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RESUMO 

 

O município de Fortaleza possui diversas estações de tratamento de esgotos em 

funcionamento, estações estas que apresentam problemas operacionais que 

representam riscos de poluição aos corpos receptores dos efluentes tratados. Desta 

forma, existe a necessidade de uma fiscalização constante para acompanhar o grau 

de poluição e avaliar o atendimento à legislação ambiental. O objetivo deste estudo 

foi analisar a eficiência e o atendimento à legislação de 19 estações situadas em 

Fortaleza e que operam com a tecnologia UASB. Para tal, foram analisados 1.770 

dados mensais de qualidade obtidos junto à Cagece, referentes ao período de 

janeiro de 2013 a julho de 2015. Foram analisados os seguintes parâmetros: 

Demanda Química de Oxigênio (DQO, afluente e efluente), Sólidos Suspensos 

Totais (SST, efluente), pH (efluente) e E. coli (efluente). Foi observado que o 

atendimento à legislação ambiental está deficitário, observando as seguintes 

porcentagens de amostras dentro dos padrões: 21% para DQO, 11% para SST, 

100% para pH e 52% para E. coli. Para o parâmetro DQO, foi calculado uma 

eficiência de remoção média de 50%. Foram realizadas visitas em duas estações, 

uma com alta eficiência de tratamento e outra com baixa eficiência, com o intuito de 

realizar uma comparação entre os extremos encontrados no estudo. Por fim, foram 

sugeridas melhorias a serem realizadas pela companhia responsável, como 

aumento do número de testes e instalação de medidores de vazão. 

Palavras-chave: UASB, eficiência, estação de tratamento de esgotos, atendimento à 

legislação. 



 
 

ABSTRACT 

 

The municipality of Fortaleza has several sewage treatment stations in operation 

which have operational problems that represent risk of pollution to the water 

environments that are receiving these treated effluents. In this way, there is a need 

for constant monitoring the pollution degree and assess compliance with 

environmental legislation. The aim of this study was to analyze the efficiency and 

compliance of 19 stations situated in Fortaleza and that are operating with UASB 

technology. For such, 1770 monthly data entries were obtained with Cagece and 

analyzed for the period of January 2013 to July 2015. The following parameters were 

analyzed: chemical oxygen demand (COD, affluent and effluent), Total suspended 

solids (TSS, effluents), pH (effluent) and E. coli (effluent). It was observed that the 

environmental compliance is in deficit, noting the following percentages of samples 

within the standards: 21% for COD, 11% for TSS, 100% for pH and 52% for E. coli. 

For the COD parameter was calculated an average removal efficiency of 50%. Visits 

were carried out at two stations, one with high treatment efficiency and another with 

low efficiency, in order to perform a comparison between the extremes found in the 

study. Finally, improvements were suggested to be performed by the company 

responsible, as an increase in the number of tests and installation of flow meters. 

Keywords: UASB, efficiency, sewage treatment plant, legislation compliance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A água é um dos principais recursos que o ser humano possui a sua 

disposição, tendo diversos usos, como irrigação, abastecimento doméstico, 

navegação, geração de energia elétrica, entre outros (Von Sperling, 2005). 

Com sua utilização, a água sofre alterações em sua qualidade, vindo a se 

transformar em um resíduo líquido, o esgoto sanitário. Segundo a definição da 

norma brasileira NBR 9648 (ABNT, 1986), esgoto sanitário é o “despejo líquido 

constituído de esgotos doméstico e industrial, água de infiltração e a contribuição 

pluvial parasitária”.  

O esgoto sanitário é constituído por 99,9% de água, tendo o restante uma 

composição variada, que depende diretamente de qual atividade a água foi utilizada 

antes de ser descartada. Dentre os vários elementos que podem ser encontrados no 

esgoto, os mais usuais são nutrientes, matéria orgânica, sólidos suspensos, 

microrganismos patogênicos, metais pesados, óleos e graxas. 

Este esgoto, quando lançado no meio ambiente sem o devido tratamento, 

causa alterações dos parâmetros físicos, químicos e biológicos dos corpos 

receptores (Nuvolari et al., 2003), causando diversos problemas ambientais.  

Entre estes problemas, pode-se destacar a propagação de doenças e a 

eutrofização de corpos hídricos. Em relação à propagação de doenças, os principais 

grupos de organismos presentes nos esgotos e de interesse do ponto de vista de 

saúde pública são as bactérias, vírus, protozoários e helmintos (Von Sperling, 2005).  

Dentre as doenças relacionadas com a água, pode-se citar cólera, 

giardíase, leptospirose, ascaridíase, esquistossomose, malária, dengue, salmonela, 

entre outras. Devido à ampla gama de doenças que pode ser transmitida pela 

deficiência de esgotamento sanitário, o saneamento básico não é somente um 

problema de infraestrutura, mas também de saúde pública. 

Já em relação à segunda problemática, entende-se por eutrofização de 

ambientes lênticos (rios e lagos), é um processo natural causado pelo aumento no 

aporte de nutrientes, em especial nitrogênio e fósforo (Esteves, 1998). O despejo de 

esgoto não tratado em corpos d’água ocasiona aumento na concentração destes 

nutrientes, que levam ao crescimento excessivo das plantas aquáticas, causando 

um desequilíbrio no ecossistema aquático e uma degradação da qualidade da água 

(Figueirêdo, et al., 2007). Segundo Von Sperling (2005), mortandade de peixes, 



14 
 

 
 

redução da capacidade de recreação e navegação e dificuldade e altos custos para 

o tratamento da água estão entre algumas consequências diretas da eutrofização. 

No Brasil e no Ceará existem legislações específicas acerca da 

problemática do esgoto, tais como: 

 Resolução CONAMA 357/2005, do Ministério do Meio Ambiente, que trata 

sobre padrões de corpos d’água; 

 Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes para o 

saneamento básico; 

 Resolução CONAMA 430/2011, do Ministério do Meio Ambiente, que trata 

sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes. 

 Portaria 154/2002, da SEMACE, que trata sobre padrões e condições de 

lançamento de efluentes líquidos. 

Estas legislações serão abordadas ao longo deste trabalho, servindo de 

base para análise da eficiência do tratamento e do atendimento dos padrões de 

lançamento. 

Uma das opções de tratamento para os efluentes gerados é a tecnologia 

UASB (do inglês, Upflow Anaerobic Sludge Blanket). Esta tecnologia de tratamento 

de efluentes emprega microrganismos anaeróbios que encontram-se em suspensão 

formando flocos biológicos conhecidos como manta de lodo. O substrato presente 

no efluente se difunde no lodo em fluxo ascendente, onde é biodegradado pelo 

processo anaeróbio (Mahmood, 2004).  

O sistema de esgotamento sanitário do município de Fortaleza possui 19 

reatores UASB sob a responsabilidade da Companhia de Água e Esgoto do Ceará 

(CAGECE), concessionária responsável pelos sistemas de abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário de Fortaleza. Estas estações, junto com outras que 

possuem diferentes tecnologias de tratamento, são denominados Sistemas Isolados, 

que são aqueles que não são ligados ao sistema integrado de transporte de esgotos 

que convergem para a EPC (Fortaleza, 2014). 

Muitas vezes, tais dados gerados no monitoramento não são devidamente 

trabalhados, refletindo nos valores de eficiência alcançados, assim como de 

cumprimento à legislação ambiental vingente. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Avaliar a eficiência e o atendimento à legislação vigente das Estações de 

Tratamento de Esgoto que compõem o Sistema de Esgotamento Sanitário do 

município de Fortaleza/CE e que operam com a tecnologia UASB. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Apresentar as características dos sistemas de tratamento estudados; 

 Analisar os dados de qualidade dos efluentes das estações de tratamento 

de efluentes estudadas; 

 Identificar problemas operacionais que possam ocorrer nestas estações 

de tratamento de esgoto (ETEs); 

 Propor medidas operacionais para a melhoria na eficiência do tratamento 

anaeróbio destes efluentes. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Digestão Anaeróbia 

 

A digestão anaeróbia é um dos processos mais antigos utilizados para o 

tratamento de esgotos. Seus fundamentos serão descritos nos tópicos a seguir: 

 

3.1.1.  Fundamentos 

 

A digestão anaeróbia é um processo biológico natural que ocorre na 

ausência de oxigênio, tendo como principais produtos o metano (CH4) e o gás 

carbônico (CO2) (Zaiat, 2002). A digestão anaeróbia representa um sistema 

ecológico balanceado, que ocorre em etapas consecutivas com a necessidade da 

atividade de, no mínimo, bactérias fermentativas ou acidogênicas, bactérias 

sintróficas ou acetogênicas e microrganismos metanogênicos (Chernicharo, 2007). 

O processo de digestão anaeróbia divide-se em quatro etapas principais, 

descritas por Chernicharo (2007), conforme esquema abaixo (Figura 1). 

Figura 1 – Representação esquemática do processo de digestão 

anaeróbia. 

 

Fonte: Lettinga,1996, apud Chernicharo, 2007. 
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O objetivo primário da digestão anaeróbia é a estabilização da matéria 

orgânica com uma simultânea redução de odores, da concentração de patógenos e 

da massa de material sólido orgânico (Parkin e Owen,1986). 

 

3.1.1.1.  Hidrólise 

 

Materiais de origem vegetal e animal consistem majoritariamente em 

carboidratos, lipídios, proteínas e materiais inorgânicos. Nesta etapa, compostos 

moleculares complexos são solubilizados em compostos mais simples, como 

açúcares, aminoácidos e peptídeos, com a ajuda de enzimas extracelulares 

liberadas por bactérias fermentativas hidrolíticas (Mahmood, 2004). 

No meio anóxico, a hidrólise costuma ocorrer de forma lenta, sendo 

afetada por fatores como temperatura do reator, pH do meio, tamanho das partículas 

e composição do substrato (Lettinga et al., 1996, apud Chernicharo, 2007). 

Dentre os gêneros de bactérias hidrolíticas, destacam-se as do gênero 

Clostridium, Micrococcus e Sthaphylococcus (degradação de lipídeos a ácidos 

graxos); Fusobacterium, Streptococcus, Peptococcus e Bacillus (degradação de 

proteínas a aminoácidos); e Staphylococcus, Acetivibrio e Eubacterium (degradação 

de polissacarídeos a açúcares menores) (Chernicharo, 2007). 

Deve-se considerar, entretanto, que nem toda a matéria orgânica pode 

ser hidrolisada em compostos mais simples que possam ser assimilados pelas 

bactérias. Isto se deve a algumas estruturas de compostos, inacessibilidade das 

exoenzimas e ligações complexas não hidrolisáveis, entre outros fatores. Esta 

parcela de substrato orgânico é denominada DQO recalcitrante ou biologicamente 

resistente, podendo compor de 30 até 80% do efluente líquido, dependendo da 

origem e de possível prévio tratamento (Parkin & Owen, 1986). 

 

3.1.1.2. Acidogênese 

 

Após a hidrólise, os produtos gerados serão metabolizados no interior das 

células por fermentação, formando compostos intermediários mais simples como 

ácidos graxos voláteis (em especial os ácidos acético, propiônico e butírico), álcoois, 

cetonas, dióxido de carbono e hidrogênio (Chernicharo, 2007). 
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Assim como na etapa anterior, a maior parte da matéria orgânica 

simplesmente mudou de forma, tendo somente uma pequena fração sido 

estabilizada ao ser consumida como fonte de energia (Parkin & Owen, 1986). A 

população de bactérias fermentativas pode ser formada por anaeróbias obrigatórias, 

anaeróbias facultativas ou uma combinação das duas (Mah & Sussman, 1968, apud 

Ribeiro, 2004). 

Estudos apontam que cerca de 90% da população bacteriana presente 

em reatores anaeróbios é do tipo acidogênica, sendo os gêneros mais comumente 

encontrados os seguintes: Costridium, Bacteoides, Ruminococcus, Butybacterium, 

Propionibacterium, Lactobacillus e Escherichia (Zeikus, 1980, apud Ribeiro, 2004).  

 

3.1.1.3.  Acetogênese 

 

Nesta etapa, as bactérias acetogênicas realizam a oxidação dos 

compostos intermediários gerados na acidogênese, como os ácidos graxos voláteis, 

em acetato, hidrogênio e dióxido de carbono, substrato este apropriado para que os 

microrganismos metanogênicos realizem a última etapa da digestão anaeróbia. Os 

gêneros mais comuns das bactérias acetogênicas encontrados em reatores 

anaeróbios são Syntrophobacter e Syntrophomomas (Chernicharo, 2007).  

Deve-se notar que o hidrogênio possui um papel importante na regulação 

de produção e consumo de ácidos orgânicos. Se a pressão parcial do hidrogênio 

exceder 10-4 atm, a produção de metano é inibida e a concentração de ácidos 

orgânicos irá aumentar. Entretanto, uma população grande e estável de bactérias 

hidrogenotróficas garantirá a manutenção de baixas concentrações de hidrogênio 

(McCarty, 1985, apud Parkin & Owen, 1986). 

 

3.1.1.4.  Metanogênese 

 

Esta é a etapa final do processo de digestão anaeróbia, onde ocorre a 

produção de gás metano e a estabilização da matéria orgânica. Esta é, geralmente, 

a etapa limitante do processo (Lawrence, 1971, apud Ribeiro, 2004). A estabilização 

ocorre com a conversão do acetato em metano, que é insolúvel em água e logo se 

separa do lodo, deixando o sistema na forma de gás.  
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A metanogênese ocorre devido à ação de microrganismos do domínio 

Archaea, um grupo distinto das bactérias típicas do ponto de vista filogenético. As 

arqueas metanogênicas são divididas em acetoclásticas, que formam metano a 

partir de ácido acético ou metanol, e hidrogenotróficas, que formam metano a partir 

de hidrogênio e dióxido de carbono (Chernicharo, 2007).  

Uma das mais importantes características da metanogênese é que 

poucos substratos podem ser utilizados como fonte de energia para os 

microrganismos metanogênicos. Destes poucos, o acetato e o hidrogênio se 

destacam como principais substratos para formação de metano nesta etapa da 

digestão. O acetato consumido pelas arqueas acetoclásticas é responsável por 72% 

da produção de metano, sendo os 28% restantes produzidos pelo uso do hidrogênio 

como fonte de energia pelas arqueas hidrogenotróficas (McCarty & Jeris, 1965, apud 

Parkin & Owen, 1986). 

 

3.1.2. Vantagens e Limitações do Processo 

 

Existem diversos tipos de opções de tratamento para efluentes 

domésticos. Segundo Sung e Ho (2010), tratamentos aeróbios são utilizados para 

efluentes com DQO solúvel na faixa entre 50 e 40.000 mg/L, enquanto tratamento 

anaeróbios são utilizados para altos valores de DQO, com faixa entre 4.000 e 50.000 

mg/L. Existem também processos alternativos para DQO menores que 50 mg/L, 

como adsorção de carvão ativado, ou DQO maiores que 50.000 mg/L, como 

evaporação e incineração. 

A digestão anaeróbia possui diversas vantagens em relação a outras 

tecnologias de tratamento como a digestão aeróbia ou tratamentos físico-químicos, 

assim como também apresenta limitações importantes que impedem este sistema de 

ser mais amplamente utilizado. A seguir serão discutidos alguns destes aspectos 

positivos e negativos do processo anaeróbio. 

A primeira das vantagens refere-se ao quesito energia, onde a digestão 

anaeróbia requer menos energia elétrica, tendo em vista que não há necessidade de 

aeração mecanizada no processo. Em processos aeróbios, é utilizado de 0,5 a 0,75 

kWh de eletricidade para cada Kg de DQO removida. Além disso, o biogás gerado 
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no processo anaeróbio pode ser utilizado como fonte de energia. Estima-se que 1,16 

kWh de eletricidade seja produzido para cada Kg de DQO removida (Speece, 1983). 

Em relação à geração de lodo, processos anaeróbios geram somente 

cerca de 20% do lodo que seria gerado por processos aeróbios. Menor síntese de 

biomassa implica em menores quantidades necessárias de nutrientes como Fósforo 

e Nitrogênio. As quantidades necessárias são cerca de 20% em relação a processos 

aeróbios (Sung & Ho, 2010).  

Sobre as limitações do processo anaeróbio, pode-se destacar os longos 

períodos necessários para a partida do reator, variando de 2 a 4 meses. Este fato se 

deve a menor taxa de síntese de biomassa comparada com o processo aeróbio. 

Além disso, os reatores anaeróbios possuem uma baixa estabilidade, sendo mais 

suceptíveis à mudanças nas condições ambientais como pH e temperatura, assim 

como demoram períodos maiores para retornar as condições normais de operação 

(Eckenfelder et al., 1988).  

Por fim, o grau de remoção de poluentes e patógenos no efluente tratado 

pode não ser suficiente para atingir os padrões de  lançamento de alguns locais 

onde os sistemas anaeróbios são utilizados, sendo necessário pós-tratamento 

(Seghezzo, et al., 1998). 

Na tabela 1, é possível ver uma comparação dos principais parâmetros 

entre os dois tipos de sistemas: 

Tabela 1 – Comparação entre sistemas aeróbios e anaeróbios. 

Parâmetro Anaeróbio Aeróbio 
Necessidade de Energia Baixa Alta 

Grau de Tratamento Moderada (60-90%) Alta (+95%) 
Produção de Lodo Baixa Alta 

Estabilidade do Processo Baixa para moderada Moderada para alta 
Tempo de Partida 2 a 4 meses 2 a 4 semanas 

Necessidade de Nutrientes Baixa Alta para certos efluentes 
industriais 

Odor Potenciais problemas com 
odores 

Menor probabilidade de 
problemas 

Alcalinidade Necessária Alta para certos efluentes 
industriais 

Baixa 

Produção de Biogás Sim Não 
Fonte: Adaptado de Eckenfelder et al., 1988. 
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3.1.3. Fatores Ambientais Intervenientes 

 

Por se tratar um processo biológico, o sucesso da digestão anaeróbia 

depende de uma série de condições ambientais, que devem estar em um delicado 

equilíbrio para que os microrganismos atuem de forma harmônica e eficaz. As 

principais condições ambientais serão discutidas a seguir: 

 

3.1.3.1. Temperatura 

 

Sendo um dos principais fatores ambientais que afetam o crescimento 

microbiano, a temperatura afeta diretamente a velocidade do metabolismo dos 

microrganismos, o equilíbrio iônico e a solubilidade dos substratos (Campos et al., 

1999). Por não possuírem meios de controlar sua temperatura interna, os 

microrganismos possuem sua temperatura determinada pela externa. São 

determinadas três faixas de temperatura para o crescimento microbiano: a psicrófila 

de 0 a 20 ºC; a mesófila de 20 a 45 ºC; e a termófila, de 45 a 70 ºC (Batstone, et al., 

2002, apud Chernicharo, 2007). 

Segundo Rosário (2007), deve-se optar pela digestão termófila para uma 

maior velocidade de digestão e maior eficiência de tratamento, tendo em vista que 

tal faixa remove maior número de patógenos e forma um lodo mais facilmente 

desidratável.  

Segundo Chernicharo (2007), embora a formação microbiana do metano 

possa ocorrer de 0 a 97 ºC, dois níveis ótimos de temperatura para a digestão 

anaeróbia têm sido associados, um na faixa mesófila, de 30 a 35 ºC, e outro na faixa 

termófila, de 50 a 55 ºC. A maioria dos reatores anaeróbios em funcionamento opera 

na faixa mesófila. Entretanto, é possível também operar na faixa termófila, mesmo 

que esta operação seja ainda muito discutida devido ao consumo de energia para 

aquecimento, a má qualidade do sobrenadante e a maior instabilidade do processo. 

 

3.1.3.2. Nutrientes 

 

Em relação aos nutrientes, deve-se entender que processos biológicos de 

tratamento de esgotos necessitam de nutrientes em quantidades suficientes para 
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que o processo ocorra com sucesso. Podem-se citar estes nutrientes, em ordem de 

importância: nitrogênio, enxofre, fósforo, ferro, cobalto, níquel, molibdênio, selênio, 

riboflavina e vitamina B12 (Chernicharo, 2007). Os esgotos domésticos, 

diferentemente dos industriais, geralmente apresentam todos estes nutrientes em 

quantidades adequadas para o desenvolvimento microbiano. 

Segundo Campos et al. (1999), recomenda-se uma proporção de 

DQO:N:P de 500:5:1, suficiente para atender às necessidades para a digestão 

anaeróbia. O enxofre também é um dos nutrientes essenciais para a metanogênese, 

recomendando-se concentrações iguais ou pouco superiores que as de fósforo. 

 

3.1.3.3. pH, Alcalinidade e Ácidos Voláteis 

 

O controle do pH é essencial para o bom funcionamento do processo 

anaeróbio. Microrganismos metanogênicos possuem uma faixa ótima de pH 

variando de 6,6 a 7,4 (embora também exista estabilidade na faixa de 6,0 a 8,0), 

podendo este fator inibir a produção de metano caso esteja fora desse intervalo. O 

pH afeta diretamente a atividade de enzimas, podendo até causar a desnaturação 

destas, e indiretamente na toxicidade e solubilidade de vários compostos, podendo 

afetar o processo de diversas maneiras (Chernicharo, 2007).  

Em relação à alcalinidade e ácidos voláteis, deve-se entender que estes 

possuem uma relação direta no equilíbrio do sistema. A alcalinidade representa o 

teor em carbonato/bicarbonato, amônia e hidrogênio, sendo uma medida da 

capacidade de tamponamento, ou seja, de evitar que variações súbitas nas 

concentrações de ácidos voláteis alterem o pH do meio. Estes ácidos são 

produzidos na digestão anaeróbia, portanto, a alcalinidade necessária também é 

afetada pela temperatura de operação (Ribeiro, 2004).  

Segundo McCarty (1964), para a maioria dos casos práticos, uma 

alcalinidade variando entre 2500 e 5000 mg CaCO3/L é suficiente para o 

tamponamento do sistema. Caso esta alcalinidade não possa ser atingida 

naturalmente, vários produtos químicos podem ser utilizados para controlar o pH do 

sistema, podendo-se destacar a cal virgem(CaO), cal hidratada (Ca(OH)2), 

carbonato de sódio (Na2CO3) e hidróxido de sódio (NaOH) (Chernicharo, 2007). 
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3.1.3.4. Substâncias Tóxicas 

 

A sensibilidade do processo anaeróbio a cargas tóxicas é um fator 

diretamente ligado à idade do lodo, sendo este um parâmetro que indica o tempo 

que uma partícula de lodo permanece no sistema. Quanto maior a idade do lodo, 

maior a capacidade do sistema de suportar cargas tóxicas (Campos et. al, 1999). 

As principais substâncias tóxicas ao processo anaeróbio são os ácidos 

voláteis, os ácidos graxos de cadeia longa, cátions, metais pesados, amônia, 

detergentes e antibióticos (Ribeiro, 2004).  

Os ácidos voláteis, caso estejam em meio com pH muito baixo, podem 

funcionar como inibidores do processo. Os ácidos graxos produzidos na hidrólise de 

lipídios também podem ser inibidores da metanogênese. 

Os cátions também possuem um caráter inibitório no processo a partir de 

certas concentrações molares. A inibição pode ser atenuada com a presença e/ou 

adição de íons antagônicos (Chernicharo, 2007).  

Metais pesados (zinco, cobre, cádmio, chumbo, níquel etc.), assim como 

a amônia, podem estar presentes em pequenas concentrações, Em concentrações 

elevadas, estes compostos podem agir como inibidores do processo (McCarty, 

1964). Por fim, antibióticos, pesticidas e detergentes também possuem um caráter 

tóxico, podendo comprometer a metanogênese (Alves, 1992, apud Ribeiro, 2004). 

 

3.2. Reatores UASB 

 

3.2.1.  Origem e Características Gerais 

 

Um dos mais notáveis avanços na tecnologia de processos de digestão 

anaeróbia foi o surgimento dos reatores de fluxo ascendente e manta de lodo, mais 

conhecidos como reatores UASB. Desenvolvidos na Holanda na década de 70 pelo 

Prof. Gatze Lettinga e sua equipe, os reatores UASB são os mais comuns dos 

reatores anaeróbios de manta de lodo, podendo tratar uma gama considerável de 

efluentes industriais, além do doméstico (Metcalf & Eddy, 2003). 

O reator desenvolvido pelo Prof. Lettinga possuía sistema de retenção de 

lodo e um separador diferente para sólidos suspensos e gases. Este reator 

apresentava muitas vantagens, como baixo custo de operação, baixo consumo de 
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energia, possibilidade de aproveitamento de biogás como energia e pequena 

produção de lodo. Entretanto, também possuía algumas desvantagens como 

possiblidade de problemas com odores, longo tempo de partida e baixa capacidade 

de suportar cargas tóxicas (Lettinga et al., 1980, apud Rosário, 2007). 

Na tabela 2 são apresentadas as vantagens e desvantagens dos reatores 

UASB: 

Tabela 2 – Vantagens e desvantagens de reatores UASB. 

Vantagens Desvantagens 

Baixo consumo de energia elétrica, 
devido a não utilização de 
equipamentos mecânicos; 

A partida do reator é lenta, pois as 
bactérias anaeróbias tem uma 

velocidade de crescimento pequena; 
Sistema compacto, não necessitando 

de grandes áreas; 
Pequena remoção de organismos 

patógenos; 
Suporta variações de carga orgânica 
e hidráulica, quando o sistema estiver 

estabilizado; 

Baixa capacidade de tolerar cargas 
tóxicas; 

Eficiência de remoção de DBO e DQO 
na ordem de 65 a 75%; 

Geração de odores desagradáveis; 

Produção de energia na forma de 
metano; 

Necessidade de pós-tratamento para 
remoção de DQO remanescente, 

amônia e outros compostos. 
Pequena produção de lodo;  

Baixo requerimento de nutrientes;  
Baixo custo de implantação e 

operação; 
 

Em caso de necessidade, a 
alimentação do reator pode ser 

parada por vários meses, sem perdas 
significativas para a biomassa. 

 

Fonte: Caseiro, 2005, apud Rosário, 2007. 

A característica principal presente nos reatores UASB que permite que 

estes suportem altas cargas volumétricas de DQO (comparado com outros 

processos anaeróbios) é o desenvolvimento de um lodo granulado denso. Devido a 

isto, a concentração de sólidos pode variar de 50.000 mg/L até 100.000 mg/L no 

fundo do reator e de 5.000 até 40.000 mg/L na região mais difusa no topo, com 

partículas variando de 1,0 a 3,0 mm (Metcalf & Eddy, 2003). 

O desenvolvimento de um lodo com as características ideais pode 

demorar vários meses, sendo o inóculo fornecido por outro reator em operação para 

acelerar o processo de partida. O processo de granulação depende de fatores como 

presença de nutrientes, pH e velocidade ascendente (Annachhatre,1996, apud 
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Metcalf & Eddy, 2003). Deve-se ter uma concentração maior de carboidratos no 

efluente para uma melhor granulação, assim como um pH estável por volta de 7,0, 

uma relação DQO:N:P de 300:5:1 durante a partida do sistema e de 600:5:1 durante 

a operação. Deve-se controlar também a velocidade ascendente no reator, 

deixando-a alta o suficiente para retirar o lodo não-floculento (Metcalf & Eddy, 2003). 

A figura 2 apresenta um exemplo de reator UASB: 

 

Figura 2 – Reator UASB localizado no Centro de Eventos do Ceará. 

 

Fonte: Medeiros, 2014. 

 

3.2.2.  Funcionamento e Controle Operacional 

 

Segundo Chernicharo (2007), o processo de funcionamento de um reator 

do tipo UASB consiste em um fluxo ascendente de efluente disperso inicialmente por 

um sistema de distribuição do afluente (de forma a garantir a distribuição uniforme e 

um contato íntimo entre a biomassa e o substrato), passando então por uma região 

de lodo de elevada atividade bacteriana. Esta ascensão inicia-se por uma região 

com um perfil de sólidos mais densos, denominada leito de lodo, até chegar a uma 

região com um lodo mais disperso, localizada no topo do reator e denominada 

manta de lodo. A estabilização da matéria orgânica ocorre em todas essas zonas de 
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lodo e a mistura do sistema é realizada pelo fluxo ascendente do efluente e das 

bolhas de gás.  

Juntamente com a capacidade de desenvolver uma biomassa de elevada 

atividade, a existência de um separador trifásico são os dois princípios fundamentais 

do processo. Este separador permite que o biogás se desprenda da fase líquida, 

possibilitando sua captura e possível aproveitamento como fonte de energia. Além 

disto, este dispositivo propicia a criação de uma zona de sedimentação no extremo 

superior do reator, permitindo que as partículas de lodo retornem à zona de 

digestão, garantindo um tempo de retenção de sólidos suficiente elevado para 

manter o crescimento de uma biomassa densa de microrganismos metanogênicos 

(Chernicharo, 2007). A Figura 3 apresenta a representação de um reator UASB. 

Figura 3 – Representação esquemática de um reator UASB. 

 

Fonte: Santos & Silva, 2007. 

Para o bom funcionamento do sistema em modo geral, são necessários 

diversos cuidados operacionais. Segundo Chernicharo et al. (1999), alguns 

parâmetros operacionais que devem ser verificados durante a fase de operação do 

sistema podem ser citados, tais como as vazões afluentes do sistema, a quantidade 

e características dos materiais retidos no pré-tratamento, as características físico-

químicas e microbiológicas do esgoto afluente, a eficiência e problemas 

operacionais do reator e a quantidade e características do biogás e do lodo 

produzido no processo.  
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Estes parâmetros operacionais devem ser avaliados periodicamente segundo 

um plano de monitoramento. Este acompanhamento possibilita uma comparação 

com os valores previstos no projeto original, assim como serve de auxílio na tomada 

de decisões para eventuais adaptações e expansões do sistema. 

Na tabela 3, Chernicharo et al. (1999) lista os principais problemas 

observados em reatores UASB que afetam seu desempenho, juntamente com as 

medidas operacionais cabíveis para sanar o problema.  

Tabela 3 – Identificação e correção de problemas que afetam o 

desempenho de reatores UASB. 

Observação Causa Provável Verificar Solução 
Distribuição desigual 
do afluente 

- Estrutura de 
distribuição desnivelada 

Nível da estrutura de 
distribuição 

Nivelar a estrutura de 
distribuição 

Ponto de distribuição 
não recebe esgoto 

- Entupimento Entupimento Desbloquear 

Coleta do efluente 
não uniforme 

- Estrutura de coleta 
desnivelada 
- Camada superficial 
obstrui ponto de coleta 

- Nível da estrutura 
de coleta 
- Escoamento livre 

- Nivelar a estrutura 
de coleta 
- Remover 
desobstrução 

Teor elevado de 
sólidos 
sedimentáveis 

- Carga hidráulica 
excessiva 
- Excesso de sólidos no 
reator 

- Vazão 
- Massa de lodo 

- Diminuir vazão 
- Descarga de lodo 
de excesso 
 

Produção de gás 
menor que o normal 

- Vazamento do biogás 
- Defeito do gasômetro 
- Diminuição da vazão 
- Material tóxico 
- Carga orgânica 
excessiva 

- Coleta de gás 
- Gasômetro 
- Vazão do afluente 
- Teste de AME 
- Teste de AME 

- Eliminar vazamento 
-Desentupir rede de 
esgoto 
- Identificar e atuar 
sobre fontes de 
materiais tóxicos 
- Diminuir carga 
orgânica 

Produção de lodo 
maior que o normal 

- Sobrecarga de lodo 
- Sólidos grosseiros 
e/ou inorgânicos 
entrando no reator 

- Estabilidade do lodo 
- Funcionamento do 
pré-tratamento 

- Diminuir carga 
aplicada 
- Reestabelecer 
funcionamento do 
pré-tratamento 

Produção de lodo 
menor que o normal 

- Vazão pequena 
- Retenção de lodo 
deficiente 

- Vazão afluente 
- Separador de fases 
- Sólidos 
sedimentáveis no 
efluente 

- Desentupir rede de 
esgoto 
- Consertar 
separador 

Alta fração de 
sólidos inorgânicos 

- Falha da caixa de 
areia 
- Baixa velocidade 
ascensional do reator 

- Velocidade na caixa 
de areia 
- Velocidade 
ascensional no reator 

- Diminuir velocidade 

Lodo flutuante 
cresce rapidamente 

- Carga hidráulica 
excessiva 

- Carga hidráulica - Diminuir carga 

Eficiência de 
remoção do material 
orgânico reduzida 

- Carga hidráulica 
excessiva 
- Descarga do afluente 
deficiente 

- Entrada do afluente - Diminuir carga 
- Consertar falhas 

Fonte: adaptado de Chernicharo et al., 1999. 
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Outro ponto que merece destaque é que, por mais simples que a 

operação de um reator UASB possa ser, a presença de pessoal de operação e 

manutenção é fundamental para assegurar o correto funcionamento do sistema. 

Uma má operação ou manutenção de um reator UASB pode pôr em risco todo o 

tratamento. Além disso, deve-se ter em mente que o tratamento anaeróbio pouco 

altera a concentração de nutrientes e de patógenos no efluente, sendo necessário, 

portanto, alguma forma de pós-tratamento para remover estes componentes. A 

tabela 4 apresenta a eficiência média de remoção de poluentes considerando 

diversas opções de pós-tratamento. 

Tabela 4 – Eficiências de remoção típicas considerando diversas opções de 

pós-tratamento.  

Sistema  DBO5 

(%) 

DQO 

(%) 

SST 

(%) 

Amônia 

(%) 

N (%) P (%) CT 

(log) 

UASB  60 a 75 55 a 70 65 a 80 <50 <60 <35 1 a 2 

UASB + lodos 

ativados 

 83 a 93 75 a 88 87 a 93 50 a 85 <60 <35 1 a 2 

UASB + biofiltro 

aerado submerso 

 83 a 93 75 a 88 87 a 93 50 a 85 <60 <35 1 a 2 

UASB + filtro 

biológico 

percolador 

 80 a 93 73 a 88 87 a 93 <50 <60 <35 1 a 2 

UASB + filtro 

anaeróbio 

 75 a 87 70 a 80 80 a 90 <50 <60 <35 1 a 2 

UASB + flotação 

por ar dissolvido 

 83 a 93 83 a 90 90 a 97 <30 <30 75 a 88 1 a 2 

UASB + lagoas 

de polimento 

 77 a 87 70 a 83 73 a 83 50 a 65 50 a 65 >50 3 a 5 

UASB + 

escoamento 

superficial 

 77 a 90 70 a 85 80 a 93 35 a 65 <65 <35 2 a 3 

Fonte: Adaptado de Von Sperling, 2005. 
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3.3. Sistema de Esgotamento Sanitário de Fortaleza 

 

Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico de Fortaleza (2014), o 

sistema de esgotamento sanitário (SES) é composto por Redes Coletoras, 

Coletores-Tronco, Interceptores, Estações Elevatórias, Linhas de Recalque, 

Estações de Tratamento de Esgoto, Estação de Pré-Condicionamento, Estação de 

Tratamento de Odores e Emissário Submarino.  

Fortaleza é dividida geograficamente em quatro bacias de contribuição: 

Bacia do Siqueira, Vertente Marítima, Bacia do Cocó e Bacia do Miriú (Cagece, 

2015). Esta divisão pode ser vista na figura 4: 

Figura 4 – Divisão geográfica do Município de Fortaleza em Bacias de 

contribuição. 

 

Fonte: Fortaleza, 2014. 

O SES do município funciona de duas formas: Isolada e Integrada. As 

duas formas de operação serão descritas nos tópicos a seguir: 
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3.3.1. Sistema Integrado 

 

De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico de Fortaleza 

(2014), o Sistema Integrado atende 49,1 % da população. A universalização do 

serviço de esgotamento sanitário na cidade também se dará através da desativação 

progressiva dos sistemas isolados e integração destes sistemas com o sistema 

integrado. 

Este sistema é constituído por bacias coletoras, vinte estações elevatórias 

de esgoto e dois interceptores (leste e oeste) que conduzem o efluente até a EPC, 

onde ocorre um tratamento preliminar para um posterior lançamento marítimo 

através de um emissário submarino, com 3,3 km de extensão e profundidade média 

de 16 metros.  

Atualmente, a EPC opera com 2,2 m³/s de esgotos despejados, com 

capacidade de vazão projetada de 4,5 m³/s (Fortaleza, 2014). Após o lançamento, o 

esgoto é disperso por correntes marítimas, tendo a qualidade da água analisada 

mensalmente em diversos pontos pela empresa Tetratech, através do contrato 

82/2013. 

Junto à EPC, também está localizada a Estação de Tratamento de 

Odores, com a finalidade de minimizar a exalação de gases e odores para a 

atmosfera durante o processo de recuperação do esgoto.  

 

3.3.2. Sistemas Isolados 

 

Os sistemas isolados são aqueles em que a coleta, tratamento e 

disposição ocorrem no mesmo local, como acontece na maioria dos conjuntos 

habitacionais dos bairros periféricos do município. Em 2013, 11,65% da população 

do município era atendida por sistemas isolados (Fortaleza, 2014). 

A figura 5 mostra exemplos de sistemas isolados instalados em Fortaleza 

do tipo Lagoas de Estabilização. 
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Figura 5 – Sistemas Isolados do tipo Lagoas de Estabilização 

 

Fonte: Fortaleza, 2014. 

 

Segundo a Resolução COEMA nº 04, de 19 de abril de 2010, os sistemas 

isolados tem um prazo de dez anos para serem desativados e serem interligados à 

rede pública coletora do município. Em caso de descumprimento, a concessionária 

estará sujeita à sanções administrativas e penais. 

A tabela 5 apresenta a caracterização das bacias do município em 

relação aos sistemas isolados: 

Tabela 5 – Distribuição dos Sistemas Isolados nas Bacias de contribuição. 

Bacias Siqueira Cocó Miriú 

Nº Sistemas 
Isolados 

18 53 26 

População 
atendida 

83.700 hab. 179.500 hab. 40.004 

% da população 
total da bacia 

7,9% 19,2% 18,2% 

Fonte: Adaptado de Fortaleza, 2014. 

Estes sistemas são constituídos por rede coletora, EEEs, ETEs e corpo 

receptor. Existem 97 sistemas isolados no município de Fortaleza, pertencendo às 

seguintes modalidades: Decanto Digestor associado a Filtro Anaeróbio, Lodos 

Ativados, Lagoas de Estabilização e Reatores UASB. Todas estas modalidades 

podem possuir ou não alguma forma de pós-tratamento, como cloração ou lagoas de 

polimento.  
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Área de Estudo 

 

A área de estudo para este trabalho resume-se a todas estações de 

tratamento que utilizem reatores UASB em operação pela Cagece localizados dentro 

dos limites do município de Fortaleza. Segundo o Plano Municipal de Saneamento 

Básico de Fortaleza (2014), existem 97 estações de tratamento de esgoto em 

operação, sendo 19 destas do tipo UASB, que podem ser identificados 

geograficamente na figura 6: 

Figura 6 – Localização geográfica dos reatores UASB em Fortaleza. 

 

Fonte: Adaptado de Bing Mapas pelo autor (2015). 

 

Todos os 19 reatores são operados pela Cagece e estão descritos na 

tabela 6, apresentando sua denominação, endereço e bacia hidrográfica de 

contribuição: 
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Tabela 6 – Descrição dos reatores UASB em operação pela Cagece. 

Nome Endereço Bacia de Contribuição 

Aracapé III Rua Ferdinandes A. Sousa, 1001, 
Jardim Violeta 

Siqueira 

Castelão Av. do Contorno, s/n, Castelão Cocó 

Centro de Eventos Av. Paisagistica, 2011, Edson Queiroz Cocó 

Curió I/II Rua Lucimar de Oliveira, s/n, Curió Miriú 

Dias Macedo Rua Marechal Bittencourt, 540, Dias 
Macedo 

Cocó 

Itaperi Rua João de França, s/n, Itaperi Cocó 

Lago Azul Rua Waldemar Lima, 700, Barroso Cocó 

Lagoa da Zeza Rua 03, s/n, Tancredo Neves Cocó 

Novo Barroso Rua Emiliano de Almeida Braga, 980, 
Novo Barroso 

Cocó 

Novo Mondubim II Rua Melquides, 264 Siqueira 

Paupina Estrada Barão de Aquiraz, s/n, 
Paupina 

Miriú 

Pindorama Rua Pindorama, 245, Luciano 
Cavalcante 

Cocó 

Pôr do Sol Rua Nelson Mandela, s/n, Messejana Miriú 

Riacho Doce Rua 15, 32, Passaré Cocó 

Rosa de 
Luxemburgo 

Rua 14, 333, Paupina Miriú 

Rosalina Rua Luciano de Queirós, s/n, 
Rosalina 

Cocó 

Sítio Santana Rua Icaçaru, s/n, Barroso Cocó 

TCM Av. Afonso Albuquerque Lima, s/n, 
Cambeba 

Miriú 

Zeza Tijolo Rua Tainá Pires, s/n, Cajazeiras Cocó 

Fonte: ACFOR, 2015. 

Estas ETEs listadas acima, assim como a grande maioria dos sistemas 

isolados, estão sobre a responsabilidade da Unidade de Negócio de Macrocoleta e 

Tratamento de Esgotos (UNMTE). Esta unidade faz parte do modelo de gestão 

descentralizada utilizado pela Cagece, tanto em Fortaleza quanto no resto do Estado 

do Ceará. Esta é uma das seis Unidades de Negócios (UN) que a Cagece possui em 

sua estrutura organizacional, onde cada uma dela possui atribuições específicas em 

relação ao saneamento básico da cidade de Fortaleza. 

 

4.2. Obtenção e Organização de Dados 

 

Para realizar a análise proposta neste trabalho, foram avaliados os dados 

de qualidade das estações do município de Fortaleza/CE com a tecnologia UASB. 
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Estes dados foram obtidos junto à ACFOR, órgão municipal responsável pela 

fiscalização dos serviços de Saneamento Ambiental de Fortaleza, e à Cagece.  

Foram obtidos relatórios mensais de janeiro/2013 até junho/2015, 

totalizando 30 meses. Estes dados de qualidade do esgoto foram compilados em 

uma planilha eletrônica para melhor manuseio, análise e geração de gráficos. Os 

parâmetros pH, DQO, Sólidos Suspensos Totais (SST) e E. coli são analisados 

mensalmente pela Cagece, enquanto os outros parâmetros listados na Portaria nº 

154/2002 da SEMACE são analisadas com menor frequência. Portanto, devido ao 

grande número de dados disponíveis, foram utilizados apenas os quatro parâmetros 

citados. Segue abaixo a tabela 7, estabelecendo os parâmetros analisados 

mensalmente: 

Tabela 7 – Parâmetros estudados mensalmente e os métodos utilizados 
para sua obtenção. 

Poluentes do 
esgoto 

Parâmetros 
relacionados 

Métodos 

Ácidos e álcalis pH Potenciométrico 
Sólidos em 
suspensão 

SST Gravimétrico 

Matéria 
orgânica 

DQO total Refluxo fechado 

Microrganismos 
patogênicos 

E. coli Substrato cromogênico  

Fonte: Cagece (Informação verbal), 2016. 

 

Em relação à estatística dos dados, será feita uma análise descritiva simples 

dos dados, apresentando valores de médios, máximos e mínimos. A partir destes 

valores, foi feita uma comparação com os valores observado na literatura e também 

com os exigidos pela legislação estadual. Para os valores de DQO e SST, foram 

feitas médias aritméticas dos valores, enquanto para E. coli serão feitas média 

geométricas.  

Por fim, para ilustrar a situação atual das ETEs que possuem reatores UASB 

em Fortaleza, foram escolhidas duas estações para serem visitadas e fotografadas. 

Esta escolha foi baseada nas condições das estações, uma em melhores condições 

e outra em piores condições do ponto de vista da eficiência do tratamento atual, com 

o intuito de mostrar os extremos encontrados neste estudo. Também foi feita uma 

comparação com os dados atuais e os dados previstos de projeto, a fim de verificar 

se a situação está dentro da esperada durante a elaboração do projeto. 
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4.3. Eficiência 

 

Para este trabalho, é necessário entender o conceito de eficiência de 

remoção. Esta eficiência representa o quanto de um determinado parâmetro (DQO, 

coliformes, nutrientes etc.) foi removido durante o processo de tratamento do 

efluente e é dada pela equação 1: 

𝐸 =
𝐶𝑒−𝐶𝑠

𝐶𝑒
∗ 100            (1) 

Onde: 

E: Eficiência de remoção (%); 

Ce: Concentração do parâmetro na entrada do sistema; 

Cs: Concentração do parâmetro na saída do sistema. 

4.4. Legislação 

 

Através da eficiência de remoção e da análise qualitativa dos dados 

obtidos junto a Cagece, é possível estudar o atendimento aos padrões de 

lançamento de efluente segundo as legislações vigentes. Em relação aos padrões 

de lançamentos, existem duas legislações aplicáveis: a resolução CONAMA nº 430, 

de 13 de maio de 2011, e a portaria da SEMACE nº 154, de 22 de julho de 2002. Por 

existir uma legislação no âmbito estadual, esta será a utilizada para analisar o 

atendimento dos padrões de lançamento. 

Segundo a portaria 154/2002 da SEMACE, em seu Artigo 4º, os valores 

para lançamento devem se enquadrar segundo os limites abaixo: 

Art. 4º As indústrias ou qualquer fonte poluidora localizadas em áreas não 
dotadas de Rede Pública de Esgoto provida de Sistema de Tratamento 
deverão possuir Estação de Tratamento Própria, de maneira a atender aos 
padrões de qualidade dos cursos de água estabelecidos em função de sua 
classe, segundo seus usos preponderantes, bem como a enquadrar seus 
despejos líquidos aos seguintes padrões: 
 
I - pH entre 5,0 a 9,0;  
II - temperatura inferior a 40ºC, sendo que a elevação da temperatura do 
corpo receptor não deverá exceder a 3ºC;  
III - materiais sedimentáveis : até 1,0 ml/L em teste de 1 hora em Cone 
Imhoff;  
IV - regimes de lançamento com vazão máxima de até 1,5 (uma e meia) 
vezes a vazão média do período da atividade diária do empreendimento;  
V - substâncias solúveis em hexano, da seguinte forma:  
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a) óleos minerais até 20,0 mg/L;  
b) óleos vegetais e gorduras animais até 50,0 mg/L;  
VI - ausência de materiais flutuantes;  
VII - valores máximos admissíveis das substâncias constantes do Anexo III.  
VIII- Demanda Química de Oxigênio (DQO): 200,0 mg/L;  
IX- Sólidos em suspensão totais, da seguinte forma  
a) para efluentes industriais: 100,0 mg/L  
b) para efluentes predominantemente domésticos: 50,0 mg/L;  
X - NMP de coliformes fecais: 5000 CF/100 mL;  
(PORTARIA SEMACE Nº 154/2002 – PADRÕES DE LANÇAMENTO DE 
EFLUENTES LÍQUIDOS) 

 
Os dados obtidos junto a Cagece foram comparados com os listados pela 

legislação, possibilitando criar um panorama da situação referente à eficiência de 

tratamento e ao atendimento à legislação nos sistemas UASB no município de 

Fortaleza. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Neste estudo foram analisados os dados de qualidade de 19 ETEs do 

município de Fortaleza, estações estas que utilizam a tecnologia UASB, conforme 

tabela 6. Antes de ser iniciada a discussão de resultados, alguns pontos observados 

durante a análise de dados devem ser apresentados.  

Primeiramente, os parâmetros analisados mensalmente em todas as 

estações (pH, DQO, SST e E. coli) não possuíam dados de qualidade em 

determinados meses para algumas estações. A pior situação foi na estação TCM, 

onde 11 dos 30 meses estudados não apresentavam dados de nenhum parâmetro. 

Outro fato a ser destacado foi que o único parâmetro analisado no esgoto 

bruto foi a DQO, permitindo fazer uma análise de eficiência somente deste 

parâmetro. Entretanto, foi feita uma estimativa para valores brutos de SST a partir 

dos valores brutos de DQO. Deve-se destacar que esta escassez de análises 

realizadas impede um melhor estudo da situação operacional das ETEs operadas 

pela Cagece.  

Por fim, ainda sobre a DQO, algumas amostras apresentaram valores de 

entrada menores do que os valores de saída. Sobre este assunto, pode-se levantar 

duas hipóteses: erros durante a análise ou perda de biomassa no reator. Como os 

valores elevados de DQO de saída foi recorrente durante vários meses somente em 

algumas estações, descartou-se a possibilidade de erro laboratorial durante as 

análises. Assumiu-se então que a hipótese mais provável é que o reator esteja 

perdendo biomassa por problemas operacionais. 

 
5.1. Demanda Química de Oxigênio 

 

Para a DQO, foram analisados os valores de entrada e saída do efluente 

na ETE, possibilitando analisar tanto a eficiência quanto o atendimento à legislação 

ambiental vigente. A tabela 8 apresenta a média dos valores de DQO média de 

entrada e saída nas 19 ETEs que utilizam tecnologia UASB: 
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Tabela 8 – DQO média de entrada e de saída nas ETEs estudadas e suas 
respectivas eficiências médias de remoção, no período de janeiro de 2013 a junho 
de 2015. 

ESTAÇÃO 
DQO MÉDIA DE  DQO MÉDIA DE  EFICIÊNCIA MÉDIA 

(%) ENTRADA (mg/L) SAÍDA (mg/L) 

ARACAPÉ III 1079 317 71% 

CASTELÃO 273 92 66% 

CENTRO DE EVENTOS 984 121 88% 

CURIÓ I/II 935 465 50% 

DIAS MACEDO 807 339 58% 

ITAPERI 916 826 10% 

LAGO AZUL 608 314 48% 

LAGOA DA ZEZA 559 550 2% 

NOVO BARROSO 1134 364 68% 

NOVO MONDUBIM II 924 419 55% 

PAUPINA 923 292 68% 

PINDORAMA 1258 757 40% 

PÔR DO SOL 729 556 24% 

RIACHO DOCE 509 265 48% 

ROSA DE LUXEMBURGO 1324 208 84% 

ROSALINA 1013 722 29% 

SÍTIO SANTANA 701 241 66% 

TCM 531 212 60% 

ZEZA TIJOLO 629 403 36% 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

A figura 7 apresenta os valores médios de DQO para as 19 estações na 

forma de gráfico. Pode-se inferir a partir deste gráfico que somente as estações 

Castelão e Centro de Eventos apresentam média de DQO abaixo do padrão exigido 

pela SEMACE (200 mg/L) e que as estações Rosa de Luxemburgo e TCM 

apresentam valores médios de DQO muito próximos do exigido. Por outro lado, as 

estações Itaperi, Pindorama e Rosalina apresentaram valores médios de DQO 

acima de 700 mg/L, valores mais de três vezes que o permitido pela SEMACE. 

Observou-se um valor máximo de eficiência na estação Centro de Eventos, com 

88%, e um valor mínimo na estação Lagoa da Zeza, com 2%. 
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Figura 7 – Média de DQO após tratamento. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

A figura 8 ilustra a porcentagem de amostras dentro dos padrões em 

relação ao parâmetro DQO. Percebe-se que somente quatro estações possuem 

mais de 50% das amostras dentro dos padrões da legislação. Por outro lado, oito 

estações apresentaram menos de 5% de amostras dentro dos padrões exigidos. No 

panorama geral, de um total de 489 amostras analisadas das 19 estações durante 

os 30 meses referentes ao estudo, somente 104 apresentaram valores adequados, 

representado 21% do total. 
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Figura 8 – Porcentagem de amostras dentro dos padrões – DQO. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Foi observado que em algumas situações a DQO de saída era maior que 

a DQO entrada. Este fato pode indicar que o reator está perdendo biomassa devido 

a problemas operacionais no reator. Este fenômeno reduz a capacidade de 

estabilização de matéria orgânica e pode estar ocorrendo por valores de carga 

orgânica volumétrica muito elevados. A eficiência nestes casos foi considerada nula, 

tendo em vista que não existe eficiência negativa.  

Outra situação observada na tabela 8 foi que as estações Aracapé III, 

Novo Barroso, Pindorama, Rosa de Luxemburgo e Rosalina apresentaram valores 

de DQO média de entrada acima de 1000 mg/L. A literatura recomenda valores 

próximos de 600 mg/L para a elaboração dos projetos, tornando estes valores 

observados muito superiores do que os considerados para os projetos das estações. 

Segundo a gerência da UNMTE1, acredita-se que esses valores elevadores de DQO 

devem-se ao fato de existirem empreendimentos que não chegam a ser 

considerados industriais, e por este motivo não são computados separadamente no 

cálculo na vazão, mas que aumentam consideravelmente a vazão e a DQO afluente, 

tais como padarias, restaurantes, oficinas e postos de gasolina. 

                                            
1 Informação verbal. 
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A partir da tabela 8 foi possível elaborar a figura 9, que compara os 

valores de remoção de DQO e os valores esperados segundo a literatura. Segundo 

Campos (1999), reatores UASB apresentam remoção de DQO entre 65% a 75%. Foi 

observado que as estações Centro de Eventos, Rosa de Luxemburgo e Castelão 

apresentaram remoção de DQO maior que a esperada, e a estação Aracapé III 

apresentou remoção dentro do esperado. As demais estações não atingiram a 

eficiência de remoção esperada, sendo a pior situação a da estação Lagoa da Zeza, 

com eficiência de remoção de menos de 5%.  

Figura 9 – Comparação da eficiência de remoção de DQO observada com a 
literatura.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

5.2. Sólidos Suspensos Totais 

 

Em relação aos sólidos suspensos totais, foi feita uma estimativa para 

valores de entrada de acordo com valores usuais encontrados na literatura a partir 

dos dados de entrada de DQO. Segundo Von Sperling (2005), estima-se que 35% 

da DQO total corresponda a DQO suspensa. Estima-se também que esta DQO 

suspensa corresponda a 150% de sólidos suspensos voláteis, que por sua vez 
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correspondem a 80% dos sólidos suspensos totais. Portanto, compilando todas 

estas estimativas em uma só, pode-se estimar que SST correspondem a 29,1% da 

DQO total. A figura 10 apresenta as médias de SST após o tratamento para cada 

estação e traça um comparativo com o padrão exigido pela SEMACE. Foi observado 

que somente as estações Castelão, Centro de Eventos e TCM apresentaram valores 

de SST menores que o exigido pela legislação estadual. 

Por outro lado, a pior situação foi a da estação Itaperi, com valores 

maiores que 400 mg/L., oito vezes a mais do que o valor permitido. As estações 

Pindorama, Pôr do Sol, Rosalina e Lagoa da Zeza apresentaram valores médios 

quatro vezes acima do permitido. Estes valores elevados de SST podem ser 

explicados por falhas no descarte de lodo no reator para os leitos de secagem. 

Figura 10 – Média de SST após tratamento. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Em relação às amostras estudadas, somente 55 estavam dentro dos 

padrões, de um total de 487 amostras analisadas, representando somente 11% do 

total. Esta situação pode ser observada da figura 11.   
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Figura 11 – Porcentagem de amostras dentro dos padrões – SST. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

É possível inferir analisando a figura 11 que a situação referente ao 

parâmetro SST é crítica. Somente as estações Centro de Eventos, Castelão e TCM 

apresentaram mais de 60% das amostras dentro dos padrões. Entretanto, 15 das 19 

estações apresentaram menos de 10% das amostras dentro dos padrões, sendo 

que 9 destas não apresentaram nenhuma amostra adequada nos 30 meses 

estudados. A figura 12 apresenta a remoção de SST com o tratamento a partir das 

estimativas feitas baseadas na literatura: 
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Figura 12 – Eficiência de remoção de SST. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Pode-se observar que, a partir das estimativas feitas, as estações 

Itaperi, Lagoa da Zeza e Pôr do Sol apresentaram eficiências de remoção nulas. 

Também é possível observar que houve uma grande disparidade entres os 

valores observados. 

5.3. pH 

 

Para o parâmetro pH não foi observado nenhuma amostra fora dos 

padrões estabelecidos pela SEMACE (valores entre 5,0 e 9,0). O pH médio foi de 

7,11. O valor mínimo de pH observado foi de 5,86, na estação Rosa de Luxemburgo 

e o valor máximo observado foi de 8,50 na estação Curió I/II. 

5.4. E. coli 

 

Em relação ao parâmetro E. coli, a figura 12 apresenta os valores médios 

após tratamento. Percebe-se que, embora não se tenha dados de entrada, a 

remoção está adequada para a maioria das estações, com exceção das ETEs Curió 
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I/II, Lagoa da Zeza, Rosalina e TCM que apresentaram valores acima do padrão da 

SEMACE de 5000 NMP/100 mL. As melhores situações se encontram nas estações 

Aracapé III e Rosa de Luxemburgo, onde a média de E. coli é de 158 e 151 

NMP/100 mL, respectivamente. 

Figura 13 – Valores médios de E. coli após tratamento (NMP/100 mL). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Em relação as amostras de E. coli, a figura 13 mostra o número destas 

dentro dos padrões da SEMACE. Observa-se que as estações Aracapé III, Castelão 

e Rosa de Luxemburgo apresentaram amostras adequadas em mais de 80% das 

vezes.  Por outro lado, a estação Curió I/II não apresentou amostras dentro dos 

padrões no período de estudo.  
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Figura 14 – Porcentagem de amostras dentro dos padrões – E. coli. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

5.5. Eficiência do Tratamento 

 

Fazendo um panorama geral do tratamento realizados nas ETEs, foi 

contabilizado que somente em 24 meses uma estação conseguiu atingir os padrões 

exigidos dos quatros parâmetros estudados (DQO, SST, pH e E. coli), de um total de 

544 amostras estudadas. Isto representa que somente 4,4% das análises realizadas 

entre janeiro de 2013 a junho de 2015 estavam adequadas para todos estes quatro 

parâmetros.  

Realizando uma distinção por estação, foi observado que somente quatro 

estações (Centro de Eventos, Lago Azul, Rosa de Luxemburgo e TCM) 

apresentaram amostras adequadas dos quatros parâmetros simultaneamente em 

um mês, indicando que 21% das estações apresentaram amostras adequadas dos 

quatro parâmetros simultaneamente dentro do período do estudo. A figura 14 

apresenta este panorama geral para as estações de tratamento. 
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Figura 15 – Análise geral de atendimento à legislação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Estes números apresentados são preocupantes, pois indicam que o 

tratamento realizado não está sendo suficiente para atingir os níveis desejados e, 

consequentemente, o esgoto tratado polui os corpos hídricos receptores.  

Percebe-se, por exemplo, que a eficiência de remoção de DQO está 

coerente com a literatura na maioria das estações. Entretanto, os valores de DQO 

no esgoto bruto são bastante elevados, fazendo com que mesmo com remoções da 

ordem de 70% não sejam suficientes para atingir o padrão exigido de 200 mg/L. Este 

fato indica que o modelo reator UASB + cloração, utilizado na grande maioria das 

estações estudadas, não é suficiente para atingir o nível desejado, sendo necessária 

a adição de mais unidades de tratamento. 

É importante ressaltar que alguns dos altos valores observados de 

parâmetros como DQO e SST poderiam ser evitados com uma melhor operação da 

estação. Valores elevados de DQO e SST no esgoto tratado podem indicar 

problemas no descarte de lodo para os leitos de secagens ou de altas cargas 

hidráluicas aplicadas no reator. 

Observou-se também que a grande maioria das amostras dentro dos 

níveis desejados pertenciam às estações Centro de Eventos, TCM e Castelão. Estas 
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estações operam com baixas vazões de esgoto, já que atendem somente locais que 

realizam eventos periodicamente (sem contribuições de esgoto durante a maior 

parte do tempo) ou com uma pequena população contribuinte (somente funcionários, 

visitantes etc). Além disso, temos o fato de serem estações relativamente novas e 

com algum pós-tratamento, como a Centro de Eventos, que possui filtros aerados 

submersos. As demais estações, que atendem bairros de Fortaleza (recebendo 

contribuições de esgoto durante todo o dia), não apresentaram dados satisfatórios 

para praticamente nenhum parâmetro analisado. Este fato reforça a ideia que esta 

configuração (UASB + cloração) não é suficiente para atender os padrões exigidos. 

Outro problema observado refere-se aos altos valores de nitrogênio 

amoniacal observados no efluente. Ao iniciar a cloração, o cloro reagirá 

primeiramente com o nitrogênio amoniacal formando cloramina. Somente após todo 

o nitrogênio ter reagido, o cloro irá realizar sua tarefa inicial de remoção de 

patógenos.  

5.6. Análise de Estações 

 

Para ilustrar os extremos observados na análise dos dados de qualidade, 

foram escolhidas a estação Centro de Eventos, por possuir a grande maioria dos 

parâmetros analisados em conformidade com a legislação, e a estação Pindorama, 

por ter apresentado poucas amostras dos parâmetros estudados dentro dos padrões 

nos 30 meses analisados. 

5.6.1. ETE Centro de Eventos 

 

A tabela 9 apresenta os valores de parâmetros utilizados na elaboração 

do projeto da estação Centro de Eventos. 

Tabela 9 – Parâmetros de projeto para a estação Centro de Eventos. 

Parâmetros Valores 
População inicial/final (hab) 30.000 30.000 
Vazão mín/méd/max. (L/s) 4,38 8,75 15,75 

DQO afluente (mg/L) 900 
Eficiência estimada DQO (%) 96,7 (66,5 + 90) 
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Observa-se que a população final de projeto é igual a inicial, tendo em 

vista que a estação atende somente à vazão de esgotos do Centro de Eventos do 

Ceará, não possuindo crescimento populacional ao longo dos anos. O valor de DQO 

afluente assumido foi de 900 mg/L, valor bem próximo da média observada durante 

o estudo de 984 mg/L.  

Vale destacar que a estação possui um Filtro Submerso Aerado posterior 

ao reator UASB, com eficiência estimada de 90 e 66,5% de remoção de DQO, 

respectivamente. Este arranjo (UASB+filtros) possui uma estimativa de eficiência 

global de 96,7%. Pelos dados do estudo, observa-se que a eficiência média da 

estação é de 82% de remoção. Esta diferença pode ser explicada, entre outras 

hipóteses, pela presença de DQO recalcitrante, dificultando a diminuição da 

concentração de DQO.  

Durante a visita à estação, não foi detectado nenhum problema aparente 

na estação (vazamentos, tampas quebradas, bombas defeituosas, gradeamento 

obstruído, mau cheiro etc).  Destaca-se que a estação pode ser considerada 

recente, tendo em vista que começou a operar em 2012. A figura 15 apresenta uma 

vista geral da estação. As demais fotos mostrando a situação da ETE estão 

expostas no apêndice A. 

Figura 16 – Vista geral da estação Centro de Eventos. 

 

Fonte: Fotografado pelo autor, 2015. 
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5.6.2. ETE Pindorama 

 

A tabela 10 apresenta os valores de parâmetros utilizados na elaboração 

do projeto da estação Paupina. 

Tabela 10 – Parâmetros de projeto da estação Pindorama. 

Parâmetros Valores 
População inicial/final (hab) 1.265 1.544 
Vazão mín/méd/max. (L/s) 1,05 1,83 3,06 

DQO afluente (mg/L) 600 
Eficiência estimada DQO (%) 70 

 

Para o cálculo populacional, utilizou-se um horizonte de projeto de 20 

anos, obtendo uma população final de 1.544 habitantes. O valor de DQO afluente 

assumido foi de 600 mg/L, valor muito abaixo da média observada durante o estudo 

de 1258 mg/L. Esta diferença entre valores foi discutida no item 5.1. Também foi 

observado que a eficiência de remoção do projeto não foi atingir na prática, tendo 

em vista que a eficiência média da estação foi de 40%, com valor médio de DQO 

após tratamento de 757 mg/L, valor quase quatro vezes maior que o permitido. A 

estação Pindorama apresentou, em quatro ocasiões, valores de DQO de saída 

maiores que de entrada. 

Durante a visita à estação, foram detectados alguns problemas 

estruturais, como escada em mau estado de conservação e registros do reator 

depredados. A figura 16 apresenta uma vista geral da estação. As demais fotos 

mostrando a situação da ETE estão expostas no apêndice B. 
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Figura 17 – Vista geral da estação Pindorama. 

 

Fonte: Fotografado pelo autor, 2015. 

5.7. Sugestões de Melhorias 

 

Para se obter melhorias no panorama do tratamento de esgoto em 

Fortaleza são necessárias ações por parte da Cagece. A primeira sugestão de 

melhoria refere-se às análises laboratoriais feitas no esgoto bruto. Somente dados 

de DQO não permite que seja feito um estudo adequado em relação à eficiência da 

estação. Análises adicionais de E. coli, SST e nitrogênio, por exemplo, poderiam 

fornecer um panorama melhor da eficiência global da estação. 

Dito isto, este maior número de dados disponíveis poderia ser analisado 

por uma equipe técnica da Cagece visando a melhoria de desempenho. A criação de 

uma equipe técnica com função de solucionar o problema dos baixos níveis de 

eficiência nas ETEs seria de grande ajuda para uma melhor situação no tratamento 

de esgotos em Fortaleza. Esta equipe pode trabalhar seguindo um modelo de 

gestão do tipo PDCA (do inglês, Plan, Do, Check e Act), encontrando os problemas 

nas estações e propor soluções, além de realizar um acompanhamento das medidas 

corretivas, verificando se estas surtiram o efeito desejado. Segundo a gerência da 
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UNMTE2, esta sugestão já está em fase de implementação, com a criação de um 

comitê para melhoria dos processos de tratamento baseado no índice interno IQET 

(Índice de Qualidade de Esgoto Tratado). 

Ainda sobre as amostras laboratoriais, outra sugestão é que sejam 

realizados testes com uma maior periodicidade (semanal) nas estações com piores 

desempenhos. Junto com as ações recomendadas pela equipe técnica responsável 

pela melhoria de desempenho das estações, uma maior frequência de testes 

possibilitaria um melhor acompanhamento das medidas aplicadas e se o objetivo 

está sendo ou não atingido. Com o aumento do desempenho da estação, a 

periodicidade dos testes poderia retornar a padrão mensal. 

Algumas sugestões de mudanças a serem realizadas nas estações 

também podem ser feitas. A instalação de medidores de vazão, inexistente em 

praticamente todas as estações, é necessária, pois desta forma é possível verificar 

se a estação está operando com a vazão prevista em projeto. Vazões elevadas 

causam problemas de redução de eficiência no reator. Tendo em vista que 

problemas operacionais como descarte inadequado do lodo e entrada de sólidos 

grosseiros no reator também afetam a eficiência do tratamento, podem ser 

realizados cursos de reciclagem nos operadores das ETEs, com o intuito de 

assegurar uma operação adequada da estação.  

Em casos extremos, onde o problema não seja solucionado com 

mudanças operacionais, pode-se optar pelo reinício do reator, com seu 

esvaziamento e novo procedimento de partida, criando uma nova microbiota para 

realizar o tratamento anaeróbio. Também pode-se optar, caso seja possível, por 

instalar unidades de pós-tratamento, como por exemplo filtros aerados submersos, 

afim de reduzir a carga de poluentes lançados nos corpos hídricos. 

Entende-se que os Sistemas Isolados de Fortaleza serão gradativamente 

desativados para serem substituídos pelo Sistema Integrado. Entretanto, deve-se 

garantir a qualidade de tratamento destes sistemas neste período de transição a fim 

de reduzir possíveis danos ambientais causados por tratamentos deficientes.  

                                            
2 Informação verbal. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Em relação ao tratamento de esgotos em ETEs com reatores UASB, 

este trabalho pôde mostrar algumas deficiências tanto na operação quanto na 

manutenção destes equipamentos.  

Observou-se que mais de 95% das amostras estudadas encontravam-se fora 

dos padrões de lançamento de efluentes exigidos pela legislação vigente. Este é um 

número bastante elevado, o que evidencia que a qualidade ambiental dos corpos 

receptores destes efluentes está sendo comprometida. 

Também pode-se destacar que algumas das estações analisadas não 

conseguiram apresentar nenhuma amostra dentro dos padrões, eventualmente até 

apresentando dados de saída para parâmetros como DQO maior que os de entrada, 

evidenciando que o tratamento não estaria sendo feito de forma adequada. 

Observou-se que as estações projetadas para atender populações pequenas 

e flutuantes (Centro de Eventos, Castelão e TCM) apresentaram maior eficiência do 

que as estações construídas para atender populações de bairros e conjunto 

habitacionais, onde a contribuição de esgotos é praticamente constante ao longo do 

tempo. A grande maioria destas estações apresentaram dados insatisfatórios, 

podendo levantar o questionamento se esta tecnologia de tratamento é 

suficientemente adequada para este fim. 

Infelizmente, não pôde ser feito um trabalho mais aprofundado em relação a 

eficiência do sistema já que a Cagece não dispunha de dados de entrada além do 

parâmetro DQO. Outro limitante foi a ausência de valores de vazão, o que 

impossibilitou uma análise comparativa com o projeto inicial da estação e traçar um 

paralelo com problemas de tratamento decorrentes da vazão.  

Após a apresentação dos dados citados, espera-se que os mesmos possam 

ser úteis para os gestores como auxílio na tomada de decisões e para quem quer 

que esteja interessado em realizar um trabalho similar. Um estudo com a análise das 

outras ETEs com diferentes tecnologias de tratamento também pode ser feito. 

 Por fim, segue as principais recomendações: 

 Aumentar a frequência dos testes de qualidade nas estações menos 

eficientes até que a situação se normalize; 
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 Realizar testes para os principais parâmetros (SST, pH, E. coli) na 

entrada do efluente na estação, mesmo que em menor frequência; 

 Criar uma equipe técnica para analisar e propor soluções caso a caso 

para cada estação com problemas crônicos no tratamento;  

 Instalação de medidores de vazão em todas ETEs e realizar cursos de 

reciclagem nos operadores; 

 Analisar a possibilidade de instalação de unidades de pós-tratamento.  
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APÊNDICE A – REGISTRO FOTOGRÁFICO DA ESTAÇÃO CENTRO DE 

EVENTOS 

Figura A-1: Vista geral do tratamento preliminar da estação.  

  
 

Figura A-2: Saída para descarte do lodo.   
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Figura A-3: Vista geral da estação.  

  
 

Figura A-4: Poço de sucção.  
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APÊNDICE B – REGISTRO FOTOGRÁFICO DA ESTAÇÃO PINDORAMA 

 

Figura B-1: Vista geral da estação.  

 
 

Figura B-2: Válvulas danificadas, sem os volantes.  
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Figura B-3: Vista do descarte de lodo, com sinais de vandalismo. 

 

Figura B-4: Escada do reator em mau estado de conservação.  
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Figura B-5: Vista geral dos leitos de secagem.  

 

 




