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RESUMO 

 

A água é uma das substâncias de maior relevância na terra, por estar diretamente relacionada à 

sobrevivência. Este trabalho propõe avaliar a eficácia técnica da eletroflotação, na redução de 

matéria orgânica do esgoto doméstico, em uma estação de tratamento de esgoto. O estudo 

constitui-se em uma pesquisa experimental quantitativa. Foi desenvolvida na estação de 

tratamento de esgoto, da Compensa, situada na PE-60 no município de Rio Formoso-PE. Foram 

Realizadas as coletas de cinco litros das amostras em dois pontos diferentes: a entrada (o esgoto 

bruto) e saída da lagoa, sendo nos meses de agosto, setembro e outubro de 2017, em cinco 

momentos distintos. Em seguida direcionadas para o tratamento por eletroflotação, no 

laboratório de circuito elétricos do departamento de engenharia elétrica do campus Recife da 

UFPE. Após os experimentos foram levadas tanto as amostras da estação de tratamento, quanto 

a dos pós testes, para analises físico-químicas e microbiológicas. Em seguida os resultados dos 

dados foram tabulados e executados em tabelas e gráficos utilizando o programa Microsoft 

Excel 15.0 (Office 2013). Identificou-se que o tratamento através da eletroflotação, possui 

pontos favoráveis e também a serem corrigidos. Na questão positiva houve redução em média 

DQO 68,4% e da DBO 71%, houve diminuição bastante satisfatória da matéria orgânica, já 

previsto na literatura e em contrapartida houve aumento do pH e da temperatura. O tratamento 

com a eletroflotação atendem aos parâmetros de DQO e DBO, no que trata da redução de carga 

orgânica, da resolução 430 do CONAMA 2011. 

 

Palavras chaves: Efluentes, Eletroflotação e Estação de Tratamento  

  

 
 

  



 

 

 

 

  

ABSTRACT 
 

Water is one of the most important substances on earth because it is directly related to survival. 

This work proposes to evaluate the technical efficacy of the electroflotation, in the reduction of 

the organic matter of the domestic sewage, in a sewage treatment plant. The study is a 

quantitative experimental research. It was developed at the Compensa sewage treatment plant, 

located at PE-60 in the municipality of Rio Formoso-PE. Five liters of the samples were 

collected in two different points: the entrance (the raw sewage) and the lagoon exit, in August, 

September and October of 2017, in five different moments. They were then directed to the 

electroflotation treatment in the electrical circuit laboratory of the electrical engineering 

department of the UFPE campus in Recife. After the experiments, both the treatment plant and 

the post-test samples were collected for physico-chemical and microbiological analyzes. The 

data results were then tabulated and executed in tables and graphs using the Microsoft Excel 

15.0 program (Office 2013). It was identified that treatment through electroflotation has 

favorable points and should also be corrected. In the positive question, there was a reduction in 

the average of COD 68.4%, BOD 71%, there was a very satisfactory reduction of the organic 

matter, already predicted in the literature, and in counterpart, and there was an increase of pH 

and temperature. The treatment with electroflotation complies with the parameters of COD and 

BOD, with respect to the organic load reduction, of resolution 430 of CONAMA 2011 

 

 

Keywords: Effluents, Electroflotation and Treatment Station 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A água é a principal e a mais abundante substância para sobrevivência humana em 

nosso planeta, bem como a própria existência da vida como um todo. A disponibilidade da água 

em nosso planeta é cerca de 70% da superfície terrestre, sendo que 97,5% são de águas salgadas 

e 2,5% águas doces. Dos 2.5% de águas doces disponíveis, aproximadamente 99,7% estão nas 

calotas polares e nos lençóis profundos, restando apenas 0,3% que temos acesso através das 

águas superficiais. O crescimento, a perspectiva de vida populacional a nível global tem levado 

o consumo inconsciente e, consequentemente, a escassez de águas disponíveis para consumo. 

O Planeta possui água de forma abundante, porém as dificuldades enfrentadas são: a não 

uniformidade da distribuição hídrica, crescimento populacional acelerado e consumo 

desordenado das águas (PINTO, 2009). 

O Brasil destaca-se hidricamente em relação a outros países, porém não possui uma 

distribuição uniforme das águas nas regiões do mesmo. Aproximadamente 70% das águas doces 

do país encontram-se na Região Amazônica, a qual é habitada por 5% da população (ANA, 

2002). Devido a não ordenação dos recursos hídricos, aumento da população, consumo 

inconsciente e ações antrópicas em relação aos corpos de águas, tem gerado poluição e, 

consequentemente, impactos ambientais. 

Devido à situação de consumo e escassez, tem aumentado o cuidado e a preocupação 

com o uso dos recursos hídricos, resultando na valorização da água disponível como bem de 

consumo. Órgãos ambientais têm aplicado legislações ambientais com maior rigor. No Brasil, 

a Lei Nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, que 

tem como objetivo proposto assegurar disponibilidade de água em padrões de qualidade 

adequados aos respectivos usos através da utilização racional e integrada dos recursos hídricos. 

  A utilização acelerada dos corpos d’água a nível doméstico, agrícola e principalmente 

pela indústria tem motivado a atenção ambiental para o tratamento do pós-uso da água, ou seja, 

dos efluentes. O tratamento de efluentes industriais e domésticos vem sendo um importante 

tema das questões ambientais, tanto na área de legislação e prevenção, quanto na área de 

pesquisa e de aplicações tecnológicas. O tratamento biológico de efluentes líquidos é uma das 

principais preocupações para a adequação à legislação dos sistemas de tratamento dos diversos 

setores, incluindo os que possuem nos efluentes, poluentes tóxicos.  
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Os efluentes com cargas orgânicas são um problema particular, pois o meio ambiente 

não os absorve facilmente e a contaminação por compostos orgânicos dissolvidos em água e 

em ecossistemas aquáticos ou terrestres, assume grande importância. Assim, cresce a 

preocupação com esses elementos e as pesquisas no tratamento de efluentes são cada vez mais 

incentivadas (CASAS, 2004). Os efluentes resultantes dos processos industriais, se despejados 

em corpos d’água, podem causar sérios danos ambientais. Com a escassez de água potável no 

mundo, algumas indústrias tratam seus efluentes para serem reusados e apesar de ser uma água 

de baixa qualidade, seu preço é de 5% do valor da água normal e apresenta grande importância 

na preservação dos recursos naturais (CASAS, 2004). 

Diversos métodos são utilizados na remoção de poluentes das águas residuais de 

origem industrial e doméstica: Métodos Físicos (decantação, flotação e floculação); Métodos 

Químicos (aditivo químico) e Métodos Biológicos: aeróbio e anaeróbio (PINTO, 2009). 

Entretanto, quando se objetiva a degradação de compostos orgânicos tóxicos, principalmente 

os recalcitrantes, os tratamentos convencionais, para uma grande maioria dos casos, não 

possuem o desempenho desejado na eliminação ou diminuição do impacto do despejo no meio 

ambiente, o que leva à pesquisa de métodos alternativos que visam à melhoria da eficiência dos 

sistemas de tratamento empregados conjuntamente ou isoladamente. 

A eletroflotação é um processo simples, que flota poluentes para a superfície da água, 

através de minúsculas bolhas de gases hidrogênio e oxigênio ou cloro, gerados por eletrólise da 

água, na base de um reator eletroquímico, de acordo com (Chen, 2003). 

Segundo Rangel (2008) a tecnologia da eletroflotação é efetiva na remoção de 

partículas coloidais, óleos, graxas e poluentes orgânicos. As bolhas de gás formadas na 

superfície do eletrodo fazem contato com as gotas de óleo fixada por adsorção e transportadas 

para superfície, onde ocorre a remoção do óleo. 

A eletroflotação tem um desempenho melhor que a flotação a ar dissolvido, 

sedimentação ou flotação induzida. Na eletroflotação, os gases produzidos são gerados a partir 

da eletrólise da água: gás hidrogênio (H2), gás oxigênio (O2) e gás cloro (Cl2). Com a má 

utilização, distribuição e poluição dos corpos d’água, há uma necessidade do estudo da 

degradação e do tratamento mais eficaz e com menor tempo, usando a tecnologia, remoção de 

matéria orgânica na estação de tratamento de esgoto doméstico. 

A pesquisa, que se fez necessário ir a campo, foi realizada na estação de tratamento de 

esgoto da Compesa, situada na PE - 60 no município de Rio Formoso, Pernambuco. Algumas 

atividades foram desenvolvidas, como, as amostras foram direcionadas para os experimentos, 



19 

 

  

a eletroflotação no laboratório de Circuitos Elétricos do Departamento de Engenharia Elétrica, 

do campus Recife da UFPE e após os ensaios, as mesmas foram encaminhadas para o 

laboratório de controle de qualidade da Compesa, situado no bairro do Cabanga, região 

metropolitana do Recife.   

Desta maneira, a presente pesquisa teve como objetivo avaliar a eficácia técnica, na 

redução de matéria orgânica do esgoto doméstico utilizando a eletroflotação, tendo como 

finalidade a eficiência, redução do tempo na remoção dos compostos orgânicos; foi 

desenvolvida na estação de tratamento de esgoto no município de Rio Formoso – PE, como dito 

anteriormente. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A água 

 

A água é a substância que possibilitou a existência da vida no planeta, ratificando a sua 

importância, devido aos altos valores em termos percentuais, nos seres vivos. A quantidade 

percentual de água nos indivíduos, possuem relevância e é variável, em relação a idade, 

tamanho, ambiente de vivências e metabolismo dos indivíduos (BRANCO, 1993) 

Deste modo, a água como sabe-se é um elemento essencial para a vida, no entanto, no 

mundo em que estamos vivendo atualmente, ela tem sido canal direto de diversos problemas na 

área da saúde e no desenvolvimento de patologias de veiculação hídrica, como por exemplo, a 

hepatite A (esta que é possível adquirir através da água contaminada com microrganismos de 

origem entérica/intestinal), isto pode ocorrer por meio da contaminação dos corpos de água, 

através dos esgotos domésticos e industriais, bem como a falta de saneamento básico e a 

ausência de tratamento da água. 

Sendo assim, a poluição industrial, ao longo da história, diante das oscilações climáticas 

e ações antrópicas, contribuiu nas emissões de gases, gerando fenômenos atípicos na natureza, 

como o El ninho (fenômeno este que é o desequilíbrio da água, o qual em alguns lugares fica 

extremamente seco e em outros tem chuva em abundância), este ocasiona problemas de caráter 

ambiental, dentre eles, os hídricos, principalmente nas regiões áridas de todo o mundo. Existe 

o acesso a água, porém de forma limitada, no que se refere a qualidade e também a quantidade 

suficiente para atender a demanda. Entretanto, foi após o advento da Revolução Industrial, que 

houve duas problemáticas, sendo respectivamente, o aumento do consumo inconsciente de água 

e contaminação e poluição dos corpos hídricos receptores (TUNDISI, 2006; SEIFFERT, 2010). 

Assim como as riquezas são distribuídas de forma irregular entre as nações, por questões 

políticas a distribuição da água deve ser analisada nessa mesma perspectiva, pois não se pode 

considerar que a sua distribuição natural desigual e as mudanças climáticas sejam apontadas 

como únicas causas da atual crise hídrica global. 

Desta maneira, de acordo com Ribeiro (2008), com 70% da superfície da Terra coberta 

por água, imagina-se que ela estaria acessível a todos. Mas deste total de água da superfície, 

97% é formado por águas salgadas e apenas 3% por água doce. Deste volume de água doce, 

71% são de difícil extração, pois estão localizadas nas geleiras. Os outros 29% restantes de água 
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potável no mundo estão distribuídos em águas subterrâneas (18%), rios e lagos (7%) e umidade 

do ar (4%). De toda a água doce acessível, apenas 8% dela são destinadas para os domicílios, 

pois 70% da água consumida no mundo são utilizadas na agricultura e 22% nas indústrias. 

Contudo, o consumo de água por setor oscila de acordo com a renda dos países. Nos 

países ricos, o maior volume do consumo se concentra no setor industrial, e nos países pobres 

na agricultura. O consumo nos domicílios dos países de renda elevada também é maior que os 

de renda média e baixa. Existem territórios e regiões que possuem grandes quantidades deste 

recurso, enquanto em outros pontos do planeta não apenas é um bem escasso como também é 

responsável pela miséria e conflitos Inter e extraterritoriais. Para definir essas situações e 

mensurar as quantidades de água disponíveis nesses países e regiões, segundo Ribeiro (2008), 

os conceitos mais usados mundialmente são os de escassez hídrica e o de estresse hídrico: 

 

A escassez hídrica é uma das medidas de avaliação geográfica de uma unidade 

territorial. Ela pode ser física e econômica. Quando a quantidade de água 

disponível de um país não é suficiente para prover as necessidades da sua 

população, existe uma escassez física da água. Se um país não tem recursos 

financeiros para levar água de qualidade e em quantidade suficiente à sua 

população, apesar de ela ocorrer em seu território, à escassez econômica. Em 

geral a escassez é mesurada a partir do estoque hídrico de cada país mais a 

água renovável dividida pelo total da população (RIBEIRO, 2008).  

 

  Mediante a problemática, a necessidade de canalização adequada dos recursos 

hídricos, as várias maneiras de utilizações, viabilizando a qualidade da água e quantidade 

utilizadas em diversos fins. Esta é um dos grandes desafios da humanidade, saber aproveitar 

seus recursos hídricos, de forma a garantir suas formas variadas de utilizações, porém de forma 

sustentável (Richter,2009). 

 

2.2 Saneamento Ambiental 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), define-se saneamento como 

controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeitos 

nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social. Com outras palavras, pode-se dizer que 

saneamento caracteriza o conjunto de ações socioeconômicas que pretende alcançar salubridade 

ambiental. 
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A utilização do saneamento como instrumento de promoção da saúde pressupõe a 

superação dos entraves tecnológicos, políticos e gerenciais que têm dificultado a extensão dos 

benefícios aos residentes em áreas rurais, municípios e localidades de pequeno porte.  

Mais de um bilhão de habitantes na Terra não têm acesso à habitação segura e a 

serviços básicos, embora todo ser humano tenha direito a uma vida saudável e produtiva, em 

harmonia com a natureza. No Brasil, as doenças resultantes da falta ou de um inadequado 

sistema de saneamento, especialmente em áreas pobres, têm agravado o quadro epidemiológico 

(BRASIL, 2006). 

Os esgotos sanitários são gerados a partir da utilização das águas de abastecimento e 

podem ser classificados em urbanos e rurais. As atividades domésticas, comerciais, públicas, 

industriais e agrícolas utilizam água de abastecimento pública, ou de outras fontes de 

abastecimento, e a ela agregam matéria de diversificada composição física, química e biológica 

(JORDÃO; VOLSCHAN JÚNIOR, 2009).  

O sistema de esgotos sanitários é o conjunto de obras e instalações que propicia coleta, 

transporte e afastamento, tratamento, e disposição final das águas residuais, de uma forma 

adequada do ponto de vista sanitário e ambiental. O sistema de esgotos existe para afastar a 

possibilidade de contato de dejetos humanos com a população, com as águas de abastecimento, 

com vetores de doenças e alimentos (GUIMARÃES, CARVALHO e SILVA, 2007). 

Com a construção de um sistema de esgotos sanitários em uma comunidade procura-

se atingir os seguintes objetivos: afastamento rápido e seguro dos esgotos; coleta dos esgotos 

individual ou coletiva (fossas ou rede coletora); tratamento e disposição adequada dos esgotos 

tratados, visando atingir benefícios como conservação dos recursos naturais; melhoria das 

condições sanitárias locais; eliminação de focos de contaminação e poluição; eliminação de 

problemas estéticos desagradáveis; redução dos recursos aplicados no tratamento de doenças; 

diminuição dos custos no tratamento de água para abastecimento (LEAL, 2008). 

Segundo Cavinatto (1992), desde a antiguidade o homem aprendeu intuitivamente que 

a água poluída por dejetos e resíduos podia transmitir doenças. Há exemplo de civilizações, 

como a grega e a romana, que desenvolveram técnicas avançadas para a época, de tratamento e 

distribuição da água. A descoberta de que seres microscópios eram responsáveis pelas moléstias 

só ocorreu séculos mais tarde por volta de 1850, com as pesquisas realizadas por Pasteur e 

outros cientistas. 
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A partir de então descobriu-se que mesmo solos e águas aparentemente limpos podiam 

conter organismos patogênicos introduzidos por material contaminado ou fezes de pessoas 

doentes. 

Segundo o Manual de Saneamento da FUNASA, onde se encontra algumas 

experiências exitosas em saneamento, são citadas algumas das principais doenças transmitidas 

pela água ao homem, através de microrganismos de origem fecal, causados pelo inadequado 

tratamento e disposição das excretas e dos esgotos, entre as quais se destacam: (BRASIL. 

BRASIL, 2004). 

Nessa concepção, o saneamento está voltado para a sustentabilidade dos sistemas de 

educação e ações associadas e para a sua adaptação ao contexto geral onde são executados. 

Busca a articulação entre instituições e a população com vistas ao seu fortalecimento, 

compartilhando com ela e com outros setores técnicos envolvidos a responsabilidade pelas 

ações e decisões. Compreende a educação sanitária e ambiental voltada para a promoção do ser 

humano. O componente Educação Ambiental é fundamental nos projetos de saneamento, pois 

permite à população o conhecimento dos benefícios trazidos por este, além de conscientizá-la 

sobre a importância da mudança de comportamento, visando a preservação do meio ambiente 

e qualidade de vida (BRASIL, 2006). 

 

2.2.1 Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA)  

 

Sociedade anônima de economia mista, com fins de utilidade pública, a Compesa está 

vinculada ao Governo do Estado de Pernambuco por meio da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico. É uma empresa provida de personalidade jurídica de direito privado, tendo o 

Estado como seu maior acionista. 

A Compesa foi criada no ano de 1971 com a missão de levar água e esgotamento 

sanitário aos pernambucanos. Desde aquela época, uma forte expansão foi projetada todos os 

anos e, atualmente, a companhia opera em 173 dos 185 municípios do Estado, incluindo o 

arquipélago de Fernando de Noronha. (COMPESA, 2017). 

 

Oficialmente, a Companhia Pernambucana de Saneamento foi criada pela Lei 

nº 6307, em 29 de julho de 1971. A ideia era gerir, em uma única autarquia, 

os projetos que atenderiam ao Plano Nacional de Saneamento (Planasa), 

garantindo a viabilidade econômico-financeira da relação entre Estado e 

União, seguindo os moldes do Banco Nacional de Habitação (BNH). Para isso, 

a Saneamento do Recife (Saner) e a Saneamento do Interior de Pernambuco 



24 

 

  

(Sanepe) tornaram-se as subsidiárias da nova empresa, que substituiria o 

Fundo de Saneamento de Pernambuco (Fundespe). Três anos mais tarde, as 

organizações foram extintas e a unificação dos serviços foi concluída em 

1974. (COMPESA, 2017, p. 01). 

 

Assim, no princípio, o abastecimento de água em Pernambuco era limitado a uma 

fração de sua capital. Uma tubulação ligada ao Açude do Prata guarnecia o Recife a partir de 

uma repartição administrada pela Companhia do Beberibe, organização inglesa que ofereceu 

seus serviços a cidade entre os anos de 1837 e 1912. “Hoje, quase todos os 184 municípios do 

Estado, incluindo o distrito de Fernando de Noronha, estão na rota de trabalho da Compesa, que 

atua, desde 1971, para levar água e esgotamento sanitário aos pernambucanos”. (COMPESA, 

2017, p. 01). 

 

Sua origem remonta a necessidade da administração estadual assumir o 

serviço de abastecimento de água e saneamento como uma questão pública, 

um direito da população, que crescia com as cidades. Não por acaso, o governo 

criou, em 1909, a Comissão de Saneamento, cuja atuação perdurou até a 

criação do Departamento de Saneamento do Estado, em 1946. Seu foco era a 

capital, embora já iniciasse, pouco a pouco, a implantação de sistemas de 

abastecimento nos municípios do interior. (COMPESA, 2017, p. 01) 

 

Deste modo, após esses empreendimentos, existiu a primordialidade de se possuir um 

vínculo com um órgão gestor único, com a finalidade de firmar a efetivação do Plano Nacional 

de Saneamento – Planasa, nos moldes prescritos pelo Banco Nacional da Habitação – BNH. “O 

objetivo era travar uma articulação perfeita entre o planejamento federal e a política 

governamental do Estado, com vistas a garantir a viabilidade econômico – financeira e a levar 

o abastecimento de água com sucesso a um número maior de pernambucanos” (COMPESA, 

2017, p. 01). 

Instituída sob a Lei nº 6.307, de 29 de julho de 1971, a Compesa formou-se nessa 

conjuntura, com o desaparecimento da autarquia do Fundo de Saneamento de Pernambuco – 

Fundespe. As duas organizações de saneamento existentes: Saneamento do Recife – Saner e 

Saneamento do Interior de Pernambuco – Sanepe restabeleceram-se suas auxiliares. 

(COMPESA, 2017). 

 

Em julho de 1974, foi dado o último passo para consolidar o sistema de 

saneamento no Estado: extinguiram-se as organizações, e os serviços de água 

e esgoto passaram a ser centralizados sob a marca da Compesa. Prestes a 

completar quatro décadas, a empresa está desenvolvendo o maior programa 
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de investimento de toda sua história, realizando intervenções e obras em todas 

as regiões de desenvolvimento do Estado, do Litoral ao Sertão. Além disso, 

sua administração tem realizado uma grande transformação na própria gestão, 

com foco na melhoria dos resultados empresariais e na qualidade do serviço 

prestado aos pernambucanos. (COMPESA, 2017). 

 

Por conseguinte, o objetivo é tornar real o procedimento governamental para o setor: 

a globalização do acesso a água e ao saneamento em todos os municípios, de modo sustentável 

e cidadão. (COMPESA, 2017). 

 

2.2.1.1 Estação de tratamento de esgoto (ETE) - Rio Formoso-PE 

 

 Segundo CASAS (2004), os processos de tratamento dos esgotos são formados por 

uma série de operações unitárias empregadas para a remoção de substâncias indesejáveis, ou 

para transformação destas substâncias em outras de forma aceitável. 

Assim, a estação de tratamento de esgoto da COMPESA localiza-se na PE – 60, no 

município de Rio Formoso, Pernambuco. Caracteriza como uma estação de tratamento 

secundário, sendo administrada por uma sociedade anônima de economia mista, com fins de 

utilidade pública. (COMPESA, 2015). 

A estação é composta por três tratamentos, em um, atrelados para alcança as metas e 

objetivos com os efluentes domésticos. Estão o Reator UASB (Figura 1), Lagoa Facultativa 

Aerada (Figura 2) e Filtro Biológico (Figura 3), as quais são possíveis visualizar nas próximas 

páginas. (COMPESA, 2015). 
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Figura 01: Reator UASB da estação de Esgoto da Compesa, no Munícipio de Rio Formoso - 

PE. 

 Fonte: Próprio Autor 

 

Figura 02: Lagoa Facultativa Aerada da Estação de esgoto da Compesa, no Município de Rio 

Formoso – PE 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 03: Filtro Biológico da Estação de esgoto da Compesa, no Município de Rio Formoso 

– PE 

Fonte: Próprio autor 

 

 

É possível observar em cada figura acima como é a forma física de cada etapa que a 

água passa dentro da estação de esgoto da Compesa de Rio Formoso – PE. 

Assim, é válido ressaltar que a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) - Rio formoso 

- PE tem uma Vazão Média de 44,5l/s e atende uma população de 15.830 habitantes, possuindo 

um tempo de retenção hidráulica de 6,75h e a Taxa de Sedimentação: 25,9 m3/m2 dia e o tempo 

de permanência na lagoa: 2,4 dias. ETE têm um desempenho satisfatório que atende a resolução 

do CONAMA 430, de maio de 2011 (COMPESA, 2015). 

 

2.2.2 O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA 

(RESOLUÇÃO Nº 430, DE 13 DE MAIO DE 2011) 

 

Com o objetivo de controlar o lançamento de efluentes, o Brasil (2011) criou a 

Resolução n° 430, complementando e alterando a Resolução n° 357 (2005), estabelecendo 

condições e padrões para o lançamento de efluentes de ETEs. Segundo a mesma legislação 

ambiental, os responsáveis por fontes poluidoras deverão atender a legislação. A Resolução 

CONAMA 430/11, art. 15, trata a questão dos rios intermitentes da seguinte forma:  
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Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre condições, parâmetros, padrões e 

diretrizes para gestão do lançamento de efluentes em corpos de água 

receptores, alterando parcialmente e complementando a Resolução no 357, de 

17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. 

 

Segundo o CONAMA, na sua Seção III, as Condições e Padrões para Efluentes de 

Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários, com foco no: 

 

Art. 21. Para o lançamento direto de efluentes oriundos de sistemas de 

tratamento de esgotos sanitários deverão ser obedecidas as seguintes 

condições e padrões específicos: 

I - Condições de lançamento de efluentes: 

a) pH entre 5 e 9; 

b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo 

receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura;  

c) materiais sedimentáveis: até 1 ml/l em teste de 1 hora em cone Inmhoff. 

Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja 

praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente 

ausentes; 

d) demanda Bioquímica de Oxigênio-DBO 5 dias, 20°C: máximo de 120 

mg/L, sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de 

efluente de sistema de tratamento com eficiência de remoção mínima de 60% 

de DBO, ou mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico que 

comprove atendimento às metas do enquadramento do corpo receptor. 

e) substâncias solúveis em hexano (óleos e graxas) até 100 mg/L;  

f) ausência de materiais flutuantes.  

 

 

2.3 SISTEMAS DE TRATAMENTOS DE ESGOTO 

 

Os processos de tratamento dos esgotos são formados por uma série de operações 

unitárias empregadas para a remoção de substâncias indesejáveis, ou para transformação destas 

substâncias em outras de forma aceitável. A remoção dos poluentes no tratamento, de forma a 

adequar o lançamento a uma qualidade desejada ou ao padrão de qualidade estabelecido pela 

legislação vigente, está associada aos conceitos de nível e eficiência de tratamento. (VON 

SPERLING, 2005). 

O tratamento dos esgotos é usualmente classificado através dos seguintes níveis: 

preliminar, primário, secundário e terciário. O tratamento preliminar tem como objetivo 

principal a remoção de sólidos grosseiros e de areia, por meio de mecanismos básicos de ordem 

física. O tratamento primário destina-se, por meio de mecanismos básicos de ordem física (por 
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exemplo, decantação e floculação) à remoção de sólidos flutuantes (graxas e óleos) e à remoção 

de sólidos em suspensões sedimentáveis e, em decorrência, parte da matéria orgânica. No 

tratamento secundário predominam os mecanismos biológicos e o objetivo é principalmente a 

remoção de matéria orgânica e, eventualmente, nutrientes (nitrogênio e fósforo). O tratamento 

terciário se objetiva a remoção de poluentes específicos, ou ainda remoção complementar de 

poluentes não suficientemente removidos no tratamento secundário. (CRESPILHO et al., 

2004). 

A remoção de nutrientes e de organismos patogênicos pode ser considerada como 

integrante do tratamento secundário ou do tratamento terciário, dependendo do processo 

adotado. Os tratamentos, em suma, podem ser o mais vasto possível, foram definidos alguns 

como sendo convencionais (tratamento comumente utilizado e não convencionais - novas 

tecnologias). 

 

2.3.1 Sistemas de Tratamentos Convencionais Aplicado na estação de tratamento de 

esgoto em Rio Formoso-PE 

 

2.3.1.1 UASB 

 

De acordo com CHERNICHARO et al., (2014), é no reator UASB 

(UpflowAnaerobicSludgeBlanket), que também pode ser chamado de reator anaeróbio de fluxo 

ascendente e manta de lodo, que acontece o processo que atua na estabilização da matéria 

orgânica, isto de forma anaeróbica, por intermédio de microrganismo que se desenvolve de 

forma dispersa em meio liquido. No processo são dimensionadas em três fases para separação, 

onde o reator UASB é deliberado de forma cônica ou piramidal, permitindo assim que o efluente 

saia clarificado, há coleta de biogás gerado no processo e também a retirada de sólidos do 

sistema. A retirada do lodo é periodicamente no sistema e se encontra de forma estável, ficando 

em si apenas a secagem e a disposição. Os sólidos recolhidos são biomassas que ficam retido 

no reator por um tempo sistematizado para que haja degradação da matéria orgânica (SANTOS 

et al., 2014) (Figuras 04 a 08). 
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Figura 04. Entrada do reator UASB na estação de tratamento de esgoto da Compesa, Rio 

Formoso-PE. 

Fonte: Próprio autor 

 
 

 

Figura 05. Direcionamento para o processo de separação do reator UASB na estação de 

tratamento de esgoto da Compesa, Rio Formoso-PE. 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 06. Separação no reator UASB na estação de tratamento de esgoto da Compesa, Rio 

Formoso-PE. 

Fonte: Próprio autor 

 
 

 

Figura 07. Local onde o lodo seca e direciona a água que segue para  aproxima etapa no reator 

UASB na estação de tratamento de esgoto da Compesa, Rio Formoso-PE. 

Fonte: Próprio autor 
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 Nas figuras acima, é possível visualizar cada local de maneira mais clara e detalhada 

do reator UASB na estação de tratamento de esgoto da Compesa, Rio Formoso-PE e o que 

acontece em cada imagem posta a nível de esclarecimento. Abaixo será possível entender como 

o processo acontece no reator, através do diagrama abaixo. 

 

Figura 08: Diagrama de como acontece o processo no reator UASB na estação de tratamento 

de esgoto da Compesa, Rio Formoso-PE. 

Fonte: Próprio autor 

 

 

 

2.3.1.2 Sistemas de Lagoa de Estabilização 

 

 A finalidade da construção de lagoa de estabilização é ter em foco o tratamento das 

águas residuais, em sua maioria por meios biológicos, isto por intermédio de interação de 

microrganismos.  

 

As lagoas de estabilização são sistemas de tratamento biológico em que a 

estabilização da matéria orgânica é realizada pela oxidação bacteriológica 

(oxidação aeróbia ou fermentação anaeróbia) e/ou redução fotossintética das 

algas. De acordo com a forma predominante pela qual se dá a estabilização da 

matéria orgânica, as lagoas costumam ser classificadas em: facultativas, 

anaeróbias, aeradas e de maturação (JORDÃO E PESSOA, 2005, s/p). 

 

De acordo com Maia (2008), as lagoas de estabilização são formadas por diques de 

terra e tendo o fundo compactos e impermeáveis, assim evitando a infiltração e contaminação 

das águas subterrâneas. Em contrapartida, podem ser escavadas no solo, porém de forma 

simples de acordo com a (Figura 09): 
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Figura 09. Lagoa de estabilização, estação de tratamentos da Compesa, Rio Formoso-PE 

Fonte: Próprio autor 

 

 

 A imagem ilustra como é uma lagoa estabilização de maneira geral para que fique mais 

claro acerca de sua forma física. Abaixo será possível entender melhor como se dá o processo 

na lagoa de estabilização, através do diagrama. 

 

Figura 10: Diagrama de como acontece o processo na lagoa de estabilização na estação de 

tratamento de esgoto da Compesa, Rio Formoso-PE. 

Fonte: Próprio autor 
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2.3.1.3 Lagoa Aerada Facultativa 

 

De acordo com Von Sperling (2005) a lagoa aerada facultativa, é o sistema com 

dimensionamento reduzido, porém com predominância aeróbia. Tendo como diferença bastante 

expressiva da lagoa facultativa, na forma de demanda de oxigenação. Para a estabilização da 

matéria orgânica, há aeração superficial, efetuada através de aeradores, com dimensionamento 

sistematizado para suprir oxigênio necessário ao processo, mesmo diante da introdução de 

oxigênio na massa liquida da lagoa por fotossíntese. A denominação dada a lagoa, denominada 

facultativa, é devido ao nível de energia dimensionado pelos aeradores serem suficientes apenas 

para oxigenação, mas não para sólidos suspensos na massa liquida. Assim formando no fundo, 

uma camada de lodo, que for sedimentada, a ser decomposta anaerobicamente (Figuras 11 e 

12). 

 

 

Figura 11: Lagoa Aerada Facultativa de forma geral, estação de tratamentos, da Compesa, Rio 

Formoso-PE. 

Fonte: Próprio autor 

 

 

 

 



35 

 

  

Figura 12: Ponte demonstrativa da dimensão da Lagoa Aerada Facultativa, estação de 

tratamentos, da Compesa, Rio Formoso-PE. 

Fonte: Próprio autor 

 

 As imagens demonstram como é uma lagoa aerada facultativa de maneira geral para 

que fique mais claro acerca de sua forma física. 

 

Figura 13: Diagrama de como acontece o processo na lagoa aerada facultativa na estação de 

tratamento de esgoto da Compesa, Rio Formoso-PE. 

Fonte: Próprio autor 
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2.3.1.4 Filtro Biológico 

 

De acordo com Sperling (1996), o processo realizado pelo filtro biológico, é feito 

através da fixação de microrganismos aeróbios, sendo favorecidos pela estrutura física do filtro, 

que geralmente são constituídas nos leitos de pedras britadas. E a matéria orgânica é 

estabilizada por via aeróbia, por meio de bactérias que crescem aderidas a um meio suporte, 

que pode ser constituído de pedras, ripas, material plástico ou qualquer outro que favoreça a 

percolação do esgoto aplicado. Usualmente o esgoto é encaminhado por meio de braços 

giratórios. O fluxo contínuo do esgoto, em direção ao fundo do tanque, permite o crescimento 

bacteriano na superfície do meio suporte, possibilitando a formação de uma camada biológica, 

denominada biofilme. O contato do esgoto com a camada biológica possibilita a degradação da 

matéria orgânica. A aeração desse sistema é natural, ocorrendo nos espaços vazios entre os 

constituintes do meio suporte. Primário e secundário necessitam de tratamento antes da 

disposição final. (Figuras 14 e 15) 

 

Figura 14: O Filtro Biológico na estação de tratamentos, da Compesa, Rio Formoso-PE 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 15: A saída do Filtro Biológico na estação de tratamentos, da Compesa, Rio Formoso-

PE 

Fonte: Próprio autor 

 

 

 

Figura 16: Diagrama de como acontece o processo no filtro biológico na estação de tratamento 

de esgoto da Compesa, Rio Formoso-PE. 

Fonte: Próprio autor 

  

 Essas figuras acima são para retratar de modo objetivo e claro sobre como ocorre o 

processo no filtro biológico. 
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2.3.2 Sistemas de Tratamentos Não Convencionais 

 

2.3.2.1 Eletroflotação 

 

A eletroflotação é um processo conhecido desde 1870 e, segundo a CETESB (1988), 

foi utilizada primeiramente para tratar esgoto doméstico; porém hoje em dia é relativamente 

baixo o seu uso industrial. Mas foi proposto a eletrofloculação ou eletroflotação, que foi 

primeiramente sugerido por Elmore no ano de 1904, visando a recuperação de minerais valiosos 

de efluentes de extração e beneficiamento destes. 

Nas últimas décadas ocorreram grandes avanços na área de tratamento de efluentes. 

Dentre os processos de tratamento, pode-se destacar, para tratamento de águas residuais, a 

utilização de processos eletrolíticos, principalmente a eletrocoagulação (PALACIO et al, 2013). 

No Brasil, os trabalhos pioneiros sobre eletrólise foram realizados sob 

responsabilidade da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, SP) através de 

instalação em Campinas, SP de uma unidade piloto a cargo da Universidade Estadual de 

Campinas – UNICAMP (AGOSTINHO et al, 2013). 

Recentemente, métodos eletroquímicos, tais como eletroxidação e eletrocoagulação, 

têm sido amplamente utilizados como um método atraente e adequado para o tratamento de 

vários tipos de águas residuais com efluentes contendo metais pesados, em virtude de vários 

benefícios, incluindo a compatibilidade ambiental, a adaptabilidade, a eficiência energética, 

segurança, seletividade, receptividade à automação, e rentabilidade (BAZRAFMAN et al. 

2012). 

Diante de uma comparação entre os métodos de eletroflotação, precipitação e 

microfiltração, é possível observar a vantagem do método de eletroflotação sobre os outros 

métodos (KOLESHIKOW et al. 2011).  

Pois, a eletroflotação é uma técnica simples de tratamento de água e esgoto, onde as 

substâncias dissolvidas em um liquido são flotadas para superfície através de microbolhas, 

gerada pela eletrólise da solução aquosa (CERQUEIRA E MARQUEZ, 2011). 

A técnica de eletroflotação (EF) é um processo que envolve a geração de coagulantes 

in situ a partir de eletrodos de ferro e/ou alumínio, pela ação da corrente elétrica aplicada a esses 

eletrodos. A EF tem se mostrado uma alternativa promissora para o atendimento à legislação 

ambiental, além de ser versátil e competitiva para instalações em tanques que requerem grandes 

volumes de água a ser tratada. As unidades de EF são pequenas e compactas, além de 
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requererem pouca manutenção e custos operacionais menores, quando comparados a outras 

unidades de flotação (CERQUEIRA e MARQUEZ, 2011). 

A operação de eletroflotação se subdivide em quatro etapas, sendo: geração 

eletroquímica do agente coagulante, eletrocoagulação, eletrofloculação e eletroflotação 

(Crespilho e Rezende, 2004).   Durante o processo de eletroflotação, utilizando-se eletrodos de 

alumínio, são gerados elementos coagulantes e gases de acordo com as reações (1, 2, 3, e 4) 

básicas descritas a seguir. 

 

Oxidação do Al sólido (reação anódica)          (1) 

Al  Al3+ + 3e- 

  

Solvatação do cátion (reação catódica)           (2) 

Al3+(aq) + 6H2O  Al (H2O )3+ 6 

 

Formação de agente coagulante           (3) 

Al (H2O ) 3+ 6  Al(OH )3+ 3H+  +  3H2O   

 

Reações Secundárias            (4) 

nAl(OH )3  Aln(OH )3n (s)    

 

Como o coagulante é gerado durante o tratamento, o processo de eletroflotação não 

utiliza adição de produtos químicos e por isso é considerado um processo mais benéfico ao 

meio ambiente. Este processo também tem a vantagem de utilizar pouco espaço, ter alta 

eficiência energética, versatilidade e equipamentos de fácil operação (CRESPILHO et al, 

2004). 

Uma das características mais almejadas desse processo é a capacidade de remoção de 

partículas coloidais menores, comuns em efluentes que contém óleos e graxas, tal característica 

o torna um método bastante utilizado em petrolíferas e metalúrgicas (OLIVEIRA, 2010). 

Segundo Ibrahim et al (2001), a Eletroflotação apresenta 4 características principais 

que a diferenciam de outras técnicas de flotação: (a) micro-bolhas extremamente pequenas, de 

aproximadamente 20 µm; (b) formação uniforme das micro-bolhas; (c) possibilidade de 

concentração de micro-bolhas pela variação da densidade de corrente; (d) baixos custos de 
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capital, pequena necessidade de espaço e simples exigências de equipamento, para obtenção da 

separação em tempos bem inferiores àqueles necessários para a flotação “convencional”.                           

O desempenho de um sistema de eletroflotação é medido pela eficiência na remoção 

de poluentes e pelo consumo de energia e/ou reagentes químicos. 

A remoção de poluentes está diretamente relacionada ao tamanho das bolhas geradas, 

enquanto o consumo de energia está relacionado ao projeto da célula eletrolítica, quer seja em 

relação aos materiais que compõem a célula, bem como na disposição dos eletrodos, na 

distância entre as placas, bem como nas condições operacionais como densidade de corrente, 

condutividade da solução, dentre outras. A variação do tamanho de bolhas depende do material 

e da condição superficial dos eletrodos, do espaçamento entre as placas, assim como do pH da 

solução e da intensidade de corrente.  

Além disso, a EF tem despertado bastante interesse, devido à sua simplicidade de 

operação e aplicação para o tratamento de diversos tipos de efluentes, dentre os quais se 

destacam: a indústria de processamento de coco, de esgotos sanitários, de restaurantes, de 

indústrias têxteis, de curtumes, além de facilitar a remoção de íon fluoreto, de boro e de óleos 

(CERQUEIRA e MARQUEZ, 2011). 

Dentre os fatores que devem ser avaliados na especificação de um projeto estão: Tipo 

de resíduo, temperatura de reação, tempo de tratamento, faixa de pH, condutividade do 

eletrólito, distância entre os eletrodos, tensão elétrica, corrente elétrica e material dos eletrodos 

(MENESES et al, 2012). 

O tratamento eletroquímico mostra-se como uma técnica inovadora, por ser bastante 

eficiente e limpa, podendo ser aplicada como uma alternativa atrativa para o tratamento de 

efluentes contendo compostos orgânicos via eletroxidação na superfície do ânodo 

(PELLEGRINO et al, 2002; CERQUEIRA, 2006; MARTÍNEZ-HUITLE et al, 2006 e 2009; 

CERQUEIRA et al., 2011).  

Suas vantagens são: relativa disponibilidade de energia elétrica, condições energéticas 

reacionais reduzidas (processo a frio), sistemas altamente reprodutíveis e facilmente 

controláveis permitindo a automação e facilidade de montagem de plantas relativamente 

compactas. Esses métodos correspondem à transferência das águas residuais para uma nova 

fase). Crespilho, Rezende e Santana (2004), também informam que a eletrocoagulação (EC), é 

um diferenciado processo eletroquímico de tratamento de efluentes onde um reator 

eletroquímico é o centro das reações de coagulação.  
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2.3.2.2 Processos Físicos   

 

É importante também ressaltar acerca dos processos físicos como meio de tratamento 

não-convencional da água além da eletroflotação. Assim, em meio aos métodos físicos mais 

usados no procedimento de efluentes e corantes têxteis, a adsorção com carvão ativado ainda 

está sendo fortemente analisada. O estudo de determinados agentes excepcionais usando-se de 

biomassa como adsorvente também tem causado atenção ultimamente. Deste modo, alguns 

artigos têm sido divulgados nos últimos anos manuseando carvão ativado de coco, bambo, casca 

de eucalyptus e quitosana como materiais adsorventes, ou seja, materiais com fixação de 

moléculas de um fluido a uma superfície sólida. 

Contudo, segundo os autores Peralta-Zamora e Durán (2002), dizem que o manuseio 

de tecnologias de membranas, como a osmose reversa, microfiltração, nanofiltração e 

ultrafitração, têm se transformado bastante atraentes em virtude do fato de proporcionarem a 

reutilização da água no processo industrial. Deste modo, isto é particularmente fascinante se 

investigarmos os pontos de vista futuros não muito promissores de insuficiência, promoção dos 

valores para obtenção de água e legislação cada vez mais limitativa para expedição de efluentes. 

 

2.4 PARÂMETROS DE ANÁLISES  

 

2.4.1 Parâmetros físico-químicos  

 

2.4.1.1 Temperatura  

 

A temperatura é outro parâmetro que afeta diretamente as condições do ambiente e a 

diversidade biológica, esta pode ser definida como a medição da intensidade de calor. 

A elevação da temperatura aumenta as reações químicas e biológicas, reduz a 

solubilidade dos gases e eleva a taxa de transferência de gases (pode liberar gases com odores 

desagradáveis durante o tratamento do esgoto), reduz a concentração de oxigênio dissolvido e 

isso contribui com a depleção dos níveis de oxigênio (VON SPERLING, 1996 apud 

METCALF; EDDY, 2003). 
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2.4.1.2 Sólidos Suspensos Totais (SST) 

 

Os sólidos suspensos referem-se à pequenas partículas sólidas que se mantém 

em suspensão em água, como um coloide ou devido ao movimento da água. É utilizado como 

um indicador da qualidade da água. Por vezes é abreviado como a sigla SS. 

A remoção dos sólidos suspensos é geralmente obtida através do uso de sedimentação 

e/ou pelo filtro da água. Ao eliminar a maior parte dos sólidos suspensos em um abastecimento 

de água, a água é normalmente elevada ao nível de qualidade potável. Este processo é, em 

seguida, de desinfecção para garantir que qualquer patógenos não fiquem em estado de 

"flutuação" livre na água (DONADIO et al, 2005).  

 

Procedimentos: 

 Faz-se a pesagem inicial do filtro (limpo e seco a 550º C); 

 Filtra 100 mL (0,1 litro) de esgoto em Kitasso e seca-se o (filtro + sólidos retidos, 

chamados sólidos suspensos ou não filtráveis ou insolúveis, a 550ºC); 

 Esfria-se em dessecador, repetindo essas operações até o peso constante;  

 Fez-se a pesagem intermediaria (filtro + resíduos secos a 105ºC) e calcula-se o SST, 

utilizando-se a equação:  

SST= Peso intermediário – Peso Inicial /0,1 Litros = (mg/L) 

 

2.4.1.3 Sólidos Suspensos Fixos (SSF) 

 

Sólidos Suspensos Fixos (SSF) é o termo empregado para a fração de SFT filtrada em 

membrana, após calcinação a 600°C. O SSF mede aproximadamente a quantidade de areia 

presente. (DONADIO et al, 2005). Procedimentos: 

 Seca-se o filtro + resíduos, em forno mufla, a 550ºC, por 1h, esfria-se em dessecador e 

faz-se a pessagem final (filtro + resíduos secos a 550º); 

 Calcula-se SSF, utilizando-se a referente equação:  

 

SSF= Peso Final – Peso final/0,1litro = (mg/L)  

 

 

(5) 

(6) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Suspens%C3%A3o_(qu%C3%ADmica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B3ide
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade_da_%C3%A1gua
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2.4.1.4 Sólidos Suspensos Voláteis (SSV) 

 

Trata-se do resíduo que volatiliza, após ter sido submetido a secagem em mufla a 550º, 

por um período mínimo de 1h. (DONADIO et al.2005). Calcula-se SSV, utilizando-se a 

equação:  

SSV= SST-SFT  

 

2.4.1.5 PH 

 

O pH é um parâmetro utilizado para indicar a concentração de íons hidrogênio H+. 

Desta forma, é definido como o logarítmo da concentração do íon-hidrogênio. A faixa de pH 

ideal a existência de maior diversidade biológica é entre 6 a 9. Elevadas concentrações de íons 

hidrogênio nos esgotos dificulta a realização de tratamento biológico (METCALF; EDDY, 

2003).  

 

𝑝𝐻 = − 𝑙𝑜𝑔10[𝐻 +] 

 

Assim, o pH influência diversas reações que ocorrem durante o tratamento de esgoto, 

tais como a precipitação química de metais tóxicos, a oxidação química de cianeto e o arraste 

de amônia convertida em forma gasosa (que acontecem em pH elevado) e a redução do cromo 

hexavalente à forma trivalente (que processa -se em pH baixo (CETESB, 2009). 

De tal modo, o Ph é o parâmetro de concentração de íons hidrogênios na água, ou seja, 

expressa condições ácidas (pH < 7) ou básicas (pH > 7). O valor deste parâmetro, é de grande 

importância nos processos de coagulação e desinfecção de água, e deve ser corrigido, quando 

necessário, após o término do tratamento afim de evitar corrosão e incrustação na rede 

(FERREIRA e PÁDUA, 2010). 

 

2.4.1.6 Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

 

A DQO representa a quantidade de oxigênio consumido durante a oxidação química 

da matéria orgânica presente no esgoto em dióxido de carbono e água (HAMMER, 2007). A 

DQO geralmente é superior a DBO, pelo fato que o esgoto sanitário geralmente possui MO não 

suscetível a degradação biológica. Consequentemente, o esgoto bruto que possui relações 

(7) 

(8) 
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DBO/DQO superior a 0,5 indica que este é facilmente tratado por processos biológicos. Se a 

relação DBO/DQO for inferior a 0,3 indica a baixa susceptibilidade desse esgoto sofrer 

degradação biológica, possivelmente devido a ocorrência de componentes tóxicos, ou indica a 

necessidade de aclimatar os microrganismos requeridos para esta estabilização (METCALF; 

EDDY, 2003). 

A DQO é um dos parâmetros utilizados para inferir indiretamente sobre o grau de 

poluição de um corpo d’água. A poluição está relacionada diretamente com a emissão de 

esgotos, contendo principalmente a matéria orgânica. O teste de DQO mede o consumo de 

oxigênio ocorrido em função da oxidação química da matéria orgânica. O teste gasta de 2 a 3 

horas para ser realizado e envolve a utilização de um agente oxidante forte (VON SPERLING, 

2005). 

 

2.4.1.7 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

 

A DBO mensura a quantidade de oxigênio necessária para a oxidação bioquímica da 

matéria orgânica. À medida que a matéria orgânica é oxidada, os produtos desta oxidação são 

utilizados para criar massa celular e para manter as células. Com o consumo total dessa matéria 

orgânica, as células passam a consumir seu próprio tecido celular para obtenção de energia 

através do processo de respiração endógena. O oxigênio requerido para este processo é 

denominado DBO última (WEF, 2005).  

Por conseguinte, a estabilização ou decomposição biológica da matéria orgânica 

lançada ou presente na água envolve o consumo de oxigênio (molecular) dissolvido na água, 

nos processos metabólicos desses organismos biológicos aeróbicos. 

De acordo com o primeiro parágrafo deste tópico, a redução da taxa de oxigênio 

dissolvido em um recurso hídrico pode indicar atividade bacteriana decompondo matéria 

orgânica. Logo, surge o conceito da demanda de oxigênio em relação à matéria orgânica, sendo 

muito utilizada as demandas bioquímicas de oxigênio (DBO) e a química de oxigênio (DQO) 

entende-se por DBO a quantidade de oxigênio molecular necessária à estabilização da matéria 

orgânica carbonada decomposta aerobicamente por via biológica e DQO, a quantidade de 

oxigênio molecular necessária à estabilização da matéria orgânica por via química. 
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2.4.2 Parâmetros Microbiológicos 

 

Os coliformes termotolerantes são os microrganismos de primeira escolha para 

avaliação da poluição de origem fecal no ambiente, uma vez que são constituídos 

predominantemente pela bactéria Escherichia coli, considerada atualmente o indicador mais 

adequado (CETESB, 2014). 

A Determinação de coliformes termotolerantes através do método-quanti – Tray 2000 

(COMPESA, 2015) 

A Técnica:  

 Ligar à seladora e esperar a estabilização (+/- 30 minutos);  

 Pegar o frasco contendo 99mL de água destilada estéril (temperatura ambiente) e com 

o auxílio da pipeta descartável transferir 1 mL da amostra para o frasco, homogeneizar 

bem; 

 Caso seja necessário, deverá ser realizado diluições transferindo1mL da amostra (já 

diluída da 1ª garrafa) para a garrafa subsequente, e assim sucessivamente, até obter a 

diluição desejada (10- 3 ,10-4,10-5);  

 Colocar o conteúdo do sachê do reagente Collilert dentro do frasco já com a amostra, 

fechar e agitar bem para dissolver o produto;  

 Transferir a amostra homogeneizada para a cartela, informá-la e com o auxílio do 

gabarito, colocá-las na seladora previamente aquecida; 

 Após o selamento encubar a amostra a 35+/- 0,5ºC durante 24h.  Após o período de 

incubação realizar a leitura. 

A Leitura: 

Coliformes totais: devem ser consideradas positivas todas as cavidades que apresentarem 

coloração amarela;  

 E. Coli : devem ser consideradas todas as cavidades que apresentarem coloração em 

tonalidade de azul ou verde brilhante após submetidas à luz UV no comprimento de 

onda 365nm; 

 Após a leitura proceder com a desinfecção do material e descartar devidamente; 

 O resultado é calculado cruzando na tabela os resultados das cavidades pequenas e 

grandes, de acordo com a tabela NMP, fornecida junto com o produto e deve ser lançada 

no sistema. Caso tenha havido diluição multiplicar o fator pelo resultado final.  
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 Proceder ao cálculo de acordo com a sua diluição:  

o 1ª Diluição (10 - 3) = NMP  10;  

o 2ª Diluição (10 - 4) = NMP  10; 

o 3ª Diluição (10 - 5) = NMP  10; 

o 4ª Diluição (10 - 6) = NMP  10;  

 O resultado final de todas as diluições é multiplicado por 100 que é o fator de conversão 

do método. 

  

 Contudo, a quantidade limite coliformes a ser apresentado em uma análise 

microbiológica da água, legalmente não pode exceder a 4000 coliformes em 100 mL de água, 

num total de 80% das amostras coletadas (FRANCO, 2003) 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral  

 

Avaliar a eficácia técnica da eletroflotação na redução de matéria orgânica do esgoto 

doméstico na estação de tratamento de esgoto no município de Rio Formoso - PE. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Apresentar os tratamentos convencionais, a estação de tratamento de Efluentes, da 

COMPESA, na Região de Rio Formoso – PE e a Eletroflotação 

 Comparar os resultados dos parâmetros analisados do tratamento ETE - Rio 

Formoso - PE, com os do teste da Eltroflotação; 

 Analisar a eficácia técnica da eletroflotação na redução de matéria orgânica, no 

esgoto domésticos, através dos parâmetros físico-químicos da DQO e da DBO.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS     

                                                                                  

4.1 Caracterização do estudo 

 

Para este estudo foi escolhido realizar uma pesquisa experimental, esta que “consiste 

essencialmente em submeter os objetos de estudo à influência de certas variáveis, em condições 

controladas e conhecidas pelo investigador, para observar os resultados que a variável produz 

no objeto” segundo Gil (2002)  e a abordagem foi de ordem quantitativa, pois “diferentemente 

da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa podem ser quantificados” 

(FONSECA, 2002 apud GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 33), cujos resultados foram 

analisados com base em coletas e experimentos realizados nos meses de agosto, setembro e 

outubro de 2017. 

 

4.2 Cenário e amostra do estudo 

 

A pesquisa foi desenvolvida na estação de tratamento de esgoto, da COMPESA, 

situada na PE - 60 no município de Rio Formoso, Pernambuco. Caracteriza como sendo uma 

estação de tratamento secundário, sendo administrada por uma sociedade anônima de economia 

mista, com fins de utilidade pública.  

 

4.3 Coletas, organização e análise dos dados estatísticos  

 

As coletas das amostras aconteceram em cinco momentos distintos. Foram realizados 

nos meses de agosto, setembro e outubro de 2017. No município de Rio Formoso - PE (figura 

17) 
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Figura 17: Estação de Tratamento de Esgoto domésticos da COMPESA no Município de Rio 

Formoso - PE.  

Fonte: Google Mapa, dados Cartográficos em 17/10/2017 

 

A figura acima é a estação de Tratamento de Esgoto domésticos da COMPESA no 

Município de Rio Formoso, observada de forma espacial através do mapa do Google, e os 

números 1 e 2 localizados na imagem são referentes respectivamente a entrada do reator UASB, 

que seria o esgoto bruto e a saída da lagoa de estabilização, nos quais nestes locais, foram 

coletadas em baldes de cinco litros (Figura 18), e armazenadas em bombinhas também de cinco 

litros (Figura 19), ambas de polietileno e sendo recicláveis. 

 

Figura 18: Coletas e armazenamentos das amostras em baldes de cinco litros de polietileno, na 

estação de tratamentos, da Compesa, Rio Formoso-PE 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 19: Coleta e armazenamento das amostras nas bombinhas de polietileno, na estação de 

tratamentos, da Compesa de Rio Formoso-PE 

Fonte: Próprio autor 

 

Deste modo, em agosto, setembro e outubro de 2017, as coletas foram realizadas em 

única vez em cada ponto, que são respectivamente a entrada do esgoto bruto e na lagoa de 

estabilização, sendo em momentos distintos, assim, para análises físico-químicas e 

microbiológicas, primeiro na estação de tratamento e depois no laboratório de elétrica, após os 

experimentos. As coletas na estação de tratamento foram efetuadas diretamente nos pontos, e 

após os experimentos foram realizadas as coletas por meio de transferência por pipetas de vidro 

de aferida de 25 mL e para o recipiente de polietileno com aferimento de 1 litro (figura 20). 

 

Figura 20. Coletas e armazenamentos das amostras, após experimento, no laboratório de 

Circuito Elétricos do departamento de Engenharia Elétrica do campus Recife da UFPE. 

Fonte: Próprio autor 
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Por conseguinte, durante as coletas foram anotados os horários e as condições 

climáticas. Em seguida, as amostras foram submetidas às analises físico-química: Temperatura, 

Sólidos Totais Suspensos, Sólidos Suspensos fixos, Sólidos Suspenso voláteis, pH, Demanda 

Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e análise 

microbiológica: coliformes termotolerantes. A fim de obter resultados de alguns parâmetros 

recomendados pela resolução CONAMA nº 430/2011. Alguns desses parâmetros podem ser 

encontrados no art. 16 dessa mesma resolução, que pode ser visto abaixo: 

 

Art. 16. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser 

lançados diretamente no corpo receptor desde que obedeçam as condições e 

padrões previstos neste artigo, resguardadas outras exigências cabíveis:  

I - condições de lançamento de efluentes:  

a) pH entre 5 a 9;  

b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo 

receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura;  

c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff. 

Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja 

praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente 

ausentes;  

d) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a vazão média do 

período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos 

pela autoridade competente;  

e) óleos e graxas:  

1. óleos minerais: até 20 mg/L;  

2. óleos vegetais e gorduras animais: até 50 mg/L;  

f) ausência de materiais flutuantes; e  

g) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias a 20°C): remoção mínima 

de 60% de DBO sendo que este limite só poderá ser reduzido no caso de 

existência de estudo de autodepuração do corpo hídrico que comprove 

atendimento às metas do enquadramento do corpo receptor (RESOLUÇÃO 

CONAMA Nº 430/2011, p. 04). 
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Tabela 01: Padrões de Lançamentos de Efluentes 

Fonte: Resolução CONAMA Nº 430/2011, p. 04-05. 

 

Desta forma, os ensaios com as amostras dos efluentes foram realizados no 

Laboratório de Circuito Elétricos do departamento de Engenharia Elétrica do campus Recife da 

UFPE, e as análises físico-químicas e microbiológicas, no laboratório da COMPESA no bairro 

da Cabanga, ambas situadas na região metropolitana do Recife - PE. 

No entanto, foi montada uma cela eletrolítica para o experimento. Para a montagem 

da cela foram usados: uma fonte de alimentação 0/30Vcc e 0/5Acc, modelo EQO30F da Made 

Brazil. Foi utilizada a Saída de 24Vcc com até 3 ampère (A) de corrente elétrica, dois elétrodos 

de alumínio, conjunto de garras do tipo Jacaré em dois Béqueres para adicionar os efluentes 

(figura 21).   

Parâmetros Inorgânicos Valores Máximos 

Arsênio total 0,5 mg/L As 

Bário total 5,0 mg/L Ba 

Boro total (Não se aplica para o lançamento em águas salinas) 5,0 mg/L B 

Cádmio total 0,2 mg/L Cd 

Chumbo total 0,5 mg/L Pb 

Cianeto total 1,0 mg/L CN 

Cianeto livre (destilável por ácidos fracos) 0,2 mg/L CN 

Cobre dissolvido 1,0 mg/L Cu 

Cromo hexavalente 0,1 mg/L Cr+6 

Cromo trivalente 1,0 mg/L Cr+3 

Estanho total 4,0 mg/L Sn 

Ferro dissolvido 15,0 mg/L Fe 

Fluoreto total 10,0 mg/L F 

Manganês dissolvido 1,0 mg/L Mn 

Mercúrio total 0,01 mg/L Hg 

Níquel total 2,0 mg/L Ni 

Nitrogênio amoniacal total 20,0 mg/L N 

Prata total 0,1 mg/L Ag 

Selênio total 0,30 mg/L Se 

Sulfeto  1,0 mg/L S 

Zinco total 5,0 mg/L Zn 

Parâmetros Orgânicos Volumes Máximos 

Benzeno 1,2 mg/L 

Clorofórmio 1,0 mg/L 

Dicloroeteno (somatório de 1,1 + 1,2cis + 1,2 trans) 1,0 mg/L 

Estireno 0,07 mg/L 

Etilbenzeno 0,84 mg/L 

Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina) 0,5 mg/L C6H5OH 

Tetracloreto de carbono 1,0 mg/L 

Tricloroeteno 1,0 mg/L 

Tolueno 1,2 mg/L 

Xileno 1,6 mg/L 
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Figura 21. A cela eletrolítica, laboratório de Circuito Elétricos do departamento de Engenharia 

do campus Recife da UFPE. 

Fonte: Próprio autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a realização do experimento foi adicionado um litro de cada amostra em cada um 

dos béqueres. Foram utilizados dois eletrodos de alumínio no formato retangular, com medidas 

de 5 cm e 10 cm respectivamente, separado por um pedaço de EVA (emborrachado) (figura 

22). 

 

Figuras 22. Béqueres aferindo um litro das amostras, eletrodos de alumínios com a separação 

por um pedaço de EVA, laboratório de Circuito Elétricos do departamento de Engenharia 

Elétrica do campus Recife da UFPE. 

Fonte: Próprio autor 
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Os eletrodos estavam conectados ao inversor de correntes pelas garras do tipo jacaré. 

Os experimentos foram realizados sempre com um litro da amostra e um tempo de uma hora. 

Para análises dos dados foram tabulados e tabelas e gráficos utilizando o programa 

Microsoft Excel 15.0 (Office 2013). 

Os resultados foram separados em dois períodos, tratamento convencional e a 

eletroflotação, dispostos em tabelas e gráficos e foi realizada estatística descritiva, com média 

aritmética, valores máximos, mínimos e desvio padrão. Foi também acrescentado o número de 

dados na estatística descritiva, pois das variáveis de estudo selecionadas (10, no total), todas 

foram analisadas. Quanto ao atendimento aos padrões de lançamento de efluentes (BRASIL, 

2011), foi verificado o atendimento dos mesmos, porém, esta legislação estabelece valores 

máximos apenas para uma das dez variáveis de estudo do trabalho: DBO 

 

4.4 Considerações Éticas da Pesquisa   

 

O presente estudo não envolve seres humanos e nem animas diretamente e 

indiretamente, por isso não precisou ser avaliado pela Comissão de Ética e Pesquisas - CEP do 

Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas – CEDEP da Universidade Federal do 

Vale do São Francisco (UNIVASF). Contudo apenas as declarações de ciência e autorização 

das instituições envolvidas na pesquisa a COMPESA e a UFPE, foram a Anexadas. 

Essa pesquisa não trouxe riscos, uma vez que se trata de estudo experimental com 

efluentes domésticos. Contudo, ressalta-se que os pesquisadores em questão assumirão a 

responsabilidade frente à privacidade e à confidencialidade dos dados apresentados, 

preservando integralmente a pesquisa. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Com a realização das cinco coletas e ensaios da eletroflotação realizadas nos meses 

de agosto, setembro e outubro de 2017 e posteriormente direcionamento para o laboratório de 

análises de qualidade de esgoto do Cabanga, Compesa, para analises físico-químicas e 

microbiológicas, obtivemos os seguintes resultados gerais dos parâmetros analisados (Tabela 

02). 

 

Tabela 02 - Resultados gerais das análises dos parâmetros físico-químico e microbiológicos da 

pesquisa, do tratamento convencional e da eletroflotação 

   

AMOSTRA Data Hora 

Sól. 

Susp. 

Totai

s          

mg/l 

Sól. 

Susp. 

fixos     

mg/l 

Sol. 

Susp 

Vol 

mg/l 

Coliformes 

Termotolerantes   

NMP / 100ml 

ETE Rio 

Formoso 

(E.B ) 

17/08/1

7 
11:04 188 103 85 592.000 

Saída da 

Lagoa 

17/08/1

7 
11:04 53 16 37 9.710 

Teste 

Entrada 

17/08/1

7 
11:04 99 82 17 6920 

Teste Saída 
17/08/1

7 
11:04 28 20 8 0 

ETE Rio 

Formoso 

(E.B ) 

31/08/1

7 
11:20 150 37 113 922.000 

Saída da 

Lagoa 

31/08/1

7 
11:00 44 4 40 7.710 

Teste 

Entrada 

31/08/1

7 
11:20 92 21 71 1.340 

Teste Saída 
31/08/1

7 
11:00 73 15 58 100 

ETE Rio 

Formoso 

(E.B ) 

28/09/1

7 
10:20 182 88 94 161.500 

Saída  da 

Lagoa 

28/09/1

7 
09:45 69 32 37 4.160 

Teste 

Entrada 

28/09/1

7 
16:24 162 118 44 4.245 

Teste Saída 
28/09/1

7 
16:25 208 182 26 1.011 

ETE Rio 

Formoso 

(E.B ) 

09/10/1

7 
10:40 214 89 125 2.631.000 

Saída  da 

Lagoa 

09/10/1

7 
10:45 68 46 22 1260 
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Teste 

Entrada 

09/10/1

7 
17:45 76 66 10 4.260 

Teste Saída 
09/10/1

7 
18:10 19 17 2 70 

ETE Rio 

Formoso 

(E.B ) 

26/10/1

7 
14:00 138 65 73 938.000 

Saída  da 

Lagoa 

26/10/1

7 
14:30 48 19 29 5.980 

Teste 

Entrada 

27/10/1

7 
16:00 142 83 59 6.790 

Teste Saída 
27/10/1

7 
16:10 522 499 23 91 

Fonte: Próprio autor, autorizados pelo laboratório de qualidade de esgoto da Compesa. 
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Tabela 03 - Resultados gerais das análises dos parâmetros físico-químico da pesquisa, do 

tratamento convencional e da eletroflotação. 

 

 

AMOSTRA Data Hora 
Temp  

ºC 

Temp          

 ºC 
pH 

ETE Rio Formoso 

(E.B ) 
17/08/17 11:04 chuva 30 6,3 

Saída da Lagoa 17/08/17 11:04 chuva 30 6,8 

Teste Entrada 17/08/17 11:04 chuva 32 7,3 

Teste Saída 17/08/17 11:04 chuva 32 7,6 

ETE Rio Formoso 

(E.B ) 
31/08/17 11:20 sol 28 7,3 

Saída da Lagoa 31/08/17 11:00 sol 28 8,3 

Teste Entrada 31/08/17 11:20 sol 31 8,5 

Teste Saída 31/08/17 11:00 sol 31 8,6 

ETE Rio Formoso 

(E.B ) 
28/09/17 10:20 sol 29 7,3 

Saída  da Lagoa 28/09/17 09:45 sol 29 7,6 

Teste Entrada 28/09/17 16:24 sol 31 9,9 

Teste Saída 28/09/17 16:25 sol 31 9,1 

ETE Rio Formoso 

(E.B ) 
09/10/17 10:40 sol 28 7,0 

Saída  da Lagoa 09/10/17 10:45 sol 28 7,3 

Teste Entrada 09/10/17 17:45 sol 30 9,5 

Teste Saída 09/10/17 18:10 sol 30 9,7 

ETE Rio Formoso 

(E.B ) 
26/10/17 14:00 sol 29 7,1 

Saída  da Lagoa 26/10/17 14:30 sol 29 7,4 

Teste Entrada 27/10/17 16:00 sol 32 9,7 

Teste Saída 27/10/17 16:10 sol 32 10,1 

        Fonte: Próprio autor, autorizados pelo laboratório de qualidade de esgoto da Compesa. 
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Tabela 04 - Resultados gerais das análises dos parâmetros físico-químico da pesquisa, do 

tratamento convencional e da eletroflotação. 

 

 

AMOSTRA Data Hora 

DBO     

mg 

O2/l 

Ef.  Rem. 

DBO (%) 

DQO     

mg O2/l 

Ef. Rem. 

DQO (%) 

ETE Rio 

Formoso (E.B ) 
17/08/17 11:04 220 * 517 * 

Saída da Lagoa 17/08/17 11:04 16 93% 46 91% 

Teste Entrada 17/08/17 11:04 80 * 240 * 

Teste Saída 17/08/17 11:04 7 91% 26 89% 

ETE Rio 

Formoso (E.B ) 
31/08/17 11:20 220 * 422 * 

Saída da Lagoa 31/08/17 11:00 22 90% 77 82% 

Teste Entrada 31/08/17 11:20 50 * 120 * 

Teste Saída 31/08/17 11:00 3 94% 18 85% 

ETE Rio 

Formoso (E.B ) 
28/09/17 10:20 300 * 492 * 

Saída  da Lagoa 28/09/17 09:45 80 73% 127 74% 

Teste Entrada 28/09/17 16:24 60 * 125 * 

Teste Saída 28/09/17 16:25 10 83% 38 70% 

ETE Rio 

Formoso (E.B ) 
09/10/17 10:40 250 * 490 * 

Saída  da Lagoa 09/10/17 10:45 18 93% 145 70% 

Teste Entrada 09/10/17 17:45 35 * 144 * 

Teste Saída 09/10/17 18:10 8 77% 22 85% 

ETE Rio 

Formoso (E.B ) 
26/10/17 14:00 340 * 559 * 

Saída  da Lagoa 26/10/17 14:30 50 85% 72 87% 

Teste Entrada 27/10/17 16:00 28 * 61 * 

Teste Saída 27/10/17 16:10 20 29% 53 13% 

Fonte: Próprio autor, autorizados pelo laboratório de qualidade de esgoto da Compesa. 

 

 

É possível observar que de acordo com os resultados gerais dos parâmetros analisados, 

este nos direcionou a caracterização das amostras envolvida na pesquisa, tanto a do tratamento 

convencional, quanto da eletroflotada. Desta forma, observou-se que, com a eletroflotação, 

houve parâmetros que evoluiram e outros que reduziram. Dentre os que evoluiram estão o pH 

e Temperatura. O pH em todos os dois pontos, nas cinco coletas e experimentos realizados e 

analisados na pesquisa, os valores foram superiores os tratamentos convencionais aumentaram. 

É o que nos mostra os gráficos 01 e 02. 
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Gráfico 1 –Dados comparativos dos resultados das análises do pH, entrada (esgoto bruto) e a 

entrada Teste. 

Fonte: Próprio Autor 

 

 
 

 

Gráfico 2 – Dados comparativos dos resultados das análises do pH, e saída da lagoa e a saída 

e Teste. 

Fonte: Próprio Autor 
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Segundo Rangel (2008), é comum haver aumento no pH, porque no processo da 

eletroflotação há formação de coagulante, provocado pelo processo de oxidação do alumínio. 

Há mudança na variação no pH, devido as reações eletrolíticas, gerando a liberação de íons 

hidroxilas e mudanças de polaridade dos eletrodos, sendo assim a maior liberação dos íons de 

alumínio, na forma de hidroxila.                                                                                  

No entanto, o consumo de H+ de corrente da formação de hidrogênio, no cátodo 

proveniente da eletrolise da de água, também aumenta no pH (CERQUEIRA, 2006).  

Contudo, verificando a elevação do pH dos experimentos, frente ao tratamento 

convencional e suas variadas justificativas, temos a média do pH das entradas (Esgoto Bruto), 

do tratamento convencional foi 7,0, e a da eletroflotada foi 8,98, enquanto que as saídas da 

lagoa foram, tratamento convencional foi de 7,48, e a da eletroflotada foi de 9,0. Verificou-se 

que em média o tratamento por eletroflotação atende a resolução vigente, que orienta o esgoto 

doméstico tratado tem que está na faixa de pH entre 5 e 9 (CONAMA, 2011). 

Sendo assim, outro fator que aumentou com o tratamento por eletroflotação foram as 

temperaturas frente ao tratamento convencional. Percebeu-se um aumento meio que constante, 

nos dois pontos analisados na perspectiva das entradas (Esgoto Bruto) (Gráfico 03) e saídas da 

lagoa (Gráfico 04) 

 

Gráfico 03 – Dados Comparativos dos resultados das análises das temperaturas, entrada (esgoto 

bruto) e a entrada teste. 

Fonte: Próprio Autor 
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Gráfico 04 – Dados comparativos dos resultados das análises das temperaturas, saída da lagoa, 

e a saída Teste. 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

 

Segundo Daneshvar et al, (2007), o aumento da temperatura durante o processo de EC 

pode ser explicado através do efeito Joule. Pois, a partir da existência de corrente elétrica, os 

elétrons livres sofrem colisões com as outras partículas do condutor eletrolítico. Estas acabam 

recebendo parte da energia cinética dos elétrons e assim tendem a vibrar com maior intensidade. 

Então, a partir deste aumento do estado de agitação das partículas o aumento da temperatura do 

condutor eletrolítico é provavelmente proporcionado. Chen (2004) relatou que este aumento de 

temperatura proporciona maior condutividade, e consequentemente, menor consumo de 

energia. 

Observando-se a elevação das temperaturas, comparadas com a do tratamento por 

eletroflotação, temos a média das temperaturas entradas (Esgoto Bruto), do tratamento 

convencional foi 28,8ºC e a da eletroflotada foi 31,98ºC, enquanto que as saídas das lagoas 

foram, tratamento convencional foi de 28,8ºC, e a da eletroflotada foi de 31,98ºC. Nota-se que 

mesmo com aumento na temperatura dos resultados dos experimentos, houve uma média 

constante entre a entrada e saída das amostras coletadas na estação de tratamento e nas das 

coletadas no laboratório de eletricidade, primeiro as amostras da ETE, estavam sujeitas as 

mesmas condições climáticas, em contrapartida as dos experimentos, estavam submetidas aos 

mesmos níveis ambientais (Lhan et al., 2008). Mesmo diante de alterações, tanto as amostras, 
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quanto as medias de entradas e saídas, do tratamento por eletroflotação atende a resolução 

vigente, que orienta o esgoto doméstico tratado tem que está com temperaturas inferior a 40°C, 

no qual é possível entender melhor a partir do art. 22 da resolução do Conama nº 430/2011  

 

Art. 22. O lançamento de esgotos sanitários por meio de emissários 

submarinos deve atender aos padrões da classe do corpo receptor, após o 

limite da zona de mistura e ao padrão de balneabilidade, de acordo com as 

normas e legislação vigentes. 

Parágrafo único. Este lançamento deve ser precedido de tratamento que 

garanta o atendimento das seguintes condições e padrões específicos, sem 

prejuízo de outras exigências cabíveis: 

I - pH entre 5 e 9; 

II - temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo 

receptor não deverá exceder a 3ºC no limite da zona de mistura; 

III - após desarenação; 

IV - sólidos grosseiros e materiais flutuantes: virtualmente ausentes; e 

V - sólidos em suspensão totais: eficiência mínima de remoção de 20%, após 

desarenação (RESOLUÇÃO DO CONAMA Nº 430/2011, p. 07). 

 

Deste modo, ao decorrer das análises e resultados, não só obtivemos apenas aumento 

nos parâmetros analisados, mas em contrapartida houve diminuições das partículas dissolvidas 

e suspensas no efluentes, desde sólidos até em microrganismos. Assim, existiu reduções nos 

parâmetros analisados a seguir, sólidos suspensos (totais, fixos e voláteis), coliformes 

termotolerantes, DQO e DBO. 

Com a evidencia da redução, temos os sólidos suspensos (totais, fixos e voláteis), que 

teve moderações acentuadas, frente aos tratamentos de esgoto convencional. Sendo analisado 

os dois pontos: Entradas (Esgoto Bruto) (Gráfico 05,06 e 07) e saídas da Lagoa (Gráficos 08,09 

e 10). 
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Gráfico 05 – Dados comparativos dos resultados das análises dos sólidos suspenso totais, 

entrada (esgoto bruto) e a entrada teste. 
Fonte: Próprio Autor 

 

 

Gráfico 06 – Dados comparativos dos resultados das análises dos sólidos suspenso fixos, 

entrada (esgoto bruto) e a entrada teste. 

Fonte: Próprio Autor 
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Gráfico 07 – Dados comparativos dos resultados das análises dos sólidos suspenso voláteis, 

entrada (esgoto bruto) e a entrada teste. 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

 

Gráfico 08 – Dados comparativos dos resultados das análises dos sólidos suspenso totais, saída 

da lagoa e a saída teste. 

Fonte: Próprio Autor 
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Gráfico 09 – Dados comparativos dos resultados das análises dos sólidos suspenso fixos, saída 

da lagoa e a saída teste. 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

 

Gráfico 10 – Dados comparativos dos resultados das análises dos sólidos suspenso voláteis, 

saída da lagoa e a saída teste. 

Fonte: Próprio Autor 
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A concentração média de sólidos suspensos voláteis nas entradas foram 98 mg/L 

esgoto bruto, 40,2 mg/L entrada de experimentos, e as saídas foram de 33,2 mg/L e 17,4 mg/L, 

respectivamente. Desta forma, a concentração média de sólidos suspensos fixos foram nas 

entradas foram 76,4 mg/L (Esgoto Bruto) e 74,2 mg/L (Entrada experimentos), e as saídas 

foram de 23,4 mg/L e 146,4 mg/L. Enquanto a concentração média de sólidos suspensos totais 

foram nas entradas foram 174,4 mg/L (Esgoto Bruto) e 114,2 mg/L (Entrada de experimentos), 

e as saídas foram de 56,4 mg/L e 170, mg/L. 

Perante os resultados e as médias, mesmo em algum dado momento as médias da 

amostra eletroflotadas ficaram superiores ao tratamento convencional, verificamos a eficiência 

em reduzir os sólidos em suspensão. Isto já era esperando pois segundo Mollah et al., (2004) 

além de baixo custo operacional a eletroflotação tem se destacado com a remoção de partículas 

coloidais menores.  

Ainda verificando a eficácia da eletroflotação na redução dos parâmetros, chegou-se 

ao clímax da pesquisa, onde se foi avaliado a remoção de carga orgânica, que está relacionado 

diretamente com a poluição dos corpos d’águas. Analisaremos a Demanda química de Oxigênio 

(DQO) e a Demanda bioquímicas de Oxigênio a DBO, ambas através das porcentagens e 

medias retiradas dos gráficos  

 

Gráfico 11 – Dados comparativos dos resultados das análises da DQO, saída da lagoa e a saída 

teste. 

Fonte: Próprio Autor 
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Gráfico 12 –Dados comparativos dos resultados das análises da DBO, saída da lagoa, e saída 

teste. 
Fonte: Próprio Autor 

 

 

                       

 A análise dos valores de DQO em efluentes e em águas de superfície é uma das mais 

expressivas para determinação do grau de poluição da água, esta análise reflete a quantidade 

total de componentes oxidáveis, seja carbono ou hidrogênio de hidrocarbonetos, nitrogênio (de 

proteínas, por exemplo), ou enxofre e fósforo de detergentes.  A DQO pode ser considerada 

como um processo de oxidação química, onde se emprega o dicromato de potássio (K2Cr2O7). 

Neste processo, o carbono orgânico de um carboidrato, por exemplo, é convertido em gás 

carbônico e água.                                                                                                 

 Sabe-se que o poder de oxidação do dicromato de potássio é maior do que o resultado 

mediante a ação de microrganismos. A resistência de substâncias aos ataques biológicos levou 

à necessidade de fazer uso de produtos químicos, sendo a matéria orgânica neste caso oxidada 

mediante um oxidante químico. É justamente aí que a DQO se diferencia da Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO), onde é medida a quantidade de oxigênio necessária para 

ocorrer a oxidação da matéria orgânica biodegradável, ou seja, na DBO não é necessário fazer 

uso de produto químico. 

 Assim, a DQO é muito útil quando utilizada juntamente com a DBO para observar a 

biodegradabilidade de despejos. O método químico é mais rápido que o da DBO, tem duração 

de 2 a 3 horas enquanto que o outro equivale ao tempo de cinco dias. 
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                 Extraindo ainda dos gráficos 11 e 12, verificamos a média da DQO  80,8 (Tratamento 

Convencional) e 68% (Eletroflotação), enquanto que a média da DBO  86,8 (Tratamento 

Convencional) e 71% (Eletroflotação), respectivamente. Reafirmando-se assim a eficiência na 

remoção de carga orgânica no tratamento de efluentes por eletroflotação. A redução já era 

esperada porque alguns experimentos realizados no âmbito da industrias, já demonstravam essa 

diminuição. E também Mollah et al., (2004), ressalta a eficácia da eletroflotação frente a 

remoção de materiais orgânicos. Assim, de acordo com as médias dos resultados apresentados 

a eletroflotação acontece através da DBO, já que a DQO serve de base, para as análises da 

DBO, atingindo assim o nível superior ao limite que atualmente é de 60%, para maior 

esclarecimento, o art. 21 da resolução do Conama nº 430/2011, traz sobre o que este parágrafo 

aborda. No entanto é possível visualizar uma parte do artigo na página 21 dessa pesquisa, 

porém, ele será lembrado abaixo o que já foi citado, contudo com complemento. 

 

Art. 21. Para o lançamento direto de efluentes oriundos de sistemas de 

tratamento de esgotos sanitários deverão ser obedecidas as seguintes 

condições e padrões específicos: 

I - Condições de lançamento de efluentes: 

a) pH entre 5 e 9; 

b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo 

receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura; 

c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff. 

Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja 

praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente 

ausentes; 

d) Demanda Bioquímica de Oxigênio-DBO 5 dias, 20°C: máximo de 120 

mg/L, sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de 

efluente de sistema de tratamento com eficiência de remoção mínima de 60% 

de DBO, ou mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico que 

comprove atendimento às metas do enquadramento do corpo receptor. 

e) substâncias solúveis em hexano (óleos e graxas) até 100 mg/L; e 

f) ausência de materiais flutuantes. 

§ 1º As condições e padrões de lançamento relacionados na Seção II, art. 16, 

incisos I e II desta Resolução, poderão ser aplicáveis aos sistemas de 

tratamento de esgotos sanitários, a critério do órgão ambiental competente, em 

função das características locais, não sendo exigível o padrão de nitrogênio 

amoniacal total. 

§ 2º No caso de sistemas de tratamento de esgotos sanitários que recebam 

lixiviados de aterros sanitários, o órgão ambiental competente deverá indicar 

quais os parâmetros da Tabela I do art. 16, inciso II desta Resolução que 

deverão ser atendidos e monitorados, não sendo exigível o padrão de 

nitrogênio amoniacal total. 

§ 3º Para a determinação da eficiência de remoção de carga poluidora em 

termos d DBO5, 20 para sistemas de tratamento com lagoas de estabilização, 

a amostra do efluente deverá ser filtrada (RESOLUÇÃO CONAMA Nº 

430/2011, p. 06-07).   
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 Verificando também a redução na esfera microbiológica, através das análises dos 

coliformes termotolerantes, que está também atrelado a questão ambiental e de presença de 

excessiva matéria orgânica. Mediante os resultados favoráveis em termo de redução com a 

tabela 2, obtivemos todos os resultados. A concentração média dos coliformes termotolerantes 

foram entradas foram 10.489 (Esgoto Bruto) e 4.711 (Entrada experimentos), e as saídas foram 

de 5.764 e 254,4, respectivamente. Tendo como limite 4000 coliforme em 100ml de água, sendo 

o total de 80% das amostras (BRANCO,2013). A redução foi bastante acentuada, com esses 

ressaltamos a eltroflotação como um tratamento eficiente e promissor. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho foi estudado a viabilidade de aplicação da técnica de eletroflotação, na 

eficácia da redução de matéria orgânica no tratamento de esgotos domésticos, utilizando 

eletrodos de alumínio. Para verificar as melhores condições do tratamento, nas áreas 

experimentais, foram consideradas as seguintes variáveis: Temperatura, Sólidos Totais 

Suspensos, Sólidos Suspensos fixos, Sólidos Suspenso voláteis, pH, Demanda Química de 

Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e análise microbiológica: 

coliformes termotolerantes. Tendo como destaque a DQO e a DBO 

 De acordo com os resultados obtidos através das análises dos parâmetros físico-

químicos e microbiológicos, verificou-se uma evolução da temperatura e do pH, reafirmando a 

sim a literatura que já mostra esse aumento devido aos fatores como a troca térmica gerado pela 

eletricidade, e as reações químicas provocadas também pela eletricidade, sendo assim 

respectivamente as evoluções. Também com os resultados houve a redução dos sólidos, dos 

coliformes e da matéria orgânicas respaldados em medias pela DQO que obteve uma redução 

de 68% e DBO de 71%. Nestas condições, as variáveis que mais influenciam o processo de 

tratamento são aquelas relacionadas às condições a ser eletroflotada, confirmado pelo 

tratamento estatístico dos dados, sendo que essas duas variáveis influenciam diretamente a 

redução de matéria orgânica. Mediante os dados postos a eletroflotação se mostrou tanto com 

os parâmetros que evoluíram e reduziram, ambos atendem a resolução do CONAMA, vigente 

que regem o tratamento de efluentes, que é a de nº 430 de 13 maio de 2011. 

 Assim, os resultados comparativos mostram altos valores de eficácia na redução de 

matérias orgânicas pela eletroflotação. Desta maneira, comparando a técnica da eletro-

floculação com o tratamento convencional pela adição de agentes coagulantes e floculantes 

verifica-se que a eletro-floculação apresenta vantagem em relação a essa técnica, mostrando ser 

mais eficiente na redução das concentrações de matéria orgânica comparada através da DBO e 

DQO. 

 Contudo, um fator muito importante e que revela a viabilidade do tratamento foi o 

curto tempo necessário, destacando-se a remoção das cargas orgânicas, visto que quanto maior 

o tempo necessário para tratar um efluente maior será o gasto com eletricidade e com o consumo 

de eletrodo. Tempos relativamente baixos de eletrólise (60 min.) foram suficientes para alcançar 

a eficiência máxima permitida pelo processo em função das condições experimentais, para 
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eletrodos de alumínio. Em relação ao material empregado, ambos os tipos de eletrodos 

mostraram ser eficientes no tratamento de efluentes de curtume.  

 Por conseguinte, a eletroflotação tem recebido destaque devido, entre outros fatores, a 

disponibilidade facilitada de energia elétrica, compatibilidade ambiental, remoção de partículas 

coloidais menores, baixo custo operacional e energético e versatilidade de manutenção e 

operação. 

 Desta forma, no desenvolvimento da pesquisa houveram dificuldades desde as coletas 

e transportes das amostras da estação de tratamento de Rio Formoso, que ficava a 

aproximadamente 100 Km de onde seriam realizados os experimentos e as análises. A 

montagem da célula eletrolítica, projetado inicialmente par ser na própria ETE, porém não há 

estrutura. Além do tempo das coletas, experimentos e a distância para ser analisados, tem 

parâmetros delimitado ao tempo, como os microbiológicos que tinham que ser realizados em 

no máximo 24 horas após coleta, bem como das disponibilidades dos laboratórios (UFPE e 

COMPESA).  

 Os resultados obtidos para o tratamento de efluentes de curtume pela técnica da 

eletroflotação nos permitem afirmar que todos os objetivos deste trabalho foram atingidos. No 

entanto, a eletroflotação apresenta inúmeras variáveis que podem influenciar o processo. 

Trabalhos complementares utilizando reatores de fluxo contínuo e com diferentes arranjos e 

formas de eletrodos seriam de grande interesse, bem como a avaliação dos processos envolvidos 

na decantação e flotação dos flocos formados, o resíduo flotado está sendo para possível 

utilização como fertilizante e Biogás. Desta forma, dependendo da disponibilidade de água, o 

tratamento para o reuso dos efluentes se torna mais interessante devido à redução de custos, 

visto que o reuso de água residuária passa a ser considerada uma alternativa econômica, 

ambientalmente racional e eficaz, que permite minimizar a geração de despejos líquidos, assim 

como o consumo de água.  

 Logo, conclui-se de maneira geral que o tratamento utilizando eletrodos de alumínio, 

quando comparado ao efluente clarificado pelo tratamento convencional apresentou maior 

eficiência. Mediante esses fatos conclui-se que a técnica de eletro-floculação possui um grande 

potencial de aplicação no tratamento de efluentes de curtume. Devido principalmente às 

características de redução de matéria Orgânica.  
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ANEXO A: Declaração de autorização das atividades de coletas e analises na estação de 

tratamento de esgoto do Rio Formoso-PE e analises no laboratório de qualidade no bairro da 

Cabanga, Ambos da Compesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

ANEXO B: Declaração de autorização das atividades no Laboratório de Circuito Elétricos do 

departamento de Engenharia Elétrica do campus Recife da UFPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


