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RESUMO: A limitada capacidade do planeta de fornecer água, junto à crescente demanda 

originada pelo aumento da população, torna fundamental o tratamento das águas residuárias em 

Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs). Assim, o projeto teve como objetivo determinar o tempo 

de sedimentação ideal no sistema de valo de oxidação, através da análise de parâmetros a montante 

e a jusante, observando a concentração de oxigênio dissolvido (OD) em função do período de 

funcionamento dos aeradores. Para tanto, realizaram-se coletas semanais de setembro a dezembro 
de 2019, com determinações de OD, temperatura, pH, sólidos sedimentáveis e sólidos totais. Pela 

análise dos resultados da concentração de OD, verificou-se que os valores médios estão abaixo do 

recomendado para funcionamento adequado de processos biológicos aeróbios. O pH e a temperatura 

se mostraram ideais, enquanto os sólidos totais e sedimentáveis apresentaram eficiência negativa 

para o valo. Dessa forma, como o efluente do UASB adentra continuamente no valo, não existe um 

valor de tempo ideal de sedimentação do lodo, influenciando na qualidade do efluente final da ETE. 
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1- INTRODUÇÃO 

O fornecimento de água com a qualidade mínima necessária para consumo é um dos pilares do 

saneamento básico, isso porque é responsável por promover a saúde, além de evitar a disseminação 

de doenças que possam surgir a partir da veiculação hídrica. Considerando-se que os corpos d’água 

são capazes de degradar a matéria orgânica por processos físicos, químicos e biológicos, o despejo 

de efluente pode ocorrer sem que haja desequilíbrio ambiental. Mas isso só é possível se a carga 

orgânica lançada não ultrapassar a capacidade de suporte do corpo receptor (BENATTO, 2012). 

Dessa forma, tratar adequadamente as águas residuárias em Estação de Tratamento de Esgotos 

(ETE) é uma demanda cada vez mais necessária, de maneira que a qualidade final do efluente impacte 

minimamente os corpos hídricos em que serão despejados. Em lugares com baixo volume de esgotos, 

as ETEs atuam manualmente em parte das etapas do tratamento e, muitas vezes, não possuem planos 

adequados para operação, podendo levar ao tratamento inadequado. Consequentemente, surgem 

problemas para adequar o efluente tratado às normas ambientais e de contaminação de corpos d’água. 

Os esgotos domésticos são compostos por aproximadamente 99,93% de água e 0,07% pelos 

sólidos orgânicos e inorgânicos, suspensos e dissolvidos, bem como microrganismos. Como está 

relacionada diretamente ao consumo de água, a geração esgoto sofre alterações em diferentes estações 

do ano, dias da semana e horas do dia (MENDONÇA e MENDONÇA, 2017). As alterações, na 

maioria das vezes, são maiores em pequenas comunidades e mais elevadas em períodos curtos do que 

em longos períodos (MACKENZIE, 2010). 

Para definir o melhor sistema de tratamento, é necessário caracterizar o esgoto a ser tratado. 

Para isso, alguns dos principais parâmetros utilizados para avaliação e caracterização do esgoto 

sanitário bruto e tratado são: potencial Hidrogeniônico (pH), Temperatura, Sólidos Totais, Sólidos 

Sedimentáveis e Oxigênio Dissolvido (OD). 

Um dos principais parâmetros para análise é o Oxigênio Dissolvido, tendo em vista que é 

fundamental para a respiração aeróbica dos microrganismos e outras formas de vida. A decomposição 

biológica da matéria orgânica utiliza o oxigênio dissolvido, visto que a medição de OD é um 

indicativo da poluição das águas (JORDÃO E PESSÔA, 2011). Neste caso, verifica-se que os valores 

mínimos de OD, para que se mantenha uma boa condição aeróbia no meio líquido de um reator 

biológico, são consequências de alguns fatores como, por exemplo, temperatura, taxas de consumo 

de OD e energia da agitação (PICKBRENNER, 2002). De acordo com Fiorucci e Benedetti (2005), 

a quantidade de OD inicial presente na água é 14,2 mg/L a uma temperatura de 0°C, decaindo para 

7,0 mg/L se considerada uma temperatura de 35 °C, reduzindo pela metade. A maioria das espécies 

áquaticas não resistem a concentrações de oxigênio dissolvido na água inferiores a 4,0 mg/L. 

Von Sperling (2012) ressalta a necessidade de atender algumas condições ideais para que a 

velocidade da degradação da matéria orgânica ocorra de maneira mais rápida, tornando o processo 

mais eficiente, como por exemplo a injeção de oxigênio por difusores de ar ou aeradores. Nesta etapa, 

é gerada uma biomassa ou lodo, que sedimenta no decantador secundário. 

Após sua sedimentação, parte do lodo, que é composto por alta concentração de bactérias, é 

recirculada ao tanque de aeração, acelerando o processo de digestão da matéria orgânica. O lodo 

excedente do decantador secundário é descartado no leito de secagem e a água clarificada pode ser 

disposta no corpo receptor sem alterar muito a sua qualidade. Essa recirculação do lodo torna a 

concentração dos sólidos suspensos voláteis muito alta, de maneira que a quantidade de sólidos 

encontrados em um sistema de lodos ativados pode ser 10 vezes maior se comparado a um sistema 

de lagoa aerada de mistura completa, sem recirculação (VON SPERLING, 2012). 
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Três unidades integram o sistema de lodos ativados, variando com o fluxo do efluente, sendo 

estes: o tanque de aeração (reator biológico), onde se encontram os aeradores; o decantador 

secundário, onde ocorre a separação do lodo e o efluente tratado; e a recirculação ou descarte do lodo.  

Com isso, o presente projeto avaliou parâmetros físicos e químicos a montante e a jusante do 

valo de oxidação, além de analisar a concentração de oxigênio dissolvido (OD) em função do período 

de funcionamento dos aeradores, para identificar a possível causa da baixa eficiência do tratamento e 

determinar o tempo de sedimentação ideal no sistema de valo de oxidação da ETE da UFS. 

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

As coletas de dados foram realizadas de setembro a dezembro de 2019. No projeto da estação, 

foram previstos dois aeradores com potência de 10 HP no valo de oxidação, sendo definida a 

utilização durante duas horas no período matutino e duas horas no período vespertino, dessa maneira, 

funcionando em batelada.  

As coletas foram realizadas semanalmente e em dias distintos, com diferentes objetivos. Em 

uma semana (A), era prevista a coleta de oxigênio dissolvido, temperatura, pH, sólidos sedimentáveis 

e sólidos totais, sendo as determinações realizadas de acordo com APHA (2012), e na semana 

seguinte (B), era prevista apenas a coleta de dados de oxigênio dissolvido, que foi medido no licor 

misto do valo, próximo à válvula de entrada nas duas semanas de coleta.  

A coleta das amostras ocorreu em horários distintos e em três diferentes pontos da estação, 
sendo os pontos 1, 2 e 3, respectivamente: efluente do reator UASB; licor misto no valo de oxidação; 

efluente do valo de oxidação. No total, foram coletadas seis amostras referente às semanas tipo A, 

que foram encaminhadas para o Laboratório de Saneamento e Meio Ambiente (SAMA) do 

Departamento de Engenharia Civil para análise. As seis amostras citadas foram: efluente do reator 

UASB, antes de iniciar a aeração no valo de oxidação; no licor misto antes de iniciar a aeração; 

efluente do valo de oxidação, antes de iniciar a aeração; no licor misto, uma hora depois de ligados 

os aeradores; no licor misto, uma hora depois de desligados os aeradores; efluente do valo de 

oxidação, uma hora depois de desligados os aeradores no valo de oxidação.  

O afluente do valo de oxidação da ETE (efluente do UASB) foi utilizado com o objetivo de 

avaliar a eficiência do valo de oxidação quanto à remoção de sólidos sedimentáveis e totais. Foi 

considerada a necessidade de decantação de uma hora após o processo de aeração para as amostras 5 

e 6, que havia ocorrido durante duas horas, estendendo a coleta durante toda a manhã. Foram 

determinados os sólidos sedimentáveis, pH e temperatura de todas as amostras coletadas. Além destes 

parâmetros, foram determinados sólidos totais nas amostras 1, 3 e 6. A temperatura (medida em loco) 

e o pH, analisados em todas as amostras, foram monitorados com o objetivo de verificar se atendem 

aos padrões exigidos pelo CONAMA n° 430 (BRASIL, 2011) para lançamento de efluente em corpos 

hídricos.  

Sempre no licor misto, os dados de oxigênio foram obtidos com o auxílio do oxímetro Lovibond 

Water Testing, que mede a pressão parcial do oxigênio na água através de uma célula palarográfica, 

em três momentos diferentes. Os valores obtidos são expressos em mg/L e foram registrados em 

planilha eletrônica.  

Na primeira semana de coleta, mediu-se o OD antes do processo de aeração começar. Após 

uma hora do início do processo de aeração, realizou-se mais uma medição, com o objetivo de verificar 

o impacto da falta de oxigenação no valo devido ao tempo em que os aeradores ficaram desligados 

(durante aproximadamente 15 horas – das 17h do dia anterior até às 08h da manhã seguinte). Vale 

ressaltar que, como a ETE da UFS permanece mais de 12 horas com o efluente sem oxigenação e sem 
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descartar o efluente, o valo de oxidação se assemelha a um decantador secundário de um sistema de 

lodos ativados convencional. A terceira e última medição da semana A ocorreu uma hora depois do 

desligamento dos aeradores – uma hora é o tempo recomendado pelos operadores da estação, tendo 

em vista a grande quantidade de sólidos na superfície após o processo de aeração. 

Nas semanas tipo B, os dados de OD foram recolhidos em x dias. O ponto inicial foi recolhido 

pouco antes do início da operação dos aeradores no período vespertino, tendo em vista o desligamento 

dos mesmos no período matutino. Após religados, foram coletados pontos a cada 30 minutos, até o 

fim da operação diária. Assim, foi possível observar o comportamento do processo de aeração, sendo 

possível, ainda, comparar ao comportamento do período matutino, observado nas semanas tipo A.  

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Em relação ao pH, o efluente analisado da estação apresentou resultados dentro do esperado, 

ficando próximo à neutralidade, variando entre 7,2 e 8,36. Os valores estão não prejudicam os corpos 

hídricos em casos de despejo do efluente, pois, segundo o CONAMA n° 430 (BRASIL, 2011), deve 

estar entre 5 e 9.  

Para a temperatura, foi verificada uma faixa maior de variação, apresentando valores entre 27,8 

e 31,4°C. Apesar do aumento verificado no período, de acordo com Lopes (2015), a temperatura 

ótima para as atividades bacterianas ocorre entre 25 e 35°C, enquanto o CONAMA recomenda que 

não ultrapasse 40°C. Verificou-se, dessa forma, que ao longo do período de análise, a temperatura do 

efluente esteve dentro da faixa ideal para que ocorram as reações biológicas.  

Após análise em laboratório, obtiveram-se os valores médios de sólidos sedimentáveis no 

efluente do reator UASB de 0,1 mL/L, enquanto o efluente do valo apresentou média de 4,0 mL/L. 

Dessa forma, verificou-se que o valo de oxidação apresentou eficiência negativa na remoção de 

sólidos sedimentáveis na maioria das amostras coletadas, ou seja, o efluente do valo de oxidação 

apresenta maior quantidade de sólidos se comparado com o efluente do UASB. Além disso, o valor 

encontrado no valo não se mostra em conformidade com o limite máximo estabelecido pela 

Resolução do CONAMA n° 430/2011 de 1,0 mL/L. Dessa forma, constata-se que parte do lodo está 

saindo desta unidade do tratamento. Também foi percebido que a concentração de sólidos totais no 

efluente do valo de oxidação foi maior que a do efluente do reator anaeróbio (UASB), indicando que 

o funcionamento da sedimentação do lodo no valo (tratamento aeróbio) não está adequado com os 

tempos de aeração atualmente utilizados.  

Durante a pesquisa, foram verificados valores bem variados da concentração de OD, que 

variaram de acordo com o tempo de funcionamento dos aeradores. No período vespertino, os valores 

foram considerados satisfatórios para o oxigênio dissolvido na maioria dos horários. No entanto, o 

primeiro valor da manhã, após longas horas de interrupção dos aeradores, ficou em torno de 0,6mg/L, 

muito aquém do ideal.  

A Figura 1 mostra o gráfico de OD x Temperatura x Tempo, referente ao dia 27 de setembro 

de 2019, podendo-se verificar o valor inicial abaixo do recomendado, antes do funcionamento dos 

aeradores. Após o início do funcionamento, houve aumento significativo de OD, que decai após o 

impacto inicial.  O comportamento observado na curva da Figura 1 foi semelhante em outros dias de 

coleta, podendo, dessa forma, inferir a importância dos aeradores no aumento de oxigênio.  
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Figura 1 – Temperatura e OD no valo de oxidação (27/09/2019) 

Os dados de OD antes do processo de aeração, nos períodos da manhã e da tarde, resultaram 

em valores médios de 1,55 e 1,37 mg/L, respectivamente, abaixo do recomendado. Os dados 

referentes ao período matutino chegam a apresentar valores próximos a 0,0 (zero), após 

aproximadamente 15 horas com aeradores desligados. De acordo com os dados de Brito (2018), o 

valo de oxidação apresentou eficiência de apenas 12% na remoção de DQO na ETE da UFS, enquanto 

Von Sperling (2014), recomenda números entre 70 e 80% para estações de mesmo porte. A partir do 

baixo valor, observa-se que o elevado período sem oxigenação pode ter prejudicado o 

desenvolvimento dos microrganismos aeróbios, levando à baixa eficiência do reator na remoção de 

matéria orgânica. 

 

4- CONCLUSÕES 

1. O Sistema de aeração da sistema de aeração não se mostra satisfatório quanto à remoção de sólidos 

e à sedimentação do lodo no valo de oxidação; 

2. Capacidade de remoção de matéria orgânica no valo de oxidação insatisfatória, tendo em vista que 

o valo permanece por mais de 12 horas sem a presença de oxigênio, o que inviabiliza o 

desenvolvimento dos microrganismos aeróbios, responsáveis pela degradação da matéria orgânica 

presente no esgoto; 

3. Verificou-se que valo de oxidação da ETE da UFS não trata o esgoto de maneira adequada, visto 

que aumenta a concentração de sólidos durante o processo de tratamento, pelo arraste de lodo; 

4. Constatou-se que não existe um valor de tempo ideal de sedimentação no valo de oxidação, tendo 

em vista que o efluente do UASB adentra de maneira contínua no valo e não foi previsto uma unidade 

de decantador secundário na estação. 
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