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RESUMO 

A presente pesquisa visa estudar o tratamento de água de máquina de lavar roupa por meio de 
tratamento biológico, com a finalidade de avaliar a redução de fósforo para torná-lo apto a um 
tratamento físico químico subseqüente. Para tal, empregou-se um reator batelada seqüencial 
composto por fases aeróbias e anaeróbias. Durante o projeto foi verificada não só a redução 
de fósforo (de 30 a 50% de redução) mas também a redução de DBO, DQO, Turbidez e 
Nitrato (remoção de 38 a 36%, 34 a 41%, 72,3 a 75% e 57,8 a 60% respectivamente), o que 
demonstra que o tratamento proposto pode auxiliar na reutilização da água de máquina de 
lavar roupa para fins não potáveis.  
 
Palavras-chave: abastecimento de água. reator batelada. remoção de fósforo. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research aims at the study of treatment of clothes washing water through biological 
treatment, for the purpose of evaluating the reduction of phosphorus to make it suitable for a 
posterior treatment of physical-chemical. For this purpose it was employed a sequencing 
batch reactor, consisting of aerobic and anaerobic phases. During the project it was verified 
not only the reduction of phosphorus (removal of 30 to 50%) but also the reduction of BOD, 
COD, Turbidity and Nitrate (removal of 38 to 36%, 34 to 41%, 72,3 to 75% and 57,8 to 60% 
respectively), which demonstrates that the proposed treatment can assist advanced treatments 
of water for its non potable reuse. 

 
Keywords: water supply. batch reactor. phosphorus removal. 
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1. INTRODUÇÃO 
A água é um recurso essencial para a manutenção da vida, por isso todas as 

populações deveriam ter acesso à água potável. Entretanto, dados mostram que 13% da 

população mundial não possui acesso a esse tipo de água (UNICEF, 2009), enquanto que em 

locais com relativa abundância de água e tratamento satisfatório utilizam a mesma de forma 

irracional e para fins menos nobres, como, lavar calçadas e irrigar jardins. 

Atualmente a escassez de água de boa qualidade é uma questão preocupante, pois o 

crescimento populacional, o desenvolvimento industrial e o uso irracional da mesma 

contribuem para o aumento de sua demanda. Além disso, existe o fato de que apesar da água 

ser um recurso renovável, ocorre durante seu ciclo perda de sua qualidade por atividades 

antrópicas. Dessa forma, torna-se cada vez mais raro encontrar esse recurso com qualidade 

compatível com aquela requeridas ao consumo e que se adéqüem à viabilidade técnico-

econômica. 

Outro aspecto que deve ser analisado e que pode agravar ainda mais essa questão é a 

mudança climática, pois a mesma altera o regime de chuvas, secas e enchentes, levando à 

modificação do ciclo hidrológico que pode dificultar mais o acesso à água. 

Todos os fatos citados em conjunto com o gerenciamento, muitas vezes ineficaz, dos 

recursos hídricos levam a ameaça constante de sua qualidade, pois resíduos industriais e 

domésticos ainda são lançados in natura em corpos d’água, prejudicando assim as populações 

que utilizam esse recurso.  

O gerenciamento ineficiente dos recursos hídricos e a demanda crescente por água de 

qualidade, tornam os recursos atuais insuficientes para suprir a população de maneira 

eficiente. Dessa forma, se faz necessário o desenvolvimento de tecnologias, estudos e 

pesquisas, que abordem maneiras de aumentar a eficiência do uso da água, controlar o seu 

desperdício, promover o uso racional e a sua proteção.  

O reúso da água de máquina de lavar roupa visa aumentar a eficiência do recurso 

hídrico, promovendo sua conservação. Tendo em vista o cenário atual, é eminente a expansão 

de pesquisas sobre métodos diversificados para tratamento das águas servidas e viabilização 

do reaproveitamento da mesma de forma segura, sem apresentar riscos a saúde pública.  

O tratamento proposto visa a redução da concentração de nitrogênio e fósforo, sendo 

este último apontado por Geniselli (2009) como um dos responsáveis pela redução da 

eficiência do tratamento físico-químico da água de máquina de lavar roupa, para que a água 

possa ser reutilizada em usos não potáveis. 
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2. OBJETIVO 
 O objetivo central desta pesquisa é investigar o tratamento biológico de água de 

máquina de lavar roupa em escala piloto, empregando um reator biológico em batelada, 

visando a remoção do fósforo e nitrogênio. A redução da concentração de fósforo tem como 

função garantir a eficiência durante o tratamento físico-químico. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
3.1 Escassez da Água 

A disponibilidade de água é um fator limitante para o desenvolvimento da sociedade, 

por isso a sua escassez deve ser estudada e analisada com seriedade, a fim de ser propor 

soluções viáveis que possibilitem a manutenção futura e atual da sociedade. 

“Em muitas regiões do globo, a população ultrapassou o ponto em que podia 

ser abastecida pelos recursos hídricos disponíveis. Hoje existem 26 países que 

abrigam 262 milhões de pessoas e que se enquadram na categoria de áreas 

com escassez de água” (MANCUSO,SANTOS,2003,p.3).  

 

A escassez de água depende de fatores físicos e antrópicos, os fatores físicos estão 

relacionados com balanço hídrico e as características locais, como a geologia e a climatologia. 

O fator antrópico leva em consideração a demanda e a forma com que o recurso é aproveitado 

e distribuído. A interação desses fatores agrava mais a questão da escassez, pois locais com 

baixa disponibilidade hídrica apresentam na maioria dos casos uma exclusão de famílias de 

baixa renda, já que não possuem condições para pagar pelo recurso hídrico, agravando mais a 

questão da divisão social. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou em março de 2009 em seu site os 

dez fatos sobre a escassez de água. Os fatos mencionados apresentam de forma geral o que 

ocorre em locais que sofrem escassez, segundo esses dados uma a cada três pessoas do globo 

sofre com a escassez da água, sendo que muitas vezes a falta de infra-estrutura faz com que as 

populações consumam água que não estão dentro dos padrões de potabilidade. Além disso, 

existe o fato de que a falta de água incentiva seu armazenamento dentro das residências, o que 

pode auxiliar na proliferação de vetores como mosquitos.  

Além dos impactos quantitativos causados pelo uso indiscriminado dos recursos 

hídricos, existem os impactos causados pela alteração da topografia e vegetação. As 

alterações no meio ambiente afetam o sistema hidrológico e o fluxo de água superficial e 

subterrânea,  modificando a disponibilidade de água. Outros fatores interferem e agravam 

ainda mais a situação atual, como a poluição, que gera um declínio na qualidade do recurso 

hídrico, fazendo com que seja necessário elevar a destinação de verba para que se possa 

incrementar o tratamento de água. 

Segundo Tundisi (2003): 

“O aumento e a diversificação dos usos múltiplos, o extenso grau de 

urbanização e o aumento populacional resultaram em uma 
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multiplicidade de impactos que exigem evidentemente diferentes tipos 

de avaliação, novas tecnologias de monitoramento e avanços 

tecnológicos no tratamento e gestão das águas. Este último tópico tem 

fundamental importância no futuro dos recursos hídricos, pois como 

já descrito anteriormente, os cenários de uso aumentando e excessivo 

estão relacionados com uma continuidade das políticas no uso e 

gestão pouco evoluída conceitualmente e tecnologicamente” 

 

3.2 Consumo de Água em Residências 

A produção de efluente está diretamente ligada ao consumo de água, por isso, quando 

é analisada a porcentagem de água consumida em cada ambiente de uma residência, obtém-se 

aproximadamente a proporção de efluente gerado. May (2008) apresenta em seu trabalho três 

estudos sobre o consumo de água potável em residências, como pode ser observado na Tabela 

01. 

Tabela 01: Estimativa de Consumo Residencial de Água Potável no Brasil. 

 
Fonte: May (2008). 

 

Analisando a Tabela 01, pode-se inferir que os chuveiros são, em todas as pesquisas 

realizadas, um dos grandes consumidores de água potável. E o vaso sanitário em duas das três 

fontes também é apontado como grande consumidor.  

 Em linhas gerais, pode-se concluir que grande parte da água consumida transforma-se 

em água cinza (todo efluente que não provem do vaso sanitário), já que nas três pesquisas a 

porcentagem de água cinza produzida a partir da água de abastecimento público ultrapassa 
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70%. A água destinada a máquina de lavar roupa segundo a Tabela 01 varia de 4 a 8% do 

consumo total, não sendo muito expressiva quando se leva em conta apenas uma residência. 

3.3 Tratamento Biológico de Efluentes  

O tratamento biológico ocorre na presença de microrganismos, que são responsáveis 

por degradar a matéria orgânica entre outros compostos presentes na água servida, sendo 

amplamente utilizado para o tratamento de esgoto sanitário. Esse tipo de tratamento auxilia na 

melhora das características do esgoto sanitário, possibilitando que o mesmo apresente 

características condizentes com as estabelecidas pela resolução do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente, tornando viável o despejo do esgoto tratado em cursos d’água. As reações 

que correm nesse tratamento acontecem naturalmente em escala menor no meio ambiente, por 

meio da autodepuração (VON SPERLING, 1996).  

Lodo ativado é uma forma de tratamento biológico que é amplamente utilizado em 

estações de tratamento de esgoto, e segundo Von Sperling (2002) ele pode ser classificado de 

formas variadas: 

- Classificação por fluxo contínuo ou batelada; 

- Classificação por idade do lodo, convencional ou aeração prolongada; 

-Classificação segundo o afluente, esgoto bruto, decantador primário, reator anaeróbio 

ou de outro tipo de tratamento.  

3.3.1 Reator Batelada  

O tratamento de efluentes por reator batelada é um processo sequencial de tratamento, 

esse sistema é denominado de RBS (Reator Batelada Sequencial), nele o tratamento ocorre no 

mesmo tanque, dessa forma as etapas (enchimento, reação, sedimentação, esgotamento e 

repouso) são uma seqüência de tempos e não de unidades separadas, como pode ser observado 

na Figura 01 abaixo.  

 

Figura 01: Ciclo de uma Batelada Convencional 
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Cada seqüência do reator apresenta uma tarefa específica, que auxilia no tratamento do 

efluente, e podem ser realizadas de formas diferentes para se atingir objetivos específicos de 

tratamento. A fase de enchimento, por exemplo, é responsável pela adição de água residuária 

a ser tratada e pode ocorrer de forma estática, com mistura ou com aeração dependendo do 

objetivo visado pelo tratamento. Segundo Santana (2008) em estações de tratamento que 

visam a remoção de nutrientes o enchimento estático é sucedido pelo enchimento com 

mistura, para possibilitar um maior contato dos microrganismos com quantidade suficiente de 

substrato, promovendo condições anaeróbias ou anóxicas. 

A etapa de reação visa iniciar o tratamento após o período de enchimento do reator. 

Essa etapa pode ser aeróbia, anaeróbia, anóxica ou uma combinação das mesmas. Dessa 

forma, ela pode ser subdividida conforme o tratamento proposto, ou seja, pode ser composta 

apenas do tratamento aeróbio ou pode ser uma combinação entre processos aeróbio e 

anaeróbio. 

A fase de sedimentação ocorre de forma estática, ou seja, se ocorrer posteriormente a 

uma etapa de reação que apresente mistura ou aeração essas ações são interrompidas para que 

ocorra uma deposição do material suspenso e conseqüentemente uma clarificação do líquido. 

O esgotamento apresenta a função de separar o material líquido do sólido, essa etapa 

pode ser seguida por uma fase de repouso, quando o sistema de tratamento apresenta mais de 

um tanque de tratamento, para que seja possível ajustar o sistema (SANTANA, 2008).   

Cada etapa citada apresenta uma duração específica para remoção de nutrientes, sendo 

que esses tempos podem variar para cada tipo de tratamento, como pode ser observado na 

Tabela 02. 
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Tabela 02: Duração de Cada Etapa do Ciclo, Segundo Três Alternativas de Projeto  

Etapa 

Fonte: Chernicharo & Von Sperling (1993) apud Von Sperling (2002) 

 

3.4 Remoção de Nutrientes 

O tratamento da água servida visa a remoção de componentes que podem prejudicar 

ou alterar de forma significativa o corpo receptor. Entre os compostos que podem causar 

impactos significativos estão a matéria orgânica, os nitrogenados e o fósforo. 

3.4.1 Compostos Orgânicos 

A água residuária pode apresentar elevada concentração de matéria orgânica, e quando 

esse efluente é despejado sem tratamento prévio ou adequado em corpos d’água, ocorre um 

decaimento na concentração de oxigênio dissolvido na zona de decomposição ativa, devido a 

autodepuração. Isso acarreta em mudança na concentração de oxigênio em trechos do rio, 

modificando assim o padrão natural de disposição de espécies dependentes de forma direta ou 

indireta do oxigênio dissolvido.  

A quantidade de matéria orgânica usualmente é medida de forma indireta, através da 

análise em laboratório de DQO (Demanda Química de Oxigênio) e DBO (Demanda 

Bioquímica de Oxigênio) ambas as análises quantificam o oxigênio consumido para degradar 

a matéria orgânica. 

Segundo Kariane (2002), a remoção da matéria orgânica presente em águas servidas 

ocorre através de fatores físicos e bioquímicos, dependendo fundamentalmente do tamanho da 

partícula. Partículas maiores podem ser eliminadas por meio de operações como decantação e 

sedimentação. Mas parte da matéria orgânica se encontra na forma coloidal e solúvel, sendo 
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que a remoção desse material poder ser realizada por meio de processos biológicos conjuntos, 

como a síntese e a respiração, dependendo da facilidade de degradação desse material. 

A reação aeróbia de remoção de matéria orgânica é representada de forma geral pela 

seguinte fórmula: 

  C6H12O6  + 6 O2  ⇒ 6CO2  + 6H2O + Energia    Equação (1) 

A Equação 1 é simplificada e não expõe os processos intermediários, além disso, a 

matéria orgânica é representa de forma generalizada pela molécula de glicose. Analisando a 

equação nota-se que a decomposição gera três subprodutos, o gás carbônico, a água e a 

liberação de energia. 

A conversão da matéria orgânica, também pode ocorrer em meio anaeróbio, que tem 

sua reação expressa na Equação 2: 

 C6H12O6  ⇒ 3CO2  + 3CH4 + Energia                   Equação (2) 

A Equação 2 mostra a degradação da matéria orgânica sem a presença de oxigênio, o 

que leva a produção de metano, um gás que é inflamável, mas que se desprende facilmente do 

sistema.  

A conversão da matéria orgânica em situação anaeróbia se desenvolve em quatro 

etapas, a hidrólise, a acidogênese, a acetogonêse e a metanogênese.  Durante esse processo  

ocorre a produção dos ácidos orgânicos seguidos de seu consumo, onde os mesmos são 

convertidos em gás carbônico e metano (VON SPERLING, 1996), como pode ser observado 

na Figura 02. 

 
Figura 02: Metabólica da Digestão Anaeróbia 

Fonte: Chernicharo (1995) apud Pickbrenner (2002) 
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3.4.2 Compostos Nitrogenados 

O esgoto doméstico apresenta concentrações relativamente altas de nitrogênio 

orgânico, que usualmente é representado pela matéria orgânica, e amônia, originada da uréia e 

digestão anaeróbia. Esses dois compostos podem ser determinados em laboratório pelo 

método Kjedahl conhecido como NTK. Nitritos e nitratos também são compostos que podem 

ser encontrados no esgoto, só que em menores concentrações, quando comparados com a 

amônia e nitrogênio orgânico (VON SPERLING, 2005).  

NTK = amônia+ nitrogênio orgânico.  

Ntotal = amônia+ nitrogênio orgânico+ nitrato.  

A amônia pode estar presente como NH3 ou em sua forma ionizada, ou seja como íon 

amônio (NH4
+). O que determina a concentração de cada um é o pH e a temperatura, quanto 

mais elevado for o pH, maior será a ocorrência da amônia não ionizada (pH>11). Com o pH 

próximo de 9,5 podemos ter a existência de concentrações iguais ou bem próximas de NH3 e 

NH4
+. Em pH<8 a concentração do íon amônio é mais elevada do que o NH3 (VON 

SPERLING, 2005).  

Segundo Santana (2008) o nitrogênio amoniacal pode ser assimilado para formação de 

novas células, porém essa assimilação é pouco representativa no processo de remoção, já que 

os grandes responsáveis pela remoção do nitrogênio são os processos de nitrificação e 

desnitrificação.  

A oxidação da amônia é denominada de nitrificação, nessa reação ocorre a 

transformação da amônia em nitrito e nitrato. Essa transformação é realizada por bactérias 

autotróficas nitrificantes, que oxidam a amônia transformando-a em nitrato, podendo ser 

expressa pelas seguintes equações: 

NH4
++ 1,5 O2 → NO2

-+ 2H+ + H2O     Equação (3.1) 

NO2
-+0,5 O2→ NO3

-        Equação (3.2) 

A aeração é essencial para que ocorra a nitrificação e tal etapa depende de fatores 

como altitude e temperatura. Segundo Santana (2008) na prática é recomendado que a 

concentração de oxigênio seja maior que 2,0mg/l, prevendo nesse caso picos de concentração 

de amônia no reator.  

A bactéria responsável pela transformação de amônia em nitrito, pertence ao gênero 

Nitrossomas, já a bactéria responsável pela transformação de nitrito em nitrato ao Nitrobacter 

(ANTHONISEN et al.,1976 apud SANTANA,2008). O crescimento dessas bactérias ocorre 

em uma velocidade menor do que as responsáveis pela remoção de matéria carbonácea, 
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necessitando assim de mais tempo para conseguir oxidar a amônia de forma eficiente 

(COSTA,2005). 

Para ocorrer a remoção do nitrogênio, a nitrificação deve ser seguida da 

desnitrificação, onde o nitrito ou nitrato é transformado em N2. Essa transformação é 

realizada, convencionalmente, por bactérias heterotróficas e ocorre na presença de alguma 

fonte de carbono, que doa elétrons aos nitritos e nitratos, como pode ser observado na 

Equação 4 abaixo.  

  5 C6H12O6  + 24NO-3 + 24H+ → 30CO2 + 42H2O + 12N2 + energia Equação  (4) 

A desnitrificação depende essencialmente da nitrificação e da concentração baixa de 

oxigênio. A partir de 1 mg/l  de oxigênio a inibição da desnitrificação fica mais intensa 

(FERREIRA, 2000, apud SANTANA,2008). 

3.4.3 Fósforo  

O fósforo presente em esgotos é um dos fatores agravantes da eutrofização, dessa 

forma o tratamento de efluentes deve visar a remoção do mesmo de forma eficiente e 

significativa.  

O procedimento de remoção do fósforo por microrganismos ocorre em ambiente no 

qual as bactérias facultativas possam armazenar fosfato na forma de adenosina trifosfato 

(ATP), esse processo é denominado biodesfosfatação e pode ser resumido em duas etapas: 

1ª Etapa (Anaeróbia): Ocorre com ausência de oxigênio e nitrato, e com a presença de 

substrato facilmente degradável. Nesse processo ocorre a quebra das ligações de ATP para 

que a bactéria possa absorver o substrato, como conseqüência ocorre um aumento na 

concentração de fósforo solúvel. O substrato absorvido pela bactéria é armazenado e só é 

utilizada em condições aeróbias. 

2ª Etapa (Aeróbia): A bactéria utiliza o substrato armazenado e ao mesmo tempo 

reconstrói as ligações ATP, isso faz com que o fósforo solúvel seja removido do esgoto. 

Nesse processo a quantidade de fósforo incorporada é maior do que a quantidade liberada na 

fase anaeróbia, reduzindo dessa forma a concentração de fósforo. 
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A Figura 03 apresenta um esquema de como ocorre o processo de biodesfosfatação. 

 
                  Figura 03-Remoção do Fósforo  

Fonte: EPA(1987) apud Pickbrenner (2002) 
3.5 Classificação de Efluentes 

Segundo Programa de Pesquisas em Saneamento Básico (PROSAB) os efluentes 

domésticos podem se enquadrar dentro das três classes: 
• Água Negra (BlackWater): Águas residuárias provenientes de vasos sanitários, 

esse resíduo é composto por fezes, urina (quando não possui um sistema de 

separação) e papel higiênico.  

• Água Cinza (Greywater): Provenientes de lavatórios, chuveiros, banheiras, pias 

de cozinha, máquina de lavar roupa e tanques. É importante destacar que 

alguns autores não consideram água residuária da cozinha como cinza, por 

apresentar grande quantidade de matéria orgânica e óleo (GONÇALVES, 

2006/,PROSAB Plano de Integração). Segundo Henze & Ledin (2001) apud 

May (2008) água cinza pode ser subdivida em clara e escura, a diferença entre 

elas se encontra no fato de que a água cinza escura abrange a água da pia da 
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cozinha e da máquina de lavar louça, enquanto a clara não engloba esse 

efluente. 

• Água Amarela: São geradas em dispositivos que separam urina das fezes, 

como em mictórios ou vasos sanitários que apresentem dispositivo de 

separação. Essas águas são fontes ricas de nitrogênio e podem ser utilizadas na 

agricultura.  

 
Figura 04. A classificação dos efluentes em residências.  

Fonte:Gonçalves (2006). 

A segregação do efluente doméstico facilita sua caracterização e conseqüentemente a 

escolha do tratamento mais adequado e as formas de reúso mais indicadas. Entretanto, deve-se 

levar em consideração a intervenção cultural na geração do efluente, pois cada pessoa 

apresenta hábitos distintos que podem alterar as características do efluente, como o ato de 

urinar no chuveiro ou ainda despejar o óleo de cozinha na pia. Essas atitudes devem ser 

levadas em consideração visto que interferem na qualidade do efluente. 

3.6 Prática de Reúso para Conservação do Recurso Hídrico 

Diante da à escassez de água potável e o preço referente a sua captação, tratamento e 

disposição final (envolvendo desde captação de efluente, tratamento e despejo nos rios), a 

forma mais prática e fácil de se atuar sobre esta questão é a redução de seu consumo, seja em 

industrias ou residências.  
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O consumo necessário estimado de água por pessoa em um dia gira em torno de 110 

litros, entretanto a quantidade de água consumida no Brasil por pessoa em 2008 foi de 151,2 

litros/dia segundo o SNIS (Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento). Esse fato 

mostra que no Brasil está ocorrendo um desperdício de recurso natural e uma forma existente 

para se amenizar esse consumo seria a prática do reúso. 

  O reúso de água se refere à reutilização de efluentes tratados para fins potáveis ou não-

potáveis. A Organização Mundial da Saúde (1973) recomenda que a água de reúso seja 

utilizada para fins não potáveis, para diminuir a possibilidade de contaminação da população 

pelo efluente tratado. 
   Segundo Moruzzi (2008): 

“A água de reúso tem potencial para atender as demandas menos exigentes, 

que não necessitam de tratamento visando atender padrões de potabilidade. 

Nesse sentido, o reúso pode contribuir por meio da diminuição da 

quantidade captada em mananciais destinados ao abastecimento, do 

aumento da vida útil de estações de tratamento de água e da diminuição dos 

riscos e custos associados à busca por novos mananciais”. 

 A OMS no ano de 1973 publicou em seu relatório a definição de alguns termos 

relacionados ao reúso. Dentre essas definições tem-se a divisão da água de reúso, conforme 

seu uso, em três classes que são: 

• Reúso indireto: Ocorre quando a água já utilizada, uma ou mais vezes é 

descartada em corpos hídricos, sendo reutilizada por uma comunidade ou 

indústria presente a jusante do local onde foi descartado.  

• Reúso direto: Referente ao reúso planejado de esgoto tratado para irrigação, 

recarga de aqüíferos, abastecimento entre outros. 

• Reciclagem interna: Esse termo se refere ao reúso de água dentro de 

instalações industriais, para reduzir o desperdício de água e controlar a 

poluição. 

A abordagem legal do tema reúso no Brasil ainda é insipiente, entretanto existe desde 

1997 uma norma da Associação Brasileria de Normas Técnicas (ABNT) que estabelece 

parâmetros para determinados tipos de reúso. Nessa norma, a água de reúso é classificada 

conforme o tipo de reúso atribuído a ela, a partir dessa classificação, são propostos parâmetros 

para se reutilizar a água servida, como pode ser observado na Tabela 03. 
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Tabela 03: Parâmetros Exigidos pela ABNT para Reúso
Classe Turbidez 

(inferior) 
Coliforme Fecal 
(inferior) 

SDT* pH Cloro 
Residual 

1 5 200 NMP/100 mL 200 mg/L 6,0 a 8,0 0,5 mg/L a 1,5
mg/L

2 5 500 NMP/100 mL ------------ --------- Superior a 0,5
mg/L. 

3 10 500 NMP/100 mL ------------ --------- ------------- 

4** ----------- 5 000 NMP/100 mL ------------ -------- ------------- 

 
Fonte: NBR 13.969, de Setembro de 1997 

 A classe 1 diz respeito ao reúso no qual o usuário pode entrar em contado direto com a 

água como na lavagem do carro, essa classe é a mais exigente da tabela. A classe 2 é referente 

ao reúso em lavagem de piso e fins paisagísticos e a 3 ao uso em descarga sanitária. A classe 

4 se refere ao uso nos pomares, cereais, forragens, pastagens para gados e outros cultivos 

através de escoamento superficial ou por sistema de irrigação pontual, e a aplicação da água 

deve ser interrompida 10 dias antes da colheita.  

 Ao analisar a Tabela 3 pode-se perceber que os parâmetros propostos na NBR são 

poucos e que ainda há necessidade de se desenvolver essa área de estudo. Também é 

perceptível que as restrições são mais severas para as águas de reúso que irão entrar em 

contato direto com homem, o que demonstra a tentativa de se proteger a saúde dos usuários da 

água de reúso.   

3.6.1 Água Cinza Clara Visando o Reúso 

A água cinza após determinado tempo de armazenamento, sem tratamento, pode 

começar a apresentar características similares ao do esgoto doméstico convencional, como 

mau cheiro e uma grande quantidade de bactérias, evidenciando um estágio de decomposição. 

Apesar dessa semelhança, deve-se lembrar que existem outras características que diferenciam 

em vários aspectos a água cinza. Uma característica essencial é a quantidade, pois a água 

cinza representa mais da metade do efluente gerado nas residências, além de apresentar uma 

DQO menor do que a água negra, o que teoricamente facilitaria o seu tratamento 

(BAZZARELLA, 2005). 
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As características da água cinza variam conforme o hábito de cada indivíduo, 

compostos presentes na água do abastecimento público e a forma com que o efluente advindo 

da estação de tratamento de água (ETA) é transportado. Os componentes presentes na água 

variam de fonte a fonte, em que o estilo de vida, costumes, instalações e usos de produtos 

químicos em residências, sendo fundamental a caracterização prévia do efluente gerado 

localmente. A composição oscila significativamente em termos de lugar e tempo, devido à 

variação de água consumida em relação a liberação de substâncias. Ademais, pode ocorrer 

degradação química e biológica dos componentes químicos durante o transporte e 

armazenamento (ERIKSSON et. al, 2002). 

Devido à variação nas características físico-químicas e microbiológicas supracitadas, 

quando são comparados dados da bibliografia pertinente referente a caracterização de águas 

cinzas, é possível constatar tais variações. 

Portanto, o tratamento dessas águas em larga escala deve considerar o consumo de 

água e de substâncias químicas, as quais transitam desde materiais de limpeza, cosméticos 

consumidos até componentes utilizados no tratamento da água, como pode ser observado na 

Tabela 04.  

Tabela 04: Principais poluentes na água cinza 

Fonte Poluentes Típicos Riscos Associados 

 

   Banheiro 

- Contaminação fecal e urina;  
- Produtos químicos provenientes 
de sabões utilizados; 
- Cabelo, células, óleo;  
- Produtos farmacêuticos; 
- Água quente;  

Bactérias e vírus que causam doenças 
podem sobreviver por longo período de 
tempo no meio ambiente.  
Urina é geralmente estéril a não ser em 
caso de infecções urinárias. Amônia 
pode ser benéfica para algumas plantas. 

Máquina de 

lavar roupa 

 
Detergentes;  
Desinfetantes;  
Contaminação fecal;  

Detergentes são prejudiciais a plantas e 
solo;  
Desinfetantes e água quente podem 
matar os microorganismos do solo que 
são fundamentais para a vida das 
plantas.  

 

Cozinha 

 
Partículas de alimentos  
Óleos e graxas  
Detergentes  

       As águas da cozinha não devem ser 
utilizadas no reúso porque detém alta 
concentração de contaminantes;  
      Gorduras não são digeridas 
rapidamente pelos microorganismos do 
solo e repelem a água  

Fonte: EPA Victoria (www.epa.vic.gov) apud Rapoport (2004) 
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A partir da análise da Tabela 04, é possível compreender as razões que conduzem à 

restrição do reúso para fins  não potáveis, já que para retirar a substâncias provenientes de 

produtos farmacêuticos, detergentes, desinfetantes e também eliminar microrganismos é 

necessário tratamento complexo e caro. Dessa forma, para se evitar a contaminação da 

população é recomendado apenas o reúso não potável, apesar de existirem relatos na literatura 

que comprovem a possibilidade do uso potável, desde que sejam resguardadas as condições 

mínimas de segurança ao usuário.  

A porcentagem de água consumida por máquina de lavar roupa é uma das menores 

porcentagens, como pode ser observado na Tabela 01, mas apesar deste fato, essa água 

apresenta grande potencial de reúso não potável devido as suas características, exibidas na 

Tabela 05. 

Tabela 05: Características da Água de Máquina de Lavar Roupa 

Parâmetro 
pH 9,3 - 10 

Turbidez (UNT) 50 - 210 
Nitrito e Nitrato como N (mg/L) 0,1 - 0,31 

Sólidos Suspensos (mg/L) 88 - 250 
DBO5 (mg/L) 48 - 290 

Fósforo Total (P) (mg/L) 0,062 - 42 
Coliforme Fecal/100 ml 110 -1,09x103 

Fonte: Adaptado de Boal, Eden e Mcfarlane (1996). 
 

A água provinda máquina de lavar roupa, segundo a NBR 13.969, de Setembro de 

1997, pode ser utilizada sem tratamento prévio na descarga sanitária, o que fornece a mesma 

uma vantagem quanto a mistura de águas cinzas. Dessa forma pressupõem que com o 

tratamento da água da máquina a mesma poderá ser utilizada de forma mais ampla.  
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4. METODOLOGIA  
Visando principalmente a remoção dos inibidores da coagulação química, foi 

idealizado um tratamento utilizando reator batelada com fase aeróbia e anaeróbia, cuja 

seqüencia pode ser observado na Figura 05.  

 
Figura 05: Tratamento Aeróbio-Anaeróbio-Aeróbio  

    

  A divisão do tratamento em etapas aeróbias e anaeróbias tem a função de promover a 

remoção do fósforo e nitrogênio, pois como visto durante o levantamento bibliográfico, para 

se remover o nitrogênio é necessário que ocorra uma nitrificação (fase aeróbia) seguida de 

desnitrificação (fase anóxica/anaeróbia ), enquanto a remoção do fósforo ocorre quando uma 

fase anaeróbia precede uma fase aeróbia.  

   Na fase aeróbia a inserção de ar é controlada por meio da válvula agulha, com a 

intenção de deixar a concentração de oxigênio próxima a 2mg/l, pois segundo Von Sperling 

(2002) a quantidade de oxigênio necessária na fase aeróbia, nas estações de tratamento 

visando remoção de fósforo e nitrogênio, deve estar na faixa de 1,5mg/l a 3mg/l. Essa faixa de 

valor é adotada pois a presença de concentrações de oxigênio elevadas podem prejudicar a 

remoção de fósforo devido a inserção de oxigênio na fase anaeróbia.  

 O tempo de duração de cada fase do reator foi baseado em dados de pesquisa 

bibliográfica. O tempo de detenção de efluentes em zona anaeróbia, segundo Von Sperling 

(2002), deve variar de 1 a 2 horas, a partir desse dado foi estipulado 2 horas de fase. O tempo 

de sedimentação de uma hora foi estipulado segundo Lamine, Bousselmi e Ghrabi (2007) e 

Von Sperling (2002), que afirmam que o período de uma hora é suficiente para que ocorra a 

sedimentação de forma eficaz.  

 O ciclo completo do reator batelada é de sete horas com 4 horas dedicadas ao 

tratamento aeróbio (duas fases de duas horas), 2 horas ao anaeróbio e 1 hora de sedimentação, 

como pode ser observado na Figura 06. 
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Figura 06: Sequência Temporal  do Tratamento 

 

  A partir dos materiais e tempo disponíveis, foi proposta a realização de análises para o 

afluente (água de máquina de lavar roupa) e efluente (água após tratamento) do reator. 

4.1 Materiais e Equipamentos 

Equipamentos e Materiais:

- Compressor (Chiaperine); 

- Turbidímetro (Portátil Hach 2100P);  

-  pHmetro(TEC-2); 

- Oxímetro (YSI 85); 

- Tambor de 200 litros; 

- Pedra porosa de aquário; 

 - Mangueira de Aquário;  

 - Reator de bancada (DRB 200); 

 - Espectrômetro (DR 2800); 

 - Kits Hach; 

  

 

4.2 Montagem dos Equipamentos no Laboratório e Coleta do Lodo  

  O reator batelada intermitente montado no Centro de Estudos Ambientais da UNESP 

de Rio Claro constitui em um galão de 200 litros, mangueira, pedra porosa, compressor de ar 

e uma válvula agulha. O esquema geral dessas ligações pode ser visto na Figura 07. 

 
Figura 07:Esquema do Sistema de Tratamento 

 
O compressor é responsável pela acumulação e armazenamento de ar que vai ser 

inserido ao reator e se encontra conectado a uma válvula agulha que permite que seja efetuado 

um controle da vazão de ar. A válvula está ligada à mangueira que tem sua extremidade 

acoplada a uma pedra porosa, localizada dentro do reator. Esse arranjo de ligações permite 
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que ocorra a mistura da água, e o transporte e dispersão do oxigênio para que seja realizado o 

tratamento.  

Como inóculo, foi utilizado lodo derivado de estação de tratamento de esgoto do 

município de Rio Claro, cedido pela empresa Foz do Brasil.  

Para que fosse possível visualizar aproximadamente o volume que seria inserido no 

reator, foi necessário graduar o mesmo, dessa forma com uma proveta de 1 L, encheu-se com 

água um recipiente até 10 litros, após seu enchimento foi marcado em seu exterior o nível que 

corresponderia aos 10 litros. Com o esse recipiente aferido o reator foi preenchido 10 vezes 

com o dez litros e graduado em 20, 40, 60, 80, 100 litros. Esse procedimento foi necessário 

para que fosse possível ter um controle maior sobre a quantidade de material que seria 

inserida no reator.  

O reator montado no laboratório do Centro de Estudos Ambientais (CEA) é exibido 

nas Figuras 08,09 e 10. 

 

 
Figura 08: Reator Montado no CEA 
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   Figura 09: Conexão do Reator com o Compressor           Figura 10: Pedra Porosa  

 

Após a montagem da estrutura do reator foi realizada a coleta do lodo na estação de 

tratamento de esgoto (ETE) Flores da Foz do Brasil no município de Rio Claro. Os recipientes 

utilizados para a coleta podem ser vistos nas Figuras 11 e 12. 

 

                            
     Figura 11-Recipiente de Coleta                         Figura 12- Recipiente de Coleta  

            Lodo Seco                                                         Lodo Líquido  

 

Os recipientes foram utilizados para coletar o lodo líquido (mistura do efluente no 

último tanque de tratamento aeróbio) e o lodo seco, que é o material retirado do tanque de 

tratamento que passou por uma operação de secagem.  



 27 

Na ETE Flores, foi coletado o lodo líquido do último tanque de aeração, com auxílio 

de um equipamento que possibilita a coleta de amostra sem que ocorra o contato direto com o 

material coletado, como pode ser observado na Figura 13.  

 

 

 

Figura 13: Coleta do Lodo Líquido 

A coleta do lodo seco foi realizada com o auxilio de uma pá, que retirou o lodo do 

tambor onde é armazenado, como demonstrado na Figura 14.  

 
         Figura 14: Coleta do Lodo Seco 

Após a coleta, o material foi armazenado na geladeira do CEA da Unesp de Rio Claro, 

com intuito de preservá-lo antes do mesmo ser utilizado para inocular o reator na etapa 

laboratorial. O lodo seco coletado não foi utilizado no tratamento, pois o mesmo não estava 

mais ativo, dessa forma ele apresentaria baixa produção celular, o que poderia reduzir a 

eficiência da remoção do fósforo, que está ligada de forma direta a produção celular.  
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4.3 Etapa Laboratorial Reator Aeróbio-Anaeróbio-Aeróbio   

No período da manhã do dia 23-09, um dia depois da coleta do lodo, foi realizada a 

coleta da água de máquina de lavar roupa (Figura 15) de uma residência com o auxilio de 

quatro galões de 50 litros (Figura 16). Os galões foram utilizados para armazenar a água de 

máquina de lavar roupa, uma quantidade aproximada de 60 litros foi distribuída entre eles, 

para facilitar o transporte do material ao laboratório. 

  

      Figura 15: Máquina de Lavar Roupa        Figura 16: Galão de 50 Litros                    

 

 A água foi levada ao CEA, para que fosse realizado a primeira batelada do reator 

montado. Inicialmente o compressor foi ligado, até que o mesmo acumulasse o seu limite de 

ar, depois foram inseridos no reator 10 litros de lodo líquido da ETE Flores e 40 litros de água 

de máquina de lavar roupa. Parte da água cinza clara coletada foi armazenada em recipientes 

de plástico com tampa, para evitar a contaminação do material e disposta na geladeira do 

laboratório de água de chuva no CEA com a intenção de se preservar a amostra e possibilitar 

sua análise futura.  

Após o enchimento do reator a válvula agulha foi aberta, para permitir a entrada de ar, 

e o sensor do oxímetro foi inserido no reator, com a finalidade de mostrar a quantidade de 

oxigênio presente na água de máquina de lavar roupa durante o tratamento, possibilitando que 

houvesse controle da entrada de oxigênio. Esse procedimento deu início a primeira fase de 

tratamento aeróbio com duração de duas horas. Durante esse período, foram checados 

constantemente os valores mostrados no oxímetro (Figura 17) e ajustada a vazão de ar no 

reator buscando manter a quantidade de oxigênio dissolvido próxima a 2,00mg/l. 
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 Figura 17: Display do Oxímetro                   Figura 18: Interior do Reator 

  

A fase denominada anaeróbia se iniciou depois de ser interrompida a alimentação de 

oxigênio ao reator, devido ao fechamento da válvula agulha.  O reator ficou durante um 

período de duas horas sem sofrer inserção de oxigênio, no final dessa fase foi medida a 

quantidade de OD para saber se a condição anaeróbia foi atingida. Após essa fase a válvula 

agulha foi ligada novamente dando início a segunda fase aeróbia do reator, e por meio do 

oxímetro controlou-se a inserção de oxigênio na faixa de 2mg/l, durante um período de duas 

horas foi checada a concentração de oxigênio no reator.  Quando o período determinado, duas 

horas, terminou a alimentação de oxigênio foi interrompida, para se iniciar a fase de 

sedimentação com uma hora de duração. Com a finalização da fase de sedimentação foi 

concluído o ciclo do reator batelada, sendo coletada e armazenada em geladeira amostras do 

efluente para  posterior análise. O reator foi esvaziado, até apresentar 10 litros em seu tambor 

(inóculo), para que no dia seguinte fosse acrescentado mais quarenta litros de água de 

máquina de lavar roupa.        

 A operação e os procedimentos da etapa laboratorial explicados acima foram repetidos 

no dia seguinte (24-09-10) em uma segunda batelada para se comparar os valores das análises.   

4.4 Etapa Laboratorial Métodos de Análise 

As análises foram realizadas por meio de equipamentos com sensores, kits e outros 

materiais que possibilitam a análise do efluente e afluente do reator. Os métodos utilizados 

para análise são aceitos pela USEPA (United States Environmental Agency) e se encontram 

descritos a seguir:  

• pH: por meio de pHmetro onde só é necessário calibrar, utilizando soluções 

padrões de pH 4 e pH 7, antes de colocar a amostra para ser analisada. 

• Turbidez: foi obtida com o turbidímetro, calibrado, onde só foi necessário 

inserir as amostras coletadas no equipamento e anotar os valores fornecidos;  
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• OD: para medir a concentração de OD no reator, foi utilizado um equipamento 

denominado oxímetro. Antes de ser utilizado o mesmo foi calibrado, inserindo 

valores da altitude do local em seu banco de dados, sendo necessário esperar 

15 minutos, depois de ligado, para ser utilizado; 

• SS: Os sólidos suspensos foram medidos utilizando o método 8006 da HACH, 

onde é necessário inserir a amostra no DR-2800 e  selecionar o programa 

adequado para se obter a leitura; 

• DBO5: A obtenção do consumo de oxigênio por ação de microrganismos é um 

método trabalhoso e seus resultados só ficam prontos depois de 5 dias. O 

método utilizado foi o procedimento simplificado BODTrak da HACH, onde 

além do aparelho BODTrak, se faz necessário o uso de reagentes;  

• DQO: O método utilizado para essa análise foi o número 8000 da HACH, onde 

foi necessário realizar uma diluição de cinco vezes, pois a faixa de valor 

medida pelo kit é de 3 a 150 mg/l. O procedimento dessa análise dura 

aproximadamente duas horas e meia, sendo necessário fazer um branco para a 

leitura no DR-2800. 

• Nitrito: Os valores de concentração de NO-
2-N , foram obtidos utilizando o 

método 8507 da HACH, esse método envolve a utilização do DR-2800 e a 

aquisição de reagentes;  

• Nitrato: A concentração de NO3
- -N foi obtida utilizando o método 8039 da 

HACH, e assim como no caso do nitrito foi utilizado reagentes e o DR-2800. 

• Fósforo Total: O método utilizado foi o de digestão com ácido de persulfato, 

classificado como método 8190 na HACH. Para realizar essa análise foi 

necessário diluir a amostra pois a faixa de valor que é reconhecida pelo 

espectrofotômetro com o método utilizado é entre 0,06 e 3.5 mg/l de PO4. Já 

esperando concentrações mais elevadas, foi realizada no primeiro momento 

uma diluição de dez vezes da amostra, entretanto o valor obtido foi superior ao 

detectado pelo aparelho, dessa forma o teste foi executado novamente com 

uma diluição de cem vezes, este conseguiu captar a maioria dos valores.   
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
5.1 Caracterização da Água de Máquina de Lavar Roupa 

 Antes da realização do tratamento foram coletadas três amostras de máquinas de lavar 

distintas, para se analisar a variação de alguns parâmetros, comparar os valores obtidos com a 

bibliografia consultada e evidenciar se há ou não coerências entre os valores. O resultado 

dessa etapa do trabalho pode ser verificado na Tabela 06. 

Tabela 06: Comparação entre Resultados Obtidos e a Bibliografia Consultada 

 
Ao observar os valores obtidos na Tabela 06 pode-se notar que os valores de DBO5 e 

pH estão de acordo com os resultados obtidos BOAL, EDEN e MCFARLANE (1996). Os 

sólidos suspensos totais também estão em parte dentro dos valores obtidos por Bazzarala 

(2005) apud May (2008), assim como o pH, oxigênio dissolvido e a DBO5.  

Com esses dados pode-se ver que as amostras coletadas estão dentro dos valores 

estudados, o que nos permite afirmar que há uma coerência com outras pesquisas. Esses dados 

também serviram para comprovar que esse tipo de material apresenta características com 

elevada variação, ou seja, os dados da maioria dos parâmetros estudados tem valores com 

ampla faixa de variação, como é o caso da DBO5 que pode apresentar valores baixos ou se 

aproximar de valores encontrados no esgoto sanitário, os únicos valores que apresentam uma 

variação menor são os de pH.   

A função dessa análise foi estudar também a possibilidade de tratamento biológico, 

pois a remoção do fósforo, e nitrogênio são processos que ocorrem na presença de 

microrganismos, que necessitam de compostos orgânicos para sobreviverem, e a água de 

máquina de lavar roupa deve apresentar uma quantidade que auxilie esses microrganismos.  

 

    

Parâmetros 

 

 

Amostra 
1 

 

Amostra 
2 

 

Amostra 
3 

 

Bazzarela 
(2005) apud 

May, S (2008) 

 

Boal, Eden e 
Mcfarlane 

(1996) 

DBO5 108 mg/l 192 mg/l 288 mg/l 184mg/l 48 a 290 
mg/l 

Sulfato 330 mg/l 370 mg/l 310 mg/l ------- ------- 
pH 10 9,65 9,15 9,06 9.3 a 10 

SST 32 mg/l 55 
mg/l 81mg/l 53mg/l 88 a 250mg/l 

SSV 30 mg/l 48mg/l 75mg/l ------- ------- 
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A  matéria orgânica biodegradável, presente na água de máquina de lavar roupa, 

garante a fonte de carbono para as bactérias heterotróficas, o que pode viabilizar a remoção do 

fósforo e nitrogênio.  

5.2 Controle do Oxigênio 

 O controle da entrada de oxigênio foi efetuado durante todo o tratamento, com o 

objetivo de se garantir a presença de oxigênio suficiente para ocorrer às reações da fase 

aeróbia sem apresentar o mesmo em excesso, e posteriormente possibilitar a ocorrência da 

fase anaeróbia, garantindo a execução de todas as reações previstas.  

 O ajuste foi feito pela válvula de saída do compressor e pela válvula agulha acoplada 

ao compressor e ligada ao dispersor de bolhas (pedra porosa). A válvula agulha foi 

responsável pelo ajuste fino da alimentação de oxigênio do reator, sendo usada com 

freqüência para controlar de forma eficaz.  

 Na fase aeróbia os valores de OD ficaram entre 1,8 a 2,5 mg/l na primeira batelada, já 

na segunda os valores mostrados pelo oxímetro variaram de 1,7 a 2,4. No final da fase 

estipulada como anaeróbia a concentração de OD chegou a 0,07 mg/l, assegurando que 

ocorresse uma fase anóxica, responsável pela desnitrificação. 

 O controle de oxigênio foi eficaz, pois possibilitou o remanejamento da quantidade 

inserida de oxigênio para que a o reator apresentasse nas fases aeróbias valores próximos a 

2mg/l, como foi proposto no projeto. 

5.3 Resultados das Análises de Entrada e Saída do Reator.  

Os valores de pH obtidos nas amostras dos afluentes foram elevados, entretanto após o 

tratamento desse material pelo reator ocorreu uma redução em seu valor, esse fato ocorreu nas 

duas bateladas efetuadas. A variação dos valores obtidos pode ser observada na Figura 19.  

 

Figura 19: Média dos Valores de pH 
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A Figura 19 foi montada para mostrar de forma eficaz a redução de pH que ocorreu 

durante o tratamento no reator batelada. Essa variação pode ter ocorrido devido às reações que 

ocorreram dentro do reator, entre elas estão a reação de nitrificação, onde a quebra da amônia 

resulta em liberação de hidrogênio (H+), e a degradação anaeróbia da matéria orgânica que 

apresenta liberação de ácidos.  

O aumento da concentração de H+ no efluente pode ser vista como uma alteração 

benéfica do tratamento, pois os valores do efluente ficaram próximos da faixa de valor 

recomendado por Von Sperling (2002), entre 7,5 a 8, para se alcançar a remoção mais eficaz 

de fósforo. 

A turbidez é uma conseqüência da presença dos sólidos suspensos, dessa forma quanto 

maior a quantidade de sólidos suspensos maior será os valores de turbidez, por isso durante as 

análises desses dois parâmetros se espera coerência entre os valores obtidos. A Figura 20 foi 

montada com os dados, de turbidez e dos sólidos suspensos, na  entrada e saída do reator,  

para apresentar relação direta entre os dados. A reta de tendências inserida na figura comprava 

a relação direta existente entre os sólidos suspensos e a turbidez, evidenciando assim a 

coerência dos valores obtidos durante as análises.   

 

 
Figura 20: Relação entre os Valores de Turbidez e Sólidos Suspensos 

O valor R2 apresentado na Figura 20 representa a porcentagem de ajuste da reta aos 

pontos inseridos no gráfico, quanto mais próximo de 100% melhor é o ajuste da reta em 

relação aos pontos. No caso da Figura 20 a reta apresenta um ajuste de 98,15%, o que mostra 

que a reta apresenta relação considerável com os dados. 
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O tempo de sedimentação do reator foi de uma hora para as duas bateladas, esse fato 

junto ao tratamento dado à água de máquina de lavar roupa reduziu de forma considerável a 

presença de sólidos suspensos, já que ocorreu uma redução de aproximadamente 62,5 % de 

SS na primeira batelada e 53,9 % na segunda. A turbidez segue essa linha de valores com uma 

redução de 75% na primeira batelada e 72,3% na segunda. A queda de valores de sólidos 

suspensos e turbidez podem ser observadas nas Figuras 21 e 22. 

 

 
Figura 21: Alteração na Concentração de Sólidos Devido ao Tratamento 

 

Figura 22: Alteração da Turbidez Devido ao Tratamento 

A alteração da turbidez pode ser vista na Figura 23 abaixo, onde do lado esquerdo é 

mostrado um recipiente com amostra do afluente da primeira batelada e o do lado direto o 

efluente.
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  Figura 23: Amostra Afluente e Efluente do Reator para Fins Comparativos 
 

Conforme apresentado na revisão da literatura a remoção do nitrogênio ocorre em 

duas etapas, a primeira é denominada nitrificação, onde os compostos de amônia são 

transformados em nitrito e nitrato, a segunda é conhecida como desnitrifiacação nessa etapa 

ocorre a liberação do nitrogênio na forma de gás (N2). As Figuras 24 e 25 mostram a 

modificação da concentração de nitrito e nitrato respectivamente. 

 

 

 

 

 

Figura 24: Alteração da Concentração de Nitrito Devido ao Tratamento 
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Figura 25: Alteração da Concentração Nitrato Devido ao Tratamento

As Figuras 24 e 25 mostram a alteração na concentração dos compostos nitrogenados, 

sendo que no caso do nitrito vemos que a contração aumenta na segunda batalada. 

 A redução na concentração de nitrato foi notada nas duas bateladas do reator, 

apresentando uma eficiência de remoção de 67% na primeira 58,7% na segunda, essa redução 

pode ser atribuida ao processo de desnitrificação, já que o tratamento proposto engloba a fase 

com baixa concentração de oxigênio, necessária para ocorrer a remoção de nitrogênio. 

Analisando de forma conjunta as Figuras 24 e 25 nota-se que as alterações na 

concentração estão ligadas ao processo previsto e almejado de desnitrificação. 

A Figura 26 apresenta os dados referentes a variação da concentração fósforo, na 

forma de fosfato, gerados pelo tratamento do reator.  

 
Figura 26: Alteração da Concentração de Fósforo Devido ao Tratamento 
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A Figura 26 mostra a redução da concentração do fósforo (na forma de fosfato) após 

tratamento com reator batelada. Nessa figura pode-se notar que a primeira batelada apresentou 

uma redução mais elevada da concentração quando comparada com a segunda. A remoção de 

fósforo na primeria batelada foi de 50%, já na segunda a eficiência de remoção foi menor 

atingindo o valor de 30%. A redução da remoção pode ter ocorrido devido à concentração de 

nitrato presente na segunda batelada, a qual foi mais elevada do que a da primeira, tanto na 

entrada quanto na saída do reator, podendo reduzir a eficiência da biodesfosfatação .  

Segundo Metcalf & Eddy (2003) em Santana (2008) para ocorrer a remoção do 

fósforo de forma eficaz é necessário que haja ausência de oxigênio e nitrato, pois os 

microrganismos podem utilizar os substratos presentes e a forma combinada de oxigênio e 

nitrogênio para realizar a respiração, efetuando assim a desnitrificação. Dessa forma a 

presença do nitrato impede que as bactérias facultativas efetuem o processo de remoção de 

fósforo, pois as mesmas precisam da ausência do oxigênio para consumir o substrato 

facilmente degradável utilizando para isso a sua reserva de ATP. 

A Demanda Química de Oxigênio demonstra quanto de oxigênio é consumido para 

degradar a matéria orgânica por meio de oxidação química, esse dado informa de maneira 

indireta a quantidade de matéria orgânica presente. A Figura 27 mostra o resultado da análise 

de DQO realizada no afluente e efluente do reator. 

 
Figura 27: Alteração do Valor de DQO Devido ao Tratamento 

 
 Ao avaliar a Figura 27 pode-se notar a redução do valor da DQO sendo que a 

eficiência de remoção após sofrer o tratamento da primeira batelada foi de 41% e a da 

segunda 34%, isso indica que ocorreu uma redução na quantidade de matéria orgânica o que 

remete a degradação da mesma. 
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A DBO5 indica a concentração de oxigênio que é necessário para degradar a matéria 

orgânica biodegradável, quando o valor da DBO5 é elevado pode-se inferir que a amostra 

analisada apresenta grandes concentrações de matéria orgânica biodegradável.  

 Apresentar uma quantidade expressiva de matéria orgânica biodegradável é essencial, 

pois o tratamento no reator depende de microrganismos que são dependentes de substratos 

para realizar a remoção de nitrogênio e fósforo. A Figura 28 mostra os valores de DBO5  

apresentados e pelo afluente e efluente do reator. 

 
Figura 28: Alteração do Valor de DBO5 Devido ao Tratamento 

A Figura 28 mostra a queda de valores no consumo de oxigênio para a degradação de 

matéria orgânica biodegradável, onde a redução entre os dados de entrada e saída do reator foi 

de 36% na primeira batelada e 38 % na segunda. Isso demonstra que o tratamento consegue 

reduzir a carga orgânica, melhorando assim a qualidade da água. Outro fato que pode ser 

indicado por essa redução é confirmação da atuação de microrganismos no tratamento, visto 

que essa redução acompanhada da queda de nitrato e fósforo sugere a presença de tratamento 

biológico. 

Segundo Von Sperling (2005) a relação DQO/DBO5 indica a biodegradabilidade do 

material estudado por meio de faixa de valores, ou seja, dependendo do valor que a relação 

mostrada fornecer pode-se classificar a biodegradabilidade do material como elevada, 

intermediaria ou baixa. A faixa de valores são as seguintes: 

• DQO/DBO5 < 2,5: Indica alta concentração de material biodegradável; 

• DQO/DBO5 entre 2,5 e 3,5: A fração biodegradável não é muito elevada; 

• DQO/DBO5 > 3,5 ou 4: Não se recomenda o tratamento biológico pois grande 

parte do material é inerte; 

A relação DQO/DBO5 ao apresentar a biodegradabilidade nos fornece informações 

importantes como, a eficiência do tratamento biológico e a viabilidade de implantação de 
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tratamento biológico ou físico-químico. A partir dos conceitos acima foi montada a Tabela 07 

com os dados de DBO5, DQO e o valor de relação entre eles. 

 

Tabela 07 Relação DQO/DBO5. 

 Média DQO  
Primeira Batelada 

Média DBO5 
Primeira Batelada 

Relação DQO/DBO5 

Afluente 557,5 146,5 3,805460751 

Efluente 327,5 93,5 3,502673797 
 Média DQO  

Segunda Batelada 
Média DBO5 

Segunda Batelada 
 

Afluente 497,5 171,5 2,900874636 

Efluente 327,5 107 3,060747664 

 
A Tabela 7 mostra que na primeira batelada o afluente apresentava uma quantidade 

maior de material inerte, sendo que depois do tratamento ocorreu uma redução maior de 

material inerte do que do biodegradável. Isso fez com que a relação DQO/DBO5 apresenta-se 

um valor não esperado, visto que usualmente após tratamento a relação apresenta valores 

maiores devido à redução maior do material biodegradável. A segunda batelada apresenta 

valores semelhantes na entrada e saída  do reator. 

A partir da análise da Tabela 07, nota-se que a matéria orgânica apresenta um menor 

concentração de material facilmente biodegradável, esse aspecto pode interferir na eficiência 

da biodesfosfatação, visto que, durante a remoção de fósforo as bactérias utilizam os materiais 

que apresentam maior facilidade de degradação.  

Deve-se ressaltar que existe a possibilidade de ter ocorrido diluição do fósforo com a 

adição do lodo, o que pode alterar em parte o resultado, entretanto a redução da concentração 

do fósforo na primeira e na segunda batelada supera os valores de diluição, mesmo quando 

consideramos a concentração de fósforo no lodo como zero.   

A água de máquina de lavar roupa segundo a NBR 13.969 de 1997 pode ser utilizada 

sem tratamento prévio para descarga de vasos sanitários, que chegam a ser responsáveis por 

de 29% (Tabela 01) do consumo total de uma residência, entretanto a quantidade de água 

utilizada que é destinada para a lavagem de roupa gira em torno de 5% do consumo total, esse 

volume é relativamente baixo quando se analisa uma única residência. Dessa forma, é mais 

significativo se esse reúso for aplicado em condomínios, onde é possível que essa água seja 

utilizada nas áreas públicas, se tornando uma maneira de redução de custos e desperdício. 
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Dependendo da destinação pretendida a água, pode se tornar necessário o seu tratamento, pois 

como visto na Tabela 03, existem parâmetros que devem ser respeitados para se reutilizar as 

águas servidas. 

A redução na concentração de fósforo é um dos focos dessa pesquisa, na tentativa de 

tornar mais eficiente o tratamento físico químico aplicado por Geniselli (2009). Nesse aspecto 

o tratamento pelo reator batelada se mostrou promissor, já que a redução da concentração de 

fósforo foi alcançada, assim como a redução dos nitratos, sólidos suspensos, turbidez e DQO, 

DBO5 e pH. Esse conjunto de parâmetros analisados apresentou resultados positivos e devem 

auxiliar na ampliação do reúso da água da máquina de lavar roupa. 
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6. CONCLUSÃO  

O reator foi responsável por reduzir a contração de fósforo em 50% na primeira 

batelada e 30% na segunda, assim como a concentração de nitrato que alcançou uma redução 

de 68% na primeira e 58,7 % na segunda. Os resultados obtidos foram positivos e indicam 

que o reator montado é capaz de realizar o tratamento proposto. 
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7. RECOMENDAÇÕES 

A partir dos resultados obtidos podem ser propostas algumas medidas na tentativa de 

tornar mais eficaz o tratamento: 

• Expandir as horas da fase anaeróbia, como pode ser visto na Figura 25 a 

concentração de nitrato ainda era considerável durante a remoção do fósforo, 

dessa forma com o aumento da duração da fase sem alimentação de oxigênio é 

possível que a desnitrificação seja elevada e conseqüentemente a remoção do 

fósforo; 

• Realizar Bateladas seguidas para estabilizar o reator para posteriormente 

realizar análises; 

• Fazer análise de coliformes fecais, pois é um dos parâmetros exigidos pela 

ABNT para se realizar o reúso de água, além de ser um dado essencial para 

estipular se há necessidade de desinfecção da água após o tratamento; 

•  Realizar as análises em cada fase do ciclo do reator, para se obter mais dados 

sobre quais reações estão ocorrendo em cada período. 

• Analisar o lodo utilizado como inóculo, para se obter dados que mostrem se a 

diluição do fósforo foi considerável e obter a redução efetiva.   
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