamente, são mostrados o diagrama esquemático e uma vista da ETE-Piloto. No 

Apêndice A, são mostrados alguns detalhes da ETE-Piloto. 
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 Figura 4.2- Diagrama esquemático da ETE-Piloto. 

 

 

Figura 4.3- Fotografia da ETE-Piloto (agosto/2000). 
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 Essa ETE-Piloto estava sendo operada, desde junho de 1999, logo após a sua 

construção, com taxas de aplicação bastante elevadas. Então, na segunda quinzena de julho de 

2000, antes de se iniciarem os experimentos, foi feita uma verificação das condições de 

funcionamento de todas as unidades. 

A unidade de filtros intermitentes de areia foi recuperada, uma vez que a mesma se 

encontrava fora de operação, devido a entupimentos ocorridos no final de 1999. Nessa fase, 

também, foram executados ensaios de laboratório, visando caracterizar a areia, que seria 

utilizada na unidade de filtros intermitentes de areia, e a brita, que compunha as unidades de 

terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial e de filtro de pedra. 

 

4.3.1- Interligações, caixas de distribuição e caixas de coleta 

 

A Caixa de Distribuição de Vazão nº 1 (Figura 4.2) era dotada de mecanismos de 

regulagem de vazão. No entanto, esses mecanismos não permitiam vazões diferenciadas para 

as unidades. Então, antes de se iniciarem os experimentos, esses mecanismos também foram 

adaptados de modo a permitir trabalhar com vazão diferente para cada unidade. Nessa 

adaptação, foram utilizadas placas de nylon, uma vez que são facilmente encontradas no 

mercado e com preços bastante acessíveis. 

Todas as tubulações, tanto as utilizadas para coleta do afluente na lagoa de alta taxa, 

quanto as para alimentação das unidades de tratamento, coleta dos efluentes e extravasão, 

foram constituídas em PVC PBA, com diâmetros variando de 85 a 110 mm. Por outro lado, 

todas as caixas de distribuição de vazão e de coleta dos efluentes das unidades, foram 

construídas em alvenaria de tijolos de concreto, espessura de 20 cm, e revestidas com 

argamassa de cimento e areia. 

O afluente das unidades da ETE-Piloto era coletado na saída da lagoa de alta taxa C3, 

a 45cm do fundo. Após a coleta, o efluente dessa lagoa era conduzido, através de uma 

tubulação de diâmetro nominal de 110 mm, até a Caixa de Distribuição de Vazão nº 1 (Figura 

4.2). Essa caixa, com dimensões aproximadas de 1,30 x 1,55 x 1,65 m, possui uma câmara de 

entrada e seis de saída, sendo que cinco delas levam às unidades de tratamento e a outra tem a 

função de receber o excesso de vazão. 

O acesso às cinco câmaras de alimentação foi feito através de vertedores triangulares, 

em fibra de vidro, independentes, constituídos com sistema de regulagem de altura, 

permitindo trabalhar com vazões diferentes em cada unidade. Já o acesso à câmara de 
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extravasão, foi feito em vertedor em fibra de vidro e com regulagem de altura, como os 

demais, porém, retangular. 

 As tubulações de alimentação das unidades foram constituídas com diâmetro nominal 

de 85 mm, sendo que cada uma delas recebeu um registro de ferro fundido, visando permitir 

manobras de manutenção durante a operação. Já a tubulação do extravasor, que levava o 

excesso de vazão até a canaleta de distribuição dos módulos de escoamento superficial da 

ETE Paranoá, foi executada com diâmetro nominal de 110 mm. 

 A Caixa de Distribuição nº 2 (Figura 4.2), com dimensões aproximadas de 0,80 x 0,80 

x 0,80 m, possui uma câmara de entrada e duas câmaras de saída, de onde saem as tubulações 

que levam até os dois filtros intermitentes de areia. 

 Todos os efluentes das unidades de tratamento eram recolhidos em caixas de coleta, 

com dimensões aproximadas de 0,80 x 0,80 x 0,60 m, compostas por uma câmara de entrada e 

uma de saída. Essas caixas são interligadas por uma tubulação, com diâmetro nominal de 110 

mm, que se estende até a outra canaleta de distribuição dos módulos de escoamento 

superficial da ETE-Paranoá, (Figura 4.2). 

As caixas de coleta das unidades de tratamento de plantas aquáticas flutuantes, terras 

alagadas construídas de fluxo subsuperficial e filtro de pedra, à exceção das outras, foram 

construídas com vertedores retangulares de fibra de vidro, com regulagem de altura, de modo 

a permitir o controle do nível de água no interior delas. 

 

4.3.2- Unidades da ETE-Piloto 

 

 Todas as unidades da ETE-Piloto, à exceção da unidade de escoamento superficial, 

eram constituídas de tanques de terra nivelados, com taludes e fundo compactados, em forma 

de tronco de pirâmide invertido. Os taludes internos foram revestidos com uma camada de 5,0 

cm de concreto magro e os externos, por sua vez, receberam plantio de grama. Na borda de 

todos os tanques, foi executado um passeio em concreto magro, com uma largura de 70 cm. 

 

4.3.2.1- Filtro intermitente de areia 

 

 A unidade de tratamento com filtro intermitente de areia era composta de dois tanques, 

cada um medindo 6 m de comprimento por 4,5 m de largura e 1,05 m de profundidade. 

 O afluente era distribuído através de uma canaleta em meia cana, de tubo de PVC 

cortado, com diâmetro nominal de 100 mm, ao longo de toda a extensão dos tanques. O 
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efluente era coletado em uma tubulação de PVC corrugado e perfurado, para dreno, de 

diâmetro nominal de 100 mm. Essa tubulação, em forma de “espinha de peixe”, foi disposta 

sob um leito de brita nº 2 (19 a 38mm), com 10 cm de espessura, depositado no fundo dos 

tanques. Sobre a camada de brita foi colocada uma camada de areia média lavada com 0,45 m 

de profundidade. Na Figura 4.4, é apresentada a unidade de filtros intermitentes de areia. 

 

 

Figura 4.4- Configuração (corte longitudinal) e fotografia da unidade de filtros 

intermitentes de areia (agosto/2000). 

 

A profundidade adotada de 0,45 m atendeu às recomendações de Metcalf & Eddy 

(1991), que preconiza uma faixa variando de 45 a 90 cm, bem como às de Reed et al. (1988), 

que afirmam que a profundidade da camada de areia deve ser no mínimo 45 cm. Adotou-se o 

valor mínimo, uma vez que, caso fosse necessário efetuar limpezas operacionais devido a 

obstruções, a camada retirada seria novamente reposta. 

Também foi utilizada uma areia média lavada, normalmente utilizada para construção 

civil e facilmente encontrada no comércio, já que há indicação nesse sentido por 

Middlebrooks (1995) e por Reed et al. (1988). Essa areia foi selecionada, previamente, 
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mediante uma inspeção visual e procedeu-se às análises, conforme ABNT (1987a) e ABNT 

(1987b), sendo ela, então, classificada como areia média. 
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mediante uma inspeção visual e procedeu-se às análises, conforme ABNT (1987a) e ABNT 

(1987b), sendo ela, então, classificada como areia média. 

Essa areia apresentou um tamanho efetivo de 0,30 mm e um coeficiente de 

uniformidade de 2,0, estando dentro das faixas recomendadas por Middlebrooks (1995), que 

compreende um tamanho efetivo entre 0,20 mm e 0,30 mm, por Reed et al. (1988), com 

valores de coeficiente de uniformidade variando entre 1,5 e 7,0, e por Metcalf & Eddy (1991), 

que mostra valores de tamanho efetivo entre 0,25 e 0,45 mm e de coeficiente de uniformidade 

menor que 4,0. 

 O coeficiente de vazios apresentado por essa areia foi de 0,45, ou seja, porosidade de 

45%, determinado conforme ABNT (1982) e ASTM (1994a). 

 

4.3.2.2- Filtro de pedra 

 

 A unidade de tratamento com filtro de pedra era constituída por um tanque, 

medindo 15 m de comprimento por 3,8 m de largura e 0,8 m de profundidade, com sentido de 

fluxo horizontal. Na Figura 4.5, é apresentada a unidade de filtro de pedra. 

 

 

Figura 4.5- Configuração (corte longitudinal) e fotografia da unidade de filtro de pedra 

(agosto/2000). 
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A unidade foi preenchida com uma camada de brita nº 1, 9,5 a 19 mm de diâmetro, 

conforme ABNT (1987a) e ABNT (1987b), com altura de 0,60 m, por ser um material 

facilmente encontrado no mercado. O coeficiente de vazios apresentado por essa brita foi de 

0,50, ou seja, porosidade de 50%, determinado conforme ASTM (1994a) e ASTM (1994b).  

 O diâmetro do material utilizado atendeu, em parte, à faixa de 1,3 a 2,5 cm do filtro de 

pedra de Eudora, Kansas (Middlebrooks, 1995). 

 Já a profundidade adotada, igual à profundidade da unidade de terras alagadas 

construídas de fluxo subsuperficial, para efeito de comparação, foi bem inferior à faixa de 1,5 

a 2,0 m, recomendada por Middlebrooks (1995). 

 

4.3.2.3- Escoamento superficial no solo 

 

 A unidade de tratamento com escoamento superficial no solo era formada por 

um patamar, com declividade de 4%, totalmente ocupado por grama batatais, medindo 30 m 

de comprimento por 3 m de largura. Na Figura 4.6, é apresentada a unidade de escoamento 

superficial no solo. 

 

 

Figura 4.6- Configuração (corte longitudinal) e fotografia da unidade de 

escoamento superficial no solo (agosto/2000). 
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A disposição do afluente foi feita na parte superior da rampa, através de tubo de PVC 

perfurado, no local, de diâmetro nominal de 85 mm. A coleta dos efluentes, por sua vez, foi 

feita através de tubo de PVC perfurado, de diâmetro nominal de 110 mm, envolvido ao longo 

de sua extensão por uma camada de brita nº 1 (com 9,5 mm a 19 mm de diâmetro).  

 A declividade adotada de 4%, aproveitando o caimento natural do terreno local, está 

dentro da faixa recomendada por Figueiredo (1985), de 2 a 8%. Já o comprimento de rampa 

adotado de 30 m, não atendeu às recomendações da EPA(1981), Smith e Schroeder (1983), 

bem como de Metcalf e Eddey (1991), que recomendam, no caso de tratamento prévio em 

lagoas de estabilização, um comprimento de rampa maior que 45 m. 

 

4.3.2.4- Terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial 

 

A unidade de tratamento com terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial, 

Figura 4.7, era composta por um tanque, medindo 15 m de comprimento por 3,8 m de largura 

e 0,8 m de profundidade, com sentido de fluxo horizontal.  

 

Figura 4.7- Configuração (corte longitudinal) e fotografia da unidade de terras 

alagadas construídas de fluxo subsuperficial (agosto/2000). 
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Como o filtro de pedra, essa unidade foi preenchida com uma camada de brita nº 1, 

com 9,5 a 19 mm de diâmetro, conforme ABNT (1987a) e ABNT (1987b), com altura de 60 

cm. 

A superfície da brita foi totalmente ocupada por taboa (Typha sp.), com cerca de 25 

mudas por m2, um pouco maior do que a quantidade utilizada por Ceballos et al. (2000), de 20 

propágulos por m2. A profundidade adotada de 60 cm atendeu a literatura, a qual recomenda 

de 30 a 76 cm (Marques, 1999; Metcalf e Eddy, 1991; Reed, 1991). 

 

4.3.2.5- Plantas aquáticas flutuantes 

 

Essa unidade era formada por um tanque com comprimento e profundidade similares 

ao de filtro de pedra e ao de terras alagadas, porém com 3,5 m de largura. Na Figura 4.8, é 

apresentada a unidade de plantas aquáticas flutuantes. 

 

 

Figura 4.8- Configuração (corte longitudinal) e fotografia da unidade de plantas 

aquáticas flutuantes (agosto/2000). 

 

A unidade foi preenchida, mantendo-se uma lâmina d’água de 30 cm, atendendo 

recomendações de Reed et al. (1988) e Reddy e Sutton (1984). Posteriormente, a superfície da 

unidade foi ocupada com aguapé (Eichhornia crassipes). 
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4.4- DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO EXPERIMENTAL 

 

O planejamento do trabalho experimental envolveu, primeiramente, o estabelecimento 

das etapas de desenvolvimento da pesquisa, envolvendo o número de carreiras de 

experimentos, duração de cada carreira e forma de seleção dos processos a serem avaliados 

em cada carreira. Posteriormente, foram estabelecidas as taxas de aplicação e regime de ciclo 

para as unidades, coletas e medições, métodos de análise e equipamentos, inspeções diárias, 

rotinas operacionais e análises especiais. 

 

4.4.1- Etapas de desenvolvimento do trabalho de pesquisa 

 

O desenvolvimento do trabalho de pesquisa envolveu a realização de três carreiras de 

experimentos, com duração de dois meses cada, no período de 14 de agosto de 2000 a 13 de 

fevereiro de 2001. 

 

4.4.1.1- Primeira carreira 

 

A primeira carreira de experimentos foi realizada de 14/08/2000 a 13/10/2000. O 

desenvolvimento do trabalho, nessa primeira carreira, envolveu o acompanhamento do 

desempenho das cinco alternativas de processos naturais de remoção de SS de efluentes de 

lagoas de estabilização. A eficiência foi medida comparando-se o grau de tratamento obtido e 

concentração efluente das seguintes características de qualidade da água: SS, clorofila-a, 

DQO, DBO5, NTK e fósforo total (Tabela 4.6). 

No final dessa primeira carreira, foi feita uma análise, visando escolher as duas 

alternativas mais eficientes, dentre as cinco estudadas, levando-se em consideração a 

eficiência na remoção de SS, matéria orgânica e nutrientes, demanda de área, facilidades de 

operação e manutenção e aplicabilidade no Distrito Federal. 

 

4.4.1.2- Segunda e terceira carreiras 

 

As segunda e terceira carreiras de experimentos foram realizadas, respectivamente, de 

14/10/2000 a 13/12/2000 e de 14/12/2000 a 13/02/2001. Na segunda carreira e terceira 

carreiras, as taxas de aplicação foram dobradas e quadruplicadas, respectivamente, em relação 

à primeira carreira. 
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Nessas duas carreiras, segunda e terceira, efetuou-se um estudo comparativo das duas 

alternativas escolhidas na primeira carreira, identificando as suas especificidades técnicas e 

operacionais. 

A eficiência continuou sendo medida na segunda e terceira carreiras, comparando-se o 

grau de tratamento obtido e concentração efluente das seguintes características de qualidade 

da água: SS, clorofila-a, DQO, DBO5, NTK e fósforo total (Tabelas 4.7 e 4.8). 

 

4.4.2- Estabelecimento das taxas de aplicação e regimes de ciclo 

 

As taxas de aplicação e regimes de ciclo foram estabelecidos com base na revisão 

bibliográfica, nas características do efluente da ETE-Paranoá, nas características físicas das 

unidades da ETE-Piloto, bem como no desempenho apresentado pelas diferentes unidades, na 

fase de experimentos que antecederam esse trabalho de pesquisa, no período de junho de 1999 

a julho de 2000. 

Foram estabelecidas três taxas de aplicação e um regime de ciclo (Tabela 4.5) para as 

cinco unidades alternativas, abrangendo as três carreiras, uma vez que, a princípio, as duas 

alternativas mais promissoras, que foram avaliadas a partir da segunda carreira, eram 

desconhecidas. As taxas de aplicação da primeira carreira foram estabelecidas visando obter, 

em todos os processos, remoções de SS da ordem de 80 a 90%. 

 

Tabela 4.5- Regime de ciclo e taxas de aplicação das unidades. 

Taxa de aplicação Unidade Regime de 

ciclo (h) 1ª carreira 2ª carreira 3ª carreira 

Filtro intermitente 

de areia 

12x12 0,10 m3/m2.d 0,20 m3/m2.d 0,40 m3/m2.d 

Filtro de pedra 

 

24 0,04 m3/m3.d 

(0,024 m3/m2.d) 

0,08 m3/m3.d 

(0,048 m3/m2.d) 

0,16 m3/m3.d 

(0,096 m3/m2.d) 

Escoamento 

superficial* 

12x12 0,016 m3/m2.d 

(0,04 m3/m.h) 

0,032 m3/m2.d 

(0,08 m3/m.h) 

0,064 m3/m2.d 

(0,16 m3/m.h) 

Terras alagadas  24 0,024 m3/m2.d 0,048 m3/m2.d 0,096 m3/m2.d 

Plantas aquáticas 

flutuantes 

24 0,024 m3/m2.d 0,048 m3/m2.d 0,096 m3/m2.d 

* Os valores fora dos parênteses correspondem às taxas de aplicação superficial ou carga hidráulica e os valores entre 

parênteses correspondem às taxas de aplicação. 
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Na segunda e terceira carreiras, as taxas de aplicação foram dobradas e 

quadruplicadas, respectivamente, em relação à primeira carreira, com o intuito de se verificar 

o comportamento dos dois processos de tratamento. 

 Apresentam-se, a seguir, as justificativas das taxas de aplicação, adotadas na primeira 

carreira, e do regime de ciclo das unidades ao longo dos experimentos. 

 

4.4.2.1- Filtro intermitente de areia 

 

 A taxa de aplicação da primeira carreira foi baseada nos experimentos de Morgan et 

al. (1981), que obtiveram um desempenho de 62%, em termos de remoção de SS, com um 

tamanho de carreira de 125 dias, sem os filtros se obstruírem. Morgan et al. (1981) 

trabalharam com um afluente contendo, em média, 168 mg/L de SS, utilizando uma taxa de 

aplicação de 0,19 m3/m2.d. Esse afluente é bem parecido com o efluente da lagoa de alta taxa 

C3, que apresentou uma concentração média de SS de 195 mg/L, no período de junho de 1999 

a julho de 2000. 

Morgan et al. (1981) seguiram orientações de Middlebrooks (1995), que recomenda 

para um filtro de estágio único, a faixa de 0,37 a 0,56 m3/m2.d. Caso os SS do afluente for 

excedido em 50 mg/L, Middlebrooks (1995) recomenda que a taxa de aplicação deve ser 

reduzida de 0,19 a 0,37 m3/m2.d, para aumentar a carreira do filtro. 

 Apesar de Fujii et al. (1987) terem obtido desempenho na remoção de SS de 97% a 

100% e Melcer et al. (1995) de 91%, trabalhando com taxas bem mais elevadas, 0,50 m3/m2.d 

e 3,20 m3/m2.d, respectivamente. Observa-se que o afluente de ambos continha uma 

concentração de SS bem baixa, na faixa de 17 mg/L, quando comparada com a de Morgan et 

al. (1981), bem como com a da lagoa de alta taxa C3. Por outro lado, os tamanhos das 

carreiras obtidas por Fujii et al. (1987) e Melcer et al. (1995), de 63 dias e de 20 a 30 dias, 

respectivamente, também foram bem menores do que o tamanho da carreira de 125 dias 

observada por Morgan et al. (1981). 

 Antes desse trabalho de pesquisa, o filtro intermitente de areia da ETE-Piloto 

trabalhou com uma taxa de 0,43 m3/m2.d, atingindo uma eficiência de 64%, em termos de 

remoção de SS. Esse desempenho é semelhante ao obtido por Morgan et al. (1981) com taxa 

de aplicação bem menor, porém com um tamanho de carreira bem maior do que o da ETE-

Piloto, que atingiu no máximo 52 dias. 

 Quanto ao regime de aplicação, a literatura não faz nenhuma recomendação, apenas 

menciona que o afluente pode ser aplicado, intermitentemente, sobre a camada de areia 
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(Metcalf & Eddy, 1991; Melcer et al., 1995). Podem ser citados, como exemplos, o trabalho 

de Morgan et al. (1981), que usaram aplicação intermitente, com um regime de 12 x 12 horas, 

e de Melcer et al. (1995), que, devido a problemas operacionais, optaram por uma operação 

apenas noturna. Já Fujii et al. (1987), por outro lado, trabalharam de forma contínua, com um 

regime de 24 horas, até a obstrução dos filtros. 

No presente trabalho de pesquisa, a exemplo de Morgan et al. (1981), foi adotado o 

regime de 12 x 12 horas. 

 

4.4.2.2- Filtro de pedra 

 

Segundo Swanson e Williamson (1980), o filtro de pedra de Veneta, Oregon, 

apresentou um desempenho na remoção de SS em torno de 80%, a uma taxa de aplicação de 

0,06 m3/m3.d, com um afluente contendo em média 34 mg/L de DBO5 e 49 mg/L de SS. 

 Por outro lado, Swanson e Williamson (1980) obtiveram, em escala piloto, 

desempenho semelhante a esse filtro de pedra de Veneta, porém, trabalhando com o dobro da 

taxa de aplicação e um afluente com níveis de SS atingindo 105 mg/L. 

Sapkota e Bavor (1994) verificaram uma eficiência de 86% na remoção de SS, a uma 

taxa de aplicação de 13 m3/m3.d, porém, com um afluente contendo uma concentração de SS 

bastante baixa, de 3,3 a 25 mg/L. 

O filtro de pedra da ETE-Piloto, no período de junho de 1999 a julho de 2000, operado 

a uma taxa de 0,26 m3/m3.d, com concentrações médias afluentes de 195 mg/L para SS e 199 

para DBO5, atingiu uma eficiência na remoção de SS de 71%. Esse desempenho foi bem 

melhor do que o obtido, de 46%, por Saidam et al. (1995), trabalhando a uma taxa de 

aplicação não muito diferente, 0,27 m3/m3.d, porém com um afluente um pouco mais 

concentrado em termos de SS, na faixa de 201 a 234 mg/L. 

Apesar desse bom desempenho, o filtro de pedra da ETE-Piloto, muitas vezes, 

apresentava um efluente com concentração de SS acima de 50 mg/L. Então, buscou-se nessa 

primeira carreira, garantir um bom desempenho com uma taxa de aplicação bastante 

conservadora e, consequentemente, um efluente com concentração de SS abaixo de 30 mg/L. 

Diante dessas considerações, a taxa de aplicação da primeira carreira foi baseada no 

desempenho do filtro de pedra de Veneta, Oregon, levando-se em consideração que o efluente 

da lagoa de alta taxa C3, da ETE-Paranoá, apresenta concentrações afluentes de SS bem 

maiores do que as concentrações afluentes do filtro de pedra de Veneta. 
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Como nos filtros intermitentes de areia, nesse caso também, a literatura não faz 

recomendações com relação ao regime de ciclo. Então, foi adotado um regime de 24 horas 

contínuas. 

 

4.4.2.3- Escoamento superficial no solo 

 

 A taxa de aplicação e a taxa de aplicação superficial (ou carga hidráulica) da primeira 

carreira foram baseadas no sistema de Culver, Indiana (Witherow e Bledsoe, 1983). Esse 

sistema trabalhou com uma taxa de aplicação de 0,07 m3/m.h e uma carga hidráulica de 2,5 

cm/d, apresentando uma eficiência na remoção de SS de 75,26%. A concentração de SS 

apresentada no afluente desse sistema foi de 190 mg/L, portanto bem próxima à apresentada 

pelo efluente da lagoa de alta taxa C3. 

 Visando assegurar uma eficiência de 80 a 90% na remoção de SS, trabalhou-se com 

uma taxa de aplicação e carga hidráulica, respectivamente, de 0,04 m3/m.h e 1,60 cm/d (0,016 

m3/m2.d). Essas taxas são um pouco menores do que as utilizadas no sistema de Culver, bem 

como às recomendadas pela EPA (1984), e mesmo às utilizadas por Witherow e Bledsoe 

(1983). 

Witherow e Bledsoe (1983) utilizaram, em seu experimento, uma taxa de aplicação de 

0,063 m3/m.h e uma carga hidráulica de 2,1 cm/d. Apesar de terem trabalhado com uma 

concentração de SS, no afluente, bem menor do que a apresentada pelo efluente da lagoa de 

alta taxa C3, obtiveram uma eficiência na remoção de SS de apenas 58%. 

 Na fase de experimentos que antecederam essa pesquisa, ou seja, de junho de 1999 a 

julho de 2000, a unidade foi operada com duas taxas de aplicação, 0,175 m3/m.h e 0,088 

m3/m.h, e duas cargas hidráulicas, 7 cm/d (0,07 m3/m2.d) e 3,5 cm/d (0,035 m3/m2.d ), 

respectivamente. Em ambas as situações, essa unidade não apresentou um desempenho 

satisfatório em termos de remoção de SS. 

 No presente trabalho de pesquisa adotou-se um regime de ciclo de 12 x 12 horas, uma 

vez que Metcalf & Eddy (1991) recomenda um período de aplicação de 8-12 horas e um 

período de descanso de 16-12 horas. 

 

4.4.2.4- Terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial 

 

 A taxa de aplicação da primeira carreira foi baseada nas taxas de aplicação 

recomendadas por Metcalf & Eddy (1991), que se situam na faixa de 0,014 m3/m2.d a 0,046 



 

 100  

m3/m2.d, bem como por Reed (1991), 0,06 m3/m2.d, e ainda nos estudos apresentados pela 

EPA (1993). 

 O sistema de terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial que mais se aproxima 

às condições da ETE-Piloto, em termos de SS no afluente, dentre os relacionados pela EPA 

(1993), conforme apresentado na Tabela 3.24, é o sistema de Hardin (Kentucky). Esse sistema 

foi operado a uma taxa de aplicação de 0,06 m3/m2.d e carga de DBO5 de 30,6 Kg/ha.d, 

apresentando uma eficiência de remoção de SS de 92%. 

 Na fase que antecedeu esse trabalho de pesquisa, junho de 1999 a julho de 2000, a 

unidade de terras alagadas de fluxo subsuperficial foi operada com taxas de aplicação de 0,30 

m3/m2.d e 0,15 m3/m2.d, com cargas de DBO5 de 615,0 Kg/ha.d e 249,0 Kg/ha.d, 

respectivamente. Essas cargas orgânicas são bem superiores às recomendadas por Metcalf & 

Eddy (1991) e WPCF (1990), menor que 67 Kg/ha.d e menor que 110 Kg/ha.d, 

respectivamente. Nessa fase, as eficiências na remoção de SS apresentadas pela unidade de 

terras alagadas foram de 61,12% e 73,28%, respectivamente, para a primeira e segunda 

situação. 

 Com a taxa de aplicação adotada para a primeira carreira, 0,024 m3/m2.d, a carga de 

DBO5 aplicada ao sistema atendeu tanto às recomendações de Metcalf & Eddy (1991), quanto 

às da WPCF (1990). 

 Com relação ao regime de ciclo, a literatura não faz menção a respeito. Então, foi 

adotada, como no filtro de pedra, uma aplicação contínua de 24 horas. 

 

4.4.2.5- Plantas aquáticas flutuantes 

 

 A taxa de aplicação da primeira carreira foi estabelecida seguindo as orientações de 

Reed et al. (1988), que recomendam, para tratamento terciário, uma taxa de aplicação menor 

que 0,08 m3/m2.d. 

 Como nas unidades de escoamento superficial e terras alagadas, essa unidade também 

foi operada, no período de junho de 1999 a julho de 2000, com duas taxas de aplicação. As 

taxas aplicadas foram de 0,38 m3/m2.d e 0,19 m3/m2.d, com cargas de DBO5 de 779,0 Kg/ha.d 

e 315,0 Kg/ha.d, respectivamente, atingindo eficiências de 37,92% e 47,50%, em termos de 

remoção de SS, respectivamente. Essas cargas de DBO5 estão bastante acima das 

recomendadas por Reed et al. (1988) e WPCF (1990), 50 Kg/ha.d e 30 a 50 Kg/ha.d, 

respectivamente. 
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Com a taxa de aplicação adotada para a primeira carreira, 0,024 m3/m2.d, a carga de 

DBO5 aplicada ao sistema atendeu tanto às recomendações de Reed et al. (1988), quanto às da 

WPCF (1990). 

Com relação ao regime de ciclo, a literatura, também, não faz menção a respeito. 

Então, foi adotada, como no filtro de pedra e em terras alagadas, uma aplicação contínua de 

24 horas. 

 

4.4.3- Coletas e medições 

 

Foram avaliadas as características de controle de eficiência operacional, usualmente 

consideradas em unidade de tratamento de esgotos domésticos, ou seja, DBO, DQO, SS, SSV, 

sólidos sedimentáveis, temperatura, OD, pH, alcalinidade e condutividade, com ênfase em SS, 

uma vez que essa característica foi o foco principal da pesquisa. 

Efetuou-se ainda, complementarmente, a avaliação de nutrientes (NTK, NOx e Pt), 

visando auxiliar, ao final da primeira carreira, a escolha das duas melhores alternativas e, 

também, pela importância que eles podem exercer no corpo receptor em termos de 

eutrofização. 

A remoção específica de algas foi avaliada pela concentração de clorofila-a, utilizando 

o método indireto de extração, uma vez que esse é o indicador mais utilizado para 

determinação da biomassa de algas (Mendonça et al., 1995). Foram realizadas, também, três 

campanhas de identificação de algas. 

As análises foram efetuadas no Laboratório da Estação de Tratamento de Esgotos 

Brasília Norte-ETEB-Norte, por meio do convênio entre a UnB e a CAESB, no Laboratório 

de Análise de Água do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de 

Brasília e na própria ETE-Piloto. 

No Laboratório da ETEB-Norte, foram efetuadas as análises de DQO, DBO, SS, NTK, 

NOx, Pt, OD, alcalinidade, condutividade e identificação de algas. No Laboratório da UnB, 

foram realizadas análises, também, de DBO e SS, além de SSV e clorofila-a. Já na ETE-

Piloto, foram realizadas análises de temperatura, pH, OD e sólidos sedimentáveis. 

As características de qualidade da água avaliadas na primeira, segunda e terceira 

carreiras, bem como a freqüência de amostragem e número de análises, para o afluente e 

efluente de cada unidade, estão apresentados nas Tabelas 4.6, 4.7 e 4.8. 
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Tabela 4.6- Características de qualidade da água avaliadas para o afluente e efluentes 

na primeira carreira, freqüência de amostragem e número de análises 

Número de análises realizadas 

Efluente 

Característica Freqüência 

Afluente 

1 2 3 4 5 

Total 

pH Diária 48 46 47 42 48 48 279 

Temperatura Diária 53 52 53 45 53 53 309 

OD Diária 48 46 47 40 48 48 277 

SS 2 vezes/semana 18 18 18 17 18 18 107 

Clorofila-a Semanal 5 5 5 5 5 5 30 

DQO Semanal 8 8 8 7 8 8 47 

DBO Semanal 9 8 9 9 9 9 53 

Condutividade Semanal 9 9 9 8 9 9 53 

Alcalinidade Semanal 9 9 9 8 9 9 53 

SSV Quinzenal 4 4 4 4 4 4 24 

NTK Quinzenal 4 4 4 4 4 4 24 

Pt Quinzenal 6 6 6 5 6 6 35 

NOx Quinzenal 4 4 4 4 4 4 24 

1- Filtro intermitente de areia; 2- Filtro de pedra; 3- Escoamento superficial; 4- Terras alagadas construídas de fluxo 

subsuperficial; e 5- Plantas aquáticas flutuantes. 

 

Tabela 4.7- Características de qualidade da água avaliadas para o afluente e efluentes 

na segunda carreira, freqüência de amostragem e número de análises 

Número de análises realizadas Característica Freqüência 

Afluente Efluente 2 Efluente 5 Total 

pH Diária 52 52 52 156 

Temperatura Diária 32 32 32 96 

OD Diária 30 30 30 90 

SS 2 vezes/semana 18 18 18 54 

Clorofila-a Semanal 9 9 9 27 

DQO Semanal 8 8 8 24 

DBO Semanal 12 12 12 36 

Condutividade Semanal 9 9 9 27 

Alcalinidade Semanal 9 9 9 27 

NTK Semanal 8 8 8 24 

Pt Semanal 8 8 8 24 

NOx Semanal 8 8 8 24 

1- Filtro intermitente de areia; 2- Filtro de pedra; 3- Escoamento superficial; 4- Terras alagadas construídas de fluxo 

subsuperficial; e 5- Plantas aquáticas flutuantes. 
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Tabela 4.8- Características de qualidade da água avaliadas para o afluente e efluentes 

na terceira carreira, freqüência de amostragem e número de análises 

Número de análises realizadas Característica Freqüência 

Afluente Efluente 2 Efluente 5 Total 

pH Diária 58 58 58 174 

Temperatura Diária 56 56 56 168 

OD Diária 56 56 56 168 

SS Semanal 9 9 9 27 

DQO Semanal 9 9 9 27 

DBO Semanal 6 6 6 18 

Condutividade Semanal 9 9 9 27 

Alcalinidade Semanal 9 9 9 27 

NTK Semanal 9 9 9 27 

Pt Semanal 9 9 9 27 

NOx Semanal 7 7 7 21 

1- Filtro intermitente de areia; 2- Filtro de pedra; 3- Escoamento superficial; 4- Terras alagadas construídas de fluxo 

subsuperficial; e 5- Plantas aquáticas flutuantes. 

 

As amostras foram compostas, de 8:00 às 18:00 horas, a cada intervalo de duas horas, 

sendo as coletas realizadas às segundas-feiras para as análises no Laboratório da ETEB-Norte 

e às quartas-feiras para as análises no Laboratório da UnB. Os pontos de coleta foram na 

Caixa de Distribuição de Vazão nº 1 e caixas de coleta da cada unidade (Figura 4.2), para 

afluente e efluentes, respectivamente. 

 

4.4.4- Métodos de Análise e equipamentos 

 

As análises de DQO, SS, NTK, NOx, Pt, DQO, SSV, Sólidos Sedimentáveis, 

condutividade e alcalinidade foram realizadas conforme as metodologias padronizadas pelo 

“Standard Methods” (APHA, AWWA e WEF, 1995). 

Para a determinação de clorofila-a foi adotado o método clorofórmio-metanol (2:1 

v/v), conforme Lloyd e Tucker (1988). Esse método se baseia na extração, em clorofórmio-

metanol (2:1 v/v), da clorofila-a retida no filtro de fibra de vidro de marca Schleicher & 

Schuell GF52-C, 1,2 ?m de poro. A concentração de clorofila-a é obtida em função da 

absorbância da solução medida no espectofotômetro em comprimento de onda de 665 e 750 

nm. 
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As medidas de pH, temperatura e OD foram efetuadas no campo, na própria ETE-

Piloto. As medidas de OD e temperatura foram efetuadas através de um medidor portátil, 

digital, a bateria, modelo 95, marca YSI. Já as medidas de pH foram efetuadas através de um 

pHmetro, também, portátil, digital, a bateria, modelo 230 A, marca ORION. 

Na Tabela 4.9 são apresentadas as características de qualidade da água analisadas em 

laboratório, bem como os métodos e equipamentos utilizados. 

 

Tabela 4.9- Métodos e equipamentos utilizados para as análises das características de 

qualidade da água. 

Característica Método/Equipamentos 

DBO Manométrico/Sistema respirométrico da HACH e incubadora 

SS Seco a 103-105 ºC/Balança analítica, forno de secagem e bomba de vácuo 

Clorofila-a Clorofórmio e metanol/Espectrofotômetro HACH, modelo DR-4000U 

NTK Macro Kjeldahl/Chapa de aquecimento, Balão Kjeldahl, aparelho para digestão Kjeldahl 

e aparelho para destilação de Kjeldahl 

NOx
 Redução com cádmio/Coluna de cádmio e espectrofotômetro HACH, modelo DR-4000U 

Pt Cloreto estanoso/Recipiente para digestão, autoclave e espectrofotômetro HACH, 

modelo DR-4000U 

DQO Colorimétrico, refluxo fechado/Bloco reator e espectrofotômetro da HACH, modelo DR-

4000U  

SSV Ignição a 550 ºC/Balança analítica, forno de secagem e bomba de vácuo 

S Sedimentáveis  Volumétrico/Cone de Imhoff 

Condutividade Condutivímetro/Condutivímetro 

Alcalinidade Titulação com ácido sulfúrico 0,02 N 

 

 

4.4.5- Inspeção diária 

 

 Foi efetuada, diariamente, uma inspeção na área da ETE-Piloto, observando e 

anotando, em boletim diário, as principais ocorrências existentes. As unidades da ETE-

Paranoá não foram contempladas nesse boletim, uma vez que já existia procedimento 

semelhante para elas. As principais observações anotadas, durante as três carreiras, estão 

listadas na Tabela 4.10. 

 Uma vez que as condições do tempo e meteorológicas interferem na performance dos 

processos, além das observações listadas na Tabela 4.10, foram observadas e anotadas 

também, in loco, todos os dias às 14:00 horas, as seguintes condições meteorológicas: 
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a) Temperatura do ar 

 

Esses dados, permitiram saber as variações mensais da temperatura e também calcular, 

de maneira aproximada, a temperatura média mensal do ar. 

 

b) Condições do céu 

 

As condições do céu foram classificadas e anotadas, conforme Jordão e Pessoa (1995): 

i) Céu coberto: a maior parte do céu está coberto de nuvens não deixando os raios de sol 

aparecerem livremente; ii) Céu nebuloso: nuvens escuras e com a claridade bastante reduzida, 

é normalmente chamado de dia cinzento; iii) Céu claro: não existem nuvens, o céu está 

bastante azul e o sol é bastante forte. 

 

c) Intensidade dos ventos 

 

A intensidade dos ventos foi estimada através de uma escala simplificada, também, 

segundo Jordão e Pessoa (1995), atribuindo-se as seguintes condições de vento: ausente, 

muito fraco, moderado (quando se inicia a formação de ondas nas lagoas), forte e muito forte. 

 

 Tabela 4.10- Roteiro de inspeção diária (adaptado de Jordão e Pessoa, 1995). 

Data: ____/____/____             Horário:________                Operador:__________________ 

Ocorrências principais Sim Não  

Há presença de insetos nas unidades piloto? Caso afirmativo, citar em quais   

Há presença de aves nas unidades piloto? Caso afirmativo, citar em quais    

Há mau odor nas unidades piloto? Caso afirmativo, citar em quais    

Os medidores de vazão da piloto estão normais?   

Houve capina na unidade piloto de escoamento superficial?   

Há empoçamento na unidade piloto de escoamento superficial?   

Houve retirada de plantas aquáticas flutuantes da unidade piloto?   

Houve corte de taboas da unidade piloto?   

Os tubos perfurados das unidades piloto estão obstruídos?   

Há colmatação na unidade piloto de filtros intermitentes de areia?   

Há assoreamento nas unidades piloto? Caso afirmativo, citar em quais    
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4.4.6- Rotinas operacionais 

 

 Além da análise diária dos boletins de inspeção, com correção imediata de eventuais 

problemas detectados, a seguinte rotina operacional foi seguida, ao longo do desenvolvimento 

do trabalho experimental, visando um bom funcionamento das unidades e, também, atingir os 

objetivos propostos. 

Antes do início de cada carreira, era efetuada a calibração dos medidores de vazão da 

Caixa de Distribuição nº 1, através de medida direta (volumétrica) e, posteriormente, duas 

vezes por semana, segunda e sexta-feira, esse procedimento era repetido ao longo de todo o 

período de duração da carreira. As atividades normais e necessárias de manutenção das 

unidades, como capina, poda de grama e retirada de plantas, foram efetuadas mensalmente. 

 

4.4.7- Análises e medidas especiais 

 

Além das atividades normais, as unidades de filtro de pedra e de plantas aquáticas 

flutuantes, tiveram, respectivamente, as análises e medidas especiais descritas a seguir. 

 

4.4.7.1- Análises e medidas especiais para a unidade de filtro de pedra 

 

No início e no final da segunda carreira, foram efetuadas medidas volumétricas da 

parte líquida, contida em amostras do substrato, visando estabelecer a porosidade, de forma 

expedita, ao longo de sua extensão, bem como a variação dela, ao longo de uma carreira. As 

amostras do substrato, de 20 litros cada uma, foram coletadas sempre nos pontos 1, 2 e 3 

(Figura 4.9), a 30 cm de profundidade, com a utilização de pás e enxadas. 

 

 Figura 4.9- Pontos de coleta das amostras do substrato do filtro de pedra. 
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Após retiradas, essas amostras eram colocadas em um balde de 30 litros e adicionava-

se parcelas de água, de volume conhecido, até atingir a superfície. Em função da quantidade 

de água adicionada, a porosidade do substrato, nesses pontos, foi determinada. Esse mesmo 

procedimento foi feito com uma amostra virgem, da mesma brita utilizada no filtro, para 

servir de referencial. 

Nessas ocasiões e em cada um desses pontos, foram retiradas, também, duas amostras, 

de um litro cada, a 30 cm de profundidade, visando, primeiramente, uma inspeção física da 

camada aderida nas pedras. Posteriormente, visando verificar a quantidade acumulada de 

sólidos no substrato, ao longo do tempo e ao longo da extensão, uma amostra de cada ponto, 

foi lavada com água destilada, procedendo-se à determinação da concentração de ST, SFT e 

SVT da água de lavagem. 

O outro conjunto de amostras, desses mesmos pontos, foi submetido, também, à 

determinação de ST, STF e SVT, porém, diretamente na estufa a 103-105ºC e na mufla a 

550ºC, respectivamente, sem lavagem prévia. Esse procedimento foi efetuado para efeito de 

comparação com os valores obtidos da forma anterior. 

 

4.4.7.2- Análises e medidas especiais para a unidade de plantas aquáticas flutuantes 

 

Antes do início da primeira carreira, as plantas da unidade de plantas aquáticas 

flutuantes foram todas retiradas, efetuou-se uma limpeza geral na unidade, devolvendo-se as 

plantas aquáticas, posteriormente, após o estabelecimento do nível da lâmina d’água de 

trabalho da unidade. 

 Mensalmente, em torno de 30% das plantas aquáticas eram retiradas da unidade, 

procurando manter uma densidade de 12 a 22 Kg/m2 (peso molhado) para um tratamento 

ótimo, com uma cobertura de superfície de 80 a 100% (Wolverton e McDonald, 1979). Essa 

rotina é recomendada para evitar o envelhecimento, morte e sedimentação das plantas, uma 

vez que quando a densidade delas na superfície excede a, aproximadamente, 25 Kg/m2 (peso 

molhado), começa o desprendimento do material das raízes (Reed et al., 1988). Buscou-se 

sempre retirar as plantas mais velhas e manter as mais jovens. 

A partir do início da segunda carreira, foram selecionados três pontos dentro da 

unidade, de 1,00 m2 cada, com o objetivo de acompanhar a densidade e o desenvolvimento da 

biomassa das plantas. Os pontos foram selecionados ao longo da lateral, conforme Figura 

4.10, de modo a facilitar a operação de pesagem e evitar, também, danificá-las. A rotina 
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consistia em pesar as plantas de cada ponto, após a poda, medir algumas representativas e 

após, aproximadamente, um mês, antes da poda, pesar e medir novamente. 

 

 

 Figura 4.10- Pontos de retirada de aguapés para pesagem. 
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5- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Conforme metodologia proposta no capítulo 4, serão apresentados, inicialmente, os 

resultados experimentais obtidos na primeira carreira e, posteriormente, de forma conjunta, os 

resultados da segunda carreira e terceira carreira. No apêndice B são listados os resultados 

numéricos experimentais das três carreiras. 

 

5.1- RESULTADOS DOS EXPERIMENTOS DA PRIMEIRA CARREIRA 

 

 A primeira carreira de experimentos, conforme descrito anteriormente, foi 

realizada no período de 14/08/2000 a 13/10/2000. O desenvolvimento do trabalho envolveu o 

acompanhamento do desempenho das cinco alternativas de processos naturais de remoção de 

SS de efluentes de lagoas de estabilização. 

 As taxas de aplicação e regimes de ciclo utilizados nessa primeira carreira foram 

aqueles listados na Tabela 4.5. Os tempos de detenção teóricos, na primeira carreira, foram de 

1 dia para filtro intermitente de areia e de 12 dias para filtro de pedra, terras alagadas e plantas 

aquáticas flutuantes. 

 

5.1.1- SS e algas 

 

5.1.1.1- SS 

 

 Na Figuras 5.1 e 5.2 e Tabela 5.1, são apresentadas, respectivamente, as concentrações 

médias mensais de SS no afluente e efluentes, eficiências médias mensais na remoção de SS e 

concentrações de SS na entrada e saída das unidades na primeira carreira e as respectivas 

eficiências de remoção. 

 Nessa primeira carreira, as concentrações médias mensais e média global de SS no 

afluente ficaram em torno de 250 mg/L, conforme Figura 5.1 e Tabela 5.1, respectivamente. 

No entanto, elas variaram bastante, ao longo dessa primeira carreira, apresentando valores 

entre 182 e 328 mg/L. 

Nessa mesma primeira carreira, os efluentes das unidades apresentaram concentrações 

de SS oscilando mais ou menos de forma semelhante às da entrada, no entanto, as 

concentrações máximas e mínimas dos efluentes não ocorreram necessariamente para a 

concentração máxima e mínima afluente, respectivamente. 
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Figura 5.1- Concentrações médias mensais de SS nos afluente e efluentes na primeira 

carreira, para as cinco alternativas de processos naturais pesquisadas. 

 

 

Figura 5.2- Eficiências médias mensais na remoção de SS na primeira carreira, para as 

cinco alternativas de processos naturais pesquisadas. 
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Tabela 5.1- Concentrações de SS na entrada e saída das unidades na primeira carreira e 

as respectivas eficiências de remoção. 

Concentração de SS Remoção de SS Unidade Número 

de dados Média 

(mg/L) 

Desvio 

Padrão 

Média 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Entrada das unidades 18 251,9 35,0 - - 

Saída do filtro intermitente de areia 18 142,8 63,0 45 21,0 

Saída do filtro de pedra 18 12,2 6,8 95 2,9 

Saída do escoamento superficial 18 170,8 51,4 32 15,4 

Saída das terras alagadas 18 22,7 10,2 91 3,6 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 18 52,2 56,5 81 18,5 

 

O efluente do filtro intermitente de areia apresentou concentrações médias mensais de 

SS normalmente acima de 100 mg/L, conforme mostra a Figura 5.1. Uma única vez, essa 

unidade apresentou uma concentração de SS abaixo de 30 mg/L. As concentrações variaram 

de 26 a 236 mg/L, com eficiências de remoção de 87% e 16,9%, respectivamente. As 

remoções médias mensais não ultrapassaram 60%, conforme pode-se ver na Figura 5.2, 

ficando a média global de remoção, ao longo dessa primeira carreira, em torno de 45% e com 

um desvio padrão também elevado, conforme pode ser visto na Tabela 5.1. 

 A eficiência média de remoção de SS, observada no filtro intermitente de areia, foi 

bem menor do que a obtida por Morgan et al. (1981), de 62%, apesar de se ter trabalhado com 

uma taxa de aplicação bem menor. Essa baixa performance apresentada pode ser atribuída, em 

parte, pela dificuldade de se distribuir, uniformemente, o afluente em toda a área do filtro. 

Essa dificuldade se deveu, principalmente, pelo tipo de sistema de distribuição adotado e pela 

pequena vazão que se estava trabalhando. 

O filtro de pedra, de forma geral, apresentou um efluente com concentrações de SS 

abaixo de 20 mg/L, exceto uma vez, quando atingiu 32 mg/L. As concentrações médias 

mensais de SS no efluente desse filtro variaram de 10 a 14 mg/L, com remoções de 96% e 

95%, respectivamente, conforme mostram as Figuras 5.1 e 5.2. A remoção média global, ao 

longo dessa primeira carreira, ficou em torno de 95%, com um desvio padrão relativamente 

baixo, conforme pode-se ver na Tabela 5.1. 

 Esse filtro de pedra, trabalhando com uma taxa de aplicação um pouco menor do que o 

filtro de pedra de Veneta, Oregon, apresentou uma eficiência bem melhor do que 80%, 
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observada por Swanson e Williamson (1980) para aquele filtro. Foi garantido, em 94% do 

tempo de operação, um efluente com concentração de SS abaixo de 30 mg/L, padrão de 

lançamento de efluentes de estações de tratamento de esgotos a nível secundário, estabelecido 

pela EPA, para a média de 30 dias (Metcalf & Eddy, 1991). 

 O efluente da unidade de escoamento superficial apresentou concentrações médias 

mensais de SS, geralmente, acima de 160 mg/L, conforme mostra a Figura 5.1. As 

concentrações efluentes variaram de 76 a 236 mg/L, com eficiência de remoção de 67% e 

13%, respectivamente. As remoções médias mensais ficaram na faixa de 30 a 35%, com uma 

eficiência média, ao longo de toda a carreira, de apenas 32%, conforme mostram a Figura 5.2 

e Tabela 5.1, respectivamente. 

 A eficiência média de remoção de SS, observada no escoamento superficial da ETE-

Piloto, foi bem menor do que a obtida, de 75,26%, no sistema de Culver, Indiana (Witherow e 

Bledsoe, 1983), apesar de se ter trabalhado com taxa de aplicação e carga hidráulica bem 

menores. Essa baixa performance apresentada pode ser atribuída, em parte, pela dificuldade 

de se distribuir, uniformemente, o afluente em toda a área do patamar. Essa dificuldade se 

deveu, principalmente, à criação de caminhos preferenciais pelo afluente, ao longo do 

comprimento do patamar. 

 A unidade de terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial apresentou um 

efluente com concentrações de SS, normalmente, abaixo de 40 mg/L, ficando as 

concentrações médias mensais abaixo de 30 mg/L, conforme pode-se ver na Figura 5.1. As 

remoções médias mensais de SS variaram de 89 a 93%, conforme pode ser visto na Figura 

5.2, ficando a média global de remoção, ao longo dessa primeira carreira, em torno de 91%, 

com um desvio padrão relativamente baixo, conforme mostra a Tabela 5.1. A eficiência média 

de remoção de SS dessa unidade, conforme esperado, foi bastante similar à eficiência do 

sistema de Hardin, Kentucky, EUA (EPA, 1993). 

 Conforme mencionado anteriormente, a unidade de plantas aquáticas flutuantes, antes 

do início da primeira carreira de experimentos, recebeu uma limpeza geral. Essa limpeza 

consistiu na retiradas das plantas, drenagem da unidade e remoção de todo o lodo acumulado 

no fundo. Posteriormente, após o enchimento da unidade com o efluente da lagoa de alta taxa 

C3, as plantas foram devolvidas a ela. Essa operação de limpeza, apesar de ter sido feita 12 

dias antes da primeira coleta de amostra, parece ter afetado o desempenho da unidade nas 

duas semanas subsequentes, após o início da carreira. 

 Considerando todas as análises efetuadas no período, essa unidade apresentou um 

efluente com concentração de SS variando de 6 a 204 mg/L. As concentrações médias 
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mensais, observadas no efluente, foram de 83 e 13 mg/L para o primeiro e segundo mês, 

respectivamente (Figura 5.1). As remoções médias mensais de SS para os mesmos períodos 

foram de 67 e 95%, respectivamente (Figura 5.2). Já a remoção média global de SS, nessa 

primeira carreira, ficou em torno de 80%, conforme mostra a Tabela 5.1. 

 Se forem desconsideradas as análises das três primeiras semanas de experimentos, em 

função do desarranjo causado à unidade devido à operação de limpeza, pode ser observado 

que a concentração de SS do efluente manteve-se sempre abaixo de 30 mg/L, à exceção de 

uma única vez que atingiu 32 mg/L. Nessas mesmas condições, a eficiência média global de 

remoção de SS atingiu 93%, com um efluente com concentração média em torno de 15 mg/L, 

apresentando desvios padrão de 2,6 e 7,7, respectivamente. 

 

5.1.1.2- Algas  

 

A remoção específica de algas, conforme mencionado anteriormente, foi avaliada pela 

concentração de clorofila-a nos afluente e efluentes das unidades, utilizando o método indireto 

de extração clorofórmio-metanol (2:1 v/v). Na Figura 5.3, são apresentadas as concentrações 

médias mensais de clorofila-a nos afluente e efluentes, na primeira carreira. 

 

 

Figura 5.3- Concentrações médias mensais de clorofila-a nos afluente e efluentes na 

primeira carreira, para as cinco alternativas de processos naturais pesquisadas. 
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Na Figura 5.4 e Tabela 5.2, respectivamente, são apresentadas as eficiências médias 

mensais na remoção de clorofila-a e concentrações de clorofila-a na entrada e saída das 

unidades na primeira carreira e as respectivas eficiências de remoção. 

 

Figura 5.4- Eficiências médias mensais na remoção de clorofila-a na primeira carreira, 

para as cinco alternativas de processos naturais pesquisadas. 

 

Tabela 5.2- Concentrações de clorofila-a na entrada e saída das unidades na primeira 

carreira e as respectivas eficiências de remoção. 

Concentração de 

clorofila-a 

Remoção de 

clorofila-a 

Unidade Número 

de dados 

Média 

(? g/l) 

Desvio 

Padrão 

Média 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Entrada das unidades 5 4387,7 2083,9 - - 

Saída do filtro intermitente de areia 5 1784,6 1401,4 59 20,9 

Saída do filtro de pedra 5 36,3 24,9 99 0,6 

Saída do escoamento superficial 5 3185,3 1253,1 22 19,9 

Saída das terras alagadas 5 39,3 24,0 99 0,9 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 5 103,2 65,3 97 3,8 
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As concentrações afluentes de clorofila-a, bem como as médias mensais, atingiram 

valores bem mais elevados no segundo mês do que no primeiro, variação de 2000 a 5000 ?g/l, 

respectivamente, conforme pode-se ver na Figura 5.3. Há que se ressaltar, no entanto, que o 

número de dados, no primeiro e segundo mês e, conseqüentemente, ao longo de toda a 

carreira, devido a dificuldades na pesquisa, foi pequeno, de 5 dados, o que os torna pouco 

representativos. A concentração média global afluente, nessa carreira, ficou em torno de 4387 

?g/l, com um desvio padrão extremamente alto (Tabela 5.2). 

As concentrações médias mensais de clorofila-a efluentes das unidades de filtro 

intermitente de areia e escoamento superficial variaram de forma semelhante às concentrações 

médias mensais afluentes (Figura 5.3). As demais unidades, ao contrário, apresentaram 

concentrações efluentes mais ou menos constantes para o primeiro e segundo mês, 

independentemente das concentrações afluentes. 

As performances de remoção de clorofila-a de todas as unidades foram semelhantes às 

de remoção de SS, um pouco até superiores, à exceção da unidade de escoamento superficial, 

que apresentou uma performance global inferior à de SS, sendo que no primeiro mês a 

performance de remoção de clorofila-a foi até negativa, conforme mostram as Tabelas 5.1 e 

5.2 e as Figuras 5.2 e 5.4. Há que se ressaltar que, no primeiro mês, foi efetuada uma única 

análise de clorofila-a, e que portanto, essa performance negativa refere-se a uma única 

análise. Por outro lado, nessa mesma data, a remoção de SS verificada na unidade de 

escoamento superficial foi de 33%. Parece ter ocorrido uma sedimentação de SS e um 

acréscimo de clorofila-a devido a uma outra fonte. 

 Oportunamente, ao longo desse capítulo, será apresentada uma relação entre SS e 

clorofila-a, obtida com os dados da primeira e segunda carreiras da ETE-Piloto, bem como 

com dados de outras ETE’s do Distrito Federal, operadas pela CAESB, que utilizam o 

processo de tratamento através de lagoas. Nessa carreira de experimentos, foram feitas duas 

identificações de algas. Uma, em 11/09/2000, no efluente da lagoa de alta taxa C3 e outra, em 

04/10/2000, não só no efluente da lagoa C3, mas também nos efluentes da ETE-Piloto. 

 Nas duas oportunidades, tanto no efluente da lagoa C3 quanto nos efluentes da ETE-

Piloto, os gêneros presentes foram algas verdes e flagelados pigmentados. O gênero 

predominante foi o Micractinium, seguido, em menor número, por Euglena, Chlamidomonas 

e Closteriopsis. Em nenhuma das oportunidades foi detectado o gênero Chlorella, 

normalmente presente em lagoas de estabilização, conforme Jordão e Pessoa (1995), Kellner e 

Pires (1998) e Mendonça et al. (1990). Por outro lado, a diversidade de gêneros identificados 
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foi bem inferior ao observado por outros pesquisadores, como Silva et al. (1997) e König et 

al. (1999). 

Um fato observado na segunda identificação de algas, foi com relação ao efluente da 

unidade de terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial. Apesar do teste de extração ter 

detectado a presença de clorofila-a, não foi identificado nenhum gênero de algas presente, 

podendo ser a presença desta atribuída a outros microorganismos clorofilados. Um outro fato, 

também observado nessa segunda identificação de algas, foi com relação ao efluente do filtro 

de pedra. Da mesma forma que no efluente de terras alagadas, nesse também não foi 

identificado nenhum gênero de algas. No entanto, foram observados alguns flocos verdes que 

ficaram impregnados no fundo e nas paredes do bécher. 

 

5.1.2- Matéria orgânica 

 

5.1.2.1- DQO 

 

 Nas Figuras 5.5 e 5.6, são apresentadas, respectivamente, as concentrações médias 

mensais de DQO total nos afluente e efluentes e eficiências médias mensais na remoção de 

DQO, ao longo da primeira carreira. Na Tabela 5.3, são apresentadas as concentrações de 

DQO na entrada e saída das unidades, na primeira carreira, e as respectivas eficiências de 

remoção. 

 As concentrações médias mensais e média global de DQO afluente às unidades 

ficaram em torno de 700 mg/L, conforme pode ser visto na Figura 5.5 e Tabela 5.3. No 

entanto, as concentrações, ao longo da primeira carreira, variaram de 553 a 853 mg/L, com 

um desvio padrão de 99,40, conforme mostra a Tabela 5.3. Essas variações nas concentrações 

podem ser atribuídas, em grande parte, à atividade fotossintética das algas na lagoa de alta 

taxa C3. 

 As unidades de filtro de areia e escoamento superficial, ao contrário das unidades de 

terras alagadas, filtro de pedra e plantas aquáticas flutuantes, apresentaram no segundo mês 

efluentes com concentrações de DQO maiores do que as verificadas no primeiro mês, apesar 

das concentrações médias mensais afluentes terem permanecido no mesmo patamar, conforme 

pode-se ver na Figura 5.5. Isso implicou, no segundo mês, em uma menor performance na 

remoção de DQO, para ambas as unidades (Figuras 5.5 e 5.6). 
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Figura 5.5- Concentrações médias mensais de DQO afluente e efluentes na primeira 

carreira, para as cinco alternativas de processos naturais pesquisadas. 

 

 

Figura 5.6- Eficiências médias mensais na remoção de DQO na primeira carreira, para 

as cinco alternativas de processos naturais pesquisadas. 
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Tabela 5.3- Concentrações de DQO na entrada e saída das unidades na primeira 

carreira e as respectivas eficiências de remoção. 

Concentração de 

DQO 

Remoção de DQO Unidade Número 

de dados 

Média 

(mg/L) 

Desvio 

Padrão 

Média 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Entrada das unidades 8 716,4 99,4 - - 

Saída do filtro intermitente de areia 8 551,1 142,5 22 21,2 

Saída do filtro de pedra 8 251,0 71,3 65 9,0 

Saída do escoamento superficial 7 562,9 127,5 20 15,5 

Saída das terras alagadas 8 347,9 111,8 51 14,2 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 8 266,4 165,7 62 24,5 

 

 As concentrações de DQO efluentes de todas as unidades, ao longo dessa primeira 

carreira, apresentaram grandes variações, podendo elas serem atribuídas às flutuações das 

concentrações afluentes. Por outro lado, a eficiência de remoção de cada unidade permaneceu 

de forma mais constante, não sofrendo variações tão grandes quanto as variações das 

concentrações afluentes e efluentes, o que pode ser constatado pelos desvios padrão 

apresentados na Tabela 5.3. 

 O filtro intermitente de areia apresentou um efluente com concentração média mensal 

de DQO sempre acima de 500 mg/L (Figura 5.5), com variações de 274 a 764 mg/L. Em 

algumas ocasiões chegou a apresentar concentrações efluentes superiores às concentrações de 

entrada e em outras chegou a atingir eficiência de remoção da ordem de 60%. Nessa primeira 

carreira, ao longo dos dois meses de experimentos, a eficiência média de remoção ficou em 

apenas 22% (Tabela 5.3). 

 O efluente do filtro de pedra, por sua vez, apresentou concentrações médias mensais 

de DQO abaixo de 300 mg/L, com variações de 147 a 356 mg/L. Esse filtro sempre 

apresentou eficiência de remoção acima de 50% (Figura 5.6), chegando a atingir remoções da 

ordem de 75%. Ao longo de toda a carreira (Tabela 5.3), atingiu uma eficiência de remoção 

média de 65%. 

 Já a unidade de escoamento superficial apresentou um desempenho similar ao filtro 

intermitente de areia. As concentrações médias mensais sempre estiveram acima de 500 

mg/L, conforme mostra a Figura 5.5, com variações de 384 a 743 mg/L. Em uma ocasião, 
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essa unidade também apresentou um efluente com concentração superior à de entrada. A 

eficiência média mensal de remoção de DQO, conforme pode-se ver na Figura 5.6, sempre 

esteve abaixo de 30%, atingindo uma média global, ao longo de toda a carreira, em torno de 

20%, conforme pode ser visto na Tabela 5.3. 
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essa unidade também apresentou um efluente com concentração superior à de entrada. A 

eficiência média mensal de remoção de DQO, conforme pode-se ver na Figura 5.6, sempre 

esteve abaixo de 30%, atingindo uma média global, ao longo de toda a carreira, em torno de 

20%, conforme pode ser visto na Tabela 5.3. 

 A unidade de terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial, a exemplo do que 

ocorreu com relação à remoção de SS e clorofila-a, contrariando as expectativas, apresentou 

um desempenho pior do que o filtro de pedra. Esperava-se o contrário, uma vez que essa 

unidade era dotada de plantas aquáticas emergentes, que desempenham o papel importante de 

fornecer oxigênio ao meio, facilitando assim a biodegradação da matéria orgânica pelos 

microorganismos aeróbios presentes junto às raízes. 

 Essa unidade de terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial apresentou um 

efluente com concentração média mensal acima de 280 mg/L, com variações de 205 a 507 

mg/L. Analisando a Figura 5.6, constata-se que as eficiências médias mensais de remoção 

sempre estiveram acima de 40%, chegando a atingir 60%. A Tabela 5.3, por sua vez, 

apresenta a eficiência média global de 51%, obtida na remoção de DQO ao longo de toda a 

carreira. 

 A unidade de plantas aquáticas flutuantes foi a que apresentou maior variação na 

concentração efluente de DQO, 78 a 476 mg/L, com um desvio padrão de 165,7. No entanto, 

a concentração média global de 266,4 mg/L, ao longo de toda a carreira, foi a menor 

observada dentre os cinco processos. A Figura 5.5 mostra que as concentrações médias 

mensais variaram de 347 para 132 mg/L, no primeiro e segundo mês, respectivamente. 

Essa maior concentração verificada no primeiro mês pode ser devida também, como 

no caso dos SS, causada pelo distúrbio sofrido pela unidade em função da limpeza efetuada 

no início da carreira, conforme mencionado anteriormente. Pôde ser verificado que a medida 

que a unidade foi atingindo a normalidade, ao longo do tempo, a performance na remoção de 

DQO, como no caso de SS e clorofila-a, também foi aumentando. 

A Figura 5.6 mostra que a eficiência média mensal variou de 50 para 80% no primeiro 

e segundo mês, respectivamente, para um afluente praticamente com a mesma concentração. 

A eficiência média de remoção de DQO apresentada pela unidade, apesar dos problemas 

mencionados, foi de 62% (Tabela 5.3). 

 

5.1.2.2- DBO5 
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 Nas Figuras 5.7 e 5.8 e Tabela 5.4, são apresentadas, respectivamente, as 

concentrações médias mensais de DBO5 total nos afluente e efluentes, eficiências médias 

mensais na remoção de DBO5 e concentrações de DBO5 na entrada e saída das unidades na 

primeira carreira e as respectivas eficiências de remoção. 

Figura 5.7- Concentrações médias mensais de DBO5 afluente e efluentes na primeira 

carreira, para as cinco alternativas de processos naturais pesquisadas. 

 

Figura 5.8- Eficiências médias mensais na remoção de DBO5 na primeira carreira, para 

as cinco alternativas de processos naturais pesquisadas. 
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Tabela 5.4- Concentrações de DBO5 na entrada e saída das unidades na primeira 

carreira e as respectivas eficiências de remoção. 

Concentração de 

DBO5 

Remoção de DBO5 Unidade Número 

de dados 

Média 

(mg/L) 

Desvio 

Padrão 

Média 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Entrada das unidades 9 147,6 60,9 - - 

Saída do filtro intermitente de areia 8 119,1 74,6 18 53,7 

Saída do filtro de pedra 9 22,2 13,7 84 7,5 

Saída do escoamento superficial 9 143,1 85,7 2 38,7 

Saída das terras alagadas 9 19,2 16,2 86 8,7 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 9 76,0 66,2 53 40,2 

 

 Em função da programação da coleta de amostras e de problemas adversos ocorridos, 

ao longo dessa carreira, nem todas as análises de DBO5 coincidiram com as análises de DQO. 

Em função disso, tanto o número de análises quanto o período de tempo não coincidiram para 

DQO e DBO5. Então os resultados aqui apresentados para DBO5 não mantiveram, 

necessariamente, um comportamento similar àqueles apresentados para DQO. No entanto, as 

tendências das eficiências de remoção nas unidades foram mantidas. Aquelas unidades que 

apresentaram bom desempenho na remoção de DQO, também apresentaram, em maior ou 

menor grau, bom desempenho na remoção de DBO5. 

Conforme a Tabela 5.3, as eficiências médias de remoção de DQO foram 65% para 

filtro de pedra, 62% para plantas aquáticas, 51% para terras alagadas, 22% para filtro 

intermitente de areia e 20% para escoamento superficial. Já para DBO5, conforme Tabela 5.4, 

as eficiências médias de remoção foram 86% para terras alagadas, 84% para filtro de pedra, 

53% para plantas aquáticas, 18% para filtro intermitente de areia e 2% para escoamento 

superficial. 

 Analisando a Tabela 5.4, verifica-se que as variações de concentrações afluentes de 

DBO5, ao longo da carreira, foram menores do que as variações de concentrações afluentes 

para DQO, apresentadas na Tabela 5.3, uma vez que o desvio padrão é bem menor para 

aquelas do que para essas. As concentrações efluentes nas unidades também mantiveram essa 

mesma tendência, ou seja, variações menores para DBO5. 
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 Em termos de eficiência de remoção de DBO5, as unidades de filtro de pedra e terras 

alagadas apresentaram variações similares às de DQO. Já as unidades de filtro intermitente de 

areia, escoamento superficial e plantas aquáticas flutuantes apresentaram variações maiores 

para DBO5, conforme os valores de desvios padrão apresentados nas Tabelas 5.3 e 5.4. 

 Por outro lado, a exemplo do que ocorreu, em termos de DQO, as unidades de filtro 

intermitente de areia e escoamento superficial, em algumas ocasiões, também apresentaram 

concentrações efluentes de DBO5 maiores do que as concentrações afluentes. 

 Verifica-se que, apesar de se ter trabalhado, nessa primeira carreira, com taxas de 

carga orgânica dentro das faixas recomendadas pela literatura, apenas as unidades de filtro de 

pedra e terras alagadas, apresentaram um efluente com concentrações médias de DBO5 abaixo 

de 30 mg/L. Essa referência de 30 mg/L para DBO5 é o padrão de lançamento para efluentes 

de estações de tratamento de esgotos a nível secundário, estabelecido pela EPA, para a média 

de 30 dias (Metcalf & Eddy, 1991). A unidade de filtro de pedra apresentou um efluente com 

concentração de DBO5 abaixo de 20 mg/L a maior parte do tempo, exceto duas vezes que 

apresentou acima de 30 mg/L. Para a unidade de terras alagadas, essa performance foi até 

melhor, pois ela apresentou uma concentração acima de 20 mg/L uma única vez. 

 

5.1.3- OD 

 

 Na Figura 5.9 e Tabela 5.5, são mostradas, respectivamente, as concentrações médias 

mensais de OD afluente e efluentes e as concentrações médias globais de OD na entrada e 

saída e as respectivas reduções, ao longo da primeira carreira. 

 As concentrações médias mensais afluente de OD variaram de 16,2 para 20,9 mg/L, no 

primeiro e segundo mês, respectivamente, ficando a média global, ao longo da primeira 

carreira, em 18,9 mg/L, conforme as Figura 5.9 e Tabela 5.5. As concentrações afluentes 

mínima e máxima observadas, respectivamente, foram 7,6 e 28,4 mg/L, em função da 

variação da atividade fotossintética das algas na lagoa de alta taxa C3. 

 A Figura 5.9 e Tabela 5.5 mostram que os efluentes das unidades apresentaram 

reduções nas concentrações de OD na faixa de 77 a 90%. 

 As concentrações de OD do efluente do filtro intermitente de areia variaram de 0,6 a 

4,1 mg/L, ao longo da primeira carreira, atingindo uma média global de 1,7 mg/L, conforme 

Tabela 5.5. 
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Figura 5.9- Concentrações médias mensais de OD afluente e efluentes na primeira 

carreira, para as cinco alternativas de processos naturais pesquisadas. 

 

Tabela 5.5- Concentrações de OD na entrada e saída das unidades na primeira carreira 

e as respectivas reduções. 

OD Unidade Número 

de dados Média 

(mg/L) 

Desvio 

Padrão 

Máximo 

(mg/L) 

Mínimo 

(mg/L) 

Entrada das unidades 48 18,9 4,5 28,4 7,6 

Saída do filtro intermitente de areia 46 1,7 1,0 4,1 0,6 

Saída do filtro de pedra 47 1,7 1,0 4,9 0,6 

Saída do escoamento superficial 40 4,0 2,0 14,1 0,5 

Saída das terras alagadas 48 2,3 1,7 7,1 0,5 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 48 3,0 2,2 9,7 0,4 

 

A unidade de filtro de pedra apresentou variações próximas às do filtro intermitente de 

areia, 0,6 a 4,9 mg/L, com concentrações médias mensais de 1,3 e 2,6 mg/L, no primeiro e 

segundo mês, respectivamente (Figura 5.9). A concentração média global efluente, ao longo 

da primeira carreira, foi de 1,7 mg/L (Tabela 5.5). 
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 O efluente que apresentou a melhor concentração média global de OD, ao longo de 

toda a primeira carreira, conforme mostra a Tabela 5.5, foi o da unidade de escoamento 

superficial, 4,0 mg/L. As concentrações mínima e máxima observadas, para o efluente da 

unidade de escoamento superficial, foram de 0,5 e 14,1 mg/L, respectivamente. Por outro 

lado, as concentrações médias mensais não ultrapassaram 4 mg/L no primeiro e segundo mês 

(Figura 5.9). 

Já a unidade de terras alagadas, apresentou concentrações médias mensais de OD, no 

primeiro e segundo mês, de 1,4 e 4,2 mg/L, respectivamente, ficando a média global ao longo 

da primeira carreira, em 2,3 mg/L (Figura 5.9 e Tabela 5.5). As concentrações mínima e 

máxima ocorridas, nessa unidade, foram de 0,5 e 7,1 mg/L. 

 Analisando a Figura 5.9, observa-se que o efluente da unidade de plantas aquáticas 

flutuantes apresentou concentrações médias mensais, no primeiro e segundo mês, de 3,1 e 2,7 

mg/L, respectivamente. As concentrações mínima e máxima verificadas foram de 0,4 e 9,7 

mg/L, atingindo uma média global, ao longo da primeira carreira, de 3,0 mg/L, conforme a 

Tabela 5.5. 

 

5.1.4- pH 

 

 A Figura 5.10 e Tabela 5.6 apresentam, respectivamente, as medidas médias mensais 

de pH afluente e efluentes e as medidas de pH médio global na entrada e saídas com as 

respectivas reduções, para a primeira carreira. 

 Verifica-se, com base na Figura 5.10 e Tabela 5.6, que as médias mensais de pH 

afluente, bem como a média global do afluente, ficaram na faixa de 8. Já no caso dos 

efluentes, pode ser observado que apresentaram pH médio global variando de 6,9 a 7,4, ou 

seja, próximos ao neutro. Portanto, incapazes de causar algum impacto no corpo receptor, 

favorecendo, assim, tanto o aspecto ambiental quanto o de reúso da água. 

Em termos de tratamento nas unidades, o efeito do pH nessa faixa, de 6,9 a 7,4, 

também é benéfico, uma vez que poucas bactérias, segundo Kellner e Pires (1998), toleram 

condições ácidas ou alcalinas. A faixa de pH para crescimento das bactérias, segundo Kellner 

e Pires (1998), varia de 5 a 9, com a fase ótima ocorrendo entre 6 e 8. 
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Figura 5.10- Medidas médias mensais de pH afluente e efluentes na primeira carreira, para as 

cinco alternativas de processos naturais pesquisadas. 

 

Tabela 5.6- Medidas de pH na entrada e saída das unidades na primeira carreira  as 

respectivas reduções. 

pH Unidade Número 

de dados Média 

(pH) 

Desvio 

Padrão 

Máximo 

(pH) 

Mínimo 

(pH) 

Entrada das unidades 48 8,0 0,4 9,0 6,7 

Saída do filtro intermitente de areia 46 7,0 0,4 7,9 6,2 

Saída do filtro de pedra 47 7,2 0,3 7,9 6,7 

Saída do escoamento superficial 42 7,4 0,3 8,3 6,9 

Saída das terras alagadas 48 6,9 0,3 7,7 6,4 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 48 7,0 0,4 8,1 6,4 

 

5.1.5- Temperatura 

 

 As temperaturas médias mensais afluente e efluentes e as medidas de temperatura 

média global na entrada e nas saídas das unidades, ao longo da primeira carreira, bem como 

as respectivas reduções, são apresentadas na Figura 5.11 e Tabela 5.7, respectivamente. 
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 As temperaturas médias mensais do afluente, durante o dia, apresentaram os valores de 

25 e 28ºC, com uma média global, ao longo da primeira carreira, de 26,3ºC (Figura 5.11 e 

Tabela 5.7). As temperaturas mínima e máxima verificadas, nessa carreira, foram 22ºC e 

30ºC, respectivamente. 

 

Figura 5.11- Medidas de temperatura médias mensais afluente e efluentes na primeira 

carreira, para as cinco alternativas de processos naturais pesquisadas. 

 

Tabela 5.7- Medidas de temperatura na entrada e saída das unidades na primeira 

carreira e as respectivas reduções. 

Temperatura Unidade  Número 

de dados Média 

(ºC) 

Desvio 

Padrão 

Máxima 

(ºC) 

Mínima 

(ºC) 

Entrada das unidades 53 26,3 2,1 30,0 22,0 

Saída do filtro intermitente de areia  52 23,3 1,6 28,0 21,0 

Saída do filtro de pedra 53 25,7 2,2 31,0 21,0 

Saída do escoamento superficial 45 25,5 2,9 31,0 19,0 

Saída das terras alagadas 53 24,1 1,5 29,0 22,0 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 53 22,8 1,7 26,0 19,0 

 

 A Figura 5.11 mostra que os efluentes das unidades apresentaram o mesmo 

comportamento que o afluente, em termos de variação de temperatura média. A temperatura 
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média, do segundo mês em relação ao primeiro, aumentou para os efluentes na mesma 

proporção de aumento verificada para o afluente. 

 As temperaturas médias globais verificadas ao longo da primeira carreira, para os 

efluentes das unidades foram 23,3ºC, 25,7ºC, 25,5ºC, 24,1ºC e 22,8ºC, para filtro intermitente 

de areia, filtro de pedra, escoamento superficial, terras alagadas e plantas aquáticas flutuantes, 

respectivamente, conforme Tabela 5.7. Pode ser observado que todas elas estiveram acima de 

20ºC e abaixo de 26ºC. 

 As temperaturas mínimas e máximas verificadas para os efluentes foram, 

respectivamente, 21ºC e 28ºC para filtro intermitente de areia, 21ºC e 31ºC para filtro de 

pedra, 19º e 31ºC para escoamento superficial, 22ºC e 29ºC para terras alagadas e 19ºC e 26ºC 

para plantas aquáticas flutuantes. 

 Jordão e Pessôa (1995) informam que, normalmente, a temperatura nos esgotos está 

acima da temperatura do ar, à exceção dos meses mais quentes do verão, sendo típica a faixa 

de 20ºC a 25ºC. Em relação aos processos de tratamento, segundo Jordão e Pessôa (1995), sua 

influência se dá, praticamente, nas operações de natureza biológica (a velocidade de 

decomposição do esgoto aumenta com a temperatura, sendo a faixa ideal para a atividade 

biológica de 25ºC a 35ºC), nos processos de transferência de oxigênio (a solubilidade do 

oxigênio é menor nas temperaturas mais elevadas e nas operações em que ocorre o fenômeno 

da sedimentação (o aumento da temperatura faz diminuir a viscosidade, melhorando as 

condições de sedimentação). 

 As variações de temperatura verificadas por outros pesquisadores, nos efluentes em 

relação aos afluentes, foram menores do que as observadas para as unidades da ETE-Piloto, 

sendo que, alguns desses pesquisadores, não verificaram nenhuma variação. Sapkota e Bavor 

(1994), em um filtro de pedra, verificaram temperaturas de 11,7ºC e 11,5ºC para o afluente e 

efluente, respectivamente. Tchobanoglous et al. (1983), em uma lagoa de plantas aquáticas 

flutuantes, verificaram temperaturas de 19,8ºC tanto para o afluente quanto para o efluente. 

Saidam et al. (1995) também observaram, em um filtro de pedra, temperaturas de 25,7ºC 

tanto para o afluente quanto para o efluente. 

 

5.1.6- Alcalinidade  

 

 Na Figura 5.12 e Tabela 5.8, são apresentadas, respectivamente, as alcalinidades 

médias mensais afluente e efluentes e as alcalinidades na entrada e nas saídas das unidades, ao 

longo da primeira carreira, com as respectivas reduções. 
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Figura 5.12- Alcalinidades médias mensais nos afluente e efluentes na primeira 

carreira, para as cinco alternativas de processos naturais pesquisadas. 

 

Tabela 5.8- Alcalinidades na entrada e saída das unidades na primeira carreira e as 

respectivas reduções. 

alcalinidade  Redução Unidade  Número 

de dados Média  

(mg CaCO3/l) 

Desvio 

Padrão 

Média 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Entrada das unidades 9 252,1 13,8 - - 

Saída do filtro intermitente de areia  9 187,4 50,2 26 19,1 

Saída do filtro de pedra 9 389,1 68,9 -55 27,0 

Saída do escoamento superficial 8 169,6 38,2 33 14,2 

Saída das terras alagadas 9 448,2 72,2 -78 26,6 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 9 142,0 34,0 44 12,6 

 

 A Figura 5.12 e Tabela 5.8 mostram que as alcalinidades médias mensais e a média 

global de alcalinidade, ao longo da primeira carreira, para o afluente, ficaram em torno de 250 

mg/L. Essas alcalinidades verificadas no efluente da lagoa de alta taxa C3 são devidas às 

alcalinidades contidas no efluente dos reatores anaeróbios da ETE-Paranoá. 
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 Luduvice et al. (2000) verificaram alcalinidades médias no afluente e efluente dos 

reatores anaeróbios da ETE-Paranoá, respectivamente, de 188 mg/L e 348,7 mg/L. Segundo 

Luduvice et al. (2000), apesar de esperado, devido ao processo de degradação anaeróbio da 

matéria orgânica, esse aumento de alcalinidade tem sido significativo em todos os reatores da 

ETE-Paranoá. 

 Analisando a Figura 5.12 e Tabela 5.8, pode ser observado que houve uma redução de 

alcalinidade de 26%, 33% e 44%, respectivamente, nas unidades de filtro intermitente de 

areia, escoamento superficial e plantas aquáticas flutuantes. As unidades de filtro de pedra e 

terras alagadas, ao contrário, tiveram acréscimos de alcalinidade de 55% e 78%, 

respectivamente. Esses acréscimos devem ter acontecido, em parte, em função da origem 

calcária da brita utilizada nessas unidades e, em parte, pela desnitrificação ocorrida também 

nessas unidades. 

 

5.1.7- Condutividade  

 

 As condutividades médias nos afluente e efluentes e as condutividades médias globais, 

para a primeira carreira, e as respectivas reduções, são apresentadas na Figura 5.13 e Tabela 

5.9. 

 

Figura 5.13- Condutividades médias mensais nos afluente e efluentes na primeira 

carreira, para as cinco alternativas de processos naturais pesquisadas. 
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Tabela 5.9- Condutividades na entrada e saída das unidades na primeira carreira e as 

respectivas reduções. 

Condutividade  Redução Unidade  Número 

de dados Média 

(? S/cm) 

Desvio 

Padrão 

Média 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Entrada das unidades 9 833,7 54,0 - - 

Saída do filtro intermitente de areia  9 821,6 108,9 1 12,9 

Saída do filtro de pedra 9 1146,6 185,8 -38 24,7 

Saída do escoamento superficial 8 770,9 85,7 8 12,0 

Saída das terras alagadas 9 1458,6 283,4 -75 32,4 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 9 624,2 129,5 25 17,1 

 

 A condutividade elétrica da água (esgotos) está diretamente relacionada com a 

concentração de sais solúveis, uma vez que, a capacidade da água de conduzir uma corrente 

elétrica é tanto maior quanto maior for a concentração de eletrólitos. 

O comportamento observado nas unidades para a condutividade foi similar ao 

observado para a alcalinidade (Figuras 5.12 e 5.13). Nas unidades em que houve aumento da 

alcalinidade, também houve aumento dos sais solúveis, consequentemente, houve aumento da 

condutividade e vice-versa. 

Segundo EPA (1983, apud Paganini, 1997) e EPA (1991, apud Paganini, 1997), as 

águas de irrigação são classificadas como de média salinidade e alta salinidade quando a 

condutividade elétrica está compreendida, respectivamente, entre as faixas de 270 ?S/cm a 

780 ?S/cm e de 780 ?S/cm a 2340 ?S/cm. 

 Então, como água para irrigação, os efluentes das unidades de plantas aquáticas 

flutuantes e de escoamento superficial, conforme EPA (1983, apud Paganini, 1997) e EPA 

(1991, apud Paganini, 1997), seriam classificadas como de média salinidade. Já os efluentes 

do filtro intermitente de areia, filtro de pedra e terras alagadas construídas de fluxo 

subsuperficial, seriam classificadas como de alta salinidade. 

Por outro lado, EPA (1983, apud Paganini, 1997) e EPA (1991, apud Paganini, 1997) 

informam que as águas de média salinidade podem ser utilizadas na irrigação, se ocorrer uma 

moderada dissolução/lixiviação. Plantas com moderada tolerância à salinidade, segundo EPA 

(1983, apud Paganini, 1997) e EPA (1991, apud Paganini, 1997), podem desenvolver-se, 

usualmente, sem práticas especiais de controle de salinidade. Porém, nas disposições por 

aspersão das águas mais próximas do limite superior desse grupo, podem ocorrer leves 



 

 131  

queimaduras (ressecamento) das folhas em culturas mais sensíveis aos sais, especialmente em 

temperaturas mais altas durante o dia e com baixas taxas de aplicação. 
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queimaduras (ressecamento) das folhas em culturas mais sensíveis aos sais, especialmente em 

temperaturas mais altas durante o dia e com baixas taxas de aplicação. 

 Com relação às águas com alta salinidade EPA (1983, apud Paganini, 1997) e EPA 

(1991, apud Paganini, 1997) informam que, as águas mais próximas do limite superior desse 

grupo não podem ser utilizadas em áreas que apresentem restrições quanto à drenagem. 

Mesmo com drenagem adequada, enfatizam EPA (1983, apud Paganini, 1997) e EPA (1991, 

apud Paganini, 1997, um especial gerenciamento do controle da salinidade é necessário, bem 

como maior rigor deve ser aplicado na definição da vegetação a ser irrigada. 

 EPA (1983, apud Paganini, 1997) e EPA (1991, apud Paganini, 1997 informam ainda 

que, a salinidade da água de irrigação é importante, mas não deve ser considerada 

isoladamente. Uma vez que os fatores alteram-se acentuadamente de local para local, deve-se 

considerar as condições intervenientes como um todo. 

 

5.1.8- Nutrientes 

 

5.1.8.1- Pt 

 

 Apresentam-se nas Figuras 5.14 e 5.15 e Tabela 5.10, respectivamente, as 

concentrações médias mensais de fósforo total (Pt) nos afluente e efluentes, eficiências 

médias mensais na remoção de Pt e concentrações de Pt na entrada e saída das unidades na 

primeira carreira e as respectivas eficiências de remoção. 

 As concentrações médias mensais afluentes de Pt, conforme Figura 5.14, variaram de 

10 para 13 mg/L, do primeiro para o segundo mês, respectivamente, ficando a média geral em 

11,0 mg/L, conforme Tabela 5.10. 

 Essas concentrações afluentes se devem ao tímido desempenho de remoção de Pt da 

lagoa de alta taxa C3. Luduvice et al. (2000) informam que, de acordo com a literatura 

especializada, a remoção de fósforo em lagoas de alta taxa ocorre a partir da co-precipitação 

de polifosfatos com cristais de carbonato de cálcio e magnésio, formados em ambiente com 

pH superior a 10. 

Luduvice et al. (2000), em estudos desenvolvidos na ETE-Paranoá, verificaram que o 

comportamento do pH nas lagoas indicou a existência de tamponamento do meio, provocado 

pela alta alcalinidade observada no efluente dos reatores UASB. Apesar da intensa atividade 

fotossintética durante o dia, o pH manteve-se praticamente constante em torno de 8, 

impedindo-se assim a co-precipitação dos fosfatos. 
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Figura 5.14- Concentrações médias mensais de Pt afluente e efluentes na primeira, 

para as cinco alternativas de processos naturais pesquisadas carreira. 

 

 

Figura 5.15- Eficiências médias mensais na remoção de Pt na primeira carreira, para as 

cinco alternativas de processos naturais pesquisadas. 
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Tabela 5.10- Concentrações de Pt na entrada e saída das unidades na primeira carreira 

e as respectivas eficiências de remoção. 

Concentração de Pt Remoção de Pt Unidade Número 

de dados Média  

(mg P/l) 

Desvio 

Padrão 

Média 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Entrada das unidades 6 11,0 2,2 - - 

Saída do filtro intermitente de areia 6 8,6 2,1 22 15,6 

Saída do filtro de pedra 6 8,5 1,8 21 14,5 

Saída do escoamento superficial 5 9,0 0,9 21 17,1 

Saída das terras alagadas 6 9,4 1,7 13 14,3 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 6 5,1 1,8 50 22,5 

 

A Figura 5.14 mostra também que as unidades de terras alagadas, filtro intermitente de 

areia e filtro de pedra apresentaram efluentes com concentrações médias mensais variando de 

forma semelhante ao afluente. Ao passo que as unidades de plantas aquáticas flutuantes e 

escoamento superficial apresentaram comportamento inverso. 

 Analisando a Tabela 5.10, observa-se que as concentrações de Pt, tanto afluentes 

quanto efluentes das unidades, apresentaram desvios padrão relativamente, baixos, ao passo 

que os desvios padrão de remoção, ao contrário, foram bem mais altos. 

 Todas as unidades apresentaram grandes variações de eficiência na remoção de Pt. Até 

mesmo a unidade de plantas aquáticas flutuantes, que apresentou um desempenho médio de 

50%, mostrou oscilação, ao longo da carreira, entre 27% e 81%. Já a unidade de escoamento 

superficial, em uma ocasião, chegou a apresentar concentração efluente igual à afluente e em 

outra, apresentou eficiência de remoção de 46%. Essa instabilidade dos processos na remoção 

de Pt não é mencionada por outros pesquisadores. 

 Luduvice et al. (2000) constataram que a relação entre fósforo total e fósforo solúvel 

foi de cerca de 50%, indicando que um significativo percentual de fósforo presente no 

efluente da lagoa de alta taxa estava localizado na massa celular das algas e bactérias. Então, 

as remoções de Pt nas unidades, possivelmente, estão relacionadas com as remoções de SS e, 

consequentemente, com as remoções de algas. Parte da remoção também se deve à 

assimilação pelas plantas do fósforo solúvel presente no meio. 

 

5.1.8.2- NTK 
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 Nas Figuras 5.16 e 5.17 e Tabela 5.11 são apresentadas, respectivamente, as 

concentrações médias mensais de NTK nos afluente e efluentes, eficiências médias mensais 

na remoção de NTK e concentrações de NTK na entrada e saída das unidades na primeira 

carreira e as respectivas eficiências de remoção. 

Figura 5.16- Concentrações médias mensais de NTK afluente e efluentes na primeira 

carreira, para as cinco alternativas de processos naturais pesquisadas. 

 

Figura 5.17- Eficiências médias mensais na remoção de NTK na primeira carreira, 

para as cinco alternativas de processos naturais pesquisadas. 
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Tabela 5.11- Concentrações de NTK na entrada e saída das unidades na primeira 

carreira e as respectivas eficiências de remoção. 

Concentração de 

NTK 

Remoção de NTK Unidade Número 

de dados 

Média 

(mg N/l) 

Desvio 

Padrão 

Média 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Entrada das unidades 4 70,0 6,8 - - 

Saída do filtro intermitente de areia 4 51,1 14,8 28 16,1 

Saída do filtro de pedra 4 60,6 9,4 14 9,9 

Saída do escoamento superficial 4 55,8 7,8 20 5,6 

Saída das terras alagadas 4 68,7 6,3 2 1,3 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 4 40,0 11,1 41 22,8 

 

A presença de amônia em solução aquosa ocorre na forma de amônia ionizada (NH4
+) 

ou amônia não ionizada (NH3), dependendo da temperatura e pH do meio, conforme a 

seguinte equação de equilíbrio: 

 

NH4
+ = NH3 (g) + H+                                                                                          (Eq. 5.1) 

 

 O equilíbrio é deslocado para a esquerda em favor da amônia não ionizada sempre que 

o pH estiver acima de 7, enquanto a forma ionizada da amônia predomina nos valores de pH 

inferiores a 8. Em valores de pH próximo a 11 toda a amônia presente se encontra na forma 

ionizável. 

Segundo Luduvice et al. (2000), a elevação do pH para valores próximos a 11, com a 

conseqüente transformação da amônia em gás é o principal mecanismo de remoção de 

nitrogênio em lagoas de alta taxa. Conforme descrito anteriormente, o limitado aumento do 

pH pode ter sido a principal razão para o baixo índice de remoção de nitrogênio na lagoa de 

alta taxa C3. Isso veio contribuir para as concentrações médias mensais e média global 

afluentes de NTK, ao longo da primeira carreira, verificadas na Figura 5.16 e na Tabela 5.11, 

em torno de 70 mg/L. 

 As reduções de NTK, observadas nas unidades de terras alagadas e filtro de pedra, 

foram pouco significativas, principalmente no primeiro mês, conforme as Figuras 5.16 e 5.17, 

bem como a média global, ao longo da primeira carreira, conforme mostra a Tabela 5.11. A 
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unidade que apresentou melhor performance em termos de remoção de NTK, a exemplo do 

que aconteceu com a remoção de Pt, foi a unidade de plantas aquáticas flutuantes, conforme 

as Figura 5.17 e Tabela 5.11. 

 As diversas formas de nitrogênio estão continuamente envolvidas nas transformações 

químicas dos compostos orgânicos a inorgânicos e vice-versa. As reduções de NTK nas 

unidades devem estar relacionadas, principalmente, aos mecanismos de nitrificação e 

desnitrificação e assimilação pelas plantas. Nas unidades de terras alagadas e filtro de pedra, o 

mecanismo de nitrificação deve ter ocorrido de forma menos intensa do que nas outras 

unidades. A redução de NTK através da volatilização da amônia não deve ter ocorrido, por 

que o pH em todas as unidades permaneceu próximo ao neutro. 

Segundo Nascimento et al. (2000), as reduções na alcalinidade provavelmente estão 

relacionadas à nitrificação da amônia. Porém, nas unidades de terras alagadas e filtro de 

pedra, não houve reduções na alcalinidade, muito pelo contrário, possivelmente, conforme 

mencionado anteriormente, em função da origem calcária da brita e da desnitrificação, houve 

acréscimos, conforme pode-se ver na Figura 5.12. 

Para que também ocorra a nitrificação, segundo Metcalf & Eddy (1991), a temperatura 

deverá estar situada entre 20 e 25ºC e a concentração de oxigênio dissolvido deverá ser 

superior a 1 mg/L, pois quando o oxigênio dissolvido alcança níveis abaixo desse valor, o 

processo pode ser muito lento ou não ocorrer. A Figura 5.9 mostra que as concentrações de 

OD nessas duas unidades, no primeiro mês, foram baixas e, possivelmente, contribuíram para 

que a nitrificação não ocorresse de forma rotineira como nas outras unidades. 

Há que se ressaltar, no entanto, que as concentrações de OD devem ter interferido de 

forma intensa na nitrificação e desnitrificação em todas as unidades operadas de forma 

contínua. Os valores das concentrações de OD apresentados na Figura 5.9 e Tabela 5.5, 

referem-se a amostras compostas, de 2 em 2 horas, que eram coletadas de 8:00 às 18:00 horas. 

Porém, Luduvice et al. (2000) verificou que as concentrações de OD, nas lagoas de alta taxa, 

atingem valores de 0 mg/L às 20:00 horas, permanecendo durante toda a noite até às 7:00 

horas. 

 

5.1.8.3- NOx 

 

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

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

óxido nitroso (N2O) ou óxido nítrico (NO). A desnitrificação é um processo essencial e 
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complementar que acompanha o metabolismo heterotrófico nos ambientes aquáticos e de 

solos quando oxigênio dissolvido ou livre está ausente (anóxico). 

 O nitrato (NO3
-) e nitrito (NO2

-) são geralmente somados, uma vez que a forma de 

nitrito (NO2
-) possui pouca importância para o tratamento de esgotos domésticos, por ser 

instável e se oxidar facilmente à forma de nitrato (NO3
-). A combinação (NO3

- + NO2
-) é 

chamada comumente de nitrogênio oxidado (NOx). 

A Figura 5.18 e a Tabela 5.12 apresentam, respectivamente, as concentrações médias 

mensais de NOx afluente e efluentes e as concentrações médias globais de NOx na entrada e 

saída das unidades, na primeira carreira, e os respectivos acréscimos/reduções. 

A Figura 5.18 e a Tabela 5.12 mostram que a desnitrificação pode ter sido mais 

intensa nas unidades de terras alagadas, filtro de pedra e plantas aquáticas flutuantes. Nas 

duas primeiras unidades citadas, houve diminuição nas concentrações médias mensais 

efluentes de nitrogênio oxidado (NOx), em relação às concentrações médias mensais 

afluentes. 

 

Figura 5.18- Concentrações médias mensais de NOx afluente e efluentes na primeira 

carreira, para as cinco alternativas de processos naturais pesquisadas. 
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Tabela 5.12- Concentrações de NOx na entrada e saída das unidades na primeira 

carreira e os respectivos acréscimos/reduções. 

Concentração de NOx Acréscimos/reduções de 

NOx 

Unidade Número 

de dados 

Média  

(mg N/l) 

Desvio 

Padrão 

Média (%) Desvio 

Padrão 

Entrada das unidades  4 0,35 0,35 - - 

Saída do filtro intermitente de areia 4 6,68 0,65 20298,81 35167,04 

Saída do filtro de pedra 4 0,31 0,12 1012,68 1994,53 

Saída do escoamento superficial 4 3,68 2,27 6875,60 10776,46 

Saída das terras alagadas 4 0,05 0,06 -40,83 94,06 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 4 0,53 0,24 890,00 1610,34 

 

 Nas Tabelas 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16, são apresentadas comparações entre os 

desempenhos das unidades da ETE-Piloto e outras pesquisas realizadas, respectivamente, na 

remoção de SS, DBO5, Pt e NTK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 139  

Tabela 5.13- Comparação entre os desempenhos, na remoção de SS, das unidades da 

ETE-Piloto e outras pesquisas realizadas. 

Concentração média 

de SS (mg/L) 

Autor Pré-tratamento/ tipo de 

experimento 

Taxa de 

aplicação 

Afluente Efluente 

Remoção 

média de 

SS 

(%) 

Filtro intermitente de areia 

Morgan et al. (1981) Lagoa de estabilização de 

célula única/ piloto 

0,19 m3/m2.d 

0,37 m3/m2.d 

0,56 m3/m2.d 

168 

168 

168 

63,8 

70,6 

82,3 

62 

58 

51 

Fujii et al. (1987) Lodos ativados + estabilização/ 

piloto em bancada 

0,50 m3/m2.d 17 0,25 98 

Melcer et al. (1995) Lagoas facultativas/ piloto 3,20 m3/m2.d 17 1,4 92 

ETE-Piloto UASB + lagoa de alta taxa  0,10 m3/m2.d 251,9 142,8 45 

Filtro de pedra 

Swanson e Williamson 

(1980) 

Lagoa de estabilização/ filtro 

em escala real de Veneta 

0,06 a 0,28 

m3/m3.d 

49 9,9 80 

Sapkota e Bavor (1994) Lagoa de maturação/ piloto 13,4 m3/m3.d 5,5 1,2 75 

Saidam et al. (1995) Lagoa de maturação/ piloto 0,27 m3/m3.d 201 109 46 

ETE-Piloto UASB + lagoa de alta taxa 0,04 m3/m3.d 251,9 12,2 95 

Escoamento superficial 

Witherow e Bledsoe 

(1983) 

Lagoa de estabilização/ Culver 

(Indiana) – piloto 

0,025 m3/m2.d 190 47 75 

 Lagoas facultativas/ Ada 

(Oklahoma) – piloto 

0,021 m3/m2.d 63,7 26,5 58 

Caesb (2001) UASB + lagoa de alta taxa/ 

escala real – ETE-Paranoá 

                     ETE-Alagado 

 

0,052 m3/m2.d 

0,067 m3/m2.d 

 

228,8 

280,1 

 

186,0 

197,8 

 

20 

31 

ETE-Piloto UASB + lagoa de alta taxa  0,016 m3/m2.d 251,9 170,8 32 

Terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial 

EPA (1993) Lagoa de estabilização/ escala 

real – Hardin (Kentucky) 

0,06 m3/m2.d 118 9,4 92 

ETE-Piloto UASB + lagoa de alta taxa  0,024 m3/m2.d 251,9 22,7 91 

Plantas aquáticas flutuantes 

Orth e Sapkota (1988) Lagoa anaeróbia + lagoa 

facultativa/ escala real 

0,10 m3/m2.d 50 12 76 

Dinges (1978) Lagoa aerada + estabilização 0,19 m3/m2.d 165 7,5 95 

ETE-Piloto UASB + lagoa de alta taxa  0,024 m3/m2.d 251,9 52,2 81 
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Tabela 5.14- Comparação entre os desempenhos, na remoção de DBO5, das unidades 

da ETE-Piloto e outras pesquisas realizadas. 

Concentração 

média de DBO5 

(mg/L) 

Autor Pré-tratamento/ tipo de 

experimento 

Taxa de 

aplicação 

Afluente Efluente 

Remoção 

média de 

DBO5 

(%) 

Filtro intermitente de areia 

Melcer et al. (1995) Lagoas facultativas/ piloto 3,20 m3/m2.d 11,5 2,00 82 

ETE-Piloto UASB + lagoa de alta taxa 0,10 m3/m2.d 147,6 119,1 18 

      

Filtro de pedra 

Swanson e 

Williamson (1980) 

Lagoa de estabilização/ 

filtro em escala real de 

Veneta, Oregon, EUA 

0,06 a 0,28 

m3/m3.d 

34 16,6 59 

Saidam et al. (1995) Lagoa de maturação/ piloto 0,27 m3/m3.d 95 48 50 

ETE-Piloto UASB + lagoa de alta taxa 0,04 m3/m3.d 147,6 22,2 84 

      

Escoamento superficial 

Caesb (2001) UASB + lagoa de alta taxa/ 

escala real – ETE-Paranoá 

0,052 m3/m2.d 235,1 186,0 19 

ETE-Piloto UASB + lagoa de alta taxa 0,016 m3/m2.d 147,6 143,1 2 

      

Terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial 

EPA (1993) Lagoa de estabilização/ 

escala real – Hardin 

(Kentucky) 

0,06 m3/m2.d 51 4,1 92 

ETE-Piloto UASB + lagoa de alta taxa 0,024 m3/m2.d 147,6 19,2 86 

      

Plantas aquáticas flutuantes 

Dinges (1978) Lagoa aerada + lagoa de 

estabilização 

0,19 m3/m2.d 165 7 97 

ETE-Piloto UASB + lagoa de alta taxa 0,024 m3/m2.d 147,6 76,0 53 
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Tabela 5.15- Comparação entre os desempenhos, na remoção de Pt, das unidades da 

ETE-Piloto e outras pesquisas realizadas. 

Concentração 

média de Pt (mg/L) 

Autor Pré-tratamento/ tipo de 

experimento 

Taxa de 

aplicação 

Afluente Efluente 

Remoção 

média de 

Pt 

(%) 

Filtro intermitente de areia 

Melcer et al. (1995) Lagoas facultativas/ piloto 3,20 m3/m2.d 0,95 0,45 53 

ETE-Piloto UASB + lagoa de alta taxa 0,10 m3/m2.d 11,0 8,6 22 

      

Filtro de pedra 

Saidam et al. (1995) Lagoa de maturação/ piloto 0,27 m3/m3.d 23 18 22 

ETE-Piloto UASB + lagoa de alta taxa 0,04 m3/m3.d 11,0 8,5 21 

      

Escoame nto superficial 

Witherow e Bledsoe 

(1983) 

Lagoas facultativas/ Ada 

(Oklahoma) - piloto 

0,021 m3/m2.d 4,00 3,3 17 

Caesb (2001) UASB + lagoa de alta taxa/ 

escala real – ETE-Paranoá 

0,052 m3/m2.d 11,9 10,8 9 

 UASB + lagoa de alta taxa/ 

escala real – ETE-Alagado 

0,067 m3/m2.d 10,4 9,7 7 

ETE-Piloto UASB + lagoa de alta taxa 0,016 m3/m2.d 11,0 9,0 21 

      

Terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial 

EPA (1993) Lagoa de estabilização/ 

escala real – Hardin 

(Kentucky) 

0,06 m3/m2.d 4,9 2,4 51 

ETE-Piloto UASB + lagoa de alta taxa 0,024 m3/m2.d 11,0 9,4 13 

      

Plantas aquáticas flutuantes 

Orth e Sapkota 

(1988) 

Lagoa anaeróbia + lagoa 

facultativa/ escala real 

0,10 m3/m2.d 1,4 0,4 71 

ETE-Piloto UASB + lagoa de alta taxa 0,024 m3/m2.d 11 5,1 50 
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Tabela 5.16- Comparação entre os desempenhos, na remoção de NTK, das unidades da 

ETE-Piloto e outras pesquisas realizadas. 

Concentração 

média de NTK 

(mg/L) 

Autor Pré-tratamento/ tipo de 

experimento 

Taxa de 

aplicação 

Afluente Efluente 

Remoção 

média de 

NTK 

(%) 

Filtro intermitente de areia 

Melcer et al. (1995) Lagoas facultativas/ piloto 3,20 m3/m2.d 18,5 1,55 92 

ETE-Piloto UASB + lagoa de alta taxa 0,10 m3/m2.d 70,0 51,1 28 

Escoamento superficial 

Witherow e Bledsoe 

(1983) 

Lagoas facultativas/ Ada 

(Oklahoma) - piloto 

0,021 m3/m2.d 8,8 3,3 62 

Caesb (2001) UASB + lagoa de alta taxa/ 

escala real – ETE-Paranoá 

0,052 m3/m2.d 59,1 47,5 21 

 UASB + lagoa de alta taxa/ 

escala real – ETE-Alagado 

0,067 m3/m2.d 63,0 53,2 16 

ETE-Piloto UASB + lagoa de alta taxa 0,016 m3/m2.d 70,0 55,8 20 

Terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial 

EPA (1993) Lagoa de estabilização/ 

escala real – Hardin 

(Kentucky) 

0,06 m3/m2.d 10,7 9,7 9,34 

ETE-Piloto UASB + lagoa de alta taxa 0,024 m3/m2.d 70,0 68,7 2 

Plantas aquáticas flutuantes 

Orth e Sapkota 

(1988) 

Lagoa anaeróbia + lagoa 

facultativa/ escala real 

0,10 m3/m2.d 9,4 2,5 73 

ETE-Piloto UASB + lagoa de alta taxa 0,024 m3/m2.d 70,0 40,0 41 

 

5.1.9- Facilidades e dificuldades de operação e manutenção e demanda de área 

 

Os processos utilizados se mostraram de operação bastante simples, sem demandar 

qualquer atenção especial por parte do pessoal da operação da ETE-Paranoá. As únicas 

unidades que exigiram um pouco mais de cuidado foram a de filtro intermitente de areia e a 

de escoamento superficial. 

Em função das taxas de aplicação baixas, aplicadas na primeira carreira, as unidades 

de filtro intermitente de areia e escoamento superficial, operadas em regime de 12 x 12 horas, 
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não apresentavam efluentes nos primeiros dias dessa carreira. Então, optou-se por uma 

aplicação contínua de 24 horas até apresentarem efluentes. 
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não apresentavam efluentes nos primeiros dias dessa carreira. Então, optou-se por uma 

aplicação contínua de 24 horas até apresentarem efluentes. 

Uma dificuldade enfrentada nas unidades de filtro intermitente de areia e escoamento 

superficial, ao longo de toda a carreira, foi com relação à distribuição do afluente. Na unidade 

de filtro intermitente de areia, as canaletas utilizadas, em PVC tipo meia cana, não 

distribuíram de forma uniforme o afluente em toda a área superficial do filtro, prejudicando, 

assim, o desempenho dessa unidade. 

Já na unidade de escoamento superficial, foi observada a criação de caminhos 

preferenciais, sendo necessário, algumas vezes, acertos no patamar de escoamento, com a 

colocação de terra em determinados pontos, visando melhorar o direcionamento do fluxo. A 

criação de caminhos preferenciais, possivelmente, prejudicou o desempenho dessa unidade. 

Especificamente na unidade de escoamento superficial, foi observado uma redução 

bastante representativa da vazão efluente em relação à afluente, em função de perdas por 

evaporação e infiltração, bem como pela criação de caminhos preferenciais em direção às 

laterais. Medidas de vazão efetuadas, nessa unidade, ao longo da primeira carreira, indicaram 

reduções de até 70%. 

 Uma outra constatação observada, junto à unidade de escoamento superficial, ao longo 

do tempo, foi que a vegetação natural do lugar foi tomando lugar da grama, vindo a substituí-

la por completo ao final dos experimentos. 

 À exceção dessas duas unidades, que exigiram um pouco mais de cuidado, as demais 

rotinas operacionais ocorreram conforme previsto e programado. As atividades normais e 

necessárias de manutenção, como capina, poda de grama e retirada de plantas, foram 

efetuadas mensalmente. Essas atividades, exigiram, ao longo da primeira carreira, três 

intervenções, sendo a primeira antes do início da carreira, outra 30 dias após o início e a 

última ao final da carreira. 

 O número de horas de serventes dedicadas, ao longo dessa primeira carreira, nas 

atividades de operação e manutenção foram de 0,5 homem-hora para filtro intermitente de 

areia, 1,5 homem-hora para filtro de pedra, 6,0 homem-hora para escoamento superficial, 20,0 

homem-hora para terras alagadas e 6,0 homem-hora para plantas aquáticas flutuantes, 

considerando as intervenções normais e extras. A unidade de escoamento superficial, além do 

número de horas dedicadas de servente, também teve a utilização do equipamento para a 

poda, no caso, um micro-trator, durante 4 horas. No apêndice C, são apresentados os custos de 

operação e manutenção, ao longo da primeira carreira, bem como os custos de implantação 

das unidades. 



 

 144  

 Ao longo dessa carreira pôde ser observado que, as atividades de poda e retirada das 

plantas da unidade de terras alagadas consistiu em uma intervenção bem mais trabalhosa e 

dispendiosa do que a colheita e retirada das plantas aquáticas. 

 As atividades normais de manutenção nas unidades de filtro intermitente de areia e 

filtro de pedra, praticamente, se restringiram à retirada de ervas daninhas. O filtro de areia, 

nesse sentido, exigiu menos horas de dedicação do que o filtro de pedra, uma vez que a areia 

havia sido substituída um pouco antes do início da primeira carreira. 

Em nenhuma das unidades foi observada a geração de odores, bem como o surgimento 

de mosquitos. 

Considerando um per capita de esgoto igual a 120 L/hab.dia e as taxas de aplicação da 

primeira carreira, as áreas demandadas foram 1,20 m2/hab, 5,00 m2/hab, 5,00 m2/hab, 5,00 

m2/hab e 7,50 m2/hab, respectivamente, para filtro intermitente de areia, filtro de pedra, terras 

alagadas construídas de fluxo subsuperficial, plantas aquáticas flutuantes e escoamento 

superficial. 

 

5.1.10- Escolha das duas alternativas mais eficientes 

 

 Conforme mencionado no desenvolvimento do trabalho experimental, no final dessa 

etapa, ou seja, primeira carreira de experimentos, procedeu-se uma análise, visando escolher 

as duas alternativas mais eficientes, dentre as cinco estudadas. 

 As alternativas foram avaliadas segundo os seguintes critérios, passíveis de 

quantificação direta: eficiência na remoção de SS, eficiência na remoção de DBO5, eficiência 

na remoção de NTK, eficiência na remoção de Pt e demanda de área, conforme pode-se ver na 

Tabela 5.17. Além desses critérios mensuráveis, foram consideradas, na escolha, as 

facilidades e dificuldades de operação e manutenção e aplicabilidade nas ETE’s do Distrito 

Federal. 

 Há que se ressaltar que, a escolha das duas alternativas levou em consideração, 

principalmente, a busca de um processo de polimento de efluentes de lagoas de estabilização 

promissor na remoção de SS, visando ir ao encontro do atendimento ao meio ambiente, a uma 

eventual exigência futura dos órgãos ambientais com relação às ETE’s existentes, bem como 

viabilizar novas estações através de lagoas de estabilização, principalmente, para pequenas 

comunidades, sem o inconveniente da alta concentração de SS em seus efluentes. 

 Por outro lado, levou-se em consideração que, além da remoção de SS, a remoção de 

matéria orgânica e nutrientes também é necessária. É indiscutível que, quando remove-se SS 
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dos efluentes de lagoas de estabilização, remove-se também matéria orgânica e nutrientes. No 

entanto, entendeu-se que essa remoção de matéria orgânica e nutrientes deve ser maximizada. 

 Além dessas considerações, entendeu-se que, por um lado, as alternativas devem ser 

fáceis de operar e manter e, por outro, serem viáveis em termos de aplicabilidade nas ETE’s 

existentes no Distrito Federal, operadas pela CAESB. 

 

 Tabela 5.17- Matriz de avaliação das alternativas de tratamento. 

Alternativas Critérios 

1 2 3 4 5 

Eficiência na remoção de SS (%) 95 81 91 45 32 

Eficiência na remoção de DBO5 (%) 84 53 86 18 2 

Eficiência na remoção de NTK (%) 14 41 2 28 20 

Eficiência na remoção de Pt (%) 21 50 13 22 21 

Demanda de área (m2/hab) 5,00 5,00 5,00 1,20 7,50 

1- Filtro de pedra; 2- Plantas aquáticas flutuantes; 3- Terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial; 4- Filtro 

intermitente de areia e 5- Escoamento superficial. 

 

 Então, a partir dos resultados obtidos (Tabela 5.17), seguiu-se a análise dos mesmos, 

buscando-se selecionar as duas alternativas mais favoráveis ao caso. 

Em primeiro lugar, os processos de filtro de pedra, plantas aquáticas flutuantes e terras 

alagadas apresentaram elevada remoção de SS, destacando-se dos demais, sendo que o filtro 

de pedra apresentou o melhor desempenho. 

Em termos de remoção de matéria orgânica, observa-se que, os processos de filtro de 

pedra, terras alagadas construídas e plantas aquáticas flutuantes se destacaram novamente em 

relação aos demais, sendo que o de terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial 

apresentou o melhor desempenho. No entanto, há que se considerar que o desempenho da 

unidade de plantas aquáticas flutuantes foi prejudicado, conforme mencionado anteriormente, 

possivelmente, em função da limpeza efetuada na unidade no início da carreira. 

Em função das taxas de aplicação utilizadas, ao longo da primeira carreira, as áreas 

demandadas pelo filtro de pedra, terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial e plantas 

aquáticas flutuantes, foram as mesmas. Dentre esses três, o processo de plantas aquáticas 

flutuantes apresentou uma remoção significativa de nutrientes (NTK e Pt), além de grande 

simplicidade de operação em relação ao processo de terras alagadas construídas de fluxo 

subsuperficial. 
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O processo de plantas aquáticas também mostrou, ser mais viável, em termos de 

aplicabilidade em escala real nas ETE’s do Distrito Federal, do que o processo de terras 

alagadas construídas de fluxo subsuperficial. 

Então, a avaliação levou à seleção dos processos de filtro de pedra e plantas aquáticas 

flutuantes como os mais apropriados ao caso estudado. Vale destacar aqui que tal processo foi 

possível pois a matriz de avaliação construída (Tabela 5.14) é pequena e simples o suficiente 

para permitir uma análise subjetiva do problema. 

 Uma avaliação mais completa do problema, considerando um refinamento dos 

critérios de decisão já definidos, buscando-se também a elaboração de critérios de mensuração 

subjetiva, que permitam a avaliação das alternativas segundo a dimensão sócio-ambiental, 

pode ser consultada em Neder et al. (2001), estando esse trabalho no prelo. 

 A título de ilustração, apresentam-se na Figura 5.19 uma fotografia do afluente e 

efluentes das unidades, referentes à primeira carreira. O afluente é o primeiro frasco à 

esquerda. 

 

 

  

Figura 5.19- Afluente e efluentes da primeira carreira (setembro/2000). 



 

 147  

5.2- RESULTADOS DOS EXPERIMENTOS DAS SEGUNDA E TERCEIRA 

CARREIRAS 

 

As segunda e terceira carreiras de experimentos foram realizadas, respectivamente, de 

14/10/2000 a 13/12/2000 e de 14/12/2000 a 13/02/2001. Nessas duas carreiras, foi feito um 

estudo comparativo das duas alternativas escolhidas na primeira carreira, ou seja, filtro de 

pedra e plantas aquáticas flutuantes. Portanto, serão apresentados também, graficamente, os 

resultados experimentais referentes à primeira carreira, para essas duas alternativas. 

As taxas de aplicação utilizadas foram duplicadas e quadruplicadas nas segunda e 

terceira carreiras, respectivamente, em relação à primeira carreira. Portanto, as taxas de 

aplicação utilizadas para a unidade de filtro de pedra, nas segunda e terceira carreiras, foram 

0,08 m3/m3.d e 0,16 m3/m3.d, respectivamente. Já para a unidade de plantas aquáticas 

flutuantes, nas segunda e terceira carreiras, as taxas de aplicação foram 0,048 m3/m2.d e 0,096 

m3/m2.d, respectivamente. 

 Os regimes de ciclo, tanto na segunda carreira como na terceira carreira, 

permaneceram os mesmos da primeira carreira, ou seja, contínuo, para as duas unidades. Já os 

tempos de detenção foram, para ambas as unidades, de seis dias e três dias nas segunda e 

terceira carreiras, respectivamente. 

 

5.2.1- SS e algas 

 

5.2.1.1- SS 

 

 Nas Figuras 5.20 e 5.21, são apresentadas, respectivamente, as concentrações médias 

mensais de SS nos afluente e efluentes e eficiências médias mensais na remoção de SS, nas 

três carreiras. Nas Tabelas 5.18 e 5.19, são apresentadas as concentrações de SS na entrada e 

saída das unidades e as respectivas eficiências de remoção, ao longo da segunda e terceira 

carreira, respectivamente. 

A Figura 5.20 e a Tabela 5.18 mostram que as concentrações afluentes de SS na 

segunda carreira (meses 3 e 4), tanto médias mensais quanto média global, foram bem 

menores do que as concentrações afluentes da primeira carreira (meses 1 e 2), bem como da 

terceira carreira (meses 5 e 6). Essas concentrações mais baixas de SS afluente, ao longo da 

segunda carreira, podem ser atribuídas, em parte, à diluição do efluente da lagoa de alta taxa 

C3, em função do período chuvoso ocorrido na mesma época. A vazão afluente à ETE - 
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Paranoá aumentou em média 8% na segunda carreira em relação à primeira carreira e as 

demais características de controle operacional permaneceram mais ou menos constantes, em 

todas as carreiras. 

Figura 5.20- Concentrações médias mensais de SS nos afluente e efluentes nas três 

carreiras. 

Figura 5.21- Eficiências médias mensais na remoção de SS nas três carreiras. 
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Tabela 5.18- Concentrações de SS na entrada e saída das unidades na segunda carreira 

e as respectivas eficiências de remoção. 

Concentração de SS Remoção de SS Unidade Número 

de dados Média 

(mg/L) 

Desvio 

Padrão 

Média 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Entrada das unidades 18 150,0 29,3 - - 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 18 15,3 12,0 90 7,9 

Saída do filtro de pedra 18 12,9 7,0 91 4,8 

 

Tabela 5.19- Concentrações de SS na entrada e saída das unidades na terceira carreira 

e as respectivas eficiências de remoção. 

Concentração de SS Remoção de SS Unidade Número 

de dados Média 

(mg/L) 

Desvio 

Padrão 

Média 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Entrada das unidades 9 250,7 67,5 - - 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 9 50,7 24,6 81 5,0 

Saída do filtro de pedra 9 29,3 10,4 88 2,5 

 

 As concentrações médias globais afluentes de SS nas segunda e terceira carreiras, 

conforme pode-se ver nas Tabelas 5.18 e 5.19, foram, respectivamente, 150 mg/L e 250,7 

mg/L, sendo que as variações observadas na terceira carreira foram maiores do que as da 

segunda carreira, em função dos desvios padrão apresentados. Na segunda carreira as 

concentrações afluentes de SS, mínima e máxima, foram 104 mg/L e 196 mg/L, ao passo que 

na terceira carreira, elas foram 136 mg/L e 352 mg/L, respectivamente. 

 As concentrações efluentes nas segunda e terceira carreiras, tanto para filtro de pedra 

como para plantas aquáticas flutuantes, continuaram, como na primeira carreira, oscilando 

mais ou menos de forma semelhante às da entrada. No entanto, também como na primeira 

carreira, as concentrações máximas e mínimas dos efluentes, na segunda e na terceira carreira, 

não ocorreram necessariamente para a concentração máxima e mínima afluente, 

respectivamente. 

 Em função disso, uma tentativa de correlacionar as concentrações afluentes de SS e as 

respectivas concentrações de SS efluente, para cada carreira e para cada unidade, não mostrou 

bons resultados. Os coeficientes de determinação (R2) das linhas de tendência estabelecidas 
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para os pares de valores (SS afluente x SS efluente), de cada carreira e para cada unidade, 

apresentaram valores muito baixos. 

 Por outro lado, analisando as Tabelas 5.18 e 5.19, observa-se que o efluente do filtro 

de pedra apresentou, respectivamente, ao longo das segunda e terceira carreiras, 

concentrações médias globais de SS de 12,9 mg/L e 29,3 mg/L. Na segunda carreira, as 

concentrações efluentes de SS do filtro de pedra estiveram abaixo de 20 mg/L em 89% do 

tempo e abaixo de 30 mg/L em 94% do tempo. Na terceira carreira, esse limite passou para 40 

mg/L, sendo ultrapassado uma única vez, quando o efluente apresentou uma concentração de 

49 mg/L de SS. 

 Verifica-se que, nas condições de operação da segunda carreira o efluente do filtro de 

pedra atendeu ao padrão de lançamento de efluentes de estações de tratamento de esgotos a 

nível secundário, estabelecido pela EPA, para a média de 30 dias (Metcalf & Eddy, 1991). Já 

para as condições operacionais da terceira carreira não se pode dizer o mesmo. 

 Em termos de desempenho na remoção de SS, como pode-se ver nas Tabelas 5.18 e 

5.19, o filtro de pedra, a exemplo da primeira carreira, também apresentou um ótimo 

desempenho, tanto na segunda carreira quanto na terceira carreira. As eficiências médias 

globais de remoção de SS, na segunda e terceira carreira, foram, conforme as Tabelas 5.18 e 

5.19, respectivamente, 91% e 88%. As eficiências de remoção de SS, na segunda carreira, 

variaram de 78% a 98%, apresentando um desvio padrão de 4,8, ao passo que na terceira 

carreira, as variações foram de 85% a 91%, com um desvio padrão de apenas 2,5. 

Esperava-se para o filtro de pedra, na segunda e terceira carreira, um desempenho 

menor do que o obtido, em função da alta concentração de SS afluente e das taxas de 

aplicação utilizadas, 0,08 m3/m3.d e 0,16 m3/m3.d, respectivamente. 

 Os resultados de desempenhos, tanto da segunda carreira quanto da terceira carreira, 

do filtro de pedra foram melhores do que os obtidos por outros pesquisadores (Swanson e 

Williamson, 1980; Sapkota e Bavor, 1994; Saidam et al., 1995), conforme pode ser visto na 

Tabela 5.13. 

 O desempenho desse filtro de pedra na remoção de SS, conforme mostrado, continuou, 

por exemplo, sendo bem melhor do que o desempenho de 80%, observado por Swanson e 

Williamson (1980), para o filtro de pedra de Veneta, Oregon. Entretanto, trabalhou-se com 

taxas de aplicação e com concentrações de SS afluente bem maiores do que as utilizadas para 

o filtro de pedra de Veneta. Na terceira carreira, por exemplo, a taxa de aplicação e a 

concentração média de SS afluente do filtro de pedra da ETE-Piloto, foram, respectivamente, 

acima do dobro e cinco vezes maior do que as do filtro de pedra de Veneta. 
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 A unidade de plantas aquáticas flutuantes, na segunda carreira, apresentou um 

comportamento bastante similar ao filtro de pedra. Observando a Tabela 5.18, percebe-se que 

a concentração média global efluente de SS, ao longo dessa carreira, ficou em 15,3 mg/L. As 

concentrações efluentes de SS, como no filtro de pedra, também sempre estiveram abaixo de 

20 mg/L em 89% do tempo, exceto uma vez que atingiu 33 mg/L e outra que atingiu 53 mg/L. 

Já na terceira carreira, o comportamento da unidade de plantas aquáticas flutuantes, 

em termos de SS, foi pior do que o filtro de pedra, uma vez que apresentou uma concentração 

média global efluente de SS de 50,7 mg/L. As concentrações efluentes de SS nessa unidade, 

ao longo dessa carreira, estiveram sempre acima de 30 mg/L, exceto duas oportunidades que 

ficaram, respectivamente, em 16 mg/L e 28 mg/L. 

 A unidade de plantas aquáticas flutuantes, conforme Tabelas 5.18 e 5.19, apresentou 

um ótimo desempenho, em termos de remoção de SS, tanto na segunda carreira como na 

terceira carreira, porém, um pouco menor do que o filtro de pedra, em ambas as carreiras. As 

eficiências médias globais de remoção de SS, na segunda e terceira carreira, foram, 

respectivamente, 90% e 81%. A eficiência de remoção de SS, observada na terceira carreira, 

foi, praticamente, igual à observada na primeira carreira, apesar de se estar trabalhando com 

uma taxa de aplicação quatro vezes maior na terceira carreira. 

 Os desempenhos da unidade de plantas aquáticas na remoção de SS, tanto na segunda 

carreira quanto na terceira carreira, foram piores do que o obtido, de 95%, por Dinges (1978). 

Apesar de Dinges (1978) ter trabalhado com taxa de aplicação maior, a concentração afluente 

de SS era bem inferior, 165 mg/L. Por outro lado, os desempenhos da unidade de plantas 

aquáticas flutuantes na remoção de SS, em ambas as carreiras, foram melhores do que o 

observado por Orth e Sapkota (1988), de 76%, conforme pode ser visto na Tabela 5.13. 

Analisando as Tabelas 5.18 e 5.19, observa-se que os desvios padrão, apresentados na 

remoção de SS, tanto na segunda carreira quanto na terceira carreira, para a unidade de 

plantas aquáticas flutuantes, foram maiores do que os observados para o filtro de pedra. Isso 

implica em que as variações de remoção na unidade de plantas aquáticas foram maiores. De 

fato, as variações observadas na remoção de SS, foram de 66% a 97%, na segunda carreira, e 

de 73% a 88%, na terceira carreira. 

Então, tanto as variações de concentrações efluentes, quanto as variações de eficiência 

na remoção de SS, ao longo da segunda carreira e terceira carreira, foram menores para o 

filtro de pedra do que para a unidade de plantas aquáticas flutuantes. A unidade de filtro de 

pedra mostrou ser mais capaz do que a unidade de plantas aquáticas, em garantir, de forma 
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mais consistente, um efluente com concentrações de SS abaixo de 30 mg/L, padrão de 

lançamento de efluentes a nível secundário, estabelecido pela EPA (Metcalf & Eddy, 1991). 

 Apresenta-se na Figura 5.22, uma correlação, obtida para o filtro de pedra, entre as 

eficiências na remoção de SS e as respectivas taxas de aplicação. Essa correlação foi 

determinada levando-se em consideração, além das três carreiras realizadas no presente 

trabalho, também aquele período que antecedeu esses experimentos, junho de 1999 a julho de 

2000. Naquele período, o filtro de pedra foi operado a uma taxa de aplicação de 0,26 m3/m3.d 

e atingiu uma eficiência na remoção de SS de 71%, conforme mencionado anteriormente. 

 

Figura 5.22- Eficiências na remoção de SS x taxas de aplicação para a unidade de 

filtro de pedra. 

 

 Os resultados observados indicaram uma excelente correlação entre a eficiência na 

remoção de SS e a taxa de aplicação, conforme Figura 5.22. Os dados da Figura 5.22 levaram, 

então, à formulação da função matemática linear, a qual apresentou um coeficiente de 

determinação (R2) igual a 0,9224, expressa pela Equação 5.2: 

 

 EFPR (SS) = - 101,89x +100,35                                                                         (Eq. 5.2) 

Onde: 

EFPR (SS) = eficiência do filtro de pedra na remoção de SS (%); 

x = taxa de aplicação (m3/m3.d). 
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 Na Figura 5.23, é apresentada também, como no filtro de pedra, uma correlação entre 

as eficiências na remoção de SS e as respectivas taxas de aplicação, obtida, ao longo dos 

experimentos, para a unidade de plantas aquáticas flutuantes. Nessa correlação, além das três 

carreiras de experimentos das etapas 1 e 2, também foram considerados os experimentos 

realizados no período de junho de 1999 a julho de 2000, que antecederam essas etapas. As 

taxas de aplicação utilizadas, naquele período, foram 0,19 m3/m2.d e 0,38 m3/m2.d, sendo que 

as eficiências de remoção de SS obtidas foram, respectivamente, de 48% e 38%. 

 

Figura 5.23- Eficiências na remoção de SS x taxas de aplicação para a unidade de 

plantas aquáticas flutuantes. 

 

Os resultados obtidos para a unidade de plantas aquáticas flutuantes também indicaram 

uma excelente correlação entre a eficiência na remoção de SS e a taxa de aplicação, conforme 

Figura 5.23. Os dados da Figura 5.23, também levaram, como no filtro de pedra, à formulação 

de uma função matemática linear, representada pela Equação 5.3, a qual apresentou um 

coeficiente de determinação (R2) igual a 0,8823. 

 

 EPAFR (SS) = - 164,64y + 94,098                                                                     (Eq. 5.3) 

Onde: 

EPAFR (SS) = eficiência das plantas aquáticas na remoção de SS (%); 

y = taxa de aplicação (m3/m2.d). 

 

0

20

40

60

80

100

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

Taxa de aplicação (m3/m2.d)

R
em

oç
ão

 d
e 

SS
 (

%
)



 

 154  

5.2.1.2- Algas 

 

As concentrações de clorofila-a nos afluente e efluentes foram avaliadas, somente, até 

a segunda carreira. Nas Figuras 5.24 e 5.25, são apresentadas, respectivamente, as 

concentrações médias mensais de clorofila-a nos afluente e efluentes e as eficiências médias 

mensais na remoção de clorofila-a, para a primeira e segunda carreira. Na Tabela 5.20, são 

mostradas as concentrações de clorofila-a na entrada e saída das unidades na segunda carreira 

e as respectivas eficiências de remoção. 

 As concentrações de clorofila-a afluente, ao longo da segunda carreira (meses 3 e 4), 

conforme Figura 5.24, sofreram uma redução em relação ao mês 2 da primeira carreira. A 

concentração média global de clorofila-a afluente, ao longo da segunda carreira, ficou em 

torno de 2.613 ?g/l, atingindo, portanto, patamares menores do que na primeira carreira. As 

variações verificadas também foram menores, conforme mostra o desvio padrão de 862,2 

(Tabela 5.20). As concentrações mínima e máxima, verificadas na segunda carreira, foram, 

respectivamente, 897,6 ?g/l e 3.828,0 ?g/l.  

 

 

 

Figura 5.24- Concentrações médias mensais de clorofila-a nos afluente e efluentes na 

primeira e segunda carreira. 
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Figura 5.25- Eficiências médias mensais na remoção de clorofila-a na primeira e 

segunda carreira. 

 

Tabela 5.20- Concentrações de clorofila-a na entrada e saída das unidades na segunda 

carreira e as respectivas eficiências de remoção. 

Concentração de 

clorofila-a 

Remoção de 

clorofila-a 

Unidade Número 

de dados 

Média 

(? g/l) 

Desvio 

Padrão 

Média 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Entrada das unidades 9 2613,4 862,2 - - 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 9 50,7 33,2 98 2,5 

Saída do filtro de pedra 9 15,0 8,2 99 0,5 

 

 As concentrações efluentes nas unidades de filtro de pedra e plantas aquáticas 

flutuantes, continuaram, como na primeira carreira, mais ou menos constantes, 

independentemente das concentrações afluentes. A performance das duas unidades na 

remoção de clorofila-a, a exemplo da primeira carreira, continuou sendo superior à de 

remoção de SS. As eficiências médias de remoção de clorofila-a, ao longo da segunda 
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carreira, foram de 99% para filtro de pedra e 98% para plantas aquáticas flutuantes (Tabela 

5.20). 

 As duas unidades mostraram capacidade na remoção de algas (clorofila-a) de forma 

consistente, uma vez que, tanto na primeira carreira quanto na segunda carreira, as variações 

na remoção de clorofila-a permaneceram mais ou menos no mesmo patamar e sempre com 

uma eficiência de remoção acima de 90%. A Tabela 5.20 mostra que as variações verificadas, 

nessa segunda carreira, na remoção de clorofila-a, para a unidade de plantas aquáticas, foram 

de 92% a 99,5%, com um desvio padrão de 2,5. Já para a unidade de filtro de pedra, as 

variações foram de 98% a 99,7%, com um desvio padrão de apenas 0,5. 

 A quantificação da biomassa do fitoplâncton de um meio líquido pode ser realizada 

através de métodos diretos (determinação de peso úmido e peso seco) ou por métodos 

indiretos como a extração de clorofila-a. Devido à relativa simplicidade e rapidez do método, 

a concentração de clorofila-a é o indicador mais utilizado, em todo o mundo, para expressar a 

concentração de biomassa do fitoplâncton em meio líquido. 

 Esta simplicidade, entretanto, é relativa, exigindo profissionais e equipamentos, 

normalmente não disponíveis em laboratórios existentes em pequenas estações de tratamento 

de esgotos (ETE’s). Os métodos analíticos, normalmente utilizados, baseiam-se na extração 

da clorofila retida em papel de filtro, através de solventes e, uma posterior leitura 

colorimétrica em espectrofotômetro, em determinados comprimentos de onda. Tais 

necessidades fazem com que a análise de clorofila não seja realizada regularmente em 

estações de tratamento de esgotos. 

 Diante disso, procurou-se estabelecer uma correlação entre a concentração de SS, 

análise essa realizada de forma rotineira em ETE’s, e a concentração de clorofila-a, principal 

indicador da densidade de algas em meio líquido. O objetivo foi desenvolver uma 

metodologia de estimativa da remoção de algas em lagoas de estabilização, bem como em 

processos de polimento de efluentes de lagoas de estabilização, que fosse viável, técnica e 

economicamente, e também compatível com a filosofia do processo de lagoas de 

estabilização. Esse modelo matemático pode vir a proporcionar uma excelente ferramenta de 

controle para avaliação das condições de operação de ETE’s. 

 Para tanto, foram consideradas um total de cinqüenta e duas análises efetuadas para o 

afluente e efluentes das unidades da ETE-Piloto, distribuídas da seguinte forma: treze para o 

efluente da lagoa de alta taxa C3 da ETE-Paranoá, cinco para o filtro intermitente de areia, 

doze para o filtro de pedra, cinco para o escoamento superficial, cinco para as terras alagadas 

construídas de fluxo subsuperficial e doze para as plantas aquáticas flutuantes. Além dessas, 
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também foram feitas análises de outras ETE’s do Distrito Federal, operadas pela CAESB, 

exclusivamente para a determinação dessa correlação. 

 Foram feitas um total de vinte e sete análises para os efluentes das seguintes ETE’s: 

lagoas facultativas da ETE Brazlândia, lagoas de maturação da ETE São Sebastião, lagoas de 

maturação e facultativas da ETE Planaltina, lagoa de alta taxa e efluente final da ETE 

Alagado, lagoa facultativa da ETE Recanto das Emas e lagoas de alta taxa, lagoas 

facultativas, lagoas de polimento e efluente final da ETE Samambaia. 

 Os resultados observados indicaram uma ótima correlação entre a concentração de SS 

e a concentração de clorofila-a (algas), tendo-se em vista a variedade de processos de 

tratamento e pós-tratamento considerados, conforme a Figura 5.26. 

 

 Figura 5.26- Concentração de clorofila-a x concentração de SS. 

 

 Os dados da Figura 5.26, levaram à formulação de uma função matemática linear, 

representada pela Equação 5.4, que correlaciona de forma direta e com significativo grau de 

precisão a concentração de SS presentes no meio líquido com a concentração de clorofila-a 

(algas) também existentes no meio. 

 

 Chl-a = 19,788z – 203,58                                                                                    (Eq. 5.4) 
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Chl-a = concentração de clorofila-a (?g/l); 

z = concentração de SS (mg/L). 
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Chl-a = concentração de clorofila-a (?g/l); 

z = concentração de SS (mg/L). 

 

 Essa função apresentou um coeficiente de determinação (R2) de 0,8423, em uma 

significativa faixa de concentração de clorofila-a.  

Se for considerado apenas os resultados da ETE - Piloto, os resultados são ainda 

melhores, conforme pode ser visto na Figura 5.27. 

 

Figura 5.27- Concentração de clorofila-a x concentração de SS para a ETE – Piloto. 

 

 Os dados da Figura 5.27, também levaram à formulação de uma função matemática 

linear, representada pela Equação 5.5, com um coeficiente de determinação (R2) de 0,9415. 

 

 Chl-a = 21,424z – 261,05                                                                                    (Eq. 5.5) 

 

Onde: 

Chl-a = concentração de clorofila-a (?g/l); 

z = concentração de SS (mg/L). 

 

 No decorrer da segunda carreira, foi efetuada uma nova identificação de algas no 
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plantas aquáticas flutuantes. Nos efluentes das duas unidades citadas, a exemplo do que 

ocorreu na primeira carreira, apesar do teste de extração ter detectado a presença de clorofila-

a, não foi identificado nenhum gênero de algas presente, podendo a presença desta ser 

atribuída, conforme mencionado anteriormente, a outros microorganismos clorofilados. 

 No efluente da lagoa de alta taxa C3, o gênero Micractinium (alga verde) apareceu 

novamente como dominante, como na primeira carreira, porém, nessa oportunidade, junto 

com Euglena (alga verde flagelada) e Chroomonas (cianobactéria biflagelada). Em número 

menor foram identificados os gêneros Phacus (flagelada), Chlamidomonas (flagelada), 

Dictyosphaerium (alga verde) e Scenedesmus (alga verde). Nessa oportunidade, pode ser 

observado que uma diversidade maior de gêneros foi identificada em relação à primeira 

carreira. 

 

5.2.2- Matéria orgânica 

 

5.2.2.1- DQO 

 

 As concentrações médias mensais de DQO nos afluente e efluentes e as eficiências 

médias mensais na remoção de DQO, nas três carreiras, são apresentadas nas Figuras 5.28 e 

5.29, respectivamente. Já as concentrações de DQO na entrada e saída das unidades e as 

respectivas eficiências de remoção, ao longo da segunda e terceira carreira, são apresentadas, 

respectivamente, nas Tabelas 5.21 e 5.22. 

 A Figura 5.28 mostra que as concentrações afluentes de DQO na segunda carreira 

(meses 3 e 4) apresentaram uma tendência de queda em relação à primeira carreira (meses 1 e 

2) e à terceira carreira (meses 5 e 6). Especificamente no mês 4, segunda carreira, a 

concentração média mensal apresentou uma grande elevação, devido a um pico ocorrido em 

uma análise. A princípio, não houve nenhum motivo aparente, podendo o alto valor 

encontrado ser atribuído a um erro de análise. A tendência era de que a concentração média 

mensal permanecesse no mesmo patamar do mês 3, uma vez que as concentrações médias 

mensais de SS, na segunda carreira, apresentaram queda em relação à primeira carreira e à 

terceira carreira. 

 No entanto, em termos de concentrações médias globais afluentes, ao longo das 

carreiras, foi observado uma queda na segunda carreira em relação às outras carreiras, 

conforme Tabelas 5.3, 5.21 e 5.22. Portanto, mostra coerência das concentrações de DQO 

com as concentrações afluentes de SS. As concentrações médias globais afluentes de DQO, na 
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segunda carreira e terceira carreira, foram, respectivamente, 611,6 mg/L e 642,6 mg/L 

(Tabelas 5.21 e 5.22). 

Figura 5.28- Concentrações médias mensais de DQO afluente e efluentes nas três 

carreiras 

 

 Figura 5.29- Eficiências médias mensais na remoção de DQO nas três carreiras. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1 2 3 4 5 6

Meses

D
Q

O
 (m

g/
L)

Afluente Plantas aquáticas flutuantes Filtro de pedra

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6

Meses

R
em

oç
ão

 D
Q

O
 (%

)

Plantas aquáticas flutuantes Filtro de pedra



 

 161  

Tabela 5.21- Concentrações de DQO na entrada e saída das unidades na segunda 

carreira e as respectivas eficiências de remoção. 

Concentração de 

DQO 

Remoção de DQO Unidade Número 

de dados 

Média 

(mg/L) 

Desvio 

Padrão 

Média 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Entrada das unidades 8 611,6 219,3 - - 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 8 114,4 54,6 79 11,3 

Saída do filtro de pedra 8 243,5 62,2 57 16,5 

 

Tabela 5.22- Concentrações de DQO na entrada e saída das unidades na terceira 

carreira e as respectivas eficiências de remoção. 

Concentração de 

DQO 

Remoção de DQO Unidade Número 

de dados 

Média 

(mg/L) 

Desvio 

Padrão 

Média 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Entrada das unidades 9 642,6 104,1 - - 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 9 306,3 89,8 53 8,8 

Saída do filtro de pedra 9 286,8 117,5 55 18,9 

 

 A Figura 5.29 e as Tabelas 5.21 e 5.22 mostram que as eficiências médias globais na 

redução de DQO, nas duas unidades, foram menores na terceira carreira do que na segunda 

carreira. Possivelmente, essa queda foi devida à elevação da carga orgânica aplicada na 

terceira carreira, sendo que a unidade de plantas aquáticas flutuantes foi mais sensível a essa 

elevação do que a unidade de filtro de pedra. 

A unidade de filtro de pedra, praticamente, continuou tendo na terceira carreira o 

mesmo desempenho da segunda carreira, ou seja, eficiência na remoção de DQO de 55% na 

terceira carreira contra 57% na segunda. A unidade de plantas aquáticas, por outro lado, 

apresentou uma eficiência na remoção de DQO de 79% na segunda carreira, contra 53% na 

terceira, conforme Tabelas 5.21 e 5.22. 

 

5.2.2.2- DBO5 
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 Nas Figuras 5.30 e 5.31, são apresentadas, respectivamente, as concentrações médias 

mensais de DBO5 nos afluente e efluentes e eficiências médias mensais na remoção de DBO5, 

nas três carreiras. Nas Tabelas 5.23 e 5.24, são apresentadas as concentrações de DBO5 na 

entrada e saída das unidades e as respectivas eficiências de remoção, ao longo das segunda e 

terceira carreiras, respectivamente. 

 A Figura 5.30 mostra que as concentrações afluentes de DBO5 na segunda carreira 

(meses 3 e 4) apresentaram uma tendência de queda em relação à primeira carreira (meses 1 e 

2), bem como à terceira carreira (meses 5 e 6), em função das concentrações de SS, nessa 

segunda carreira, também terem sofrido uma redução. As Tabelas 5.23 e 5.24 confirmam essa 

redução das concentrações afluentes de DBO5, ao longo da segunda carreira, ao apresentarem, 

respectivamente, concentrações médias globais afluentes de 115,7 mg/L e 165,7 mg/L, para a 

segunda e terceira carreiras. 

 Por outro lado, as concentrações médias mensais efluentes de DBO5 para a unidade de 

filtro de pedra, conforme Figura 5.30, permaneceram, tanto na segunda carreira quanto na 

terceira carreira, abaixo de 20 mg/L, ou seja, em 100% do tempo. Já para a unidade de plantas 

aquáticas flutuantes, esse patamar foi de 40 mg/L, tanto na segunda carreira quanto na terceira 

carreira. 

 

 

Figura 5.30- Concentrações médias mensais de DBO5 afluente e efluentes nas três 

carreiras. 
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 Figura 5.31- Eficiências médias mensais na remoção de DBO5 nas três carreiras. 

 

Tabela 5.23- Concentrações de DBO5 na entrada e saída das unidades na segunda 

carreira e as respectivas eficiências de remoção. 

Concentração de DBO5 Remoção de DBO5 Unidade  Número 

de dados Média 

(mg/L) 

Desvio 

Padrão 

Média 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Entrada das unidades 12 115,7 64,0 - - 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 12 23,8 18,3 72 28,7 

Saída do filtro de pedra 12 12,0 9,3 85 15,8 

 

Tabela 5.24- Concentrações de DBO5 na entrada e saída das unidades na terceira 

carreira e as respectivas eficiências de remoção. 

Concentração de DBO5 Remoção de DBO5 Unidade  Número 

de dados Média 

(mg/L) 

Desvio 

Padrão 

Média 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Entrada das unidades 6 165,7 25,1 - - 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 6 36,0 11,0 78 6,0 

Saída do filtro de pedra 6 16,4 7,8 90 4,3 
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 As eficiências médias mensais na remoção de DBO5 (Figura 5.31), para cada unidade, 

permaneceram, ao longo da segunda e terceira carreira, mais ou menos constantes. Porém, as 

eficiências médias globais na remoção de DBO5 na terceira carreira, tanto para uma quanto 

para outra unidade, foram melhores do que na segunda carreira, conforme as Tabelas 5.23 e 

5.24. 

No entanto, as Tabelas 5.23 e 5.24 mostram que, apesar dessa melhor performance na 

terceira carreira, as concentrações médias globais efluentes de DBO5 na terceira carreira 

foram maiores do que na segunda carreira, para ambas as unidades, em função das 

concentrações afluentes também terem sido maiores na terceira carreira. 

 A Tabela 5.23 mostra que as eficiências médias globais na remoção de DBO5, ao 

longo da segunda carreira, foram de 72% e 85% para plantas aquáticas flutuantes e filtro de 

pedra, respectivamente. As concentrações médias globais efluentes de DBO5, ficaram em 23,8 

mg/L e 12,0 mg/L, respectivamente, para plantas aquáticas flutuantes e filtro de pedra. 

 As concentrações efluentes de DBO5 para o filtro de pedra, ao longo da segunda 

carreira, na maioria das vezes, estiveram abaixo de 15 mg/L, exceto uma vez, em que atingiu 

25 mg/L e outra, em que atingiu 35 mg/L. As concentrações mínima e máxima efluentes de 

DBO5 foram, respectivamente, 1,0 mg/L e 35 mg/L, ao longo da segunda carreira, com um 

desvio padrão de 9,3. 

Já não se pode afirmar a mesma coisa para a unidade de plantas aquáticas flutuantes, 

ao longo da segunda carreira, uma vez que as variações foram muito diversas. As 

concentrações mínima e máxima efluentes de DBO5, observadas nessa mesma carreira, foram 

de 7,6 mg/L e 62 mg/L, com um desvio padrão de 18,3. 

 As eficiências de remoção de DBO5 do filtro de pedra, ao longo da segunda carreira, 

sempre estiveram acima de 80%, exceto duas vezes, quando atingiram apenas 44% e 66%, 

apresentando, em seu efluente, concentrações de DBO5 de 35 mg/L e 25 mg/L, 

respectivamente. As eficiências de remoção de DBO5 mínima e máxima verificadas para o 

filtro de pedra, ao longo da segunda carreira, foram 44% e 99,6%, com um desvio padrão de 

15,8. Já a unidade de plantas aquáticas flutuantes, apresentou, ao longo dessa mesma carreira, 

as eficiências de remoção de DBO5 mínima e máxima, respectivamente, de 14% e 93%.  

 Na terceira carreira, as concentrações efluentes de DBO5 no filtro de pedra sempre 

estiveram abaixo de 30 mg/L e em 67% das vezes estiveram abaixo de 20 mg/L. As variações 

de concentrações de DBO5 efluentes observadas no filtro de pedra variaram de 8,5 mg/L a 28 

mg/L, com um desvio padrão de 7,8. Já as eficiências de remoção de DBO5 sempre estiveram 
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acima de 80%, apresentando um mínimo de 84% e um máximo de 94%, com um desvio 

padrão de 4,3. 

 Para a unidade de plantas aquáticas flutuantes, ao longo da terceira carreira, em termos 

de concentrações e de remoções de DBO5, a exemplo da segunda carreira, também não teve o 

mesmo comportamento da unidade de filtro de pedra. As concentrações efluentes de DBO5 

oscilaram muito, porém foram mais estáveis do que na segunda carreira, variando de 21 mg/L 

a 54 mg/L, com um desvio padrão de 11,0. Da mesma forma, as eficiências de remoção de 

DBO5 também foram mais estáveis do que na segunda carreira, variando de 72% a 88%, 

apresentando um desvio padrão de 6. 

Então, tanto as variações de concentrações efluentes, quanto as variações de eficiência 

na remoção de DBO5, ao longo da segunda carreira e terceira carreira, foram menores para o 

filtro de pedra do que para a unidade de plantas aquáticas flutuantes. A unidade de filtro de 

pedra mostrou ser mais capaz do que a unidade de plantas aquáticas, em garantir, de forma 

mais consistente, um efluente com concentrações de DBO5 abaixo de 30 mg/L, padrão de 

lançamento de efluentes secundários, estabelecidos pela EPA (Metcalf & Eddy, 1991). 

Os desempenhos obtidos na remoção de DBO5, tanto na segunda carreira quanto na 

terceira carreira, para o filtro de pedra foram melhores do que os desempenhos observados por 

outros pesquisadores (Swanson e Williamson, 1980; Saidam et al., 1995), conforme pode-se 

ver na Tabela 5.14. Já para plantas aquáticas flutuantes, os desempenhos, tanto da segunda 

carreira quanto da terceira carreira, foram menores do que o observado, por exemplo, de 97% 

por Dinges (1978). 

 Há que se ressaltar, no entanto, que as cargas orgânicas aplicadas, tanto na segunda 

carreira quanto na terceira carreira, nas unidades, foram respectivamente de 55,49 Kg/ha.d e 

159,04 Kg/ha.d de DBO5. Segundo Reed et al. (1988), nos sistemas de plantas aquáticas, 

como em outros sistemas de lagoas, o parâmetro crítico de projeto é a carga orgânica. No caso 

específico da unidade de plantas aquáticas flutuantes, essas cargas orgânicas aplicadas, tanto 

na segunda carreira quanto na terceira carreira, foram superiores às recomendadas por WPCF 

(1990), ou seja, de 30 Kg/ha.d a 50 Kg/ha.d. 

 

5.2.3- OD 

 

 As concentrações médias mensais de OD nos afluente e efluentes, nas três carreiras, 

são apresentadas na Figura 5.32. Já as concentrações de OD na entrada e saída das unidades e 
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as respectivas reduções, ao longo das segunda e terceira carreiras, são apresentadas, 

respectivamente, nas Tabelas 5.25 e 5.26. 
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as respectivas reduções, ao longo das segunda e terceira carreiras, são apresentadas, 

respectivamente, nas Tabelas 5.25 e 5.26. 

 A Figura 5.32 mostra que as concentrações afluentes de OD na segunda carreira(meses 

3 e 4) apresentaram uma tendência de queda em relação à primeira carreira (meses 1 e 2), 

principalmente no mês 4, voltando a se recuperar na terceira carreira (meses 5 e 6), 

acompanhando as variações das concentrações de SS, em função da atividade fotossintética 

das algas na lagoa de alta taxa C3. 

 

 

Figura 5.32- Concentrações médias mensais de OD nos afluente e efluentes nas três 

carreiras. 

 

Tabela 5.25- Concentrações de OD na entrada e saída das unidades na segunda 

carreira e as respectivas reduções. 

Concentração de OD Unidade  Número 

de dados Média 

(mg/L) 

Desvio 

Padrão 

Máximo 

(mg/L) 

Mínimo 

(mg/L) 

Entrada das unidades 30 14,3 6,0 27,3 4,1 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 30 3,8 2,4 10,9 1,1 

Saída do filtro de pedra 30 2,5 1,8 10,0 0,7 
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Tabela 5.26- Concentrações de OD na entrada e saída das unidades na terceira carreira 

e as respectivas reduções. 

Concentração de OD Unidade  Número 

de dados Média 

(mg/L) 

Desvio 

Padrão 

Máximo 

(mg/L) 

Mínimo 

(mg/L) 

Entrada das unidades 56 14,7 2,4 19,6 7,2 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 56 1,3 1,2 5,9 0,1 

Saída do filtro de pedra 56 0,8 0,8 3,4 0,2 

 

As Tabelas 5.25 e 5.26 confirmam essa redução das concentrações afluentes de OD, ao 

longo da segunda carreira, ao apresentarem, respectivamente, concentrações médias globais 

afluentes de 14,3 mg/L e 14,7 mg/L, para a segunda e terceira carreira. As concentrações 

afluentes de OD, ao longo da segunda carreira, variaram de 4,1 mg/L a 27,3 mg/L, ao passo 

que na terceira carreira, essas variações foram de 7,2 a 19,6 mg/L. 

 A Figura 5.32 mostra também que as concentrações efluentes de OD, tanto na unidade 

de filtro de pedra, quanto na unidade de plantas aquáticas flutuantes, apresentaram reduções 

na terceira carreira em relação à segunda carreira, possivelmente, em função do acréscimo da 

carga orgânica na terceira carreira, quando as taxas de aplicação foram dobradas em relação à 

segunda carreira. 

 As reduções nas concentrações de OD dos efluentes das unidades, ao longo da 

segunda carreira, ficaram na faixa de 70% a 80%, sendo mais acentuada na unidade de filtro 

de pedra, conforme Tabela 5.25. Já na terceira carreira, a Tabela 5.26 mostra que as reduções 

foram maiores, na faixa de 91% a 94%, sendo mais uma vez, como na segunda carreira, mais 

intensas na unidade de filtro de pedra. 

 As concentrações efluentes de OD na unidade de plantas aquáticas flutuantes, ao longo 

da segunda carreira, variaram de 1,1 mg/L a 10,9 mg/L, ao passo que no filtro de pedra as 

variações observadas foram de 0,7 mg/L a 10,0 mg/L. Já na terceira carreira, as variações na 

unidade de plantas aquáticas foram de 0,10 mg/L a 5,9 mg/L e no filtro de pedra foram de 0,2 

mg/L a 3,4 mg/L. Porém essas concentrações maiores de OD nas duas carreiras, em ambas as 

unidades, aconteceram logo no início da carreira e de forma esporádica. 

Ao longo da segunda carreira, as concentrações médias globais de OD observadas para 

as unidades de plantas aquáticas flutuantes e filtro de pedra foram, respectivamente, 3,80 

mg/L e 2,5 mg/L. Na terceira carreira, essas concentrações médias globais de OD caíram para 

1,3 mg/L e 0,8 mg/L, para plantas aquáticas flutuantes e filtro de pedra, respectivamente. 
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5.2.4- pH 

 

 A Figura 5.33 apresentam as médias mensais de pH para o afluente e efluentes nas três 

carreiras. As Tabelas 5.27 e 5.28 apresentam, respectivamente, as medidas de pH médio 

global na entrada e saídas com as respectivas reduções, para as segunda e terceira carreiras. 

 A Figura 5.33 mostra que as médias mensais de pH afluente, ao longo das carreiras, 

permaneceram na faixa de 8. Já os efluentes, tanto do filtro de pedra, quanto da unidade de 

plantas aquáticas flutuantes, apresentaram médias mensais de pH na faixa de 7. 

 

 Figura 5.33- Medidas médias mensais de pH afluente e efluentes nas três carreiras. 

 

Tabela 5.27- Medidas de pH na entrada e saída das unidades na segunda carreira e as 

respectivas reduções. 

pH Unidade  Número 

de dados Média (pH) Desvio 

Padrão 

Máximo 

(pH) 

Mínimo 

(pH) 

Entrada das unidades 52 7,8 0,3 8,3 7,1 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 52 6,7 0,3 7,7 6,2 

Saída do filtro de pedra 52 7,2 0,2 7,9 6,7 
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Tabela 5.28- Medidas de pH na entrada e saída das unidades na terceira carreira e as 

respectivas reduções. 

pH Unidade  Número 

de dados Média (pH) Desvio 

Padrão 

Máximo 

(mg/L) 

Mínimo 

(mg/L) 

Entrada das unidades 58 7,9 0,2 8,3 7,2 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 58 6,9 0,2 7,7 6,6 

Saída do filtro de pedra 58 7,0 0,3 7,8 6,6 

 

 O pH médio global do afluente, ao longo da segunda e terceira carreira, ficaram, 

respectivamente, em 7,8 e 7,9 (Tabelas 5.27 e 5.28). A unidade de plantas aquáticas 

flutuantes, ao longo da segunda e terceira carreira, apresentou pH médio global de 6,7 e 6,9, 

respectivamente. O filtro de pedra, por sua vez, apresentou para a segunda e terceira carreira, 

respectivamente, pH médio global de 7,2 e 7,0 (Tabelas 5.27 e 5.28). 

 

5.2.5- Temperatura 

 

As temperaturas médias mensais afluentes e efluentes, ao longo das três carreiras, são 

apresentadas na Figura 5.34. As medidas de temperatura média global na entrada e saída das 

unidades e as respectivas reduções, ao longo das segunda e terceira carreiras, são apresentadas 

nas Tabelas 5.29 e 5.30, respectivamente. 

A Figura 5.34 mostra que as temperaturas médias mensais afluentes na terceira 

carreira (meses 5 e 6) sofreram ligeira elevação em relação às temperaturas médias mensais 

da segunda carreira (meses 3 e 4). As temperaturas médias mensais do efluente do filtro de 

pedra, praticamente, se manteve nos mesmos patamares do afluente, tanto na segunda carreira 

quanto na terceira carreira. Já o efluente da unidade de plantas aquáticas, apresentou 

temperaturas médias mensais mais ou menos constantes, ao longo da segunda carreira e 

terceira carreira, não acompanhando as variações do afluente, conforme Figura 5.34. 
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Figura 5.34- Medidas de temperaturas médias mensais afluente e efluentes nas três 

carreiras. 

 

Tabela 5.29- Medidas de temperatura na entrada e saída das unidades na segunda 

carreira e as respectivas reduções. 

Temperatura Unidade  Número 

de dados Média (ºC) Desvio 

Padrão 

Máxima 

(ºC) 

Mínima 

(ºC) 

Entrada das unidades 32 27,0 1,9 30,0 23,0 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 32 24,0 1,7 28,0 21,0 

Saída do filtro de pedra 32 27,5 2,1 31,0 23,0 

 

Tabela 5.30- Medidas de temperatura na entrada e saída das unidades na terceira 

carreira e as respectivas reduções. 

Temperatura Unidade  Número 

de dados Média (ºC) Desvio 

Padrão 

Máxima 

(ºC) 

Mínima 

(ºC) 

Entrada das unidades 56 28,5 1,8 32,0 24,0 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 56 24,0 1,2 28,0 22,0 

Saída do filtro de pedra 56 28,5 1,9 33,0 23,0 
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 Em termos de temperatura média global, a unidade de filtro de pedra, tanto na segunda 

carreira quanto na terceira carreira, apresentou temperaturas ligeiramente superiores às do 

afluente. As Tabelas 5.29 e 5.30 mostram que a temperatura média global afluente, para a 

segunda carreira e terceira carreira, foi, respectivamente, 27,0ºC e 28,5ºC. O efluente do filtro 

de pedra, por sua vez, apresentou, para a segunda carreira e terceira carreira, respectivamente, 

temperaturas de 27,5ºC e 28,5ºC. Ao passo que o efluente da unidade de plantas aquáticas 

flutuantes apresentou, tanto para a segunda carreira como para a terceira carreira, temperatura 

média global de 24ºC. 

 

5.2.6- Alcalinidade 

 

 Na Figura 5.35, são apresentadas as alcalinidades médias mensais nos afluente e 

efluentes nas três carreiras. Nas Tabelas 5.31 e 5.32, são apresentadas, respectivamente, as 

alcalinidades na entrada e saída das unidades, ao longo da segunda e terceira carreira, com as 

respectivas reduções. 

 

 

Figura 5.35- Alcalinidades médias mensais nos afluente e efluentes nas três carreiras. 
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Tabela 5.31- Alcalinidades na entrada e saída das unidades na segunda carreira e as 

respectivas reduções. 

Alcalinidade  Redução Unidade  Número 

de dados Média  

(mg CaCO3/l) 

Desvio 

Padrão 

Média 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Entrada das unidades 9 265,0 21,3 - - 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 9 161,4 45,3 39 16 

Saída do filtro de pedra 9 301,8 157,7 -13 56 

 

Tabela 5.32- Alcalinidades na entrada e saída das unidades na terceira carreira e as 

respectivas reduções. 

Alcalinidade Redução Unidade  Número 

de dados Média  

(mg CaCO3/l) 

Desvio 

Padrão 

Média 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Entrada das unidades 9 226,0 29,2 - - 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 9 245,7 38,4 -12 27,6 

Saída do filtro de pedra 9 262,2 30,5 -16 9,1 

 

 A Figura 5.35 mostra que as alcalinidades médias mensais no afluente sofreram uma 

redução na terceira carreira (meses 5 e 6) em relação à segunda carreira (meses 3 e 4). As 

alcalinidades médias globais, ao longo das segunda e terceira carreiras, conforme as Tabelas 

5.31 e 5.32, foram, respectivamente, 265 mg/L e 226 mg/L. 

Por outro lado, a Figura 5.35 mostra que as alcalinidades médias mensais do efluente 

do filtro de pedra sempre estiveram acima das do afluente, exceto no mês 4 (segunda 

carreira). Conforme mencionado anteriormente, esses acréscimos, possivelmente, estão 

relacionados à origem calcária da brita e à desnitrificação ocorrida nessa unidade. As 

alcalinidades médias globais para o filtro de pedra apresentadas nas Tabelas 5.31 e 5.32, para 

as segunda e terceira carreiras, foram, respectivamente, 301,8 mg/L e 262,2 mg/L. As Tabelas 

5.31 e 5.32 também mostram que, de forma global, sempre houve acréscimo de alcalinidade 

na unidade de filtro de pedra. 

Já a unidade de plantas aquáticas, conforme a Figura 5.35, sempre apresentou uma 

redução de alcalinidade, exceto na terceira carreira (meses 5 e 6). Na terceira carreira o 

acréscimo de alcalinidade foi bastante acentuado, principalmente no mês 6, o que refletiu na 

concentração média global apresentada na Tabela 5.32, 245,7 mg/L, indicando que também 
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ocorreu desnitrificação nessa unidade, possivelmente, em função da carga orgânica aplicada. 

As concentrações efluentes de NOx foram muito menores do que as concentrações afluentes. 

 

5.2.7- Condutividade 

 

As condutividades médias mensais nos afluente e efluentes nas três carreiras, são 

apresentadas na Figura 5.36. Nas Tabelas 5.33 e 5.34, são apresentadas, respectivamente, as 

condutividades na entrada e saída das unidades, ao longo das segunda e terceira carreiras, com 

as respectivas reduções. 

 O comportamento observado para a condutividade, é similar ao observado para a 

alcalinidade. Quando ocorre aumento de alcalinidade, ocorre aumento dos sais solúveis, 

consequentemente, ocorre aumento da condutividade e vice-versa. 

 

 

 

Figura 5.36- Condutividades médias mensais nos afluente e efluentes nas três 

carreiras. 
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Tabela 5.33- Condutividades na entrada e saída das unidades na segunda carreira e as 

respectivas reduções. 

Condutividade  Redução Unidade  Número 

de dados Média 

(? S/cm) 

Desvio 

Padrão 

Média 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Entrada das unidades 9 840,9 62,1 - - 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 9 573,0 173,8 32 18,9 

Saída do filtro de pedra 9 824,6 166,4 2 16,9 

 

Tabela 5.34- Condutividades na entrada e saída das unidades na terceira carreira e as 

respectivas reduções. 

Condutividade  Redução Unidade  Número 

de dados Média 

(? S/cm) 

Desvio 

Padrão 

Média 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Entrada das unidades 9 753,7 63,2 - - 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 9 782,9 82,6 -4 6,6 

Saída do filtro de pedra 9 825,0 82,3 -10 7,1 

 

5.2.8- Nutrientes 

 

5.2.8.1- Pt 

 

 Nas Figuras 5.37 e 5.38, são apresentadas, respectivamente, as concentrações médias 

mensais de fósforo total (Pt) nos afluente e efluentes e eficiências médias mensais na remoção 

de Pt, nas três carreiras. Nas Tabelas 5.35 e 5.36, são apresentadas as concentrações de Pt na 

entrada e saída das unidades e as respectivas eficiências de remoção, ao longo das segunda e 

terceira carreiras, respectivamente. 

 Analisando a Figura 5.37, observa-se que as concentrações médias mensais afluentes 

de Pt foram maiores na terceira carreira em relação à segunda carreira. Observa-se também, 

que as concentrações médias mensais nas unidades acompanharam, de certa forma, as 

evoluções crescentes das concentrações médias mensais afluentes. 

 Parecem que ambos os sistemas caminham para o estrangulamento, com perda total de 

fósforo. A impressão é que acontece um estresse no sistema, e ele perde a sua capacidade de 

“armazenamento” de fósforo; contudo não se viu o “washoot” (diarréia). 
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Figura 5.37- Concentrações médias mensais de Pt afluente e efluentes nas três 

carreiras. 

 

 Figura 5.38- Eficiências médias mensais na remoção de Pt nas três carreiras. 
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Tabela 5.35- Concentrações de Pt na entrada e saída das unidades na segunda carreira 

e as respectivas eficiências de remoção. 

Concentração de Pt Remoção de Pt  Unidade  Número 

de dados Média  

(mg PO4
-3/l) 

Desvio 

Padrão 

Média 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Entrada das unidades 8 11,3 4,4 - - 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 8 4,9 3,1 55 24,1 

Saída do filtro de pedra 8 8,1 2,9 26 14,5 

 

Tabela 5.36- Concentrações de Pt na entrada e saída das unidades na terceira carreira e 

as respectivas eficiências de remoção. 

Concentração de Pt Remoção de Pt Unidade  Número 

de dados Média  

(mg PO4
-3/l) 

Desvio 

Padrão 

Média 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Entrada das unidades 9 12,9 2,5 - - 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 9 9,9 2,6 24 11,9 

Saída do filtro de pedra 9 11,3 2,3 13 7,3 

 

 A Figura 5.38 mostra que as unidades de filtro de pedra e de plantas aquáticas 

flutuantes, tiveram o mesmo comportamento, ao longo das carreiras, em termos de eficiências 

de remoção de Pt. Porém, pode ser observado que a unidade de plantas aquáticas sempre 

apresentou um melhor desempenho na remoção de Pt. 

As Tabelas 5.35 e 5.36, mostram que o desempenho na remoção de Pt, tanto do filtro 

de pedra quanto da unidade de plantas aquáticas flutuantes, sofreu uma queda significativa na 

terceira carreira em relação à segunda carreira. Essa redução no desempenho na remoção de 

Pt pode ser atribuída às taxas de aplicação utilizadas na terceira carreira, uma vez que elas 

foram dobradas em relação à segunda carreira. 

 A unidade de plantas aquáticas flutuantes apresentou, ao longo das segunda e terceira 

carreiras, respectivamente, conforme pode-se ver nas Tabelas 5.35 e 5.36, desempenho médio 

global na remoção de Pt de 55% e 24%. Já a unidade de filtro de pedra apresentou, 

respectivamente, para as segunda e terceira carreiras, desempenho médio na remoção de Pt de 

26% e 13%. 

 Pode ser observado que o filtro de pedra, ao longo da segunda carreira, apresentou um 

desempenho melhor que o obtido, de 22%, por Saidam et al. (1995). Porém, na terceira 
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carreira o desempenho foi pior. Já a unidade de plantas aquáticas flutuantes, tanto na segunda 

quanto na terceira carreira, apresentou desempenhos piores do que o observado por Orth e 

Sapkota (1988), de 71%. Há que se ressaltar que, tanto nos estudos realizados por Saidam et 

al. (1995) como nos realizados por Orth e Sapkota (1988), as condições operacionais eram 

diferentes das condições conduzidas nas unidades da ETE-Piloto, conforme pode ser visto na 

Tabela 5.15. 

 

5.2.8.2- NTK 

 

Apresentam-se nas Figuras 5.39 e 5.40, respectivamente, as concentrações médias 

mensais de NTK nos afluente e efluentes e eficiências médias mensais na remoção de NTK, 

nas três carreiras. Nas Tabelas 5.37 e 5.38, são apresentadas as concentrações de NTK na 

entrada e saída das unidades e as respectivas eficiências de remoção, ao longo das segunda e 

terceira carreiras, respectivamente. 

 

 

Figura 5.39- Concentrações médias mensais de NTK afluente e efluentes nas três 

carreiras. 
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 Figura 5.40- Eficiências médias mensais na remoção de NTK nas três carreiras. 

 

Tabela 5.37- Concentrações de NTK na entrada e saída das unidades na segunda 

carreira e as respectivas eficiências de remoção. 

Concentração de NTK Remoção de NTK  Unidade  Número 

de dados Média  

(mg N/l) 

Desvio 

Padrão 

Média 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Entrada das unidades 8 64,4 5,5 - - 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 8 30,9 10,9 53 15,6 

Saída filtro de pedra 8 44,2 9,5 32 11,4 

 

Tabela 5.38- Concentrações de NTK na entrada e saída das unidades na terceira 

carreira e as respectivas eficiências de remoção. 

Concentração de NTK Remoção de NTK Unidade Número 

de dados Média  

(mg N/l) 

Desvio 

Padrão 

Média 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Entrada das unidades 9 60,0 5,1 - - 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 9 48,8 6,7 18 10,4 

Saída filtro de pedra 9 49,4 8,2 18 9,2 
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 Analisando a Figura 5.39, observa-se que as concentrações médias mensais afluentes 

de NTK, na terceira carreira (meses 5 e 6), permaneceram no mesmo patamar do último mês 

da segunda carreira (mês 4). Era de se esperar que as concentrações médias mensais na 

terceira carreira fossem superiores às da segunda carreira, uma vez que as concentrações 

médias mensais de SS foram bem maiores na terceira carreira do que na segunda carreira 

(Figura 5.20). 

 No entanto, há indícios de que houve uma maior nitrificação, ao longo da terceira 

carreira, na lagoa de alta taxa C3. Houve uma maior redução de alcalinidade em relação à 

segunda carreira, conforme a Figura 5.35, e um aumento significativo nas concentrações de 

NOx, conforme a Figura 5.41. 

 Por outro lado, as concentrações médias mensais efluentes das unidades de filtro de 

pedra e de plantas aquáticas flutuantes, conforme pode ser visto na Figura 5.39, aumentaram 

na terceira carreira, apesar das concentrações médias mensais afluentes terem permanecido no 

mesmo patamar. 

De fato, a Figura 5.40 mostra que as eficiências de remoção de NTK, em ambas as 

unidades, na terceira carreira, foram reduzidas substancialmente, em relação à segunda 

carreira. Essas reduções nas eficiências de remoção de NTK, devem ter ocorrido em função 

de uma nitrificação menos intensa, uma vez que não houve reduções na alcalinidade, em 

termos globais, ao contrário, houve acréscimos em ambas as unidades, conforme a Tabela 

5.32. 

 Por outro lado, as concentrações de OD, ao longo da terceira carreira, foram bastante 

reduzidas, em função da carga orgânica aplicada, o que pode ter contribuído para que a 

nitrificação não ocorresse de forma rotineira. Ao contrário, há indicações de uma 

desnitrificação intensa nessa duas unidades, ao longo da terceira carreira, conforme pode ser 

visto na Figura 5.41, em função das reduções de NOx verificadas. 

 A unidade de plantas aquáticas, a exemplo do que aconteceu no desempenho de 

remoção de Pt, também na remoção de NTK mostrou ser mais sensível à duplicação das taxas 

de aplicação, na terceira carreira, do que a unidade de filtro de pedra. O reflexo no 

desempenho dessa unidade na remoção de NTK, ao longo da terceira carreira, foi muito 

maior, uma vez que a eficiência média global caiu de 53%, na segunda carreira, para 18%, na 

terceira carreira. 

No entanto, como na remoção de Pt, a unidade de plantas aquáticas flutuantes 

continuou também tendo um desempenho melhor do que o filtro de pedra, em termos de 
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remoção de NTK, uma vez que o filtro de pedra apresentou, respectivamente, para as segunda 

e terceira carreiras, eficiência média global na remoção de NTK de 32% e 18%. 

Por outro lado, pode ser observado que os desempenhos da unidade de plantas 

aquáticas flutuantes, em termos de remoção de NTK, sempre foram menores do que o 

desempenho de 73%, obtido por Orth e Sapkota (1988), conforme pode-se ver na Tabela 5.16. 

 

5.2.8.3- NOx 

 

 A Figura 5.41 e as Tabelas 5.39 e 5.40 apresentam, respectivamente, as concentrações 

médias mensais de NOx afluente e efluentes e as concentrações médias globais de NOx na 

entrada e saída das unidades, ao longo das segunda e terceira carreiras, e as respectivas 

reduções. 

 A Figura 5.41 e as Tabelas 5.39 e 5.40 mostram a desnitrificação, conforme 

mencionado anteriormente, ocorrendo nas duas unidades. A unidade de filtro de pedra, ao 

longo de todas as carreiras, apresentou desnitrificação de forma acentuada, ao passo que na 

unidade de plantas aquáticas, a desnitrificação passou a ser acentuada no último mês da 

segunda carreira (mês 4). Já na terceira carreira (meses 5 e 6), ela ocorreu de forma intensa 

nas duas unidades. 

Figura 5.41- Concentrações médias mensais de NOx afluente e efluentes nas três 

carreiras. 
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Tabela 5.39- Concentrações de NOx na entrada e saída das unidades na segunda 

carreira e as respectivas reduções. 

Concentração de NOx Redução de NOx Unidade  Número 

de dados Média  

(mg N/l) 

Desvio 

Padrão 

Média 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Entrada das unidades 8 0,31 0,18 - - 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 8 0,27 0,25 10,78 62,44 

Saída do filtro de pedra 8 0,14 0,09 46,88 29,30 

 

Tabela 5.40- Concentrações de NOx na entrada e saída das unidades na terceira 

carreira e as respectivas reduções. 

Concentração de NOx Redução de NOx Unidade  Número 

de dados Média  

(mg N/l) 

Desvio 

Padrão 

Média 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Entrada das unidades 7 0,83 0,49 - - 

Saída das plantas aquáticas flutuantes 7 0,05 0,03 91,87 5,39 

Saída do filtro de pedra 7 0,10 0,04 84,80 9,78 

 

5.2.9- Porosidade e acumulação de sólidos no filtro de pedra 

 

 As análises especiais efetuadas no início e no final da segunda carreira, visando 

estabelecer a porosidade, de forma expedita, ao longo da extensão longitudinal do filtro de 

pedra, bem como sua variação, ao longo de uma carreira, indicaram os valores apresentados 

na Tabela 5.41. 

 

Tabela 5.41- Porosidades do filtro de pedra, ao longo da extensão longitudinal, no 

início e final da segunda carreira. 

Porosidade (%) Data 

A 1,85 m da 

entrada 

A 7,00 m da 

entrada 

A 0,50 m da 

saída 

Brita limpa 

14/10/2000 20 31 34 40 

14/12/2000 18 26 30 40 

Média 19 28,5 32 40 
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 A porosidade da brita limpa determinada seguindo ASTM (1994a) e ASTM (1994b), 

conforme informado no sub-item 4.3.2, foi de 50%. Isso mostra a imprecisão do método 

expedito adotado no campo, ou seja, um erro de 25% para a brita limpa. Isso conduz a não 

considerar como válidas as variações de porosidade encontradas, ao longo da carreira, pelo 

método expedito. No entanto, permite efetuar uma comparação de forma grosseira, em termos 

relativos, ao longo da extensão longitudinal do filtro de pedra. 

 Efetuando essa comparação, utilizando a média das duas medidas e a porosidade da 

brita limpa, as porosidades do filtro de pedra foram reduzidas em 52,5%, 28,75% e 20%, a 

1,85 m da entrada, a 7,00 m da entrada e 0,50 m da saída, respectivamente. Há que se 

ressaltar, no entanto, que esse filtro de pedra trabalhou com taxa de aplicação relativamente 

alta, durante o período de um ano, antes do início dos experimentos do presente trabalho. 

 Apesar das imprecisões do método, observadas tanto na medida efetiva da porosidade 

quanto na deformação das amostras, os resultados obtidos na Tabela 5.41 mostram que 

ocorreu acumulação de sólidos ao longo de toda a extensão longitudinal do filtro de pedra. Os 

resultados mostram também que a acumulação maior de sólidos ocorreu nos primeiros 7,00 m 

de filtro. 

Os resultados das análises de sólidos totais (ST), sólidos totais fixos (STF) e sólidos 

totais voláteis (STV), efetuadas na água de lavagem dessas amostras do substrato, bem como 

através de determinação direta nas amostras, sem lavagem prévia, em estufa a 103ºC-105ºC e 

em mufla a 550ºC, são apresentados nas Tabelas 5.42 e 5.43, respectivamente. 

 

Tabela 5.42- Resultados de ST, STF e STV da água de lavagem do substrato do filtro 

de pedra. 

Distância (m) Data Característica Unidade  

1,85 entrada 7,00 entrada 0,50 saída 

ST mg/Litro de brita 15,51 8,88 7,52 

STF mg/Litro de brita 11,26 7,63 6,76 

14/10/2000 

STV mg/Litro de brita 4,25 1,25 0,76 

ST mg/Litro de brita 11,36 8,23 4,96 

STF mg/Litro de brita 6,97 7,30 4,38 

14/12/2000 

STV mg/Litro de brita 4,39 0,93 0,58 
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Tabela 5.43- Resultados de ST, STF e STV sem lavagem do substrato do filtro de 

pedra. 

Distância (m) Data Característica Unidade  

1,85 entrada 7,00 entrada 0,50 saída 

ST mg/Litro de brita 25.724,3 12.682,1 5.790,5 

STF mg/Litro de brita 5.041,9 495,8 324,3 

14/10/2000 

STV mg/Litro de brita 20.682,4 12.186,3 5.466,2 

ST mg/Litro de brita 24.278,5 11.797,4 5.191,5 

STF mg/Litro de brita 4.833,0 451,1 229,7 

14/12/2000 

STV mg/Litro de brita 19.445,5 11.346,3 4.961,8 

 

 Os resultados das Tabelas 5.42 e 5.43 mostram que não houve coerência entre um 

método e outro, pois a ordem de grandeza dos valores encontrados para um e para outro foi 

muito diferente. 

 A inspeção visual efetuada nas amostras do substrato do filtro de pedra, retiradas nos 

mesmos pontos de medida das porosidades, indicou a presença de um lodo de coloração 

escura, com características anaeróbias, bem digerido, não apresentando odor ofensivo e bem 

aderido na superfície da brita. 

 

5.2.10- Densidade e desenvolvimento da biomassa de aguapés 

 

 Antes do início da segunda carreira, puderam ser distinguidos três trechos, ao longo da 

extensão longitudinal da unidade de plantas aquáticas flutuantes, em função do tamanho 

vertical atingido pelos aguapés. O primeiro trecho abrangia a entrada da unidade até uma 

extensão, aproximadamente, de 5,60 m. O segundo trecho estendia-se de 5,60 m até 10,30 m e 

o último de 10,30 m até o final da unidade. Os pontos 1,2 e 3, escolhidos para pesar e medir 

os aguapés, ao longo da segunda e terceira carreira, conforme Figura 4.10, localizavam-se 

dentro dos respectivos trechos mencionados. 

 Ao longo de todas as carreiras, buscou-se manter, em cada trecho, uma densidade de 

plantas entre 12 e 22 Kg/m2 (peso molhado), visando um tratamento ótimo, com uma 

cobertura de superfície de 80% a 100%, conforme Wolverton e McDonald (1979). No 

entanto, com colheitas mensais, o limite superior em todas as oportunidades foi ultrapassado. 

Em determinados meses, em alguns trechos, a densidade de plantas chegou a atingir 35,5 

Kg/m2 (peso molhado). 
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 O desenvolvimento de densidade de plantas, ao longo da segunda carreira, chegou a 

atingir uma média de 13,44 Kg/m2 (peso molhado) por mês. Já na terceira carreira, apesar de 

se estar trabalhando com taxas de aplicação mais elevadas, o desenvolvimento de densidade 

de plantas observado foi em média 10,11 Kg/m2 (peso molhado) por mês. 

Por outro lado, as plantas chegaram a atingir um tamanho máximo, medido desde a 

parte superior das folhas até a extremidade das raízes, dependendo do trecho, de 38 cm a 90 

cm. Já com relação às raízes, em determinadas vezes, as plantas do primeiro trecho não 

apresentaram raiz nenhuma, porém, em outros trechos, elas chegaram a atingir 15 cm. 

Vale ressaltar, nessa oportunidade, que quando do esvaziamento e limpeza da unidade, 

antes do início da primeira carreira, foi observada uma camada de lodo de fundo com 

espessura em torno de 10 cm. Esse lodo acumulado, referia-se a um ano de operação da 

unidade, antes do início dos experimentos do presente trabalho de pesquisa, período em que a 

unidade trabalhou com taxas de aplicação bem mais elevadas. Esse lodo apresentava-se como 

um lodo estabilizado, de coloração escura e com características anaeróbias, não apresentando, 

também, como o filtro de pedra, odor ofensivo. 

 

5.2.11- Facilidades e dificuldades de operação e manutenção e demanda de área 

 

 Os dois processos avaliados, ao longo da segunda carreira e terceira carreira mais uma 

vez, a exemplo da primeira carreira, se mostraram de operação bastante simples, sem 

demandar qualquer atenção especial por parte do pessoal da operação da ETE-Paranoá. Não 

foi verificado, tanto na unidade de plantas aquáticas flutuantes quanto na unidade de filtro de 

pedra, ao longo da segunda carreira e terceira carreira, nenhum problema operacional de 

maior relevância como assoreamento, produção de odores, surgimento de mosquitos, 

formação de escumas e entupimentos. 

 As rotinas operacionais ocorreram conforme previsto e programado. As atividades 

normais e necessárias de manutenção, como capina e retirada de plantas, foram efetuadas 

mensalmente. Essas atividades, exigiram, ao longo das segunda e terceira carreiras, quatro 

intervenções, sendo a primeira 30 dias após o início da segunda carreira e a última ao final da 

terceira carreira. 

 O número de horas de serventes dedicadas, ao longo da segunda carreira e terceira 

carreira, nas atividades de operação e manutenção foram de 2,0 homem-hora para filtro de 

pedra e 8,0 homem-hora para plantas aquáticas flutuantes. Ao longo dessas carreiras, pôde ser 

observado que as atividades de colheita e retirada das plantas aquáticas consistiu em uma 
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intervenção bem mais trabalhosa e dispendiosa do que as atividades normais de manutenção 

na unidade filtro de pedra, que mais uma vez se restringiram à retirada de ervas daninhas. No 

apêndice C, são apresentados os custos de operação e manutenção, ao longo das segunda e 

terceira carreiras, bem como os custos de implantação das unidades e valores presentes totais 

(implantação e operação) 

 Considerando um per capita de esgoto igual a 120 L/hab.dia e as taxas de aplicação 

das segunda e terceira carreiras, as áreas demandadas, tanto para filtro de pedra como para 

plantas aquáticas flutuantes, foram de 2,50 m2/hab e 1,25 m2/hab, respectivamente, para as 

segunda e terceira carreiras. 

Percebe-se que, da forma com que as unidades foram concebidas e com as taxas de 

aplicação utilizadas na segunda carreira e terceira carreira, as demandas de área são 

relativamente altas. Na terceira carreira, por exemplo, quando se trabalhou com as taxas de 

aplicação mais altas, tanto na unidade de filtro de pedra quanto na de plantas aquáticas 

flutuantes, as áreas demandadas para ambas foi de 1,25 m2/hab. Essas áreas demandadas são 

bem próximas, por exemplo, à área de tratamento da ETE-Paranoá, de 1,13 m2/hab, conforme 

Neder e Harada (1997). Então, se fosse utilizado uma dessas alternativas como pós-tratamento 

na ETE - Paranoá, a demanda de área seria o dobro. 

 A unidade de filtro de pedra poderia ter demandado uma área menor se tivesse sido 

adotado uma profundidade maior do que 0,60 m. A Tabela 3.14 mostra que as profundidades 

desses filtros em escala real, têm variado de 1,5 a 2,0 m, conforme Middlebrooks (1995). No 

caso do filtro de pedra da ETE-Piloto, foi adotada uma profundidade de 0,60 m, igual à de 

terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial, para efeito de comparação. 

 

5.2.12- Comparação geral das unidades de filtro de pedra e de plantas aquáticas 

flutuantes 

 

 Na Tabela 5.44, é apresentado um quadro comparativo geral entre as unidades de filtro 

de pedra e de plantas aquáticas flutuantes. 

 As duas unidades, de uma forma geral, apresentaram eficiências de remoção de SS e 

matéria orgânica muito próximas. Porém, o filtro de pedra mostrou-se mais capaz de garantir, 

de forma mais consistente, um efluente com concentrações de SS e DBO5 abaixo de 30 mg/L, 

portanto, em atender o padrão de lançamento de estações de tratamento de esgotos a nível 

secundário, estabelecido pela EPA, para a média de 30 dias (Metcalf & Eddy, 1991). 
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Na remoção de NTK e Pt, a unidade de plantas aquáticas flutuantes se destacou em 

relação à unidade de filtro de pedra. 

Já em relação à demanda de área, as duas unidades exigiram a mesma área. Porém, a 

unidade de filtro de pedra foi concebida com uma profundidade bem inferior às profundidades 

usuais, o que poderia favorecer o filtro de pedra. 

 

Tabela 5.44- Quadro comparativo geral das unidades de filtro de pedra e plantas 

aquáticas flutuantes. 

Unidade 

Filtro de pedra Plantas aquáticas 

Critérios 

2ª 

carreira 

3ª 

carreira 

2ª 

carreira 

3ª 

carreira 

Eficiência na remoção de SS (%) 91 88 90 81 

Eficiência na remoção de DQO (%) 57 55 79 53 

Eficiência na remoção de DBO5 85 90 72 78 

Eficiência na remoção de NTK (%) 32 18 53 18 

Eficiência na remoção de Pt (%) 26 13 55 24 

Demanda de área (m2/hab) 2,50 1,25 2,50 1,25 

 

5.2.13- Taxas de aplicação e parâmetros de projeto indicados 

 

 Nas condições operacionais em que foram desenvolvidos os experimentos, indica-se a 

utilização das taxas de aplicação em função dos desempenhos esperados na remoção de SS, 

constantes na Figura 5.22 e Equação 5.2 e Figura 5.23 e Equação 5.3, respectivamente, para 

filtro de pedra e plantas aquáticas flutuantes. 

 Verifica-se que, para as taxas de aplicação de 0,04 m3/m3.d, 0,08 m3/m3.d e 0,16 

m3/m3.d com tempos de detenção teóricos, respectivamente, de doze dias, seis dias e três dias, 

a unidade de filtro de pedra apresentou, de forma geral, bons desempenhos na remoção de SS 

e matéria orgânica. 

 A unidade de plantas aquáticas flutuantes, da mesma forma, trabalhando com taxas de 

aplicação de 0,024 m3/m2.d, 0,048 m3/m2.d e 0,096 m3/m2.d, com tempos de detenção 

teóricos, respectivamente, de doze dias, seis dias e três dias, também apresentou bons 

desempenhos na remoção de SS e matéria orgânica. 
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 Por outro lado, pode ser observado que, na terceira carreira, as unidades de filtro de 

pedra e plantas aquáticas flutuantes trabalhando, respectivamente, com taxas de aplicação de 

0,16 m3/m3.d e 0,096 m3/m2.d e carga orgânica, em ambas as unidades, de 159,04 Kg/ha.d de 

DBO5, os desempenhos na remoção de fósforo total e NTK foram bastante prejudicados nas 

duas unidades. 

 A lâmina d’água utilizada de 0,30 m, na unidade de plantas aquáticas flutuantes, 

conforme recomendações de Reed et al. (1988) e Reddy e Sutton (1984), mostrou ser 

adequada às condições dos experimentos. No entanto, o tamanho menor e as raízes mais 

longas, observados nas plantas localizadas nos últimos metros da extensão longitudinal da 

unidade, indicam, possivelmente, uma escassez de nutrientes. Talvez, fosse recomendado uma 

distribuição escalonada do afluente, ao longo da extensão longitudinal, visando um melhor 

desempenho da unidade. 

 A profundidade de 0,60 m utilizada para o filtro de pedra, também mostrou ser 

adequada às condições operacionais. Porém verifica-se que, uma profundidade maior, acima 

de 1,5 m, segundo Middlebrooks (1995), exigiria uma área demandada menor. Por outro lado, 

talvez em função da pouca profundidade do filtro, houve acumulação de sólidos, em pequena 

quantidade, diga-se de passagem, nos últimos centímetros da extensão longitudinal da 

unidade. Porém, não se sabe se houve ou não perda de sólidos em função disso. Talvez, fosse 

o caso de se usar uma profundidade maior, consequentemente, demandaria uma área menor e 

evitaria uma eventual perda de sólidos, já que a maior parte dos sólidos são acumulados nos 

primeiros metros de filtro. 

 Com relação ao regime contínuo de operação, pareceu ser adequado, tanto para a 

unidade de filtro de pedra como para a unidade de plantas aquáticas flutuantes. 
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6- CONCLUSÕES 

 

 O presente trabalho de pesquisa, levou às seguintes conclusões: 

 1) Os desempenhos apresentados na remoção de SS, pelas unidades de filtro de pedra, 

plantas aquáticas flutuantes e terras alagadas construídas de fluxo subsuperficial, trabalhando, 

respectivamente, com taxas de aplicação de 0,04 m3/m3.d, 0,024 m3/m2.d e 0,024 m3/m2.d, 

foram de acordo com o esperado, de 80% a 90%, ou mesmo acima dessa faixa; 

 2) As baixas performances apresentadas pelas unidades de filtro intermitente de areia e 

escoamento superficial, trabalhando com taxas de aplicação, respectivamente, de 0,10 

m3/m2.d e 0,016 m3/m2.d, se deveram, em parte, à dificuldade de se distribuir uniformemente 

o afluente em toda a área dessas unidades; 

3) Na remoção de matéria orgânica, as unidades de filtro de pedra, terras alagadas 

construídas de fluxo subsuperficial e plantas aquáticas flutuantes se destacaram das demais; 

 4) Na remoção de Pt e NTK, a unidade de plantas aquáticas se destacou dentre todas 

as alternativas avaliadas; 

 5) Em termos de manutenção e operação, a unidade de terras alagadas construídas de 

fluxo subsuperficial mostrou ser mais dispendiosa quando comparada com a unidade de 

plantas aquáticas flutuantes; 

 6) A unidade de plantas aquáticas flutuantes mostrou ser mais viável, em termos de 

aplicabilidade em ETE’s existentes no Distrito Federal, do que a unidade de terras alagadas 

construídas de fluxo subsuperficial; 

 7) As duas alternativas que se mostraram mais eficazes foram as unidades de filtro de 

pedra e plantas aquáticas flutuantes; 

 8) Os desempenhos apresentados na remoção de SS, pelas unidades de filtro de pedra 

e plantas aquáticas flutuantes, trabalhando, respectivamente, com taxas de aplicação de 0,08 

m3/m3.d e 0,048 m3/m2.d, foram de 91% e 90%, respectivamente. Já os desempenhos 

apresentados na remoção de SS, pelas unidades de filtro de pedra e plantas aquáticas 

flutuantes, trabalhando, respectivamente, com taxas de aplicação de 0,16 m3/m3.d e 0,096 

m3/m2.d, foram de 88% e 80%, respectivamente; 

9) As unidades de filtro de pedra e plantas aquáticas flutuantes, de uma forma geral, 

apresentaram eficiências de remoção de matéria orgânica muito próximas; 

 10) O filtro de pedra mostrou-se mais capaz de garantir, de forma mais consistente, um 

efluente com concentrações de SS e DBO5 abaixo de 30 mg/L; 
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 11) Na remoção de Pt e NTK, a unidade de plantas aquáticas flutuantes se destacou em 

relação à unidade de filtro de pedra; 

 12) As unidades de filtro de pedra e de plantas aquáticas flutuantes trabalhando, 

respectivamente, com taxas de aplicação de 0,16 m3/m3.d e 0,096 m3/m2.d e carga orgânica, 

em ambas as unidades, de 159 kg/ha.d de DBO5, mostraram tendência de estresse na remoção 

de Pt e NTK; 

 13) Em relação à demanda de área, nas condições em que foram operadas, as unidades 

de filtro de pedra e de plantas aquáticas flutuantes exigiram a mesma área; 

 14) Em termos de manutenção e operação, a unidade de plantas aquáticas flutuantes 

mostrou ser mais dispendiosa quando comparada com a unidade de filtro de pedra; 

 15) Não foi verificado, tanto na unidade de filtro de pedra quanto na unidade de 

plantas aquáticas, nenhum problema operacional de maior relevância; 

 16) As unidades de filtro de pedra e plantas aquáticas flutuantes mostraram capacidade 

na remoção de algas (clorofila-a) de forma consistente, uma vez que as eficiências de remoção 

sempre estiveram acima de 90%; 

 17) Os resultados, tanto para filtro de pedra como para plantas aquáticas flutuantes, 

indicaram uma excelente correlação entre eficiências na remoção de SS e as taxas de 

aplicação; 

 18) Os resultados indicaram uma ótima correlação direta entre as concentrações de SS 

e as concentrações de clorofila-a; 

 19) Colheitas mensais de aguapés mostraram que o limite máximo de 22 kg/m2 (peso 

molhado), recomendados por Wolverton e McDonald (1979), foi ultrapassado em todas as 

oportunidades. 

 Em função da experiência obtida no presente trabalho de pesquisa, são feitas as 

recomendações descritas a seguir. 

 

6.1- RECOMENDAÇÕES DE CARÁTER OPERACIONAL E DE MANUTENÇÃO 

 

1) Utilizar anteparos transversais ao longo da extensão longitudinal dos patamares de 

escoamento superficial, visando uma melhor distribuição do afluente; 

2) Testar o filtro intermitente de areia trabalhando em carga, ou seja, com uma 

determinada lâmina d’água acima da superfície do leito. Isso resolveria, por um lado, a 

distribuição do afluente em toda a área de filtro e, por outro, poderia aumentar a performance, 

uma vez que há indicação nesse sentido por Metcalf & Eddy (1991); 
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3) Testar outras profundidades e comprimentos, bem como uma distribuição 

granulométrica em cascata, da entrada para a saída, tanto para a unidade de terras alagadas 

construídas de fluxo subsuperficial quanto para o filtro de pedra, visando reduzir a área 

demandada, bem como investigar a acumulação e perda de sólidos ao longo da extensão 

longitudinal; 

4) Para condições operacionais semelhantes às da ETE-Piloto, utilizar as funções 

matemáticas determinadas entre as eficiências de remoção de SS e as taxas de aplicação, tanto 

para filtro de pedra quanto para plantas aquáticas flutuantes; 

5) Para condições operacionais semelhantes, utilizar as funções matemáticas, 

determinadas entre concentrações de SS e concentrações de clorofila-a, diretamente em 

efluentes de lagoas com alta densidade de algas, por exemplo lagoas de alta taxa, ou efluentes 

submetidos a pós-tratamento para a remoção de SS; 

6) Efetuar instrumentação contínua das unidades; 

7) Efetuar medidas de outras características de qualidade da água, como N-NH3, 

visando verificar o potencial de nitrificação dos processos. 

 

6.2- RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

1) Estudar os mecanismos de tratamento envolvidos na remoção de SS, matéria 

orgânica e nutrientes, para as alternativas de tratamento natural pesquisadas; 

2) Estudar a influência das algas no escoamento superficial, uma vez que os resultados 

mostraram reduções de SS e acréscimos nas concentrações de clorofila-a; 

3) Verificar a influência da origem calcária da brita na alcalinidade, uma vez que a 

brita pode-se desgastar ao longo do período de projeto, visto que a reação de dissolução do 

calcário é contínua; 

4) Testar outros parâmetros de projeto para plantas aquáticas flutuantes, como altura 

de lâmina d’água e distribuição escalonada do afluente; 

5) Investigar influências do clima e do pequeno tamanho das unidades; 

6) Efetuar pesquisas em escala real na ETE-Paranoá para as alternativas que se 

mostraram mais eficazes, filtro de pedra e plantas aquáticas flutuantes, nas condições 

operacionais testadas. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A- DETALHES DA ETE-PILOTO 

 

A.1- CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO, CAIXAS DE COLETA E UNIDADES 

 

 
 

DETALHE 1 
 
 

 

 

 

Figura A.1- Detalhe da caixa de distribuição nº 1 (sem escala; unidades em 

centímetros) (Caesb, 1998). 
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DETALHE 2 
 
 

 

 

 

Figura A.2- Detalhe da caixa de coleta (sem escala; unidades em centímetros) (Caesb, 

1998). 

 

 

 

DETALHE 3 

 

 

 

Figura A.3- Detalhe da caixa de distribuição nº 2 (sem escala; unidades em 

centímetros) (Caesb, 1998). 
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Figura A.4- Detalhe típico das unidades de polimento (sem escala; unidades em metro) 

(Caesb, 1998). 
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APÊNDICE B- RESULTADOS NUMÉRICOS EXPERIMENTAIS 

 

 A seguir são apresentados os resultados numéricos dos experimentos realizados para 

as etapas 1 e 2, abrangendo SS, clorofila-a, DQO, DBO, OD, pH, temperatura, alcalinidade, 

condutividade, Pt, NTK e NOx. 

 

B.1- RESULTADOS DA PRIMEIRA CARREIRA 

 

Tabela B.1- Concentrações de SS afluente e efluente das unidades na primeira carreira. 

Concentração (mg/L) 

Efluente 

Data da amostra 

Afluente 

1 2 3 4 5 

14/08/2000 328 220 20 - 40 204 

16/08/2000 276 190 17 222 33 150 

21/08/2000 284 236 4 228 20 112 

23/08/2000 272 214 10 204 27 100 

28/08/2000 280 196 8 192 38 72 

30/08/2000 224 172 12 176 39 66 

04/09/2000 228 160 32 152 28 60 

06/09/2000 236 122 11,25 120 18,75 27 

11/09/2000 232 84 16 76 16 32 

13/09/2000 182 56 5,5 121 10,5 11 

18/09/2000 204 26 10 116 16 10 

20/09/2000 220 36 13 132 21 14 

25/09/2000 256 114 12 192 9 18 

27/09/2000 236 160 8 186 12 6 

02/10/2000 280 176 18 228 32 14 

04/10/2000 276 130 10 222 14 19,5 

09/10/2000 272 176 10 236 22 12 

11/10/2000 248 102 2 100 13 11,5 

Média 251,9 142,8 12,2 170,8 22,7 52,2 

Desvio Padrão 35,0 63,0 6,8 51,4 10,2 56,5 

1- Filtro intermitente de areia; 2- Filtro de pedra; 3- Escoamento superficial; 4- Terras alagadas construídas de fluxo 

subsuperficial e 5- Plantas aquáticas flutuantes. 
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Tabela B.2- Eficiência de remoção de SS das unidades na primeira carreira. 

Eficiência de remoção (%) Data da amostra 

1 2 3 4 5 

14/08/2000 32,93 93,90 - 87,80 37,80 

16/08/2000 31,16 93,84 19,57 88,04 45,65 

21/08/2000 16,90 98,59 19,72 92,96 60,56 

23/08/2000 21,32 96,32 25,00 90,07 63,24 

28/08/2000 30,00 97,14 31,43 86,43 74,29 

30/08/2000 23,21 94,64 21,43 82,59 70,54 

04/09/2000 29,82 85,96 33,33 87,72 73,68 

06/09/2000 48,31 95,23 49,15 92,06 88,56 

11/09/2000 63,79 93,10 67,24 93,10 86,21 

13/09/2000 69,23 96,98 33,52 94,23 93,96 

18/09/2000 87,25 95,10 43,14 92,16 95,10 

20/09/2000 83,64 94,09 40,00 90,45 93,64 

25/09/2000 55,47 95,31 25,00 96,48 92,97 

27/09/2000 32,20 96,61 21,19 94,92 97,46 

02/10/2000 37,14 93,57 18,57 88,57 95,00 

04/10/2000 52,90 96,38 19,57 94,93 92,93 

09/10/2000 35,29 96,32 13,24 91,91 95,59 

11/10/2000 58,87 99,19 59,68 94,76 95,36 

Média 44,97 95,13 31,81 91,07 80,70 

Desvio Padrão 21,05 2,85 15,44 3,64 18,53 

1- Filtro intermitente de areia; 2- Filtro de pedra; 3- Escoamento superficial; 4- Terras alagadas construídas de fluxo 

subsuperficial e 5- Plantas aquáticas flutuantes. 
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Tabela B.3- Concentrações de clorofila-a afluente e efluente das unidades na primeira 

carreira. 

Concentração (? g/L) 

Efluente 

Data da amostra 

Afluente 

1 2 3 4 5 

13/09/2000 2085,60 1122,00 10,56 2270,40 43,56 207,90 

20/09/2000 3960,00 356,40 64,02 2402,40 79,20 75,90 

27/09/2000 6415,20 4012,80 9,90 3888,00 22,44 53,46 

04/10/2000 6679,20 2164,80 53,46 5068,80 30,36 124,74 

11/10/2000 2798,40 1267,20 43,56 2296,80 21,12 54,12 

Média 4387,68 1784,64 36,30 3185,28 39,34 103,22 

Desvio Padrão 2083,88 1401,42 24,88 1253,07 24,00 65,30 

1- Filtro intermitente de areia; 2- Filtro de pedra; 3- Escoamento superficial; 4- Terras alagadas construídas de fluxo 

subsuperficial e 5- Plantas aquáticas flutuantes. 

 

 

Tabela B.4- Eficiência de remoção de clorofila-a das unidades na primeira carreira. 

Eficiência de remoção (%) Data da amostra 

1 2 3 4 5 

13/09/2000 46,20 99,49 -8,86 97,91 90,03 

20/09/2000 91,00 98,38 39,33 98,00 98,08 

27/09/2000 37,45 99,85 39,39 99,65 99,17 

04/10/2000 67,59 99,20 24,11 99,55 98,13 

11/10/2000 54,72 98,44 17,92 99,25 98,07 

Média 59,39 99,07 22,38 98,87 96,70 

Desvio Padrão 20,88 0,64 19,85 0,85 3,75 

1- Filtro intermitente de areia; 2- Filtro de pedra; 3- Escoamento superficial; 4- Terras alagadas construídas de fluxo 

subsuperficial e 5- Plantas aquáticas flutuantes. 
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Tabela B.5- Concentrações de DQO afluente e efluente das unidades na primeira 

carreira. 

Concentração (mg/L) 

Efluente 

Data da amostra 

Afluente 

1 2 3 4 5 

14/08/2000 762 764 346 - 471 469 

21/08/2000 751 603 356 648 507 476 

28/08/2000 794 537 259 487 390 296 

04/09/2000 553 500 229 515 311 397 

11/09/2000 701 274 203 489 256 96 

18/09/2000 597 626 147 384 205 78 

25/09/2000 720 486 259 743 404 191 

02/10/2000 853 619 209 674 239 128 

Média 716,4 551,1 251,0 562,9 347,9 266,4 

Desvio Padrão 99,4 142,5 71,3 127,5 111,8 165,7 

1- Filtro intermitente de areia; 2- Filtro de pedra; 3- Escoamento superficial; 4- Terras alagadas construídas de fluxo 

subsuperficial e 5- Plantas aquáticas flutuantes. 

 

 

Tabela B.6- Eficiência de remoção de DQO das unidades na primeira carreira. 

Eficiência de remoção (%) Data da amostra 

1 2 3 4 5 

14/08/2000 -0,26 54,59 - 38,19 38,45 

21/08/2000 19,71 52,60 13,72 32,49 36,62 

28/08/2000 32,37 67,38 38,66 50,88 62,72 

04/09/2000 9,58 58,59 6,87 43,76 28,21 

11/09/2000 60,91 71,04 30,24 63,48 86,31 

18/09/2000 -4,86 75,38 35,68 65,66 86,93 

25/09/2000 32,50 64,03 -3,19 43,89 73,47 

02/10/2000 27,43 75,50 20,98 71,98 84,99 

Média 22,17 64,89 20,42 51,29 62,21 

Desvio Padrão 21,17 8,98 15,54 14,24 24,53 

1- Filtro intermitente de areia; 2- Filtro de pedra; 3- Escoamento superficial; 4- Terras alagadas construídas de fluxo 

subsuperficial e 5- Plantas aquáticas flutuantes. 
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Tabela B.7- Concentrações de DBO5 afluente e efluente das unidades na primeira 

carreira. 

Concentração (mg/L) 

Efluente 

Data da amostra 

Afluente 

1 2 3 4 5 

21/08/2000 150 269 46 240 14 200 

23/08/2000 157 198 11 94 13 139 

04/09/2000 240 - 44 210 20 120 

06/09/2000 69 84 13 65 16 16 

13/09/2000 61 56 13 77 13 10 

18/09/2000 161 74 25 64 9 61 

27/09/2000 99 71 10 92 14 6 

02/10/2000 185 99 19 151 12 51 

04/10/2000 206 101 18 295 62 81 

Média 147,6 119,1 22,2 143,1 19,2 76,0 

Desvio Padrão 60,9 74,6 13,7 85,7 16,2 66,2 

1- Filtro intermitente de areia; 2- Filtro de pedra; 3- Escoamento superficial; 4- Terras alagadas construídas de fluxo 

subsuperficial e 5- Plantas aquáticas flutuantes. 

 

Tabela B.8- Eficiência de remoção de DBO5 das unidades na primeira carreira. 

Eficiência de remoção (%) Data da amostra 

1 2 3 4 5 

21/08/2000 -79,33 69,33 -60,00 90,67 -33,33 

23/08/2000 -26,11 92,87 40,13 91,72 11,46 

04/09/2000 - 81,67 12,50 91,67 50,00 

06/09/2000 -21,74 81,16 5,80 76,81 76,81 

13/09/2000 8,20 78,36 -26,23 78,69 83,61 

18/09/2000 53,73 84,47 60,25 94,29 62,11 

27/09/2000 28,28 89,49 7,07 86,06 94,34 

02/10/2000 46,49 89,73 18,38 93,51 72,43 

04/10/2000 50,97 91,17 -43,20 70,10 60,49 

Média 17,83 84,25 1,63 85,95 53,10 

Desvio Padrão 53,74 7,53 38,65 8,68 40,18 

1- Filtro intermitente de areia; 2- Filtro de pedra; 3- Escoamento superficial; 4- Terras alagadas construídas de fluxo 

subsuperficial e 5- Plantas aquáticas flutuantes. 
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Tabela B.9- Concentrações de OD na entrada e saída das unidades na primeira carreira 

e as respectivas reduções. 

OD Unidade Número 

de dados Média 

(mg/L) 

Desvio 

Padrão 

Máximo 

(mg/L) 

Mínimo 

(mg/L) 

Entrada das unidades 48 18,9 4,5 28,4 7,6 

Saída filtro intermitente de areia 46 1,7 1,00 4,1 0,6 

Saída filtro de pedra 47 1,7 1,1 4,9 0,6 

Saída escoamento superficial 40 4,0 2,0 14,1 0,5 

Saída terras alagadas 48 2,1 1,7 7,1 0,5 

Saída plantas aquáticas flutuantes 48 3,0 2,2 9,7 0,4 

 

 

Tabela B.10- Medidas de pH na entrada e saída das unidades na primeira carreira e as 

respectivas reduções. 

pH Unidade Número 

de dados Média 

(pH) 

Desvio 

Padrão 

Máximo 

(pH) 

Mínimo 

(pH) 

Entrada das unidades 48 8,0 0,4 9,0 6,7 

Saída filtro intermitente de areia 46 7,0 0,4 7,9 6,2 

Saída filtro de pedra 47 7,2 0,3 7,9 6,7 

Saída escoamento superficial 42 7,4 0,3 8,3 6,9 

Saída terras alagadas 48 6,9 0,3 7,7 6,4 

Saída plantas aquáticas flutuantes 48 7,0 0,4 8,1 6,4 
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Tabela B.11- Medidas de temperatura na entrada e saída das unidades na primeira 

carreira e as respectivas reduções. 

Temperatura Unidade Número 

de dados Média 

(ºC) 

Desvio 

Padrão 

Máxima 

(ºC) 

Mínima 

(ºC) 

Entrada das unidades 53 26,3 2,1 30,0 22,0 

Saída filtro intermitente de areia 52 23,3 1,6 28,0 21,0 

Saída filtro de pedra 53 25,7 2,2 31,0 21,0 

Saída escoamento superficial 45 25,5 2,9 31,0 19,0 

Saída terras alagadas 53 24,1 1,5 29,0 22,0 

Saída plantas aquáticas flutuantes 53 22,8 1,7 26,0 19,0 

 

 

Tabela B.12- Alcalinidades afluente e efluente das unidades na primeira carreira. 

Alcalinidades (mg CaCO3/L) 

Efluente 

Data da amostra 

Afluente 

1 2 3 4 5 

14/08/2000 260 218 484 - 526 179 

21/08/2000 245 165 482 173 553 187 

28/08/2000 267 186 451 203 530 184 

04/09/2000 249 150 384 226 461 143 

11/09/2000 235 150 386 120 354 97 

18/09/2000 248 285 360 176 386 113 

25/09/2000 236 114 305 160 396 130 

02/10/2000 277 205 338 185 418 135 

09/10/2000 252 214 312 114 410 110 

Média 252,1 187,4 389,1 169,6 448,2 142,0 

Desvio Padrão 13,8 50,2 68,9 38,2 72,2 33,0 

1- Filtro intermitente de areia; 2- Filtro de pedra; 3- Escoamento superficial; 4- Terras alagadas construídas de fluxo 

subsuperficial e 5- Plantas aquáticas flutuantes. 
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Tabela B.13- Condutividades afluente e efluente das unidades na primeira carreira. 

Condutividades (? S/cm) 

Efluente 

Data da amostra 

Afluente 

1 2 3 4 5 

14/08/2000 802 619 1340 - 1461 747 

21/08/2000 839 847 1406 783 1598 807 

28/08/2000 897 856 1357 851 1551 766 

04/09/2000 743 838 1212 875 1532 654 

11/09/2000 766 729 1001 620 1071 633 

18/09/2000 892 831 899 813 1202 457 

25/09/2000 854 819 995 798 1557 557 

02/10/2000 836 1029 1070 746 1156 515 

09/10/2000 874 826 1039 681 1999 482 

Média 833,7 821,6 1146,6 770,9 1458,6 624,2 

Desvio Padrão 54,0 108,9 185,8 85,7 283,4 129,5 

1- Filtro intermitente de areia; 2- Filtro de pedra; 3- Escoamento superficial; 4- Terras alagadas construídas de fluxo 

subsuperficial e 5- Plantas aquáticas flutuantes. 

 

Tabela B.14- Concentrações de Pt afluente e efluente das unidades na primeira 

carreira. 

Concentração (mg P/L) 

Efluente 

Data da amostra 

Afluente 

1 2 3 4 5 

14/08/2000 7,5 4,6 6,2 - 7,3 5,5 

21/08/2000 10,2 9,5 10,2 10,2 10,2 7,2 

28/08/2000 11,6 9,2 8,7 9,2 9,6 5,0 

04/09/2000 10,6 8,6 6,5 9,4 7,2 6,8 

18/09/2000 14,4 8,5 9,4 7,8 10,5 2,7 

02/10/2000 11,4 11,0 10,0 8,6 11,4 3,6 

Média 11,0 8,6 8,5 9,0 9,4 5,1 

Desvio Padrão 2,2 2,1 1,8 0,9 1,7 1,8 

1- Filtro intermitente de areia; 2- Filtro de pedra; 3- Escoamento superficial; 4- Terras alagadas construídas de fluxo 

subsuperficial e 5- Plantas aquáticas flutuantes. 
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Tabela B.15- Eficiência de remoção de Pt das unidades na primeira carreira. 

Eficiência de remoção (%) Data da amostra 

1 2 3 4 5 

14/08/2000 38,67 17,33  2,67 26,67 

21/08/2000 6,86 0,00 0,00 0,00 29,41 

28/08/2000 20,69 25,00 20,69 17,24 56,90 

04/09/2000 18,87 38,68 11,32 32,08 35,85 

18/09/2000 40,97 34,72 45,83 27,08 81,25 

02/10/2000 3,51 12,28 24,56 0,00 68,42 

Média 21,59 21,34 20,48 13,18 49,75 

Desvio Padrão 15,62 14,47 17,05 14,32 22,50 
1- Filtro intermitente de areia; 2- Filtro de pedra; 3- Escoamento superficial; 4- Terras alagadas construídas de fluxo 

subsuperficial e 5- Plantas aquáticas flutuantes. 

 

Tabela B.16- Concentrações de NTK afluente e efluente das unidades na primeira 

carreira. 

Concentração (mg N/L) 

Efluente 

Data da amostra 

Afluente 

1 2 3 4 5 

21/08/2000 71,3 63,4 68,4 55,9 70,8 42,2 

04/09/2000 71,9 45,6 67,5 63,0 71,1 32,7 

18/09/2000 60,3 32,7 48,4 44,9 59,4 54,7 

02/10/2000 76,3 62,7 57,9 59,4 73,6 30,3 

Média 70,0 51,1 60,6 55,8 68,7 40,0 

Desvio Padrão 6,8 14,8 9,4 7,8 6,3 11,1 

1- Filtro intermitente de areia; 2- Filtro de pedra; 3- Escoamento superficial; 4- Terras alagadas construídas de fluxo 

subsuperficial e 5- Plantas aquáticas flutuantes. 
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Tabela B.17- Eficiência de remoção de NTK das unidades na primeira carreira. 

Eficiência de remoção (%) Data da amostra 

1 2 3 4 5 

21/08/2000 11,08 4,07 21,60 0,70 40,81 

04/09/2000 36,58 6,12 12,38 1,11 54,52 

18/09/2000 45,77 19,73 25,54 1,49 9,29 

02/10/2000 17,82 24,12 22,15 3,54 60,29 

Média 27,81 13,51 20,42 1,71 41,23 

Desvio Padrão 16,12 9,92 5,63 1,26 22,81 

1- Filtro intermitente de areia; 2- Filtro de pedra; 3- Escoamento superficial; 4- Terras alagadas construídas de fluxo 

subsuperficial e 5- Plantas aquáticas flutuantes. 

 

 

Tabela B.18- Concentrações de NOx afluente e efluente das unidades na primeira 

carreira. 

Concentração (mg N/L) 

Efluente 

Data da amostra 

Afluente 

1 2 3 4 5 

21/08/2000 0,60 7,0 0,15 1,9 0,04 0,60 

04/09/2000 0,01 7,3 0,41 2,3 0,02 0,34 

18/09/2000 0,10 6,6 0,27 3,6 0,01 0,34 

02/10/2000 0,70 5,8 0,39 6,9 0,14 0,84 

Média 0,35 6,68 0,31 3,68 0,05 0,53 

Desvio Padrão 0,35 0,65 0,12 2,27 0,06 0,24 

1- Filtro intermitente de areia; 2- Filtro de pedra; 3- Escoamento superficial; 4- Terras alagadas construídas de fluxo 

subsuperficial e 5- Plantas aquáticas flutuantes. 
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Tabela B.19- Acréscimos/reduções de NOx nas unidades na primeira carreira. 

Acréscimo/redução (%) Data da amostra 

1 2 3 4 5 

21/08/2000 1066,67 -75,00 216,67 -93,33 0,00 

04/09/2000 72900,00 4000,00 229000,00 100,00 3300,00 

18/09/2000 6500,00 170,00 3500,00 -90,00 240,00 

02/10/2000 728,57 -44,29 885,71 -80,00 20,00 

Média 20298,81 1012,68 6875,60 -40,83 890,00 

Desvio Padrão 35167,04 1994,53 10776,46 94,06 1610,34 

1- Filtro intermitente de areia; 2- Filtro de pedra; 3- Escoamento superficial; 4- Terras alagadas construídas de fluxo 

subsuperficial e 5- Plantas aquáticas flutuantes. 
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B.2- RESULTADOS DAS SEGUNDA E TERCEIRA CARREIRAS 

 

B.2.1- Resultados da segunda carreira 

 

 

Tabela B.20- Concentrações de SS afluente e efluente das unidades na segunda 

carreira e as respectivas eficiências de remoção. 

Concentração (mg/L) Eficiência de remoção 

(%) 

Efluente Unidade 

Data da amostra 

Afluente 

1 2 1 2 

16/10/2000 168 6 6 96,43 96,43 

18/10/2000 176 16 21,5 90,91 87,78 

23/10/2000 196 18 16 90,82 91,84 

25/10/2000 132 13 14 90,15 89,39 

30/10/2000 168 8 12 95,24 92,86 

01/11/2000 156 53 34,5 66,03 77,88 

06/11/2000 112 4 6 96,43 94,64 

08/11/2000 132 33 10 75,00 92,42 

13/11/2000 124 14 2 88,71 98,39 

15/11/2000 176 8,5 10 95,17 94,32 

20/11/2000 172 18 14 89,53 91,86 

22/11/2000 188 6 10,5 96,81 94,41 

27/11/2000 116 14 12 87,93 89,66 

29/11/2000 104 12 15,5 88,46 85,10 

04/12/2000 180 26 12 85,56 93,33 

06/12/2000 140 4,5 7 96,79 95,00 

11/12/2000 112 8 16 92,86 85,71 

13/12/2000 148 12,5 13 91,55 91,22 

Média 150,0 15,3 12,9 89,69 91,24 

Desvio Padrão 29,3 12,0 7,0 7,92 4,83 

1- Plantas aquáticas flutuantes e 2- Filtro de pedra. 
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Tabela B.21- Concentrações de clorofila-a afluente e efluente das unidades na segunda 

carreira e as respectivas eficiências de remoção. 

Concentração (? g/L) Eficiência de remoção (%) 

Efluente Unidade  

Data da amostra 

Afluente 

1 2 1 2 

18/10/2000 3511,20 60,72 29,04 98,27 99,17 

25/10/2000 2613,60 122,76 7,92 95,30 99,70 

01/11/2000 2692,80 29,04 26,4 98,92 99,02 

08/11/2000 2402,40 43,56 6,6 98,19 99,73 

15/11/2000 3115,20 23,76 14,52 99,24 99,53 

22/11/2000 3828,00 17,82 13,2 99,53 99,66 

29/11/2000 897,60 75,24 17,16 91,62 98,09 

06/12/2000 1980,00 27,06 5,94 98,63 99,70 

13/12/2000 2479,95 56,25 14,39 97,73 99,42 

Média 2613,42 50,69 15,02 97,49 99,33 

Desvio Padrão 862,18 33,19 8,20 2,53 0,53 

1- Plantas aquáticas flutuantes e 2- Filtro de pedra. 

 

Tabela B.22- Concentrações de DQO afluente e efluente das unidades na segunda 

carreira e as respectivas eficiências de remoção. 

Concentração (mg/L) Eficiência de remoção (%) 

Efluente Unidade  

Data da amostra 

Afluente 

1 2 1 2 

16/10/2000 416 108 286 74,04 31,25 

30/10/2000 597 208 316 65,16 47,07 

06/11/2000 406 61 150 84,98 63,05 

13/11/2000 626 75 222 88,02 64,54 

20/11/2000 1080 54 251 95,00 76,76 

27/11/2000 728 126 274 82,69 62,36 

04/12/2000 574 107 157 81,36 72,65 

11/12/2000 466 176 292 62,23 37,34 

Média 611,6 114,4 243,5 79,18 56,88 

Desvio Padrão 219,3 54,6 62,2 11,27 16,50 

1- Plantas aquáticas flutuantes e 2- Filtro de pedra. 
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Tabela B.23- Concentrações de DBO5 afluente e efluente das unidades na segunda 

carreira e as respectivas remoções. 

Concentração (mg/L) Eficiência de remoção 

(%) 

Efluente Unidade 

Data da amostra 

Afluente 

1 2 1 2 

16/10/2000 72 62 10 13,89 86,11 

30/10/2000 157 17 12 89,17 92,36 

06/11/2000 170 13 10 92,35 94,12 

08/11/2000 73 38 25 47,95 65,75 

13/11/2000 245 18 1 92,65 99,59 

20/11/2000 208 15 8,9 92,79 95,72 

22/11/2000 113 7,6 6 93,27 94,69 

27/11/2000 63 8 5 87,30 92,06 

29/11/2000 67 53 12,4 20,90 81,49 

04/12/2000 62 8 35 87,10 43,55 

06/12/2000 60 14,4 7,2 76,00 88,00 

11/12/2000 98 31,1 11,4 68,27 88,37 

Média 115,7 23,8 12,0 71,80 85,15 

Desvio Padrão 64,0 18,3 9,3 28,73 15,76 

1- Plantas aquáticas flutuantes e 2- Filtro de pedra. 

 

 

Tabela B.24- Concentrações de OD na entrada e saída das unidades na segunda 

carreira e as respectivas reduções. 

OD Unidade Número 

de dados Média 

(mg/L) 

Desvio 

Padrão 

Máximo 

(mg/L) 

Mínimo 

(mg/L) 

Entrada das unidades 30 14,3 6,0 27,3 4,1 

Saída filtro de pedra 30 3,8 2,4 10,9 1,1 

Saída plantas aquáticas flutuantes 30 2,5 1,8 10,0 0,7 
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Tabela B.25- Medidas de pH na entrada e saída das unidades na segunda carreira e as 

respectivas reduções. 

pH Unidade  Número 

de dados Média 

(pH) 

Desvio 

Padrão 

Máximo 

(pH) 

Mínimo 

(pH) 

Entrada das unidades 52 7,8 0,3 8,3 7,1 

Saída filtro de pedra 52 6,7 0,3 7,7 6,2 

Saída plantas aquáticas flutuantes 52 7,2 0,2 7,9 6,7 

 

Tabela B.26- Medidas de temperatura na entrada e saída das unidades na segunda 

carreira e os respectivos acréscimos/reduções. 

Temperatura Unidade  Número 

de dados Média 

(ºC) 

Desvio 

Padrão 

Máxima 

(ºC) 

Mínima 

(ºC) 

Entrada das unidades 32 27,0 1,9 30,0 23,0 

Saída filtro de pedra 32 24,0 1,7 28,0 21,0 

Saída plantas aquáticas flutuantes 32 27,5 2,1 31,0 23,0 

 

Tabela B.27- Alcalinidades afluente e efluente das unidades na segunda carreira e os 

respectivos acréscimos/reduções. 

Alcalinidades (mg CaCO3/L) Acréscimo/redução (%) 

Efluente Unidade  

Data da amostra 

Afluente 

1 2 1 2 

16/10/2000 311 178 334 -42,77 +7,40 

23/10/2000 277 227 310 -18,05 +11,91 

30/10/2000 272 190 285 -30,15 +4,78 

06/11/2000 261 106 256 -59,39 -1,92 

13/11/2000 272 141 693 -48,16 +154,78 

20/11/2000 247 85 196 -65,59 -20,65 

27/11/2000 242 148 222 -38,84 -8,26 

04/12/2000 247 192 147 -22,27 -40,49 

11/12/2000 256 186 273 -27,34 +6,64 

Média 265 161,4 301,8 -39,17 +12,69 

Desvio Padrão 21,3 45,3 157,7 16,41 55,80 

1- Plantas aquáticas flutuantes e 2- Filtro de pedra. 
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Tabela B.28- Condutividades afluente e efluente das unidades na segunda carreira e os 

respectivos acréscimos/reduções. 

Condutividades (? S/cm) Acréscimo/redução (%) 

Efluente Unidade  

Data da amostra 

Afluente 

1 2 1 2 

16/10/2000 949 703 1063 -25,92 +12,01 

23/10/2000 863 759 882 -12,05 +2,20 

30/10/2000 859 725 987 -15,60 +14,90 

06/11/2000 791 334 785 -57,77 -0,76 

13/11/2000 861 484 876 -43,79 +1,74 

20/11/2000 812 286 624 -64,78 -23,15 

27/11/2000 724 535 788 -26,10 +8,84 

04/12/2000 838 689 532 -17,78 -36,52 

11/12/2000 871 642 884 -26,29 +1,49 

Média 840,9 573 824,6 -32,23 +2,14 

Desvio Padrão 62,1 173,8 166,4 18,88 16,89 

1- Plantas aquáticas flutuantes e 2- Filtro de pedra. 

 

Tabela B.29- Concentrações de Pt afluente e efluente das unidades na segunda carreira 

e as respectivas eficiências de remoção. 

Concentração (mg P/L) Eficiência de remoção (%) 

Efluente Unidade  

Data da amostra 

Afluente 

1 2 1 2 

16/10/2000 9,0 5,7 8,0 36,67 11,11 

30/10/2000 18,8 9,3 11,9 50,53 36,70 

06/11/2000 4,1 2,0 3,3 51,22 19,51 

13/11/2000 10,7 1,86 10,4 82,62 2,80 

20/11/2000 11,30 1,2 7,1 89,38 37,17 

27/11/2000 14,6 4,4 9,0 69,86 38,36 

04/12/2000 8,7 7,0 5,0 19,54 42,53 

11/12/2000 12,9 7,9 10,0 38,76 22,48 

Média 11,3 4,9 8,1 54,82 26,33 

Desvio Padrão 4,4 3,1 2,9 24,07 14,53 

1- Plantas aquáticas flutuantes e 2- Filtro de pedra. 
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Tabela B.30- Concentrações de NTK afluente e efluente das unidades na segunda 

carreira e as respectivas eficiências de remoção. 

Concentração (mg N/L) Eficiência de remoção (%) 

Efluente Unidade 

Data da amostra 

Afluente 

1 2 1 2 

16/10/2000 72,9 40,3 59,0 44,72 19,07 

30/10/2000 66,6 43,7 53,8 34,38 19,22 

06/11/2000 65,1 22,6 46,2 65,28 29,03 

13/11/2000 69,1 23,3 40,8 66,28 40,96 

20/11/2000 56,9 12,3 34,7 78,38 39,02 

27/11/2000 57,2 28,9 41,0 49,48 28,32 

04/12/2000 62,6 36,6 30,2 41,53 51,76 

11/12/2000 65,0 39,2 48,0 39,69 26,15 

Média 64,4 30,9 44,2 52,47 31,69 

Desvio Padrão 5,5 10,9 9,5 15,61 11,38 

1- Plantas aquáticas flutuantes e 2- Filtro de pedra. 

 

 

Tabela B.31- Concentrações de NOx afluente e efluente das unidades na segunda 

carreira e os respectivos acréscimos/reduções. 

Concentração (mg N/L) Acréscimo/redução (%) 

Efluente Unidade  

Data da amostra 

Afluente 

1 2 1 2 

16/10/2000 0,32 0,58 0,06 +81,25 -81,25 

30/10/2000 0,08 0,14 0,07 +75,00 -12,50 

06/11/2000 0,36 0,26 0,19 -27,78 -47,22 

13/11/2000 0,62 0,68 0,30 +9,68 -51,61 

20/11/2000 0,42 0,30 0,10 -28,57 -76,19 

27/11/2000 0,06 0,04 0,06 -33,33 0,00 

04/12/2000 0,32 0,06 0,20 -81,25 -37,50 

11/12/2000 0,32 0,06 0,10 -81,25 68,75- 

Média 0,31 0,27 0,14 -10,78 -46,88 

Desvio Padrão 0,18 0,25 0,09 62,44 29,30 

1- Plantas aquáticas flutuantes e 2- Filtro de pedra. 
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B.2.2- Resultados da terceira carreira 

 

Tabela B.32- Concentrações de SS afluente e efluente das unidades na terceira carreira 

e as respectivas eficiências de remoção. 

Concentração (mg/L) Eficiência de remoção 

(%) 

Efluente Unidade 

Data da amostra 

Afluente 

1 2 1 2 

18/12/2000 136 16 20 88,24 85,29 

25/12/2000 224 30 29 86,61 87,05 

01/01/2001 176 28 17 84,09 90,34 

08/01/2001 252 56 22 77,78 91,27 

15/01/2001 244 42 22 82,79 90,98 

22/01/2001 324 66 49 79,63 84,88 

29/01/2001 264 54 36 79,55 86,36 

05/02/2001 284 68 30 76,06 89,44 

12/02/2001 352 96 39 72,73 88,92 

Média 250,7 50,7 29,3 80,83 88,28 

Desvio Padrão 67,5 24,6 10,4 5,04 2,45 

1- Plantas aquáticas flutuantes e 2- Filtro de pedra. 
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Tabela B.33- Concentrações de DQO afluente e efluente das unidades na terceira 

carreira e as respectivas eficiências de remoção. 

Concentração (mg/L) Eficiência de remoção (%) 

Efluente Unidade  

Data da amostra 

Afluente 

1 2 1 2 

18/12/2000 469 242 393 48,40 16,20 

25/12/2000 659 300 207 54,48 68,59 

01/01/2001 509 247 172 51,47 66,21 

08/01/2001 659 318 159 51,75 75,87 

15/01/2001 681 255 255 62,56 62,56 

22/01/2001 804 534 534 33,58 33,58 

29/01/2001 648 313 313 51,70 51,70 

05/02/2001 741 268 268 63,83 63,83 

12/02/2001 613 280 280 54,32 54,32 

Média 642,6 306,3 286,8 52,45 54,76 

Desvio Padrão 104,1 89,8 117,5 8,76 18,89 

1- Plantas aquáticas flutuantes e 2- Filtro de pedra. 

 

 

Tabela B.34- Concentrações de DBO5 afluente e efluente das unidades na terceira 

carreira e as respectivas eficiências de remoção. 

Concentração (mg/L) Eficiência de remoção (%) 

Efluente Unidade  

Data da amostra 

Afluente 

1 2 1 2 

18/12/2000 172 21 13 87,79 92,44 

01/01/2001 148 30 11 79,73 92,57 

08/01/2001 148 40 24 72,97 83,78 

22/01/2001 195 54 14 72,31 92,82 

05/02/2001 194 36 28 81,44 85,57 

12/02/2001 137 35 8,5 74,60 93,80 

Média 165,7 36,0 16,4 78,14 90,16 

Desvio Padrão 25,1 11,0 7,8 6,00 4,31 

1- Plantas aquáticas flutuantes e 2- Filtro de pedra. 
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Tabela B.35- Concentrações de OD na entrada e saída das unidades na terceira carreira 

e as respectivas reduções. 

OD Unidade Número 

de dados Média 

(mg/L) 

Desvio 

Padrão 

Máximo 

(mg/L) 

Mínimo 

(mg/L) 

Entrada das unidades 56 14,7 2,4 19,6 7,2 

Saída filtro de pedra 56 0,8 0,8 5,9 0,1 

Saída plantas aquáticas flutuantes 56 1,3 1,2 3,4 0,2 

 

 

Tabela B.36- Medidas de pH na entrada e saída das unidades na terceira carreira e as 

respectivas reduções. 

pH Unidade Número 

de dados Média 

(pH) 

Desvio 

Padrão 

Máximo 

(pH) 

Mínimo 

(pH) 

Entrada das unidades 58 7,9 0,2 8,3 7,2 

Saída filtro de pedra 58 7,0 0,3 7,7 6,6 

Saída plantas aquáticas flutuantes 58 6,9 0,2  7,8 

6,6 

 

Tabela B.37- Medidas de temperatura na entrada e saída das unidades na terceira 

carreira e os respectivos acréscimos/reduções. 

Temperatura Unidade Número 

de dados Média 

(ºC) 

Desvio 

Padrão 

Máxima 

(ºC) 

Mínima 

(ºC) 

Entrada das unidades 56 28,5 1,8 32,0 24,0 

Saída filtro de pedra 56 28,5 1,9 28,0 22,0 

Saída plantas aquáticas flutuantes 56 24,0 1,2 33,0 23,0 
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Tabela B.38- Alcalinidades afluente e efluente das unidades na terceira carreira e os 

respectivos acréscimos/reduções. 

Alcalinidades (mg CaCO3/L) Acréscimo/redução (%) 

Efluente Unidade  

Data da amostra 

Afluente 

1 2 1 2 

18/12/2000 229 203 261 -11,35 +13,97 

25/12/2000 242 240 270 -0,83 +11,57 

01/01/2001 180 247 195 +37,22 +8,33 

08/01/2001 207 318 256 +53,62 +23,67 

15/01/2001 280 188 278 -32,86 -0,71 

22/01/2001 238 245 281 +2,94 +18,07 

29/01/2001 240 255 298 +6,25 +24,17 

05/02/2001 220 235 282 +6,82 +28,18 

12/02/2001 198 280 239 +41,41 +20,71 

Média 226,0 245,7 262,2 +11,47 +16,44 

Desvio Padrão 29,2 38,4 30,5 27,60 9,09 

1- Plantas aquáticas flutuantes e 2- Filtro de pedra. 

 

Tabela B.39- Condutividades afluente e efluente das unidades na terceira carreira e os 

respectivos acréscimos/reduções. 

Condutividades (? S/cm) Acréscimo/redução (%) 

Efluente Unidade  

Data da amostra 

Afluente 

1 2 1 2 

18/12/2000 772 769 879 -0,39 +13,86 

25/12/2000 848 815 863 -3,89 +1,77 

01/01/2001 652 632 627 -3,07 -3,83 

08/01/2001 689 683 766 -0,87 +11,18 

15/01/2001 749 822 870 +9,75 +16,15 

22/01/2001 720 775 823 +7,64 +14,31 

29/01/2001 755 790 873 +4,64 +15,63 

05/02/2001 837 875 869 +4,54 +3,82 

12/02/2001 761 885 855 +16,29 +12,35 

Média 753,7 782,9 825,0 +3,85 +9,47 

Desvio Padrão 63,2 82,6 82,3 6,64 7,11 

1- Plantas aquáticas flutuantes e 2- Filtro de pedra. 
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Tabela B.40- Concentrações de Pt afluente e efluente das unidades na terceira carreira 

e as respectivas eficiências de remoção. 

Concentração (mg P/L) Eficiência de remoção (%) 

Efluente Unidade  

Data da amostra 

Afluente 

1 2 1 2 

18/12/2000 12,6 8,5 11,2 32,54 11,11 

25/12/2000 16,2 10,1 13,5 37,65 16,67 

01/01/2001 10,6 8,5 9,1 19,81 14,15 

08/01/2001 9,8 7,1 9,2 27,55 6,12 

15/01/2001 11,2 7,1 8,8 36,61 21,43 

22/01/2001 11,1 8,5 9,0 23,42 18,92 

29/01/2001 16,5 12,7 13,3 23,03 19,39 

05/02/2001 15,1 14,6 14,4 3,31 4,64 

12/02/2001 12,9 11,9 12,8 7,75 0,78 

Média 12,9 9,9 11,3 23,52 12,58 

Desvio Padrão 2,5 2,6 2,3 11,94 7,33 

1- Plantas aquáticas flutuantes e 2- Filtro de pedra. 

 

Tabela B.41- Concentrações de NTK afluente e efluente das unidades na terceira 

carreira e as respectivas eficiências de remoção. 

Concentração (mg N/L) Eficiência de remoção (%) 

Efluente Unidade  

Data da amostra 

Afluente 

1 2 1 2 

18/12/2000 59,7 42,4 44,2 28,98 25,96 

25/12/2000 66,0 42,0 50,0 36,36 24,24 

01/01/2001 53,0 38,0 37,5 28,30 29,25 

08/01/2001 62,8 57,4 50,0 8,60 20,38 

15/01/2001 56,3 52,4 46,2 6,93 17,94 

22/01/2001 58,3 51,7 54,4 11,32 6,69 

29/01/2001 67,5 56,3 67,2 16,59 0,44 

05/02/2001 62,0 51,0 50,0 17,74 19,35 

12/02/2001 54,0 48,0 45,0 11,11 16,67 

Média 60,0 48,8 49,4 18,44 17,88 

Desvio Padrão 5,1 6,7 8,2 10,41 9,18 

1- Plantas aquáticas flutuantes e 2- Filtro de pedra. 
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Tabela B.42- Concentrações de NOx afluente e efluente das unidades na terceira 

carreira e as respectivas reduções. 

Concentração (mg N/L) Redução (%) 

Efluente Unidade  

Data da amostra 

Afluente 

1 2 1 2 

18/12/2000 0,64 0,12 0,10 81,25 84,38 

08/01/2001 1,30 0,07 0,09 94,62 93,08 

15/01/2001 0,67 0,05 0,05 92,54 92,54 

22/01/2001 0,60 0,04 0,15 93,33 75,00 

29/01/2001 0,65 0,04 0,06 93,85 90,77 

05/02/2001 0,28 0,03 0,09 89,29 67,86 

12/02/2001 1,70 0,03 0,17 98,24 90,00 

Média 0,83 0,05 0,10 91,87 84,40 

Desvio padrão 0,49 0,03 0,04 5,39 9,78 

1- Plantas aquáticas flutuantes e 2- Filtro de pedra. 
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APÊNDICE C- DEMANDA DE ÁREA, CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO E CUSTOS DE 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 

 

 A seguir são apresentados as demandas de área, custos de implantação e custos de 

operação e manutenção, ao longo das três carreiras, para as unidades da ETE-Piloto. 

 

C.1- PRIMEIRA CARREIRA 

 

 Na Tabela C.1, são apresentadas a área demandada, custo de implantação e custo de 

operação e manutenção, ao longo da primeira carreira, de cada unidade da ETE-Piloto. 

 

Tabela C.1- Demanda de área, custo de implantação e custo de operação e 

manutenção, na primeira carreira, das unidades da ETE-Piloto. 

Unidade Demanda 

de área  

(m2/hab) 

Custo de  

implantação*  

(R$/hab) 

Custo de 

operação/manutenção* 

(R$/m3)  

Filtro intermitente de areia 1,20 73,27 0,01 

Filtro de pedra 5,00 185,19 0,07 

Escoamento superficial 7,50 80,50 0,38 

Terras alagadas 5,00 198,48 0,91 

Plantas aquáticas flutuantes 5,00 125,38 0,34 

* Caesb (2000b). 

 

 Nos cálculos de demanda de área e custo de implantação para as unidades, foi 

considerado um per capita de esgoto igual a 120 L/hab.dia. A título ilustrativo e para efeito de 

balizamento com uma ETE em escala real, o custo médio de operação e manutenção da ETE-

Paranoá, ao longo do ano de 2000, ficou em R$ 0,49/m3 (Caesb, 2000a). 

 

C.2- SEGUNDA E TERCEIRA CARREIRAS 

 

 Na Tabela C.2, são apresentadas as áreas demandadas, custos de implantação, custos 

de operação e manutenção e valores presentes totais (implantação e operação), ao longo das 

segunda e terceira carreiras, para as unidades de filtro de pedra e de plantas aquáticas 

flutuantes. 



 

 228  

 

Tabela C.2- Demanda de área, custo de implantação, custo de operação e manutenção 

e valores presentes totais (implantação e operação), nas segunda e terceira carreiras, 

das unidades de filtro de pedra e plantas aquáticas flutuantes. 

Unidade 

Filtro de pedra Plantas aquáticas 

Critérios 

2ª 

carreira 

3ª 

carreira 

2ª 

carreira 

3ª 

carreira 

Demanda de área (m2/hab) 2,50 1,25 2,50 1,25 

Custo de implantação (R$/hab)* 92,60 46,30 62,69 31,35 

Custo de operação e manutenção (R$/m3)* 0,02 0,01 0,11 0,06 

Valor presente total (implantação e operação) 

vida útil de 10 anos (R$)* 

1.625,61 1.625,61 1.199,02 1.199,02 

Valor presente total (implantação e operação) 

vida útil de 20 anos (R$)* 

1.747,51 1.747,51 1.315,08 1.315,08 

* Caesb (2000b). 

 

Nos cálculos de demanda de área e custo de implantação para as unidades, foi 

considerado um per capita de esgoto igual a 120 L/hab.dia. 

Os custos de implantação e de operação e manutenção, dessas unidades a nível piloto, 

não devem ser extrapolados para unidades em escala real. Porém, eles indicam custos de 

operação e manutenção seis vezes maiores para a unidade de plantas aquáticas flutuantes em 

relação à unidade de filtro de pedra. Já para os custos de implantação, o filtro de pedra 

apresentou custos superiores em 47% à unidade de plantas aquáticas, tanto na segunda 

carreira quanto na terceira carreira. 

A título ilustrativo e para efeito de balizamento com uma ETE em escala real, o custo 

de implantação da ETE-Paranoá ficou em torno de R$ 33,50/hab (Neder e Harada, 1997), ao 

passo que o custo médio de operação e manutenção, ao longo do ano de 2000, ficou em R$ 

0,49/m3 (Caesb, 2000a). 

 Por outro lado, considerando os custos de implantação de R$ 1.533,39 e R$ 827,49, 

respectivamente, para a unidade de filtro de pedra e plantas aquáticas flutuantes, bem como os 

custos de operação e manutenção observados durante os experimentos, um período de vida 

útil de 10 anos e uma taxa de desconto de 12% ao ano. Considerando ainda que o 



 

 229  

investimento integral ocorreu no ano zero e que as unidades iniciaram o funcionamento no 

ano um, teríamos um valor presente de gasto total (implantação e operação) de R$ 1.625,61 

para filtro de pedra e de R$ 1.199,02 para plantas aquáticas flutuantes. Elevando a vida útil 

para 20 anos e mantendo as demais considerações, os valores presentes totais seriam de R$ 

1.747,51 e R$ 1.315,08, respectivamente, para filtro de pedra e plantas aquáticas flutuantes. 

 Verifica-se que, apesar dos custos de operação e manutenção da unidade de plantas 

aquáticas flutuantes serem muito mais elevados do que os custos de operação e manutenção 

do filtro de pedra, o valor presente total da unidade de plantas aquáticas, tanto na situação de 

10 anos de vida útil quanto na de 20 anos, é menor do que o da unidade de filtro de pedra, 

35% e 32%, respectivamente. 

 

 

 


