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RESUMO 

 

 

A produção leiteira do estado de Rondônia vem crescendo a cada ano. Parte do leite produzido 

é processado em agro indústria de laticínios, que no decorrer do processo produtivo junto a 

limpeza de equipamentos e instalações resulta em efluente industrial com elevada carga 

orgânica, sendo necessária sua redução para o lançamento final em corpos hídricos afim de 

evitar eutrofização. Neste contexto o presente trabalho teve o objetivo de realizar o pós 

tratamento do efluente através do Processo Oxidativo Avançado (POA) com aplicação do 

ozônio (O3) variando pH e temperatura para obter a eficiência do processo e fazer comparação 

os resultados obtidos com os valores da normativas de lançamento de efluente vigentes 

CONAMA nº 357/05, e nº 430/11 e CONSEMA nº 355/17. Através das análises laboratoriais 

dos parâmetros físico-químicos DQO, nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal e cor. O processo 

de pH 10 a 25ºC foi mais eficiente em relação as outras variáveis, sendo que em 20 minutos 

alcançou uma eficiência de 60% na remoção da DQO, porém não houve redução significativa 

de nitrato e nitrogênio amoniacal. A ozonização não teve a capacidade de reduzir todas as 

formas nitrogenadas, porém obteve sucesso na clarificação do efluente e 60% de remoção da 

DQO, mas é ideal que o processo ocorra em temperatura e pH natural, para minimizar a inserção 

de ácidos e bases. 

 

Palavras-chave: Oxidação, DQO, Eficiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The milk production in the state of Rondônia has been growing every year, part of the milk 

produced is processed in the dairy agro-industry, which does not result from the production 

process together with the cleaning of equipment and facilities, resulting in industrial effluent 

with a high organic load, requiring the reduction for final release into water bodies in order to 

avoid eutrophication. In this context, the present work aims to carry out the post-treatment of 

the effluent through the POA with application of ozone (O3) varying pH and temperature to 

obtain process efficiency and compare the values obtained with the values of current effluent 

release regulations CONAMA 357/05, 430/11 and CONSEMA 355/17. Through laboratory 

analysis of physicochemical parameters COD, nitrite, nitrate, ammonia nitrogen and color. The 

process of pH 10 at 25ºC was more efficient in relation to the other variables, and in 20 minutes 

it reached an efficiency of 60% in the removal of COD, but there was no significant reduction 

in nitrate and ammonia nitrogen. Ozonation did not have the ability to reduce all nitrogenous 

forms, but it was successful in clarifying the effluent and 60% removing COD, but it is ideal 

that the process takes place at natural temperature and pH, to minimize the insertion of acids 

and bases. 

 

key words: Oxidation. COD. Efficiency. 
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INTRODUÇÃO 

O agronegócio está presente em todo o país através das atividades agrícolas e atividades 

pecuárias, sendo o principal fornecedor de matéria prima alimentícia. As atividades pecuárias 

são responsáveis principalmente pela produção de carne e leite, segundo o SEBRAE (2015), a 

produção leiteira do Brasil teve um crescimento expressivo desde os anos 80 até 2013, 

chegando a quase triplicar a produção. No estado de Rondônia o crescimento também foi 

expressivo e está ligado ao crescimento do número de propriedades e produtores. 

O leite produzido em Rondônia é processado em indústrias de laticínios locais ou 

regionais de grande e pequeno porte, que juntas são capazes de processar todo o leite produzido 

no estado e gerar os produtos finais, que podem variar de acordo com a indústria: leite 

pasteurizado, queijo muçarela, manteiga, iogurte, entre outros. Parte da produção é consumida 

no estado e outra parte é exportada e comercializada nos demais estados. 

Os laticínios de Rondônia recebem diariamente a média de 1,9 a 2,3 milhões de litros 

de leite, conforme o período do ano. Dentre as empresas com SIF (Serviço de Inspeção Federal), 

duas possuem 10 indústrias de laticínios e processam 60% do leite aproximadamente. O restante 

do leite é dividido entre as 27 demais empresas (SEBRAE, 2015). 

 Dentre os impactos da indústria de laticínios, está o consumo de volumes elevados de 

água. De acordo com Fonseca (2017), a água é utilizada para consumo humano, limpeza dos 

equipamentos, limpeza sanitária, incorporação ao leite para o produto final e também no fluido 

de resfriamento ou aquecimento das caldeiras. 

Após o processo produtivo, limpeza e higienização, parte da água somada a resíduos de 

produção e limpeza é caracterizada como efluente e encaminhada a um tratamento. O despejo 

de águas residuais em corpos d’água causam o processo de eutrofização, o que provoca o 

desequilíbrio da fauna e flora aquática devido à grande quantidade de nitrogênio e fósforo 

(CARVALHO et al., 2019). 

As características do efluente da indústria de laticínios varia de acordo com o processo 

produtivo, mas no geral é caracterizado pela elevada carga orgânica que em contato com os 

corpos hídricos entra em estado de decomposição resultando em consumo de oxigênio 

dissolvido. O oxigênio dissolvido é essencial para a vida aquática no geral, em baixa quantidade 

resulta em mortandade de peixes e microrganismos. 

No laticínio de estudo o efluente passa por um processo biológico afim de degradar os 

compostos orgânicos e minimizar os impactos nos lançamentos nos corpos hídricos, porém nem 

todos os componentes são degradados biologicamente. Nesse caso, o efluente é de difícil 
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degradação, e pode conter substâncias químicas tóxicas e recalcitrantes, em baixas ou altas 

concentrações (DEZOTTI, 2008). 

Quando há interesse em degradar esses componentes de difícil degradação é necessária 

uma etapa complementar ao tratamento, sendo chamada de tratamento terciário. Estudos 

mostram certa eficiência dos Processos Oxidativos Avançados (POA) para oxidar e mineralizar. 

Os POAs são uma alternativa para o tratamento de diversos compostos, em especial 

orgânicos recalcitrantes (BRIÃO; TAVARES, 2007). Sendo que, os POAs utilizam o radical 

hidroxila (OH−) como oxidante devido ao seu alto poder oxidativo. 

O ozônio tem alto poder oxidativo que pode reagir com as moléculas diretamente ou em 

caso de POA ele reage com o radical hidroxila que oxida as moléculas do efluente sendo um 

processo mais rápido de oxidação. 

Visto isso, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência do ozônio (O3) no 

processo de tratamento terciário de efluente gerado em uma indústria de laticínios, de forma 

avaliar as vantagens e desvantagens, e comparar com a legislação vigente de lançamento de 

efluentes CONAMA 430/11 e CONSEMA 355/17 do Rio Grande do Sul. 
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1) REFERENCIAL TEÓRICO  

1.1) INDÚSTRIA LEITEIRA  

O Brasil em 2017 produziu 30 bilhões de litros e 223 mil toneladas em produção de 

queijo e requeijão alcançou a marca de durante o ano. A pecuária leiteira está presente em quase 

todos os municípios brasileiros, dos 5.564 municípios existentes no país, apenas 67 não 

produzem leite, e dentre os 100 municípios que mais produzem leite, 53 têm o leite como a 

principal atividade econômica (IBGE, 2012; IBGE, 2017). 

Na Amazônia, a atividade leiteira é exercida, predominantemente, por produtores de 

base familiar, representando fator de geração de emprego e renda para aqueles que a exercem, 

além de propiciar a criação de empregos indiretos nas atividades de transporte, processamento 

e comercialização (NETO ET AL., 2020). 

O estado de Rondônia é um dos principais produtores leiteiros da região amazônica. 

Apresentava um rebanho total de 14.098 milhões de bovinos no ano de 2017, sendo 26% 

leiteiro, em 2013 a produção diária 1.879.798 litros de leite, e havia 32.942 produtores 

comerciais no estado de Rondônia (IDARON, 2018, IDARON, 2015).  

A instalação de unidades para processamento do leite produzido recebe incentivos desde 

o final da década de 1970 em Rondônia. Tal incentivo fomentou o surgimento de indústrias de 

pequeno, médio e grande porte, que atualmente totalizam aproximadamente 80 

estabelecimentos capazes de produzir leite ultra high temperature (UHT), leite e soro em pó, 

leite condensado, além de queijo e derivados (EMATER, 2018). 

Em decorrência da alta produção do leite bovino, o governo impulsiona a produção com 

incentivos monetários e programas direcionados aos produtores rurais, como por exemplo 

Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira de Rondônia (PROLEITE), o Fundo 

Financeiro de Investimento e Apoio ao Programa (FUNDO PROLEITE) e o Conselho 

Deliberativo do Desenvolvimento do Agronegócio Leite do Estado de Rondônia 

(CONDALRON) (ARAGÃO, 2017). 

Em 2014, o parque industrial lácteo rondoniense, composto de 37 laticínios ativos 

cadastrados no SIF (Serviço de Inspeção Federal), processou 99,32% do leite inspecionado. 

Além disso, existem 17 laticínios com SIE (Serviço de Inspeção Estadual), que processaram 

0,6% do volume do leite industrializado e 18 laticínios/agroindústrias com o SIM, que 

processaram 0,08% aproximadamente do volume de leite industrializado (SEBRAE, 2015). 

Dez municípios se destacaram no ranking estadual, sendo que Jaru representou a maior 

produção, com 46,8 milhões de reais, seguido de Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Nova 
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Mamoré, Governador Jorge Teixeira, Urupá, Cacoal, Machadinho do Oeste, Espigão do Oeste, 

Presidente Médici (ARAGÃO, 2017). 

1.2) EFLUENTE DA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS  

De acordo com a resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) 430 de 

2011, efluente é o termo usado para caracterizar os despejos líquidos provenientes de diversas 

atividades ou processos. Conforme a NBR (Norma Brasileira) 9800 (ABNT, 1987), efluente 

líquido industrial é o despejo líquido proveniente do estabelecimento industrial, 

compreendendo emanações de processo industrial, águas de refrigeração poluídas, águas 

pluviais poluídas e esgoto doméstico. 

A necessidade de água ocorre, principalmente, pela manutenção das condições de 

limpeza, das condições sanitárias e de higiene nos setores de produção (SILVA et al, 2018). De 

acordo com Saraiva et al. (2009), a relação entre o leite processado na indústria de laticínios e 

o efluente gerado é cerca de 3,5 litros de efluente para cada 1 litro de leite processado, que é 

chamado de coeficiente volumétrico de efluente líquido. Segundo Fonseca (2017) o coeficiente 

médio de geração de efluente é de 3,17 L/L leite processado. Silva (2017) demonstra que o 

volume de efluente líquido gerado de 3 L/Kg de leite processado. 

Há grande consumo de água e produção de efluentes com alto teor de carga orgânica e 

elevado potencial de degradação, principalmente nas fases de limpeza, pasteurização e 

homogeneização (GONÇALVES et al., 2011). 

O efluente processado do laticínio é constituído basicamente de leite (tanto matéria-

prima quanto seus derivados), possuindo uma elevada demanda química de oxigênio (DQO), 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO), óleos e graxas, nitrogênio e fósforo (FYFE et al, 

2016). Entretanto, as características dos efluentes líquidos variam dependendo do tipo do 

processo de beneficiamento adotado (SILVA et al, 2018). 

Os laticínios têm como principal rejeito o soro, que muitas vezes recebe o mesmo 

destino dos outros resíduos líquidos sendo cerca de cem vezes mais poluidor que o efluente 

doméstico (RODRIGUES et al., 2016).  

O soro no processo de produção do queijo, representa 90% do volume do leite, pois para 

produzir 1 kg de queijo são necessários 10 L de leite, o que gera 9 L de soro (LEITE et al, 

2012). Em alguns casos em que não há o aproveitamento do soro dos queijos, este é despejado 

junto ao efluente resultando em aumento na carga orgânica do efluente final, dificultando o seu 

tratamento (SARAIVA, 2008). 
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Cada vez mais se torna necessário buscar novas e eficientes alternativas para o 

tratamento dos resíduos gerados neste setor, uma vez que muitas empresas são de pequeno porte 

e não dispõem sequer do tratamento mínimo para o descarte de seus efluentes (Nascimento, 

2017). 

O efluente gerado nas indústrias deve passar por um tratamento antes de sua destinação 

final, seja ela como lançamento ou reuso. Amorim (2014), afirma que os efluentes industriais 

de laticínios devido ao alto teor de matéria orgânica, se despejados com seus poluentes 

característicos causam alteração no meio e consequentemente a poluição. 

1.3) PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS (POAs) 

As etapas convencionais de tratamento de efluentes são divididas em: pré-tratamento, 

tratamento primário ou físico-químico, tratamento secundário ou biológico e tratamento 

terciário ou químico (JESUS, 2021). 

Os Processos oxidativos avançados (POAs) são realizados geralmente na etapa do 

tratamento terciário com a finalidade de oxidar os componentes que não são degradados nas 

etapas anteriores. Os POAs são uma alternativa para o tratamento de diversos compostos, em 

especial orgânicos recalcitrantes (BRIÃO; TAVARES, 2007). 

As etapas do tratamento terciário são adotadas quando os níveis anteriores não forem 

suficientes para atingir as condições padrão para o lançamento da água no corpo receptor. O 

seu objetivo é a remoção dos seguintes poluentes: nutrientes, patogênicos, compostos não 

biodegradáveis, metais, sólidos inorgânicos dissolvidos e sólidos em suspensões remanescentes 

(VON SPERLING, 2007). 

A combinação de tratamento biológico com POA traz benefícios maiores na eficiência 

global e econômica do tratamento comparado a processos que utilizam a tecnologia do POA ou 

biológico de forma individualizada, aumentando a velocidade de oxidação e também 

diminuindo os custos (PAŹDZIOR et al, 2018; MARTÍNEZ et al, 2018). 

Os POAs podem ser classificados de acordo com a presença ou ausência de catalisadores 

sólidos. Na presença destes catalisadores o sistema é denominado como sistema heterogêneo 

(polifásico) e na ausência destes o POA é classificado como sistema homogêneo (monofásico), 

(MELO & CARVALHO, 2017). A Tabela 1 classifica os principais POAs de acordo com os 

processos.  

 

Tabela 1 - Classificação de POA convencionais 
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PROCESSOS EXEMPLOS 
 Processos baseados em Fenton 
 Fenton: H2O2 + Fe2

+ 

 Fenton como: H2O2 + Fe3
+ / m n 

+ 
 Sono-Fenton: US / H2O2 + Fe2+ 
 Foto-Fenton: UV / H2O2 + Fe2

+ 
 Eletro-Fenton 

Homogêneo Sono-eletro-Fenton 
 Foto-eletro-Fenton 
 Sono-foto-Fenton 
 Processos baseados em O3 
 O3 
 O3 + UV 
 O3 + H2O2 
 O3 + UV + H2O2 

 H2O2 + Fe2 + / Fe3+ / m n + - 

sólido 

Heterogêneo TiO2 / ZnO / UV 

 H2O2 + Fe0 / Fe (nano de zero 

ferro valente) 
Fonte: Babuponnusamia; Muthukumarb (2014). 

 

Os processos homogêneos ocorrem em uma única fase e utiliza o ozônio, H2O2 ou 

reagente Fenton (mistura de H2O2 com sal de Fe2
+) como geradores de radicais hidroxila. Os 

heterogêneos utilizam semicondutores como catalisadores (dióxido de titânio, óxido de zinco, 

etc.) (TOBALDI et al., 2008). 

Os POAs geralmente usam uma combinação de agentes oxidantes (H2O2 ou O3), 

irradiação (UV ou ultrassom) e catalisadores (íons metálicos ou foto catalisadores), com o 

objetivo de gerar radicais OH, devido ao seu alto poder de oxidação (DEZOTTI, 2008). 

Esses processos caracterizam por transformar a grande maioria dos contaminantes 

orgânicos em substâncias mais simples como dióxido de carbono, água e ânions inorgânicos, 

através de reações de degradação que envolvem espécies transitórias oxidantes, principalmente 

os radicais hidroxila (TEIXEIRA & FIGUEIREDO, 2004). 

Todos os POAs apresentam em comum a participação do radical hidroxila (˙OH) no 

mecanismo de reação, sendo esse altamente reativo, não seletivo e capaz de oxidar e decompor 

várias espécies tóxicas e/ou recalcitrantes, o que configura um importante ponto no tratamento 

de resíduos (PIGNATELLO et al., 2006). 
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A oxidação química é o processo no qual elétrons são removidos de uma substância 

aumentando seu estado de oxidação (DEZOTTI, 2008). Os agentes oxidantes tem capacidade 

de oxidação distintas, a Tabela 2 descreve a capacidade oxidativa de cada componente descrita 

por três autores distintos. 

 
Tabela  2 - Principais oxidantes utilizados no POA 

Oxidante Pot. Oxidação 1 

OH 2,8 

O 2,42 

O3 2,07 

H2O2 1,77 

Íon permanganato 1,67 

Dióxido de cloro 1,5 

Cloro 1,36 

O2 1,23 

  

                Fonte: Dezotti, 2008;  

1.3.1) VANTAGENS DOS POAS 

De acordo com Araújo et al., (2014) POAs apresentam diversas vantagens, como:  

• Combinação com outros processos para pré ou pós-tratamento, o que reduz o custo do 

tratamento;  

• Possuem forte poder oxidante.  

• Mineralização total dos poluentes e oxidação total de espécies inorgânicas.  

• Versatilidade e eficiência, pois diversas classes de poluentes podem ser completamente 

mineralizadas, incluindo compostos refratários.  

• Decomposição dos reagentes utilizados como oxidantes em produtos de menor 

impacto ao meio ambiente.  

• Condições operacionais de temperatura e pressão ambiente.  

• Alguns estudos mostram que o consumo energético pode ser reduzido, resultando em 

menor custo. 

1.3.2) DESVANTAGENS DOS POAS 

Os processos dependem de fatores que limitam a sua aplicabilidade em certas condições, 

sendo elas (DOMÉNECH; JARDIM; LITTER, 2001; MORAIS 2005): 

• Nem todos os processos estão disponíveis em escalas apropriadas; 
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• Os custos podem ser elevados, principalmente devido ao consumo de energia e ao 

custo de reagentes; 

• Em certas condições ocorre a formação de subprodutos tóxicos, sendo necessário 

o acompanhamento por meio de testes de toxidade. 

• Quando em condições de elevadas concentrações de poluentes o processo 

apresenta restrições. 

1.4) FENTON E FOTO FENTON 

O processo baseia-se na utilização de íons ferrosos (Fe2
+) ou férricos (Fe3

+) como 

catalisadores, em meio ácido, para promover a decomposição de H2O2 e gerar radicais hidroxila 

(•OH), conforme apresentado nas equações 1, 2 e 3 (ZHANG, MENG-HUI et al., 2019).  

 

Fe2
+ + H2O2 → Fe3

+ + •OH + OH-                                                                                (1)  

Fe3
+ + H2O2 → Fe (OH)2+ + H+                                                                                   (2)  

Fe (OH) 2+ → Fe2+ + OH−                                                                                             (3) 

 

Dentre as condições que afetam o reagente de Fenton, destacam-se: o pH da solução, as 

concentrações de H2O2 e do catalisador, que devem ser otimizados para viabilizar o processo 

(WANG et al., 2016). 

Bautista et al. (2008) descrevem algumas vantagens do processo de Fenton em águas 

residuárias nos quais se destacam a facilidade do manuseio junto a uma simples operação 

flexível, o baixo custo dos produtos químicos e ausência de energia elétrica no sistema. O autor 

também descreve desvantagens do Fenton destacando que o processo não alcança a 

mineralização total dos poluentes orgânicos além de necessitar de grandes quantidades de 

produtos químicos para manter o pH ótimo da reação que deve estar próximo a 3, sendo 

necessário neutralizar as soluções tratadas antes do descarte, o que pode acarretar custos 

elevados. 

O processo de reação do Fenton pode ser otimizado com adição de radiação ultravioleta 

ou visível, passa assim ser chamado de Foto-Fenton descritos nas equações (4 a 6), 

(NIAOUNAKIS; HALVADAKIS, 2004; DURIGAN; VAZ; ZAMORA, 2012). Nesse caso, os 

fótons do espectro serão absorvidos pelo catalisador transferindo sua energia para o sistema 

químico (ROCHA, 2010).  

Fe2
+ + H2O2 → HO− + HO                                                                                            (4) 

Fe3
+ + H2O + hv → Fe2

+ + H+ + HO                                                                             (5) 
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H2O2 + hv → 2HO–                                                                                                        (6) 

 

O efeito positivo da irradiação sobre a taxa de degradação é devido à fotorredução dos 

íons Fe (III) para Fe (II), o que produz novos radicais OH− e regenera os íons de Fe (II), os 

quais podem ainda reagir com mais moléculas de H2O2 (PÉREZ et al., 2002). 

1.5) UV/H2O2 

O processo que combina o peróxido de hidrogênio com irradiação ultravioleta é mais 

eficiente do que o uso de cada um deles separadamente. Isso ocorre pela grande produção de 

radicais hidroxila, que são altamente oxidantes (Teixeira & Figueiredo, 2004). 

O H2O2, por ser um oxidante energético, a reação indireta é muito mais eficiente porque 

o potencial de oxidação do radical hidroxila (Eº=+2,80V) é mais elevado que o peróxido de 

hidrogênio molecular (Eº= +1,78V). Assim, o emprego do peróxido de hidrogênio combinado 

com a radiação ultravioleta (UV) (reação indireta) gera o radical hidroxila que é um agente 

químico com alto poder de oxidação (eq. 7) (Albuquerque, 2017). 

 

H2O2 + hv → 2•OH                                                                                                     (7) 

A fotólise do peróxido de hidrogênio é capaz de gerar radical hidroxila que pode ser 

sequestrado pelos compostos orgânicos para ocorrer a oxidação e recombinar com outras 

espécies de radical hidroxila, formando peróxido de hidrogênio ou iniciando uma reação de 

degradação em cadeia (ARAUJO et al., 2006), como descritos nas equações (eq. 8 a11). 

 

•OH + H2O2 → H2O + HO2•                                                                                       (8) 

HO2• + H2O2 → H2O+ O2 + •OH                                                                                (9) 

2HO2• → H2O2 + O2                                                                                                   (10) 

HO2• + HO• → H2O + O2                                                                                           (11) 

 

Vários parâmetros do processo afetam a eficiência, e em geral, podem ser agrupados 

nas seguintes categorias: características do efluente; condições operacionais; necessidades de 

manutenção, e objetivos do tratamento. As condições ótimas de operação devem ser 

determinadas individualmente para cada sistema, através de estudos em bancada (OLIVEIRA, 

2011). 
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Em comparação com outros POAs, tais como Fenton, ozônio, UV/O3, UV/TiO2, etc., o 

peróxido de hidrogênio apresenta vantagens como a completa miscibilidade com água em sua 

fotólise, a estabilidade e disponibilidade comercial. Além disso, o peróxido de hidrogênio não 

apresenta problemas de transferência de fase e os custos de investimento são baixos (NAGER-

HASSEMER, 2006). Porém possui a desvantagem inerente de produzir subprodutos tóxicos 

(YU et al, 2015). 

1.6) OZONIZAÇÃO 

O ozônio é a forma tri atômica do oxigênio e é um gás incolor de odor pungente. Em 

fase aquosa se decompõe rapidamente a espécies radiculares e oxigênio, o que é uma grande 

vantagem porque não gera subprodutos. É um poderoso agente oxidante, capaz de participar de 

um grande número de reações com compostos orgânicos e inorgânicos (KUNZ E PERALTA-

ZAMORA, 2002; ALMEIDA et al., 2014).  

O O3 é um gás formado por três átomos de oxigênio, sendo que dois constituem a base 

do oxigênio presente no ar e o terceiro, muito instável, pode se desligar facilmente do ozônio 

para se ligar a moléculas de outras substâncias orgânicas, alterando sua composição química 

(RODRIGUES et al., 2012). 

O conhecimento do poder oxidativo do ozônio data de praticamente um século. Desde 

então vem sendo utilizado no tratamento e desinfecção de águas. As técnicas de ozonização 

foram desenvolvidas mais significativamente nos últimos 35 anos, particularmente na França, 

na Alemanha Ocidental e na Suíça (DEZOTTI, 2008; JÚNIOR, 2018). A Tabela 3 traz um 

breve histórico do uso do O3. 

Tabela  3 - Histórico do emprego do ozônio no tratamento de água e efluentes. 

Ano Acontecimento  

1785 O químico Van Marum foi provavelmente o primeiro a detectar o odor 

"característico" do ozônio produzido por uma descarga elétrica 

1840 Descoberta do ozônio por Christian Friedrich Schonbein 

1858 O primeiro gerador de ozônio foi construído em Berlim por Wener von 

Siemens 

1867 Reconhecimento da molécula de ozônio por Jean-Louis Soret 

1891 Descoberta do potencial de desinfecção do gás ozônio  

1893 Primeira instalação de ozônio para tratamento de água da cidade de 

Oudshoorn, Holanda  

1906 Instalação de uma planta de tratamento de água usando ozônio para 

desinfecção em Nice na França  

1916 Já existiam na Europa 50 ETA utilizado ozônio, sendo que 26 localizadas na 

França  



21 

 

1915 Durante a 1ª Guerra Mundial, houve a descoberta do gás cloro como arma 

química e como agente desinfetante, sendo o cloro mais vantajoso que o 

ozônio do ponto de vista econômico  

1940 Já existiam 120 instalações de ozônio no mudo, apesar da existência do cloro  

1973 Descoberta que i THM (subprodutos das reações do cloro com matéria 

orgânica) que são considerados cancerígenos. O ozônio ressurge como 

principal tecnologia para substituir o cloro  

1977 O número de instalações de ozônio subiu para 1043 em todo o mundo  

1985 O número de instalações de ozônio foi estimado em >2000 

2000 Nos Últimos 25 anos, os custos dos sistemas de ozonização sofreram redução 

em torno de 50%. Atualmente, existem no mundo mais de 1000 instalações de 

Ozônio para tratamento de água municipal  

     Fonte: http//www.lenntech.com/ozone/ozone-history.htm 

Várias aplicações da ozonização têm sido desenvolvidas e atualmente, o ozônio vem 

sendo utilizado também para outros fins (JÚNIOR, 2018). Como oxidante no controle da flora 

e odor; na remoção da cor, ferro e manganês; no auxílio do processo de coagulação/floculação; 

na oxidação de compostos orgânicos recalcitrantes e micro poluentes; no aumento da 

biodegrabilidade de compostos orgânicos; na redução da produção de excesso de lodo 

biológico, entre outros (DEZOTTI, 2008). 

O processo de ozonização tem se mostrado bastante eficiente na descoloração de 

efluentes. Estudos apontam que a ozonização se mostra muito eficiente na redução da cor, 

DQO, e turbidez, adequando o efluente dentro dos limites estabelecidos pela legislação 

(HASSEMER e SENS, 2002). 

Podem-se destacar duas características importantes do ozônio: é um forte agente 

oxidante (Eº+2,8V) e não é uma fonte intrínseca de poluição. A segunda propriedade é o seu 

produto preferencial de degradação ser o oxigênio, um produto não poluente e indispensável 

para as atividades biológicas aeróbias dos ecossistemas aquáticos (MANAHAM, 2005). 

O ozônio tem duas vias de oxidação que dependem do pH do meio. No meio ácido se 

dá a via direta e no meio básico a via radical, sendo a via radical a mais atrativa pela formação 

de radical OH° (eq. 14 e 15) (IKEHATA; LI, 2018). Diferentes variáveis como pH, força iônica 

e temperatura influenciam a decomposição do ozônio (CHAVOSHANI et al., 2020). 

O3 + OH− → HO2 
− + O2                      ki2 = 40 M.s-1                                               (14)  

O3 + HO2
− → HO2 • + O3•

−               ki3 = 2.2 x 106 M.s-1                                       (15) 
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O processo de ozonização pode ser melhorado a partir da adição de peróxido de 

hidrogênio, denominado como processo peroxone. A adição do reagente acelera a cinética de 

reação promovendo e aumentando a quantidade de radicais OH−, assim otimizando o processo 

de degradação, formando dois mols de OH− por cada mol de H2O2 e 2 mols de O3, como é visto 

na equação 11(LI et al., 2015; MERÉNYI et al., 2010). 

 

H2O2 + 2O3 → 2 °OH + 3O2                                                                                        (16) 

 

Geralmente, em condições ácidas (pH<4) a oxidação via ozônio molecular é 

predominante e, apesar de ser um oxidante muito forte, é mais fraco e mais seletivo do que o 

radical OH− (VON GUNTEN, 2003). 

Segundo Malvestiti, (2021) a degradação pela reação direta do ozônio nos compostos 

orgânicos poluentes, tende a reagir preferencialmente com compostos insaturados (alquenos, 

alquinos, anéis aromáticos, etc) devido a sua estrutura dipolar e conduz a uma quebra da ligação, 

baseia-se no mecanismo chamado Criegee. 

Este tipo de reação é atribuído a compostos que contêm ligações do tipo C=C, grupos 

funcionais específicos (−HO, −CH3, 
−OCH3) e átomos que apresentam densidade de carga 

negativa (N, P, O e S), ocorrendo predominante em meio ácido (CHAVOSHANI et al., 2020). 

Em meio básico, o ozônio se decompõe em radicais OH− , que são espécies que reagem 

não seletivamente de uma maneira mais ampla com compostos orgânicos (reação indireta) 

(MALVESTITi, 2021). 

Com pH entre 4 e 9 ambos agem em conjunto (OH− e ozônio molecular) e acima de 9 o 

caminho preferencial é o indireto, via radicais OH− (DANTAS, 2005). Trata-se de uma reação 

não seletiva, sendo capaz de promover um ataque a compostos orgânicos 106 - 109 vezes mais 

rápido que conhecidos agentes oxidantes, como o H2O2 e o próprio O3 (DANTAS, 2005; 

CHAVOSHANI et al., 2020). 

Segundo Valdivia (2019) o ozônio pode ser gerado através do ar, oxigênio puro ou água, 

através da aplicação de algum tipo de energia. Se a fonte for ar ou oxigênio puro é necessário 

energia para dividir a molécula de oxigênio em dois átomos de oxigênio, que vão combinar 

com as moléculas restantes de oxigênio que não foram divididas. Quando a fonte é a água a 

energia libera átomos de oxigênio da água e se combinam com moléculas de oxigênio ou 

ozônio. 
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Os dois principais métodos de geração de ozônio utilizados em experimentos de 

laboratórios ou em escala real são: descarga elétrica (também conhecido por descarga por efeito 

corona), (FIGURA 1) e eletrólise, sendo o método mais difundido a descarga elétrica no ar ou 

oxigênio puro. As equações mostram como o ozônio é gerado por esta tecnologia, podendo 

essas reações ser catalisadas por radiação, ultrassom, H2O2 ou catalisadores homogêneos 

(metais) (Dezotti, 2008). 

 

O2 ↔ O• + O•                                                                                                             (16) 

O• + O2 ↔ O3                                                                                                             (17) 

 

Figura 1 - Configuração do princípio básico de descarga de barreira dielétrica (Adaptado Smith 2011) 

A quantidade de ozônio produzida juntamente com a eficiência do processo e a 

confiabilidade do sistema empregado, estão diretamente relacionadas a uma série de fatores-

chave, sendo os principais (SMITH, 2011):  

− Qualidade do gás de alimentação.  

− Fonte de energia de entrada.  

− Construção do módulo de geração.  

− Temperatura. 

1.6.1) VANTAGENS DO OZÔNIO  

Bajpai (2017) cita as principais vantagens e desvantagens da utilização do ozônio como 

processo oxidativo avançado.  

• Elimina bactérias e vírus;  
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• Oxida substâncias como ferro e enxofre, de forma a torná-los suscetíveis à filtragem;  

• Não gera resíduos e odores;  

• Converte-se por completo em gás oxigênio, não deixando traços no efluente;  

• Age como microfloculante, auxiliando na remoção de minerais como ferro e 

manganês;  

• Pode ser gerado na própria indústria, utilizando ar/oxigênio e energia;  

• Não são necessários manuseio e armazenamento de produtos químicos. 

1.6.2) DESVANTAGENS DO OZÔNIO 

• Requer energia elétrica, o que pode custar caro;  

• Não remove sais minerais dissolvidos;  

• Pode produzir subprodutos, como o bromato, que são fatores de risco à saúde se não 

controlados. 

O Ozônio é altamente tóxico, sendo as vias de entrada para o homem a inalação, pele e 

olhos. Por inalação e dependendo das concentrações de ozônio, é possível ter efeitos agudos, 

por exemplo, concentrações de alguns décimos de ppm podem gerar dor de cabeça, muco, 

secura de garganta e tosse (0,02 ppm). Exposição a concentrações mais altas pode produzir um 

edema pulmonar retardado, sensação de pressão subesternal, constrição ou opressão e ácido na 

boca. (VALDIVIA, 2019). 

2) MATERIAS E MÉTODOS  

Todos os procedimentos e análises laboratoriais necessários para a conclusão do 

presente estudo foram realizados no Laboratório de Saneamento Ambiental (SANEAM) e 

laboratório de Físico-Química do Departamento de Engenharia Ambiental, da Universidade 

Federal de Rondônia – UNIR, Campus de Ji-Paraná. 

O efluente proveniente de uma indústria de laticínios localizada no estado de Rondônia, 

foi coletado após passar por um processo de tratamento biológico de lagoas. Esse sistema era 

composto por lagoas de estabilização, e possuíam um pré-tratamento, tratamento primário e 

tratamento secundário. Logo após a coleta, foi encaminhado ao laboratório e armazenado em 

um freezer para conservar as propriedades do efluente até o momento do processo de 

ozonização e análises físico-químicas. 
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Os ensaios iniciaram com o efluente em pH 7 (neutro), a uma temperatura controlada 

de 25ºC em banho maria, o ensaio teve duração de 60 minutos sendo feitas análises nos tempos 

0, 5, 10, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos a cada tempo foram medidos pH, DQO, COR. 

Posteriormente, o pH foi alterado para 4 e também 10, a temperatura também variou 

entre 15, 20, 25, 30 e 35º C, e novos ensaios foram realizados em 0,5,10,20,30,40,50 e 60 

minutos a fim de avaliar a eficiência do ozônio com a variação de pH e temperatura do efluente. 

2.1) METODOLOGIA ANALÍTICA   

A metodologia e parâmetros utilizados no estudo estão descritos abaixo. Os parâmetros 

analisados foram: DQO, amônia, nitrito, nitrato, temperatura, pH e cor. 

2.1.1) Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

A demanda química de oxigênio (DQO) representa a quantidade de oxigênio utilizado 

durante a degradação dos compostos presentes nas amostras que podem ser biodegradáveis ou 

não. A metodologia utilizada foi o colorimétrico 52220B do Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005). 

O método consiste na adição de soluções digestoras, contendo dicromato de potássio 

(K2Cr2O), ácido sulfúrico (H2SO4) e sulfato de mercúrio (Hg2SO4); e a solução catalítica 

composta de sulfato de prata (Ag2SO4) e H2SO4. A oxidação é realizada em uma placa digestora 

a uma temperatura de 150ºC por um período de duas horas. Após esse tempo, as amostras são 

arrefecidas à temperatura ambiente. A leitura da cor é realizada em espectrofotômetro, UV-Vis 

da marca Quimis e modelo Q898DRM5, em 420 nm (concentrações menores que 100 mg/L ) e 

600 nm (concentrações maiores que 100 mg.L−1 ).  

A curva de calibração é construída com base em diluições de solução de biftalato de 

potássio (C8H5KO4), que permite o cálculo da concentração de DQO com base nas 

absorbâncias. 

2.1.2) Nitrogênio Amoniacal (NH4+) 

As concentrações de NH4
+ são obtidas por meio do método colorimétrico de Nessler, 

4500 C (APHA, 1992). As amostras são filtradas em membranas com porosidade de 0,45 µm e 

então é adicionado o reagente Nessler, composto de iodeto de mercúrio (HgI2) e iodeto de 

potássio (KI). As amostras são agitadas e é aguardado um tempo de 10 minutos. A leitura é 
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realizada em espectrofotômetro a 425 nm, e a concentração é calculada com base na curva de 

calibração, que utiliza cloreto de amônio (NH4Cl) como padrão. 

2.1.3) Nitrito (NO2
-) 

O íon nitrito ocorre devido à oxidação do NH4
+ e sua determinação ocorre pela adição 

de sulfanilamida, que em meio ácido provoca a diazotação e formará uma solução vermelho-

púrpura com a adição de N-(1-naftil) etilenodiamina. A leitura é realizada em espectrofotômetro 

a um comprimento de onda de 543 nm. A curva de calibração é realizada com nitrito de sódio 

(NaNO2) e nitrito de potássio (KNO2) (APHA, 2005). 

2.1.4) Nitrato (NO3
−) 

O íon nitrato é gerado pela oxidação do NO2 
- e é determinado pelo método da brucina, 

pelo qual o NO3
- reage com a brucina em meio ácido, formando uma solução amarelada. São 

adicionadas soluções de ácido sulfúrico (H2SO4 e água destilada) e solução de brucina, 

composta por sulfato de brucina ((C23H26N2O4)2 H2SO4.7H2O), ácido sulfanílico 

(NH2C6H4SO3H) e ácido clorídrico (HCl). A leitura em espectrofotômetro é realizada no 

comprimento de onda igual a 410 nm (APHA, 2005). 

2.1.5) Potencial Hidrogeniônico (pH) e Temperatura 

O pH foi medido através do método potenciométrico, por meio do medidor de pH da 

marca Hanna, modelo HI 3512, pelo qual também foram obtidos os valores de temperatura. 

2.1.6) Cor 

A cor foi determinada de acordo com método padrão Platinum-Cobalt (PTCO), seção 

2120 C descrito no APHA (2005), onde baseia na medida de absorbância de uma solução e sua 

correlação com a absorbância de uma solução padrão de platina e cobalto. A leitura da cor nesse 

método é feita 400nm. 

A determinação do coeficiente DFZ é dada através da relação Absorbância/ caminho 

óptico em metros (espessura da cubeta). Neste estudo foram utilizadas cubetas de 10 mm 

(0,010m) de espessura (BRITO, 2017). 
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2.1.7) Sólidos  

Os sólidos foram calculados de acordo com a Norma Técnica Interna SABESP NTS 

013. 

2.1.8) Ozonização 

Para a produção do ozônio utilizou-se um gerador da marca AWTSF N1669 600mg. O 

ozônio foi produzido a partir de oxigênio atmosférico, com uma vazão de 1 l.min-1, no qual foi 

mensurado na entrada do gerador com auxílio do rotâmetro. 

A quantidade de ozônio produzida foi medida em todos os ensaios através do 

borbulhamento direto de ozônio em uma solução de iodeto de potássio (KI) 2% volume de 60 

mL, usando um volume de 75 ml amostral de efluente 5,10,20,30,40,50,60 minutos (FIGURA 

2).  

 

Figura 2 - Geração de O3 em contato com o efluente  

Fonte: Autor 

 

A reação para a determinação quantitativa de ozônio consiste na liberação do iodo (I2) 

na solução de iodeto de potássio. Nesta reação, o elemento ativo é o oxigênio atômico liberado 

pela molécula de ozônio, que se reverte em oxigênio molecular. A reação de oxidação de iodeto 

de potássio pelo ozônio é dada pela Equação 18. 

O3 + 2KI + H2O → I2 + 2KOH + O2                                                                         (18) 
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Para garantir o deslocamento da reação para a produção de I2 é necessário acidificar o 

meio com 10 ml de ácido sulfúrico (H2SO4) 2N para reduzir o pH abaixo de 2, assim realizar 

titulação com tiossulfato de sódio, S2O3
−2 com solução de padronizada de tiossulfato de sódio 

1N. A reação de oxidação dos íons tiossulfato pelo iodo produz o tetrationato (conforme 

AWWA, 2005), dada pela Equação 9 abaixo. 

2S2O3 
−2 + I2 → S4O6 

−2 + 2I                                                                                       (19) 

Para determinar a massa de O3, em mg, calcula-se a sua massa a partir da Equação 20. 

O3= VxNx24                                                                                                                (20) 

Onde:  

V é a média do volume titulado em ml  

N é a normalidade do tiossulfato de sódio em mg. mEq-1  

24 é o fator de conversão. 

Foram realizados diversos ensaios com aplicação de ozônio, com o efluente bruto após 

o tratamento biológico prévio do laticínio. Para saber exatamente quanto o efluente assimilou 

de ozônio havia na saída um frasco lavador de gases com KI onde era mensurado, e descontando 

com o que foi aplicado (FIGURA 3). 
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Figura 3 - Ozonização no lavador de gases e béquer com tiossulfato para mensurar o volume 

de ozônio. 

Fonte: Autor 

 

3) RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1) CARACTERÍSTICAS DO EFLUENTE 

Foi escolhido coletar o efluente após a segunda lagoa de estabilização para que a carga 

biodegradável estivesse degradada, ficando apenas a fração recalcitrante, afim de avaliar a 

ozonização para auxiliar a reduzir os compostos recalcitrantes. O ozônio foi escolhido por sua 

alta capacidade de oxidação, além de não formar subprodutos no fim do processo e também por 

ser possível aplicar em efluentes industriais diversificados. 

Compostos recalcitrantes ou refratários não são biodegradados pelos organismos 

normalmente presentes em sistemas biológicos de tratamento, nos usuais tempos de retenção 

hidráulica aplicados sendo, então, lançados nos corpos aquáticos receptores (Almeida et., al 

2004). Existe uma relação entre DQO/DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) que define o 

grau de biodegrabilidade do efluente. Valores elevados de DQO/DBO são indicativos de 

despejos industriais menos facilmente biodegradáveis, o inverso indica maior facilidade para o 

tratamento biológico (Jordão e Pessoa, 2014). 

Devido ao efluente já ter passado por um tratamento biológico prévio a parte da matéria 

orgânica biodegradável já teria sido consumida, sendo assim a relação DQO/DBO seria alta, 

indicando que a matéria orgânica restante é de difícil degradação. Um valor de DQO elevado 

indica um valor de matéria orgânica elevado (Camelo, 2020). 

Por sua vez, como nitrogênio orgânico, presente no esgoto está quase todo combinado 

sob forma de proteína, aminoácidos e ureia, as bactérias no seu trabalho de oxidação biológica 

transformam o nitrogênio presente em nitrogênio amoniacal, depois em nitritos e depois em 

nitratos. A concentração com que o nitrogênio aparece sob várias formas indica a idade do 

esgoto ou sua estabilização em relação a demanda de oxigênio (Jordão & PESSOA, 2014), 

Os valores das características físico-químicas do efluente foram obtidos através de 

análises logo após a coleta, estão apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Caracterização do efluente. 

Parâmetros 
Efluente natural 

(mg/L) 

NO2
- (mg/L N) 1,0 
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NO3
- (mg/L N) 20,3 

NH4
+ (mg/L N) 42,4 

DQO (mg/L) 900 

pH 8,22 

T (ºC) 26,8 

SST (mg/L) 558 

SSV (mg/L) 405 

SSF (mg/L) 153 

Sól. Sedim (mL/L) 0,5 

Cone (mL/L) 0,5 

 

O efluente foi coletado na segunda lagoa facultativa, em razão a isso os valores da 

caracterização estão amenizados, no efluente bruto os valores de DQO normalmente são mais 

elevados, como encontrado em Macêdo et al., (2019). Segundo os autores, o efluente bruto de 

laticínios varia de acordo com a produção da indústria, e possui uma DQO em média de 2491 

mg/L mas podendo chegar a 10000 mg/L em alguns casos (BRIÃO e TAVARES, 2012).  

A DQO é uma determinação fundamental para indicar o grau de poluição em efluentes, 

é considerada uma das análises mais importantes e essenciais no controle de cargas orgânicas, 

pois é indicador de matéria orgânica baseado na concentração de oxigênio consumido para 

oxidar a matéria orgânica, biodegradável ou não (MENDONÇA, 2017; VALENTE 1997). 

Em relação a carga orgânica, aqui representada pela DQO, o valor médio obtido para a 

DQO foi de 900 mg/L, mostrando alta carga orgânica, sendo importante tratá-lo 

adicionalmente. Em comparação com o esgoto doméstico bruto, o valor encontrado 

parcialmente tratado é 1,6 vezes maior (LEITE et al., 2017).  

O alto valor de DQO é devido a presença de substâncias presentes no leite; os 

derramamentos, vazamentos, operações deficientes de equipamentos, transbordamento de 

tanques e perdas no processo, também contribuem para o aumento da concentração de matéria 

orgânica e alguns compostos inorgânicos no efluente (TOMMASO et al.,2011). 

Infelizmente as resoluções do CONAMA não tratam de DQO, mas em dispositivos 

como a Resolução nº 355, de 19 de julho de 2017, do Conselho Estadual de Meio Ambiente do 

Estado do Rio Grande do Sul (CONSEMA), o valor de emissão deve ser inferior a 330 mg.L-1. 

Após o tratamento biológico, efluentes industriais podem apresentar em sua composição 

compostos orgânicos com baixa biodegradabilidade e metais pesados (AKTAS, 2004 apud 

RENOU et al., 2008). 

A temperatura do efluente coletado foi de 26,8ºC e pH de 8,22 onde caracteriza-se por 

ser básico. O pH, assim como a temperatura, influencia diretamente na velocidade das reações 
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de degradações, ajuda na quebra de macromoléculas como carboidratos, lipídeos e proteínas. A 

concentração de oxigênio dissolvido diminui com o aumento da temperatura, a atividade 

biológica cresce com seu aumento, existindo uma faixa ótima para esta atividade, de 25 a 30ºC 

(JORDÃO e PESSOA, 2014). 

 Para favorecer o crescimento de microrganismos decompositores de matéria orgânica, 

recomenda-se que o pH do efluente esteja numa faixa de 7 a 9, caso contrário, torna-se tóxico 

para o crescimento desses organismos e não há a decomposição da matéria orgânica 

(HENARES, 2015). 

Os sólidos suspensos totais foram 557 mg/L, os sólidos suspensos voláteis foram 405 

mg/L e os sólidos sedimentáveis 0,5 mg/L. Os sólidos totais medem a concentração de todos os 

materiais particulados e dissolvidos, voláteis e fixos presentes (GONÇALVES 2017). 

 A concentração de sólidos suspensos voláteis no sistema de tratamento é uma medida 

para determinar a concentração de microrganismos existentes no processo. Teoricamente, 

quanto mais sólidos em suspensão no sistema, maior é a eficiência do processo biológico, porém 

favorece maior DQO e nutrientes disponível (Mendonça, 2017). 

 Devido a coleta ser na segunda lagoa facultativa as partes sedimentáveis, já haviam 

sedimentado nas lagoas anteriores, assim resultando em um menor valor de sólidos suspensos. 

Os sólidos sedimentáveis são um dos indicadores de poluição, eles constituem a parte mais 

grosseira dos sólidos suspensos e constituem um parâmetro importante de legislações (LIMAS 

2021). 

 Em outros estudos indicam valores brutos de sólidos suspensos de 637 mg/L e os 

sedimentáveis de 1,35 mg/L, a  série   sólidos   fornece   dados   importantes   para   a   

caracterização   de   efluentes industriais e são bastante comuns de se encontrar em efluentes 

oriundos de processos lácteos (BORGES, 2015).  

Para o lançamento de efluentes em corpos hídricos os parâmetros físico-químicos devem 

se enquadrar nas normas de lançamento. Quando não de acordo com as normas vigentes, é 

necessário melhorar a eficiência do tratamento, ou então uma modernização ou 

complementação no sistema de tratamento para que os valores obtidos estejam de acordo com 

os padrões de lançamento. 

3.2) COMPARAÇÃO DO EFLUENTE BRUTO COM AS NORMAS VIGENTES  

Com os valores obtidos em um ponto de coleta se faz necessário a comparação com a 

legislação para obter parâmetros das características do efluente, onde a Tabela 5 traz um 

comparativo dos parâmetros do efluente bruto junto aos valores estabelecidos pelas Resoluções 
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CONAMA nº 357/05 e nº 430/11 e pela Resolução CONSEMA nº 355/17, para subsidiar a 

escolha da metodologia e a forma para que ocorrerá o tratamento. 

Tabela 5 – Comparação do efluente bruto com as normas de lançamento de efluente. 

Parâmetros        

Efluente bruto 

(mg/L) 

Resoluções CONAMA 

nº 357/05 e nº 430/11 

(mg/L) 

Resolução CONSEMA nº 

355/2017(mg/L) 

NO2
- (mg/L N) 1,03 1 - 

NO3
- (mg/L N) 20,3 10 - 

NH4 (mg/L N) 42,4 20 20 

DQO (mg/L) 900 - 330 

pH 8,22 5 a 9 6 a 9 

T (ºC) 26,8 <40 <40 

SST (mg/L) 557,8 - 140 

Sól. Sedim (mL/L) 0,5 ≤ 1,0 mL/L   ≤ 1,0 mL/L 

 

Os valores da CONSEMA nº 355 de 2017 podem variar de acordo com a faixa de vazão 

do efluente, sendo que a CONAMA nº 357 de 2005 e nº 430 de 2011 podem variar de acordo 

com as classes dos rios. 

Os valores de NO2
- e NO3

- estão descritos na Resoluções CONAMA nº 357/05 e nº 

430/11, mas não estão descritos na Resolução CONSEMA nº 355/17. Em comparação com a 

norma, o valor do NO2
- está próximo ao valor do normativo e o valor de NO3

- está 50,7% 

superior ao permitido pela norma. Os parâmetros para o NH4 estão descritos nas duas normas 

sendo a CONSEMA com uma maior tolerância para o lançamento, porém o valor obtido de 

NH4 no efluente bruto está fora do padrão de lançamento das duas normas. 

O valor de DQO não é descrito na Resolução CONAMA nº 357/05. Quanto a isso, foi 

usado como comparativo o valor da Resolução CONSEMA nº 355/17 como parâmetro, porém 

os parâmetros da CONSEMA são estabelecidos apenas para o Rio Grande do Sul e não cabem 

ao estado de Rondônia, onde o valor da DQO foi superior ao valor estabelecido pela norma. 

Caso tal resolução se aplicasse ao estado de Rondônia, para que estivesse de acordo com os 

padrões de lançamento, seria necessária uma redução de no mínimo 63,33% da DQO contida 

no efluente bruto.  

Quanto ao pH encontra-se em conformidade com as duas legislações de referência onde 

deve estar entre 6 e 9. O mesmo é observado ao valor de temperatura, estando abaixo do valor 

de referência das normativas, onde deve ser inferior a 40ºC. Os SST estão 74,9 % acima do 

valor da norma. Já os sólidos sedimentáveis estão em um valor inferior ao da legislação. 

O efluente, se lançado nas condições as quais foram analisadas nesse ponto de coleta, 

pode acarretar o aumento de compostos orgânicos nos corpos hídricos, causar danos na 
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qualidade da água e toda vida contida nela ou que dependa da mesma, além de que se necessário 

a captação da água para consumo ou reuso, pode deixar o processo de tratamento mais oneroso. 

A DQO é utilizada como parâmetro, os valores referentes a DQO indicam que há 

contaminação por matéria orgânica (Valente 1997). Os resíduos e esgotos se transformaram em 

graves problemas urbanos com o gerenciamento oneroso e complexo devido à grande extensão 

de verdadeiros rios poluídos de dejetos (BEZERRA 2019). 

 A poluição dos mananciais torna o tratamento dessas águas mais oneroso através do 

tratamento convencional, além de, muitas vezes, não conseguir tornar a água potável, porque 

diversos poluentes não conseguem ser removidos satisfatoriamente, tais como: antimônio, 

bário, cromo hexavalente, tálio, derivados de petróleo, pesticidas, herbicidas e substâncias 

radioativas (ARAUJO 2020). 

O quadro 1 traz os efeitos da eutrofização em corpos hídricos superficiais que está 

diretamente ligado ao aumento da carga orgânica, que em grande parte dos casos é devido uma 

fonte antrópica. 

QUADRO 1. Efeitos potenciais da eutrofização causados pela entrada excessiva de 

nitrogênio e fósforo em lagos, reservatórios e rios 

Efeitos da eutrofização  

Aumento da biomassa do fitoplâncton;  

Crescimento de espécies de algas potencialmente tóxicas ou não comestíveis;  

Crescimento da biomassa de algas bentônicas e epifíticas;  

Crescimento excessivo de macrófitas aquáticas; 

Aumento da frequência de mortandade de peixes; 

Diminuição da biomassa de peixes e moluscos cultiváveis; 

Redução da diversidade de espécies; 

Redução da transparência da água; 

Depleção de oxigênio dissolvido e Redução do valor estético do corpo de água. 

Fonte: Adaptado de SMITH & SCHINDLER (2009). 

 

O nitrito (NO2
-) e o nitrato (NO3) quando em altas proporções podem ser tóxicos, 

principalmente o nitrito, que pode ser fatal a espécies aquáticas, e no caso dos seres humanos 

esse excesso pode causar a oxidação do ferro na corrente sanguínea causando a 

metahemoglobinemia (Aliberti, 2017). 
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Quando removido dos efluentes o nitrogênio é convertido em nitrogênio molecular ou 

gás nitrogênio (N2) que é um gás inerte o qual está presente na atmosfera (SANT’ANNA 

JUNIOR, 2010). 

Para que não ocorra o processo de eutrofização ou contaminação pelas formas 

nitrogenadas é necessário um tratamento mais adequado as características deste efluente, ou 

uma complementação no sistema sendo uma opção o tratamento terciário, podendo ser a 

utilização dos processos oxidativos avançados, como o ozônio (O3) uma alternativa com o 

intuito de mineralizar os compostos orgânicos recalcitrantes do efluente. 

3.3) OZONIZAÇÃO  

A ozonização foi aplicada até estabilizar a remoção de DQO, sendo o tempo máximo 

aplicado de 60 minutos (contato do O3 com o efluente). Com a primeira análise com pH natural 

de 8,22 e temperatura de 24,9 ºC, foi possível notar uma estabilização da eficiência de remoção 

da DQO a partir dos 30 minutos (Figura 4). 

 

 

Figura 4 - Gráfico de eficiência na remoção de DQO em relação ao tempo de ozonização. 

Fonte: Autor 

 

A relação tempo de contato e porcentagem de remoção demonstra que a partir dos 30 

minutos a DQO se manteve constante, não ocorrendo mais a remoção de uma quantidade 

expressiva para que justificasse o tratamento a partir desse tempo. 
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No tempo de 30 minutos a eficiência chegou a 93% na remoção da DQO, mas no tempo 

seguinte não houve acréscimo na eficiência. Quando o ozônio na solução começa a chegar perto 

do seu ponto de saturação na solução ocasiona uma redução na velocidade de reação (BYUN, 

S. et al., 2011). 

 Sendo assim os outros ensaios seguiram até o tempo de 30 minutos onde a eficiência 

justificava o tempo de contato, ou seja, apenas a primeira analise foi de 60 minutos. 

Para ajustar o pH foram adicionados ácidos e bases, sendo ácido clorídrico 50% 

volume/volume e hidróxido de sódio, esses produtos passam a fazer parte do efluente, podendo 

contribuir para a DQO, a Tabela 6 demonstra os valores do efluente no tempo 0 pós a adição 

de ácido ou base. 

 

Tabela 6 – Influencia de ácido e base na DQO do efluente natural. 

pH DQO T (ºC) Variação de DQO 

Natural 815 25 - 

4 745 25 -9% 

7 815 25 0% 

10 875 25 +8% 
                       Nota: (+) aumentou a DQO (-) reduziu a DQO 

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 6, no pH 4 ocorreu uma redução de 9% 

da DQO antes mesmo do processo de ozonização, no pH 7 não houve mudança, porém no pH 

10 o DQO aumentou. O que pode indicar que adição de ácido clorídrico já reduz uma parte da 

DQO enquanto adição de hidróxido de sódio contribui para o aumento de DQO. 

O processo de ozonização realizado na temperatura de 25ºC e variação de pH de 4, 7, 

natural e 10, estão descritos na Tabela 7, onde pode-se verificar uma comparação na 

porcentagem de remoção de DQO em relação ao tempo de contato com o O3. 

 

Tabela 7 – Porcentagem de remoção de DQO em variações de pH a 25ºC 

Tempo (min) pH 4 pH 7 pH Natural pH 10 

0 0% 0% 0% 0% 

5 20% 17% 19% 19% 

10 39% 26% 35% 37% 

20 48% 53% 48% 60% 

30 64% 55% 48% 61% 

O processo em pH 4 mostrou uma remoção maior desde o início em relação as outras 

variações de pH, e nesse comparativo o processo do pH menor obteve a melhor eficiência. Mas 
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esse ocorrido difere de outros estudos, de acordo com Trevizani, (2019) em pH ácido ocorre o 

mecanismo de oxidação direta, o ozônio ataca diretamente o composto, levando a quebra das 

ligações químicas, e consequentemente a degradação é um processo mais lento em comparação 

ao mecanismo de oxidação indireta que ocorre em pH base. 

Porém o pH 10 mostrou uma melhor eficiência no tempo de 20 minutos ao chegar em 

60%. Para que o pH 4 fosse mais eficiente que o pH 10 seria necessário um tempo maior de 

ozonização, tempo esse que não justifica a sua escolha. Sendo assim o pH 10 foi escolhido 

como pH fixo para continuar a ozonização. O pH 10 no tempo de 20 minutos justificou um 

menor custo energético que pode ser explicado pela oxidação indireta, onde os radicais 

hidroxila tem um poder oxidativo maior que o ozônio. 

Na reação indireta, o ozônio reage com os íons hidroxila presentes na solução, formando 

radicais hidroxila, que são espécies altamente reativas. Nesse mecanismo os radicais hidroxila 

atacam os contaminantes, promovendo a degradação dos compostos (GOTTSCHALK et al., 

2000; WU et al., 2012). 

As reações indiretas são consideradas mais rápidas e menos seletivas que as reações 

diretas, podendo reagir de forma mais fácil e rápida com os diversos constituintes orgânicos 

presentes na água (TREVIZANI, 2019).  

Com o pressuposto que o pH 10 possui uma eficiência maior em relação aos outros, as 

variações de temperatura seguiram no pH 10, sendo a outra variavel a temperatura, como 

mostrada na Tabela 8 e 9. 

Tabela 8 – Remoção de DQO em pH 10 e variação de temperatura 

Tempo 

(min) 

DQO 

(25ºC) 

DQO 

(30ºC) 

DQO 

(35ºC) 

0 877,5 880 847,5 

5 707,0 725 664,5 

10 549,5 500 445,0 

20 349,0 465 399,5 

30 344,0 395 417,0 

Tabela 9 – Porcentagem de remoção de DQO em pH 10 e variação de temperatura 

Tempo (min) 

DQO 

(25ºC) DQO (30ºC) 

DQO 

(35ºC) 

0 0% 0% 0% 

5 19% 18% 22% 

10 37% 43% 47% 

20 60% 47% 53% 

30 61% 55% 51% 
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Com os valores presentes nas tabelas 8 e 9, a melhor eficiência e o menor valor de DQO 

foram encontrados na temperatura de 25ºC. O aumento da temperatura reduz a solubilidade do 

ozônio reduzindo sua quantidade disponível para a reação, o que pode ou não reduzir sua 

eficiência (GOGATE; PANDIT, 2004). 

No fim de cada processo ocorreu uma variação de pH, como mostra a Tabela 10. 

Tabela 10 – Variação de pH durante a ozonização. 

pH e Temperatura pH inicial pH final 

4 a 25ºC 3,96 5,01 

7 a 25ºC 7,07 8,95 

Natural a 25ºC 8,28 9,08 

10 a 25ºC 10,03 9,68 

10 a 30ºC 9,99 9,64 

10 a 35ºC 10 9,73 

 

Em pH 10 após a ozonização, não ocorreu uma grande variação onde o pH permaneceu 

quase que inalterado em comparação aos processos de pH inferior. Quando o processo correu 

em meio ácido o pH subiu, o mesmo ocorre em pH neutro e em pH levemente básico como é o 

caso do pH natural de 8,28. Quando o pH inicial é ácido, a hidrólise das moléculas de água do 

cátion é favorecida frente à hidrólise no ânodo, assim, inicia-se a formação de OH- o que induz 

ao aumento do pH do meio (Mouedhein et al. 2008; Meneses et al. 2012). 

Uma avaliação de custo foi realizada a partir dos reagentes utilizados para aumetar ou 

diminuir o pH, onde para elevar o pH a 10 o valor por m3 de efluente custa em torno de R$ 

8,80, porém devido a legislação exigir o pH entre 6 a 9, seria necessário diminuir o pH para 

estar de acordo com a norma. 

Os valores dos parâmetros obtidos após a realização da ozonização são apresentados na 

Tabela 11. 

Tabela 11 – Caracterização do efluente tratado em pH natural a 25ºC 

Tempo 

(min) DQO 

Remoção 

de DQO (%) pH NO3
- NO2

- NH4
+ 

0 820 0% 8,0 14,5 0,076 54,5 

 5 640 22% 8,60 14,0 0,076 47,5 

10 500 39% 8,70 14,0 0,042 44,5 

20 350 57% 8,85 15,0 0,033 42,0 

30 385 53% 8,90 16,0 0,028 41,0 

O tempo em relação à remoção de DQO foi melhor em 20 minutos o que resulta em um 

processo mais rápido do que o proposto inicialmente. O pH foi outro fator que o melhor 
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resultado se encontra em 20 minutos para que não fique muito próximo do valor permitido pela 

norma. 

Nos valores de NO2
- em 20 minutos ocorreu uma redução aproximadamente de 56% e 

em 30 minutos 63%, sendo uma expressiva redução, porém o NH4 em 20 minutos reduziu 

aproximadamente 23% em 30 minutos 25% sendo uma porcentagem inferior em comparação a 

remoção de NO2
-. 

O NO3
- por outro lado resultou em um aumento após a ozonização, no tempo de 20 

minutos aumentou cerca de 2% e no tempo de 30 minutos o aumento foi de aproximadamente 

8%. De acordo com Chu et al., (2008) o aumento do nitrogênio está relacionado ao nitrogênio 

orgânico, principalmente pelas proteínas, que são liberadas ao meio após a ruptura da parede 

celular.  

No decorre do processo foi possível notar uma camada com uma coloração esverdeada 

de matéria organica que saiu em forma de bolhas pelo tubo de escape do lavador de gases como 

pode ser visto na Figura 5 e 6, e que podem explicar o aumento do NO3
- (Costalonga 2018). 

 

 

Figura 5 - Espuma de cor esverdeada saindo do lavador de gases. 

Fonte: Autor 
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Figura 6 - Líquido acumulado no Béquer com resíduos da ozonização. 

Fonte: Autor 

O ozônio de entrada quantificado através do cálculo da titulação de tiossulfato foi de 0,1 

mg.min-1. A Figura 7 demonstra a porcentagem de ozônio absorvido pelo efluente em relação 

ao tempo de ozonização. 

  

Figura 7 - Porcentagem de absorção de ozônio no efluente em relação ao tempo de ozonização. 

Fonte: Autor. 

A assimilação foi decrescente até o tempo de 10 minutos, tendo sido mais acentuada até 

o tempo de 5 minutos, porém chegando no tempo 10 a taxa de absorção decresceu, mas no 

tempo 20 e 30 a absorção foi aumentando novamente, chegando a valores próximos de 50%. O 
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valor médio de absorção do ozônio pelos compostos do efluente foi de 57 mg/min. O consumo 

do ozônio variou, não apresentando uma constância, onde o consumo aumenta no primeiro 

tempo, porém cai no segundo e volta a um consumo crescente. Como a transferência de ozônio 

está relacionada com as concentrações de ozônio dissolvido e consumido, pode-se observar que 

quanto maior a concentração de ozônio consumido maior será a transferência do ozônio 

(TREVIZANI 2019). 

3.4) COMPARAÇÃO DO EFLUENTE TRATADO COM A LEGISLAÇÃO 

Uma comparação entre os resultados obtidos nas análises laboratoriais após a realização 

do processo de ozonização e os parâmetros de lançamento de efluentes trazidos na legislação 

são descritos na Tabela 12. 

Tabela 12 – Comparativo do efluente tratado com a legislação  

Análises 

Efluente tratado 

(mg/L) 

Resoluções  

CONAMA 357/05 e 

430/11 (mg/L) 

Resolução 

CONSEMA nº 

355/2017(mg/L) 

NO2
- (mg/L N) <0,05 1 - 

NO3
- (mg/L N) 15,9 10 - 

NH4+ (mg/L N) 31,7 0,5 20 

DQO (mg/L) 385 - 330 

pH 8,92 6 a 9 6 a 9 

T (ºC) 25 <40 <40 

SST (mg/L) - - 140 

Sól. Sedim (mL/L) - - ≤ 1,0 mL/L 

 

O valor de NO2
- após o tratamento diminuiu, porém, era um fator que estava pouco 

acima da norma, já o valor de NO3
- diminui, porém não se enquadrou na norma mesmo após o 

pós tratamento, esteve acima do valor permitido pela norma.  

O NH4 foi outro fator que não baixou o suficiente para o lançamento, mesmo com a 

CONSEMA 355/17 sendo menos exigente que a CONAMA 357 e 430, o valor obtido não 

esteve dentro do padrão dos limites aceitáveis. Sendo necessário tratamento adicional para 

lançamento no corpo hídrico. 

O controle das formas nitrogenadas tem grande importância no controle de eutrofização 

dos corpos hídricos superficiais. O nitrogênio quando despejado em corpos receptores pode 

causar malefícios como: toxicidade para os seres; consumo de oxigênio para suprir a demanda 

nitrogenada; eutrofização dos corpos aquáticos; e, ainda, contaminação dos aquíferos por 

nitrito/nitrato (FILHO, 2015). 
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A DQO também não alcançou o limite permitido pela CONSEMA 355/17, extrapolando 

os valores aceitáveis, para estar em conformidade necessita de no mínimo 14% de remoção. 

Tanto o pH quanto a temperatura estão em valores aceitáveis com as duas normas, 

porém o pH se encontra em um valor próximo ao valor limite conforme a legislação onde 

alguma variável do processo pode fazer com que ele extrapole o valor máximo. 

A remoção de cor do efluente em relação ao tempo de ozonização pode ser observada 

na Figura 8. 

 

Figura 8 – Amostra de efluente antes e depois do tratamento em relação ao tempo de ozonização. 

Fonte: Autor. 

O efluente no decorrer do processo foi clarificando resultando na clarificação gradativa 

em relação ao tempo de contato com o ozônio, demonstrando quanto maior o tempo de contato 

maior foi o grau de remoção de cor. De acordo com Paula (2016) a eficiência na remoção de 

cor aumenta em função do tempo de ozonização sendo os melhores resultados obtidos em 

maiores tempos de contato, onde o pH é um fator relevante, pois o pH alcalino apresenta 

melhores resultados de remoção de cor.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O efluente utilizado, apesar de ter passado por um tratamento biológico prévio, apresentava 

altas concentrações de DQO, nitrato, nitrogênio amoniacal e sólidos.  

Após a aplicação da ozonização em laboratório como pós-tratamento do efluente de 

laticínios, os resultados mostraram que o pH ácido foi o único que atingiu o valor da norma de 

DQO da Resolução CONSEMA nº 355/17. O que pode ter ocorrido é que ozônio molecular 

tenha auxiliado na remoção de DQO, porém o custo para baixar o pH e depois subir para 

enquadrar na norma é muito elevado para o processo. 

O pH 10 em 20 minutos alcançou uma remoção de 60% da DQO, sendo então a melhor 

eficiência em relação ao tempo de ozonização, porém é necessário a inserção de base para elevar 

o pH. O ideal é que o processo ocorra em pH e temperatura natural afim de minimizar a inserção 

de ácidos ou base. 

As formas nitrogenadas com valores elevados no fim da ozonização podem ocorrer 

devido a degradação da matéria orgânica que libera formas nitrogenadas no meio, onde o ozônio 

reduz uma parte que já estava no meio e ao mesmo tempo mais formas nitrogenadas vão sendo 

liberadas através da oxidação, deixando assim os valores quase que estáveis. 

O único valor que esteve dentro da norma foi o do nitrito (NO2
-), de acordo com as 

Resoluções CONAMA nº 357/05 e nº 430/11, e auxílio da Resolução CONSEMA nº 355/17. 

Nessas condições o efluente não pode ser lançado, uma vez que o lançamento pode acarretar 

em eutrofização dos corpos hídricos superficiais e desequilíbrio da vida aquática e seres que 

dependem dela. 

O ozônio pode então atuar como um pré-tratamento, diferente do proposto pelo estudo 

onde ajuda a reduzir a DQO para facilitar e melhorar o processo biológico das etapas do 

processo convencional já instalado no laticínio estudado. Assim ao invés de atuar no fim do 

processo o ozônio atuaria no início oxidando também os compostos orgânicos grandes. 

É necessário estudos mais aprofundados na área de quantificação de ozônio para 

entender melhor a sua variação em mesmo pH e temperatura variando apenas o tempo do 

processo.  
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