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RESUMO 

 
A água é um bem natural indispensável a sobrevivência da vida no planeta, porém só 
um pequena parcela é passível de consumo. Sendo assim, tornar o seu uso 
consciente e sustentável é de suma importância para todos os seres vivos. Diante 
disso, as contaminações dos corpos hídricos por despejo de esgotos não tratados 
revela-se um quadro alarmante, pois os impactos gerados estão diretamente 
relacionados com a saúde pública, desenvolvimento social, econômico e ambiental. 
Logo, ter um sistema de tratamento de esgotamento sanitário adequado e eficiente 
configura-se como uma das prioridades nos dia de hoje. Desta forma, os reatores 
anaeróbios UASB, muito utilizados no tratamento de águas residuárias, apesar de 
expor valiosas vantagens, requerem um pós-tratamento de seus efluentes a fim de 
alcançar os critérios estabelecidos por norma. Diante disso, o presente estudo de caso 
objetivou analisar as alterações realizadas na estação de tratamento de esgoto – Vila 
Operária do município de Paranavaí – PR, que passou de um sistema composto por 
reator anaeróbio de fluxo ascendente (UASB) e lagoa de polimento para um processo 
contendo reator UASB e Filtro Biológico Percolador, visando a redução da carga 
poluidora. Os resultados provenientes das coletas das amostras resultaram que, 
mesmo estando ainda em fase de implantação, tendendo a melhora 
progressivamente, comprovou-se que houve expressiva redução de DQO, DBO e 
Sólidos Sedimentáveis, conseguindo desse modo alcançar os padrões exigidos pela 
legislação ambiental estadual. Portanto, conclui-se que o sistema implantado agiu 
satisfatoriamente configurando-se mais proficiente que o anterior. 

Palavras-Chave: Saneamento Básico. Demanda Bioquímica de Oxigênio. Águas 
Residuárias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

ANALYSIS OF PERFORMANCE IN THE COMPOSITE SEWAGE TREATMENT 

SYSTEM BY UPPER FLOW ANAEROBIC REACTOR AND BIOLOGICAL FILTER 

PERCOLADOR RECENTLY IMPLEMENTED IN THE MUNICIPALITY OF 

PARANAVAÍ - PR 

 
 
ABSTRACT 
 
Water is a natural resource indispensable to the survival of life on the planet, but only 

a small portion is able for consumption. Therefore, making its use conscious and 

sustainable is of paramount importance to all living things. Therefore, contamination of 

the water bodies by the discharge of untreated sewage is an alarming picture, since 

the impacts generated are directly related to public health, social, economic and 

environmental development. Therefore, having an adequate and efficient sewage 

treatment system is one of the priorities nowadays. Thus, UASB anaerobic reactors, 

widely used in the treatment of wastewater, while presenting valuable advantages, 

require a post-treatment of their effluents in order to reach the criteria established by 

standard. Hence, the present case study aimed to analyze the alterations performed 

at the sewage treatment plant - Vila Operária, Paranavaí - PR, from a system 

composed treatment of Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) and polishing ponds 

by a process containing reactor UASB and Percolador Biological Filter, aiming at 

reducing pollutant load.The results from the sample collections and showed that, even 

though it is still in deployment phase, tending to improve progressively, it was verified 

that there was an expressive reduction of COD, BOD and Sedimentable Solids, thus 

achieving the required standards by state environmental legislation. Therefore, it is 

concluded that the mixed system implanted acted satisfactorily to be more proficient 

than the previous one. 

Keywords: sewage disposal. biochemical oxygen demand. wastewater 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Saneamento básico é constituído, segundo a Lei nº 11.445/2007 (Diretrizes 

Nacionais para Saneamento Básico), pelos serviços de abastecimento de água 

potável; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

drenagem e manejo das águas pluviais; limpeza e fiscalização preventiva das 

respectivas redes urbanas.  

Os esgotos domésticos, foco deste trabalho, são formados por 99,9% de água 

e apenas 0,1% de matérias orgânicas, inorgânicas e outras substâncias, assim como 

agentes patológicos transmissores de doenças. É essa parcela de sólidos fator 

determinante para que exista seu tratamento (VON SPERLING, 2014, p.82). 

Aproximadamente, existem hoje 100 milhões de brasileiros sem acesso a 

coleta e tratamento de esgoto, totalizando quase a metade da população do país. 

Cerca de 3,1% desse percentual, contendo crianças e adolescentes, nem mesmo 

possuem sanitário em casa. Pode parecer pouco, mas esse valor totaliza quase 4 

milhões de brasileiros defecando a céu aberto, agravando substancialmente o quadro 

de precariedade de saúde pública no país (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2015). 

A inexistência desses serviços acarreta uma marginalização social pois as 

áreas mais afetadas são as regiões mais carentes (KRONEMBERGER et al., 2011). 

Do mesmo modo, influencia diretamente na mortalidade infantil, no desenvolvimento 

socioeconômico, na degradação ambiental e na expectativa de vida das pessoas. 

Ademais, a contaminação hídrica proveniente de efluentes dos esgotos não 

tratados altera as características físico-químicas das águas dissipando odores 

desagradáveis, comprometendo a vida aquática existente e a contaminação das 

águas (BRAGA et al., 2002). Agravando desse modo, o quadro de escassez hídrica 

atual e de gerações futuras. 

Diante disso, soluções eficazes em saneamento e adequações nos processos 

já existentes se tornam cada vez mais fundamentais. As águas residuárias 

descartadas no corpo receptor devem ser corretamente tratadas, livre de bactérias e 

outros organismos que possam trazer prejuízos à saúde humana e ambiental, 

atendendo dessa forma as regulamentações vigentes. 
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Considerando esses fatores, os sistemas anaeróbios, principalmente os 

reatores do tipo UASB (Uplflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor) desenvolvidos na 

década de 70, na Holanda, pelo professor Gatze Lettinga, representa um dos 

principais sistemas utilizados para tratamento do esgotamento sanitário atualmente 

no país (VAN HAANDEL & LETTINGA, 1994). 

 No entanto, fatores como a insuficiência na remoção de nutrientes e de 

microrganismos patológicos, os efluentes vindos desses reatores precisam se 

submeter ao um pós-tratamento para a remoção esses compósitos não tratados. 

 Nesse sentido os Filtros Biológicos Percoladores – FBP, como pós-tratamento 

de reatores UASB, configura-se como uma alternativa viável para atingir o padrão de 

qualidade de tratamento preciso.  

Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho 

gerado conforme as alterações realizadas no tratamento do esgotamento sanitário da 

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE – Vila Operária) da cidade de Paranavaí - PR, 

composta anteriormente por reatores UASB e lagoa de polimento para um sistema 

formado por reatores UASB e filtros biológicos percoladores (FBP). Serão analisados 

quanto aos parâmetros de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda 

Química de Oxigênio (DQO), Sólidos Sedimentáveis (SSED) e Sólidos Totais 

Suspensos (SSUSP) seguindo as determinações das legislações pertinentes: 

(Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº 357/2005 e 

nº430/2011 e Resolução da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Paraná - SEMA 

021/2009). A pesquisa também visa contribuir com a produção de conhecimento e 

informações sobre o tema, possibilitando auxiliar outras ETEs que possam vir a passar 

por modificações semelhantes. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 PANORAMA BRASILEIRO DO SANEAMENTO NOS ÚLTIMOS ANOS 
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Na década de 70 foi instituído no Brasil o Plano Nacional de Saneamento 

(PLANASA) que juntamente com o Sistema Financeiro do Saneamento (SFS) 

gerenciados pelo Banco Nacional de Habitação (BNH) constitui relevante marco 

histórico para o setor de saneamento devido aos altos e inéditos investimentos 

depositados. 

Com a tentativa de centralizar o poder na esfera federal, o governo regido na 

época pelos militares, abriu concessão de financiamentos pelo BNH para apenas as 

empresas de saneamento do estado obrigando assim os municípios a repassarem a 

concessão dos serviços de saneamento para as estatais (NOZAKI, 2007). 

Com a alta inflacionária e a crise econômica instaurada nos anos 80, esse 

modelo de gestão entrou em declínio e em 1986 a Caixa Econômica Federal assumiu 

as responsabilidades pelo BNH que acabou por ser extinto, algo que também ocorreria 

com a PLANASA seis anos mais tarde.   

Em 1988, os municípios voltaram a ter a competência local de dirigirem os 

serviços de saneamento a partir da inserção, inespecífica, de um capítulo sobre o 

tema na Constituição Federal de 88, o que viria a gerar dúvidas a respeito de quem 

seria a responsabilidade (município/estado) das regiões metropolitanas que cresciam 

rapidamente (TUROLLA, 2002). 

Em 1995 dá início ao Plano Nacional de Desestatização (PND) e a Lei nº 

8.987/1995 passa a legitimar o regime de concessão e permissão da prestação de 

serviços públicos regulamentando a participação das empresas privadas no setor 

público com investimentos voltados principalmente para a infraestrutura começando 

assim as privatizações. Cabe destacar também que pouco após esse período, em 

1996, foi criado o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 

configurando no mais notável banco de dados sobre o saneamento brasileiro. 

(ALBUQUERQUE, 2014) 

 Em 2003, houve a criação da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 

(SNSA) e o Ministério das Cidades, mas foi em 2007 com a promulgação da Lei nº 

11.445 que houve o principal marco regulatório que estabeleceu as diretrizes e a 

política federal do saneamento básico brasileiro, elencando pontos essenciais sobre 

tarifação e acordos com prestadores de serviços, destacando-se também a 

universalização ao atendimento em saneamento, proteção, conservação do meio 

ambiente e a obrigatoriedade dos municípios elaborarem o Plano Nacional de 
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Saneamento Básico - PLANSAB (BRASIL - SECRETARIA NACIONAL DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL, 2009). 

 Com o exigido PLANSAB, sob o decreto nº 8.141 de 20 de novembro de 2013, 

o setor de saneamento básico foi integralizado delimitando planos com metas 

programadas para serem alcançadas num espaço de vinte anos (2014-2033), além 

de auxiliar na elaboração de planejamento para os municípios brasileiros (SILVEIRA; 

HELLER; REZENDE, 2013). 

Desse modo, verifica-se que a regulação referente ao saneamento básico no 

país ainda é muito recente comparado aos países desenvolvidos. Esse atraso gerou 

reflexos negativos no Brasil somando, na atualidade, uma população nacional de mais 

de 100 milhões de pessoas sem acesso a esses serviços, de acordo com o 

Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos – 2016, do SNIS (Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento).  

 

2.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

  

2.2.1 Conceituação 

 

De acordo com o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA, 2009) o Sistema compõe-se das seguintes partes principais:  

 

Rede Coletora: conjunto de canalizações destinadas a receber e conduzir o 
esgoto. O sistema de esgoto predial se liga diretamente à rede coletora por 
uma tubulação chamada coletor predial ou ramal. Os ramais, por sua vez, 
são ligados a coletores tronco, que é o coletor principal de uma bacia de 
drenagem. 
a) Interceptor: canalização que recebe coletores ao longo de seu 
comprimento, não recebendo ligações prediais diretas. 
b) Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB: conjunto de instalações 
destinadas a transferir o esgoto de uma cota mais baixa para outra mais alta. 
c) Emissário: canalização destinada a conduzir o esgoto a uma Estação 
de Tratamento de Esgoto, sem receber contribuições em marcha. 
d) Estação de Tratamento de Esgoto – ETE: conjunto de instalações 
destinadas ao tratamento de esgoto antes de seu lançamento. 
e) Corpo Receptor: corpo d’água onde é lançado o esgoto tratado. 

 

A Figura 1 a seguir esquematiza os componentes do sistema de esgotamento 
sanitário. 
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Figura 1 – Esquema do Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

Fonte: Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA (2009). 

 

De acordo com a Norma Brasileira (NBR) 9648/1986 o Esgoto Sanitário é o 

“despejo líquido constituído de esgoto doméstico e industrial, água de infiltração e a 

contribuição pluvial parasitária”. 

Barros et al. (1995), por sua vez, separou tal tema em duas vertentes: os 

esgotos domésticos como sendo as águas utilizadas nos setores residenciais, 

comerciais ou de qualquer outro lugar que possua sanitários, áreas de serviço para 

lavagem e eliminação de excretas humanas, resíduos poluentes como óleos e graxas 

ou até mesmo qualquer despejo de fins de uso domésticos; e as águas residuárias 

provenientes de indústrias com particularidades próprias inerentes do setor de 

atuação da atividade industrial. 

Pestana e Ganghis (2008) ainda salienta que, a contaminação por agentes 

microbiológicos e orgânicos advém de esgotos domésticos e a contaminação por 

compostos químicos de fonte industrial. 

 

2.2.2 Tratamento Biológico 

 

A autodepuração, segundo Von Sperling (2014, p.134) é o processo natural 

pelo qual microrganismos dissolvem a matéria orgânica provenientes de seus 

afluentes estabilizando-as no meio hídrico em que vivem. É esse mecanismo, de 

tratamento biológico, que as Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) buscam 

reproduzir nas suas estações agregando a isso a tecnologia necessária. 

Esses processos de origem biológica podem ser, aeróbios, anaeróbios ou os 

dois combinados. No primeiro tipo, as bactérias necessitam de oxigênio para degradar 
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a matéria orgânica por completo independente da categoria, já o segundo, 

respectivamente, não necessita de oxigênio e a decomposição orgânica é realizada 

através da formação de aglomerados bacteriológicos, também denominados de lodo 

ou biomassa (VAN HAANDEL; ALÉM SOBRINHO, 2006).  

 

2.3 NÍVEIS DO TRATAMENTO DOS ESGOTOS 

 

 O processo de tratamento do esgoto é constituído pelos níveis: 

 Preliminar: 

 Primário; 

 Secundário; e  

 Terciário. 

 

Quadro 1 – Níveis do tratamento dos esgotos 

Nível Remoção 

Preliminar Sólidos em suspensão grosseiros (materiais de maiores dimensões 

e areia) 

Primário  Sólidos em suspensão sedimentáveis 
DBO em suspensão (associada à matéria orgânica componente dos 

sólidos em suspensão sedimentáveis) 

Secundário  DBO em suspensão (caso não haja tratamento primário: DBO 
associada à matéria orgânica em suspensão, presente no esgoto 
bruto) 

 DBO em suspensão finamente particulada (caso haja tratamento 
primário: DBO associada à matéria em suspensão não 
sedimentável, não removida no tratamento primário) 
DBO solúvel (associada à matéria orgânica na forma de sólidos 

dissolvidos, presentes, tanto nos esgotos brutos, quanto no efluente 

do eventual tratamento primário, uma vez que sólidos dissolvidos 

por sedimentação) 

Terciário  Nutrientes 

 Organismos patogênicos 

 Compostos não biodegradáveis 

 Metais pesados 

 Sólidos inorgânicos dissolvidos 
Sólidos em suspensão remanescentes 

Fonte: Von Sperling (2014, p.262) 
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2.4 PARÂMETROS ANALISADOS 

  

 Von Sperling, (2014, p.83) relata que, as particularidades encontradas nas 

águas residuárias sofrem grande variação de fatores devido as finalidades de diversos 

usos, diretamente relacionados com as condições climáticas, culturais e de ordem 

econômico-social. 

Os principais critérios relacionados na qualificação dos esgotos, contidos neste 

trabalho, para análise serão: 

 Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO; 

 Demanda Química de Oxigênio – DQO;  

 Sólidos Sedimentáveis SSED e;  

 Sólidos Totais Suspensos – SSUSP. 

 

 Tabela 1 – Características físico-químicas dos esgotos.  

Característica  Forte Médio Fraco 

DBO5,20 (mg/l) 400 220 110 

DQO (mg/l) 1.000 500 250 

Carbono Org. Total (mg/l) 290 160 80 

Nitrogênio total – NTK (mg/l) 85 40 20 

Nitrogênio Orgânico (mg/l) 35 15 08 

Nitrogênio Amoniacal (mg/l) 50 25 12 

Fósforo Total (mg/l) 15 08 04 

Fósforo Orgânico (mg/l) 05 03 01 

Fósforo Inorgânico (mg/l) 10 05 03 

Cloreto (mg/l) 100 50 30 

Sulfato (mg/l) 50 30 20 

Óleos e Graxas (mg/l) 150 100 50 

  Fonte: Metcalf & Eddy (1991) 

 

2.4.1 Demanda bioquímica de oxigênio – DBO 

 

 Diante da complexidade em se determinar os vários compósitos orgânicos 

presentes nas águas residuárias, Von Sperling (2014, p.87) ressalta que são 

admitidos a adoção de meios diretos e indiretos para a definição da matéria orgânica, 

sendo o principal deles a Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO. 
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 O mesmo Von Sperling (2014), ainda conceitua DBO como: “a quantidade de 

oxigênio requerida para estabilizar, através de processos bioquímicos, a matéria 

orgânica carbonácea”. 

 Esse parâmetro, de modo indireto, é essencial para se determinar o volume de 

matéria orgânica existente e a partir desse quantitativo definir o estado de poluição 

presente no esgoto. Quanto maior índice de DBO mais carga poluidora estará 

presente e quando houver a autodepuração dessa carga pelos microrganismos, 

consequentemente, esse índice decairá influenciando diretamente na quantidade de 

contaminação desse esgoto. Devido a essa ligação existente entre esses parâmetros 

e a fim de se controlar a sua eficiência, o conhecimento e o monitoramento do índice 

de DBO é parte fundamental no tratamento do esgotamento sanitário (IBAMA,2009). 

 A análise desse índice e feita no quinto dia de incubação, após a data de 

recolhimento da amostra, submetendo-a a uma temperatura de 20°C. O resultado, 

conforme Von Sperling (2014), é comparado com o oxigênio dissolvido presente no 

dia da coleta e a diferença entre eles determina a DBO padrão, ou seja, a DBO5,20. 

 Portanto, quando esse trabalho mencionar a DBO entende-se que estará se 

referindo a padronizada DBO5,20. 

 

2.4.2 Demanda química de oxigênio – DQO 

 

 Definido por Von Sperling (2014, p.92) como sendo “a oxidação química da 

matéria orgânica, obtida através de um forte oxidante (dicromato de potássio) em meio 

ácido”.  

Diferentemente da DBO, a Demanda Química de Oxigênio – DQO relaciona 

tanto as matérias orgânicas quanto as substâncias minerais presentes. São estes dois 

fatores que influenciará a DQO no gasto de oxigênio indicando indiretamente a carga 

orgânica existente. 

As vantagens, apontadas pelo autor, deste teste consiste em: 

 Rapidez que o teste pode ser feito (2-3 horas); 

 Não há influência nos resultados se a amostra conter processos oxidativos 

derivados da amônia; 

 Indicativo do valor de oxigênio necessário para que a matéria orgânica fique 

estável; 
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Já as desvantagens existentes, ainda segundo Von Sperling (2014), 

compreendem os seguintes aspectos: 

 Resultados alterados pela presença de certos compostos inorgânicos 

oxidados; 

 Aumento dos índices de gasto de oxigênio pela falta de separação do material 

inerte com a orgânica levando a um resultado impreciso e mais elevado; 

 Não há conhecimento a longo prazo dos gastos que a carga orgânica 

consumirá.  

(VON SPERLING, 2014, p.92) 

 

2.4.3 Sólidos sedimentáveis 

 

 Conceituados por Von Sperling (2014 p.86) como:   

 

Sólidos sedimentáveis aqueles que sejam capazes de sedimentar no período 
de 1 hora. O valor é expresso na unidade de mL/L, medido num recipiente 
denominado cone Imhoff. A fração que não se sedimenta representa os 
sólidos não sedimentáveis (usualmente não expressos nos resultados de 
análise). 

  

Ainda, segundo Jordão e Pessoa (2005), os sólidos sedimentáveis configuram-

se, como sendo de maior relevância se tratando das qualidades físicas encontradas 

nos processos operacionais de tratamento do esgotamento sanitário. 

 

2.5 METODOLOGIA 

 

 O presente trabalho visa avaliar as mudanças realizadas na Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE) da cidade de Paranavaí- PR, unidade Vila Operária e o 

desempenho gerado com esse novo sistema operacional, diante das principais 

características relacionadas com as concentrações de DBO, DQO, SSED (sólidos 

sedimentáveis) e SSUSP (sólidos totais suspensos) em consonância com os padrões 

estabelecidos pelas Resoluções CONAMA nº 357/2005 e 430/2011; e Resolução 

Estadual SEMA 021/2009. 
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Localizada no noroeste do Paraná, o município conforme dados de julho/2017 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possui aproximadamente 

87.813 mil habitantes e uma área territorial de 1.202,266 km². 

 No município são duas estações de tratamento de esgoto respondendo pelo 

serviço local, a ETE – Vila Operária e a ETE – Vila City. A empresa concessionária de 

saneamento é a responsável pela coleta, tratamento e destinação final do 

esgotamento sanitário da cidade. Segundo dados da própria companhia, o percentual 

da população municipal atendida é de 82%, sendo a ETE - Vila Operária a principal 

unidade de tratamento do município respondendo por 55% desse percentual. 

Atualmente ETE Vila Operária recebe a vazão máxima aproximada de 150 l/s, mas 

pode chegar até 180 l/s que é a vazão máxima prevista para o final de plano do seu 

projeto. 

 Na figura 2, é apresentada uma imagem de satélite do dia 09/07/2017 fornecida 

pelo Google da ETE Vila Operária, no período das obras de implantação dos filtros 

biológicos.  

 

Figura 2 – Imagem de satélite da ETE Vila Operária (conforme indicado na seta) 

 

Fonte: Google Earth (2017) 
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 Devido ao crescimento populacional e industrial, a unidade passou a ter 

problemas de atender a legislação quanto aos índices referentes da carga poluidora, 

que consequentemente aumentou muito com a nova demanda. Além disso, o seu 

antigo corpo receptor, o Ribeirão Ouro Verde, devido a esses fatores reduziu 

significativamente a sua vazão e por isso passou a enfrentar dificuldades para diluir o 

efluente tratado. Nesta situação também foi preciso prolongar o emissário em 1000 

metros, alterando desse modo, o corpo receptor que agora passou a ser o Ribeirão 

Suruquá.  

 Diante desses aspectos, a empresa concessionária comprometeu-se com os 

Órgãos Ambientais reguladores a realizar as adequações necessárias, 

progressivamente, investindo para isso aproximamente R$11.000.000,00 (onze 

milhões de reais). Desse modo, se iniciaram as reformas necessárias na ETE – Vila 

Operária, aqui estudada, objetivando a inserção do novo sistema operacional, visando 

a eficiência na diminuição da carga poluidora, principalmente a Demanda Bioquímica 

de Oxigênio (DBO), para entrar em conformidade atendendo as exigências legais e 

resguardando a proteção ambiental em consonância com os padrões estabelecidos 

pelas Resoluções CONAMA nº 357/2005 e 430/2011; e Resolução Estadual SEMA 

021/2009. 

 Este artigo, portanto, trata-se de um estudo de caso de caráter quali-

quantitativo onde os dados analisados foram obtidos da Companhia de Saneamento 

detentora dos direitos de concessão dos serviços no estado do Paraná, que 

realizaram as coletas e as análises físico-químicas mensalmente dos parâmetros 

avaliados, sendo estes referentes a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), 

Demanda Química de Oxigênio (DQO), Sólidos Sedimentáveis (SSED) e Sólidos 

Totais Suspensos (SSUSP). 

As coletas e os exames das amostras foram feitos de acordo com a necessidade 

e critérios da empresa concessionária, variando entre uma a quatro vezes por mês 

entre janeiro/2017 a novembro/2018. 
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2.5.1 Tratamento de Esgoto da ETE – Vila Operária 

  

A unidade de tratamento ETE – Vila Operária, situada no bairro de mesmo 

nome atende, atualmente, quase cinquenta mil moradores sendo, dessa forma, a 

principal estação do município. 

 Seu tratamento, antes das mudanças, era composto pelo gradeamento e o 

desarenador, seguido pelos reatores anaeróbios e lagoa de polimento, conforme 

descrito a seguir: 

 

2.5.2 Gradeamento 

 

Consiste na retenção de partículas sólidas grosseiras e qualquer outro material 

espesso inerte, através de um sistema contendo grades mecânicas, implicando 

diretamente também na proteção de obstruções e rompimento de tubulações e 

equipamentos. 

A figura 3 mostra o equipamento pertencente ao tratamento preliminar da ETE 

– Vila Operária. 

 

Figura 3 – Gradeamento mecânico 

 

Fonte: Autor (2018) 

 



18 
 

 
 

2.5.3 Desarenador 

 

Também conhecidos como caixas e areia, têm a função de decantar e reter 

areia e outras partículas sólidas pequenas provenientes de siltes, argilas, pedras e 

evitar desse modo, a vedação e abrasão de tubos e conexões presentes na ETEs. 

Na figura 4, o desarenador pertencente a unidade estudada.  

 

Figura 4 – Desarenador 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

2.5.4 Reator anaeróbio de Fluxo Ascendente (UASB) 

 

O Reator Anaeróbio UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) é o temo 

técnico-cientifico mais difundido na atualidade, podendo ser conhecido também pelas 

nomenclaturas de Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo – RAFA 

ou como Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado – RALF. 

O sistema é baseado no tratamento biológico do tipo anaeróbio, representado 

na figura 5, e devido as várias divisões internas do reator é possível operar distintos 

processos simultaneamente como a sedimentação, floculação, estabilização biológica 

anaeróbia, filtração e separação de fases (sólida-líquida). Como resultado desses 

processos e a intensa decomposição orgânica é formado no interior uma manta de 
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lodo, por isso o nome, e uma concentração de biomassa que continua se 

desenvolvendo internamente. (IBAMA, 2009) 

 

Figura 5 – Secção transversal do reator UASB / RALF 

 

Fonte: Empresa concessionária pelos serviços de saneamento do Paraná (2018) 

 

O líquido do esgoto se direciona para o fundo do reator e a carga orgânica 

presente é absorvida em grande parte pela biomassa já formada. Em decorrência 

deste trabalho são gerados gases, especialmente metano e gás carbônico, que pode 

ser aproveitado como fonte de energia posteriormente, ou então queimado. A 

liberação do efluente é possibilitada pela estrutura conter na parte de cima, 

separações que permite segregar a parte líquida, sólida e gasosa, liberando o efluente 

líquido de forma ascendente pelos decantadores, vertedores ou tubulações 

perfuradas seguindo para a próxima etapa de pós-tratamento. (VON SPERLING, 

2014, p.311). 

A figura 6 mostra a esquematização do processo do reator UASB. 

 

 

 

 

EFLUENTE 

RALF 1 

ENTRADA 

RALF 1 

DESCARGA DE 

LODO 
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Figura 6 – Esquematização do Reator UASB 

 

Fonte: ADEQUAR (2011) 

 

Na figura 7 é exibido um dos reatores RALF/UASB da ETE – Vila Operária. 

 

Figura 7 – Reator RALF/UASB 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

Segundo o autor, como esse sistema há um fluxo constante de produção de 

lodo devido a entrada contínua de matéria orgânica acarretando o crescimento 

interrupto desta se faz necessário a remoção regularmente dessa biomassa sendo 
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destinada para leitos de secagem para desidratação. A saída é feita pelas tubulações 

mais baixas localizadas lateralmente, de onde pode-se ter um nível e uma visibilidade 

melhor pelo operador do sistema.  

As vantagens desse tipo de processo descritas, ainda por Von Sperling (2014, 

p.314), é que esse tipo de tratamento ocasiona baixa produção de lodo, sendo 

adensado dentro do próprio reator; instalação em áreas de pequeno porte, operando 

e realizando manutenções de forma simples e com baixo custo de energia se 

comparados a outros sistemas em funcionamento. Em contrapartida, Chernicharo 

(2001), ressalta que é necessário realizar um pós-tratamento para complementar o 

processo de extração de agentes nocivos e elementos como o nitrogênio e o fósforo 

podendo ainda ocasionar maus odores. 

 

2.5.5 Lagoa de polimento 

  

 São lagoas rasas, contendo um metro ou menos de profundidade e baseiam-

se o seu tratamento em criar condições adversas e impróprias para a sobrevivência, 

crescimento ou proliferação de agentes patogênicos oriundos de ordem fisiológica 

presentes nos esgotos (VON SPERLING, 2014). 

Muito parecidas com as lagoas de maturação, as lagoas de polimento têm a 

função de “polir” no pós-tratamento os efluentes, provenientes principalmente dos 

reatores UASB. O objetivo desse processo é remover os patógenos presentes que 

não foram devidamente descartados em processo anterior (VON SPERLING, 2014). 

 Apesar de não ser o foco principal, esse sistema ainda consegue diminuir 

razoavelmente os índices de DBO, favorecendo, desse modo, as condições para o 

despejo final. 

 Na figura 8 é exibido a formação anterior do sistema de tratamento de esgoto 

da ETE – Vila Operária. 
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Figura 8 – Esquema do antigo sistema de tratamento 

  

Fonte: http://abes-es.org.br/drupalBU/sites/default/files/arquivos/modulo_2_-_6_-

_lagoas_de_polimento_final.pdf (Acesso em 10/11/2018) 

 

 A figura 9 mostra a lagoa de polimento do tipo facultativa que era utilizada 

anteriormente para tratamento dos efluentes vindos dos reatores UASB. No momento 

presente, ela se encontra desativada, porém a companhia de saneamento 

responsável planeja futuramente voltar a utilizá-la para tratar 20% dos efluentes. 

 

Figura 9 – Lagoa de polimento 

 

Fonte: Autor (2018) 

http://abes-es.org.br/drupalBU/sites/default/files/arquivos/modulo_2_-_6_-_lagoas_de_polimento_final.pdf
http://abes-es.org.br/drupalBU/sites/default/files/arquivos/modulo_2_-_6_-_lagoas_de_polimento_final.pdf
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 Contudo, essa configuração acima descrita, não estava atendendo os 

parâmetros legais exigidos, por isso se fez necessário a implantação e alteração de 

novos módulos operacionais.  

No tratamento preliminar foi instalada uma peneira rotativa (figura 10), que 

possui uma maior capacidade de reter e separar os sólidos em suspensão do que o 

gradeamento convencional, contribuindo dessa maneira, para uma melhor eficiência 

do sistema. 

 

Figura 10 – Peneira rotativa 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

Para reduzir a carga poluidora e atender o que foi preconizado, foi implantado 

dois filtros biológicos percoladores e dois decantadores secundários para o pós-

tratamento dos efluentes vindos dos quatro reatores UASB existentes, tratados com 

mais detalhes abaixo: 

 

2.5.6 Filtros biológicos percoladores - FBP 

 

De acordo com Jordão & Pessoa (2005), foi na Inglaterra, no fim do século 19 

que os filtros biológicos percoladores (FBP), de notória fama mundial, surgiram. Mas, 
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Santos (2005) aponta que foi apenas em 1910, que essa tecnologia aeróbia foi 

implantada no Brasil, mas precisamente na ETE – Paquetá do Rio de Janeiro. 

Curiosamente, o seu processo não inclui a etapa de filtração indo em desacordo com 

a sua nomenclatura. 

Utilizados no pós-tratamento de esgotos domésticos, sua simplicidade 

operacional e o pouco dispêndio gerado, acarreta soluções viáveis de sistemas com 

potencial de grandes avanços no país (WIK, 2003). 

Normalmente circulares e de diâmetros variáveis, o filtro biológico consiste no 

despejo do esgoto de forma jateada ou em gotejamento, através de mecanismos 

rotativos, por cima de camadas compostas por sólidos grosseiros, comumente 

derivados de britas, pedras, ripas ou compostos artificiais. Essas águas residuárias, 

juntamente com o oxigênio, se infiltram por entre esses materiais formando uma 

espécie de membrana constituída de microrganismos. Essa biomassa aderida é que 

fará o processo aeróbio de decomposição quando houver a percolação do líquido 

proveniente do esgotamento sanitário (VON SPERLING, 2014, p.330). 

Para Heller (1989), esse procedimento consegue gerar uma microbiota estável 

e internamente organizada.  

Na figura 11 é apresentado uma secção transversal do FBP semelhante aos 

que foram implantados na ETE Vila Operária.  

 

Figura 11 – Secção transversal - Filtro Biológico Percolador 

 

Fonte: Empresa concessionária pelos serviços de saneamento do Paraná (2018) 

FILTRO BIOLÓGICO 01 

ENTRADA FILTRO 
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A remoção do lodo, conforme Von Sperling (2014), é feita de forma natural onde 

este se desprende sozinho na medida em que os vazios vão se preenchendo pela 

biomassa e é gerada uma tensão cisalhante. No entanto, às vezes, o material pode 

ficar muito aderido necessitando de uma limpeza periódica. Por conseguinte, é preciso 

realizar o recolhimento desses elementos dos decantadores secundários a fim de 

evitar o aumento da carga sólida suspensa no resultado final do tratamento. 

De acordo com o Técnico Químico da empresa concessionária de saneamento, 

“esses novos módulos trabalharão como tratamento final, recebendo os efluentes dos 

RALF/UASB, com a mesma finalidade da lagoa, porém, com poder de tratamento 

muito maior e eficiente”. 

 

Na figura 12 pode-se observar o fluxograma do processo de tratamento 

aplicado na ETE Vila Operária.   

 

Figura 12 – Fluxograma esquemático do processo 

 

Fonte: Empresa concessionária pelos serviços de saneamento do Paraná (2018) 

  

Como o fluxograma mostra, o esgoto afluente passa pelo tratamento preliminar 

onde os sólidos mais grosseiros são retidos. A seguir, o líquido restante é direcionado 
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para os Reatores UASB onde a carga orgânica (cerca de 70%) é decomposta na qual 

parte é transformado em lodo e a outra dirigida, antigamente para a lagoa de 

polimento, atualmente para os filtros biológicos percoladores seguidos pelos 

decantadores secundários, assim o efluente tratado é despejado no corpo receptor. O 

lodo vindo do filtro biológico percolador é retido no decantador secundário e retorna 

aos reatores UASB. De lá, ele é retirado junto com o lodo anaeróbio para os leitos de 

secagem e posteriormente, quando secos doado para agricultores. 

 A figura 13 mostra o filtro biológico percolador, que recebe os efluentes dos 

reatores UASB, recentemente implantado na estação. 

 

Figura 13 – Filtro biológico percolador 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

Na figura 14 última etapa do processo, exibe o decantador secundário também 

recém instalado na unidade. 
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Figura 14 – Decantador secundário 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como o novo sistema só entrou em operação a partir da segunda quinzena de 

novembro de 2018, as considerações deste estudo se baseiam na comparação das 

médias dos resultados obtidos dos três meses anteriores (junho, julho e agosto) da 

implantação do novo sistema e os três meses após (setembro/outubro/novembro) e 

estes últimos dados com os mesmos meses referentes de 2017 para avaliar o 

desempenho gerado. 

A legislação estadual a ser atendida é a Resolução 021/2009 da Secretaria do 

Meio Ambiente (SEMA) do estado do Paraná que preconiza no seu Art. 11 os “padrões 

de lançamento e do automonitoramento”, prevendo: 

 
Os efluentes das ETEs somente poderão ser lançados, direta ou 
indiretamente, nos corpos de água desde que obedeçam às condições e 
padrões estabelecidos na sequência, resguardadas outras exigências 
cabíveis. 

- DBO: até 90 mg/L; 
- DQO: até 225 mg/l. 
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Na Tabela 2, são apresentados os parâmetros utilizados para dimensionamento 

da ETE Vila Operária, onde foram aplicadas as taxas de crescimento populacional da 

cidade a ser atendida por essa estação, as vazões e as cargas sanitárias para o final 

o ano de 2030, final de plano do projeto. 

 

Tabela 2 – Valores utilizados nos estudos de ampliação do tratamento de esgoto 

sanitário na ETE - Vila Operária, estimando a população municipal a ser atendida por 

essa unidade. 

PARÂMETROS ANO 2010 ANO 2020 ANO 2030 

População atendida (hab) 43.085 53.344 63.649 

Qdoméstica média (l/s) 49,9 61,7 73,7 

Qinfiltração (l/s) 
80,6 86,6 92,5 

Qsanitária média (l/s) 90,2 105,0 119,9 

Qsanitária  média (m3/dia) 7.793 9.072 10.359 

Qsanit,dia > contr. (l/s) 100,2 117,4 134,7 

Qmáx.sanit (l/s) 130,1 154,4 178,9 

Qmín..sanit (l/s) 65,3 74,2 83,1 

Carga DBO (kg/dia) 
2.327 2.881 3.437 

Concentração DBO (mgO2/l) 299 318 332 

Carga DQO (kg/dia) 
4.654 5.762 6.874 

Concentração DQO (mgO2/l) 598 636 664 

  Fonte: Empresa concessionária de saneamento (2018) 

 

A empresa concessionária de saneamento realizou mensalmente as análises dos 

parâmetros de entrada e saída dos efluentes. No ano de 2018, entre janeiro e outubro, 

os parâmetros de entrada são apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Valores medidos na entrada da ETE - Vila Operária no período de jan. a 

out/2018. 

Parâmetros Média Máximo 

DQO (mg/l) 983,5 1392,0 

DBO (mg/l) 575,5 669,0 

SSED (mg/l) 7,1 9,0 

SSUSP (mg/l) 296,3 400,0 

 Fonte: Empresa concessionária pelos serviços de saneamento do Paraná (2018) 

 

Conforme mostra a Tabela 4, as médias obtidas das amostras de DBO, DQO, 

SSED e SSUSP, referentes aos meses de setembro, outubro e novembro dos anos 

de 2017 (antigo sistema) e 2018 (novo sistema implantado) são comparadas tomando 

como referência os índices da Resolução Estadual SEMA 021/2009. 

 

Tabela 4 – Valores médios (de setembro a novembro de 2017 e setembro a novembro 

de 2018) referente ao tratamento de esgoto sanitário pela ETE - Vila Operária. 

 

Parâmetros 

 

 

 

Setembro 

2017-2018 

 

 

 

Outubro 

2017-2018 

      

 

 

Novembro 

   2017-2018 

 

 

Legislação 

estadual 

(Resolução-

SEMA n.º 

021/09) 

DQO 324,5 132 250,5 147.3 280,3 156 até 225 mg/L 

DBO 220 63 81 56,3 121 75 até 90 mg/L 

SSED 0,6 0,1 0,4 0,16 1,4 0,1 - 

SSUSP 115 42,5 95 53,5 67,6 37 - 

PH 7,2 7,65 7,25 7,6 7,06 8,2 - 

  O símbolo “--“expressa que a legislação não menciona o índice avaliado 

  Fonte: Autor (2018) 
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 A tabela 5 compara os resultados adquiridos nos três últimos meses antes a 

implantação do sistema (junho, julho e agosto) com os três meses posteriores as 

alterações realizadas (setembro, outubro e novembro) de 2018. 

 

Tabela 5: Valores médios (de junho a novembro de 2018) referente ao tratamento de 

esgoto sanitário pela ETE - Vila Operária. 

 

 

Parâmetros 

 

 

Jun. 

 

 

Jul. 

 

 

Ago. 

 

 

Set. 

 

 

Out. 

 

 

Nov. 

 

Legislação 

estadual 

(Resolução-

SEMA n.º 

021/09) 

DQO 232,6 219,

3 

254,5 132 147.3 156 até 225 mg/L 

DBO 117,5 72,5 94,5 63 56,3 75 até 90 mg/L 

SSED 0,1 0,2 0,1 0,1 0,16 0,1 - 

SSUSP 50 43 62,5 42,5 53,5 37 - 

PH 7,3 7,6 7,8 7,65 7,6 8,2 - 

  O símbolo “--“expressa que a legislação não menciona o índice avaliado 

Fonte: Autor (2018) 

 

 

Como podemos observar, nas duas tabelas (4 e 5), com o novo sistema 

implantado a partir de setembro de 2018, houve um decréscimo de fundamental 

importância nos valores de DBO e DQO e alterações moderadas quanto ao SSUSP e 

discretas variações quanto ao SSED nos meses de setembro, outubro e novembro 

quando comparados aos mesmos meses do ano de 2017 e aos três meses anteriores 

(junho/julho/agosto) de 2018. Dessa forma foi possível atender aos padrões exigidos 

pela norma, garantindo um tratamento mais eficiente e contribuindo para a 

preservação do corpo receptor.   

Os parâmetros expostos (SSED, SSUSP e PH) que não são contemplados pela 

resolução estadual, devem desse modo atender a Resolução do Conselho Nacional 
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do Meio Ambiente (CONAMA) nº 430/2011, que “dispõem sobre as condições e 

padrões de lançamento de efluentes”, tratando na seção III das questões referentes 

as “condições e padrões para efluentes de sistemas de tratamento de esgotos 

sanitário”, onde limitam os SSED em até 1ml/L e o pH entre 5 e 9. Quanto aos SSUSP 

é variável dependendo do estudo de outorga da estação, que no caso da ETE – Vila 

Operária limita-se a 100 mg/L. 

Dessa forma, os parâmetros não previstos na legislação estadual deverão 

atender aos parâmetros exigidos pela Resolução federal - CONAMA nº 430/2011. 

Visto que, seus valores mostram resultados inferiores aos estabelecidos, o pH, os 

sólidos suspensos e os sedimentáveis, atendem os padrões determinados pela 

normativa assim como os demais parâmetros resultantes da amostragem. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A universalização do esgoto ainda é um desafio para o nosso país. As empresas 

de saneamento buscam modelos sustentáveis de tratamento que atendam os 

parâmetros ambientais, cada vez mais rigorosos. Assim, na projeção e operação em 

estações de tratamento de esgotos é de suma importância:  

 

a) Necessidade de otimização e desempenho das estações; 
b) Confiabilidade de processos de tratamento e seleção de parâmetros 

adequados de projeto; 
c) Controle de odor; 
d) Estratégias de controle de processo; 
e) Expansão da capacidade de tratamento, e 
f) Eficiência energética nos processos de tratamento de esgotos. 

 
(METCALF; EDDY, 2003 apud OLIVEIRA, 2006). 

 

 

Desse modo, considerando a importância do tema, o presente estudo buscou 

analisar o comportamento causado pela composição do atual sistema de tratamento 

de esgoto recém implementado na ETE – Vila Operária localizada na cidade de 

Paranavaí – PR. 

Conforme os resultados apresentados, essa mudança operacional foi de 

fundamental importância, pois anteriormente, a unidade estava sobrecarregada e 
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apresentava valores muito acima do que os preconizados pela legislação, referentes 

ao lançamento dos efluentes sanitários tratados, como mostram os meses anteriores 

a setembro de 2018, data da nova operação em vigor. Porém, com a implementação 

do novo sistema a partir desta data, a estação passou a operar satisfatoriamente 

dentro dos limites estabelecidos. 

Portanto, de acordo com os resultados expostos e analisados, conclui-se que 

atualmente a Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Vila Operária está operando 

de acordo com os padrões de qualidade exigidos pelas legislações vigentes no Estado 

do Paraná e da Secretaria Nacional do Meio Ambiente. 

Demonstra-se também, que o novo sistema contendo o reator anaeróbio UASB 

trabalhando conjuntamente com o Filtro Biológico Percolador (FBP), no pós-

tratamento, conseguiu reduzir significativamente os índices de DBO e DQO, principais 

parâmetros que indicam a carga poluidora presente nos efluentes. 

Assim sendo, os sistemas combinados reator UASB e FBP possuem mais 

vantagens na redução dessas cargas comparadas aos sistemas formados somente 

por reatores UASB e lagoa de polimento.  

Ainda, esse modelo de sistema apresenta as vantagens de possuir facilidade 

operacional, diminuir a geração de lodo, ter baixo custo energético, menor utilização 

de compostos químicos para desidratação e necessita de menos equipamentos, 

quando relacionados a outros sistemas (VON SPERLING, 2014). 

Há de salientar que, mesmo já obtendo resultados positivos, esse novo sistema 

está em operação somente, há aproximadamente três meses, ainda em fase de 

ajustes desse processo, portanto existe uma tendência em melhorá-lo com o passar 

do tempo. 

Com estes resultados é importante ressaltar o quanto é necessário investir em 

melhorias utilizando-se, desse modo, novas tecnologias e sistemas que atendam as 

novas demandas. 
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