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RESUMO 

 

A geração e disposição inadequada de efluentes líquidos é um aspecto que afeta diretamente a 

qualidade de vida dos seres humanos. As concentrações de carga orgânica e nitrogenada 

podem acarretar sérios problemas aos ecossistemas aquáticos quando não estabilizadas antes 

de sua disposição final em corpos hídricos receptores. Visando subsidiar informações para 

melhorias em sistema de tratamento de efluentes, o presente trabalho objetivou avaliar a 

eficiência do uso de um sistema, em escala piloto, composto por uma configuração de lodos 

ativados, com o intuito de remover a matéria orgânica e nitrogênio amoniacal do esgoto 

proveniente de uma fossa séptica que atende  parte da Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR), campus de Ji-Paraná. Foram analisadas as seguintes características físico-químicas 

do efluente de entrada e saída do reator lodos ativados: Demanda Química de Oxigênio 

(DQO), nitrogênio amoniacal (N-NH4
+
) nitrito (N-NO2

-
), nitrato (N-NO3

-
), condutividade 

elétrica, pH, temperatura e turbidez. O efluente em questão demonstrou particularidades em 

relação as suas cargas poluentes, principalmente ao que diz respeito às elevadas concentrações 

de nitrogênio amoniacal, demonstrando que o efluente do campus citado se diferencia do 

esgoto doméstico tradicional. O sistema piloto se demonstrou muito dependente de 

monitoramento e manutenções, a sua operação foi realizada por sete meses, e foram avaliados 

quatro diferentes regimes de alimentação, com tempos de residência hidráulica de 4,5, 6,8, 

13,6 e 18,2 horas. As eficiências nas taxas de remoção dos poluentes demonstraram grande 

variabilidade, sendo que para a DQO a maior taxa observada aconteceu no primeiro regime 

(4,5 horas), onde obteve-se eficiência média de 62%. A remoção de nitrogênio amoniacal foi 

melhorada com um maior tempo de operação, obtendo eficiências superiores a 60% a partir de 

dez semanas de operação do sistema. A análise visual das imagens microscópicas do lodo 

gerado pelo sistema permitiu verificar a estrutura dos flocos, bem como os microrganismos 

presentes no mesmo, onde foi verificada a presença de espécies que atestam o bom 

funcionamento do sistema. 

 

Palavras-chave: Fossa séptica, tempos de detenção hidráulica, idade do lodo, nitrificação, 

microscopia.  
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ABSTRACT 

 

The inadequate generation and disposal of liquid effluents is an aspect that directly affects the 

quality of life of human beings. Concentrations of organic and nitrogenous load can cause 

serious problems to aquatic ecosystems when not stabilized before their final disposal in 

receiving water bodies. Aiming at subsidizing information for improvements in the effluent 

treatment system, the present work evaluated the efficiency of using a system, in pilot scale, 

composed by a configuration of activated sludge, with the purpose of removing the organic 

matter and ammoniacal nitrogen from the sewage coming from a septic tank that serves part 

of the Federal University of Rondônia (UNIR), Ji-Paraná campus. The following physical-

chemical characteristics of the effluent entering and leaving the activated sludge reactor were 

analyzed: Chemical Oxygen Demand (COD), ammoniacal nitrogen (N-NH4+), nitrite (N-

NO2-), nitrate (N-NO3-), electrical conductivity, pH, temperature and turbidity. The effluent 

in question showed certain particularities in relation to its pollutant loads, mainly with respect 

to the high concentrations of ammoniacal nitrogen, demonstrating that the effluent from the 

campus mentioned above differs from traditional domestic sewage. The pilot system proved 

to be very dependent on monitoring and maintenance, its operation was carried out for seven 

months, and four different feeding regimes of 4.5, 6.8, 13.6 and 18.2 hours were evaluated. 

The efficiencies in the rates of removal of pollutants showed great variability, and for COD 

the highest rate observed was in the first regimen, with a hydraulic residence time of 4.5 

hours, where an efficiency of 62% was obtained. The removal of ammoniacal nitrogen was 

improved with a longer operating time, obtaining efficiencies greater than 60% from ten 

weeks of system operation. The visual analysis of the microscopic images of the sludge 

generated by the system made it possible to verify the structure of the flakes, as well as the 

microorganisms present in it, where the presence of certain species was verified, which attest 

to the good functioning of the system. 

 

Keywords: Septic tank, hydraulic holding times, sludge age, nitrification, microscopy. 
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INTRODUÇÃO 

 

O acentuado crescimento demográfico é um fenômeno que está diretamente ligado ao 

aumento na geração de efluentes dispostos inadequadamente no meio ambiente. Estes 

resíduos, quando dispostos sem o prévio tratamento podem causar diversos prejuízos, dentre 

eles a alteração do equilíbrio dos ecossistemas, onde de maneira direta ou indireta afeta a 

qualidade de vida dos seres humanos. A geração e disposição inadequada de efluentes são 

aspectos que agravam ainda mais os problemas de escassez da água, principalmente quando 

são levadas em conta as características qualitativas das coleções hídricas.  

 De acordo com o relatório Progress on drinking water, sanitation and hygiene: 2000-

2017: Special focus on inequalities, do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e 

da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 2,2 bilhões de pessoas no mundo não têm 

acesso à serviços de água tratada e 4,2 bilhões de pessoas não são contempladas com serviço 

de saneamento adequado.  

 Os diversos poluentes encontrados em águas residuárias domésticas ou industriais 

como matéria orgânica, nutrientes, micropoluentes orgânicos e inorgânicos, microrganismos 

patogênicos, dentre outros, interferem diretamente na forma de tratamento da água servida à 

população. Neste sentido, a preservação desses corpos hídricos é uma prática de relevante 

importância e de interesse direto para os habitantes de determinada localidade. 

Neste contexto, há a necessidade não só da utilização das técnicas de tratamento 

disponíveis, mas também de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, visando assim, 

minimizar ao máximo os efeitos deletérios causados a poluição das águas e do meio ambiente 

(DEZOTTI, 2008). 

 Em locais que não são contemplados com rede coletora de esgotos é comum a 

utilização de soluções individuais de disposição, como as fossas sépticas. Não obstante, o 

efluente deste dispositivo é compatível com sua simplicidade de construção e custo, 

caracterizando um efluente mais estável em termos de matéria orgânica e sólidos em 
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suspensão, porém com cargas consideráveis de poluentes como o nitrogênio amoniacal e 

patógenos, podendo ocasionar a contaminação do solo e da água (JORDÃO e PESSOA, 2011; 

VON SPERLING, 2017). 

 De acordo com o Painel Saneamento, do Instituto Trata Brasil, Saneamento é Saúde, 

do ano de 2017, 52,36% dos brasileiros têm acesso à coleta de esgoto, cerca de 46% dos 

efluentes coletados são tratados. Verifica-se uma situação crítica na região Norte, onde apenas 

22,58% do esgoto gerado recebe tratamento, o número de pessoas que não tem acesso à rede 

coletora na região é de 89,9%. Em Rondônia, 95,5% da população não tem acesso à coleta de 

esgoto. 

A ineficiência de políticas públicas ao que tange a fiscalização dos despejos, as 

legislações normativas pouco restritivas em relação à qualidade dos efluentes lançados em 

corpos receptores e a lentidão de implantação dos serviços de coleta e tratamento de esgotos 

são fatores que contribuem para a contaminação de corpos hídricos, tornando problemas como 

a eutrofização cada vez mais frequentes.  

No Brasil, a Resolução nº 430/2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, fixando os 

valores máximos permitidos de concentrações de diversas substâncias, devendo esses ser 

obedecidos por qualquer fonte poluidora quando diluídos em corpos hídricos. Esta estabelece 

remoção mínima de 60% da demanda bioquímica de oxigênio (DBO), podendo este limite ser 

reduzido no caso da existência de estudos de autodepuração do corpo hídrico, e determina 

como parâmetro regulador do lançamento de compostos nitrogenados em efluentes sanitários 

e industriais o nitrogênio amoniacal, sendo o valor de 20 mg N L
-1

 o valor limite. 

 O tratamento biológico convencional é projetado para remover principalmente matéria 

orgânica, não tendo eficiência na remoção de nutrientes. Neste sentido, faz-se necessário a 

utilização de tecnologias para que se proceda a remoção de nutrientes das águas residuárias, 

em complemento aos sistemas de tratamento mais usuais (MOTA e VON SPERLING, 2009).  

 O sistema de tratamento por lodos ativados consiste em um tanque de aeração e um 

tanque de decantação, onde parte considerável do lodo gerado e sedimentado por gravidade 

no decantador retorna ao reator aerado (JORDÃO e PESSOA, 2011). O sistema pode ainda 

contemplar a remoção biológica de nutrientes, visando minimizar a eutrofização de corpos 

hídricos. 

 De acordo com Sant’anna (2013), a remoção de nitrogênio em tratamentos biológicos, 

como o de lodos ativados, é dependente de condições operacionais do sistema, onde a 
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transformação mais comumente não corresponde a remoção do nitrogênio, mas de formas 

inorgânicas reduzidas como o íon amônia e a formas oxidadas como nitritos e nitratos, ou 

seja, processos de nitrificação. 

 Em vista disso, o presente trabalho teve o objetivo de estudar a eficiência de um 

sistema de lodos ativados, em escala piloto, na remoção da carga orgânica e do nitrogênio 

amoniacal, aplicado ao efluente de uma fossa séptica do campus de Ji-Paraná, da 

Universidade Federal de Rondônia, visando uma disposição segura. 

 Para tanto, foram definidos os objetivos específicos: 

a) Realizar a caracterização do efluente a ser tratado pelo sistema; 

b) Construir e operar uma estação de tratamento piloto de lodos ativados; 

c) Verificar quais adequações necessárias e as condições operacionais ideais para 

o bom funcionamento do processo;  

d) Realizar a análise microscópica dos microrganismos presentes no lodo gerado 

pelo processo de tratamento; e 

e) Avaliar a conformidade ou não do efluente final com a legislação vigente para 

disposição final do efluente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

1. REFERENCIAL TEÓRICO   

 

1.1. CARACTERIZAÇÃO DOS EFLUENTES 

 

 A quantidade e as características dos resíduos líquidos gerados em determinado local é 

função dos usos pelo qual a água foi submetida. Estes usos são influenciados por fatores como 

situação social e econômica, hábitos da população e estrutura técnica e jurídica pela qual as 

pessoas são cercadas (HENZE et al., 2008; VON SPERLING, 2017). 

Os efluentes domésticos são resíduos gerados pelo uso da água em uma comunidade, 

estes resíduos contêm diversas substâncias adicionadas à água servida. Desta maneira, as 

águas residuárias são constituídas de excretas humanas (urina e fezes), resíduos de lavagem 

pessoal e de utensílios, preparação de alimentos, limpeza doméstica e traços de outros 

compostos orgânicos e inorgânicos (MARA, 2003; METCALF e EDDY, 2016). 

 Desta maneira, devido à variedade de substâncias presentes, a caracterização da água 

residuária gerada é uma importante ferramenta para a correta gestão e tratamento destes 

resíduos. Em geral, os principais constituintes de importância em água residuárias que 

precisam ser removidos são sólidos em suspensão, matéria orgânica solúvel, metais pesados, 

produtos químicos tóxicos, nitrogênio e fósforo (DIONISI, 2017). 

 Esgoto sanitário ou doméstico recebe uma caracterização peculiar por conta da 

semelhança das atividades geradoras de efluentes nas residências, edifícios comerciais e 

instituições públicas (BERTOLINO et al., 2008; JORDÃO e PESSOA 2011).  A Tabela 1 

apresenta a composição típica de esgotos sanitários. 

 

Tabela 1 - Composição de esgoto sanitário de concentração média. 

Parâmetro Concentração Parâmetro Concentração 

DBO5,20 200 mg.L⁻¹ Sólidos totais 730 mg.L⁻¹ 

DQO 400 mg.L⁻¹ Sólidos suspensos totais 230 mg.L⁻¹ 

Nitrogênio Total 40 mg.L⁻¹ Sólidos dissolvidos totais 500 mg.L⁻¹ 

Nitrogênio Orgânico 15 mg.L⁻¹ Sólidos sedimentáveis 10 mg.L⁻¹ 

Nitrogênio Amoniacal 25 mg.L⁻¹ pH 7,5 

Nitrito 0,05 mg.L⁻¹ Temperatura 20º - 25ºC 

Nitrato 0,20 mg.L⁻¹ Óleos e graxas 100 mg.L⁻¹ 

Fósforo Total 10 mg.L⁻¹ Coliformes Totais 10⁷ NMP/100mL 

Fonte: Adaptado de Jordão e Pessoa (2011). 
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 As características médias da composição dos efluentes sanitários não levam em conta 

certas especificidades, estas são dependentes do local de geração. Desta maneira, é relevante 

que a caracterização seja determinada para cada caso, pois a escolha do melhor método de 

tratamento a ser adotado é função da composição físico-química da água residuária. Não 

obstante, mesmo tendo a sua composição variável, as substâncias orgânicas de esgotos 

sanitários se constituem principalmente por proteínas, carboidratos, gorduras e óleos, sendo 

de suma importância sua remoção (CAVALCANTE, 2017). 

 

1.1.1 Constituintes dos esgotos sanitários 

 

1.1.1.1   Matéria Orgânica 

 

A matéria orgânica é o principal poluente das águas residuárias. É mensurada, 

indiretamente, através de testes de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Demanda 

Química de Oxigênio (DQO), de modo que a DBO corresponde ao oxigênio utilizado pelos 

microrganismos para oxidação de parte da matéria orgânica, já a DQO mede através da 

oxidação química, por dicromato de potássio, a maior parte da matéria orgânica presente 

(HENZE et al., 2008). O teste de Carbono Orgânico Total (TOC), mede diretamente a 

quantidade de carbono liberado pela amostra na forma de CO2, de maneira que as frações 

inorgânicas são removidas antes das análises ou corrigidas quando calculadas (VON 

SPERLING e CHERNICHARO, 2005). 

Ainda de acordo com Von Sperling e Chernicharo (2005), a fração orgânica de águas 

residuárias é composta por: proteínas (aproximadamente 40%), carboidratos (25% - 50%), 

óleo e gordura (cerca de 10%) e ureia, surfactantes, fenóis, pesticida, dentre outras 

substâncias. 

 

1.1.1.2   Nitrogênio  

 

O nitrogênio é um composto de grande importância tanto na geração como no controle 

da poluição das águas. Os aspectos negativos em relação à geração da poluição se dá devido 

ao nitrogênio propiciar o crescimento de algas, podendo conduzir à eutrofização de corpos 

hídricos, ao consumo de oxigênio na oxidação do nitrogênio amoniacal a nitrito e nitrato, na 
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forma de amônia livre (NH3) é tóxico aos peixes e na forma de nitrato está associado à 

doenças como a metemoglobinemia (síndrome do bebê azul). Não obstante, em tratamento de 

efluentes é um elemento indispensável para o crescimento de microrganismos (MOTA e VON 

SPERLIG, 2009). 

Em águas residuárias, as formas mais comuns de nitrogênio são a amônia, gás 

nitrogênio, nitrito, nitrato e nitrogênio orgânico. Para tanto, em esgotos domésticos, o 

nitrogênio está presente principalmente na forma de amônia e nitrogênio orgânico, este último 

é resultado de uma mistura de compostos amino (NH2⁻), aminoácidos e proteínas e em um 

processo chamado amonificação, é convertido em amônia (FUJII, 2011; HENZE et al., 2008). 

 

1.1.1.3   Fósforo 

 

O fósforo presente em águas residuárias se encontra na forma orgânica e inorgânica, a 

porção orgânica está associada a matéria orgânica presente, em forma de proteínas e 

aminoácidos, de origem fisiológica. A porção inorgânica se encontra na forma de ortofosfatos 

e polifosfatos, tendo origem principal nos detergentes e produtos químicos domésticos, de 

modo que os detergentes podem representar cerca de 50% de todo o fósforo total presente em 

efluentes sanitários (JORDÃO e PESSOA, 2011; MOTA e VON SPERLING, 2009). 

Os ortofosfatos (PO4³⁻, HPO4²⁻, H2PO4⁻, H3PO4) são formas prontamente disponíveis 

ao metabolismo biológico, não sendo necessário a conversão a formas mais simples. 

Polifosfatos são moléculas complexas, com dois ou mais átomos de fósforo que podem ser 

hidrolisados e convertidos a ortofosfatos em meio aquoso, entretanto a conversão se dá de 

maneira muito lenta. O fósforo associado a matéria orgânica é usualmente desprezível em 

efluentes domésticos, tendo maior importância em despejos industriais e lodos de esgoto 

(METCALF e EDDY, 2016). 

De acordo com Henze (2008), o fósforo é um componente que ao contrário do 

nitrogênio não pode ser fixado da atmosfera, e sua remoção de águas residuárias é um 

importante instrumento para evitar o crescimento de plantas e algas aquáticas, controlando 

assim, a eutrofização de corpos hídricos. O processo de tratamento biológico degrada os 

compostos orgânicos à ortofosfatos e polifosfatos, este último pode ser hidrolisado a 

ortofosfato, que pode ser removido por precipitação química ou absorvida por plantas e 

microrganismos (LOURES et al., 2006). 
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1.1.1.4   Componentes diversos 

Ecossistemas aquáticos recebem diversas substâncias químicas, seja por despejos 

industriais e domésticos, por água da chuva ou pelo escoamento superficial do solo. Existem 

diversos agentes ou fatores físico-químicos que podem alterar tais substâncias, como 

temperatura, oxigênio dissolvido, pH, entre outros, de modo a tornar a análise e tratamento 

mais complexos, acarretando diversos prejuízos aos diferentes organismos (DEZOTTI, 2008). 

Diversos constituintes em águas residuárias contribuem para sua toxicidade, seja em 

processos biológicos de tratamento ou aos corpos receptores. Entretanto, muitos destes 

compostos não são alvos de tratamento. Os metais, por exemplo, embora sejam necessários 

em concentrações micro e macro para o adequado crescimento, podem ser tóxicos quando 

presentes em elevadas quantidades (HENZE et al., 2008; METCALF e EDDY, 2016). 

Em estudos realizados em cinco diferentes estações de tratamento de efluentes na 

Itália, Carletti et al. (2008) encontraram em águas residuárias municipais a ocorrência em 

níveis vestigiais de metais como Arsênio (As), Mercúrio (Hg), Chumbo (Pb), Níquel (Ni), 

Cobre (Cu), Cromo (Cr). Os metais encontrados em maior concentração foram o Ferro (Fe) e 

Zinco (Zn). 

Outro componente é o enxofre, necessário aos processos de síntese de proteínas, sendo 

liberado nesta ocasião. Em condições de anaerobiose, o sulfato pode ser reduzido a sulfeto, 

este, ao se combinar com hidrogênio forma o sulfeto de hidrogênio (H2S), podendo além de 

prejudicar processos biológicos, ser oxidado a ácido sulfúrico, que é altamente corrosivo a 

tubulações de concreto (METCALF e EDDY, 2016). 

 

1.1.2 Características dos efluentes de universidades 

 

Aspectos ambientais e sanitários podem ser observados em Instituições de Ensino 

Superior (IES), uma vez que sua atuação está intrinsecamente ligada a geração de efluentes 

líquidos como consequência das atividades realizadas em seus campus. Desta maneira, 

diversas universidades buscam caracterizar e implantar estações para tratamento de seus 

resíduos líquidos, demonstrando real preocupação com as questões ambientais e se firmando 

como referência em sustentabilidade (TURCI; MENEZES; MOURA, 2017). 

De acordo com Bertolino et al. (2008), o efluente de universidade tem característica 

típica de esgotos domésticos. Entretanto, estes podem ter essas características variadas por 

conta da heterogeneidade de atividades realizadas nos diferentes campus universitários. A 
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caracterização de efluentes com o intuito de avaliar a tratabilidade, verificar a eficiência do 

seu sistema de tratamento, testar a biodegradabilidade e definir parâmetros de projeto 

relacionados ao dimensionamento de tratamento de esgoto foi realizada em diferentes 

universidades, e os valores de suas concentrações de alguns parâmetros são apresentados na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Caracterização físico-química de efluentes de diferentes campus universitários. 

Instituição de Ensino 

Superior (IES) 

Demanda 

Química de 

Oxigênio (DQO) 

(mg de O2 L
-1

) 

Nitrogênio 

Total Kjeldahl 

(NTK) 

(mg L
-1 

N
 
) 

Nitrogênio 

Amoniacal 

(NH4
+
) 

(mg L
-1 

N) 

Fósforo Total (P-

Total) 

 

(mg L
-1 

P) 

Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP) 

(BERTOLINO et al., 2008) 

 

670 

 

56 

 

- 

 

6 

Universidade Federal de 

Lavras (UFLA) 

(LIMA et al., 2016) 

 

375,8 

 

135,33 

 

- 

 

5,5 

Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) 

(ALBORNOZ, 2015) 

 

675,8 

 

127 

 

101,9 

 

- 

Universidade Federal de 

Alagoas (UFAL) 

(CAVALCANTE, 2017) 

 

471,7 

 

62 

 

35,93 

 

5,56 

Universidade Federal de 

Alfenas (UNIFAL) 

(MENEZES, 2017) 

 

62,13 

 

- 

 

54,7 

 

- 

 

Neste sentido, percebe-se que efluentes de campus universitários possuem uma grande 

variabilidade em sua constituição. As características podem variar com os dias da semana e 

com as atividades desenvolvidas nas diferentes instituições, uma vez que a população base em 

universidades é considerada flutuante (PEIXOTO et al., 2012). 

 

1.2 PADRÕES DE LANÇAMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS  

 

 As normas regulamentadoras brasileiras, ao que diz respeito à lançamento de 

efluentes, são dispostas pela Resolução nº 357 de 2005, do CONAMA, esta “dispões sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências”, 

sendo complementada e alterada pela Resolução CONAMA 430 de 2011. Esta resolução 

estabelece que os efluentes de qualquer fonte poluidora devem receber o devido tratamento 

antes de serem lançados em corpos receptores, obedecendo às condições e parâmetros 

dispostos na mesma, ou em outras normas aplicáveis.  
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Não obstante, a referida norma autoriza o órgão ambiental competente a acrescentar 

outras condições e padrões para o lançamento de efluentes ou torná-los mais restritivos, tendo 

em vista as condições do corpo receptor, e exigir tecnologia ambientalmente adequada e 

economicamente viável para o tratamento de efluentes. Desta maneira, a Tabela 3 busca fazer 

uma comparação entra a normativa brasileira e algumas normativas internacionais, como 

Portugal, Estados Unidos e Alemanha. 

 

Tabela 3 - Padrões de lançamento de efluentes do Brasil, Portugal, Estados Unidos e Alemanha. 

 

Parâmetros 

Brasil  

 

(Resolução CONAMA 

nº 430/2011) 

Portugal 

 

(Decreto Lei 

nº. 236/1998)  

Estados Unidos 

(Environmental 

Protection 

Agency – EPA) 

Alemanha 

(Waste Water 

Ordinance – AbwV, 

2004). 

 

DBO5,20 (mg de O2 L
-1

) 

 

Remoção mínima 60% 

 

40 

 

140 

 

20 

 

DQO (mg de O2 L
-1

) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

90 

 

Nitrogênio Amoniacal 

(mg de N L
-1

) 

 

20 

 

7,8 

 

10 

 

10 

 

pH 

 

5 a 9 

 

5 a 9 

 

6 a 9 

 

6 a 9 

 

Temperatura (ºC) 

 

<40 

 

<40 

 

- 

 

<40 

  

 Em Portugal, o Decreto-Lei nº. 236 de 01 de agosto de 1998, estabelece normas, 

critérios e objetivos de qualidade a fim de proteger os ambientes aquáticos e melhorar a 

qualidade das águas de acordo com seus usos preponderantes. A normativa estabelece 

requisitos que sejam cumpridos para a proteção de corpos hídricos, bem como determina que 

as Direções Regionais do Ambiente (DRA) podem determinar condições de despejos mais 

exigentes quando se por em risco o meio receptor ou áreas protegidas. O decreto veta a 

descarga direta de contaminantes de águas subterrâneas que contenham substâncias perigosas 

como mercúrio e compostos de mercúrio, compostos orgânicos de estanho, metaloides como 

zinco, cobre, níquel, cromo, dentre outras substâncias, e estabelecer certos critérios a descarga 

indireta no solo, abordando critérios a serem obedecidos. 

 Já o Estados Unidos estabelece uma normativa que dispõe sobre as diretrizes de 

efluentes promulgadas pela Environmental Protection Agency (EPA), que fixa os limites 

máximos de parâmetros para diferentes tipos de atividades, como por exemplo, os padrões de 

efluentes de aterro de resíduos não perigosos. As diretrizes são padrões de descargas de águas 

residuais industriais, para categorias existentes e novas fontes de acordo com a Lei da Água 

Limpa (CWA). As limitações dos efluentes diz respeito aos níveis alcançáveis através da 
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aplicação da melhor tecnologia de controle praticável atualmente disponível e 

economicamente viável, do Sistema Nacional de Eliminação de Descargas de Poluentes 

(NPDES), que estabelece diretrizes e padrões de limitações para lançamento de mais de 50 

categorias de atividade industrial e comercial. 

Na Alemanha, o Ministério Federal do Meio Ambiente, Conservação da Natureza e 

Segurança Nuclear estabelece, por meio da Ordinance on Requirements for the Discharge of 

Waste Water into Waters (Waste Water Ordinance - AbwV) de 2004, os padrões de 

lançamento de águas residuárias com características domésticas de alguns parâmetros. Nesta é 

especificado que os efluentes oriundos de outras atividades, como agrícola, devem passar por 

tratamento biológico, reduzindo sua nocividade, antes de sua coleta no sistema de esgoto. 

 Desta maneira, percebe-se que a legislação brasileira apresenta certa flexibilidade em 

relação à despejo de efluentes com cargas relativamente consideráveis de matéria orgânica, 

nitrogênio amoniacal e outros componentes presentes em águas residuárias quando 

comparada a outras normativas mais rigorosas pelo mundo.   

 

1.3 TRATAMENTO DE EFLUENTES 

 

O objetivo do tratamento de efluentes é a remoção de substâncias que podem causar 

efeitos deletérios quando despejados em corpos hídricos receptores. A remoção destes 

poluentes em águas residuárias pode ser realizada por via biológica ou por mecanismos físicos 

e químicos. Os métodos de tratamento onde forças físicas são predominantes são chamados de 

operações físicas unitárias, quando a remoção de poluentes é realizada através de mecanismos 

biológicos são denominados de processos unitários (GRADY, 2011; METCALF e EDDY, 

2003; VON SPERLING, 2017). 

Estas operações e processos podem ser classificados em função da remoção ou 

transformação das substâncias, bem como da eficiência obtida por meio de um ou mais 

dispositivos de tratamento. Neste sentido, pode-se classificar as etapas de tratamento de 

efluentes como um fluxo que compreende tais etapas (JORDÃO E PESSOA, 2011; VON 

SPERLING, 2017):  

a) Tratamento preliminar: remoção de sólidos grosseiros, gorduras e areia. 

b) Tratamento primário: remoção de sólidos sedimentáveis, consequentemente parte da 

matéria orgânica. 
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c) Tratamento secundário: remoção de matéria orgânica e nutrientes, no qual 

predominam mecanismos biológicos. 

d) Tratamento terciário: remoção de poluentes específicos (tóxicos ou compostos não-

biodegradáveis), remoção complementar de certos poluentes. 

 

De acordo com Metcalf e Eddy (2016), os principais constituintes que devem ser 

removidos no tratamento de efluentes são sólidos suspensos, orgânicos biodegradáveis, 

organismos patogênicos, nutrientes, poluentes prioritários, orgânicos refratários, metais 

pesados e orgânicos dissolvidos. Estes quando descarregados no ambiente aquático podem 

acarretar deposição de lodo e condições de anaerobiose, consumo de oxigênio dissolvido, 

doenças transmissíveis por patógenos, redução no potencial de reuso do efluente, dentre 

outros prejuízos causados por esses componentes.  

O método de tratamento a ser utilizado, bem como a eficiência a ser alcançada sempre 

será em função do corpo receptor e dos usos preponderantes a jusante do ponto de 

lançamento, das características de autodepuração e diluição do corpo receptor, das legislações 

ambientais pertinentes e das consequências do lançamento de esgotos (JORDÃO e PESSOA, 

2011; VON SPERLING e CHERNICHARO, 2005) 

Neste sentido, o tratamento de efluentes por via biológica é amplamente utilizado, tanto 

para efluentes domésticos quanto para industriais, haja vista seu custo benefício e quanto a 

sustentabilidade. Não obstante, em alguns casos os processos biológicos não conseguem 

alcançar uma eficiência satisfatória na remoção de poluentes, sendo então necessário a 

utilização do uso de tecnologias complementares de tratamento (CAVALCANTE, 2017). 

 Os processos bioquímicos funcionam com excelente eficiência quando as 

concentrações de constituintes são baixas, em vista dos processos físico-químicos. Neles os 

poluentes são convertidos a formas inócuas como dióxido de carbono, gás nitrogênio ou 

biomassa microbiana, podendo ser removido posteriormente por forças físicas ou devolvidos 

para a montante do processo de tratamento (GRADY, 2011). 

 

1.3.1 Lodos Ativados 

 

O processo dos lodos ativados (Figura 1) é o mais utilizado no mundo para o tratamento 

de águas residuais, especialmente quando se deseja um efluente com boa qualidade (VON 

SPERLING, 2017). O tanque de aeração propicia um adequado ambiente para a remoção e 
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transformação de substâncias solúveis e particuladas, realizada por flocos de micro e macro-

organismos, denominado lodo. A fase sólida é separada da fase líquida por meio da ação da 

gravidade em um decantador secundário, que pode ser removido e o sistema operar em uma 

única unidade, caracterizando os chamados processos em batelada (JENKINS et al., 2003). 

     

  

Figura 1 - Esquematização do sistema de lodos ativados 
Fonte: Von Sperling (2017) 

 

No processo, as reações bioquímicas que ocorrem para a oxidação da matéria orgânica 

e, em determinadas circusntâncias, a remoção da matéria nitrogenada é realizada através da 

utilização por parte da biomassa, do substrato presente no esgoto para o seu desenvolvimento, 

juntamente com o oxigênio inserido no reator para a realização da oxidação da matéria 

orgânica carbonácea e da nitrificação (CONSTANZI, 2007).  

A complexidade operacional em conjunto com a mecanização e o consumo energético 

deste sistema são mais elevados em vista de outros processos como lagoas de estabilização   e 

reatores UASB. Não obstante, há de se considerar a redução do volume adquirida com 

processos de biomassa em suspensão (VON SPERLIG, 2017).  Wang et al. (2009) aponta que 

a operação bem sucedida do processo de tratamento é dependente de diversas variáveis, sendo 

que o seu adequado funcionamento e sucesso operacional é difícil de alcançar.  

Para o correto dimensionamento e controle operacional no tratamento por lodos 

ativados, algumas variáveis tomam grande importância, dentre elas pode-se destacar as 

principais (JORDÃO e PESSOA, 2011): 
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I. Relação alimento/microrganismo: é caracterizada pela razão entre o alimento 

presente no esgoto, ou substrato, e os microrganismos ativos no tanque de aeração, 

ou Sólidos Suspensos Voláteis no tanque de aeração (SSVTA); 

II. Idade do lodo: expressa o tempo médio que uma partícula em suspensão permanece 

sob aeração, ou o tempo médio de retenção de organismos no tanque de aeração; 

III. Síntese celular e auto oxidação: a utilização da matéria orgânica para a síntese de 

novas células é conhecida como o coeficiente de produção, onde a variação na 

biomassa é proporcional a concentração de substrato. Já a fração de células 

destruídas é conhecida como coeficiente de respiração endógena, e a massa de 

células consumidas pelo processo de respiração endógena é proporcional à biomassa 

total disponível de organismos presentes, independentemente da concentração do 

substrato. 

 

Para que se proceda a remoção biológica de nutrientes, como o nitrogênio e fósforo, 

pelo processo de lodos ativados, algumas modificações devem ser realizadas no processo. 

Não obstante, sem as adequações necessárias, os processos muitas vezes se limitam a 

transformações de formas mais oxidadas de nitrogênio, como nitritos e nitratos, ou seja, 

processos de nitrificação. Através das adequações, a efetiva remoção de nitrogênio é 

completamente alcançada, pela realização dos processos de nitrificação e desnitrificação 

(SANT’ANNA, 2013; WANG et al., 2009). 

 

1.4 REMOÇÃO BIOLÓGICA DE NITROGÊNIO 

 

 A remoção dos poluentes em processos biológicos de tratamento é realizada através do 

crescimento microbiano, especialmente pelas bactérias. A reprodução e adequado 

funcionamento de seu metabolismo é dependente de fontes de energia, carbono para síntese 

celular, nutrientes e compostos orgânicos e inorgânicos para a síntese e crescimento de células 

microbianas (DIONISI, 2017; METCALF e EDDY, 2016). 

 A demanda nitrogenada de águas residuárias domésticas é composta principalmente 

por nitrogênio amoniacal, nitrogênio orgânico (ureia, creatinina, ácido úrico, entre outros) e 

eventualmente traços de suas formas oxidas nitrito (NO₂⁻) e nitrato (NO₃⁻) (JORDÃO e 

PESSOA, 2011; MOTA e VON PERLING, 2009; SANT’ANNA, 2013). Estes compostos 

quando presentes em meio aquático, em concentrações moderadamente elevadas, propiciam 
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condições para o desenvolvimento de algas em excesso, e favorecendo assim, o consumo do 

oxigênio dissolvido, prejudicando toda a biota (CARMINATI, 2016). 

 O tratamento biológico de efluentes busca reproduzir, em espaço reduzido e curto 

intervalo de tempo o processo de autodepuração, mesmo fenômeno que ocorre ao longo do 

curso de um rio (KAWANO e HANDA, 2008). De acordo com Ferreira (2000), a remoção do 

nitrogênio é realizada por processos de nitrificação e desnitrificação biológica, contemplando 

as fases de oxidação do nitrogênio amoniacal (NH4
+
) e redução dos nitratos (NO₃⁻) e nitritos 

(NO₂⁻), respectivamente. 

 

1.4.1 Nitrificação 

 

O processo de nitrificação é realizado em duas etapas subsequentes, sob condições 

aeróbias, e consiste na ação de bactérias oxidantes de amônia (AOB), principalmente do 

grupo Nitrosomonas, convertendo amônia a nitrito (NO₂⁻)  e, posteriormente, este é 

convertido a nitrato (NO₃⁻) por bactérias oxidantes de nitrito (NOB), do grupo Nitrobacter. 

(METCALF e EDDY, 2016; MUÑOZ et. al, 2009). O processo se dá de acordo com as 

equações abaixo (JORDÃO e PESSOA, 2011), envolvendo a nitritação (equação 1) e 

nitratação (equação 2):  

 

NH4
+ 

+ 3/2 O2   NO₂⁻ + 2 H
+ 

+ H2 O + novas células (na presença de nitrosomonas) (1)

  

NO₂⁻ + 1/2 O2  NO₃⁻ + novas células (na presença de nitrobactérias)    (2)  

 

 Ainda de acordo com o anteriormente citado, verifica-se uma elevada necessidade de 

oxigênio para que se proceda a nitrificação, estequiometricamente 4,57 g O₂ / g N - NH4
+
, e 

em termos práticos um pouco menos de 4,33 g de O2 por grama de N-NH4
+
.  

Em regiões de clima quente, a nitrificação ocorre de maneira continua, entretanto o 

processo é limitado por fatores ambientais como baixas concentrações de oxigênio dissolvido, 

baixo pH ou a presença de substâncias tóxicas ou inibidoras (VON SPERLING, 2017; 

ZOPPAS; BERNARDES; MENEGUZZI, 2015).  

A temperatura é uma variável que influencia diretamente na dinâmica dos processos 

de nitrificação biológica. De acordo com Sant’anna (2013), a faixa ótima de crescimento 
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microbiano para os processos nitrificantes está entre 25º e 30ºC. Cervantes-Carrilo et al. 

(2000), aponta que os valores máximos de crescimento se observam entre 15º e 32ºC. 

 O controle do oxigênio dissolvido (OD) é outro fator de relevante importância para o 

sucesso em tais processos. Em concentração abaixo de 0,5 mg/l verifica-se baixa ocorrência 

da nitrificação, sendo recomendável a manutenção da concentração superior a 2,0 mg/l 

(JORDÃO e PESSOA, 2011; SANT’ANNA, 2013). De acordo com Ferreira (2000), pode se 

obter ótimas taxas de nitrificação com OD próximos a 4,0 mg/l, desde que exista uma ótima 

população bacteriana.  

O processo também é sensível a quedas de pH, valores abaixo da neutralidade podem 

decrescer significativamente as taxas de nitrificação, boa performance é alcançada quando 

estes valores se encontram na faixa de 6,5 a 8,0. O efeito do pH no processo pode ser 

contornado pela aclimatação das bactérias nitrificadoras (FERREIRA, 2000). 

 A inibição por substâncias nocivas em processos de nitrificação não é comum ocorrer 

em tratamento de efluentes domésticos. Não obstante, alguns microrganismos nitrificadores 

são sensíveis a certas formas de nitrogênio, como amônia livre NH3 e ácido nitroso HNO2, 

que podem estar presentes em efluentes domésticos com altos valores de pH (FERREIRA, 

2000; SANT’ANNA, 2013). 

  

1.4.2 Desnitrificação 

 

 A desnitrificação biológica é o processo de redução do nitrato a formas reduzidas de 

nitrogênio (NO2
-
; NO; N2O; N

2
). As bactérias heterotróficas facultativas, responsáveis pela 

desnitrificação, necessitam de uma fonte de carbono disponível, que podem ser adicionados 

externamente ou presente no esgoto. A desnitrificação ocorre em ambientes anóxicos, onde os 

nitratos são utilizados como fonte de oxigênio (equação 3) (JORDÃO e PESSOA, 2011):  

 

C5H7O2N + 4 NO₃⁻  5 CO2 + 2 N2 + NH3 + 4 OH
-      

            (3) 

 

 Para que o processo de desnitrificação se desenvolva de maneira satisfatória são 

necessárias condições como: presença de bactérias facultativas; ausência de oxigênio 

dissolvido e presença de nitratos; condições ambientais para o crescimento dos 

microrganismos e presença de fonte de carbono como doador de elétrons (MOTA e VON 

SPERLING, 2009). 



27 
 

 Além da fonte de carbono necessárias ao processo, alguns fatores podem inibir a 

desnitrificação biológica. Wang et al. (2009), aborda que a temperatura é um fator limitante 

no crescimento e adequado funcionamento dos organismos, seja para o processo aeróbio 

heterotrófico ou para autotróficos. A presença de oxigênio dissolvido inibe a ação das 

bactérias, pela preferência do mesmo aos nitratos. A faixa de pH também é abordada como 

semelhante aos demais processos biológicos com valores de 8 a 9 como sendo ideais 

(SCHMIDT, 2003). 

 

2.  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O tratamento de efluentes foi desenvolvido na Universidade Federal de Rondônia -

UNIR, campus de Ji-Paraná. Criada em 1982, a UNIR é a única universidade pública do 

estado de Rondônia e possui oito campus, tendo sua sede em Porto Velho. O campus de Ji-

Paraná, onde o estudo foi realizado, atende uma comunidade de cerca de 1200 alunos, conta 

com cerca de 40 servidores e tem uma área de aproximadamente 30.000 m
2
, onde abarca os 

Departamentos Acadêmicos de Ciências Humanas e Sociais, Educação Intercultural, 

Engenharia Ambiental, Física e Matemática e Estatística. 

  Para a realização de todas as análises e procedimentos necessários à pesquisa utilizou-

se a infraestrutura dos laboratórios de Saneamento Ambiental (SANEAM) e Físico-química 

(LABFIQ), do Departamento de Engenharia Ambiental. 

 O efluente utilizado foi captado diretamente do tanque séptico que atende parte do 

campus de Ji-Paraná, sendo recalcado para a unidade experimental, onde ocorreram os 

processos biológicos para tratamento.  As análises para a caracterização do afluente e do 

efluente ao sistema foram realizadas semanalmente, com o intuito de verificar a eficiência na 

remoção dos poluentes e avaliar as condições operacionais do processo. Neste sentido, os 

procedimentos relatados estão descritos no fluxograma abaixo (Figura 2). 
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Figura 2 - Fluxograma dos procedimentos realizados para caracterização do efluente de entrada e 

saída do sistema lodos ativados. 

 

2.1. SISTEMA DE TRATAMENTO 

 

 O sistema de tratamento foi desenvolvido em escala piloto, utilizando as instalações da 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) para a construção e realização de todas as 

manutenções necessárias ao funcionamento do reator. O monitoramento dos processos foi 

realizado de março a outubro do ano de 2019.  

 A unidade experimental se consistiu de uma bombona de 220 litros, sendo o volume 

útil utilizado de 150 litros, para que funcionasse como reator aerado.  Um recipiente 

construído pela união de dois galões d’água de 20 litros, com volume útil de 34 litros, foi 

utilizado como decantador para que a biomassa fosse separada da fase líquida, constituindo 

assim o sistema lodos ativados. A Figura 3 traz a ilustração do sistema de tratamento. 
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Figura 3- Layout dos componentes integrantes do sistema de tratamento por lodos ativados. 

 

 O efluente é captado do tanque séptico e recalcado à unidade experimental por meio 

de uma bomba periférica de ½ hp de potência, tubos e conexões de 32 mm foram utilizadas no 

transporte do afluente ao reator. Temporizadores foram utilizados para o controle da atuação 

das bombas, com o intuito de possibilitar o tempo de detenção adequado do efluente no reator, 

garantir um maior controle operacional ao processo e para obtenção de um sistema contínuo 

de tratamento. 

A aeração necessária ao tratamento biológico se deu por meio de um compressor 

(MSV 10 VL/200), sendo o ar conduzido por meio de mangueiras ¼” e difundido no reator 

por meio de um difusor alocado em sua base. O suporte do reator permitiu que o efluente 

fosse conduzido por gravidade para a unidade de decantação, de modo que sua saída era 

regulada por meio de um registro de esfera, objetivando manter um maior volume de sólidos 

dentro do tanque aerado. A recirculação do lodo gerado e decantado no clarificador foi 

promovida com auxílio de uma minibomba de 12 V, onde as mangueiras de ¼” propiciaram o 

retorno dos flocos ao reator. Após a passagem pela unidade experimental o efluente fora 

conduzido ao sumidouro, já existente na universidade, por meio de tubulação e por gravidade. 

A Figura 4 ilustra o sistema de tratamento e processos descritos. 
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Figura 4 - Sistema de tratamento lodos ativados em escala piloto, campus de Ji-Paraná, da 

Universidade Federal de Rondônia – UNIR. 

 

2.2. METODOLOGIA ANALÍTICA  

 

 A caracterização físico-química do efluente de entrada e saída do reator lodos ativados 

foi dada pelos seguintes parâmetros: DQO, nitrogênio amoniacal (N-NH4
+
) nitrito (N-NO2

-
), 

nitrato (N-NO3
-
), condutividade elétrica, pH, temperatura e turbidez. As metodologias 

analíticas e os equipamentos utilizados são elencados abaixo. 

 

2.2.1. Demanda Química de Oxigênio (DQO)  

 

 Para determinar a DQO presente nas amostras fora utilizado o método colorimétrico - 

5220 do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005). A 

metodologia consiste na adição de uma solução digestora composta por dicromato de potássio 

(K2Cr2O), ácido sulfúrico (H2SO4) e sulfato de mercúrio (Hg2SO4); posteriormente utiliza-se 

uma solução catalítica de sulfato de prata (Hg2SO4). Após o preparo das amostras, estas são 

colocadas em uma placa termo digestora à uma temperatura de 150º C por um período de 2 

horas. A leitura da absorbância foi realizada após o arrefecimento em temperatura ambiente 

das amostras, utilizando-se um espectrofotômetro da marca BEL Engineering s.r.l. Modelo V-

M5 Visible Spectrophotometer, em um comprimento de onda de 600 nm. 
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2.2.2. Nitrogênio Amoniacal (N-NH4
+
) 

 

 A concentração de N-NH₄⁺ foi determinada utilizando-se o método colorimétrico de 

Nessler, 4500 C (APHA, 2005). As amostras são preparadas de acordo com sua curva de 

calibração e homogeneizadas com o reagente Nessler, constituído de iodeto de mercúrio 

(HgI2) e iodeto de potássio (KI). Após 10 minutos realiza-se a leitura espectrofotométrica à 

um comprimento de onda de 425 nm. 

  A curva de calibração é construída por meio do padrão de cloreto de amônio (NH4Cl), 

possibilitando o cálculo da concentração do composto por meio das absorbâncias obtidas. 

 

2.2.3. Nitrito (NO2
-
) 

 

 O nitrito é um íon intermediário que ocorre por conta da oxidação do nitrogênio 

amoniacal à nitrato, e a determinação de sua concentração se dá pela adição de sulfanilamida, 

que em meio ácido forma um composto diazônio. Posteriormente, com a adição do reagente 

N-(1-naftil) etilenodiamina é obtido uma solução de coloração rósea, onde a absorbância pode 

ser mensurada através da leitura espectrofotométrica em um comprimento de onda de 543 nm 

(APAHA, 2005). 

 

2.2.4. Nitrato (NO3
-
) 

 

 O íon nitrato é decorrente da oxidação do NO2
-
, é determinado pelo método da brucina 

em meio ácido, formando um composto de coloração amarelada. Os reagentes são 

adicionados em uma proporção de 5 ml de amostra, 1 ml de brucina e 10 ml de solução de 

ácido sulfúrico (H2SO4 e água destilada). A reação acontece no escuro por 10 minutos, 

posteriormente adiciona-se 10 ml de água destilada, reagindo por mais 20 minutos no escuro. 

A leitura no espectrofotômetro é realizada a um comprimento de onda de 410 nm.  

 

2.2.5. Condutividade Elétrica, pH, Temperatura e Turbidez 

 

 A condutividade elétrica que expressa a capacidade do meio em conduzir energia 

elétrica, e está diretamente relacionada a quantidade de íons presente na água, o pH e 

temperatura foram obtidos através da sonda multiparamétrica de bancada da marca Hanna, 
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modelo HI 3512. O turbidímetro portátil da marca HACH, modelo 2100P, foi utilizado para 

medir a turbidez. 

 

2.3. ANÁLISE MICROSCÓPICA DOS FLOCOS 

 

As imagens microscópicas relacionadas às características dos flocos e 

microrganismos presentes no mesmo foram obtidas na etapa final do experimento, 

possibilitando um maior tempo hábil para a geração e aeração do lodo do sistema, bem como 

o crescimento e estabilização de microrganismos que levam um maior período para se 

manifestarem em processos de lodos ativados. 

A metodologia empregada para a análise visual dos flocos gerados pelo sistema 

consistiu na coleta da amostra junto ao tanque de aeração, posteriormente, em laboratório 

coloca-se uma porção do floco na lâmina, cobrindo-a com uma lamínula de 10x10 mm, onde 

não se deve haver formação de bolhas de ar na amostra presente. Em seguida a lâmina 

preparada com a amostra presente é colocada sob o microscópio óptico para avaliação dos 

flocos. 

Para se obter as imagens, fora utilizado um microscópio óptico da marca Opton, 

modelo CS/AT-TIM-08 disponibilizado pelo Departamento de Engenharia Ambiental da 

UNIR. A análise visual das imagens foi realizada no laboratório de físico-química do referido 

departamento com o objetivo de verificar a presença de microrganismos relatados pela 

literatura, bem como verificar as características do lodo formado pelo sistema. 

 

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

3.1.  CARACTERIZAÇÃO DO EFLUENTE 

  

 A caracterização do efluente da fossa séptica do campus de Ji-Paraná foi realizada com 

o intuito de verificar a concentração dos parâmetros para a avaliação da viabilidade do 

método de tratamento proposto, bem como identificar quais destes parâmetros não se 

enquadravam na legislação vigente. 

 Desta maneira, após a realização da caracterização físico-química, foi possível notar 

certas particularidades do efluente em questão. Através das análises foi possível observar, ao 

passar do tempo, uma elevada variabilidade da concentração de cargas poluentes. Isto posto, a 
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Tabela 6 apresenta os valores médios das análises realizadas para a obtenção da 

caracterização físico-química do efluente a ser tratado. Para a DQO os valores máximos e 

mínimos foram de 447,6 e 105 mg de O2 L
-1

, respectivamente. As concentrações de nitrogênio 

amoniacal apresentaram uma menor amplitude, tendo o seu valor máximo de 238,3 mg L
-1 

N 

e mínimo de 95,2 mg L
-1

 N, as análises foram realizadas semanalmente, sendo o experimento 

acompanhado por 25 semanas. 

  

Tabela 4 - Caracterização físico-química média do efluente do campus de Ji-Paraná, da Universidade 

Federal de Rondônia - UNIR. 

Parâmetros Valores Unidades 

DQO 230  mg. L
-1

 

N-NH₄⁺ 154,9  mg. L
-1

 

N-NO₂⁻ <0,1 mg. L
-1

 

N-NO₃⁻ 1,4 mg. L
-1

 

NTinorgânico 156,3  mg. L
-1

 

Temperatura 27,9  ºC 

pH 8,47  

Turbidez 33,7  NTU 

Condutividade elétrica 1444  µS. cmˉ¹ 

 

 Em relação a concentração média de DQO, esta apresentou propriedades de esgoto 

doméstico com característica fraca (JORDÃO e PESSOA, 2011; METCALF e EDDY, 2003). 

A fraca concentração de DQO encontrada está atrelada ao fato de o efluente receber um pré-

tratamento, onde parte da matéria orgânica em suspensão, principalmente, é reduzida na fossa 

séptica. Em seu estudo em comunidades rurais, Peres et al. (2010) reportam uma eficiência 

média na redução de DQO de 55,10% para tratamento de esgoto com característica doméstica 

por meio de fossa séptica. 

 A resolução CONAMA 430/11, que estabelece em âmbito federal as condições e 

padrões de lançamento de efluentes em corpos hídricos, não estabelece limite máximo para 

concentrações de DQO. Não obstante, os estados podem fixar suas condições e padrões de 

lançamento, como no caso do estado do Rio Grande do Sul, que através da resolução 

CONSEMA nº 355/2017, estabelece um limite de DQO de 260 mg de O2 L
-1

 para uma faixa 

de vazão de 500 até 1.000 m³. dia
-1

. Desta maneira, verifica-se a conformidade do efluente 

com a referida norma. Entretanto, quando comparada às legislações mais rigorosas, como no 

caso da Alemanha (item 1.2), que fixa o limite de 90 mg de O2. L
-1

, o efluente possui 

concentração 2,52 vezes superior ao preconizado pela normativa alemã. 
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 De acordo com Jordão e Pessoa (2011); Metcalf e Eddy (2003), os esgotos sanitários 

com características fortes possuem concentração de nitrogênio amoniacal em torno de 50 mg. 

L
-1

. Assim sendo, nota-se que o efluente do campus possui um elevado teor de nitrogênio 

amoniacal em sua composição, diferenciando-se do esgoto doméstico tradicional. Este fato 

pode estar associado ao curto intervalo de tempo que os discentes permanecem nas instalações 

da universidade, bem como a variabilidade da população contribuinte com os dias da semana. 

Desta forma, percebe-se que a contribuição em sua maioria é composta por urina, uma vez 

que os efluentes químicos dos laboratórios não são dispostos juntamente com os sanitários. 

 A resolução CONAMA 430/11 estabelece o parâmetro regulador da demanda 

nitrogenada como sendo o nitrogênio amoniacal, fixando sua concentração máxima em 20 

mg. L
-1 

– N, desta maneira é possível notar uma elevada concentração deste poluente no 

efluente em questão, sendo a concentração deste 7,7 vezes superior ao que é preconizado pela 

normativa federal. Ao comparar o valor às legislações internacionais (item 1.2) que 

estabelecem a concentração limite de nitrogênio amoniacal em 10 mg. L
-1

-N, o efluente 

ultrapassa 15,5 vezes o que é determinado internacionalmente. 

A realização da caracterização permitiu verificar a viabilidade do sistema proposto 

para o efluente em questão, uma vez que este possui certas peculiaridades em relação ao 

esgoto doméstico, como elevada concentração de nitrogênio amoniacal, o qual não é 

removido por processos anaeróbios recorrentemente utilizados. Desta maneira, verifica-se a 

necessidade de estudos sobre a causa da elevada concentração de nitrogênio amoniacal na 

água residuária do campus de Ji-Paraná. 

O valor limite de temperatura, estabelecido pela legislação federal, para o lançamento 

em corpos hídricos receptores de efluentes como sendo de 40 ºC, de maneira que a variação 

desta, na zona de mistura, não deva exceder a 3 ºC. O pH tem seu valor de referência imposto 

pela normativa dentro do intervalo de 5 a 9. Assim sendo, verifica-se que estes parâmetros do 

efluente em questão se enquadram dentro do que é disposto pela legislação. 

 A legislação supracitada não estabelece valores máximos para a concentração de 

nitrito e nitrato, bem como para condutividade elétrica e turbidez. Entretanto, em seu Art. 5º 

dispõe que “os efluentes não poderão conferir ao corpo receptor características de qualidade 

em desacordo com as metas obrigatórias progressivas, intermediárias e finais, do seu 

enquadramento”. Não obstante, a resolução CONAMA 357/05, aborda em seu Art. 42, que 

“enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces serão consideradas 

de Classe II”.  
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 Nesta classe, o corpo hídrico deve apresentar certos padrões de qualidade, onde as 

formas nitrogenadas devem apresentar concentrações máximas de 10 mg. L
-1

 de nitrogênio 

em forma de nitrato e 1 mg. L
-1

 de nitrogênio em forma de nitrito. A turbidez deve apresentar 

valor máximo de até 100 NTU. Assim sendo, Svierzoski (2017) aponta que é necessária a 

realização de estudos sobre o dimensionamento da capacidade de assimilação por parte do 

corpo receptor, pois a vazão e outras características do próprio corpo hídrico são variadas, 

assimilando assim diferentes concentrações de poluentes. 

 

3.2.  REMOÇÃO DE DQO E NITROGÊNIO AMONIACAL 

 

 A remoção de poluentes como matéria orgânica e nitrogênio amoniacal é um 

importante instrumento para a preservação do meio ambiente e uma alternativa de solução 

para problemas como a escassez hídrica qualitativa. A Figura 5 permite visualizar a eficiência 

na remoção de DQO e N-NH4
+
 ao longo do tempo de operação do sistema. As análises dos 

componentes foram realizadas semanalmente, para verificar a taxa de remoção dos poluentes 

da água residuária e as condições operacionais de funcionamento do sistema.  
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Figura 5 - Eficiência de remoção de DQO e N-NH4+ pelo sistema de lodos ativados com o tempo. 

 

 Com base nos dados da Figura 4, pode-se afirmar que a redução de DQO por parte do 

sistema demonstrou grande variação, alcançando eficiência máxima de 72% na remoção de 
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matéria orgânica. De acordo com Wang et al. (2009) o sucesso na operação de sistemas de 

lodos ativados é conhecidamente difícil de se alcançar. Este fato foi verificado na prática, ao 

perceber que o sistema piloto necessita de frequentes manutenções e monitoramento da 

atuação das bombas, difusores de ar e no equipamento de aeração (compressor). Notou-se 

então, a partir da quinta semana, com entupimento e perca de potência das bombas 

(principalmente de recirculo) e problemas constantes com o difusor de ar, a influência da 

incorreta operação na redução da carga orgânica.  

 O fato da má operação afetar na remoção está ligada a variação na taxa de recirculo, 

impossibilitando o adequado retorno da biomassa do decantador  secundário ao reator, bem 

como à difusão de ar  no reator, quando a aeração não é praticada  de maneira eficiente, não 

há a suspensão da biomassa, podendo esta se depositar na base do reator, afetando o processo 

de tratamento. 

 Eficiências superiores a 40% foram observadas quando o sistema operava 

corretamente. Não obstante, associa-se este fator à concentração da carga orgânica, quando o 

valor de DQO se manteve superior a 250 mg. L
-1

, obtivera-se tais eficiências de remoção. Ao 

mesmo passo, a operação com baixas cargas orgânica obtivera as menores taxas de eficiência. 

De maneira geral, a eficiência média por parte do sistema na redução de DQO teve média de 

36%. Gaspar (2003) em estudo no pós-tratamento de efluente de reator UASB, por sistema de 

lodos ativados em escala piloto visando a remoção biológica de nitrogênio obteve eficiências 

entre 47 e 88% na redução de DQO.  

 Em relação a legislação, o processo de tratamento entrega um efluente com maior 

qualidade, uma vez que já há a redução da matéria orgânica na fossa séptica. De modo geral, 

as normativas federais são atendidas e o efluente do processo se enquadra no que é disposto 

pelas normativas, como no caso do Rio Grande do Sul (CONSEMA 355/17) para vazões de 

500 até 1.000 m³. dia
-1

. Não obstante, em relação a normativas mais restritivas que 

estabelecem concentrações em termos de DQO, como o exemplo da Alemanha que estabelece 

concentração máxima de 90 mg de O2. L
-1

, o processo conseguiu atingir o requerido em 

apenas 23% das ocasiões, em todo o seu tempo de operação.  

 Ao que concerne a remoção de nitrogênio amoniacal, com base nos dados, é possível 

verificar o aumento na remoção do composto com o tempo de operação. A maior eficiência 

por parte do sistema foi de 71% na remoção de N-NH4
+
. Após a sétima semana de operação, 

os níveis de oxidação do composto se mantiveram com eficiência estável, com faixa quase 

sempre maior que 60% na remoção do referido poluente.  Fujii (2011), em estudo 
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comparativo entre o sistema de lodos ativados e Reator de Biofilme de Leito Móvel (MBBR) 

na remoção de nitrogênio de esgoto sanitário, obteve eficiência média das três fases de sua 

pesquisa de 57% de remoção nos processos de biomassa suspensa. 

 Neste sentido, mesmo com a melhora na remoção com o tempo, os resultados obtidos 

pelo sistema de tratamento não conseguiram se enquadrar no que é disposto pela resolução 

CONAMA 430/11, que estabelece o valor limite de nitrogênio amoniacal de 20 mg. L
-1 

N. A 

eficiência média de 46% na remoção do poluente não foi o suficiente para reduzir a elevada 

concentração do poluente apresentada pelo efluente da fossa séptica para o que preconiza a 

normativa federal. Em relação as normas internacionais, que estabelecem limites mais 

restritivos em relação à concentração de nitrogênio amoniacal e, em alguns casos, em relação 

a suas formas oxidadas como o nitrito e nitrato, o efluente do sistema necessitaria de uma 

etapa complementar para a remoção do poluente. 

 Jordão e Pessoa (2011); Metcalf e Eddy (2016), elucidam que a taxa de crescimento 

específica das bactérias nitrificantes, em relação as heterotróficas, é muito pequena, e que a 

idade do lodo deve ser maior para que ocorra a remoção de N-NH4
+
, isto a depender da taxa 

máxima de crescimento das bactérias nitrificantes. A melhora na remoção do nitrogênio 

amoniacal com o tempo está diretamente associada ao crescimento de bactérias nitrificantes, 

desta maneira, verifica-se a necessidade de um maior tempo de acompanhamento e operação 

do experimento, uma vez que a geração e crescimento de bactérias nitrificantes é muito lento.   

 

3.3.  INFLUÊNCIA DO TRH NA EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO 

  

 O tempo de residência hidráulica (TRH) é caracterizado pelo tempo médio em que o 

fluido permanece sob aeração no reator. Em processos como o de lodos ativados, o TRH 

determina a modalidade de tratamento a ser praticada, como sendo sistema convencional ou 

de aeração prolongada.  

 Nos tópicos 3.3.1 e 3.3.2 serão apresentados os resultados obtidos, enfatizando a 

relação entre o tempo de residência hidráulica e a remoção de DQO e nitrogênio amoniacal, 

respectivamente. 

 

3.3.1. TRH e redução de Demanda Química de Oxigênio 
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 A Figura 6 apresenta o percentual de remoção de DQO nos quatro diferentes regimes 

de alimentação, bem como as concentrações médias de entrada e saída de demanda química 

de oxigênio.  
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Figura 6 - Eficiência na remoção de DQO em diferentes TRH’s. 

 

A eficiência de cada regime adotado foi calculada através do valor médio de remoção 

da DQO após todas as análises semanais, levando-se em conta as quatro diferentes taxas de 

alimentação empregadas durante o estudo. No primeiro regime, com tempo de residência 

hidráulica de 4,5 horas obteve-se eficiência de 62%, para o regime 2, com TRH de 6,8 horas a 

eficiência foi de 41% e nos regimes 3 e 4, os TRH’s de 13,6 e 18,2 horas, respectivamente, 

alcançaram 58% de eficiência na redução de DQO.   

 A maior redução de DQO no primeiro regime adotado está associada à uma maior 

concentração de substrato presente na água residuária afluente, bem como maior 

disponibilidade deste no reator, dada a maior vazão de entrada de esgoto no sistema. De 

acordo com Jordão e Pessoa (2011), em esgotos domésticos a taxa específica de remoção da 

DQO é diretamente proporcional à concentração do substrato no sistema. Ao passo que uma 

fração deste substrato é utilizada para a síntese de material celular e aumento de biomassa, e 

outra fração das células dos organismos é destruída no processo de respiração endógena. 

 Isto posto, é possível relacionar a maior redução de DQO do efluente com os 

processos de síntese de novas células e de aumento de biomassa microbiana, uma vez que o 
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consumo da matéria orgânica por parte dos processos de nitrificação ocorreu de maneira 

ínfima. Este fato pode ser evidenciado ao se analisar o baixo nível de remoção de nitrogênio 

amoniacal (item 3.3.2) obtido com o mesmo tempo de residência hidráulica. 

 A transição de TRH de 4,5 para 6,8 horas acarretou uma redução na eficiência do 

sistema. Ao passo que no primeiro regime a maior concentração do substrato propiciou maior 

remoção de DQO, na transição, uma menor concentração de carga orgânica, aliada à um 

decréscimo do substrato decorrente da menor vazão de entrada podem ser causas da piora na 

remoção. Este fator pode estar relacionado com a fase de aclimatação à novas condições 

impostas ao sistema. De acordo com Markietto et al. (2003), o tempo de duração desta fase 

depende de certas condições inerentes ao sistema, como temperatura, pH, oxigênio dissolvido, 

tipo de substrato e idade do lodo. 

 Nos dois últimos regimes (13,6 e 18,2 horas) foi alcançada a mesma eficiência de 58% 

na redução de DQO. O elevado tempo de detenção permitiu uma redução considerável da 

carga orgânica. Oliveira (2014) em estudo para avaliar a influência de intensidade de aeração 

na remoção de matéria orgânica de esgotos por sistema de lodos ativados em escala de 

bancada, com TRH de 21,3 horas, obteve eficiências médias de 41, 65 e 59% nas três 

sequências de seu estudo, respectivamente.  

É possível notar que em toda a sequência de operação, com os diferentes tempos de 

detenção, mesmo com a variação nas taxas de eficiências de redução, a demanda química de 

oxigênio de saída do sistema sempre se manteve acima de 100 mg de O2. L
-1

. Verificou-se 

então, que mesmo havendo uma pequena diferença no percentual de eficiência, as 

concentrações de DQO de saída dos sistemas do presente estudo e do autor anteriormente 

citado, se mantiveram próximas. Desta maneira, é necessário a realização de estudos de 

biodegradabilidade do efluente, uma vez que tais eficiências podem estar relacionadas à 

remoção de toda a fração biodegradável do efluente. 

 

3.3.2.  TRH e remoção de nitrogênio amoniacal  

 

 Durante o período estudado observou-se a influência dos diferentes TRH’s nos 

processos de remoção do nitrogênio amoniacal, de maneira que os maiores tempos de 

retenção propiciaram as mais elevadas taxas de eficiência. Os dados de eficiência na remoção 

de N-NH4
+
 e os valores médios das concentrações do efluente de entrada nos diferentes 

tempos de detenção hidráulica são apresentados na Figura 7.  As eficiências de remoção para 
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cada regime adotado foram calculadas de maneira análoga ao realizado na eficiência de 

remoção da DQO nos diferentes regimes. 
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Figura 7 - Percentual de remoção de N-NH4+ em diferentes taxas de alimentação. 

 

 As baixas eficiências de 10 e 20% nos tempos de detenção de 4,5 e 6,8, 

respectivamente, podem estar relacionadas com a elevada presença de carga orgânica 

utilizada para os processos de síntese celular e crescimento de biomassa, bem como a baixa 

produção e idade do lodo praticada nos primeiros regimes adotados. De acordo com 

Sant’anna (2013), embora a oxidação do nitrogênio amoniacal possa ocorrer na presença de 

considerável carga orgânica, os seus níveis e velocidade são afetados negativamente nessa 

condição. 

Conforme o exposto no item 3.2, a taxa de crescimento das bactérias nitrificantes é 

muito pequena em relação às bactérias heterotróficas. Isto posto, verifica-se que a disparidade 

entre a remoção de DQO (item 3.3.1) e de nitrogênio amoniacal em iguais TRH’s está 

associada a fatores inibidores, como a elevada carga orgânica e concentração de amônia, 

resultando em uma relação C/N inadequada.   

A eficiência obtida no terceiro regime estudado (13,6 horas) apresentou o maior valor 

médio na remoção de nitrogênio amoniacal, sendo observada pequena queda no regime 

posterior (18,2 horas). Neste último, a elevada concentração de N-NH4
+
 apresentando valor de 

227,6 mg. L
-1

 pode ser citada como o fator determinante para tal queda no rendimento. Não 
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obstante, a maior idade do lodo, juntamente com um maior tempo de aeração, propiciou que 

esta queda não fosse mais abrupta. Deste modo, verifica-se que a recomendação exposta no 

item 3.2, de que há a necessidade de um maior tempo de operação se torna relevante, uma vez 

que o clímax do reator possa ser alcançado com um maior tempo de operação, uma vez que 

não foi realizada a aclimatação do efluente.  

 

3.4.  RELAÇÃO ENTRE pH E REMOÇÃO DE NITROGÊNIO AMONIACAL 

 

 Nos processos de nitrificação a alcalinidade é consumida pela geração de íons 

hidrogênio, acarretando uma queda no pH do efluente, este é um fator que influencia 

diretamente no funcionamento e na presença de microrganismos nitrificantes. De acordo com 

Leu et al. (1998); Wang et al. (2009), cerca de 8,62 g de bicarbonatos (HCO3
-
) são necessários 

para proteger o sistema dos 1 mols de íons hidrogênio gerados pela oxidação de 1 mol de N-

NH4
+
. Assim sendo, a Figura 8 apresenta a variação do pH no sistema de acordo que há a 

oxidação do nitrogênio amoniacal.  
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Figura 8 - Variação de pH do sistema com a remoção de nitrogênio amoniacal. 

 

 O pH do efluente estudado demonstrou condições básicas, com valores superiores a 8 

em todas as análises, apresentando ao longo do tempo variação de pico e baixa de 8,81 a 8,05, 

respectivamente. De acordo com Von Sperling (2017), esgotos sanitários predominantemente 
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domésticos apresentam valores entre 6,7 e 8,0. O valor superior a faixa usual demonstra uma 

particularidade do efluente em relação ao efluente doméstico tradicional. Esta peculiaridade 

pode ser relacionada à contribuição per capita de poluentes do campus de Ji-Paraná, e com a 

oxidação de parte da matéria orgânica realizada pelo tratamento preliminar realizado pela 

fossa séptica. 

  Ao que concerne à variação do pH por parte do sistema, com base nos dados da figura, 

este demonstrou pequenas variações nas primeiras 7 semanas de estudo. A ínfima presença de 

microrganismos nitrificantes inicialmente atrelada à uma maior carga orgânica, conforme 

abordado no item 3.3.1, influencia diretamente nos níveis de nitrificação, desta maneira não 

há consumo da alcalinidade, possibilitando assim, uma maior proteção por parte do sistema às 

alterações de pH, evitando a queda do mesmo. Foco et al. (2015), em estudo na eficiência de 

remoção de carga orgânica e nitrogênio de esgoto sanitário por sistema combinado anóxico e 

aeróbio, trabalhando com relação C/N desfavorável e sem adição de alcalinidade no sistema, 

obtiveram eficiência de nitrificação superior a 50% em pH entre 7,0 e 7,5. 

 O aumento na eficiência de nitrificação a partir da oitava semana propiciou uma 

mudança considerável nos valores de pH, a partir daí (com exceção da 11º semana) estes 

valores apresentaram reações à maior remoção de nitrogênio amoniacal, e como esperado, 

começaram a cair em níveis consideráveis. Segundo Henze et al. (2008); Ferreira (2000), os 

níveis de nitrificação são fortemente afetados quando o pH é menor que 6,3. Neste sentido, 

nas duas oportunidades que estes valores foram verificados não houve piora efetiva na 

eficiência do sistema, dada a estabilidade operacional e dos microrganismos no processo. 

 De maneira geral, as maiores variações foram observadas justamente quando se obteve 

maiores taxas de remoção de nitrogênio amoniacal, de acordo com o esperado. A queda no 

valor de pH 8,5 para 6,3 na décima sétima semana não afetou de maneira considerável os 

níveis de oxidação do N-NH4
+
, todavia traz a necessidade da realização de estudo para se 

estimar a alcalinidade do efluente em questão, o qual não foi realizado no presente estudo.   

 

3.5.  ANÁLISE MICROSCÓPICA DO FLOCO DO LODO ATIVADO 

 

 A análise microscópica do lodo gerado pelo sistema foi realizada a fim de verificar as 

características dos flocos formados e a diversidade na microfauna presente na sequência de 

tratamento. De acordo com Bento et al. (2005), o micro ecossistema existente nos flocos é 

constituído de bactérias, fungos, protozoários e micrometazoários, onde as bactérias são as 
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principais responsáveis pelos processos de oxidação da matéria orgânica e estruturação dos 

flocos. Não obstante, a presença dos outros componentes da microfauna realiza importante 

papel na manutenção da equilibrada comunidade bacteriana, na remoção de E. Coli, na 

redução da DBO e na floculação. A presença de protozoários e de pequenos metazoários são 

geralmente abundantes em sistemas que apresentam boas condições operacionais (GINORIS 

et al., 2007). 

 Desta maneira, é relevante a observação dos organismos presentes, juntamente com a 

análise das características dos flocos gerados, a fim de se obter informações sobre os 

processos de tratamento por lodos ativados. Neste sentido, as Figuras 9, 10, e 11 apresentam 

os microrganismos presentes e a estrutura do lodo gerado pelo sistema piloto. 

  

 
Figura 9 - Características estruturais e microrganismos presentes no lodo ativado: (a) Rotíferos e (b) 

protozoários. 

 

 Com base na Figura 9, é possível verificar certas características estruturais do lodo, a 

partir da análise visual é possível notar que este apresenta uma estrutura irregular e porosa, 

com grandes espaços presentes. De acordo com Oliveira (2014) esta é o tipo de  estrutura 

típica de flocos com grandes dimensões gerados pela presença de elevada concentração de 

oxigênio dissolvido.  

 Em relação aos microrganismos presentes nos flocos, observou-se a maior presença de 

microrganismos como os micrometazoários do grupo dos rotíferos e protozoários como 

Arcella sp. Os rotíferos são os microrganismos mais frequentemente avistados em 

(a) 

(b) 
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microscopia de lodos ativados, estes são indicadores de boa eficiência por parte do sistema, 

uma vez que sua presença esta associada a maiores idades de lodo ou alto estágio de oxidação. 

(CLASS, 2007; ROSA E BAZZANELLA, 2009). Não obstante,  em seu estudo de 

caracterização da comunidade microbiana de lodos ativados da estação de tratamento de 

efluentes industriais, De Oliveira (2009) não observou a presença de rotíferos no lodo gerado 

pelo sistema, em sua caracterização os grupos mais frequentes encontrados foram os 

flagelados,  ciliados predadores e ciliados livre-natantes. Para Figueiredo et al. (1997) a 

predominancia de Arcella indica características de processos com boa depuração. 

 A análise visual da Figura 10 permite a verficação das mesmas características 

estruturais do floco da figura anterior. Em relação aos microrganismos presentes, uma maior 

quantidade destes foi verificada, dentre a presença dos citados anteriormente (rotíferos e 

protozoários). 

 

 
Figura 10 - Microrganismos presentes no floco no lodo ativado: (c) Euglyphia. 

 

 Na figura é possível identificar a presença da tecameba Euglyphia, de maneira análoga 

a predominância de Arcella no tanque de aeração, as tecamebas quando presentes em tanques 

de lodos ativados são indicativos de sistemas com boa depuração.  

Na caracterização do floco biológico e da microfauna do sistema de lodos ativados 

tratando efluentes industriais, Soares et al. (2014) verificaram a presença de tecamebas como 

Euglyphia e Arcella, além de rotíferos em 100% de frequência nas análises do sistema de 

tratamento, atestando a boa eficiência no processo de tratamento, com remoção média de 

(c) 
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96,8% de demanda química de oxigênio. Bento et al. (2005), na caracterização da microfauna 

de uma estação de tratamento de esgotos sanitários por lodos ativados na modalidade de 

aeração prolongada, verificaram a presença das tecamebas Euglyphia e Arcella numa 

frequência relativa de 100% em suas análises, onde estes microrganismos representavam 40% 

da densidade média da microfauna. 

A Figura 11 apresenta um floco com características diferentes das vistas 

anteriormente, com menor porosidade e estrutura mais coesa. 

 

 
Figura 11 - Imagem microscópica do lodo ativado do sistema piloto. 

 

 Os microrganismos presentes são semelhantes aos citados anteriormente. Não 

obstante, é relevante ressaltar que por meio da análise visual, não foi verificada a presença de 

microrganismos ou estruturas que atestem o mau funcionamento por parte do sistema de 

tratamento, como o caso de microrganismos filamentosos, ciliados pendunculados como a 

Vorticella micróstoma e analídeos do gênero Aeolosoma. A predominância destes, apesar de 

sua importância nas estruturas dos flocos, podem provocar o intumescimento filamentoso, 

provocando assim o “bulking” em sistema de lodos ativados, gerando a não sedimentação dos 

flocos (SOARES et al., 2014) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo permitiu analisar a eficiência de uma estação de tratamento, em 

escala piloto, tratando o efluente da fossa séptica que atende parte da Universidade Federal de 

Rondônia, campus de Ji-Paraná. Foi verificado então, através da caracterização da água 

residuária em questão, que há uma grande variabilidade das concentrações de poluentes e em 

certas características, em especial ao que tange a DQO. Não obstante, as concentrações de 

nitrogênio amoniacal se mostraram em todas análises muito elevadas, se diferenciando de 

esgotos sanitários com características domésticas. 

O sistema piloto demonstrou grande necessidade de monitoramento e manutenção em sua 

operação, principalmente ao que diz respeito ao entupimento de bombas de recalque e 

recirculação, difusores de ar e frequentes manutenções no compressor de ar. Diferentemente 

de sistemas bem projetados em escala real. Foi observada também, a necessidade do frequente 

monitoramento de fatores como oxigênio dissolvido e pH no tanque de aeração, haja vista a 

grande variabilidade do efluente de entrada de acordo com o tempo. Não houve a necessidade 

da correção de alcalinidade do efluente, uma vez que o pH não caiu à faixa crítica reportada 

na literatura para cessar os processos de nitrificação.  

A remoção de carga orgânica variou com os diferentes TRH’S, tendo maior eficiência 

com o tempo de detenção de 4,5 horas, chegando à eficiência média de 62% na redução. Já 
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em relação à oxidação do nitrogênio amoniacal, se mostrou mais eficiente em elevados tempo 

de detenção hidráulica (na ordem de 13,6 horas), bem como com a prática de elevada idade de 

lodo (fase final do experimento), sua eficiência média foi da ordem de 65% na remoção.  

A análise microscópica possibilitou a verificação da variação estrutural do lodo do 

sistema, bem como a presença de microrganismos que atestam o bom funcionamento do 

mesmo. Não foi verificada a presença de microrganismos que indicam mau funcionamento do 

processo de tratamento. 

De maneira geral, o sistema demonstrou grande variabilidade na eficiência de 

tratamento, sendo dependente de condições de operação e de controle do processo de 

tratamento. Ao que diz respeito à legislação, o efluente não demonstrou conformidade com a 

CONAMA 430/11 em relação ao parâmetro nitrogênio amoniacal, demonstrando 

concentração muito maior do que as 20 mg. L
-1

 – N estabelecidas pela normativa. Mesmo 

com a maior eficiência obtida (71% na remoção), o efluente não se encontrara apto à um 

eventual lançamento em corpos hídricos receptores.  

Em relação aos outros parâmetros estudados, estes se mostraram de acordo com o que 

é estabelecido pela legislação federal. Desta maneira, verifica-se a necessidade de uma maior 

sequência de estudos em relação ao processo proposto, bem como de métodos mais eficazes 

de tratamento para o efluente em questão, uma vez que a concentração de nitrogênio 

amoniacal do efluente estudado apresenta característica típica de efluentes industriais.  
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