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Resumo: Este projeto teve como objetivo avaliar quantitativamente a produção de biogás em filtros 
anaeróbios tratando águas cinzas para reúso em edificações. No que se refere à avaliação da 
eficiência do filtro anaeróbio no tratamento, os resultados obtidos indicaram remoções de sólidos 
suspensos totais (SST) da ordem de 73% e 58% para tempos de detenção hidráulica (TDH) de 8 e 6 
horas, respectivamente. A redução de demanda química de oxigênio (DQO) foi de 40% e 50% para 
os TDH de 8 e 6 horas, respectivamente, resultados ligeiramente aquém do esperado. Quanto à 
produção de biogás, observou-se uma produção média de 98 e 100 ml/dia, para os TDH de 8 e 6 
horas, respectivamente.   
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INTRODUÇÃO 
 
 As águas residuárias denominadas águas 
cinzas são aquelas geradas pelo uso de 
chuveiros, pias, lavatórios, tanques e 
máquinas de lavar roupas, exceto as de 
bacias sanitárias podendo, após tratamento, 
ser reutilizadas em descargas de vasos 
sanitários, lavagens de pisos ou irrigação de 
jardins resultando em econômia de água 
potável, energia e menor produção de esgoto 
doméstico (GONÇALVES, 2006). 
A utilização dos processos anaeróbios para o 
tratamento de águas cinzas é uma opção 
bastante atrativa como pré-tratamento por 
reduzir significativamente a carga orgânica 
aplicada. 
Os filtros anaeróbios são reatores biológicos 
preenchidos com meio suporte, em cuja 
superfície ocorre a fixação e o 
desenvolvimento de microrganismos 
anaeróbios na forma de biofilmes.  
Quanto à produção de biogás, os resultados 
apresentados por Elmitwalli (2007) indicam 
que a DQO afluente contribui para a fase 
metanogênica da digestão anaeróbia de águas 
cinzas em 51, 40 e 38% para os tempos de 
detenção hidráulica de 16, 10 e 6 horas, 
respectivamente. Ainda segundo o autor, o 
gás produzido em reatores anaeróbios 
tratando água cinza pode ser utilizado para o 
aquecimento e produção de eletricidade, se for 
combinado com o biogás produzido no 

tratamento anaeróbio das águas negras de 
esgoto convencional.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Caracterização quali-quantitativa da água 
cinza bruta 
 
No presente estudo, a produção de água cinza 
bruta foi suficiente para suprir às 
necessidades de apenas filtro, sendo as 
características qualitativas da mesma 
coincidentes às de diversas literaturas.  
 
Avaliação da eficiência do filtro anaeróbio 
 
O filtro apresentou resultados aquém na 
redução da DQO total com uma eficiência 
média de 40% e 50% para TDH de 8h e 6h 
respectivamente. 
Outro parâmetro que merece destaque é a 
turbidez cuja eficiência esteve próximo de 53% 
e 55% para THD de 8h e 6h respectivamente. 
Com relação à sólidos suspensos totais o filtro 
anaeróbio alcançou uma eficiência média de 
66% para todo o tempo de estudo.  
Os resultados de pH mostrou-se ligeiramente 
alcalino, indicando uma razoável capacidade 
de tamponamento no processo, importante 
para uma boa degradação anaeróbia com uma 
média de 7,52. 
Com relação à cloretos houve uma alta na 
concentração desse íons, chegando a quase 
dobrar do início até o final do estudo muito em 
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função do uso de sabões (lavagem roupas) e 
urina (no momento do banho) que fizeram 
parte da composição da água cinza bruta. 
 
Avaliação da produção de biogás 
 
Os resultados obtidos das medidas de biogás 
indicaram uma média de 98 mL/d, concluindo 
que houve presença de atividade 
metanogênica no filtro anaeróbio.  
No que diz respeito aos fatores que poderiam 
influenciar na produção de biogás, houve na 
pesquisa um momento em que a temperatura, 
em baixa, reduziu a produção de biogás, ou 
seja, baixa temperatura reduz o metabolismo 
das bactérias reduzindo assim a sua 
produção. Já em um outro momento, apesar 
da temperatura continuar em queda ( passado 
de 30º para 24º em média), a produção de 
biogás aumentou, seguindo o aumento 
gradativo da carga orgânica aplicada 
(chegando a picos de 1000 mg/L de DQO), ou 
seja, com mais alimento, maior a degradação 
por parte das bactérias e maior a produção de 
biogás. No entanto, em alguns pontos do 
estudo, viu-se algumas interrupções na 
tendência de crescimento da produção de 
biogás, sendo esses fatos caracterizados por 
toxicidade pela presença de cloretos, íons que 
inibem as bactérias que degradam a matéria 
organcica presente na água cinza, inibindo 
com isso a podução de biogás. 
Já o estudo da relação C:N:P para o processo 
biológico apontou baixos teores de nutrientes 
em relação ao teor de matéria orgânica 
afluente. Segundo Piveli e Kato (2006), para 
cada 350 mg/L de DQO reduzida, seriam 
necessários 7 mg/L de nitrogênio e 1 mg/L de 
fósforo. Assim, visando equilibrar a relação 
entre os parâmetros, experimentou-se a 
adição de certo teor de urina (nitrogênio) à 
água cinza bruta nos meses finais da 
pesquisa. Os resultados mostraram que houve  
um impacto significativo na remoção de 
matéria orgânica após esta interferência, 
indicando maiores reduções de DQO em 
períodos de maior teor de nitrogênio total no 
afluente.  
 
CONCLUSÃO 
 
Os resultados obtidos indicam que há uma 
relação estreita entre as variáveis carga 
orgânica aplicada, temperatura e produção de 
biogás. Notadamente, em períodos de 
temperatura mais baixa, a produção de biogás 
na planta é reduzida ainda que uma razoável 
carga orgânica seja aplicada. O 
comportamento inverso também se evidenciou 
quando uma razoável produção de biogás foi 

mantida, ainda que a carga orgânica não fosse 
tão alta, mas, sobretudo pelo fato do reator 
estar operando em altas temperaturas. Este 
comportamento demonstra uma clara 
influência da temperatura na atividade 
metanogênica das bactérias. 
Com relação aos demais parâmetros, o filtro 
obteve uma eficiência média, dando destaque 
para a evolução na redução de matéria 
orgânica no fim do estudo, quando foi 
aumentado a concentração de pouco mais de 
duas vezes, melhorando assim a sua 
eficiência. 
Outro ponto observado no estudo aqui 
presente foi a estreita relação carbono, 
nitrogênio e fósforo (C:N:P) que foi 
fundamental para o entendimento para se 
explicar a baixa dedução de DBO5 que 
manteve uma eficiência média de apenas 
22%, muito pela falta de nitrogênio na água 
cinza bruta. Adicionalmente, as análises dos 
íons cloretos sugerem a ocorrência de certa 
toxicidade no processo, o que certamente 
pode ter contribuído para a redução do biogás. 
Do ponto de vista operacional, a compreensão 
dos fenômenos inerentes ao processo de 
digestão anaeróbio será imprescindível para a 
elaboração de modelos do processo, sendo 
estes últimos perfeitamente aplicáveis a 
sistemas de diagnósticos operacionais e para 
detecção de falhas na planta. 
 
Agradecimentos 
 
Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) pela bolsa de 
Iniciação Científica, e ao Núcleo de 
Biotecnologia Aplicada em Saneamento da 
UFES (Núcleo Água). 
 

REFERÊNCIAS 
 
GONÇALVES, R. F. (Coordenador) Uso 
racional de águas em edificações. Rio de 
Janeiro: ABES, 2006. 

PIVELI, R. P., KATO, T. M. Qualidade das 
águas e poluição: Aspectos físico-químicos. 
Capítulo 11, pp 223-224. ABES. Capítulo 
Nacional da AIDIS. 2006. 

ELMITWALLI, T.A.; OTTERPOHL, R. 
Anaerobic Biodegradability and treatment 
of grey water in upplow anaerobic sludge 
blanket (UASB) reactor. Department of Civil 
Engineering, Benha High Institute of 
Technology, Benha University, P.O. Box 
13512, Benha El-Gedida, Benha, Egypt. In: 
Elsevier. February 2007. 


