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RESUMO 

 

O estado de Rondônia, está em pleno desenvolvimento, com agroindústria responsável 

por 20,4% do PIB do estado, advinda da politica de migração na década de 1970 como 

um fator determinante para um perfil voltado a agropecuária, como um exportador de 

carne bovina, em um estado com indústria pouco diversificada. A indústria frigorifica, 

por exemplo, é responsável por gerar emprego e renda, no entanto como toda atividade 

antrópica, existe impacto ambiental, sobretudo nos corpos hídricos. O objetivo do 

trabalho foi avaliar e eficiência de remoção de nitrogênio de um efluente de frigorifico 

de Ji-Paraná, no estado de Rondônia, por um reator de Reator em Batelada Sequencial, 

proposto em escala de bancada, no laboratório de Saneamento do Departamento de 

Engenharia Ambiental. As análises foram realizadas entre os meses de março e maio do 

ano de 2017, mensurando os seguinte parâmetros, NH4
+, NO2

-, NO3
-, DQO, pH, ORP, 

TDS, teor de sal, condutividade elétrica e resistividade elétrica. Os resultados 

mostraram que a eficiência o sistema obteve bons resultados, como remoção de 36% 

nitrogênio inorgânico, redução de DQO de 35%, e remoção do nitrogênio amoniacal de 

57%, não atingindo o que se propõe a legislação, no entanto a faixa de pH que no 

efluente bruto estava fora dos padrões, foi adequado a legislação.  

 

 

 

 

Palavras Chave: agroindústria, Nitrogênio Amoniacal, eutrofização, recursos hídricos, 
controle operacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The state of Rondônia is under development, with the agribusiness sector accounting for 

20.4% of the state's GDP, resulting from migration policy in the 1970s as a determining 

factor for a profile focused on agriculture, as a beef exporter, in A state with little 

diversified industry. The refrigeration industry, for example, is responsible for 

generating jobs and income, but like all anthropic activities, there is an environmental 

impact, especially in the water bodies. The objective of this study was to evaluate the 

nitrogen removal efficiency of a Ji-Paraná refinery effluent, in the state of Rondônia, by 

a Sequential Batch Reactor, proposed in bench scale, in the Sanitation Laboratory of the 

Department of Environmental Engineering. The analyzes were performed between 

March and May of 2017, measuring the following parameters: NH4 +, NO2 -, NO3 -, 

COD, pH, ORP, TDS, salt content, electrical conductivity and electrical resistivity. The 

results showed that the efficiency of the system obtained good results, such as removal 

of 36% inorganic nitrogen, reduction of COD of 35%, and removal of ammoniacal 

nitrogen of 57%, not reaching what is proposed legislation, however the range of PH 

that in the raw effluent was out of the standards, the legislation was adequate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: agroindustry, ammoniacal nitrogen, eutrophication, water resources, 
operational control. 
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INTRODUÇÃO 

 
              O uso da água é essencial para manutenção da vida, no entanto alguns usos desse 

importante recurso natural geram águas residuais que necessitam de tratamento para o 

seu reaproveitamento ou lançamentos em corpos hídricos, necessitando um correto 

tratamento e disposição dos efluentes para segurança da população, evitando assim 

doenças que afetem a qualidade de vida da população, e facilitando uma expansão 

ordenada dos centros urbanos com qualidade ambiental (BRASIL, 2014). 

Um dos usos mais comum da água pela humanidade é nos processos 

alimentícios, podendo citar o processamento da carne, uma fonte de proteína, utilizada 

pelo ser humano desde a pré-história, de acordo com evidências arqueológicas 

(LEONARD, 1994).  

Estima-se que no Brasil a pecuária no Brasil se estima que foi movimentado 

R$67 milhões por dia, tendo uma enorme importância para a economia do país, gerando 

emprego e renda, com desenvolvimento social em todos os estados da federação 

(BRASIL, 2014), em especial o estado de Rondônia, onde o cenário de agronegócio 

movimenta grande parte da economia do estado (IDARON, 2013). 

Conforme dados do IBGE (2006), a pecuária bovina foi a atividade do setor 

primário que mais se expandiu no período no Estado, ainda é comentada pela mesma 

fonte que os hábitos alimentares da população brasileira influenciam numa maior 

criação de bovinos em relação a outros animais. 

Com a crescente demanda no estado, ocorreu a implantação de frigoríficos, no 

total de 17 frigoríficos com inspeção federal e 05 com inspeção estadual, com um abate 

no valor aproximado de 12 milhões de cabeças ao ano, sendo o sétimo exportador de 

carne do Brasil, o maior da região Norte (IDARON, 2013). No entanto, se deve ressaltar 

que tal atividade gera desmatamento e contaminação de nascentes de rios, que são 

importantes braços para rios de maior volume que servem para o abastecimento humano 

(Manzatto, 2002). 

Além do impacto mencionado anteriormente, o efluente gerado na atividade 

industrial dos frigoríficos, se não houver tratamento, gera despejo de efluentes nos 

cursos d’água, com características como o alto teor de proteína. O nitrogênio orgânico 

presente nesses efluentes é degradado principalmente à amônia, que não é oxidada em 

condições anaeróbias, com a alta descarga de efluentes com altas concentrações de 
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amônia, podendo causar eutrofização em corpos d’água e aumento do pH no meio, 

colocando em risco a biota aquática (TEIXEIRA, 2006). 

Além da matéria orgânica já citada, os efluentes oriundos da indústria frigorífica 

possuem resíduos de produtos químicos utilizados nos processos de limpeza e assepsia 

das instalações, que também contribuem para agravar o potencial de contaminação 

desses rejeitos (CETESB, 2008). 

Existe a necessidade de a indústria frigorífica tratar adequadamente os seus 

efluentes líquidos antes de descartá-los nos cursos naturais de água (PACHECO; 

YAMANAKA, 2006). Em regiões mais industrializadas do Brasil, especialmente as 

regiões Sul e Sudeste, ocorrem diversos casos de poluição hídrica, causada por descarte 

de efluentes industriais, comprometendo a qualidade dos mananciais aliado com o 

aumento da população brasileira e o não correto tratamento, vem contribuindo com o 

aumento de doenças na população, o que ocasiona em prejuízos ambientais, sociais e 

econômicos, influenciando negativamente na qualidade de vida dessa população, 

sobretudo a população mais vulnerável economicamente, que residem em locais 

próximos a despejos de efluentes em corpos hídricos (ReCESA 2, 2008). 

    A Constituição Brasileira de 1988 possui artigos sobre o saneamento básico, 

como o artigo 21 no capitulo XX, que atribui à união instituir diretrizes para o 

desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e transporte urbano. No artigo 

23 que possui competências comuns para a União, Estados e Municípios e no capítulo 

XI promover construções de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 

saneamento básico (BRASIL, 1988). A lei 11.445 de 2007 estabelece uma diretriz sobre 

o saneamento básico, que garante a universalização do acesso no capitulo I do artigo 2º, 

acesso ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos, realizados de maneira adequada à saúde publica e ao meio ambiente no 

capitulo III do mesmo artigo (PEREIRA JUNIOR, 2008). 

Com a necessidade de tratar efluente de uma atividade que movimenta a 

economia do estado de Rondônia, se teve como objetivo de construir um reator em 

batelada sequencial em escala de bancada para medir a eficiência no tratamento do 

efluente proveniente de uma indústria frigorifica. O reator por batelada sequencial de 

acordo com Thans (2008) como uma alternativa ao tratamento de efluentes, devido a 

sua flexibilidade operacional, podendo ser automatizado, podendo ser adaptado para se 

comportar de maneira mais eficiente e de acordo com o efluente que visa ser tratado. O 
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mesmo autor ainda comenta que o processo por batelada sequencial se mostra 

necessário para a remoção de nitrogênio pelos processos de nitrificação e 

desnitrificação, assim como o processo de nitrificação e desnitrificação simultânea 

(SND), com um baixo consumo de energia.  

1.1.  OBJETIVOS  

Caracterizar e realizar o tratamento de um efluente de uma unidade da indústria 

frigorifica localizado no estado de Rondônia por um reator por batelada sequencial em 

escala de bancada, analisando a eficiência de remoção de nitrogênio, tendo em vista o 

potencial poluidor de despejos de efluentes industriais sem tratamento.  

1.1.1. Objetivos Específicos 

Realizar caracterização e tratamento de um efluente de origem de frigorifico, e 

tratar em um reator por batelada sequencial em escala de bancada de baixo custo, 

avaliando os parâmetros: pH, ORP, teor de sal, condutividade elétrica, resistividade, 

nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato e DQO em laboratório. 

 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1. O EFLUENTE NA INDÚSTRIA FRIGORIFICA  

 

O efluente industrial frigorífico é gerado em águas de lavagem de carcaças, 

remoção de pelos e penas, no processo de evisceração, limpeza dos produtos e dos 

utensílios usados no processo de processamento, nos processos de resfriamento de 

equipamentos como bombas e compressores. Todas as etapas descritas necessitam de 

um enorme volume de água, do processo mais simples até o mais complexo, 

acarretando assim uma enorme quantidade de efluente (TEIXEIRA, 2006). 

De acordo com a UNEP (2000), 80% a 95% da água utilizada em matadouros se 

torna efluente líquido, que possuem elevados níveis de matéria orgânica devido à 

presença de esterco, gorduras e sangue. O efluente pode conter grandes concentrações 

de sais, fosfatos e nitratos, que tem origem do conteúdo estomacal e esterco dos 

animais. 

Com a geração de uma quantidade elevada de efluentes, seu volume é 

determinado quanto ao processo, um estudo realizado por Scarassati et al (2003) afirma 

que um boi no processo de abate consome 2500 litros de água, sendo distribuídos 900 
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litros na sala de matança, 1000 litros na bucharia, triparia e sanitários, 600 litros em 

anexos externos. 

Ainda de acordo com Scarassati et al (2003), os efluentes de frigorifico não são 

considerados resíduos perigosos em sua grande parte, no entanto como são constituídos 

de matéria orgânica, não sendo necessário processo de tratamento mais complexo e de 

alto custo. 

Os processos de tratamento de efluentes podem variar de empresa para empresa 

como comenta Pacheco (2008) que também descreve que é utilizado tratamento 

primário para remoção de sólidos grosseiros, suspensos, sedimentáveis e flotaveis, o 

tratamento secundário para remoção de sólidos coloidais por bactérias aeróbias e 

anaeróbias e finalmente o tratamento terciário como um tratamento complementar, 

levando em conta as características do efluente. 

No que se refere à legislação, a norma NBR 10004 da ABNT (1987) comenta 

que são denominados resíduos os resultantes de atividades industriais, doméstica, 

agrícola e entre outros, o que é incluído os lodos de estações de tratamento de efluentes 

(ETEs), assim como também os resíduos gerados em equipamentos que não podem ser 

lançados diretamente em mananciais. 

A indústria frigorífica é enquadrado como setor de agroindústria, como é 

comentado por Pacheco (2008), por conter resíduos como vísceras, sangue, pelos, ossos, 

gorduras e águas residuais, existindo a necessidade de um tratamento biológico, visando 

à preservação do meio ambiente, sobretudo corpos hídricos (FEISTEL, 2011). 

O efluente com origem desse tipo de indústria possui um odor forte, bastante 

desagradável, com uma alta carga de matéria orgânica, se não for removido pelas 

graxarias, esse odor será disseminado pelas localidades próximas, causando transtornos. 

Sendo necessário o conhecimento das características do efluente para orientar o seu 

tratamento, evitando a proliferação de insetos, roedores e demais agentes infecciosos 

(PARDI, 2006). 

Com a descarga sem tratamento dos compostos de origem animal, ocorre a 

diminuição do oxigênio dissolvido no corpo hídrico, ocasionando mortandade dos seres 

aquáticos (VINATEA ARANA, 1997).  

Outras decorrências da descarga do efluente são, alterações no pH devido ao uso 

de produtos de limpeza ácidos e básicos, alta quantidade de nitrogênio, fosforo e sal, 
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flutuação da temperatura devido aos sólidos em suspenção de origem de abate, lavagens 

de piso e equipamento (FEISTEL, 2011). 

O efluente de indústria frigorifica possui altas cargas de DBO e DQO, a DBO 

tem origem no sangue do animal, aproximadamente 200g/litro, a DQO possui em torno 

de 400g/litro, sendo considerada a mais alta entre os efluentes gerados no 

processamento de carne (FEISTEL,2011). 

Os nutrientes que existem nos efluentes têm nitrogênio (N) e fosforo (F), que são 

importantes para o desenvolvimento de microrganismos, plantas e animais, no entanto 

se a quantidade presente num corpo hídrico for maior, no caso em efluentes sem o 

devido tratamento, pode causar um processo chamado eutrofização, crescimento 

excessivo de plantas em lagoas (FIGUEIRÊDO et al., 2007). 

A resolução CONAMA Nº430 de 2011 dispõe sobre os parâmetros máximos 

para o lançamento de efluentes (BRASIL, 2011), complementando e alterando a 

resolução CONAMA Nº357 de 2005. 

Tabela 1- Parâmetros máximos permitidos para o lançamento de efluentes (BRASIL, 

2005,2011). 

Parâmetro  Concentração 

pH 5,0-9,0 

SÓLIDOS SEDIMENTAVEIS 1mg/L 
NITRATO 10mg/L 
NITRITO 1mg/L 
FOSFÓRO 0,15mg/L 

NITROGENIO AMONIACAL TOTAL 20mg/L 

DBO5 120mg/L 
 Fonte adaptada: Brasil (2005,2011)  

 

As atividades de frigorifico e abatedouros possuem parâmetros de maior 

indicação de poluição de águas residuais, tendo os principais indicadores: Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio (DQO), Sólidos em 

Suspenção, Óleos e Graxas, Nitrogênio Total (N), Fosforo Total (F) e pH (VON 

SPERLING,2005a) (PARDI, 2006). 

 

2.2. CARACTERISTICAS FISICAS DOS EFLUENTES  

2.2.1.  Vazão 
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Conhecer a vazão de um efluente é imprescindível para realizar a caracterização, 

para dimensionar um tratamento. A definição de vazão é volume de um liquido por uma 

unidade de tempo. 

2.2.2.  Temperatura 

 

A temperatura tem uma grande influencia no tratamento, sobretudo nos reatores 

anaeróbios, principalmente com temperaturas menores (MIQUELETO, 2003) e 

(COLARES, 2005), quando o processo anaeróbio é prejudicado, devido aos reatores 

UASB tem como critério o tempo de detenção hidráulica – TDH, que é relacionado à 

temperatura do esgoto que a unidade for tratar (CAMPOS, 1999), no caso de regiões 

com temperaturas menores como a região Sul do Brasil, recomenda-se que o TDH seja 

de 10 a 14 horas, em regiões de temperaturas mais elevadas, como a Região Amazônica, 

os reatores anaeróbios encontram melhores condições para o processo, com 

temperaturas entre 30ºC a 35ºC (Chernicharo et al.,1999). 

No caso dos efluentes industriais, a temperatura geralmente maior, pode causar 

mortandade em organismos presentes em um manancial caso não haja nenhum 

tratamento prévio. 

Em um reator por batelada, a temperatura não varia dentro do reator, porem 

variam com o tempo, sendo a mesma temperatura em qualquer ponto do tanque, no 

entanto deve ter o cuidado com temperatura, que deve sempre ser constante, caso 

contrário, pode comprometer a eficiência do processo com oscilações bruscas, devido às 

bactérias de a degradação anaeróbia agir de forma distinta com diferentes temperaturas 

(PESCADOR, 2001). 

2.2.3.  Odor 

 

São formados devido à decomposição da matéria orgânica devido aos gases 

formados (CHAGAS, 2000). Dependendo das características do esgoto, dentre elas as 

principais são (JORDÃO e PESSOA, 1995): 

• odor razoavelmente suportável, típico do esgoto fresco;  

• odor insuportável, típico do esgoto velho ou séptico, que provém da formação 

de gás sulfídrico oriundo da decomposição do lodo contido nos despejos;  



19 

 

• odores variados, de produtos podres como de repolho, peixe, legumes; de 

fezes; de produtos rançosos; de acordo com a predominância de produtos sulfurosos, 

nitrogenados, ácidos orgânicos, etc. 

Nas estações de tratamento de esgoto deverão ter uma atenção especial caso 

possuírem cheiros desagradáveis, como por exemplo, nas grades de entrada da ETE, 

caixas de areia e nos adensadores de lodo (JORDÃO e PESSOA, 1995). 

2.2.4.  Cor e turbidez 

 

São parâmetros para indicação do estado de decomposição do esgoto, podendo 

assim caracterizar o estado de despejo (MELLO, 2007), como exemplo, a cor do esgoto 

com a tonalidade preta indica esgoto velho e de uma decomposição parcial, enquanto 

um esgoto fresco possui aparência acinzentada (JORDÃO e PESSÔA, 1995).   

A turbidez também como fator de idade do esgoto, sendo relacionado com a 

concentração dos sólidos em suspenção, o esgoto fresco ou mais concentrado possuem 

maior turbidez (VON SPERLING, 1996). 

 

2.3. CARACTERISTICAS QUIMICAS 

 

A composição química do esgoto industrial é variável com o tipo de indústria e 

porte da mesma, de acordo com Magnan (2010), é de fundamental conhecer as 

características químicas de um efluente, pois dependendo de sua composição, 

inviabiliza determinados tratamentos. 

2.3.1.  Demanda bioquímica de oxigênio (DBO) 

 

É conceituada para caracterizar a quantidade de oxigênio para estabilizar a 

matéria orgânica carbonácea, por processos bioquímicos (Von Sperling, 1996), 

considerada um dos parâmetros de maior importância na caracterização do grau de 

poluição de um corpo hídrico (Von Sperling, 2005), como também para o controle da 

eficiência nas estações de tratamento de esgoto. 

De acordo com Mota (1997), a DBO como sendo a quantidade necessária para 

oxidação da matéria orgânica, por ação de baterias aeróbias, assim sendo a quantidade 
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de oxigênio para as baterias aeróbias para consumir a matéria orgânica em um liquido 

seja água ou esgoto. 

2.3.2.  Demanda química de oxigênio (DQO) 

 

A Demanda Química de Oxigênio é explicada por Von Sperling (1996) 

quantidade de oxigênio necessária pra oxidar a matéria orgânica através de um agente 

oxidante mais forte possível como o dicromato de potássio em meio acido (acido 

sulfúrico) 

Silva (2004) comenta que a DQO leva em consideração qualquer fonte que 

precise de oxigênio, sendo mineral ou orgânica, em relação à DBO que considera 

apenas a parte orgânica. Von Sperling (1996) afirma vantagens da analise de DQO em 

relação à DBO, o tempo menor de analise de apenas 2 a 3 horas e que o resultado 

mostra uma indicação de oxigênio requerido para estabilização da matéria orgânica. 

2.3.3.  Potencial hidrogeniônico (pH) 

 

O termo pH é usado para designar o grau de uma condição ácida ou alcalina de 

uma solução. O pH é a concentração hidrogênionica que possui influencia na qualidade 

dos efluentes. Os efluentes com um pH inadequado pode causar um problema em 

métodos de tratamento biológicos, devido aos microrganismos serem sensíveis a 

mudanças no pH (CESTESB, 2008). 

2.3.4.  Proteínas  

 

São produtoras de nitrogênio e possui carbono, hidrogênio, oxigênio e em menor 

concentração de fósforo, enxofre e ferro. As proteínas são o principal constituinte de 

organismo animal, mas ocorrem também em plantas. O gás sulfídrico presente nos 

esgotos é proveniente do enxofre fornecido pelas proteínas (CHAGAS, 2000). 

2.3.5.  Fósforo 

 

O fósforo pode ser apresentado tanto na matéria orgânica (excretas humanas) 

como na matéria inorgânica (polifosfatos e ortofosfatos), esse ultima com origem de 

detergentes e outros produtos domésticos (Von Sperling, 1996). O fosforo nos 
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detergentes ocorre na água residuária bruta, na forma de polifosfatos solúveis ou após a 

hidrolise, na forma de ortofosfatos, a forma do ortofosfatos se apresentam na água, é 

relacionado ao pH.  

A importância do fósforo é devido a ser um nutriente essencial para o 

crescimento de microrganismos responsáveis pela estabilização da matéria orgânica, 

que é encontrado em esgotos domésticos em quantidade suficiente para ocorrer o 

processo de estabilização, no entanto em despejos industriais pode ser eficiente. O 

fósforo ainda é importante para o crescimento de algas, causando o fenômeno de 

eutrofização de lagos e represas (Von Sperling, 1996). 

2.3.6.  Nitrogênio  

 

 O nitrogênio pode ser encontrado nas diferentes formas, desde na urina em 

animais, como em diferentes estados de oxidação, como o nitrogênio orgânico, 

nitrogênio amoniacal (NH3/NH4
+), o nitrito (NO2

-) e o nitrato (NO3
-) (Jordão e Pessoa, 

2005). 

O nitrogênio também pode ser encontrado em forma amoniacal, em amônia livre 

(NH3), quanto em íon amônio (NH4), A amônia livre é altamente toxica para os peixes, 

indicando também poluição recente em um corpo d’agua, sendo presente em esgoto 

bruto, tendo sua origem na ureia, que é hidrolisada e assim não sendo encontrada 

facilmente no esgoto bruto (PROSAB, 2009). Como por exemplo, no trabalho de 

Gazolla (2003), a mortandade para peixes ficou entre 2 a 3 mg/L, entre o período de 24 

a 96 horas, com mortalidade superior a 40%, 

A conversão do nitrogênio amoniacal se deve pela amonificação, que é o 

processo de transformação com origem do nitrogênio orgânico, se dando a partir de 

bactérias (SILVA FILHO, 2009). 

Ainda comenta (SILVA FILHO, 2009) o processo de nitrificação, dividido em 

dois processos, o primeiro, com a oxidação de amônia para nitrito, processo chamado de 

nitritação, o segundo processo, de nitrito para nitrato por oxidação, chamado de 

nitratação. A nitrificação é importante para conhecer o funcionamento do tratamento do 

esgoto, idades máximas e mínimas do lodo que é inserido no reator assim como o 

volume, concentração de OD (van Haandel e Marais, 1999). [ 
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2.4.  A INDÚSTRIA DA CARNE 

 

Frigoríficos e matadouros são unidades que se tem o objetivo de realizar abate, 

manipulação, preparo e conservação de produtos de origem animal com aproveitamento 

dos subprodutos não comestíveis (SENAI, 2003). 

A indústria de processamento de carne realiza o abate, evisceração da carcaça, 

fabricação de produtos de produtos da carne, como embutidos, enlatados e subprodutos 

que terão como graxas, ossos, cabeças, sangue e vísceras (KRIEGER, 2007). 

É descrito por Pacheco (2008) as características da indústria frigorifica, pelo seu 

processo produtivo da carne e seus derivados, com normas sanitárias que visam à 

segurança alimentar, sendo classificadas da seguinte forma: 

 Abatedouro: local que animal é abatido, com produção de carne com ossos e 

vísceras comestíveis.  

 Frigoríficos: Industrializam a carne, com produção de derivados e subprodutos.  

 Graxarias: processam subprodutos e resíduos dos abatedouros ou frigoríficos, 

produzindo gorduras, rações e até adubos. 

 

2.5. NITROGÊNIO NO EFLUENTE 

2.5.1.  Eutrofização 

 

A eutrofização é causada por nutrientes em excesso para organismos 

fotossintetizantes (SOUTO, 2009). De acordo com Figueirêdo et al(2007), a 

eutrofização das águas significa seu enriquecimento por nutrientes, como nitrogênio e 

fosforo, que leva ao crescimento excessivo de plantas aquáticas, causando um 

desequilíbrio no corpo hídrico, diminuindo a qualidade da água, com a redução do 

oxigênio dissolvido, principalmente a noite, quando não acontece a fotossíntese. 

Com o objetivo de diminuir os riscos de eutrofização do corpo receptor, o estado 

do Rio Grande do Sul, a Resolução CONSEMA 128/2006 em seu artigo 20, estabelece 

parâmetros para lançamentos de efluentes que contém nitrogênio: 20mg.L-1 do 

Nitrogênio Amoniacal, independentemente da vazão de lançamento; 20 mg.L-1 de 

Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK) para vazões até 1000m³/dia, 15 mg.L-1 de NTK para 

vazões de lançamento de 1000 a 10000m³/dia e 10 mg.L-1 de NTK para vazões 

superiores a 10000m³/dia. 
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2.5.2. Toxidade 

 

A forma NH3 tem predominância em pH alto, a toxidade por amônia será maior 

quanto maior for o pH do efluente para uma mesma concentração de nitrogênio 

amoniacal, quando houver consumo de alcalinidade, seja por lançamentos de efluentes 

com o pH elevado, seja por atividade autotrófica aquática (fotossíntese ou nitrificação), 

o pH pode vir a aumentar e com isso aumentar a toxidade por amônia (SOUTO, 2009). 

 

2.6.  REMOÇÃO BIOLÓGICA DO NITROGÊNIO  

 

Existem processos realizados por microrganismos, que são capazes de oxidar o 

nitrogênio, estes processos são conhecidos como: fixação, amonificação, nitrificação e 

desnitrificação (ZOPPAS, 2012).  

Inicialmente, o nitrogênio gasoso no ar é reduzido no solo ou na água a amônia  

por fixação bacteriana, a amônia formada ou mesmo aquela produzida através da 

decomposição de compostos nitrogenados orgânicos nitrogenados orgânicos, assimilada 

para síntese celular ou oxidada a nitrato pelas bactérias nitrificantes. A oxidação da 

amônia a nitrito possui a hidroxilamina como composto intermediário. O nitrato 

formado a partir do nitrito é convertido através do processo de desnitrificação a óxido 

nitroso e nitrogênio gasoso que retorna a atmosfera (BROCK, 1991). 

2.6.1.  Nitrificação 

 

O processo de nitrificação depende do consumo de oxigênio, assim o 

lançamento de efluentes com uma quantidade elevada de nitrogênio amoniacal, podendo 

causar diminuição na concentração de oxigênio dissolvido, comprometendo o corpo 

hídrico (SOUTO, 2009). 

É a primeira etapa do processo biológico de eliminação do nitrogênio via 

nitrificação/desnitrificação, que se consiste na oxidação biológica do nitrogênio 

amoniacal por bactérias amônio oxidantes (AOB) e bactérias nitrito oxidantes (NOB), 

que é um grupo de bactérias que tem a característica de obter energia para crescer da 

oxidação dos compostos inorgânicos (NH4
+ e NO2

-) utilizando o carbono inorgânico 

(CO2) como fonte de carbono e o oxigênio (O2) como aceptor de elétrons (BELTRAN, 

2008). 
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As AOB oxidam o amônio para nitrito, como é demonstrada na equação 1, onde 

pode ser encontrado gêneros como as Nitrosocooccus, Nitrospira e Nitrosomonas, esta 

ultima é a mais estudada. As NOB oxidam o nitrito para nitrato, como é visto na 

equação 2, neste grupo pode ser relacionada os gêneros Nitrospira, Nitrospina, 

Nitrococcus e por ultimo o grupo mais estudado, as Nitrobacter (BELTRAN, 2008). 

 

NH4
+ + 1,5 O2 →NO2 + 2H+ + 2H2O                                                                             (1) 

 

80,7NH4
++ 144,55O2 +160HCO3

- → C5H7NO2+79,7NO2
 - + 82,7H2O+155,4H2CO3 

NO3
-                                                                                                                                 (2) 

A reação final é composta da seguinte forma: 

NH4
++1.86O2 + 1,98HCO3

-  → 0,020C5H7NO2 +  0,98NO3
- +1,88H2CO3 + 1,04H2O                                                                                                  

(3) 

Na nitrificação acontece a produção de hidroxilamina (NH2OH) como 

composto intermediário. Primeiramente, as AOB transformam o amônio em 

hidroxilamina por uma enzima amônio mono oxigenase (AMO). Posteriormente é 

convertida a hidroxilamina em nitrito devido à enzima hidroxilamina óxido reductase 

(HAO), sendo esse processo o que permite obter energia para as AOBs (BELTRAN, 

2008). 

O mesmo autor ainda comenta que a oxidação da hidroxilamina produz 4 

elétrons, único sitio redutor onde se gera energia, que significa que estas bactérias tem 

um rendimento e crescimento baixo. 

 

2H+ + NH3 + 2e- 
 →NH2 OH+ H2O                                                            (4) 

                                  

NH2 OH+ H2O → HNO2 + 4H+ + 4e-                                                      (5) 

 

Estas reações fazem ter a possibilidade de realizar a oxidação da amônia e do 

nitrito energeticamente favoráveis (-ΔGº= 250-350 kJ/mol ), Porem com oxigenação 

insuficiente, as AOB podem produzir óxidos de nitrogênio (NO e N2O), diminuindo 

ainda mais o rendimento e crescimento bacteriano (ZOPPAS, 2012). 

2.6.2.  Cinética da nitrificação   
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As bactérias nitrificantes são autotróficas e possuem velocidades de crescimento 

mais baixas em relação às bactérias heterotróficas (JETTEN, 2001). O processo de 

nitrificação é limitado pela concentração de OD e temperatura, além de ser inibido pela 

concentração de amônia e acido nitroso. Na cinética da nitrificação se consideram o tipo 

de inibição: por substrato e competitiva, também está incluído o efeito produzido pela 

limitação de substrato (nitrogênio) e oxigênio dissolvido, demonstrando a dependência 

das bactérias nitrificantes em relação à concentração dos seus substratos. 

De acordo com Zoppas (2012), é afirmado que o pH, a temperatura e a 

concentração de oxigênio dissolvido pode ter efeito sobre a ativação ou desativação do 

metabolismo das AOBs e NOBs, concluindo que a importância de ter um controle 

permanente do sistema de tratamento para otimizar o processo de  nitrificação. 

2.6.3.  Desnitrificação 

 

É conceituado por Zoppas (2012) por um processo respiratório anóxico por 

bactérias heterotróficas que incluem grupos como Alcaligenes, Paracocus, 

Pseudomonas, Thiobacilus e Thiosphaera. Responsável pela remoção do nitrato a oxido 

nítrico, oxido nitroso e gás nitrogênio (METCALF & EDDY, 2003). 

No processo de desnitrificação, os microrganismos oxidam um substrato e os 

equivalentes da redução são transferidos ao nitrato, atuado como aceptor final de 

elétrons na cadeia respiratória. Em consequência, para que se produza desnitrificação é 

necessário um substrato oxidável e uma concentração adequada de nitrato (ABREU, 

1994). 

Em tratamentos biológicos de efluentes, é baixa a presença de substrato com 

maior facilidade de ser degradado. Com uma relação carbono/nitrogênio (C:N) maior do 

que 4, a taxa de desnitrificação se incrementa de um fator 1,5 a 1,7. Relações C: N 

menores do que 2,5 não permitem uma desnitrificação eficiente, sendo  necessária uma 

fonte de carbono externa (HELMERMADHOK et al., 2002). 

É comentado por (Zoppas, 2012),que existe uma dificuldade em controlar a 

dosagem exata de matéria orgânica que ocorra uma desnitrificação sem prejudicar a 

primeira etapa de remoção, a nitrificação, devido ao acúmulo de nitrito e nitrato quando 

a fonte de carbono é insuficiente  ou resíduos orgânicos em excesso quando a fonte de 

carbono for excessiva. Além disso, é preciso remover a biomassa heterotrófica, devido 

ao seu maior rendimento comparada às autotróficas nitrificantes (LI et al., 2013).  
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A Equação 5 mostra a desnitrificação utilizando como fonte de carbono o 

acetato (MA et al., 2008):  

 

5CH3 COO- + 8NO3 
- → 4N2 + 10CO2 + 6H2 O + 8OH-                                 (6) 

 

Na equação anterior, a desnitrificação produz alcalinidade. Apesar das bactérias 

desnitrificantes possuírem a capacidade de utilizar nitrato como receptor de elétrons, o 

oxigênio é preferido se presente na água bruta (ZOPPAS, 2012). 

A mesma autora ainda comenta que a concentração de OD deve ser mantida em 

um valor baixo, para reduzir de nitrato e nitrito. Na prática, a alcalinidade natural das 

águas residuárias poderá ter um valor inferior para manter um pH estável no reator onde 

ocorre a nitrificação. Isso é comum quando o sistema é totalmente aeróbio, ou seja, 

quando a nitrificação se desenvolve, sem que a desnitrificação ocorra. Nesse caso, 

torna-se necessário aumentar o pH da água residuária, o que geralmente é feito através 

de adição de cal (BUENO, 2011). 

2.6.4.  Nitrificação e desnitrificação simultânea (SND) 

 

Na nitrificação e desnitrificação simultânea (SND), a nitrificação e 

desnitrificação ocorrem em um mesmo reator, sem separação, nas mesmas condições e 

ao mesmo tempo (METCALF & EDDY, 2003). 

Zoppas (2012) comenta que a SND ocorre dentro do biofilme ou flocos 

microbianos, devido ao gradiente de oxigênio através da biomassa, a mesma autora 

ainda comenta que as bactérias nitrificantes permanecem em áreas que possuem maior 

concentração de oxigênio, enquanto as bactérias desnitrificantes estão em áreas onde a 

concentração de oxigênio é menor, com a distribuição desigual de oxigênio propicia 

condições ideais às bactérias tanto nitrificantes quanto desnitrificantes. 

Ainda, a mesma autora comenta que quando a remoção de nitrogênio se dá em 

reatores que operam em reator sequencial por batelada, é necessário considerar que 

existem dois períodos de acordo com a presença ou ausência de matéria orgânica 

facilmente degradável: 1. Período de saciedade: ocorre quando existe excesso de 

matéria orgânica exógena como lipídios de glicogênio e polihidroxibutirato – PHB em 

condições adversas. O substrato de reserva dominante é o PHB. As bactérias 

autotróficas e heterotróficas consomem o oxigênio rapidamente. No período de 
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saciedade, o oxigênio é utilizado na nitrificação, oxidação do acetato e no crescimento 

da biomassa aeróbia; 2. Período de fome: quando a matéria orgânica exógena foi 

totalmente consumida. Sendo que o PHB armazenado pode ser usado como uma fonte 

de matéria orgânica para a desnitrificação, o que explicaria porque o fenômeno é típico 

dos sistemas de SND operados em modo de SBR (CIUDAD, 2007). 

 Para obter uma SND completa, a taxa de oxidação de amônio deve ser 

semelhante à taxa de desnitrificação. Como a nitrificação autotrófica é geralmente mais 

lenta em comparação com a desnitrificação, é necessário que haja um substrato orgânico 

lentamente degradável; esse substrato orgânico pode se encontrar intrinsicamente no 

efluente. A conversão de carbono orgânico facilmente biodegradável em um polímero 

de armazenamento bacteriano, tal como poli-β-hidroxibutirato, preserva o carbono 

orgânico solúvel como substrato lentamente degradável (COX, 2009).  Ainda Zoppas 

(2012) afirma que apenas os sistemas com tempos de detenção elevados como os 

processos com aeração prolongada são capazes de acomodar simultaneamente a 

nitrificação e a desnitrificação. 

 

2.7. FORMAS DE TRATAMENTO 

2.7.1.  Processos de tratamento de esgoto 

 

Existem vários processos para tratar esgoto, sejam eles individuais ou 

combinados (MOTA, 1997), o mesmo autor ainda comenta que a forma de tratamento 

deve levar em conta as características do esgoto, como sua composição e de que forma 

deverá ficar o efluente após o tratamento, levando em conta também o corpo receptor 

que receberá o despejo do efluente tratado. Outro fator que deve ser levado em conta é a 

disponibilidade de área, eficiência do processo e se é viável economicamente (MELLO, 

2007). 

As etapas de tratamento de esgoto podem ser dividas em níveis de acordo com 

Mota (1997). 

 Tratamento Preliminar: remoção de sólidos grosseiros (grade) e remoção 

de areia (caixa de areia) 

 Tratamento Primário: - decantação de sólidos – lodo (decantador 

primário); - digestão do lodo (digestor); - secagem do lodo (leitos de secagem, 

adensamento, desidratação). 
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 Tratamento secundário: - remoção da matéria orgânica (tratamento 

biológico); - decantação do lodo (decantador secundário); - eliminação de 

microrganismos patogênicos (desinfecção). 

  Tratamento terciário: - remoção de nutrientes, metais pesados, 

compostos não biodegradáveis, microrganismos patogênicos. 

Ainda pode ser classificado o tratamento em físico, químico e biológico (Von 

Sperling, 1996). Processos que existem atividades como decantação, filtração, 

incineração e diluição podem ser caracterizados como processos físicos. A adição de 

elementos químicos caracteriza um processo químico. E a adição de microrganismos 

para que ocorra a degradação do efluente é considerado um processo biológico 

(MELLO, 2007). 

2.7.2. Etapas do tratamento 

 

2.7.2.1. Tratamento preliminar  

 

Sua função é remover sólidos mais grosseiros e areia com mecanismos físicos, 

utilizando grades para sólidos grosseiros e caixa de areia para remoção de areia. 

Destinam-se tais mecanismos para proteger tubulações, válvulas, bombas e demais 

equipamentos da estação de tratamento (MOTA, 1997). 

 

2.7.2.1.1.  Gradeamento 

 

A remoção é feita através de grades, por onde passam materiais com dimensões 

maiores que das grades, sendo a primeira unidade de uma estação de tratamento de 

esgoto, não existindo apenas quando não existem sólidos grosseiros no efluente 

destinado a tratamento (MARÇAL JUNIOR, 2001). 

A proteção das unidades com a remoção de sólidos grosseiros de acordo com 

Von Sperling (2005) é: 

 Bombas e tubulações  

 Unidades de tratamento subsequentes 

  Corpos receptores. 
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Tabela 2- Classificação das grades.  

Tipo Espaçamento (cm) 
Grade grosseira 4-10 

Grade média 2-4 
Grade fina 1-2 

Fonte: Jordão e Pessoa (1995) 

Neste sistema possuem grades grossas, médias e finas, de acordo do 

espaçamento entre as barras. Para Marçal Júnior (2001), as grades grosseiras são 

utilizadas, quando o esgoto apresenta alta quantidade de sujeira. Nas grades são retidas 

pedras, pedaços de madeira, brinquedos, animais mortos e outros objetos maiores 

dimensões. Ainda comenta o autor, as grades médias e finas devem ser utilizadas para 

retirada de partículas, que não ficaram retidas nas grades grosseiras. As grades finas e 

médias só devem ser instaladas, sem o gradeamento grosseiro, no caso de remoção 

mecânica dos resíduos. 

 

2.7.2.1.2. Caixa de areia  

 

Também conhecidas como desaneradores, Marçal Junior (2001), comenta que as 

partículas de areia devem ser retiradas antes do processo biológico, por possuírem 

características abrasivas, inertes e tenderem a se acumular nos sistemas de tratamento. 

Os objetivos para remoção da areia de acordo com Von Sperling (2005): 

 Evitar abrasão nos equipamentos e tubulações; 

 Eliminar ou reduzir a possibilidade de obstrução em tubulações, tanques, 

orifícios, sifões etc;  

 Facilitar o transporte do liquido, principalmente a transferência de lodo, 

em suas diversas fases. 

O mesmo autor ainda comenta que o mecanismo de remoção da areia é 

simplesmente o de sedimentação: os grãos de areia, devido ao seu maior tamanho e 

densidade, vão para o fundo do tanque, enquanto a matéria orgânica, sendo de 

sedimentação em menor velocidade, permanece em suspensão, seguindo para as 

unidades subsequentes. 

 

2.7.2.1.3. Tratamento primário 
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O tratamento primário consiste na etapa de tratamento de esgotos destinada à 

remoção de sólidos em suspensão sedimentáveis e sólidos flutuantes (DIELLE, 2014). 

O mesmo autor ainda comenta que após passar pelo tratamento preliminar, não 

foram removidas totalmente as partículas com sólidos em suspenção, constituídos 

principalmente por matéria orgânica. No tratamento primário, o esgoto percorre por 

unidades conhecidas como decantadores primários com o objetivo de sedimentar a 

matéria orgânica no fundo do tanque, formando uma massa solida constituindo o lodo 

primário bruto, sendo retirado por raspadores mecânicos. 

A remoção da matéria orgânica acarreta na redução da carga de DBO que afluirá 

ao tratamento secundário, onde sua remoção é mais onerosa. A eficiência de remoção de 

sólidos em suspensão situa-se em torno de 60 a 70%, e a de DBO em torno de 25 a 35% 

(VON SPERLING, 2005). 

 

2.7.2.1.4. Tratamento secundário 

 

De acordo com Von Sperling (2005), o objetivo do tratamento secundário, é a 

inclusão de uma etapa biológica, ou seja, a remoção da matéria orgânica é feita por 

microrganismos através de reações bioquímicas. 

Ainda o autor comenta as etapas do tratamento secundário que podem ser 

divididas em: 

 Lagoas de Estabilização 

 Sistemas Anaeróbios 

 Lodos Ativados 

 Processos de Disposição Sobre o Solo 

 Reatores Aeróbios 

 

2.7.2.1.5. Lagoas de estabilização  

 

De acordo com Von Sperling (2005), as lagoas de estabilização são unidades 

projetadas, construídas e operadas com a finalidade de tratar os esgotos. No entanto, a 

construção é simples, principalmente em movimento de remover o solo e preparar os 

taludes. Possui basicamente sete variantes de lagoas de estabilização, como comenta o 

mesmo autor:  
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 Lagoas facultativas;  

 Lagoas de maturação;  

 Sistemas lagoas anaeróbias – lagoas facultativas;  

 Lagoas aeradas facultativas; 

  Sistema de lagoas aeradas de mistura completa – lagoas de decantação; 

  Lagoas de polimento; 

  Lagoas de alta taxa. 

 

2.7.2.1.6.  Lagoas facultativas 

 

O processo de lagoas facultativas simples, já que ele depende apenas de 

processos naturais, entrando o esgoto efluente numa extremidade da lagoa e saindo na 

extremidade oposta. No caminho entre as extremidades, o esgoto sofre uma série de 

transformações (VON SPERLING, 2005). Após a entrada do esgoto, parte de sua 

matéria orgânica em suspensão (DBO particulada) tende a sedimentar, formando o lodo 

de fundo, sofrendo um tratamento anaeróbio. Já a matéria orgânica dissolvida (DBO 

solúvel), e a em suspensão de pequenas dimensões (DBO finamente particulada) 

permanecem dispersas na massa líquida. Estas sofrerão decomposição aeróbia por 

bactérias facultativas. Essas bactérias precisam de oxigênio, que é fornecido por trocas 

gasosas da superfície líquida com a atmosfera e pela fotossíntese realizada pelas algas 

presentes na lagoa. 

Segundo Mota (1997) que para a eficiência das lagoas facultativas, é necessário 

uma fonte de energia luminosa (radiação solar), razão pela qual este recomendado para 

regiões como o Nordeste brasileiro. Ainda de acordo com o mesmo autor, as lagoas 

facultativas têm profundidades pequenas, entre 1,0 e 2,0m, o que garante uma melhor 

penetração dos raios solares. O processo de lagoas facultativas é exclusivamente 

natural, devido a isso, a estabilização da matéria orgânica acontece em taxas muito 

lentas, necessitando de um tempo superior a 20 dias e necessita de grandes áreas, como 

comenta Von Sperling (2005). Por outro lado, o fato de ser um processo natural, é 

aliado à facilidade de operação. 

 

2.7.2.1.7.  Lagoas de maturação 
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São unidades dispostas após a lagoa facultativa, sendo seu principal objetivo a 

remoção de coliformes fecais, e não a remoção adicional de DBO. As lagoas de 

maturação são uma alternativa bastante viável economicamente em relação à 

desinfecção do efluente por métodos mais convencionais, como a cloração, como 

comenta Von Sperling (2005). O ambiente mais indicado para a sobrevivência dos 

microrganismos patogênicos é o intestino do ser humano. Fora deste ambiente, os 

organismos patogênicos tendem a morrer. A lagoa de maturação é planejada de forma a 

criar um ambiente para que esses organismos não sobrevivam. De acordo com Mello 

(2007), nas lagoas de maturação possuem condições ambientais para que as bactérias 

patogênicas morram, como radiação ultravioleta, elevado pH, elevado ,temperaturas 

mais baixas que o corpo humano, falta de nutrientes e predação por outros organismos. 

Ainda Von Sperling (2005), comenta que as lagoas de maturação adotam profundidades 

de até 1 metro.  

 

2.7.2.1.8.  Lagoas anaeróbias- lagoas facultativas 

 

As lagoas anaeróbias são reservatórios com maior profundidade (4,0 a 5,0m) e 

possuem áreas menores em relação às lagoas facultativas. Nelas ocorre o processo de 

decomposição da matéria orgânica por bactérias anaeróbias (VON SPERLING, 2005). 

No entanto, Mota (1997), afirma que apesar das lagoas anaeróbias ocuparem áreas 

menores do que as lagoas facultativas, elas possuem uma menor eficiência na remoção 

da DBO. 

Existe uma forma de combinar, lagoa anaeróbia com lagoa facultativa, 

implicando em dimensões menores para a segunda unidade, uma vez que parte da carga 

orgânica é removida na primeira (MOTA, 1997). 

 

2.7.2.1.9.  Lagoas aeradas facultativas 

 

Possuem características de áreas menores em relação às lagoas facultativas.  

PROSAB (2006) afirma que os mecanismos de remoção da DBO são similares aos de 

uma lagoa facultativa, diferenciando-se somente pelo fato de grande parte do oxigênio 

ser fornecido por aeradores mecânicos.  
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Devido à lagoa ser também facultativa, uma grande parte dos sólidos do esgoto e 

da biomassa bacteriana (formada em decorrência da aeração) sedimenta, sendo 

decomposta em forma anaeróbia no fundo. 

 

2.7.2.1.10.  Sistema de lagoas aeradas de mistura completa – lagoas de decantação 

 

Em uma lagoa aerada de mistura completa, o nível de energia gerado pela 

aeração cria uma turbulência tal que, além de garantir a oxigenação, permite ainda que 

todos os sólidos sejam mantidos dispersos no meio líquido (VON SPERLING, 2005). 

O mesmo autor ainda afirma que entre os sólidos mantidos em suspensão e em 

mistura completa, se incluem além da matéria orgânica com origem nos esgotos, 

também as bactérias (biomassa), existindo um maior contato matéria orgânica com as 

bactérias, promovendo uma melhor eficiência do sistema.  

Ainda segundo o ultimo autor, mesmo com boa eficiência de remoção de matéria 

orgânica, a qualidade do seu efluente ainda não deve ser lançada diretamente em corpos 

receptores, devido à biomassa permanecer em suspensão. Existindo a necessidade de 

uma unidade a jusante, na qual a biomassa em suspensão deve-se sedimentar. Essa 

unidade é a lagoa de sedimentação. O efluente da lagoa de sedimentação sai com menor 

teor de sólidos, podendo ser lançado diretamente no corpo receptor. 

 

2.7.2.1.11.  Lagoas de polimento 

 

As lagoas de polimento são semelhantes às lagoas de maturação, porem possui 

este nome por realizarem o polimento de efluentes de estações de tratamento, em 

particular reatores anaeróbios do tipo UASB.  

É comentando por Von Sperling (2005), que as lagoas de polimento não 

alcançam elevadas eficiências de remoção de DBO, necessitando de um pós-tratamento, 

ou seja, um polimento. o autor continua complementando que além de se ter uma 

remoção eficiente de organismos patogênicos, se obtém um certo polimento na 

qualidade do efluente, em termos de remoção de matéria orgânica. 

 

2.7.2.1.12.  Lagoas de alta taxa 
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As lagoas de alta taxa são aplicadas para propiciar a produção de algas, em um 

ambiente totalmente aeróbio. Von Sperling (2005) comenta que as lagoas possuem  

profundidades menores (inferiores a 0,8m), garantindo a radiação solar alcance toda 

massa liquida.  

O mesmo autor afirma que em consequência disso, a atividade fotossintética é 

elevada, garantindo altas concentrações de oxigênio dissolvido e pH elevado (consumo 

do gás carbônico, ou seja, da acidez carbônica na fotossíntese).  Contribuindo assim 

para eliminar os organismos patogênicos e remoção de nutrientes. 

 

2.7.2.1.13.  Sistemas anaeróbios 

 

São unidades de tratamento de esgoto onde possuem processos biológicos, onde 

bactérias degradam a matéria orgânica presente no meio, sem necessidade de oxigênio 

para respiração. 

O tratamento anaeróbio em relação aos métodos convencionais oferece 

benefícios como (MARÇAL JÚNIOR, 2001):  

 Baixa produção de lodo biológico,  

 Dispensa energia para aeração,  

 Produção de metano,  

 Pouca necessidade de nutrientes,  

 O lodo pode permanece ativo durante meses sem alimentação,  

 O processo pode trabalhar com altas e baixas taxas orgânicas,  

Existem variantes de reatores anaeróbios, sendo os tipos mais utilizados no 

tratamento de esgotos domésticos, segundo Von Sperling (2005): filtro anaeróbio e 

reator UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), ou reator anaeróbio de fluxo 

ascendente e manta de lodo. 

 

2.7.2.1.14.  Lodos ativados e variantes 

 

O sistema de lodos ativados é bastante utilizado, principalmente em situações 

em que se deseja uma elevada qualidade de efluente com baixos requisitos de área 

(VON SPERLING, 2005). Porem, sua possui operação mais complexa, alto índice de 

mecanização e maior consumo de energia elétrica.  
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O sistema possui de uma unidade de aeração (reator aeróbio) e outra de 

decantação (decantador secundário). No reator, o oxigênio é fornecido ao esgoto, de 

forma mecânica, que será utilizado pelas bactérias aeróbias, presentes no meio, para 

decomposição da matéria orgânica proveniente do lodo do decantador secundário.  

Podem-se citar vários tipos de processos por lodos ativados, de acordo com 

(FEC UNICAMP, 2005): convencional, de aeração prolongada (fluxo continuo) e 

batelada (fluxo intermitente). Eles se diferenciam basicamente pelos equipamentos 

básicos que se utilizam. 

 

2.7.2.1.15. Lodos ativados convencional 

 

O sistema de lodos ativados convencional é constituído pelas seguintes etapas: 

reator, e decantador primário e decantador secundário.  Este sistema possui decantador 

primário com o objetivo da matéria orgânica em suspensão seja retirada do tanque de 

aeração gerando assim uma economia no consumo de energia (FEC UNICAMP, 2005).  

Possui tempo de detenção hidráulico é bem baixo, de 6 a 8 horas e a idade do 

lodo em entre 4 a 10 dias. Como o lodo retirado ainda  é jovem e possui grande 

quantidade de matéria orgânica em suas células, há necessidade de uma etapa de 

estabilização do lodo. (VON SPERLING,1997).  

 

2.7.2.1.16.  Sistema de lodos ativados de aeração prolongada  

 

A principal diferença do sistema de aeração prologada em relação ao sistema 

convencional é que a biomassa permanece mais tempo no reator (18 a 30 dias), porém 

com a mesma carga de DBO (FEC UNICAMP, 2005). Com isso o reator terá que 

deverá possuir maiores dimensões e irá possuir menor concentração de matéria orgânica 

por unidade de volume e menor disponibilidade de alimento para as bactérias que 

passam a consumir a matéria orgânica existente em suas células em seus metabolismos. 

Assim,  o lodo será estabilizado do tanque de aeração, não havendo necessidade de se 

ter um biodigestor. Este sistema também não possui decantador primário para evitar a 

necessidade de uma unidade de estabilização do lodo subsequente. Como a estabilização 

do lodo ocorre de forma aeróbia no reator, exigirá um maior consumo de energia 
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elétrica, no entanto com maior eficiência de remoção de DBO em relação a outros 

sistemas de lodos ativados (VON SPERLING, 1997). 

 

2.7.2.1.17.  Sistema de lodos ativados por batelada 

 

 Esse sistema possui apenas uma unidade e todas as etapas de tratamento do 

esgoto ocorrem dentro do reator. As etapas passam a serem sequências no tempo e não 

mais unidades distintas (FEC UNICAMP, 2005). A biomassa permanece no tanque e 

não havendo necessidade de sistema de recirculação de lodo. Um sistema de lodos 

ativados por batelada (fluxo intermitente) possui ciclos bem definidos de operação. São 

estes:  

 Enchimento, 

  Reação,  

 Sedimentação,  

 Esvaziamento e Repouso.  

Em sistemas que recebem esgotos de forma contínua, como por exemplo, as 

estações que recebem esgotos domésticos, existem a necessidade de ser ter mais de um 

tanque de aeração trabalhando em paralelo. Pois um tanque que esta no ciclo de 

decantação não pode estar recebendo esgotos e para isso deve haver outro tanque 

complementar que esteja no ciclo de enchimento.  

Este sistema pode funcionar tanto como um de lodos ativados convencional 

como um de aeração prolongada. (VON SPERLING, 1997). 

 

2.7.2.1.18.  Processos de disposição sobre o solo 

 

As formas mais comuns de disposição final de efluentes líquidos tratados são os 

cursos d’água e o mar. Porem, como afirma Von Sperling (2005), a disposição no solo é 

também um processo viável e aplicado em vários países no mundo. Os esgotos 

aplicados no solo conduzem à recarga do lençol subterrâneo e/ou à evapotranspiração.  

O esgoto tratado podem suprir as necessidades das plantas, tanto em termos de 

água, quanto de nutrientes.  Ainda segundo o ultimo autor, vários mecanismos de ordem 

física, química e biológica atuam na remoção dos poluentes no solo.  

Os tipos mais comuns de aplicação no solo são:  
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Sistemas com base no solo:  

 Irrigação (infiltração lenta)  

 Infiltração rápida (alta taxa ou infiltração – percolação);  

 Infiltração superficial;  

 Escoamento superficial;  

Sistemas com base na água:  

 Terras úmidas construídas (banhados artificiais).  

 

2.7.2.1.19.  Reatores aeróbios com biofilmes 

 

É dito por Von Sperling (2005) em relação a esses tipos de reatores que a 

biomassa cresce aderida a um meio suporte. Existem diversas variações como, por 

exemplo:  

 Filtros biológicos percoladores de baixa carga;  

 Filtros biológicos percoladores de alta carga;  

 Biofiltros aeradores submersos;  

 Biodiscos e variantes.  

De acordo com o ultimo autor, todos estes sistemas podem ser usados como pós-

tratamento do efluente de reatores anaeróbios. 

 

2.8.  TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DO LODO 

 

Segundo Von Sperling (2005), o termo de lodos ativados tem como conceito os 

subprodutos do tratamento de efluentes, e sua produção tem como origem do sistema de 

tratamento utilizado para a fase liquida. 

Ainda segundo o ultimo autor, existem três tipos de lodo:  

 Lodo primário: gerado a partir de processos que recebem o esgoto bruto 

em decantadores primários. Constituído por sólidos sedimentáveis do esgoto bruto;  

 Lodo secundário, biológico ou excedente: é gerado na etapa biológica do 

tratamento. Este lodo é a basicamente a biomassa que cresceu devido aos nutrientes 

fornecidos pelo esgoto efluente;  

 Lodo químico: lodo gerado em sistemas de tratamento que na etapa 

físico-química.  
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As etapas do gerenciamento do lodo, com os respectivos objetivos, de acordo 

com Von Sperling (2005), são:  

 Adensamento ou espessamento: é um processo que de concentração de 

sólidos no lodo visando reduzir sua umidade e, em decorrência, seu volume, facilitando 

as etapas seguintes de tratamento do lodo;  

 Estabilização: tem como objetivo de reduzir os maus odores no 

processamento e disposição do lodo;  

 Condicionamento: é um processo de preparação do lodo para a 

desidratação;  

 Desaguamento ou desidratação: têm por objetivo o teor de água e reduzir 

ainda mais o volume;  

 Higienização: objetivo de remover os organismos patogênicos;  

 Disposição final: destinação final dos subprodutos.  

 

3. METODOLOGIA 
 

Foi construído um reator em batelada sequencial em escala de bancada, usando 

materiais de baixo custo, com o objetivo de simular as condições que acontecem em 

escala real. Todo o aparato para o estudo foi montado no laboratório de Saneamento 

Ambiental- SANEAM no campus Ji-Paraná da Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR). 

 

 

Figura 1 - Esquema do reator em batelada sequencial com suas partes constituintes.  
Fonte: Autor 
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Entre os dias 21 de março de 2017 a 19 de maio de 2017, foram realizadas 

analises do efluente que foi tratado no reator por batelada. Sendo que as análises de 

nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato e DQO foram realizadas em menor número, 

totalizando 9 analises, devido a quantidade reduzida de reagentes, sendo realizadas em 

menor proporção na amostra, porem respeitando os parâmetros necessários, tendo o 

espectrofotômetro como equipamento de leitura com comprimento de onda para as 

equações requeridas. 

O efluente tem origem de uma indústria frigorifica no estado de Rondônia, Após 

a coleta do efluente, este foi armazenado em um freezer em temperatura de 4ºC, A 

circulação do efluente do reservatório presente no freezer para o reator foi feito de 

forma automática por bombas peristálticas e retirado do reator, controlado por 

temporizadores digitais ( Figura 2), com o objetivo de automatizar o processo, outros 

dois temporizadores para a automação da agitação e aeração. 

Pelos temporizadores, foi realizada uma programação para que durante um ciclo 

de 24 horas, mencionando a entrada, saída, agitador e aerador, cada função foi realizada 

automaticamente, se baseando em outros trabalhos que usaram a mesma tecnologia, 

Metcalf & Eddy (2003) usou a porcentagem para cada fase distribuída como: 

enchimento = 25%, reação = 35%, sedimentação = 20%, decantação = 15% e repouso = 

5%. Outro tempo utilizado foi por Neto (2010), que usava um ciclo de 8 horas, sendo 

possível realizar 3 ciclos ao dia, sendo 6 a 10 minutos de enchimento, 60 minutos para 

cada fase de reação anóxica e 70 minutos para cada fase de reação aeróbia, com 

enchimento sempre na fase anóxica. Os tempos de decantação de 40 minutos e de 

retirada de 20 minutos. 

 
Figura 2- Temporizadores escolhidos, modelo VINIK TDV-10, com a função de controlar cada 
função do reator, agitação, aeração, entrada e saída. 
Fonte: VINIK 
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Foi escolhido um ciclo de 24 horas, baseado no trabalho de Metcalf & Eddy 

(2003), com os seguintes tempos na tabela 3: 

Tabela 3-Tempo de cada ciclo no período de 24 horas 

Enchimento 32 minutos*  
Aeração 8 horas 
Agitação 7horas 
Sedimentação 3 horas 
Retirada 1 hora 

*Divididos em 5 ciclos a cada 1 hora. 

O volume de entrada foi determinado em 800 ml, o volume fixo em 975 ml. 

Com volume total de 1775 ml. Após o tratamento, foram realizadas análises de 

nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato e DQO, potencial de oxirredução, pH, temperatura, 

sólidos totais dissolvidos, sal, condutividade elétrica e resistividade. 

As análises pelo equipamento medidor de bancada fabricado pela empresa 

Hanna Instruments, modelo HI3512, que possui dois canais de comunicação, o primeiro 

canal realiza a analise de ORP, pH e temperatura, o segundo canal realiza a análise de 

TDS, sal, condutividade elétrica e resistividade elétrica. No equipamento mencionado, 

possui dois eletrodos para cada canal, inseridos no efluente disposto em um béquer.  

 

Figura 3- Equipamento medidor de escala de banca Hanna HI3512, responsável pela leitura de 
ORP, pH, temperatura, TDS, sal, Condutividade Elétrica e Resistividade Elétrica.  

Fonte: Hanna Instruments. 

 

3.1. ENCHIMENTO 

 

O efluente é coletado inicialmente a partir de um refrigerador a 4°C, mantendo 

suas características, dentro de um reservatório, bombeando o efluente do interior do 

freezer até o reator. 
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O bombeamento é acionado por um temporizador, também chamado de “timer”, 

com a programação inserida com os tempos citados anteriormente, automatizando o 

processo, mesmo sendo em escala de bancada. 

 

Figura 4- Processo de enchimento do efluente bruto no reator de lodos ativados por batelada 
sequencial, Data: Março de 2017.  
Fonte: Autor.  

 
3.2. AREAÇÃO 

 

O objetivo do processo consiste em inserir oxigênio para que ocorram as 

transformações biológicas de consumo da matéria orgânica e transformação da amônia. 

O aerador escolhido é o mesmo utilizado em aquários, devido à escala de bancada, ele 

funciona por 8 horas, ou seja, um terço do ciclo total. O mesmo também é acionado 

automaticamente por um temporizador digital. 

.  

3.3.  AGITAÇÃO 

 

A agitação é realizada por uma pá que é acoplada em um eixo de rotação, 

controlado por um temporizador e regulador de tensão, que aciona o agitador que 

funcionará interruptamente por 21 horas das 24 horas totais do ciclo. O dispositivo de 

aeração e agitação tem a pretenção realizar a reação pelos microrganismos. 

 

3.4.  SEDIMENTAÇÃO 
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O efluente nesse período estará em repouso, com a aeração e agitação 

desligadas, com o objetivo que ocorra a sedimentação, ou seja, que todos os sólidos se 

acomodem no fundo do reator no decorrer das 3 horas de decantação. 

 

3.5.  ESVAZIAMENTO 

 

Em um período de 30 minutos, ocorre o esvaziamento do efluente, mantendo o 

nível mínimo no reator. O efluente tratado é direcionado por bombeamento para um 

recipiente de coleta para análises. 

 

3.6.  ANÁLISES FISICO-QUIMICAS DO EFLUENTE. 

 

Foram realizadas as análises físico-químicas, nitrogênio amoniacal, nitrito, 

nitrato e demanda química de oxigênio, temperatura, potencial oxirredução, pH, 

condutividade elétrica, teor de sal e resistividade. 

 

Figura 5-Espectrofotômetro realizado para leitura das curvas de cada parâmetro, Data: Março 
de 2017,  
Fonte: Autor. 

3.6.1.  Determinação do nitrogênio amoniacal pelo método de nessler 

 

Para a realização de análises pelo método de Nessler foi adicionado 60µl de 

reagente de Nessler (KI + HgI + NaOH) a 3mL de amostra de efluente em tubos de 

ensaio.  As concentrações foram determinadas a partir da leitura em espectrofotômetro 

em um comprimento de onda de 425nm. 

3.6.2. Determinação de nitrito 
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Após coletar a amostra do efluente, este foi diluído na concentração desejada, 

sendo retirado 5ml de amostra diluída, adicionado 0,1 ml de sulfanilamida, com a 

posteri homogeneização da solução. Esperou-se 2 minutos para adicionar 0,1 de N-

Naftil, que deve ser homogeneizada novamente, adquirindo uma coloração roseada. 

Transcorrido 10 minutos, fez a leitura no espectrofotômetro no comprimento de onda de 

543nm. 

3.6.3. Determinação de nitrato  

 

Foi diluída a amostra na concentração desejada, e dessa nova amostra, foi 

retirado 1,25ml de efluente, sendo adicionados 0,250ml de brucina e 2,5ml de H2SO4, 

sendo protegidas as amostras da luz por um período de 10 minutos. Por medida de 

segurança, esse tipo de procedimento é feito em um digestor. A leitura foi 

espectrofotômetro no comprimento de onda de 410nm,  

3.6.4. Determinação de DQO 

 

Para determinação da DQO, foi levada as amostras para em um digestor, sendo 

adicionados 1,5ml de solução digestora em sequência é adicionado 3,5ml de solução de 

catalítica, com 2ml de água amostra. 

Em sequência, foi ligado o digestor, com a temperatura requerida de 150ºC, 

onde são colocadas as amostras em sequência, com a espera de 2 horas, para realizar a 

leitura no espectrofotômetro. Anotado a curva no equipamento, com a absorbância de 

420nm, levando em conta o valor do branco, ou seja, zerar o equipamento com amostra 

de água destilada.  
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Figura 6-Capela com objetivo de realização de determinações de Nitrogênio Amoniacal e 
DQO, com objetivo de proteção contra gases voláteis, Laboratório de Química, UNIR Campus 
Ji-Paraná. Data: Março de 2017. 
Fonte: Autor. 

3.7. TABULAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os dados foram organizados com o auxilio do Microsoft Office Excel 2010, foi 

calculada a eficiência dos parâmetros estudados em relação às características originais 

do efluente bruto com valores de entradas e saídas, sendo elaborado gráficos com o 

programa SigmaPlot versão 12. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1. ASPECTOS GERAIS 

 

Os resultados foram apresentados em formas de tabelas e gráficos com objetivo 

de facilitar a análise e comparação do efluente bruto e do efluente tratado pelo reator 

por batelada sequencial. 

Em relação ao efluente bruto, foi constatado em laboratório algumas 

características organolépticas como: odor forte e sua coloração amarelada. 

4.1.1. Caracterização do efluente bruto 

 

Foi realizada inicialmente, a caracterização do efluente bruto com o intuito de, 

verificar a sua empregabilidade no processo de SBR. 
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Tabela 4- Aspectos físico-químicos do efluente bruto. 

Parâmetro Concentração 
Nitrogênio amoniacal – mg.L-1 244 
Nitrito - mg.L-1 <0,1 
Nitrato - mg.L-1 3,1 
Demanda química de oxigênio - mg.L-1 660 
Potencial de redução – mv -138,6 
pH 9,82 
Condutividade Elétrica – μS 0,022 
Resistividade – Ω 50*107 
 

A concentração de nitrogênio amoniacal de 244 mg.L-1apresenta valores em 

desacordo com a Resolução CONAMA n 357. Conforme ressalta Dellagiustina (2000) 

os efluentes de origem agropecuária, se formam a partir da degradação da ureia contida 

no esterco dos animais, que são acondicionados antes do abate, o que acarreta em 

geração de fezes no local onde permanece, fator determinante para um tratamento do 

efluente. 

As concentrações de <0,1 mg.L-1e 3,1 mg.L-1 de nitrito e nitrato respectivamente, 

já atendem a resolução CONAMA Nº357 ,os baixos valores de nitrito e nitrato é 

explicado pela ausência do processo de nitrificação, que é a conversão de nitrogênio 

amoniacal a nitrito e posteriormente a nitrato, com redução do pH(VAN HAANDEL, 

1999).  Referente a esse parâmetro mencionado, o potencial hidrogeniônico de 9,82 do 

efluente bruto apresenta um caráter básico devido, principalmente, aos produtos de 

limpeza. Ao comparar o pH do efluente com o padrão presente na  Resolução 

CONAMA n° 430, nota-se que não atende ao estabelecido, em que o pH deveria possuir 

um valor entre 5 a 9.  

O valor encontrado de DQO obtido pelas análises foi de 660 mg.L-1, valor que 

conforme Pacheco (2008) expressa a alta carga de efluentes de frigorífico. Vale destacar 

que a análise de DQO é um indicativo da quantidade de oxidante que reage com a 

amostra, expressando em termos de oxigênio, dependendo da quantidade de oxidante 

consumido (APHA, 2005). 
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Figura 7-Comparativo entre o efluente bruto de tonalidade amarela forte e o efluente tratado  
após passar pelo processo do reator de lodos ativados por batelada sequencial, com uma 
coloração mais clarificada e sem odor forte em relação ao efluente bruto. Data: Março de 2017, 
Fonte: Autor.  
 

Nos parâmetros como potencial de redução (ORP), com valores negativos, 

indica que a solução aquosa tende a fornecer elétrons, com um valor de -138,6 milivolts. 

A resistividade determinada foi considerada alta, valor de 50.106 Ω, em 

conformidade com a condutividade elétrica baixa, uma vez que quanto maior a 

condutividade elétrica, menor é a resistividade elétrica. Devido ao fato de ter encontrado 

menos sólidos totais dissolvidos e o teor de sal ausente no efluente bruto, significando 

que é mais difícil de passar uma carga elétrica pelo líquido analisado.  

4.1.2. Caracterização do efluente no reator por batelada sequencial 

 

Foram realizados procedimentos para determinação dos valores, usando 

reagentes químicos e espectrofotômetro para determinar as curvas respectivas. 

Tabela 5- Características do efluente da indústria frigorífica tratado 

Data NH4
+ NO2

- NO3
- DQO 

21/03/2017 104,4 mg/L <0,1 mg/L 0,57 mg/L <50 mg/L 
28/03/2017 106,5 mg/L 0,8 mg/L 16,30 mg/L 90 mg/L 
03/04/2017 99,9 mg/L 9,9 mg/L 14,14 mg/L <50 mg/L 
18/04/2017 93,0 mg/L 0,5 mg/L 33,2 mg/L <50 mg/L 
25/04/2017 38,7 mg/L <0,1 mg/L 5,87 mg/L <50 mg/L 
03/05/2017 107,9 mg/L 10,7 mg/L 91,72 mg/L <50 mg/L 
04/05/2017 139,4 mg/L 21,9 mg/L 72,13 mg/L 300 mg/L 
11/05/2017 118,8 mg/L 19,9 mg/L 73,10 mg/L <50 mg/L 
19/05/2017 140,2 mg/L 9,2 mg/L 84,47 mg/L <50 mg/L 

Média 105,4 mg/L 8,1 mg/L 43,5 mg/L 82 mg/L 
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A média dos resultados de nitrogênio Amoniacal foi de 105,4 mg.L-1, valor 

superior ao preconizado na  Resolução CONAMA Nº430, que estabelece o limite de 20 

mg.L-1 . Percebe-se que mesmo após o tratamento, o efluente apresentou valor superior 

ao máximo estabelecido, ou seja, o limite está 5,27 vezes acima do permitido. O menor 

valor encontrado foi observado na quinta análise, concentração essa de 38,7 mg.L-1. 

Desta forma, sugere  um tratamento complementar para remoção do valor excedente. 

No entanto, deve-se ressaltar que o valor inicial do efluente sem o tratamento foi de 244 

mg.L-1, com o valor médio comparado, foi removido 57%. 

Outra forma para diminuir o teor de nitrogênio amoniacal no próprio SBR seria 

mudar o tempo do sistema, em especial a fase aeróbia. No trabalho realizado por Thans 

(2008), a concentração de nitrogênio amoniacal, que inicialmente era de 11,05 mg.L-1 

no efluente bruto, em seu processo de remoção atingiu 5,2 mg.L-1, mesmo que 

incialmente o seu efluente já estaria dentro dos limites legais para despejo. Assim,, 

houve uma proporção de remoção semelhante, tendem seu estudo, a  eficiência de 

remoção , de nitrogênio amoniacal foi de aproximadamente  47% 

Houve um aumento significativo de nitrito e nitrato ao decorrer das análises 

realizadas, acarretando em uma dificuldade em remoção de nitrogênio. Com a remoção 

de nitrogênio amoniacal, possivelmente o processo de nitrificação poderia ter 

apresentado uma maior eficiência caso ocorresse o maior tempo de adaptação visto as 

características desses tipos de micro-organismos, Pardi et al (2006), explica a 

dificuldade de remoção de nitrogênio amoniacal, devido a natureza do efluente, devido 

a sangue e gorduras, além do próprio esterco. Zoppas (2016) comenta que é necessária 

uma fonte externa de carbono orgânico para o processo de desnitrificação, assim como a 

falta de carbono inorgânico para nitrificação.  
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Figura 8- gráfico comparando a eficiência da remoção de Nitrogênio Amoniacal e Nitrogênio. 

A remoção de nitrogênio ficou atrelada a remoção de nitrogênio amoniacal, 

condicionante a realização da nitrificação e desnitrificação, devido à quantidade elevada 

de nitrogênio amoniacal mencionado por Jetten (2001), no qual a nitrificação é inibida 

pela quantidade de amônia.  

 

4.1.2.1 Analises ORP, pH, sal, condutividade elétrica e resistividade elétrica. 

 

O pH do efluente interfere diretamente no processo de nitrificação, sendo 

recomendada em algumas literaturas uma faixa de 7,0 a 8,5. Nos resultados obtidos, a 

mediana do pH foi de 8,56, demonstrando que durante o período de analises, o pH no 

período analisado, pode ter interferido no processo de nitrificação, não permitindo uma 

eficiência máxima na remoção do nitrogênio amoniacal. Essa influência é comentada 

por van Handeel e Marais (1999). 
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Figura 9- variação do pH durante o período, entre os meses de Março e Maio de 2017 

 

A aclimatação do efluente, possivelmente, explica a tendência da queda do pH 

durante o período, devido ao desenvolvimento das bactérias oxidadoras de amônia, 

aumentando as concentrações de nitrito e nitrato. 

O pH e ORP tiveram um comportamento semelhante, demonstrando uma 

correlação, mostrando que estiveram atrelados os dois fatores durante o período 

analisado. Os valores de ORP tenderam a diminuir de acordo com os valores do pH, 

tendendo de anti oxidante para oxidante, com o pH tendendo de alcalino para acido, na 

tabela a seguir, mostra os valores de pH, ORP e suas respectivas eficiências em 

remoção. No trabalho de Benatto (2012), é discutido sobre o ORP e pH juntamente com 

o OD como parâmetro de estabilização de águas residuárias de laticínios, no entanto, em 

seu trabalho o ORP possuía pontos de viragem, alternando entre valores negativos e 

positivos, não observado no SBR que permaneceu em valores negativos.  

Tabela 6-Comparação dos valores de pH e ORP com as eficiências em remoção 

DATAS DE 
ANÁLISE 

pH ORP 
(milivolts) 

Acidificação 
do pH 

Redução do 
ORP 

21/03/2017 9,82 -138,6 Efluente bruto Efluente bruto 
21/03/2017 9,81 -138,4 0% 0% 
23/03/2017 9,75 -136,2 1% 2% 
27/03/2017 9,62 -130,6 2% 6% 
30/03/2017 9,58 -127,8 2% 8% 
03/04/2017 9,08 -99 8% 29% 
11/04/2017 9,05 -99 8% 29% 
17/04/2017 8,65 -77,5 12% 44% 
18/04/2017 8,56 -72 13% 48% 
25/04/2017 7,83 -32,8 20% 76% 
27/04/2017 8,46 -67,7 14% 51% 
03/05/2017 8,41 -63,7 14% 54% 
04/05/2017 6,33 -52,7 36% 62% 
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05/05/2017 8,46 -67,9 14% 51% 
09/05/2017 8,4 -63,9 14% 54% 

 

A correlação calculada com a redução de ambas as variáveis analisadas, pelo 

programa Microsoft Excel 2010, pela correlação de Pearson, demonstrou que o valor 

ficou em 0,870, considerada uma correlação forte, demonstrando assim uma relação na 

redução do pH alcalino para ácido e o ORP que possuía o perfil de perder elétrons para 

ganhar elétrons, levando em conta que o pH no período que ficou dentro do faixa entre 

7,0 a 8,5, considerada propícia para a nitrificação, aumentando a remoção de Nitrogênio 

Amoniacal e posteriormente aumento das concentrações de Nitrito, Nitrato e DQO. 

Foi levado em conta que as análises de pH foram feitas em maior número que as 

análises de nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato, para um efeito de melhor comparação 

foi discriminado a seguir, os dados do pH apenas dos dias que também foram realizadas 

as demais amostras, para um melhor comparativo. 

Tabela 7-Comparação da eficiência de acidificação do pH com a remoção de nitrogênio 

Data Acidificação do 
pH 

Remoção NH4
+ Remoção N 

21/03/2017 Efluente bruto Efluente bruto Efluente bruto 
21/03/2017 0% 57% 58% 
28/03/2017 2% 56% 50% 
03/04/2017 8% 59% 50% 
18/04/2017 13% 62% 49% 
25/04/2017 20% 84% 82% 
03/05/2017 14% 56% 15% 
04/05/2017 36% 43% 6% 

 
A tabela anterior permite uma visão melhor entre a remoção do nitrogênio 

amoniacal, nitrogênio ante a redução do pH, que teve uma linearidade, ao contrário com 

o processo de remoção do nitrogênio e suas formas, com sua eficiência comprometida. 
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Figura 10- gráfico de dispersão entre as três variáveis em eficiência de remoção em percentual, 

entre os meses de Março e Maio de 2017.  

 

No gráfico, é notada que a eficiência da remoção de nitrogênio total foi atrelada 

a remoção do nitrogênio amoniacal. No trabalho de Thans (2008), a remoção de 

nitrogênio amoniacal foi atrelada a remoção de nitrogênio total, passando de 11,05 

mg.L-1 a 5,92 mg.L-1,enquanto que o nitrogênio total, da ordem de 34,45 mg.L-1  a 17,95 

mg.L-1 , possuindo uma média de 26,05 mg.L-1 , um comportamento similar aos 

resultados obtidos nesse presente trabalho.  Também Pickbrenner (2002), em seus três 

reatores por batelada sequencial obteve resultados de grande eficiência, com 74,5% em 

remoção de nitrogênio, 98,7% de nitrificação e 76,8% de desnitrificação, o valor 

máximo de nitrogênio encontrado em umde seus três reatores foi de 57,4 mg.L-1 e o 

mínimo 23,8 mg.L-1 de nitrogênio total. 

No efluente, até a segunda análise, devido a problemas com os dados, não foi 

encontrado teor de sal, indo de confronto com a literatura, devido a natureza do efluente 

de frigorifico ter teores de sal, após a regularidade de dados, foi encontrada, com uma 

média de 3,8% no efluente, valor que é citado por outros autores, como Feistel (2011).  
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Figura 11- teores de sais no efluente tratado pelo reator de lodos ativados por batelada 
sequencial entre Março e Maio de 2017.  

 

A condutividade eletrica obteve um crescimento acentuado, provalvemente, 

devido ao ambiente alcalino em sua maior parte do tempo, atrelado ao pH. Ao contrário 

a resistividade elétrica que se comportou de maneira inversa, tendo uma diminuição de 

quase 100%, sendo assim, as correntes elétricas puderam ser melhor penetradas no 

material, devido as reações que o efluente sofreu durante o período. 

 

Tabela 8- Valores de Resistividade Elétrica e Condutividade Elétrica, em unidades de Ω e μS 
respectivamente, durante o período analisado.  

Datas de 
Análise 

Resistividade 
Elétrica (Ω) 

Condutividade 
Elétrica (μS) 

27/03/2017 561 1783 
30/03/2017 561 1783 
11/04/2017 616 1625 
17/04/2017 566 1765 
18/04/2017 579 1722 
25/04/2017 717 1325 
27/04/2017 579 1729 
03/05/2017 622 1595 
04/05/2017 459 2178 
05/05/2017 545 1836 
09/05/2017 497 2010 
11/05/2017 466 2147 
19/05/2017 462 2190 
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A tabela mostrada acima, demonstra que a Resistividade Elétrica e 

Condutividade Elétrica foram inversamente proporcionais, pela correlação de Pearsol, 

foi obtido o valor de -0,45, comprovadamente que foram grandezas inversas. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O reator obteve uma eficiência parcial, devido ao baixo tempo operacional e 

fatores operacionais, como queima de componentes, ressalta-se a importância de 

monitoramento pelo operador, mesmo que seja um processo automatizado. Um dos 

fatores que efluenciaram foi pouco tempo de aclimatação do sistema. Porém o sistema 

por apresentar um TRH baixo, em relação ao sistema de lagoas, apresenta ser eficiente, 

com necessidades de melhorias para melhor remoção de nitrogênio. 

Diversas possibilidades podem ser elencadas  para aperfeiçoar a remoção de 

nitrogênio, uma delas poderia ser em relação do tempo de agitação, aeração ou mudar o 

volume do reator em escala de bancada, usando um menor volume de efluente. 

A ausencia de outros paramatros estudados como Oxigênio Dissolvido e DBO 

foram sentidas, no entanto se deve as limitações dos recursos em laborátorio 

Deve ser levado em conta a aplicação do SND com diferentes idades do lodo e 

diferentes tempos de ciclo, o que demandaria maior tempo de aclimatação do sistema, 

devido as caracteristicas de efluente de frigorífico difere de efluente doméstico, fator 

que pode interferir no processo de nitrificação e desnitrificação , justificando que se 

tenha ajustes nesse parâmetro, levando em conta que em um primeiro momento o 

tratamento se mostrou bastante relevante, justificando seu aperfeiçoamento para futuros 

trabalhos, tanto em escala de bancada como em escala real, devido a relevância da 

pesquisa de se buscar soluções tecnólogicas para o despejo correto em mananciais, com 

o intuito de melhoria da qualidade de vida das populações e da biota em seu entorno, 

tendo em vista que a jusante do despejo industrial tenha a possibilidade de usos dessa 

água.  
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