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RESUMO 

 

O tratamento de efluentes na atualidade estão passando de sistemas considerados convencionais 

através de lagoas de estabilização, filtros anaeróbios, lodos ativados para sistema com alto grau 

de controle e automação como MBBR, osmose reversa, lodo granular e outros, os quais tais 

sistemas necessitam desse controle em tempo real.  O Arduino é uma plataforma de computação 

física, que nos últimos anos ganha espaço entre pesquisadores e cientistas pelo seu potencial de 

desenvolvimento e a facilidade em se utilizar através de um ambiente de inúmeras variações de 

projetos, trazendo inovações em várias áreas e mecanismos que possam ser de diferentes 

finalidades como projetos em temperatura, robótica, sensores de presença, automações de 

mecanismos, entre outros. Este trabalho teve por objetivo desenvolver um sistema de correção 

e monitoramento de pH e temperatura no tratamento de efluentes com a plataforma Arduino. O 

efluente utilizado é oriundo de um laticínio e seu tratamento é composto por um reator anóxico 

e um aeróbio. Depois de calibrada com solução tampão pH 4, 7 e 9 a sonda foi introduzida no 

reator aeróbio e avaliou-se o sistema sem e com a correção automática de pH através da inserção 

do carbonato de sódio. O desenvolvimento do dispositivo foi positivo e propicio ao uso em 

estações de tratamento de efluentes de modo a corrigir o pH automaticamente. Além disso, foi 

desenvolvido uma variação do dispositivo para o ensino. O sistema é uma ótima forma de 

ensino prático e se mostra uma potencial ferramenta a um melhor interesse pelo conteúdo.  

 

Palavras-chave: efluente, programação, automatizado, baixo custo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Effluent treatment nowadays is moving from conventional systems through stabilization ponds, 

anaerobic filters, activated sludge to a high degree of control and automation such as MBBR, 

reverse osmosis, granular sludge and others, which such systems need this control. In real time. 

Arduino is a physical computing platform, which in recent years has gained ground among 

researchers and scientists for its development potential and ease of use through an environment 

of numerous design variations, bringing innovations in various areas and mechanisms that can 

be for different purposes such as temperature projects, robotics, presence sensors, mechanism 

automation, among others. This work aimed to develop a pH and temperature correction and 

monitoring system in the effluent treatment with the Arduino platform. The effluent used comes 

from a dairy and its treatment consists of an anoxic reactor and an aerobic. After calibrating 

with pH 4, 7 and 9 buffer solution the probe was introduced into the aerobic reactor and the 

system was evaluated without and with automatic pH correction by the insertion of sodium 

carbonate. The development of the device was positive and conducive to use in wastewater 

treatment plants in order to correct the pH automatically. In addition, a variation of the device 

for teaching has been developed. The system is a great form of hands-on teaching and proves 

to be a potential tool for a better interest in content. 

 

Keywords: effluent, programming, automated, low cost.
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INTRODUÇÃO 

 O tratamento de efluentes na atualidade estão passando de sistemas considerados 

convencionais através de lagoas de estabilização, filtros anaeróbios, lodos ativados para sistema 

com alto grau de controle e automação como MBBR, osmose reversa, lodo granular e outros, 

os quais tais sistemas necessitam desse controle em tempo real.   

Em pleno século XXI, o ser humano usa a tecnologia para inúmeras tarefas na vida, essas 

tarefas são otimizadas através de tecnologias muitas vezes automatizadas, ou seja, o objetivo é 

ganhar tempo, facilidade, praticidade e economia com a ferramenta automatizada. O grande 

exemplo é a utilização do computador que nos dias atuais é indispensável a qualquer empresa 

ou organização. Usamos a automação dentro de casa, através de sensores que ligam e desligam 

lâmpadas, através do monitoramento da temperatura do Ar Condicionado. Usamos celulares 

que são com diversas ferramentas, usamos tecnologia automatizada em diversas tarefas. Essas 

tarefas são automatizadas por plataformas como o Arduino, PIC, Raspberry, CLP, entre outros, 

esses são os que otimizam, substituem e melhoram as tarefas das pessoas, através dessas 

plataformas e programações é possível obter inúmeros projetos. 

O Arduino é uma plataforma de computação física, que nos últimos anos ganha espaço 

entre pesquisadores e cientistas pelo seu potencial de desenvolvimento e a facilidade em se 

utilizar através de um ambiente de inúmeras variações de projetos, trazendo inovações em 

várias áreas e mecanismos que possam ser de diferentes finalidades como projetos em 

temperatura, robótica, sensores de presença, automações de mecanismos, entre outros (OXER, 

2009; BRAGA, 2009).). 

Com a grande presença em diversos projetos, se desenvolver uma grama de sensores para 

essa plataforma que capturam ações do ambiente como temperatura, umidade, pH, distancia, 

sons, oxigênio dissolvido, entre dezenas de outros. Essas informações são convertidas em 

informações digitais que o seu desenvolvedor pode usar para acionar outros dispositivos como 

luzes, motores e outras saídas físicas, além de poder armazenar as informações em dispositivo 

digital (FONSECA, 2010). 

Se tratando de meio ambiente e sistemas sanitários o Arduino tem uma diversidade de 

utilização para a otimização de tarefas, tempo e economia. Projetos relacionados com torres de 

monitoramento meteorológico com sensores de temperatura, direção e velocidade do vento, 

radiação, entre outros acoplados ao Arduino formam projetos como esse. Monitoramento de 

parâmetros como pH, oxigênio dissolvido, temperatura, condutividade elétrica, entre outros 

formam também importantes projetos que automatizam todo o monitoramento seja de um 

sistema de tratamento de efluentes, seja no tratamento de água, seja no monitoramento de um 
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corpo hídrico, isso cria informação necessária para gerar ações positivas ao eventual problema 

monitorado. Há também diversos projetos para irrigação de hortas e plantações controlados 

através da plataforma Arduino. Controle automático de bombas e motores também podem ser 

implantados em sistemas de tratamento. São inúmeros projetos que podem e já são 

desenvolvidos para o melhoramento e otimização de diversos sistemas de tratamento e diversas 

áreas ligadas ao meio ambiente, assim, fica claro que a utilização da plataforma Arduino, 

quando utilizada corretamente, cria uma técnica de automação que possibilita manter qualidade 

e eficiência nos sistemas implantados, através desse melhoramento, além da eficiência, também 

possibilita uma economia através de implantação dessa plataforma que é de baixo custo e uma 

economia maior com menos tarefas ao operador dos sistemas, abrindo a possibilidade de o 

operador otimizar o tempo e se dedicar em outras atividades.Desta forma o presente estudo 

buscou a montagem e desenvolvimento de projetos o com o intuito de controlar e monitorar 

através da plataforma Arduino o pH e temperatura, em um processo de tratamento de efluentes 

por MBBR em um reator anóxico e aeróbio de efluente frigoríficos, sistema de hidroponia e 

criação de pH metro.  

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 HISTÓRICO SOBRE SANEAMENTO 

Parte dos povos antigos dominavam técnicas que poderiam ser denominadas sofisticadas 

para época para captação, condução, canalização, infra estrutura entre outros. Foi o caso dos 

egípcios, onde construíram estruturas de redes de água, drenagem e esgoto em seus domínios, 

o que concediam a eles grande vantagem econômica/social, já que não necessitava de grande 

carregadores e soluções penosas para o transporte da água. Além disso expedições e grandes 

pesquisas arqueológicas descobriram que esses povos já possuíam processos de filtragem de 

água, mesmo não sabendo sobre organismos patogênicos, desenvolveram sistemas de filtragem 

física que possibilitavam uma melhor qualidade da água, o que acarretaria em uma melhor 

saúde dos habitantes (CAVINATTO, 1992). 

Em consonância, os egípcios ainda usavam a capilaridade que tinha por objetivo a 

passagem da água por vasilhas que continham tecidos que a filtravam, isso também foi visto no 

Japão e na China onde pode-se observar uma preocupação desde os primórdios a higiene o que 

não acontecia na Europa, principalmente na idade média (CAVINATTO 1992). 

Durante a idade média a Europa, principalmente países de grande expansão, sofreram 

com grande escassez de higiene nas cidades. Não havia pavimentos, calçadas, iluminação, as 

casas moravam grande número de pessoas, não havia coleta de resíduos, o esgoto era a céu 
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aberto, não havia água encanada ou canalizada, uma situação de extrema emergência sanitária. 

Os países europeus viviam um período de expansão tanto territorial como industrial, as cidades 

cresciam junto com suas populações de forma exponencial. Tudo isso gerou um caos sanitário 

que como consequência teve seus picos de doenças como febre tifoide, peste negra, cólera 

transmitidos por meio hídrico e através de fezes de animais como o rato (EIGENHEER 2003). 

Ainda segundo Cavinatto (1992), na chegada dos Jesuítas no Brasil no século XVI, os 

indígenas nativos da região eram surpreendentemente saudáveis, com praticamente nenhum 

problema de saúde. Isso mudou totalmente com a chegada e expansão portuguesa, os nativos 

não tinham nenhuma defesa contra doenças que jamais tinham enfrentado, dessa forma, boa 

parte adoeceram contaminados e morreram de tuberculose, varíola, sarampo, entre outras.  

Só a partir de pesquisas e resultados trazidos por Pasteur foi possível entender as 

transmissões de doenças. Logo após isso, países com grande desenvolvimento planejaram e 

desenvolveram grandes reformas sanitárias, onde a grande preocupação era evitar as 

transmissões de doenças, principalmente em grandes centros urbanos. Ideias como a descarga 

liquida, foram desenvolvidas nessa época e ainda é usado em todo mundo, transporte e 

destinação de detritos, tudo pensado com grande preocupação, já que várias epidemias haviam 

causado pânico e terror (EIGENHEER 2003). 

Assim, com a evolução das tecnologias de saneamento ao logos dos séculos, hoje já é 

possível observar diversos tipos de tecnologias que evitam e minimizam a poluição do meio 

ambiente. Contudo mesmo com tecnologias já desenvolvidas, ainda não estão sendo aplicadas 

e em junção ao grande crescimento populacional aliado ao industrial torna a cada dia o impacto 

antrópico mais agudo, o que deixa futuras gerações em situação de precariedade e 

possivelmente irreversibilidade.  

Juntamente a esse fato, outra problemática é a distribuição dos recursos naturais terrestres 

não é homogênea e por isso em diversas localizações no mundo já se sente as consequências 

dos impactos ao meio, países como o do continente Africano já sofrem com questões sanitárias 

há décadas, além de serem alvos de guerras e eventos naturais de grande magnitude, o que torna 

o acesso as tecnologias e meios de acionamento para água, tratamento de resíduos, saúde 

pública difícil de ser alcançadas (LEAL, 2008). 

 

1.2 SANEAMENTO BÁSICO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2000) o saneamento básico é um dos 

principais meios de prevenção e precaução de doenças e agravos a saúde humana, ou seja, o 
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saneamento cobre e controla todos os fatores do meio físico que exercem força negativa e 

impactante ao bem-estar social (MOTTA, 1993). 

O Brasil tem uma grande carência na área de saneamento básico, conforme o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2008), cerca de 52,2% da população vive em 

situação precária em relação ao saneamento básico, a maioria desses 5.507 municípios são de 

populações abaixo de 10.000 habitantes e que despejam seus dejetos in natura, em corpos 

hídricos ou direto no solo (TONETTI et al., 2010). 

Economicamente, o IBGE (2008), segundo Associação Nacional dos Serviços 

Municipais de Saneamento – ASSEMAE, diz que economiza R$ 4,00 em tratamentos e 

medicina para cada R$ 1,00 colocado no saneamento no país, mostrando os benefícios trazidos 

ao ganho público ao investir na área. A falta de investimentos e prioridade em saneamento 

básico atribui as calamidades vividas a saúde humana, focando a coleta e tratamento do esgoto 

como ações fundamentais de gestão a prevenção das doenças, trazendo assim um quadro de 

preocupação geral dos munícipios brasileiros em relação a questão (OGERA; PHILIPPI JR., 

2004). 

Dentro dessas resoluções há os sistemas de tratamento tanto de agua quanto de esgoto 

que tem o objetivo de amenizar a poluição na natureza diminuindo carga e concentrações de 

poluentes. Assim diversas tecnologias de tratamento são praticadas para tal, porém, dentro 

desses processos de tratamento a diversos fatores que influenciam o resultado, o custo, a mão 

de obra para alcançar padrões adequados. Dentre esses fatores nos tratamentos de esgoto e de 

água há vários parâmetros que são altamente influenciadores como temperatura, pH, oxigênio 

dissolvido, sólidos suspensos, sólidos dissolvidos, entre outros. Neste contexto, entender e 

monitorar a dinâmica desses parâmetros é essencial para um melhor resultado, por isso, o 

estudo, monitoramento e entendimento desde o ensino básico são ferramentas essenciais (VON 

SPERLING, 2005). 

 

1.2.1 Abastecimento de água 

A água potável é necessidade básica humana e da natureza em geral, porém o uso dela se 

faz por diferentes fins como comercial, doméstico, público, indústria entre outros. A tabela 1, 

adaptado de Heller e Padua (2006), mostra os diferentes usos e as necessidades dos mesmos: 

Tabela 1: Usos da água e suas necessidades. 

Tipos de Consumo Necessidades 

Doméstico 

Ingestão, preparo de alimentos, higiene 

da moradia, limpeza dos utensílios, 

lavagem de roupas, descarga de vasos 
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sanitários, lavagem de veículos, insumo 

para atividades econômicas domiciliares, 

irrigação de jardins, criação de animais 

de estimação e de animais para 

alimentação. 

Comercial 

Suprimento a estabelecimentos diversos, 

com ênfase para aqueles de maior 

consumo de água, como lavanderias, 

bares, restaurantes, hotéis, postos de 

combustíveis e clubes. 

Industrial 

Suprimento a estabelecimentos 

localizados na área urbana, com ênfase 

para aqueles que incorporam água no 

produto ou que necessitam de grande 

quantidade de água para limpeza como 

industrias de cerveja, refrigerantes ou 

sucos, laticínios, matadouros e 

frigoríficos, curtumes, indústria têxtil. 

Público 

Irrigação de jardins, canteiros e praças, 

lavagem de ruas e espaços públicos em 

geral, alimentação de fontes, limpezas de 

bocas de lobo, limpeza de galerias de 

aguas pluviais, limpeza de coletores de 

esgoto, abastecimento de edifícios 

públicos e combate a incêndios. 

Adaptado de Heller e Pádua, 2006. 

Nesse contexto de uso o maior destaque se dá pelos consumos domésticos, onde há 

ingestão, contato, limpeza, preparo de alimento e afins. Isso requer um padrão de qualidade, ou 

seja, algo que exige parâmetros para consumo que garantam a saúde de quem consome tal água. 

Neste contexto no Brasil apresenta diversas mecanismos, como Leis, Resoluções e Decretos.  

Para o padrão para potabilidade de água é regido pela portaria 2.914/2011 do Ministério da 

Saúde, revogada pela portaria de consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017, que tem em 

seu texto os parâmetros para a potabilidade da água (HELLER et al, 2006).  

As legislações, padrões e parâmetros garantem a obrigação de conformidade da qualidade 

de água, não deixando a decisão, responsabilidade do saneamento e da saúde pública ser uma 

decisão pessoal ou de caráter questionável. Porém, as legislações são apenas um primeiro passo 

para alcançar o fenômeno de saúde pública máximo e o abastecimento de água está vinculado 

diretamente a isso (IWA, 2005). 

Sem dúvida, como já mencionado, a maior preocupação é a saúde pública, a partir dela 

os problemas mais sérios começam a aparecer, isso vai muito além de desenvolvimento 

econômico ou desenvolvimento bruto das cidades e centros, se trata de questão de 

sobrevivência. As doenças de transmissão hídrica são altamente perigosas, principalmente no 
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Brasil por ser um país de grande extensão geográfica e índices pluviométricos muito maior que 

outros no mundo (HELLER, 1998). 

 

 

 

Tabela 2: Algumas doenças e seus meios de transmissão. 

Transmissão Doenças Agente Patogênico 

Pela água 
 

Cólera Febre tifoide 

Leptospirose Giardíase 

Amebíase Hepatite 

infecciosa Diarréia aguda. 

Vibriocholerae 

Salmonellatyphi 

Leptospirainterrogans 

Giardialamblia 

Entamoebahistolytica 

Hepatite A 

Balantidium coli, 

Cryptosporidium, 

Bacciluscereus, S. aureus, 

Campylobacter, 

E. colienterotoxogênica e 

enteropatogênica, Shigella, 

Yersinia 

enterocolitica, Astrovirus, 

Calicivirus, 

Norwalk, Rotavirus A e B. 
 

Pela falta de 

limpeza ou de 

higienização com 

a água 
 

Escabiose 

Pediculose (piolho) 

Tracoma 

Conjuntivite bacteriana 

Aguda 

Salmonelose 

Tricuríase 

Enterobíase 

Ancilostomíase 

Ascaridíase 
 

Sarcoptesscabiei, 

Pediculushumanus, 

Clamydiatrachoma, 

Haemophilusaegyptius, 

Salmonellatyphimurium, 

Trichuristrichiura, 

Enterobius vermiculares, 

Ancylostomaduodenale, Ascaris 

lumbricóides 

Através de vetores 

que se relacionam 

com a água 
 

Malária Dengue Febre 

amarela Filariose 

 

lasmodiumvivax, P. malarie e P. 

falciparum, Grupo B dos 

arbovírus, RNA vírus, 

Wuchereriabancroft. 

 

Associada à água 
 

Esquistossomose 

 

Schistosoma mansoni. 

 

Adaptado de Trata Brasil, 2013. 

Quando se fala de doenças de veiculação hídrica o principal sintoma sentido por pessoas 

em enfermos é a diarreia, que representa de 80% dos casos vinculado a doenças de veiculação 

hídrica do Sistema Único de Saúde -SUS, esse sintoma é uma indicação da evolução da saúde 

e saneamento de uma publicação (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2013). 
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Essas doenças de veiculação hídrica e afins, foram e são a base para a evolução do 

saneamento. Novas tecnologias devem surgir dos estudos e da observação de dados e pesquisas 

para auxiliar no caminho de abertura de novos tratamentos, novos tipos de distribuição, 

desinfecção, entre outros. Nesse ramo também entra a automação e a precisão, já que o trabalho 

de tratar e distribuir é exaustivo e demanda grande recurso. Novas tecnologias baratas e exatas 

são imprescindíveis para esse ramo do saneamento (HELLER ET AL, 2006). 

 

1.2.2 Esgotamento Sanitário 

Os dejetos e esgotos sanitário sempre foram problemas graves sofridos por todas cidades 

(BROWN ET AL, 2016), advindo de doenças de veiculação sanitária como cólera, lepra, tifo 

entre outras. Através disso, ao longo do tempo, técnicas para tratamento, estrutura de tubulações 

e galerias entre outras foram sendo criadas e adotadas para a prevenção e minimização de parte 

dos problemas. Através das tentativas de novas técnicas para resolver a problemática então 

originou-se a palavra “SANEAR”, que é oriunda do latim e significa limpar, tornar saudável e 

higienizar (BUSS, 2000). O conhecimento ao logo da história foi lento, só foi se avançando em 

meados de 1400 d.C. onde houve avanço em técnicas existentes e criação de novas (HELLER 

e CASTRO, 2007) com destaque após 1450 d.C. até meados de 1800 d.C., foram desenvolvidas 

técnicas sofisticadas e monitoramentos avançados como a medição de velocidade de 

escoamentos e vazões, aprendeu-se ainda que os rios e lagos e demais fontes naturais 

dependiam de regimes de chuva e condições naturais (SOUZA, 2007). 

No Brasil o saneamento foi avançar apenas em 1620 com a construção do aqueduto no 

Rio de Janeiro para o Rio Carioca. Esse foi o primeiro sistema de abastecimento de água feito 

no Brasil e entregue a população. Desse modo, a tecnologia foi avançando, com o 

desenvolvimento e empregando novos dispositivos como bombas centrifugas, dispositivos de 

banheiros e lavatórios como o vazo sanitário e a pia (REZENDE E HELLER, 2002). 

A partir de 1940 o Brasil desenvolveu órgãos responsáveis por saneamento e a criação de 

autarquias e até mesmo a terceirização dos serviços de coleta e tratamento de esgoto sanitário, 

como por exemplo a criação da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) que na época era 

Serviço Especial de Saúde Pública (SESP). Com esses avanços a legislação também 

acompanhou como por exemplo a criação Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) e várias 

diretrizes. Atualmente o saneamento no Brasil é regido por várias diretrizes de órgãos 

ambientais e leis que são consolidadas para que os municípios tenham a responsabilidade da 

coleta e tratamento de esgoto e serviços sanitários através da lei conhecida como lei do 

saneamento básico Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007. Nesse contexto atual o Plano 
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Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) é o que dá a direção certas de gestão 

planejamento e diretrizes para os municípios e órgãos ambientais atuarem (MINAYO, 2007). 

 

 

1.3 TECNOLOGIAS EXISTENTES DE TRATAMENTO DE EFLUENTE 

Com o avanço das indústrias e cidades foi preciso melhorar a técnica e os métodos de 

tratamento cada vez mais. Novas tecnologias para o tratamento de água e esgoto foram surgindo 

cada vez mais eficientes passando de processo simples para tratamentos mais adequado as 

legislações atuais. 

Com o aumento no números industrias no Brasil e mundo a carga de poluentes cresceu, 

assim as tecnologias de tratamento de esgoto avançaram e foram se moldando como lodos 

ativados, tanques de decantação, Wetlands, sistema de lagoas, filtração, entre outros foram 

avançando no contexto de remoção e se moldando de acordo com as necessidades de 

atendimentos de normas (SOUZA, 2007). 

Os efluentes são caracterizados por vários parâmetros que definem o seu grau de 

poluição, essas características podem ser físicas, químicas ou biológicas. As tecnologias de 

tratamento têm o objetivo de remover e controlar parâmetros que estão dentro dessa 

classificação como sólidos em suspensão, sólidos dissolvidos, sólidos coloidais, substâncias 

voláteis ou não – voláteis, cor, turbidez, odor, pH, alcalinidade, dureza, nutrientes, cloro, 

matéria orgânica, micropoluentes, entre outros. A objetividade do tratamento é para o controle 

de todos esses parâmetros formando um padrão para que se possa amenizar o lançamento de 

toda a carga poluidora na natureza (CHERNICHARO, 2001). 

Segundo Jordão e Pessoa (2014), o pH e a temperatura são variáveis que tem necessidade 

de monitoramento durante todo o processo de tratamento do efluente, dessa forma a plataforma 

Arduino entra como alternativa de fácil manuseio e baixo custo para o tratamento, onde também 

pode ser inserido através do ensino e pesquisa dentro das escolas e universidades podendo 

impulsionar projetos que causem a automação de processos avançados e consequentemente a 

diminuição de custo e erro (BANZI, 2010). 

Antes de escolher qualquer tipo de tratamento deve-se considerar aspectos importantes, 

saber os objetivos do tratamento e qual o nível de tratamento e qual o percentual a se alcançar 

com tal tratamento, isso tudo se não planejado e estudado previamente, consequentemente, 

obstrui o ciclo natural hídrico do corpo receptor. Para a implantação o grau e eficiência 

necessários são em função do corpo receptor e dos usos das águas a jusante do lançamento, 



16 
    

legislação ambiental vigente e a autodepuração e poder de mistura do corpo hídrico, isso tudo 

evita consequências malignas ao corpo receptor (JORDÃO E PESSOA, 2014). 

Os tratamentos de efluentes são normalmente classificados em preliminar, primário, 

secundário e terciário ou avançado. 

O tratamento preliminar se objetiva por eliminar sólidos grosseiros do tratamento: pedras, 

areia, resíduos, galhos, folhas entre outros. O tratamento primário se trata de uma etapa física 

onde se preocupa em remover sólidos sedimentáveis e parte de matéria orgânica. Diferente 

disso, o tratamento secundário se objetiva por remoção biológica onde também se pode remover 

nutrientes, normalmente um processo de oxidação e por último o tratamento terciário visa 

remover algum poluente específico e se trata de uma etapa voltada para tal poluente ou 

parâmetro. (VON SPERLING, 2005). 

Cada nível de tratamento tem tecnologias diferentes e formas diferenciadas de trata-lo. O 

tratamento biológico estabiliza a matéria orgânica do efluente de forma a simular o que 

acontece nos ciclos normais hídricos envolvendo microrganismos como bactérias, fungos e 

algas. No caso de um sistema de tratamento a tecnologia é que simula a autodepuração do 

corpo, dessa forma, pode-se estabilizar a matéria orgânica do efluente através desse processo 

(VON SPERLING, 2005). 

Os tratamentos ainda podem ser com ou sem oxigênio, o que caracteriza o tratamento 

aeróbio e anaeróbio, respectivamente. No tratamento aeróbio, os microrganismos degradam a 

matéria orgânica por meio do processo de oxidação, assim, transformam a matéria orgânica em 

fonte de energia e alimento para si, além de consumirem o oxigênio presente no meio nesse 

processo. Alguns parâmetros nesse tipo de tratamento influenciam como a faixa de pH, a taxa 

de oxigênio dissolvido (OD) e a temperatura que influenciam na atividade dos microrganismos 

dentro do reator (SANT’ANNA JR., 2010). 

Por sua vez, o tratamento anaeróbio há a presença de oxigênio no reator para ocorrer a 

oxidação, assim, a parcela biodegradável do efluente gera gases, como o metano gasoso, outra 

parte é a biomassa microbiana que constitui o lodo do sistema. Neste tipo de tratamento é 

necessário um pós tratamento já que o material não degradável não sofre alterações e reduções 

nas suas concentrações (SANT’ANNA JR., 2010).  

Segundo Jordão e Pessoa (2014), a eficiência em tratamentos anaeróbios não são tão 

efetivos como os aeróbios e por isso a necessidade de pós tratamento, a remoção de DBO fica 

entre 45% e 85% já a remoção de DQO fica entre 40% e 75%. As principais tecnologias 

anaeróbias usadas são lagoas de estabilização, reatores anaeróbios de fluxo ascendente e fossas 

sépticas. 
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1.4 AUTOMAÇÃO 

Com o cenário atual no mundo, de muitas empresas, vários produtos e alta 

competitividade a busca por redução na produção e soluções que otimizam o custo de 

fabricação dos produtos e buscada constantemente. Com o acesso a vários produtos no mundo 

e em qualquer lugar do planeta a internet facilitou o acesso das empresas a grandes mercados e 

também a soluções para produção como é o caso do processo de automação (FABRICIO e 

SOUZA, 2015). 

A automação permite o total controle do processo de produção, podendo obter dados 

estatísticos e um processo padronizado com exatidão sem interferência direta do ser humano, 

assim, evitando o erro humano no produto (OLIVEIRA, 2014). 

Com essa grande integração mundial e uma competitividade maior devido ao grande 

acesso aos produtos de todo o mercado a competitividade ficou maior, a solução então para as 

empresas foi a redução de custos na produção e a automação é o caso de uma grande economia 

nos processos em geral. Com aplicação dos processos de forma automatizada e possível obter 

um produto padronizado e com total exatidão, isso elimina custos com muitos trabalhadores 

em uma linha extensa de produção, apesar de substituir pessoas em uma linha que é o ponto 

negativo, o grande ponto positivo é a economia que gera ao custo do produto produzido, que 

consequentemente coloca tal empresa em concorrência com qualquer preço de mercado 

(NEVES, 2007). 

Segundo Silva (2014), a automação é a solução para que várias empresas possam 

competir lealmente no mercado e continuar ativas, economizando recursos humanos e mão de 

obra e facilitando o esforço humano tendo resultados com exatidão. Uma automação exige 

diversos equipamentos e recursos como microcontroladores, microcomputadores, rede de 

dados, servidores, armazenamento, entre outros tipos de situações e recursos necessários. 

 

1.5 MICROCONTROLADORES 

 

No momento atual de século XXI os microcontroladores estão em quase todos 

dispositivos eletrônicos que conhecemos, por se tratarem de uma especificidade autônoma e de 

fácil manuseio por serem pequenos e de fácil manuseio os microcontroladores são utilizados 

arduamente nos equipamentos atuais. 
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[...] microcontroladores são computadores de propósito específico. Eles possuem 

tamanho reduzido, baixo custo e baixo consumo de energia. Devido a esses fatores 

há diversos segmentos, que os utilizam, tais como a indústria automobilística, de 

telecomunicações, de brinquedos, de eletrodomésticos, de eletroeletrônicos, bélica 

[...]. (SILVA, 2009). 

 

Segundo Martins (2005), basicamente os microcontroladores são uma versão reduzida de 

um computador que se pode programa-lo para fazer algo especifico, porém, para isso o 

microcontrolador é composto de peças especificas e necessárias para ajudá-lo em tal trabalho 

como portas de entrada, memorias, processador, portas de saída, entrada de energia, entre outros 

diversos que pode incorpora-lo. O processador é uma peça fundamental do microcontrolador já 

que é nele que acontece o processamento e interpretação dos dados obtidos pelos periféricos e 

peças acopladas nele, assim, podendo se armazenar na memória que em como um computador 

normal é o espaço que o processador usa para guardar, reunir e interpretar as informações, 

funciona como a memória RAM de um microcomputador normal da atualidade. 

 Existem vários tipos de microcontroladores, suas diferenças estão em marcas, 

velocidades de processamento, quantidade de memória interna e quantidade de entradas e 

saídas. Entre os microcontroladores mais usados atualmente estão microcontroladores Atmel 

AVR (ATmega, ATtiny, etc.), microcontroladores PIC Microchip Technology (PIC16, PIC24, 

etc.), microcontroladores baseados em arquitetura ARM (LIMA, SCHWARZ, 2009). 

Pensando no seu funcionamento os microcontroladores estão ligados ao processador e a 

memória que são os principais componentes de processamento e comunicação, assim, através 

de seus sensores que captam a informação do ambiente ou informação requerida na 

programação e passando pelo processamento se faz uma ação devido a informação obtida, o 

que seria um atuador como mostrado na figura 1. 

 

 

Figura 1: funcionamento dos microcontroladores. 

Fonte: Adaptado de Banzi 2010. 
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Depois dos dados processados e a informação analisada e já “atuada”, pode-se obter o 

monitoramento pela interface e monitorando o controlador central do microcontrolador 

(BANZI, 2010). 

 

1.6 PLATAFORMA ARDUINO 

Segundo McRoberts (2011), o Arduino é um computador, porém em tamanho reduzido 

que processa informações de componentes e periféricos conectados a ele e envia através de 

suas entradas e saída de dados conforme a sua programação. 

A ideia da criação do Arduino reagiu em Banzi após ele procurar formas baratas de ensino 

de programação para seus alunos, porém, não havia no mercado placas baratas e com o 

princípio de funcionamento de um computador onde Banzi poderia comprar várias para seus 

alunos, dessa iniciativa surgiu o Arduino com esse intuito de ensino (McROBERTS, 2011). 

Originalmente o Arduino foi uma plataforma criada na Itália para estudos e 

desenvolvimento no ensino, porém, no ano de 2005 foi comercializado por David Cuarielles e 

Massimo Banzi. Logo se tornou uma sensação entre estudantes e fabricantes pois a utilização 

facilitada, durabilidade, mobilidade da plataforma e do sistema era muito simples e requeria 

um conhecimento muito básico de programação para operá-lo (MONK, 2013). 

Basicamente, o Arduino é uma placa integrado ao que chamam de IDE (Integrated 

Development Environment), que é o programa que fica executado no computador e proporciona 

a plataforma de programação do Arduino. O código programado é chamado de sketch, através 

da IDE pode fazer o upload do código para a placa Arduino para a mesma executar os comandos 

de forma autônoma após esse upload (Banzi, 2010). 

Existem vários modelos de placas de Arduino atualmente, porém, o mais utilizado, 

vendido e fabricado é o modelo Arduino Uno, na figura 2 é apresentado alguns modelos de 

placas de Arduino: 
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Figura 2: Modelos de placas Arduino. 

Fonte: http://ardufc.blogspot.com/2012/10/modelos-do-Arduino.html 

 

Além de ser a mais utilizada o Arduino Uno traz melhor funcionalidade devido a sua 

facilidade e compatibilidade com uma gama alta de dispositivos e sensores periféricos, 

comparado aos outros, o Arduino Uno traz portas de entrada e saídas versáteis além de estar 

entre as versões mais baratas encontradas (ROSTLI, 2013). 

O que torna o Arduino tão interessante é que sua plataforma é de forma aberta, ou seja, 

qualquer pessoa pode programas seus códigos nas placas ou criar seus projetos, já que ele foi 

feito com esse intuito, isso acaba implicando no seu uso em diversas áreas como robótica, 

automação residencial, automação industrial, monitoramento de diversos fatores ambientais, 

entre milhares de projetos que já existem e que ainda existirão por conta de sua livre edição 

(MONK, 2013). 

Tanto o software, como o hardware do Arduino são de fonte aberta a qualquer pessoa, 

isso quer dizer que tanto os códigos como os esquemas e os projetos podem ser usados 

livremente por qualquer um e para qualquer propósito (McRoberts, 2011). 
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1.6.1 Arduino Uno 

Entre os diversos modelos, como já mencionado, o Arduino Uno é o mais utilizado, além 

de sua versatilidade ele permite a programação do Sketch e após isso pode se retirar seu 

microcontrolador e transporta-lo a outra placa de modo a não perder seus comandos (BANZI, 

2010). 

 

Figura 3: Modelo Arduino Uno. 

Fonte: http://ardufc.blogspot.com/2012/10/modelos-do-Arduino/uno.html 

 

Um grande ponto positivo do Arduino uno é das outras versões é que ele utiliza uma 

comunicação USB diferenciada de forma a ser mais rápida e uma melhor comunicação com o 

computador podendo instalar seus drives imediatamente (MONK, 2013). 

Observando o Arduino Uno é possível ver de um lado pinos de 0 a 13 que são 

considerados pinos digitais, esses pinos podem ter a função tanto de entrada quando de saída 

de informações dependendo do Sketch. Já os pinos do lado oposto são enumerados de A0 a A5, 

esses pinos são considerados os pinos analógicos da placa Arduino, eles servem apenas para 

receber informações de sensores e outros dispositivos que utilizam tensão, dependendo da 

tensão recebida nesse pino o microcontrolador do Arduino interpreta a informação e o 

transforma em número de 0 a 1023. Por exemplo, podemos ter um sensor de temperatura do ar 
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ligado ao analógico do Arduino, esse sensor irá capturar qual a temperatura do ambiente no 

momento e mandar em forma de tensão, dependendo do valor desta tensão o microcontrolador 

interpretará e ira transformar essa tensão em um número de graus Celsius (BANZI, 2010). 

Para alimentação de energia da placa existem os chamados pinos GND e o VCC que são 

como o neutro e o positivo, respectivamente. Esses pinos podem ser encontrados 

exclusivamente identificados na placa ou podem ser um pino digital que tem a função de 

entrada ou saída de energia dependendo do Sketch, como por exemplo os pinos digitais 3, 5, 6, 

10 e 11 que estão identificados com um símbolo “~” na frente de seu número indicando que 

aquela porta pode servir como canal de energia para o projeto (ARDUINO.cc, s.d.). 

O modelo Uno ainda oferece facilidades de comunicação com outros microcontroladores, 

pois, conta com uma comunicação serial que pode ser fornecida pelo ATmega 328, modelo do 

microcontrolador do Arduino Uno. Com essa base de comunicação de USB e serial pode ter 

como uma porta virtual para o software no computador, assim nenhum drive é necessário já 

que estão todos no IDE do Arduino. Esse software de IDE do Arduino é possível monitorar 

dados em tempo real do que é chamado de monitor serial do IDE, além disso quando dados são 

lidos processados, recebidos e enviados na placa existe luzes de LED chamadas de TX e RX 

que piscam (ARDUINO.cc, s.d.). 

Na tabela 3 é possível observar alguns aspectos do Arduino uno: 

 

Tabela 3: Informações do Arduino Uno. 

Microcontrolador  ATmega328  

Tensão de funcionamento  5V  

Tensão de entrada (recomendado)  7-12V  

Tensão de entrada (limites)  6-20V  

Pinos digitais E / S  14 (dos quais 6 oferecem saída PWM)  

Pinos de entrada analógica  6  

Corrente DC por Pinos E / S  40 mA  

Corrente DC para 3.3V  50 mA  

Memória Flash  32 KB  

SRAM  2 KB  

EEPROM  1 KB  

Velocidade do relógio  16 MHz  

Fonte: Adaptado de Campos (2014). 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi realizado no município de Ji-Paraná no estado de Rondônia, mais 

precisamente no campus de Ji-Paraná da Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Todos 
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experimentos foram montados, testados e construídos no Laboratório de Saneamento da 

Universidade Federal de Rondônia (SANEAM). 

 

2.2 IDE E LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 

Para utilizar o Arduino é necessário aplicar e desenvolver uma programação para 

execução planejada, para isso, há um programa específico criado para auxiliar na programação 

do Arduino que através da instalação em um microcomputador é possível utilizá-lo, o IDE 

(Integrated Development Environment). É através desse software que se escreveu o chamado 

Sketch, que é a programação do Arduino. Depois de feito o Sketch através do IDE é possível 

carrega-lo ao Arduino, assim, após o carregamento o Arduino ligado seguira a programação do 

Sketch (BANZI, 2010).  

A linguagem de programação utilizada no IDE do Arduino é a chamada C++, a mesma 

linguagem utilizada nos dispositivos Android e sistemas operacionais de computadores atuais. 

Essa linguagem é complexa para iniciantes, porém, com algumas horas de estudo e dedicação 

já é possível fazer programações no IDE do Arduino, na figura 4 apresenta um exemplo para a 

medição de umidade. 

 

Figura 4 – Software IDE Arduino. 

Fonte: https://www.ardunotododia.com.br/ 

Apesar de se utilizar a linguagem C++ no IDE do Arduino, a plataforma trabalha com a 

chamada linguagem Processing, que é chamada de Wiring. Depois de feita no IDE com a 
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linguagem C++ no momento do upload a linguagem é traduzida a placa dessa forma é facilitada 

a programação, já que a linguagem em C++ é menos complexa (BANZI, 2010). 

 

2.3 PLATAFORMA E SENSORES  

 

A descrição e funcionamento do Arduino Uno R3 foi descrita no tópico de referencial 

teórico, em todos os projetos foi utilizado duas placas Arduino Uno R3 para o controle e 

programação dos projetos. 

 

2.3.1 Sensor de temperatura DS18B20 

Os sensores de temperaturas são dispositivos eletrônicos que auxiliam na obtenção de 

valores de aquecimento de determinada área, equipamento ou ambiente. Desse modo, existe 

infinitas maneiras de proporcionar a utilização desses dispositivos (MONK, 2013). 

Este é o sensor de temperatura, DS18B20, que foi utilizado nos projetos de automação, a 

vantagem deste sensor é que ele é a prova d’água, dessa forma, é possível monitorar ambientes 

aquáticos e sistemas de tratamentos de efluentes e de água. 

 

Figura 5 – Sensor de temperatura DS18B20 a prova d’água. 

Fonte: https://www.filipeflop.com/blog/sensor-de-temperatura-ds18b20-arduino/ 

Este sensor efetua leituras com uma precisão ±0,5°C, e consegue enviar as informações 

por uma ligação de um fio ao microcontrolador, no caso o Arduino. Sua faixa de operação está 

entre -55°C e +125°C, ou seja, dentro de uma faixa aceitável para os projetos desenvolvidos 

nesta pesquisa que lidam com temperaturas em suas formas naturais e nenhum valor extremo. 

A ligação para este sensor constitui três fios, vermelho para ligação do VCC (fio de carga 

positiva), amarelo GND (fio de carga negativa) e o verde (fio de dados). Após programado os 

valores de temperatura podem ser visualizados no serial do IDE do Arduino, armazenados em 
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cartão de memória através de um shields ou o valor pode ser mostrado em um display, isso 

varia de acordo com o projeto.  

 

2.3.2 Placa de ensaio (Protoboard) 

A protoboard é uma placa de ensaio que facilita as ligações elétricas e eletrônicas dos 

projetos. Ela é composto por furos e orifícios que se interligam, desse modo, é possível fazer 

ligações que na prática só seria possível com um trabalho de soldagem. Assim, com a utilização 

da placa, facilita os ensaio das ligações, testes e projetos são realizados em menor tempo e sem 

a necessidade de solda. 

 

Figura 6 – Placa de ensaio ou Protoboard. 

Fonte: https://www.filipeflop.com/blog/protoboard/ 

 

2.3.3 Módulo de cartão de memória para Arduino (SD card Arduino) 

Este módulo acoplado a placa Arduino foi responsável pelo armazenamento dos dados 

de forma automática. Este módulo possui um dispositivo integrado que possibilita a inserção e 

funcionamento de um SD Card (cartão de memória), onde informações captadas por sensores 

ou qualquer outra variação de programação podem ser armazenadas no próprio cartão de 

memória de modo automático através do modulo acoplado. 
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Figura 7 – Módulo cartão de memória para Arduino. 

Fonte: https://www.usinainfo.com.br/outros-modulos-arduino/sd-card-arduino-leitor-micro-sd-

card-2637.html 

 

A grande vantagem de se usar esse módulo é que durante a operação do projeto e das 

leituras feitas os dados não são perdidos por qualquer problema, ou seja, em caso de uma queda 

de energia ou algo relacionado que venha parar o projeto por inteiro todos os dados já 

capturados ficam salvos no cartão de memória acoplado ao modulo. 

 

2.3.4 Sensor de pH 

O sensor de utilizado para captura da informação pH é um sensor de laboratório modelo 

Sonda BNC adaptado para o Arduino através de um módulo de leitura, da marca Eltric, que 

possibilita o envio da informação para o microcontrolador em forma de tensão, assim, com uma 

fórmula em sua programação e possível obter o valor de potencial hidrogeniônico. 
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Figura 8– Sensor de pH com módulo de leitura. 

Fonte: https://www.usinainfo.com.br/outros-sensores-arduino/sensor-de-ph-arduino-modulo-de-

leitura-5316.html 

O sensor de pH é um conjunto do kit com eletrodo onde o mesmo em sua ponta conta 

com um armazenamento de uma solução de Cloreto de Potássio (KCl), que conserva e mantem 

o eletrodo em pH neutro e possibilita um tempo de funcionamento muito maior com este 

cuidado. 

A calibração do sensor é feita com soluções tampão de pH 4, 7 e 9 existentes no 

laboratório SANEAM. Essa calibração é feita manualmente através de uma chave de calibração 

acoplada ao modulo de leitura do sensor de pH, onde pode se ajustar o pH de acordo com o 

referencial da solução tampão. 

 

2.3.5 Display LCD 16x2  

O display é uma ferramenta de exibição de dados e texto, figura 9, através de sua tela que 

tem dezesseis caracteres em duas linhas foi possível desenvolver o projeto de pHmetro portátil 

para o ensino. 

 

Figura 9– LCD 16x2 para o Arduino. 

Fonte: https://www.filipeflop.com/blog/controlando-um-lcd-16x2-com-arduino/ 

Com o display foi possível visualizar a informação na hora que foi recebida pelo 

microcontrolador. Esse dispositivo foi acoplado a protoboard para o funcionamento e uma 

ligação, figura 10. Esse dispositivo necessita de um resistor que serve como regulador da 

claridade da tela, esse resistor também foi acoplado a protoboard. 
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Figura 10– Ligações feitas para o funcionamento do LCD. 

Fonte: Imagem obtida através do software fritzing. 

Desse modo, com a devida programação, é possível ter informações diretamente na tela 

de acordo com as ligações no Arduino e a devida acoplagem do resistor. 

 

2.4 DISPOSITIVOS E PROTÓTIPOS 

2.4.1 Dispositivo de monitoramento de pH, temperatura e correção do pH automatizado 

Esse dispositivo foi montado no SANEAM como o objetivo de monitorar o parâmetro 

pH e temperatura de modo automático e ao mesmo tempo corrigir o parâmetro pH. Nesse 

laboratório já existe uma estrutura em escala de bancada de tratamento de efluentes que consiste 

em um reator anóxico seguido de um reator aeróbio finalizado com um decantador. 

O reator anóxico que se baseia em uma série de reações em sequência, desencadeadas por 

microrganismos, os quais promovem a redução da matéria orgânica e nitrogênio. Enquanto o 

reator aeróbio tem a finalidade de nitrificação através de microrganismos aeróbios que precisam 

de oxigênio para efetuar suas reações. De modo geral, esse dispositivo realiza tratamento de 

efluentes, assim, é possível testar em escala de bancada variações e fazer estudos e projetos 

como o trabalho epigrafado. 
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Figura 11 – Reator anóxico seguido de reator aeróbio e decantador em escala de bancada. 

A montagem do protótipo seguiu da seguinte forma: 

 

 

Figura 12 – Ligações do dispositivo de Automação do monitoramento de pH, temperatura e 

correção de pH. 

O funcionamento foi divido em quatro etapas, sendo a primeira etapa da automação total 

do sistema de fluxo de entrada do efluente, que consistiu ao Arduino controlar a bomba 

peristáltica, ou seja, pode se programar de acordo com tempo para adicionar efluente ao 
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sistema. Esse tempo foi decidido de uma forma que todo o sistema pudesse operar adicionando 

efluente de acordo com o tempo de retorno do sistema. 

Segunda etapa consiste no refluxo do efluente, ou seja, após passar pelo reator anóxico, 

aeróbio e depois o decantador o Arduino automaticamente faz o efluente voltar para o início do 

processo novamente através da bomba peristáltica, o excesso de efluente é retirado através de 

uma mangueira. 

Terceira etapa é a parte onde os sensores fazem a captura das informações sobre a 

temperatura e o pH dos reatores, o Arduino fará a leitura e se o pH estiver menor que 6,5 ele 

próprio, sem ajuda humana faz a correção automática liberando carbonato de sódio no reator 

envolvido corrigindo para valores perto de 7,0. 

A quarta etapa é o armazenamento das informações de temperatura e de pH em um cartão 

de memória, ou seja, todas informações do Arduino poderão ser acessadas a qualquer momento 

através de um computador. 

 

2.4.2 pHmetro portátil com a plataforma Arduino 

Esse dispositivo é uma variação do primeiro dispositivo de leitura de pHmetro, porém, é 

voltado para o ensino e para a facilitação da leitura do parâmetro pH. Foi desenvolvido com os 

mesmos materiais já disponíveis no laboratório de saneamento da UNIR – SANEAM. 
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Figura 13 - Ilustração das ligações feitas ao Arduino para obtenção do pH. 

A leitura é feita pelo sensor de pH acoplado ao dispositivo ligado ao Arduino e a 

protoboard eu envia a informação de voltagem ao Arduino, que por sua vez, o transforma em 

dados de pH de acordo com sua programação e disponibiliza ao usuário quase eu 

instantaneamente o valor de pH na tela de LCD, funcionando como um pHmetro portátil. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 FUNCIONAMENTO E DADOS OBTIDOS DO DISPOSITIVO 

 O dispositivo foi avaliado de duas formas, na ausência da correção automática do pH e 

na presença da correção automática do pH, ou seja, sem a inserção de carbonato de sódio e a 

outra com a correção do pH. As leituras foram de modo automático sendo armazenado em 

cartão de memória no módulo SD, tanto temperatura quanto pH. As soluções e leituras foram 

feitas de acordo com a tabela 4. 

Tabela 4: Soluções utilizadas na correção do pH. 

DATA SOLUÇÃO 

14/06/2018 a 21/06/2018 Sem correção 

21/06/2018 a 02/07/2018 Na2CO3 – 5 g.L-1 

 

O carbonato de sódio age para propiciar os teores de HCO3
- necessários para a 

nitrificação, conforme a equação 2 (METCALF e EDDY, 2017). Desse modo pode-se ter a 

alcalinidade necessária e evitar problemas com a variação do pH. A bomba é ativada quando o 

valor de pH for menor que 6.5, contudo quando é atingindo o pH 6,5 é desligada 

automaticamente, evitando assim uma alcalinização do efluente. 

NH4
+ + 2HCO3

- + 2O2   NO3
- + 2CO2 + 3H2O        (2) 

A primeira leitura e observação foi feita realizada em intervalo de 10 minutos pelo 

Arduino sem a inserção de carbonato de sódio, onde ficou ativo do dia 14 de junho de 2018 a 

21 do mesmo mês. Durante esse período foram armazenados os dados pH e a temperatura do 

reator. 

Na primeira parte, a temperatura teve média de 24,2°C, com máxima e mínima de 26,1°C 

e 21°C, respectivamente. A variação foi influenciada pela refrigeração que há no local já que 

se trata de um ambiente de laboratório. Isso explica a variação dos valores na figura 14, onde é 
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possível observar que durante o período noturno, que é o período de não funcionamento do 

laboratório, os valores de temperaturas são maiores devido ao desligamento total do sistema de 

refrigeração, como consequência durante o dia, período de funcionamento do laboratório os 

valores sofrem uma diminuição devido ao funcionamento do sistema de refrigeração. 

 

 

Figura 14 – Leituras de temperatura em °C, entre os dias 14 de junho de 2018 a 21 do mesmo mês. 

 

Segundo Von Sperling (2017), a temperatura para tratamento de efluentes, 

principalmente as que envolvem inserção de oxigênio, tem grande influência nas taxas de 

reações dos micro-organismos, dependendo da temperatura no ambiente de tratamento pode-se 

ter uma variação na qualidade final, ou seja, a temperatura deve ser monitorada e levada em 

consideração principalmente em ambientes com temperaturas atípicas. No caso dessa pesquisa 

a temperatura não teve grande interferência, pois se trata de uma amplitude de cerca de 6°C, ou 

seja, não tem grandes variações, o que é positivo ao tratamento desse período para operação do 

sistema. 

Por sua vez o pH, para o mesmo período, teve uma variação de 5,6 a 9,8, com 24,05% do 

tempo abaixo de 6,5. Vale ressaltar que sob pH mais ácidos (<6,5) a bactérias nitrificantes 

apresentam desempenho insatisfatório, sendo o ideal podendo variar entre 7 a 9 para o bom 

desenvolvimento das BOAs (Bactérias Oxidadas de Amônia) (ZOPPAS et al, 2012). 
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Figura 15 – Leituras de pH sem correção automatizada entre os dias 14 de junho de 2018 a 21 do 

mesmo mês. 

Esses valores são típicos de efluentes industriais como também mostram as pesquisas de 

Santos et al (2018) e Silva et al (2018). Assim evidencia o papel fundamental do controle do 

processo de forma autônoma. 

Observando atentamente a figura 14 é possível notar que em muitos momentos, cerca de 

24,05% do tempo, o pH fica abaixo de 6,5, ou seja, todo esse tempo reator não está trabalhando 

de forma otimizada, contudo, a eficiência fica abaixo do esperado já que para valores abaixo de 

6,5 não há um ambiente totalmente otimizado para as BOAs. Se for considerado o reator 

funcionando vinte e quatro horas por dia durante sete dias da semana temos 168 (cento e 

sessenta e oito) horas de funcionamento, se em cerca de 25% do tempo a eficiência fica abaixo 

do esperado, considerando em uma semana temos cerca de 42 (quarenta e duas) horas de 

funcionamento em regime não otimizado. 

Isso leva a uma descarga maior de efluentes com uma taxa de nutrientes elevada em 

relação a um reator em regime otimizado, muitas vezes não atendendo as legislações de 

lançamentos de efluentes vigentes, ou seja, um reator que não trabalha com sua capacidade de 

remoção total é um reator com muitas variações de lançamentos de efluentes, o que leva os 

corpos hídricos receptores a receber essa carga que não foi removida devido ao pH estar abaixo 

do esperado. 

A segunda etapa consiste no teste em que o Arduino realiza leituras cada 1 minuto e 

corrige de forma automática o pH através da inserção de solução de carbonato de sódio (5 g.L-

1). Nessa etapa, observando a figura 17 é possível ver valores distintos a figura 16, onde mostra 
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que ao longo do período controlado ficou acima de 6,5, o qual era o objetivo. Também pode-se 

verificar picos durante o processo, isso se deve ao tempo entre leituras, favorecendo em 

elevação súbita do meio, porém esses valores estão dentro do ideal para a nitrificação. 

Infelizmente não foi possível obter valores de temperatura para o período da segunda 

etapa, devido a um erro de programação no IDE do Arduino, que levou os dados de temperatura 

colhidos pelo sensor a serem corrompidos durante a escrita no cartão de armazenamento SD, 

por isso a ausência de dados de temperatura para a segunda etapa de funcionamento com 

correção automatizada. 

O carbonato de sódio é a alternativa eficaz quando se trata de controle de acidez, quando 

inserido em meio aquoso rapidamente reage com a água onde forma hidroxila e libera o sódio 

como cátion. Isso se torna positivo quando se trata de águas residuárias já que o pH dentro da 

faixa ideal é base para a nitrificação e sequência no processo de tratamento (ALVES et al, 

2002). Ainda, segundo Amarante Junior et al (2003), os carbonatos são uma alternativa de baixo 

custo em um tratamento para metais pesados, onde ajuda no processo de precipitação desses 

compostos. 

O processo de correção se mostrou eficaz quando se alinha uma faixa ideal de tratamento, 

abaixo de pH 6,5 o processo de nitrificação no reator seria minimizado e ineficaz ao tratamento. 

Pensando em um tratamento de qualidade, onde se pode ter o controle das características do 

efluente o Arduino traz soluções rápidas e simples, sem a necessidade de mão de obra altamente 

qualificada conhecedora de equipamentos com maior complexidade tanto de operação quanto 

de manuseio. 

De acordo com Jordão e Pessoa (2011), o objetivo em se manter pH estável durante o 

tratamento, pois para ser um tratamento representativamente eficaz deve-se manter o 

monitoramento e caracterização constante do efluente, nesse objetivo mantem o valor de pH 

estável é manter as reações, principalmente envolvendo a nitrificação, constantes e em faixa de 

qualidade ideal. 

Essa estabilidade de pH durante o experimento pode ser observada. Isso é positivo dentro 

do tratamento de efluente, favorecendo a variação das reações, dentro do reator será minimizada 

e a qualidade do tratamento sempre será o previsto, tendo o pH controlado.  

Dentro de um tratamento biológico o grupo predominante que se considera da biomassa 

são as bactérias, o crescimento de tais são altamente influenciáveis pela variação de temperatura 

e alcalinidade, segundo KUS e WIESMANN (1995), principalmente os ácidos graxos voláteis 

devem estar em equilíbrio com o pH, já que baixos valores estão ligados a elevadas quantidades 

de ácidos graxos voláteis o que, em desequilíbrio, ocorre uma inibição do processo anaeróbio.  
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Nesse intuito o ambiente que se deve criar para um processo aeróbio ideal é onde se tem 

uma aceleração do processo de digestão da matéria orgânica, favorecendo o crescimento e 

manutenção dos microrganismos dentro do reator, como explicado por Campos et al (2006). 

Para essa melhora do ambiente no reator e a manutenção a automação com custos reduzidos 

pode ser viavelmente aplicada mantendo o reator em ambiente ideal. 

Tempo

16
:26
:00

01
:45
:00

11
:05
:00

20
:25
:00

05
:45
:00

15
:05
:00

00
:25
:00

09
:45
:00

19
:05
:00

p
H

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

 

Figura 16- Leituras de pH entre os dias 26/06/2018 e 02/07/2018 com correção automatizada. 

 

Na terceira etapa foi colhido os dados do mesmo modo da segunda etapa, essas leituras 

foram feitas entre os dias 02 de julho de 2018 a dia 10 do mesmo mês e ano. A temperatura não 

foi lida como na primeira etapa pois, todas etapas foram interligadas e os dados foram apenas 

colhidos pelo microcomputador, ou seja, em nenhum momento houve uma parada de 

funcionamento e intervenção humana nas leituras. Dessa forma, como houve um erro de 

programação e os dados de temperatura foram corrompidos na segunda etapa, da mesma forma 

continuaram na terceira etapa de leitura. 

Na figura 18 é possível observar, como na figura 17, que os valores de pH ficam acima 

de 6,5, pois, o dispositivo de correção automatizado está ativo e funciona como programado, 

nesse tempo não há tantos picos de valores, como na figura 17, mas é possível notar quando a 

correção ocorre com elevações do pH logo após atingir valores abaixo de 6,5, evidenciando a 

correção automatizada. 

Os picos de valores de pH ocorrem pois no mesmo reator utilizado para este trabalho 

também são utilizados para outros trabalhos, ou seja, o mesmo reator é utilizado em várias 

pesquisas ao mesmo tempo. Em muitos momentos a correção ocorre de modo manual por 
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pesquisadores para seus objetivos de estudo, ou seja, mesmo com uma correção automatizada 

pesquisadores do mesmo laboratório fazem correções de pH manualmente durante esse tempo. 

Isso explica os grandes picos de valores que chegam até próximos de 10, isso se deve pelo 

trabalho desses pesquisadores e não do dispositivo de correção. Como já foi visto o valor de 

pH do efluente tende a ser ácido devido a liberação de hidrogênio pelas reações microbiológicas 

no reator, por isso, a correção do pH foi feita para mantê-lo com menos acidez e não ao 

contrário. 

 

Figura 17 - Leituras de pH entre os dias 02/07/2018 e 10/07/2018 com correção automatizada. 

 

Nas estações de tratamento o monitoramento continuo é uma necessidade básica do 

sistema, porém em geral há apenas controle de vazão. Um dos motivos são os sistemas são de 

alto custo, porém com a plataforma Arduino os custos reduzem, se mostrando uma alternativa 

viável economicamente e qualitativamente.  

O sistema desenvolvido apresentou um custo de R$ 500,00, além do baixo custo se 

mostrou altamente atrativo e minimiza o controle por técnicos. Juntamente a isso, o Arduino 

torna o sistema automático o que abre a possibilidade de funcionários responsáveis pelo 

monitoramento terem disponibilidade para outras áreas da estação, além de minimizar o erro 

humano com dado que não expressem a realidade do tratamento, já que o sistema fica parado e 

sem a necessidade de auxilio continuo em seus sensores. 
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3.2 VARIAÇÃO DO DISPOSITIVO PARA O ENSINO 

Durante todo o trabalho de automação foi observado o potencial que existe ao Arduino 

para aplicação no ensino, pois, com dispositivos baratos e acessíveis qualquer professor ou 

aluno pode obter conhecimento na prática através do manuseio de dispositivos feitos com a 

plataforma Arduino. Desse modo, foi feito uma variação do primeiro dispositivo que permite o 

ensino do parâmetro pH na prática através da leitura com o dispositivo. 

Após a calibração foram feitas leituras diárias durante os oito dias. Os resultados se 

mostraram satisfatórios a respeito da confiabilidade, atestando que o Arduino pode ser usado 

como pHmetro. 

Como as leituras foram feitas no reator aeróbio contínuo, que são usados em simulações 

de tratamento, o valor do pH variou conforme o as reações do processo (equação 3 e 4), no qual 

com essa informação é possível inferir na eficiência do processo, no qual pH menores de 6,0, a 

nitrificação decrescem sua atividade, no qual o pH ideal é de 7.3 a 8.0, assim com o aumento 

do pH no período estudado (dia 19 e 20), de 8,20 para 9,03, mostra um meio fora do ideal, com 

inibição, de porte dessa informação, é possível modificar o meio para melhorar a eficiência.  

 

NH4
++1,98HCO3

-+1,4O20,0182C5H7O2N+0,98NO2
-+1,04H2O+1,98H2CO3                           Eq 3 

 

NO2
-
+0,02H2CO3+0,48O2+0,005NH4

++0,005HCO3
-
0,005C5H7O2N+NO3

-+0,015H2O   Eq 4 

 

Como esperado a maioria do tempo o valor ficou por volta de 6 a 8, valores típicos ao 

tipo de efluente e tratamento, assim como no estudo realizado por Souza e Borges (2017), onde 

o pH dependia do tipo e eficiência do tratamento. A tabela 5 demonstra os resultados das leituras 

realizadas com a plataforma Arduino.  

Tabela 5- Resultados das leituras de pH com a plataforma Arduino. 

Data Horário PH Temperatura ºC 

14/06/2018 16:28 5,76 21,0 

15/06/2018 16:27 7,16 23,6 

16/06/2018 16:27 6,94 23,9 

17/06/2018 16:27 6,70 24,4 

18/06/2018 16:27 6,31 25,4 

19/06/2018 16:27 8,20 25,9 

20/06/2018 16:27 9,03 24,3 

21/06/2018 15:57 5,66 25,4 
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Através dos resultados é possível notar que o Arduino pode ser uma boa alternativa para 

monitoramento dos sistemas de tratamento de efluentes, in loco, pisciculturas, uso em 

laboratórios, salas de aulas, entre muitas outras coisas. 

A aplicação desse tipo de sistema no ensino, tanto para nível fundamental ao superior, 

esse pHmetro pode ser utilizado em aulas como de química, biologia e física, abrindo 

possibilidades dos alunos e professores analisar compostos em sua própria sala de aula, 

laboratório ou mesmo direto ao meio. Os professores podem fazer o uso na própria sala ou até 

mesmo levando em local como rios e igarapés, desse modo pode associar também o âmbito da 

área dos recursos hídricos e correlacionando o parâmetro pH com muitos outros parâmetros. O 

ensino dessa forma deixa de ser só uma teoria e passa a facilitar o conhecimento e a 

caracterização de vários entendimentos, como: recursos hídricos, efluentes, reagentes e 

soluções de laboratório, entre outros.  

A falta de recursos e as dificuldades institucionais para compra de equipamentos de 

laboratório é alta, dessa forma soluções como essa podem ser empregada trazendo 

conhecimento além da teoria. Vale ressaltar que a disciplina de química é sofisticada de ser 

mostrada na prática, por isso meios de aprendizagem diversos e mais interessantes aos olhos 

dos alunos têm sucesso ao ser aplicado, como explicado na pesquisa de Pedro e Chacon. (2017). 

Uma vantagem desse tipo de sistema quando comparados aos convencionais, é em relação 

ao custo, pois esse sistema custa em torno de R$ 150,00 com grande possibilidade de 

implementação de outras medidas, oxigênio dissolvida, temperatura, umidade e outros, contudo 

pHmetros normais de mercado podem custar valores de R$ 900,00.  

 

4 CONCLUSÃO 

A correção do pH foi desenvolvida e aplicada com sucesso, devendo adotar padrões e 

observações antes de fazer a correção automática, como a escolha e a concentração da solução 

de correção, volumes dos reatores e a vazão derivada da bomba. 

Como um sistema de baixo custo se mostra promissor a ser adotado em estações e outras 

atividades, favorecendo menores custos a operação com eficiência. A implementação desse 

sistema em estações de tratamento de efluentes e outras, traz o benefício do melhoramento da 

qualidade do tratamento originada pelo monitoramento contínuo, assim, o benéfico ao corpo 

receptor e por sua vez o ambiente. 

Em relação ao dispositivo para o ensino, a utilização desse sistema em escolas, 

universidades e ensino em geral, torna o entendimento dos parâmetros mais eficaz e o ensino 

de melhor qualidade, principalmente no fundamental, pois se torna mais atrativo aos olhos dos 
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alunos. O entendimento na prática melhora o aprendizado interativo e envolve o aluno a 

entender as relações que existem no meio analisado. 

Além de tudo a escola pode contar com o conhecimento científico aplicado na prática, 

trazendo resultados positivos à instituição. As partes que adotarem esse tipo de ensino poderão, 

além de economizar, trazer prestígio em ensino e qualidade, sendo valorizada. 
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APÊNDICE A 

 

CÓDIGO FONTE DO DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO E CORREÇÃO 

AUTOMÁTICA DO pH. 

 

#include <SD.h> 

 

#define Offset 0.00 

#define SensorPin A2          //entrada analogica do sensor A2 

unsigned long int avgValue;  //Store the average value of the sensor feedback 

float b; 

int buf[10], temp; 

 

const int motor2 = 5; //velocidade motor A - de 0 a 255 

const int motor1 = 6; //velocidade motor B - de 0 a 255 

const int dir2 = 7; //direção do motor A - HIGH ou LOW 

const int dir1 = 8; //direção do motor B - HIGH ou LOW 

 

File arquivo; 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(motor1, OUTPUT); 

  pinMode(motor2, OUTPUT); 

  pinMode(dir1, OUTPUT); 

  pinMode(dir2, OUTPUT); 

  pinMode(3, OUTPUT); 

  digitalWrite (3, HIGH); 

 

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println("Sensor de ph David Conrado");    //Test the serial monitor 

  SD.begin (10) ; 

} 

void loop() 

{ 

  for (int i = 0; i < 10; i++) //Get 10 sample value from the sensor for smooth the value 

  { 

    buf[i] = analogRead(SensorPin); 

    delay(10); 

  } 

  for (int i = 0; i < 9; i++) //sort the analog from small to large 

  { 

    for (int j = i + 1; j < 10; j++) 

    { 

      if (buf[i] > buf[j]) 

      { 

        temp = buf[i]; 

        buf[i] = buf[j]; 

        buf[j] = temp; 

      } 
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    } 

  } 

  avgValue = 0; 

  for (int i = 2; i < 8; i++)               //take the average value of 6 center sample 

    avgValue += buf[i]; 

  float phValue = (float)avgValue * 5.0 / 1024 / 6; //convert the analog into millivolt 

  phValue = 3.5 * phValue + Offset;                  //convert the millivolt into pH value 

  Serial.print("    pH:"); 

  Serial.print(phValue, 2); 

  Serial.println(" "); 

 

  arquivo = SD.open("PH.txt", FILE_WRITE); 

  arquivo.print("    pH:"); 

  arquivo.print(phValue); 

  arquivo.println(" pH"); 

  arquivo.close(); //arquivo.close(); 

 

 

  { 

    if ( phValue < 6.5) { 

      digitalWrite(dir1, HIGH); 

      analogWrite(motor1, 200); 

    } 

    else { 

      digitalWrite(dir1, HIGH); 

      analogWrite(motor1, 0); 

    } 

    { 

      if ( phValue > 9) { 

        digitalWrite(dir2, HIGH); 

        analogWrite(motor2, 200); 

      } 

      else { 

        digitalWrite(dir2, HIGH); 

        analogWrite(motor2, 0); 

      } 

    } 

 

  } 

 

  delay(60000); 

} 

 


