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Resumo – Esse estudo objetivou avaliar a redução da concentração de fósforo do efluente final de 

uma Indústria de Bebidas no Estado da Bahia após disposição do rejeito da clarificação da ETA, 

rico em sulfato de aluminio, diretamente na lagoa de aeração da ETE. Foram monitorados na ETE 

entre os meses de novembro e dezembro de 2010 (antes da disposição do rejeito da clarificação na 

lagoa de aeração) e Janeiro e fevereiro de 2011(após o desvio do rejeito), os seguintes parâmetros, 

Fósforo Total do efluente final, DQO (entrada da lagoa e do efluente final), OD (lagoa aerada), pH 

(lagoa aerada), Vazão (entrada de lagoa) e Carga Orgânica (entrada de lagoa). A média dos 

resultados de fósforo, para o mês de novembro e dezembro do efluente final foi de 1,77mg/L, com 

valor máximo obtido de 3,3mg/L. Após o desvio do rejeito da clarificação, a média dos dois meses 

seqüenciais passou a ser 1,26mg/L com valor mínimo obtido de 0,58mg/L. Esse método se mostrou 

eficiente para a redução da concentração de fósforo do efluente final, sugere-se portanto que a sua 

aplicabilidade seja combinada com outros métodos para remoção deste composto facilitando assim, 

a possibilidade de atendimento aos padrões de lançamento para corpos receptores. 
 
Abstract – This study aimed to evaluate the reduction of phosphorus concentration in the final 

effluent of a Drinks Industry in the State of Bahia after the transfer of discard from clarification of 

ETA, rich in aluminum sulfate, directly into the lagoon aeration of ETE. Were monitored in ETE 

between the months of November and December 2010 (before the transfer of discard from 

clarification into the aeration lagoon) and January and February 2011 (after the diversion of 

discard), the following parameters, Total Phosphorus (P) final effluent, DQO (entrance of lagoon 

and end effluent), OD (aerated lagoon), pH (aerated lagoon), Flow (lagoon entrance) and Organic 

load (lagoon entrance). The average results of the phosphorus for the month of November and 

December of the final effluent was 1.77mg/L, with a maximum value obtained of 3.3 mg/L. After 

the diversion of discard from clarification, the average obtained two months sequential became 

1.26mg/L with a minimum obtained of 0.58mg/L. This method proved effective for reducing 

phosphorus concentration of the end effluent, it is suggested therefore that its applicability 

combined with other methods for removal of this compound thus facilitating the possibility of 

meeting the standards of discharge for receiving waters. 
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INTRODUÇÃO 

O tratamento por lodo ativado é um dos métodos mais eficientes, por ser um sistema aeróbio 

onde os microrganismos atuam em tanques de aeração, formando agregados denominados flocos, no 

qual as bactérias convertem matéria orgânica em compostos mineralizados, como gás carbônico e 

água, e em biomassa (MELCHIOR e PELEGRINI, 2011; CETESB,1991). Sendo esta tecnologia 

uma das mais utilizados no tratamento de efluentes industriais. 

Entretanto, se faz necessário, principalmente para os efluentes industriais, a aplicação de um 

pós-tratamento para remoção de sólidos em suspensão e, quando em combinação com agentes 

coagulantes, pode remover nutrientes, principalmente o fósforo, e parcela da matéria orgânica 

dissolvida. Em águas com baixa alcalinidade, devido ao consumo do íon hidroxila (OH-), a adição 

de uma base ocasionalmente pode ser necessária para manter o pH entre 5 e 7, no intuito de 

favorecer o processo de coagulação. 

Nas Estações de Tratamento de Efluentes (ETE), segundo Marchetto (2003), a remoção do 

fósforo é mais eficiente em condições alternadas de aerobiose e anaerobiose e está associada, 

também, entre outros fatores, ao contato do lodo recirculado com o afluente bruto, na zona inicial 

predominantemente anaeróbia.  

O fósforo presente nas águas residuárias, na forma iônica, encontra-se geralmente como íon 

fosfato. Em esgoto sanitário, o fósforo aparece, principalmente, como fósforo orgânico, polifosfato 

e ortofosfato (MARCHETTO, 2003). 

Entretanto, a remoção do fosfato das águas residuárias envolve a incorporação do mesmo em 

uma forma particulada (sólidos suspensos) e, na seqüência, a remoção dos sólidos suspensos. Os 

tipos de sólidos suspensos nos quais os fosfatos podem ser incorporados são biológicos 

(microrganismos) ou químicos (fosfatos de metal precipitados pouco solúveis). A precipitação 

química do fosfato é necessária quando os limites de emissão de fósforo são menores do que 

aqueles alcançados pelo tratamento biológico.  

A precipitação do fosfato é conseguida pela adição de um metal, o que acarreta a formação 

dos fosfatos precipitados pouco solúveis. Este metal pode ser o cálcio (Ca2+), o ferro (Fe
2+

 ou Fe
3+

) 

ou o alumínio (Al
3+

). Os sais normalmente empregados são a cal (Ca(OH)2), o sulfato de alumínio 

(Al2(SO4)3.18H2O), o aluminato de sódio (NaAlO2), o cloreto férrico (FeCl3), o sulfato férrico 

(Fe2(SO4)3), o sulfato ferroso (FeSO4) e o cloreto ferroso (FeCl2). 
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Durante o processo de tratamento de água, especificamente na etapa de clarificação, o rejeito 

gerado apresenta concentração significativa sulfato de alumínio, o qual pode ser utilizado como 

coagulante de compostos fosfatos presentes em água residuárias. 

O conhecimento da natureza dos fosfatos formados pela adição destes precipitantes às águas 

residuárias, de sua solubilidade e de suas variações de solubilidade, de acordo com as condições da 

solução, é essencial para a previsão e o controle dos resultados da remoção química de fosfato.  

Neste sentido, esse estudo propõe a disposição do rejeito da clarificação, rico em sulfato de 

alumínio, do tratamento de água (ETA) para a lagoa de aeração como alternativa para redução da 

concentração de fósforo do efluente final da ETE de uma Indústria de Bebidas no Estado da Bahia.  

 

METODOLOGIA 

Essa pesquisa trata-se de um estudo experimental de natureza quantitativa por meio de 

análises quimicas, objetivando avaliar a redução da concentração de fósforo do efluente final após 

disposição do rejeito da clarificação da ETA, rico em sulfato de aluminio, diretamente na lagoa de 

aeração da ETE que utiliza a tecnologia de lodo ativado de uma Indústria de Bebidas no Estado da 

Bahia. 

 

Descrição do processo de clarificação da ETA 

O Processo de Clarificação da ETA possui os seguintes constituintes básicos (Figura 1): 

. Tubulação de entrada e dosagem de Hipoclorito de Sódio 

. Bomba dosadora de Hipoclorito de Sódio 

. Calha Parshall 

. Bomba dosadora de Sulfato de Alumínio 

. Floculador 

. Misturador do floculador 

. Decantador 

.Sistema de descarte de lodo/rejeito decantado 

. Tanque de armazenamento de Hipoclorito de Sódio 

. Tanque de armazenamento de Sulfato de Alumínio. 
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Figura 1 – Planta atual do processo de clarificação da ETA em operação. 

  

Descrição da ETE 

A ETE possui os seguintes constituintes básicos (Figura 2): 

. Gradeamento 

. Caixa de Areia 

. Calha Parshall 

. Peneira Rotativa 

. Sistema de Tratamento Anaeróbio – Planta 1 e 2: 

.. Torre de Resfriamento  

.. Tanque de Equalização 

.. Tanque de Acidificação/Recirculação 

.. Reator UASB 

. Tanque de Aeração (escavado no solo e revestido com geomembrana) 

. Decantador Secundário com reciclo de lodo decantado para o Tanque de Aeração 

. Adensador de Lodo 

. Decanter Centrífugo 

. Lagoa de Polimento Final 
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Legenda 

TD: Tubulação de entrada de água bruta e dosagem de Hipoclorito de Sódio; 

CP: Calha Parshall 

MF: Misturador do Floculador 

BS: Bomba dosadora de Sulfato de Alumínio; 

TS: Tanque de armazenamento de Sulfato de Alumínio; 

TH: Tanque de armazenamento de Hipoclorito de Sódio.  
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Figura 2 – Planta atual da ETE em operação 

 

Parâmetros operacionais da ETE  

A vazão de rejeito da clarificação, desconsiderando a perda de carga adquirida na tubulação de 

ligação ETA-ETE, é de 2,24m
3
/h. A vazão do efluente resultado do tratamento anaeróbio é de 

40m
3
/h. O tempo de detenção hidráulica (lagoa de aeração) é de 28h. O tempo de detenção 

hidráulica do decantador é de 4,8h. 

 

Periodicidade, pontos de amostragem e procedimentos 

Foram monitorados diariamente entre os meses de novembro de 2010 à fevereiro de 2011, os 

seguintes Parâmetros: Fósforo Total (P) do efluente final, Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

(entrada DA lagoa aerada e do efluente final), Oxigênio Dissolvido (OD) (Lagoa aerada), pH (lagoa 

aerada), Vazão (Q) (entrada de Lagoa) e Carga Orgânica (entrada de Lagoa). Todos os parâmetros 

foram realizadas seguindo os critérios descritos no Standard Methods for the Examination of Water 

and Wasterwater 20
th
 Edition (APHA/AWWA/WEF, 1998). Já os parâmetros operacionais Vazão e 

Carga Orgânica foram calculados a partir dos resultados das análises químicas ou medidas 

diretamente na ETE.  

O rejeito do processo de clarificação do tratamento da água passou a ser lançado na lagoa de 

aeração da ETE a aprtir de Janeiro de 2011. Assim os dados dos dois meses anteriores (novembro e 

dezambro), em que o rejeito era lançado para o adensador da ETE, foram comparados com os dois 

meses sequenciais (janeiro e fevereiro) ao desvio do rejeito diretamente para a lagoa aerada. 
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TP: Tratamento preliminar (Grade, Caixa de Areia e Peneira Rotativa) 

EQ: Tanque de Equalização 

AC: Tanque de Acidificação e ajuste de pH 

UA: Reator UASB 
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Os resultados da concentraçao de fósforo obtidos no efluente final foram correlacionados com 

os resultados dos parâmetros químicos e operacinaos citados anteriormente, atraves da correlação de 

Pearson. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A média dos resultados de fósforo, para o mês de novembro e dezembro do efluente final foi 

de 1,77mg/L de P, com valor máximo obtido de 3,3 mg/L de P (Tabela 1). Após o desvio do rejeito 

da clarificação para a lagoa aerada, a média dos dois meses seqüenciais passou a ser 1,26 mg/L de P 

com valor mínimo obtido de 0,58 mg/L de P (Tabela 1).  

A vazão média de entra da lagoa aerada foi de 35,82 m³/h entre os meses de novembro e 

dezembro e de 36,2 m³/h entre janeiro e fevereiro. Portanto, para este parâmetro operacional se 

obteve uma pequena diferença após o desvio do rejeito para a Lagoa. O mesmo se observa com os 

valores médios de OD (4,42 e 5,99mg/L), enquanto o pH, praticamente se manteve neutro (7,1 e 

7,0) durante todo o período de monitoramento (Tabela 1).  

O pH médio obtido na lagoa de aeração, é o ótimo para a reação de precipitação do 

ortofosfato, o que favoreceu o processo de coagulação do precipitado formado. 

 

Tabela 1 – Resultados dos parâmetros monitorados na ETE entre Nov/Dez (2010) e Jan/Fev (2011) 

Parâmetros 
Nov/Dez (2010) JAN/FEV (2011) 

Médias Val. Máx Val. Min Desv. Pad. Médias Val. Máx Val. Min Desv. Pad. 

P (mg/L) 1,77 3,30 0,72 0,62 1,26 1,90 0,58 0,31 

Q (m3/h) 
Entrada LA 

35,82 60,00 20,00 8,04 36,20 50,00 30,00 5,82 

pH (5 a 9) 
Entrada LA 

7,10 7,40 6,80 0,13 7,08 7,50 6,50 8,56 

OD (mg/L) LA 4,42 7,80 0,80 1,66 5,99 7,80 3,30 0,76 

DQO (mg/L) 
Entrada LA 

435,85 2.104,00 118,00 324,69 366,76 496,00 256,00 75,66 

DQO (mg/L) 
Efluente Final 

74,71 282,00 24,00 47,04 47,72 70,00 12,00 18,60 

Carga Orgânica 
(KgDQO/dia) 
Entrada LA 

382,20 2.524,80 70,08 359,57 316,26 480,00 184,32 70,07 

 

Para a DQO e a Carga Orgânica de entrada da Lagoa e a DQO do efluente final, observa-se na 

Tabela 1, que os valores médios entre novembro e dezembro foram maiores que os meses de Janeiro 

e fevereiro, indicando, portanto maior concentração de matéria orgânica tratada no sistema.  

Os resultados da concentração fósforo no efluente final após a disposição do rejeito da 

clarificação na lagoa de aeração, entre janeiro e fevereiro, se apresentaram satisfatórios, conforma 

pode ser observado na Figura 3.  
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A maior concentração de fósforo no efluente nos meses anteriores ao desvio do rejeito da 

clarificação para a lagoa de aeração também pode ser atribuído a choques de carga orgânica 

percebido pelo valor máximo de DQO de entrada da lagoa (Tabela 1). Assim, observa-se na Figura 

3, maior variação na concentração de fósforo, com valores acima de 2,0mg/L de P, o que não ocorre 

no período de Janeiro à Fevereiro (D1-D55). 

 

 
Figura 3 – Concentração de fósforo no efluente final da ETE Antes (A1-A55 Nov/Dez 2010) e 

Depois (D1-D54 Jan/Fev 2011) do desvio do rejeito da clarificação para a Lagoa de Aeração. 

 

Entre as correlações da concentração de fósforo do efluente final com os parâmetros 

avaliados, o valor mais significativo obtido foi com o parâmetro oxigênio dissolvido (OD) (Tabela 

2), com valor inversamente proporcional de -0,5, demonstrando que quanto maior a oxigenação na 

lagoa aerada, menor a concentração de fósforo de efluente final, pois a oxigenação favorece o 

processo de precipitação.  

Portanto, o processo de aeração, também favoreceu a redução da concentração de fósforo, 

atingido pela diferença dos resultados de DQO de entrada e DQO de saída do tratamento, 

percebendo-se assim a eficiência do processo. 

As correlações a contração de fósforo do efluente final (P) com a DQO (entrada Lagoa 

Aerada-LA), DQO (Efluente Final) e a Carga Orgânica tratada na lagoa aerada, apresentaram igual 
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valor de 0,2 (Tabela 2), indicando que quanto maior a concentração de matéria orgânica trata no 

sistema maior a carga de fósforo no efluente final, embora esse valor de correlação não seja tão 

significativo.  

Embora não se tenha obtido correlação com o pH, pois o mesmo não apresentou variações 

significativas e os valores para este parâmetro são favoráveis ao processo de redução de precipitação 

carga de fósforo, conforme discutido anteriormente.   

 

Tabela 2 – Correlação entre a concentração de fósforo do efluente final e os parâmetros químicos e 

operacionais da ETE entre Nov (2010) e Fev (2011). 

Correlações P (mg/L) Ef. Final 

Q (m³/h) Entrada LA 0,1 

pH (5 a 9) Entrada LA 0,0 

OD (mg/L) LA -0,5 

DQO (mg/L) Entrada LA 0,2 

DQO (mg/L) Efluente Final 0,2 

Carga Org (KgDQO/dia) 
Entrada LA 

0,2 

 

Em uma análise geral percebe-se que os parâmetros químicos e operacionais influenciam na 

carga de fósforo, entretanto o rejeito lançado na lagoa foi determinante no processo de precipitação 

deste composto favorecendo a redução das concentrações deste composto.  

 

CONCLUSÃO 

Esse método se mostrou eficiente para a redução da concentração de fósforo do efluente final 

podendo ser explicado pela quantidade de Sulfato de Alumínio presente no efluente do rejeito da 

clarificação, que quando adicionado às águas residuárias em tratamento na lagoa aerada, 

promoveram a reação de precipitação do ortofofsfato. 

Esse precipitado pode ter sido incorporado biologicamente pelo lodo presente durante o 

processo, ou ainda decantado durante o tempo de residência na lagoa de aeração e/ou no decantador. 

Por fim, sugere-se a que a aplicabilidade deste processo seja combinada com outros métodos 

para remoção deste composto facilitando assim, a possibilidade de atendimento aos padrões de 

lançamento para corpos receptores em relação a esse parâmetro. 
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