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Resumo - Com o crescente aumento de consumo de água, tem-se observado a grande necessidade de 

desenvolvimento de novos processos/tecnologias e a necessidade de produzir esgoto tratado com qualidade e 

capacidade para a utilização em reuso urbano. Novas tecnologias como a utilização de reatores anaeróbios 

seguidos por reatores aeróbios com biomassa fixa para o tratamento de esgoto estão sendo difundidas em nosso 

país, uma vez que esta concepção apresenta compacidade, simplicidade e redução significativa de lodo. O estudo 

de remoção de nutrientes, provenientes de esgoto doméstico, como fósforo e nitrogênio é o principal objetivo 

desta pesquisa. 
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Abstract – With the increasing water consumpition, there has been a great need to develop new processes / 

technologies and the need to produce treated wasterwater quality and capacity for use in urban reuse. New 

techonologies like the use of anaerobic fallowed byaerobic reactors with biomass fixed for sewage treatment are 

being spread in our country, since this desing provides compactness, simplicity and significant reduction of 

sludge. The study of removal of nutrients from domestic sewage, such as phosphorusand nitrogen is the main 

objective of this research 
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INTRODUÇÃO 

Um dos maiores problemas advindos do lançamento excessivo de efluente sem o devido 

tratamento é a eutrofização dos corpos hídricos receptores. Este fenômeno representa um dos 

problemas mais sérios em relação à poluição das águas, causando uma deterioração da sua 

aparência, mortandade de peixes, dentre outros problemas. Em contra partida, o crescente 

aumento de consumo da água nos leva a necessidade de adequação ou criação de novos 

processos/tecnologias com vistas à produção de águas tratadas com qualidade e capacidade 

para a utilização em reuso urbano. Uma possibilidade é á utilização de tecnologias anaeróbias 

e aeróbias de tratamento de águas residuárias, dentre elas a associação de reatores UASB 

(reator anaeróbio de manta de lodo e fluxo ascendente) seguidos por FBAS (filtro aerado 

submerso) com biomassa fixa para o tratamento de esgoto. Está concepção se encontra 

largamente difundida em nosso país visto as condições climáticas favoráveis e será à base do 

tratamento do efluente desta pesquisa. Entretanto esta via de tratamento esta mais aparelhada 

a remover sólidos e a matéria orgânica do esgoto não atenuando, portanto, os compostos mais 

persistentes como os nutrientes. Com isso a remoção de nutrientes como fósforo e nitrogênio 

será realizada através da adição de coagulante cloreto férrico pelo processo de co-precipitação 

físico-química. . Por fim, propõe-se obter um efluente de alta qualidade e passível de reuso de 

forma a contribuir com a preservação de mananciais e melhoria da qualidade de vida da 

população. 

 



 

 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizada uma Estação de Tratamento de Esgoto 

localizada na UFES, sendo composta por um reator UASB seguido por um filtro biológico 

aerado submerso, FBAS, e um decantador secundário. Para o pós-tratamento físico-químico 

foi instalado um filtro terciário, que possui unidades de coagulação, floculação e decantação 

laminar para a remoção de fósforo sob a co-precipitação, como é mostrado na figura 1, além 

de ser introduzido a uma condição anóxica com aporte externa de carbono visando assim, a 

conversão do nitrato a nitrogênio gasoso. Devido a problemas encontrados durante a 

realização do projeto o filtro terciário não foi utilizado e a precipitação para a remoção de 

fósforo foi realizada em bancada. Os ensaios de precipitação foram realizados com auxílio do 

equipamento Jar-test. O coagulante utilizado foi o cloreto férrico (FeCl3), sendo este 

adicionado no efluente do reator FBAS como foi previsto na fase inicial. A concentração do 

coagulante utilizado foi de 75 mg/L como apresentada em metodologia empregada por Silva, 

2009. 
[1]

 

As análises na dos seguintes parâmetros, SST, DQO, NH4+, -, NO2- Ptotal, PO43-, pH, 

OD, potencial redox e Alcalinidade, foram realizadas em bancada no laboratório da 

engenharia ambiental da UFES todos obedecendo os padrões do Standard Methods,1998. 
[2]

 

 

 

 

 

Figura 1: Decantador secundário e Filtro terciário 

 

RESULTADOS 

 

O sistema de tratamento da ETE (UASB+FBAS) foi monitorado durante 

aproximadamente 190 dias e as análises realizadas, para que assim os resultados fossem 

obtidos para discussões. Durante este período, o sistema de tratamento foi operado com uma 

vazão média de 0,45L.s
-1

, resultando em um tempo de detenção hidráulico médio no reator 

UASB de 9,63h e carga orgânica volumétrica afluente média de 0,66kgDQOtot/m
3
d. 

Algumas adversidades como paradas frequentes do sistema foram observadas durante a 

realização do experimento. Mesmo com tal adversidade o sistema obteve uma remoção de 

matéria orgânica e dos sólidos suspensos totais, respectivamente de 72%, 49%, 85% e 72% 

para DQOT, DQOF, DBO5 e SST. Outros parâmetros como OD, pH e temperatura foram 

monitorados como apresenta a Tabela 1. 

 

 

 

Tabela 1 – Concentrações médias de OD, pH e T durante o monitoramento. 



 

 

 

Parâmetros Esgoto 

Bruto 

Efluente 

UASB 

Efluente 

FBAS 

Efluente 

Dec. 

pH 7,01 7,04 7,35 7,25 

OD (mg/L) 0,14 0,31 3,98 4,38 

T (ºC) 32,1 30,2 30,15 30,0 

 

Em relação a remoção de matéria carbonácea o sistema apresentou uma DQOtot média 

afluente e efluente do período de monitoramento foram de 437,97 mgO2/L e 269,94 mgO2/L 

para as amostras brutas, e de 167,85 mg/L e 78,50 mg/L para amostras filtradas resultando em 

eficiências médias totais de remoção de 72% para DQOtot e 48,80% para DQOf. Por sua vez, a 

DBO5 mostrou-se com concentração média de 267 mg/L com remoção média de 85%. Já os 

sólidos suspensos apresentaram variações do tipo afluente com concentração de 62,5 mg/L a 

197 mg/L e no efluente final de 20 mg/L a 62,5 mg/L. Concentrações médias de 145 mg/L no 

afluente e de 35,5 mg/L no efluente atingiram uma remoção média de 72%. 

Ao decorrer do monitoramento obteve-se uma concentração média de fósforo total de 

6,8 mg/L no afluente e 5,0 mg/L no efluente final. Já para o que tange o PO4
3-

 no afluente 

obteve-se uma concentração de 6,3 mg/L e 5,5 mg/L no efluente,  com isso obteve-se 

remoção de 26 % de fósforo total e 12 mg/L de fósforo inorgânico (PO4
3-

). 

Em relação aos parâmetros nitrogenados durante o experimento foram obtidos os 

respectivos resultados com valor médio para conversão de amônio, nitrito e nitrato de 26,64 

mg/L, 61,61 mg/L e  64,69 mg/L. A remoção de nitrogênio apresentou um valor médio de 

24,41%. 

Com a adição do coagulante cloreto férrico pode-se observar que com adição de cloreto 

férrico após o FBAS em pH 7 a remoção apresentou-se com eficiência de 69%, enquanto que 

em pH 4 obteve-se um resultado de 57%. 

No que tange o nitrogênio, obteve-se um resultado de 22,44% de remoção de nitrogênio 

amoniacal durante todo o monitoramento do sistema, de forma que o efluente apresentou um 

valor médio de 29,60 mg/L. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Em relação aos parâmetros nitrogenados, obteve-se resultado de 24,41% de remoção de 

nitrogênio amoniacal durante o monitoramento do sistema, de forma que o efluente 

apresentou um valor médio de 26,64 mgN/L. Vale ressaltar que estes resultado apresenta-se 

acima do que o Conama 357/05 prevê, uma vez que o limite de lançamento é de 20,0 mg/L. 

Com adição de coagulante para a precipitação físico-química houve uma remoção de 22,44% 

de nitrogênio amoniacal. No que tange o fósforo, ocorreu uma remoção de 26% para o fósforo 

total e 12 mg/L de fósforo inorgânico, entretanto este valor encontra-se fora dos padrões de 

lançamento exigido pelo CONAMA 357/05, uma vez que a concentração não deve ultrapassar 

o limite de 0,050 mg/L pois o corpo receptor da ETE em estudo é classificado como classe 2. 

Durante o monitoramento o sistema mostrou-se eficiente para a remoção de matéria orgânica 

mesmo com as constantes paralisações do sistema e das flutuações do esgoto. A DQOtotal 

afluente e efluente apresentou valores de 438 mgO2/L e 110 mgO2/L para as amostras brutas, 

e de 169 mg/L e 91 mg/L para amostras filtradas, resultando em eficiências médias totais de 

remoção de 72% para DQOtot e 48,80% para DQOf. Com relação aos sólidos suspensos totais 

concentrações médias de 145 mg/L no afluente e de 35,5 mg/L no efluente atingiram uma 

remoção média de 72%. Mesmo assim o sistema não conseguiu alcançar uma média inferior a 

30 mg/L, como é determinada pela Resolução do CONAMA 430/2011. 



 

 

Por fim, pode-se concluir que a estação compacta de tratamento de esgoto mostrou 

ineficácia para remoção de nutrientes, uma vez que apresentou valores acima do que é exigido 

pelo CONAMA. Com isso é de suma importância que haja processos físico-químicos 

atrelados a esta estação de tratamento. 

A remoção de nutrientes com adição de coagulante como o cloreto férrico é totalmente 

dependente do controle de pH, por isso que este parâmetro deve ser controlado para que a 

precipitação ocorra de forma efetiva. 

A eficiência de remoção para o fósforo foi de aproximadamente 69% em pH 7,0 e para 

o nitrogênio foi de 24,41%, porém sem controle de pH. Sendo assim, esta estação de 

tratamento durante o seu monitoramento mostrou capacidade de utilização em escala real com 

relação à remoção de fósforo, contudo para remoção de nitrogênio faz-se necessário pesquisas 

complementares para que ocorra efetivamente remoção deste nutriente. Vale ressaltar que, os 

efluentes podem apresentar, após o processo de remoção, teores remanescentes de fósforo e, 

desta maneira, poderão ser utilizados na agricultura, apresentando-se como uma das 

alternativas de reuso do efluente tratado. 
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