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A respirometria refere-se a medi~o e aplica~ao da taxa de resp~ao, sendo 
esta definida como o consumo de oxige.Uo na biooxida~ao de compostos orgamcos 
biodegradaveis, por unidade de volume e por unidade de tempo. A taxa de respira~ao 
e uma variavel importante na monitoriz~ao e controlo do processo de lamas activadas 
e na realiza~ao de estudos cineticos. 

0 processo de lamas activadas e um processo biol6gico muito utilizado no 
tratamento de efluentes. Neste processo o efluente e posto em contacto com uma 
suspensao arejada de lamas activadas. A lama activada e uma mistura floculenta de 
microrganismos aer6bios e de materia organica particulada. A separa~ao da lama 
activada do efluente tratado e realizada por sedimenta~ao, sendo a lama retida no 
sistema. Como resultado do crescimento dos microrganismos, a quantidade de lama 
aumenta, sendo o excesso purgado do sistema. 

Os metodos instrumentais utilizados para a medi~ao da taxa de respir~ao 
constam de uma camara de respira~ao onde e medido o consumo de oxigenio, e um 
aparelho de medida desse consumo. A combina~ao da camara de respira~ao com o 
aparelho de medida chama-se respir6metro. A taxa de respira~ao pode ser medida em 
"batch" ou em contfnuo. 

Podem medir-se diferentes taxas <Je respira~ao. A taxa de respira~ao end6gena 
e determinada quando nao estao presentes compostos facilmente biodegradaveis, 
enquanto que a taxa de respira~ao maxima e medida na presen~a de um excesso 
desses compostos. A taxa de respira~ao actual e a taxa que se mede no tanque de 
arejamento, e dependente da concen~ro de substrato e reflete a carga aplicada a 
esta~ao de tratamento. 

Encontram-se na literatura varias aplica~Oes para a taxa de respira~ao maxima. 

Takamatsu et al. ( 1981) utilizaram a taxa de respira~ao maxima para estimar a 
concentra~ao em s6lidos suspensos e a concentra~ao do substrato nas lamas activadas. 
Estas variaveis sao importantes no controlo da esta~ao de tratamento. Estes autores 
determinaram a rela~ao entre a taxa de respira~ao maxima e a concentra~ao de s61idos 
suspensos e a rela~ao entre a taxa de respira~ao maxima e a concentra~ao em 
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substrato. Deste modo puderam estimar a concentra~ao desconhecida em s6lidos 
suspensos e em substrato na lama activada com base na taxa de respir~ao. 

Huang et al. ( 1985) apresentaram um metodo que utiliza a taxa especifica 
maxima de respira~ao (taxa especifica dividida pela concentra~ao em s61idos 
suspensos) para estimar a actividade e viabilidade da lama activada. 

Temmink et al. (1993) utilizaram a taxa de respi~ao maxima como um 
indicador da toxicidade do efluente, monitorizando a varia~ao da taxa de respira~ao 
maxima da lama activada. 

A taxa re respira~ao foi aplicada na resolu~ao de casos concretos, seguindo-se 
dois exemplos: 

Estudo do impacto do cobalto na performance de uma est~ao de trataroento 
biol6~ico. 

Uma fabrica de produ~ao de qufmicos orginicos ap6s uma modific~ao no processo 
produtivo passou a descarregar um efluente contendo cobalto. A esta~ao de tratamento 
de efluentes constituida por um processo de lamas activadas operado em 2 estagios, 
sofreu uma redu~ao da eficiencia de tratamento no 1° estagio. 

Os efeitos inibit6rios dos metais nos microrganismos das lamas activadas sao 
bem conhecidos, todavia, dados especificos relativos ao impacto do cobalto sao 
inexistentes. Para quantificar o impacto do cobalto na oper~ao da es~ao de 
tratamento, realizaram-se estudos cineticos utilizando a rcspirometria, tendo-se 
estudado a degrad~ao do efluenete pelos microrganismos da lama existentes no l 0 

estagio, para diferentes concentr~aes de cobalto. Os efeitos cineticos foram 
quantificados, determinando-se o efeito do cobalto nos parimetros cineticos. Estas 
constantes ap6s inseridas num modelo matematico que modeliza o processo, 
permitiram quantificar o impacto do cobalto na performance do sistema de lamas 
activadas. 

Utiliz~ao de respirometria no estudo da biode~bilidade de compostos 
on~arucos 

A respirometria foi utilizada para avaliar a biodegradabilidade de compostos 
orginicos que iriam ser produzidos por uma multinacional e identificar produtos 
recalcitrantes que possam passar inalterados no processo de tratamento biol6gico e 
contribuir para a carga do efluente. 
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