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RESUMO 

 

Consonante ao crescimento populacional há maior geração de efluentes, e quando são 

lançados ao meio ambiente sem o devido tratamento, podem causar danos, devido as suas 

características, como concentrações de carga orgânica e nitrogenada. Visando melhorias nos 

sistemas de tratamento, o presente trabalho avaliou a eficiência do uso de um sistema, em 

escala de bancada, contendo reator anóxico e aeróbio para remoção de matéria orgânica e 

nitrogênio de efluentes industriais de frigorífico, visando à disposição segura no corpo 

receptor e favorecer o reúso em processos da indústria frigorífica. O efluente utilizado foi 

coletado em uma empresa de abatedouro e frigorífico bovino do Estado de Rondônia. A 

unidade experimental foi desenvolvida em nível de bancada no Laboratório de Saneamento 

(SANEAM) da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), campus de Ji-Paraná. Foram 

analisados cinco regimes, caracterizados por tempos de retenção hidráulica (TRH) diferentes 

no sistema biológico composto por reatores anóxico-aeróbio com retorno de lodo. Após sete 

meses de acompanhamento, o efluente foi encaminhado ao sistema UV-C e posteriormente foi 

realizado ensaio ecotoxicológico com a microalga Scenedesmus subspicatus.. Com relação a 

remoção de DQO, as taxas de remoção para todos os regimes analisados variaram entre 90 a 

98%. Os valores médios de nitrogênio amoniacal para cada regime foram de 2,2; 3,7; 35,6; 

4,3 e 5,1 para os regimes 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. O ensaio ecotoxicológico demonstrou 

que todos os efluentes, de entrada (TE), de saída do reator biológico (TS) e após aplicação do 

UV-C (TU), foram tóxicos. Porém, após as 96 horas de ensaio, foi observado crescimento das 

microalgas em todos os efluentes. Visto isso, o experimento foi mantido por 14 dias, a fim de 

serem observadas remoções de nutrientes e o comportamento das microalgas. Após os 

tratamentos as normativas foram atendidas e o reúso do efluente poderia ser realizado para 

fins menos nobres. 

 

Palavras-chave: recirculação de lodo, ensaio ecotoxicológico, microalgas, tempos de 

retenção hidráulica, reúso. 
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ABSTRACT 

 

Consistent with the population growth there is greater generation of effluents, and when they 

are released to the environment without the proper treatment, they can cause damages, due to 

its characteristics, like concentrations of organic and nitrogen load. Aiming improvements in 

treatment systems, the present study evaluated the efficiency of the use of a bench scale 

system containing anoxic and aerobic reactor for the removal of organic matter and nitrogen 

from industrial refrigerator effluents, aiming at the safe disposal in the receiving body and 

favor the reuse in processes of the refrigeration industry. The effluent used was collected at a 

cattle slaughterhouse in the State of Rondônia. The experimental unit was developed at bench 

level in the Laboratório de Saneamento Ambiental (SANEAM) of the Universidade Federal 

de Rondônia (UNIR), Ji-Paraná campus. Five regimes, characterized by different hydraulic 

retention times (HRT) in the biological were analyzed. After seven months of follow-up, the 

effluent was sent to the UV-C system and afterwards an ecotoxicological test was carried out 

with the microalga Scenedesmus subspicatus. Regarding the removal of COD, the removal 

rates for all the analyzed regimes ranged from 90 to 98% . The mean values of ammoniacal 

nitrogen for each regimen were 2.2; 3.7; 35.6; 4.3 and 5.1 for regimens 1, 2, 3, 4 and 5, 

respectively. The ecotoxicological test showed that all effluents, entry to the biological reactor 

(TE), exit from the biological reactor (TS) and after application of UV-C (TU), were toxic. 

However, after 96 hours of testing, microalgae growth was observed in all effluents. Seen 

this, the experiment was maintained for 14 days, in order to observe nutrient removal and 

microalgae behavior. After the treatments, the regulations were met and the reuse of the 

effluent could be carried out for less noble purposes. 

 

Keywords: sludge recirculation, ecotoxicological test, microalgae, hydraulic retention times, 

reuse. 
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INTRODUÇÃO 

 

O crescimento urbano juntamente com o crescimento industrial propicia uma maior 

geração de efluentes. Esses resíduos possuem diversas características e quando lançados sem 

o devido tratamento causam danos ao meio ambiente, por alterar seu equilíbrio. Com isso e 

também visando competir com empresas exportadoras, as indústrias precisam adequar o 

efluente às normas de lançamento (DEZOTTI, 2008).  

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU) há uma previsão de que em 

2025 2,7 bilhões de pessoas sofrerão com a falta de água potável no planeta e projeções 

indicam que até o ano de 2050, quase a metade da população estará em países que não 

poderão garantir a cota diária mínima de 50 litros por pessoa.  

Tal problemática implica diretamente na economia da água e na preocupação com a 

preservação dos recursos ainda com boa qualidade, desta forma a geração de resíduos líquidos 

é um dos principais aspectos relativos à escassez dos recursos hídricos, sendo necessário o 

controle de seus lançamentos no meio. No Brasil a legislação sobre despejo de efluentes é a 

Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) 430 de 2011, que “dispõe 

sobre as condições de padrão e lançamento de efluentes”. Nesta estão dispostos padrões e 

valores de concentração de diversas substâncias para cada classe de corpo hídrico dispostos na 

Resolução CONAMA 357 de 2005. 

Devido à restrição nas exigências de concentração máxima de substâncias presentes 

nos despejos, novos tratamentos vêm sendo estudados. No início, a preocupação era em 

eliminar patógenos e sólidos, a fim de tornar o efluente esteticamente adequado. A partir da 

década de 1980, passou-se a buscar conhecer os compostos do efluente que causavam efeitos 

em longo prazo na saúde humana (METCALF e EDDY, 2003). Atualmente, o efeito de 
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compostos orgânicos, assim como dos nutrientes presentes no esgoto, passaram a ser de suma 

importância para o tratamento, já que podem prejudicar a qualidade dos ambientes aquáticos. 

No estado de Rondônia o crescimento da criação de gado de corte impulsiona o 

surgimento de empresas frigoríficas. Os efluentes que são gerados pelos processos que 

ocorrem nessas empresas são caracterizados por altas concentrações de matéria orgânica e 

nutrientes, como nitrogênio e fósforo. Devido a isso, os processos de tratamento são exigidos 

para essas indústrias, a fim de minimizar os impactos negativos ao meio ambiente. 

Quando o processo de tratamento de efluentes é insuficiente na remoção de 

compostos orgânicos e nutrientes, há impactos negativos nos corpos hídricos, com efeitos 

prejudiciais à biota e ao equilíbrio ambiental, sendo a eutrofização um destes impactos. A 

eutrofização caracteriza-se pelo desenvolvimento em grande escala de algas, devido ao aporte 

de nutrientes em excesso. 

Outro indício dos efeitos reversos causados pelo lançamento de águas residuais é a 

comprovação, por alguns estudos, dos prejuízos a saúde humana relacionados ao consumo de 

água contendo nitrato. O nitrato quando presente na corrente sanguínea une-se a hemoglobina, 

dificultando assim, o transporte de oxigênio para os órgãos, ocasionando em bebês a 

“síndrome do bebê azul”. Além da formação de nitrosaminas que podem ser cancerígenas 

(BIGUELINI E GUMY, 2012; VALE E HAIE, 2016). 

O tratamento biológico convencional não possui eficiência suficiente para remoção 

de nutrientes, apenas é eficiente na remoção de matéria orgânica, para fins de atendimentos à 

legislação. Dessa forma, é necessário o estudo e aplicação de novas tecnologias para a melhor 

eficiência do tratamento, propiciando situações adequadas à remoção de tais compostos 

(BASTOS e SPERLING, 2009). 

Neste contexto uma das alternativas é o processo de lodos ativados, no qual há a 

recirculação de lodo do decantador para o reator aeróbio, podendo ser rearranjado ao processo 

anóxico-aeróbio com retorno de lodo, pelo qual há reordenação dos reatores, inserindo o 

reator anóxico primeiramente e logo em seguida o aeróbio (SPERLING, 2007).  

O processo anóxico-aeróbio com retorno de lodo pode ser posto como uma 

tecnologia para o tratamento de efluente, auxiliando na remoção da matéria orgânica quase 

que completamente e também na remoção dos compostos nitrogenados como o nitrato. 

Desta maneira, este trabalho teve a finalidade de estudar a eficiência do uso de um 

sistema, em escala de bancada, contendo reator anóxico e aeróbio para remoção de matéria 

orgânica e nitrogênio de efluentes industriais de frigorífico, visando a disposição segura no 

corpo receptor e o favorecimento do reúso em processos da indústria frigorífica.  



14 

 

No intuito de alcançar o objetivo, foram delineados os objetivos específicos: 

a) avaliar a eficiência do tratamento por reatores anóxico e aeróbio na remoção de 

matéria orgânica e nitrogênio; 

b) analisar o comportamento do sistemas a diferentes tempos de retenção hidráulica 

(TRH) a fim de identificar qual o tempo necessário para que o sistema atinja 

eficiência máxima; 

c) avaliar a desinfecção do efluente por sistema UV-C; 

d) avaliar o efeito ecotoxicológico em microalgas dos efluentes gerados. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1. A AGROINDÚSTRIA DE ABATEDOUROS E FRIGORÍFICOS DE BOVINOS 

 

No Brasil, a cada ano, o número de animais abatidos aumenta e segundo o Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2017), no ano de 2020 a produção e a 

exportação brasileira de carnes bovina, suína e de frango suprirão 44,5% do mercado mundial. 

O Brasil exporta sua carne para diversos países, sendo que os principais até o 

primeiro semestre de 2017 foram Hong Kong, China, Rússia, Irã e Egito. As exportações para 

esses países alcançaram aproximadamente a quantia de 501.309 toneladas, sendo que deste 

total o estado de Rondônia participou com 10%. Este estado exportou cerca de 9,4% no ano 

de 2016, podendo assim perceber-se um acréscimo na produção, visto que no ano de 2014 a 

participação era de 8,7% (ABRAFRIGO, 2014, 2016, 2017).  

Segundo o MAPA (2017) as exportações de Rondônia eram de 2.174.772 kg em 

2014 e aumentou em 2016 para 2.700.835 kg. No quarto trimestre de 2016, Rondônia foi o 

sétimo estado do ranking nacional em abatimento de bovinos, com uma média de 550 mil 

cabeças (IBGE, 2017). 

De acordo com os dados da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão 

Rural do Estado de Rondônia (EMATER, 2016), o rebanho bovino no estado de Rondônia no 

primeiro semestre de 2016 era de 13,2 milhões de cabeças. Juntamente com a soja, soma 

aproximadamente 90% das exportações do estado. Os frigoríficos, no semestre citado, 

geraram receita de 220 milhões de dólares com a exportação. Segundo dados do censo IBGE 

(2015), o município de Ji-Paraná contava nesse ano com 440.260 cabeças. 

 

1.1.1 Processo produtivo, utilização de água e geração de efluentes 

 

O processo produtivo de um frigorífico se baseia na sequência de algumas etapas, a 

fim de que seja obtida a carne e seus subprodutos. Tais etapas necessitam de entrada de 

insumos, como energia e água, e geram seus efluentes . O processo inicia com o transporte 

dos animais e é finalizado com a expedição da carne para o consumidor (BLOCK et al., 

2016). 
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Figura 1 - Fluxograma das etapas do processo produtivo de um frigorífico. 

Fonte: Pacheco (2006). 

 

Em todas as etapas de processamento há utilização de água (Tabela 1) e grande parte 

dos efluentes gerados é composto por sangue e rúmen. Os destinos empregados ao material de 

sobra podem ser modificados de acordo com a necessidade local. O sangue, por exemplo, 

pode ser coletado e encaminhado a terceiros ou a graxaria, a fim de que possa ser convertida a 

farinha de sangue (ARAUJO e COSTA, 2014). 

 



17 

 

Tabela 1 - Consumo de água por cabeça de gado abatida sob diferentes fontes. 

Tipo de Unidade Consumo (L/cabeça)
 

Fonte 

Abate 1.000 – 2.500 Souza e Orrico (2016) 

Abate 

2.500 (900 sala de matança; 

1.000 bucharia, triparia, 

miúdos, sanitários; 600 

pátios, currais e lavagem de 

caminhões. 

Scarassati, 2003 

Abate 2.700 Cruz eAraujo (2015) 

Limpeza da Cabeça 25 Galloway et al. (2013) 

 

Os padrões de higiene requeridos pelas autoridades em empresas frigoríficas são 

responsáveis pelo elevado consumo de água. E dependem do porte, tipo de unidade 

(abatedouro, frigorífico com ou sem abate, unidades com ou sem graxaria), tipos de 

equipamento e procedimentos utilizados. Sendo que os principais usos da água são: 

- Consumo animal e lavagem dos animais; 

- Lavagem dos caminhões; 

- Lavagem de carcaças, vísceras e intestinos; 

- Movimentação de subprodutos e resíduos; 

- Limpeza e esterilização de facas e equipamentos; 

- Limpeza de pisos, paredes, equipamentos e bancadas; 

- Geração de vapor; 

- Resfriamento de compressores (FIESP, 2006; SOUZA, 2015). 

Devido ao elevado consumo de água, consequentemente, há elevada geração de 

efluente. Esse está dentre os três aspectos ambientais que causam prejuízos ao meio, sendo 

que os outros dois seriam as emissões atmosféricas e a geração de resíduos sólidos. Quando 

não há correta administração do despejo dos mesmos, o meio pode ser prejudicado, devido a 

sua alta carga poluidora (SOUZA, 2015). 

Os efluentes líquidos devem passar por tratamento, devido aos riscos que podem 

ocasionar ao meio. Lima (2012) caracterizou o efluente de abatedouro bovino após tratamento 

anaeróbio e encontrou concentrações de nitrogênio amoniacal de 238 mg. L
-1

 e DQO com 420 

mg.L
-1

. Ruela e Longo (2012) utilizaram efluente bruto de abatedouro com características 

semelhantes ao NH4
+
-N, 229 mg. L

-1
, e para DQO igual a 1168 mg.L

-1
. 

Dessa forma os resíduos gerados no processo de abate e do frigorífico devem ser 

corretamente gerenciados, a fim de minimizar os possíveis impactos causados ao meio 

ambiente (COSTA, 2016). 
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1.2 PADRÕES DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS 

 

As resoluções brasileiras são carentes quanto a definição de padrões de lançamento 

de efluentes industriais. A Resolução CONAMA 357 de 2005 “dispõe sobre a classificação 

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

condições e padrões de lançamento de efluente e dá outras providências” foi complementada e 

alterada pela Resolução CONAMA 430 de 2011. Os padrões (Tabela 2) são definidos de 

acordo com a origem do efluente, sendo efluentes de qualquer fonte poluidora (1); efluentes 

provenientes de sistemas de esgotamento sanitário (2), e; efluentes destinados ao oceano por 

emissários submarinos (3). 

 

Tabela 2 - Padrões definidos para lançamento de efluentes. 

 PH T Material 

Sedimentável 

(ml/L) 

DBO5, 20 Nitrogênio 

Amoniacal 

Total (mg.L
-1

) 

Sólidos em 

Suspensão 

Total 

(Eficiência) 

(mg.L
-1

) Eficiência 

1 5 a 9 < 40 1 - 60% 20 - 

2 5 a 9 < 40 - 120 60% - - 

3 5 a 9 < 40 - - - - 20% 

Fonte: Resolução CONAMA 430 de 2011. 

 

Alguns estados possuem seus próprios padrões, como o Rio Grande do Sul, Ceará e 

São Paulo. A Resolução CONSEMA nº 355 de 2017, do estado do Rio Grande do Sul, dispõe 

sobre os padrões de lançamento de efluentes (Tabela 3) que são lançados em águas 

superficiais desse estado. O lançamento industrial deve ser realizado a montante do ponto de 

captação de água utilizada pelo mesmo usuário. Há, nessa resolução, diferentes valores de 

emissão para efluentes de fontes poluidoras e para efluentes sanitários, relacionados à vazão 

de cada efluente. 

O estado do Ceará possui a Portaria nº 154 de 2002, que dispões sobre os padrões de 

lançamento de efluentes gerados por fontes poluidoras, incluindo as indústrias (Tabela 4). Os 

padrões foram estipulados para três situações distintas: efluente lançado no sistema de 

esgotamento sanitário do distrito industrial (1); efluente que seja encaminhado à rede pública 

coletora de esgoto, cuja destinação final seja o oceano através de emissários submarinos (2), 

e; efluente lançado em local que não haja rede pública coletora de esgoto (3).  
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Tabela 3 - Padrões de lançamento de efluentes utilizados no estado do Ceará. 

Forma de 

destinação 

PH T 

(ºC) 

Amônia 

total 

(mg.L
-1

) 

DQO 

(mg.L
-

1
) 

Materiais 

Sedimentáveis 

(ml/L) 

SST 

(mg.L
-

1
) 

Coliformes 

termotolerantes 

(CF/100 ml) 

1 6 a 10 <40 50 - 20 - - 

2 6 a 10 <40 - - 20 - - 

3 5 a 9 <40 5 200 1 100 5000 

Fonte: Portaria nº 154 de 2002 do Ceará. 

 

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente realizou modificações e 

atualizações na Portaria nº154 de 2002 do Ceará. Tais alterações são referentes aos padrões 

físico-químicos de lançamento de efluente na rede coletora e no solo e também traz incentivos 

para que seja realizado o reúso da água servida. 

 

Tabela 4 - Valores de referência para lançamento de efluente utilizados no estado do Rio Grande do 

Sul. 

Faixa de 

Vazão 

do 

efluente 

(m
3
. d

-1
) 

DBO5 

(mg. L
-1

) 

DQO 

(mg. L
-

1
) 

SST 

(mg. 

L
-1

) 

Fósforo Total Nitrogênio 

Amoniacal 

(mg.L
-1

) 

Coliforme 

Termo 

tolerante 

(mg. 

L
-1

) 

Eficiência NMP/ 

100 ml 

Efici

ênci

a 

Q<100 120 330 140 4 75% 20 10
5 

95% 

100≤Q<

500 

110 330 125 3 75% 20 10
4 

95% 

500≤ 

Q<1000 

80 300 100 3 75% 20 10
4
 95% 

1000≤Q

<3000 

70 260 80 2 75% 20 10
4
 95% 

3000≤Q

<7000 

60 200 70 2 75% 20 10
4
 95% 

7000≤Q

<10000 

50 180 60 2 75% 20 10
4
 95% 

10000≤

Q 

40 150 50 1 75% 20 10
3
 99% 

Fonte: Resolução CONSEMA nº 355 de 2017. 

 

 A Alemanha dispõe de uma legislação que preconiza os limites máximos de certos 

parâmetros para cada tipo de indústria (Tabela 5). A Ordinance on Requirements for the 

Discharge of Waste Water into Waters (Waste Water Ordinance - AbwV) de 17 de junho de 

2004. 
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Tabela 5 - Parâmetros para disposição de efluente e suas concentrações da Alemanha. 

Parâmetros Concentração (mg.L
-1

) 

DBO5 25 

DQO 110 

NH4
+
-N 10 

Nitrogênio Total: Soma de NH4
+
-N, NO2

-
-N e 

NO3
—

N 
18 

Fósforo Total 2 

Fonte: Waste Water Ordinance de 2004. 

 

As concentrações limites se referem ao efluente que se apresente a uma temperatura 

de 12ºC ou superior, na saída de reatores biológicos. Outra normativa internacional é The 

Environmental Quality Act (EQA) da Malásia (MSIG, 2009) (Tabela 6).  

 

Tabela 6 - Padrões de lançamento de efluente em corpos hídricos na Malásia. 

Parâmetros 

Descarga de Efluente em Rio/Córrego Descarga em Corpos Hídricos Estagnados 

Padrão A Padro B Padrão A Padro B 

Absoluto Projeto Absoluto Projeto Absoluto Projeto Absoluto Projeto 

DBO5 20 10 50 20 20 10 50 20 

SS 50 20 100 40 50 20 100 40 

DQO 120 60 200 100 120 60 200 100 

AMN 10 5 20 10 5 2 5 2 

Nitrate-N 20 10 50 20 10 5 10 5 

Fósforo 

Total 
N/A  N/A N/A N/A 5 2 10 5 

OeG 5 2 10 5 5 2 10 5 

Nota: NA: não aplicável; AMN: nitrogênio amoniacal; OeG: óleos e graxas. 

Fonte: Malaysian Sewerage Industry Guidelines - (MSIG). 

 

A normativa da Malásia é baseada nas características do corpo receptor, podendo ser 

lótico (em movimento) ou lêntico (estagnado).  E para cada um são definidos dois padrões, o 

A quando o lançamento de efluente ocorre a montante de algum ponto de captação de água, e 

o padrão B se refere ao ponto de lançamento a jusante de um ponto de captação. São 

estipulados valores absolutos e valores de projeto, a fim de que no projeto a eficiência seja 

melhor e quando ocorrer quaisquer problemas no sistema de tratamento, ainda assim, não seja 

atingido o valor absoluto. 

 

1.3 REMOÇÃO DE NITROGÊNIO 
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O tratamento de efluentes que envolve a utilização de processos biológicos utiliza a 

ação de microrganismos (bactérias, protozoários, rotíferos, algas) para reproduzir os processos 

que ocorrem em meio natural. A remoção de substâncias poluidoras ocorre devido ao 

crescimento dos microrganismos (Figura 1), que consomem carbono, hidrogênio, oxigênio, 

nitrogênio e fósforo, dessa forma, removem tais compostos dos efluentes (DIONISI, 2017; 

METCALF e EDDY, 2003).   

Fonte: Bungay (2009). 

  

Além do crescimento da biomassa, também ocorre a formação de produtos 

inorgânicos, os quais não proporcionam riscos à biota aquática, sendo mais aceitáveis 

(CARMINATI, 2016). A matéria orgânica e nutriente em excesso pode propiciar o 

desenvolvimento intenso de alguns microrganismos, como as algas, e com isso, favorecer a 

diminuição do nível de oxigênio dissolvido, prejudicando os animais (DIONISI, 2017). 

A remoção biológica de nitrogênio envolve etapas que contemplam as diversas 

formas desse nutriente, sendo elas amonificação pelas quais compostos nitrogenados são 

decompostos ou mineralizados; nitrificação e desnitrificação que corresponde à conversão de 

nitrato a nitrito e posteriormente, nitrito a nitrogênio gasoso (LEU et al., 1998). 

 

1.3.1 Nitrificação 

 

O processo de nitrificação inclui duas etapas do processo biológico, realizadas por 

limitados grupos de microrganismos: a conversão de amônia (NH4
+
) a nitrito (NO2

-
) pelo 

grupo de bactérias Nitrosomonas (nitritação) e a posterior conversão de NO2
- 
a nitrato (NO3

-
) 

pelo grupo das Nitrobacter (nitratação) (METCALF e EDDY, 2003; HENZE et al., 1997). 

Guo et al. (2013) analisaram a remoção de nitrogênio via nitrito de um sistema de 

tratamento anóxico/aeróbio de efluente doméstico. Os resultados apontaram que com a 

manutenção de baixos níveis de oxigênio dissolvido no sistema (0,5 a 1 mg. L
-1

), a remoção 

Figura 2 - Esquema crescimento dos microrganismos. 
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ocorre via nitrito e não via nitrato. Com isso, há redução de cerca de 35% nos gastos de 

energia e aeração do sistema. 

O sucesso da nitrificação se baseia na existência de microrganismo, oxigênio, 

dissolvido e relação entre carbono e nitrogênio (FILHO, 2015). A estequiometria das reações 

de conversão pode ser visualizada pelas equações abaixo (SANTA’ANNA, 2013), as quais 

envolvem as etapas de nitritação (Equação 1) e nitratação (Equação 2).  

 

NH4
+
+1,98HCO3

-
+1,3O20,0182C5H7O2N+0,98NO2

-
+1,04H2O+1,98H2CO3                               (1) 

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

+
+0,005HCO3

-
0,005C5H7O2N+NO3

-
+0,015H2O      (2) 

 

As equações permitem visualizar que o processo de nitrificação é obrigatoriamente 

aeróbio e utiliza cerca de 4,18 g de O2 por grama de N-NH4
+
. A oxidação de 1 mol de N-NH4

+
 

gera 1 mol de íons de hidrogênio, como resultado, aproximadamente 8,62 g de HCO3
-
 por 

grama de N-NH4
+
 é requerido para proteger o sistema dos íons de hidrogênio (WANG et al., 

2009). 

O processo de nitrificação pode ser influenciado por fatores ambientais. A 

temperatura é um deles, sendo que a temperaturas entre 10º e 22ºC as bactérias começam a se 

desenvolver, entre 30º e 35ºC a taxa de crescimento se mantém constante e acima desse valor 

o crescimento decai e pode atingir valores nulos (HENZE et al., 1997). 

Tal processo também é mais sensível a baixas concentrações de oxigênio do que os 

processos que envolvem bactérias heterotróficas, podendo ocorrer na presença de elevadas 

concentrações do mesmo (60 gO2.m
-3

) (HENZE et al., 1997). De acordo com Wanget al. 

(2009) a concentração ótima de oxigênio dissolvido é determinada entre 2,0 e 2,5 mg. L
-1

.  

A taxa de nitrificação varia de acordo com o pH encontrado no efluente. As maiores 

taxas ocorrem quando o pH está na faixa entre oito e nove. As menores taxas de nitrificação 

podem ocorrer quando há no efluente amônia livre, NH3 e HNO2, já que essas inibem o 

desenvolvimento de Nitrosomonas e Nitrobacter (HENZE et al., 1997). 

 

1.4.2 Desnitrificação 

 

O processo de desnitrificação é caracterizado pela conversão de nitrato em nitrogênio 

gasoso. Durante essa etapa há formação de intermediários com decrescentes graus de 

oxidação (NO3
-
; NO2

-
; NO; N2O; N

2
). Os agentes que realizam esse processo são bactérias 
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heterotróficas facultativas. Devido a essa característica, para que a desnitrificação ocorra, é 

necessário um ambiente anóxico (sem a presença de oxigênio), para que o aceptor final de 

elétrons seja o NO3
-  

(Equação 3) (SANT’ANNA, 2013). 

 

NO3
-
+ 1,08CH3OH + 0,24H2CO30,056C5H7O2N + 0,47 N2 + 1,68 H2O + HCO3

-                   
(3) 

 

O processo de desnitrificação é fortemente dependente da disponibilidade de carbono 

orgânico, o qual serve de fonte de energia e doador de elétrons ao processo (WANG et al., 

2009). Caso o teor de matéria orgânica do efluente seja utilizado, podem ocorrer limitações na 

taxa de remoção (HENZE et al., 1997). Se uma fonte externa de substrato é adicionada, por 

exemplo ácido acético ou metanol, é possível prevenir a limitação da desnitrificação por falta 

de substrato. Algumas fontes de carbono utilizadas podem ser visualizadas na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Apresentação das fontes de carbono orgânico utilizadas para os processos de 

desnitrificação. 

FONTE DE CARBONO REFERÊNCIA 

Dextrose (C6H12O6) Kundu et al. (2016) 

Acetato (CH3COONa) Jena et al. (2015); Mohan et al. (2016)  

Metanol (CH3OH) e Acetato (CH3COONa) Xu et al. (2016) 

 

Assim como o processo de desnitrificação pode ser limitado devido as fontes de 

carbono, outros fatores podem influenciar. A temperatura é um deles, segundo Henze et al. 

(1997), ela se assemelha a temperatura requerida para o processo aeróbio heterotrófico. O 

oxigênio inibe o processo, visto que as bactérias o utilizam como aceptor final de oxigênio. 

Os valores de pH requeridos também se assemelham a outros processos biológicos, sendo que 

entre os valores de oito e nove há maior taxa de desnitrificação. 

 

1.3.3 Biorreator 

 

O processo de remoção de nitrogênio baseado em biorreatores é caracterizado pela 

forma predominante de aglomeração microbiana. A aglomeração microbiana pode ser 

suspensa, na forma de flocos, que ficam em suspensão no líquido, ou aderida, nos quais os 

agregados microbianos crescem aderidos a meios suportes. Dentre os biorreatores, aqueles 

cuja biomassa está em suspensão no meio são os mais utilizados, sendo o de lodos ativados o 

mais difundido para tratamento de águas residuais (DEZOTTI, 2008). 
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O processo de lodos ativados consiste em um tanque de aeração e um decantador, 

sendo que o lodo decantado retorna ao início do processo. Havendo apenas fase aeróbia, o 

nitrogênio não se converte a N2, devido à insistência da desnitrificação. Com isso, o efluente é 

lançado no corpo receptor com concentrações elevadas de nitrato, ou ainda, é necessário outro 

tratamento para que haja sua remoção (JORDÃO e PESSOA, 2011). Devido a isso, novas 

tecnologias estão sendo empregadas para melhorar as características dos efluentes. 

 

1.3.3.4 Pré-desnitrificação 

 

A existência de um reator anóxico posicionado anteriormente ao tanque de aeração 

permite que haja pré-desnitrificação do efluente, ou seja, nitrato é formado no reator aeróbio e 

devido à recirculação interna atinge o reator anóxico. Nesse reator o nitrato é convertido a 

nitrogênio gasoso e desloca-se para a atmosfera.  

Além da recirculação interna, outra forma de retornar o nitrato para o sistema é 

através do retorno do lodo. Mas há riscos relacionados à desnitrificação ocorrer no tanque de 

decantação, formando bolhas e atrapalhando o processo de sedimentação (VON SPERLING, 

2007). A taxa de recirculação afeta diretamente os níveis de remoção de nitrato do efluente. 

Elas comumente variam de 100 a 400%  e representam as concentrações de nitrato que irão se 

encaminhar ao reator anóxico (DEZOTTI, 2008). 

O sistema com pré-desnitrificação possui a vantagem de fornecer carbono orgânico 

ao sistema anóxico, devido à entrada de efluente (DEZOTTI, 2008), o que de acordo com a 

Equação 3 é necessário para a conversão de NO3
-
 a N2. 

 

1.4 REÚSO DE EFLUENTE APÓS TRATAMENTO 

 

Devido à quantidade de água utilizada nos processos produtivos nota-se a 

importância do devido tratamento para os efluentes, juntamente com a reintrodução da água já 

utilizada em etapas do processamento ou em outras áreas da indústria. A utilização de 

efluentes tratados como suprimento, pode ser utilizada em períodos de seca intensa, quando 

ocorrer variações drásticas no clima e também para cobrir picos da demanda de água 

(RACAR et al., 2017). 

A reutilização de água começou a crescer na indústria alimentícia através da 

publicação, em 2004, do Guidelines for waterreuse, da Agência de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos (EPA). As indústrias têm utilizado a água recuperada após processos de 
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tratamento em caldeiras, resfriamento de torres, nas descargas dos banheiros e para irrigação 

(EPA, 2012). 

Benefícios adicionais estão relacionados com a conservação das fontes de água e 

redução da pressão exercida nos corpos d’água e nos ecossistemas. Esses processos 

asseguram que o efluente satisfaça as regulamentações ambientais, mas o problema com 

relação ao elevado consumo de água permanece (RACAR et al., 2017). 

A EPA (2012) elaborou um guia com diretrizes para o reúso da água e faz distinção 

entre os tipos de efluentes, dentre eles os efluentes industriais. Nessas diretrizes estão 

dispostas algumas características de qualidade que a água para reúso precisa conter, 

ordenados pelas finalidades. Para o reúso industrial as especificações de qualidade são para 

arrefecimento único e para recirculação nas torres de resfriamento. Para esses o pH deve estar 

na faixa de 6 a 9, DBO ≤ 30 mg. L
-1

, TSS ≤ 30 mg.L
-1

, Coliformes Termotolerantes ≤ a 200 

em 100 ml de amostra e 1 mg.L
-1

 de Cl2 residual. A utilização de água para limpeza de 

equipamentos, processamento e produção de energia, entre outros, possui regulamentações 

específicas para cada local em que estão inseridas.  

De acordo com o exposto no Manual de Conservação e Reúso de Água na Indústria 

(FIRJAN, 2015) o Brasil ainda é precário com relação a legislações que abordem qualidade de 

água para reúso industrial, o que dificulta a identificação de oportunidades de reúso. A NBR 

nº 13969 sobre Tanques Sépticos – Unidades de Tratamento Complementar e Disposição 

Final dos Efluentes Líquidos – Projeto, Construção e Operação, de setembro de 1997 foi a 

primeira a abordar sobre reúso de água de efluente doméstico ou similares, sendo opção de 

destinação final de efluente advindo de tanques sépticos. 

A Resolução nº 54 de 28 de novembro de 2005, estabelece modalidades, diretrizes e 

critérios gerais para a prática de reúso direto não potável de água e dá outras providências. Tal 

reúso abrange, dentre outros, fins industriais o qual está relacionado com uso em processos 

produtivos, atividades e/ou operações industriais. Entretanto, a resolução não aborda sobre a 

qualidade da água, apenas delega aos Comitês de Bacia Hidrográfica a função de incentivar o 

reúso. 

Atualmente, o Programa de Desenvolvimento do Setor Água (INTERÁGUAS) está 

em desenvolvimento juntamente com o Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (Banco Mundial). A Agência Nacional de Águas (ANA) recebeu 

manifestações de interesse de indústrias e agroindústrias em realizar estudos sobre alternativas 

para redução no consumo de água, consequentemente da geração de efluentes e o aumento da 

quantidade de água reutilizada (ANA, 2017). O setor industrial é responsável por retirar 2.373 
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m
3
. s

-1
 de água no País, alcançando 17%, já a irrigação em 54% e uso urbano em 22%  (ANA, 

2016). 

O setor industrial, relacionado ao abate e empresas frigoríficas de carne bovina, 

utiliza elevado volume de água. No Brasil a legislação pertinente para a inspeção industrial e 

sanitária de produtos de origem animal é o decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017. Em seu 

Art. 42 trata sobre as condições básicas para os estabelecimentos de produtos de origem 

animal, e no inciso XXII, estipula que nas áreas onde há produção a água deve ser potável. 

Dessa forma, caso seja realizado métodos de reúso da água em locais de processamento de 

alimento, essa deve estar de acordo com os padrões de potabilidade estipulados pela Portaria 

do Ministério da Saúde nº 2914 de 2011. 

 

1.5 DESINFECÇÃO 

 

O tratamento biológico não remove, por si só, microrganismos presentes nos 

efluentes. Portanto, faz-se necessária a utilização de um pós-tratamento que vise à 

desinfecção, objetivando o controle microbiológico do corpo receptor, pois o lançamento 

inadequado de efluentes pode acarretar problemas de saúde na população e não assegurar os 

usos múltiplos da água, como abastecimento público, dessedentação de animais, irrigação e 

recreação (SOUZA et al., 2012). 

A radiação solar é um bom desinfetante, devido à porção de radiação ultravioleta 

(UV) de seu espectro eletromagnético. A utilização de lâmpadas que emitem essa radiação 

facilitou o uso dessa forma física de desinfecção, tanto para tratamento de água, quanto de 

efluente. Sua eficiência depende do grau de penetração das ondas eletromagnéticas pelos 

microrganismos. Dessa forma, sólidos em suspensão, moléculas orgânicas dissolvidas, podem 

absorver a radiação ao invés dos microrganismos (METCALF e EDDY, 2003). 

O uso de radiação possui vantagens relacionadas a não necessidade de adição de 

nenhum composto ao efluente (BATISTA et al., 2013). Apenas promove alterações no DNA 

das células dos organismos, o que inativa o crescimento, reprodução e também a 

patogenicidade (BASTOS, 2007). 

 

1.6 TOXICIDADE 

 

Os ensaios de ecotoxicidade permitem avaliar a potencialidade de uma substância 

apresentar ou não efeitos tóxicos. Dentre as espécies que melhor se adequam a esses ensaios, 
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devido à sensibilidade de percepção de mudanças no meio, estão: peixes, microcrustáceos e 

algas (DEZOTTI, 2008).  

Os testes são diferenciados de acordo com o feito causado na população teste, sendo 

ele agudo ou crônico. O efeito de toxicidade aguda é aquele provocado em organismos em um 

curto período de tempo, cerca de 96 horas após a exposição. Já o teste que consiste em 

analisar efeitos crônicos de toxicidade, são testes mais longos, nos quais os organismos são 

expostos a pequenas concentrações da substância. Os efeitos observados estão relacionados 

com o crescimento, apetite, reprodução, anomalias, mutações e morte (DEZOTTI, 2008). 

Malgarin (2016) realizou ensaios ecotoxicológicos agudos e crônicos para avaliar o 

grau de toxicidade do rio Itapocuzinho, do município de Joinville – SC. Os organismos testes 

foram o microcrustáceo Daphnia magna e a microalga Scenedesmus subspicatus. Para o 

primeiro foram realizados testes crônico e agudo e apenas teste agudo para a microalga. Com 

relação aos efeitos agudos, os efeitos de toxicidade foram apenas reportados para a microalga. 

Porém, em ensaio crônico o microcrustáceo apresentou efeitos tóxicos na fecundidade dos 

organismos. Dessa forma, pode-se observar a importância de estudos em longo prazo. 

Com relação aos testes em efluentes, Cunha (2011) avaliou os efeitos tóxicos com 

diferentes águas residuais. Como organismo teste, utilizou o microcrustáceo Artemia salinae 

sementes de Lactuca sativa. O efluente de lixiviado apresentou alto grau de toxicidade em 

ambos os organismos. Já as amostras de efluente da vinícola e efluente hospitalar, só 

apresentaram efeito para o microcrustáceo, causando de 60 a 80% de morte. E com relação ao 

efluente doméstico, esse não apresentou toxicidade em nenhum dos organismos. 

As microalgas, além de serem utilizadas para demonstrar os efeitos tóxicos dos 

efluentes, podem ser utilizadas para o tratamento dos mesmos. Recentemente, pesquisas 

demonstram a probabilidade das microalgas em sobreviverem a condições severas, causadas 

tanto por efluentes domésticos, quanto industriais. Com isso, se sobrepõe aos problemas 

relacionados à utilização de água para sua criação, o que pode reduzir custos. Além disso, 

remove nutrientes dos efluentes e produz biomassa, podendo ser utilizada para geração de 

biodiesel. Gerando efeitos ecológicos positivos e benéficos na economia (YU et al., 2017). 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ORIGEM DO EFLUENTE 

 

O efluente utilizado foi coletado em uma empresa de abatedouro e frigorífico bovino 

do Estado de Rondônia. No local, há um sistema de tratamento que separa em duas linhas os 

efluentes gerados durante o processo industrial, a linha verde e a linha vermelha. A linha 

verde é composta por efluentes advindos das áreas de lavagem de caminhões, currais, triparia 

e bucharia, composta em sua grande maioria de água, fezes e material do rumem. Já a linha 

vermelha é constituída por efluente do abate, miúdos, desossa e subprodutos, composta por 

sangue e água, principalmente (SANTOS, 2016). 

Os efluentes de cada linha permanecem separados pelo tratamento primário, 

composto por peneiramento e flotador, a fim de remover materiais grosseiros como gordura, 

rúmen, chifre, pele e outros. Enquanto que os resíduos sólidos da linha verde são 

encaminhados para compostagem, e os da linha vermelha são destinados à graxaria. Logo em 

seguida, o líquido é encaminhado para lagoas anaeróbias (duas), lagoa facultativa e lagoa de 

maturação.  

Para a presente pesquisa, o efluente foi coletado na saída da primeira lagoa 

anaeróbia, a fim de apresentar menor concentração de sólidos em suspensão e concentrações 

menores de DQO. Em laboratório, o efluente foi refrigerado a 4ºC para manter suas 

características originais. 

 

2.2 UNIDADE EXPERIMENTAL 

 

A unidade experimental foi desenvolvida em nível de bancada no Laboratório de 

Saneamento Ambiental (SANEAM) da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), campus 

de Ji-Paraná, e monitorada entre os meses de dezembro de 2016 e julho de 2017. 

O sistema de tratamento continha dois reatores construídos em acrílico de 6 mm de 

espessura, sendo o primeiro reator operado como anóxico e o segundo como aeróbio. As 

dimensões dos reatores eram de 42 cm de altura, 24 cm de largura e 11,8 cm de comprimento, 

apresentando volume útil de 5 L. Após os reatores foi instalado um decantador, para que a 

biomassa fosse separada da fase líquida e retornasse ao reator anóxico. A Figura 2 apresenta 

um layout do sistema. 
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Figura 3 - Layout do sistema de tratamento biológico. 

 

No reator aeróbio a aeração foi promovida por meio de compressores de ar e no 

reator anóxico houve agitação, a fim de que a biomassa pudesse estar em contato com 

efluente, através de motor com potência de 12 V. Ambos os reatores atuaram de maneira 

contínua. Objetivando sistema semelhante ao real, controladores de tensão e temporizadores 

foram configurados para manter entrada de efluente e recirculo de lodo próximos aos 

contínuos. Assim, o sistema foi mantido a condições locais de temperatura, umidade, a fim de 

evitar maiores custos. 

O lodo utilizado para o processo foi proveniente de um sistema de tratamento de 

lixiviados de aterro sanitário e de esgoto doméstico. A fase de aclimatação ao efluente de 

abatedouro de frigorífico perdurou por três meses. Logo após, a operação dos reatores 

anóxico-aeróbio foi dividida em cinco fases experimentais, a fim de identificar o 

comportamento em diferentes tempos de retenção hidráulica (TRH) conforme a Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Características dos regimes adotados no decorrer da pesquisa. 

Regimes Taxa de Recírculo TRH (dias) CNV 

(kgN. m
-3

.d
-1

) 

COV 

 (kgDQO. m
-3

. d
-1

) 

1 5 8 0,05 0,21 

2 5 4 0,11 0,42 

3 5 3 0,14 0,55 

4 5 2 0,21 0,83 

5 5 1,5 0,28 1,11 

 

As concentrações do efluente de entrada sofreram poucas variações, devido ao 

processo de fabricação ser constante e o ponto de coleta do efluente não ter variado. A carga 

de nutriente volumétrica (CNV) e carga orgânica volumétrica (COV) representam a 

concentração em kg de nitrogênio e matéria orgânica, respectivamente, que são inseridos ao 

sistema por m
3
 e por dia. 
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No decorrer dos regimes analisados as cargas foram aumentando, sendo que a de 

nitrogênio foi de 0,05 a 0,28 kgN.m
-3

.d
-1

, desse modo, o íon amônio (NH4
+
) foi a principal 

forma de nitrogênio, apresentando  aumento de aproximadamente 460%. Com relação à carga 

de matéria orgânica, expressa em quantidade de Demanda Química de Oxigênio (DQO), a 

variação foi de 0,21 a 1,11 kgDQO.m
-3

.d
-1

, com aumento de, aproximadamente, 428%. 

 

2.3 APLICAÇÃO DE UV-C 

 

A aplicação de radiação UV foi utilizada para desinfecção do efluente de saída do 

reator biológico, para que, ao ser realizado o teste ecotoxicológico, os microrganismos 

presentes não competissem com as microalgas. Para tal, foi utilizado um sistema com 

lâmpada com potência de 8 W da marca OSRAM (Figura 3). 

 

 

Figura 4 - Layout do experimento UV-C. 

 

O volume utilizado foi de 200 ml e as análises foram realizadas nos tempos de 0, 5, 

15, 30 e 60 minutos, sendo elas: coliformes totais, coliformes termotolerantes, nitrogênio 

amoniacal, nitrito, nitrato e fósforo total. A bomba peristáltica foi responsável por manter o 

efluente em constante recirculação. 

 

2.4 ENSAIO ECOTOXICOLÓGICO 

 

O ensaio ecotoxicológico foi realizado com organismos testes das microalgas 

Scenedesmus sp., cultivadas no Laboratório de Limnologia do Departamento de Engenharia 

Ambiental da UNIR, a fim de que o efeito tóxico dos efluente pudessem ser observado sobre 
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o desenvolvimento dos microrganismos. Foram mantidas em meio de cultura adequado, com 

iluminação por 12 horas do dia. O ensaio foi realizado de acordo com o esquema representado 

pela Figura 4. 

 

 

Figura 5 - Esquema do ensaio ecotoxicológico. 

 

O controle é constituído de meio de cultura (ASM1), o qual propicia condições 

perfeitas para o desenvolvimento e crescimento das microalgas (Tabela 9). O crescimento nas 

outras diluições foi comparado a ele. Os efluentes de entrada e o de saída do processo 

biológico utilizados na pesquisa e o final da desinfecção UV-C também foi verificado quanto 

ao efeito tóxico. 

 

Tabela 9 - Relação dos reagentes utilizados para produzir o meio de cultura ASM1. 

Solução Estoque A Solução Estoque B Solução Estoque C Solução Estoque D 

  Ácido Bórico (H3BO3)  

Nitrato de Sódio 

(NaNO3) 
 

Cloreto de Manganês 

(MnCl2. 4H2O) 
 

Cloreto de Magnésio 

(MgCl2. 6H2O) 

Fosfato Dipotássico 

(K2HPO4. 3H2O) 

Cloreto de Ferro (FeCl3. 

6H2O) 
EDTA Na2 

Sulfato de Magnésio 

(MgSO4. 7H2O) 

Fosfato Dissódico 

(Na2HPO4. 12H2O) 
Cloreto de Zinco (ZnCl2)  

Cloreto de Cálcio (CaCl2. 

2H2O) 
 

Cloreto de Cobalto 

(CoCl2. 6H2O) 
 

  Cloreto de Cobre (CuCl2)  

 

Os efluentes (entrada e saída ao sistema biológico, e efluente após aplicação do UV-

C) foram testados em três diluições: 50% meio de cultura e 50% efluente (diluição 1:2), 50% 

água e 50% efluente (diluição 1:2) e, 100% efluente (diluição 1:1). O volume total foi de 100 

ml e foram utilizados Erlenmayers com tampões de algodão e gaze. Após as diluições foram 
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retirados cinco ml das diluições e acrescidos a mesma quantidade de solução estoque de 

microalgas. Os frascos foram mantidos em ordem aleatória por um foto período de 12 horas, 

para proporcionar as características de um sistema natural. A cada 24 horas foram realizadas 

leituras em espectrofotômetro a 750 nm, a fim de identificar a concentração de microalgas, 

durante as primeiras 96 horas. As metodologias foram baseadas nos Métodos de Curto-Prazo 

para Estimar a Toxicidade Crônica de Efluentes e Corpos Receptores a Organismos de Água 

Doce, da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, 2002), e do Manual 

sobre Toxicidade em Efluentes Industriais, da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul 

(FIERGS, 2011). 

Para classificação das amostras como tóxicas ou não tóxicas foram calculadas as 

médias das triplicatas para cada tratamento e para o controle. Após isso foi realizado o teste 

de hipótese t de Student para verificar se estatisticamente as médias foram diferentes. Caso 

essa hipótese fosse confirmada a amostra seria considerada como tóxica. Então, foi calculado 

o fator de toxicidade (Equação 4), que representa a quantidade de vezes que a amostra deve 

ser diluída para não ser tóxica aos organismos presentes no corpo receptor (FIERGS, 2011). 

 

FT =
Mc−Ma

𝑀𝑐
 𝑥 100                                                                                                     (4) 

 

Onde:  

FT é o fator de toxicidade; 

Mc é a média de células ou absorbância do controle; 

Ma é a média de células ou absorbância obtidas nas soluções-teste. 

 

Após o período de análise da toxicidade, que foi constituído pela análise do 

crescimento das microalgas nas primeiras 96 horas, o experimento continuou por 14 dias, com 

leituras espectrofotométricas a cada 48 horas, a fim de analisar o consumo de nutrientes 

como, nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato e fósforo total. 

 

2.5 METODOLOGIA ANALÍTICA 

 

As metodologias utilizadas para análises das variáveis físicas e químicas, assim 

como os equipamentos utilizados serão descritos abaixo. Os parâmetros analisados foram: 

DQO, amônia, nitrito, nitrato, temperatura e pH. 

 



33 

 

2.5.1 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 5220 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
-1

) 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. 

 

2.5.2 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 

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. 

 

2.5.3 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). 
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2.5.4 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).  

 

2.5.5 Fósforo Total 

 

O fósforo total é determinado através de solução de Vanadato-Molibdato, composto 

por Metavanadato de Amônio (NH4VO3), HCl e Molibdato de Amônio ((NH4(MO-

7)O24.4H2O). A curva de calibração é elaborada com Fosfato de Potássio e a leitura é realizada 

em espectrofotômetro no comprimento de onda de 420 nm (APHA, 2005). 

 

2.5.6 Análise Microbiológica 

 

A metodologia empregada é descrita por APHA (1995) cujo nome é método de 

membrana filtrante em meio cromogênico. São filtrados 100 ml das amostras, diluídas ou não, 

em membrana de éster de celulose com diâmetro de 0,45 µm, com auxílio de conjunto 

kitassato e bomba à vácuo. As membranas, após filtração, são dispostas em placa de petri 

contendo meio de cultura chromocult coliform agar. Em seguida são incubadas em estufas 

bacteriológicas a 35ºC. Após 24 horas é realizada a contagem das colônias formadas, sendo 

coliformes totais (colônias rosas/liláses) e E. coli (colônias violetas/pretas). Os coliformes 

totais são representados pelo somatório de todas as colônias, e os coliformes termotolerantes, 

por essa metodologia, são indicados pelas colônias de E. coli. Os resultados são expressos em 

unidade formadora de colônia por 100 ml (UFC/100 ml). 

 

2.5.7 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.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO EFLUENTE 

 

A primeira etapa do desenvolvimento do experimento foi caracterizada pela 

aclimatação dos microrganismos ao meio a eles imposto. Essa fase permite ao sistema 

alcançar um melhor desempenho quando comparado a sistemas que não a realizam 

(HAROUN et al. 2016). Durante os meses de junho a dezembro de 2016, a aclimatação 

ocorreu em um sistema semelhante ao utilizado para a presente pesquisa. 

A fim de que houvesse uma avaliação da melhor forma de tratamento a ser 

empregada e ainda, identificar quais parâmetros não se enquadravam na legislação de 

lançamento (SILVA et al., 2015), também foi realizada a caracterização do efluente bruto. Na 

Tabela 10 são apresentados os valores referentes às análises realizadas. 

 

Tabela 10 - Caracterização média físico-química do efluente de frigorífico bovino. 

  

 

A temperatura foi inferior ao preconizado na Resolução CONAMA 430, que 

estabelece o valor máximo de 40ºC, quando lançado em corpo hídrico. O pH também se 

enquadra nos dispostos na legislação, que estabelece valores entre 5 e 9. Com relação às 

formas nitrogenadas, a legislação estabelece valores apenas para nitrogênio amoniacal 

(NH4
+
), com o máximo de 20 mgN.L

-1
. Portanto, o efluente utilizado para a pesquisa, possui 

concentração superior 11 vezes ao preconizado. 

A Portaria nº 154 de 2002 do Ceará possui os mesmos padrões que a Resolução 

CONAMA nº430, com relação ao pH e temperatura. Entretanto, a concentração máxima de 

NH4
+
-N em relação ao nitrogênio é de 5 mg.L

-1
. Para essa localidade o efluente estaria com 

44 vezes mais nitrogênio amoniacal do que o disposto. 

Parâmetros Valores 

Temperatura 23,23 
o
C 

PH 7,83 

ORP -31 mV 

DQO 1410 mg. L
-1

 

NH4
+
-N 220 mg. L

-1
 

NO2-N 0,10 mg. L
-1

 

NO3
-
N 0,5 mg. L

-1
 

NTinorgânico 220 mg. L
-1
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Em ambas as legislações supracitadas não são preconizados os limites máximos para 

concentrações de nitrito nem de nitrato. No Art. 5º da Resolução CONAMA nº430 é disposto 

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”. Sendo assim, o lançamento de efluentes não deve alterar as características 

necessárias para enquadramento do corpo hídrico. Com relação ao local em que foi realizada a 

pesquisa, como não há estudos para enquadramento dos corpos hídricos da região, de acordo 

com a Resolução CONAMA 357, a Classe 2 é utilizada para assegurar a qualidade requerida 

aos usos preponderantes. 

Para essa classe o corpo hídrico deve 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. Dessa forma, 

deveriam ser realizados estudos que dimensionassem a capacidade de assimilação pelo corpo 

hídrico, uma vez que a vazão e as características próprias do corpo receptor são variadas e 

com isso assimilam diferentes concentrações de poluentes. 

Com base na caracterização do efluente foi planejado o tratamento conforme o 

organograma abaixo (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Representação dos processos utilizados para a presente pesquisa. 

 

 

3.2 REMOÇÃO BIOLÓGICA DE DQO E NITROGÊNIO 

 

Um dos principais parâmetros indicadores da presença de poluentes em um efluente 

é a DQO. A Figura 6 permite visualizar as concentrações de DQO após o processo de 

tratamento. A eficiência para cada regime analisado foi calculada com base nas concentrações 

das últimas semanas de cada regime (semanas 4, 8, 12, 16 e 20). Para o regime 1 a redução foi 

de 90%, para o regime 2 foi de 92,7%, para o regime 3 foi de 91%, para o regime 4 foi de 

Reator Anóxico Reator Aeróbio Decantador Desinfecção 

Ensaio Ecotoxicológico Lançamento 
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98% e para o regime 5 foi de 92%. A eficiência foi similar a encontrada por Rasool et al. 

(2014), os quais utilizaram um reator anóxico-aeróbio em nível de bancada, com retorno de 

lodo para remoção de matéria orgânica. Os autores alcançaram eficiência de redução em 98% 

para ambos os TRH analisados, de 24h e 18h. 

 

 

Figura 7 - Relação entre concentração de DQO (mg. L
-1

) e o tempo transcorrido. 

 

No que diz respeito ao atendimento da legislação para lançamento de efluentes, os 

resultados apresentaram valores satisfatórios de DQO para a Portaria nº 154 de 2002 do Ceará 

de 179, 108, 122, 45 e 79 mg.L
-1

, para os regimes 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. Todos os 

regimes se enquadram no disposto na CONSEMA nº355 para vazão entre 7000 e 10000 m
3
.d

-

1
, e apenas o regime 1 não apresentou concentrações suficientes para vazão superior a 10000 

m
3
.d

-1
. Com relação a norma Alemã, apenas os regimes 2, 4 e 5 se enquadraram. No que diz 

respeito a norma da Malásia, todos os regimes se apresentaram abaixo do limite para 

lançamento a jusante de captações e os regimes 2, 4 e 5 para lançamentos a montante de 

captações. 

Na transição do regime 2 para o regime 3 (semana 9) houve uma piora na remoção 

de DQO, o que de acordo com Siqueira (2015) está relacionada com a fase de aclimatação ao 

novo regime estabelecido. Com relação ao regime 5, houve aumento da concentração de DQO 

e não diminuição como foi observado para os outros regimes ao longo das semanas. 

A redução de DQO pode estar associada ao consumo de matéria orgânica, promovido 

principalmente pelo processo de desnitrificação. Jena et al. (2016) utilizaram reator anóxico-

aeróbio em bateladas sequenciais para remoção de alta carga de DQO. Os autores relataram 

que durante o período de desnitrificação houve maiores remoções de DQO, cerca de 72%, e 
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que são necessários aproximadamente 2,68 gDQO/gNO3
-
, o que influencia no total de 

nitrogênio presente no efluente. As concentrações de nitrogênio inorgânico total, que 

representa o somatório das concentrações de nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato, estão 

representadas na Figura 7. 

Os valores médios encontrados para cada regime foram de 47,2, 18,4, 100,2, 48,2 e 

21,4 mgN.L
-1

 para os regimes 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. Ao utilizar a normativa Alemã 

para enquadramento, todos os regimes ultrapassaram o valor de 18 mg.L
-1

. Com relação à 

eficiência de remoção, foram alcançados os valores de 78%, 91%, 54%, 78%, 90%, para os 

regimes 1, 2, 3, 4, 5, respectivamente. Tais valores podem ser comparados ao valor de 

máxima eficiência de remoção de nitrogênio teoricamente possível, calculado com base na 

taxa de recírculo utilizada. Como a mesma taxa, 500%, foi utilizada em todos os regimes, 

tem-se uma máxima eficiência de 83%. 

  

 

 

Figura 8 - Relação entre concentração de NT (mg. L
-1

) e o tempo transcorrido. 

 

Para que a eficiência teórica máxima possa ser utilizada devem ser estipuladas 

algumas considerações a respeito do sistema. De acordo com Teixeira (2006), as 

considerações são que o sistema não sofra por limitação de carbono e nitrogênio, seja 

estacionário, que todo nitrogênio inserido seja na forma de íon amônio, os microrganismos 

não incorporem as formas de nitrogênio para crescimento de biomassa, e que ocorra 100% de 

nitrificação e desnitrificação. Ainda, como somente o nitrogênio amoniacal é assumido, não 

há sua remoção no reator anóxico. 
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Lima (2015) explica que as eficiências reais de remoção de NT ocorrem devido ao 

consumo de nitrogênio amoniacal para o crescimento bacteriano, não sendo apenas convertido 

a nitrato. Esta afirmativa pode explicar a remoção real ter atingido maiores valores nos 

regimes 2 e 5. Outros fatores que podem influenciar o processo de remoção de nitrogênio são 

o pH e temperatura. Os valores obtidos para a pesquisa podem ser visualizados na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Valores de pH e temperatura para cada reator em cada regime. 

REGIMES REATOR PH T(ºC) 

1 
Anóxico 8,41 24,5 

Aeróbio 8,62 24,4 

2 
Anóxico 8,30 25,5 

Aeróbio 8,29 25,4 

3 
Anóxico 7,08 25,8 

Aeróbio 6,43 25,9 

4 
Anóxico 8,28 24,9 

Aeróbio 8,58 24,7 

5 
Anóxico 8,54 25,8 

Aeróbio 8,68 25,7 

 

Para ambos os processos de nitrificação e desnitrificação, o pH ótimo se situa entre 8 

e 9, o qual proporciona melhor desenvolvimento das bactérias. Dentre os regimes analisados, 

apenas o regime 3 apresentou pH abaixo desses estipulados na literatura. Consonante a isso, 

esse mesmo regime foi o que apresentou menor taxa de remoção de nitrogênio (apenas 54%). 

A menor remoção de nitrogênio pode ser explicada pela diminuição do desenvolvimento das 

bactérias responsáveis por sua remoção. Esse menor valor médio encontrado para o regime 3 

se deve ao não acréscimo de fonte de carbono inorgânico, os carbonatos, nessa fase, que são 

responsáveis pela alcalinidade. 

A alcalinidade é consumida principalmente na nitrificação. Ao posicionar um reator 

anóxico anteriormente a um aeróbio, o processo de desnitrificação proporciona concentrações 

de alcalinidade para a nitrificação (no reator aeróbio). Porém, como visto no regime 3, apenas 

a alcalinidade do efluente bruto não foi suficiente para remover satisfatoriamente o nitrogênio. 

Pois, o processo de desnitrificação também consome alcalinidade, diminuindo o pH do 

efluente que é encaminhado ao reator aeróbio, devido à geração de íons H
+
. Com isso, não há 

o bom desenvolvimento das bactérias autotróficas, visto que durante o processo de 

nitrificação, mais alcalinidade é consumida. 

Com relação aos outros regimes, como já citado, todos apresentaram valores de pH 

acima de 8. Entretanto, o pH do reator aeróbio esteve maior do que o pH no reator anóxico 

para os regimes 1, 4 e 5, e foram praticamente iguais no regime 2, o que não é comum 
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ocorrer, uma vez que na maioria das vezes o pH em meio anóxico é superior ao meio aeróbio. 

O ocorrido pode ser explicado pelas reações de consumo de matéria orgânica em meio 

aeróbio (Equações 5 e 6). 

 

C6H12O6(aq) + 6O2(aq) 6H2O(l) + 6CO2(aq)                                                                                                                        (5) 

CO2 + H2O  H2CO3                                                                                                                                                                      (6) 

H2CO3 + H2O  HCO3
-
 + H3O

+
                                                                                              (7) 

 

A Equação 5 representa o processo de respiração aeróbia dos microrganismos, os 

quais consomem matéria orgânica, no caso molécula de glicose na presença de oxigênio e 

gera água e dióxido de carbono em meio aquoso. O CO2 é muito instável em soluções aquosas 

e logo é convertido a ácido carbônico (H2CO3). As formas de carbono inorgânico são 

influenciadas pelo pH da solução, sendo que H2CO3 predomina em pH<6,3, bicarbonato 

(HCO3
-
) entre 6,3 e 10,3 e para valores acima de 10,3 o carbonato (CO3

2-
) predomina. Devido 

ao pH dos reatores, então se supõe que a Equação 7 tenha guiado a conversão de H2CO3 a 

HCO3
-
 (BAIRD e CANN, 2014). 

Com relação aos valores médios de pH do efluente, todos se enquadram no disposto 

na Resolução CONAMA nº430 e na Portaria nº154 de 2002 do Ceará, 8,39, 8,26, 6,18, 8,16 e 

8,37, para os regimes 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. Da mesma forma se comportou o 

parâmetro temperatura, com valores médios de 24,0, 25,3, 26,0, 27,0 e 24,6, para os regimes 

1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. 

Como visto, o pH e a temperatura podem alterar as concentrações de nitrogênio no 

efluente. As concentrações de NH4
+
-N para cada regime podem ser visualizadas na Figura 8. 

Os valores médios para cada regime foram de 2,2, 3, 7, 35,6, 4,3 e 5,1 para os regimes 1, 2, 3, 

4 e 5, respectivamente. 

A remoção de nitrogênio amoniacal se deu por processos microbiológicos para 

crescimento da biomassa bacteriana, assim como por processos de nitrificação e 

desnitrificação.  

Os processos para remoção de nitrogênio com fase anóxica anterior a aeróbia 

possuem vantagens sobre o sistema convencional de lodos ativados. Uma das vantagens é a 

não necessidade de suprimento de fonte de carbono externa para assegurar a adequada relação 

de C/N na etapa de desnitrificação. Isso se dá pela matéria orgânica do efluente ser suficiente 

para esse processo (SANT’ANNA, 2013). 
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Figura 9 - Relação entre concentração de NH4
+
-N (mg.L

-1
) e o tempo transcorrido. 

 

Entretanto, para a presente pesquisa, quando não adicionadas fontes de carbono 

inorgânico, o efluente tratado não obteve valores satisfatórios para remoção de nitrogênio 

amoniacal. A concentração ainda se encontrava fora dos padrões nacionais de lançamento, 

35,6mg.L
-1

(remoção de 83,8%). Dessa forma, foi adicionado ao sistema concentração de 250 

mg. L
-1

 de bicarbonato de sódio (NaHCO3) juntamente ao efluente de entrada, a fim de 

favorecer o processo de nitrificação, exceto para o regime 3.  

Após a adição de fonte externa de carbono inorgânico o efluente atingiu taxas de 

remoção de 85,5%, 98,3%, 98,1% e 97,7%, para os regimes 1, 2, 4 e 5, respectivamente. Com 

isso, exceto para o regime 3, não foi atingido o limite máximo preconizado na CONAMA nº 

430 e na norma malasiana (a jusante de ponto de captação), que estipula o máximo de 20 

mgN. L
-1

. Assumindo a Portaria nº 154 do Ceará e a normativa da Malásia para corpos 

receptores estagnados, apenas os regimes 1, 2 e 4 se encontram nos limites preconizados, que 

é de 5 mgN. L
-1

. A normativa Alemã e a malasiana (a montante de captação de água) 

estipulam o máximo de 10 mg.L
-1

, com isso, apenas o regime 3 não se enquadraria. 

O regime 3 apresentou a pior taxa de remoção de nitrogênio amoniacal, devido a não 

inserção de fonte externa de carbono inorgânico. Godos et al. (2014), cuja pesquisa foi 

baseada em reator anóxico-aeróbico com retorno de lodo e de inserção de fontes externas de 

carbono, relataram que o aumento na concentração de carbono inorgânico no afluente 

favoreceu a oxidação biológica de NH4
+
 para NO2

-
 e NO3

-
 mediado pela maior 

disponibilidade de carbono inorgânico no reator, o qual promoveu crescimento de bactérias 

nitrificantes autotróficas. 
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Durante a etapa de nitrificação, a nitritação promoveu a conversão do íon amônio a 

nitrito e a etapa de nitratação converteu praticamente todo o nitrito, a nitrato. As 

concentrações de NO2
-
 permaneceram abaixo de 1 mg. L

-1
. A Figura 9 permite analisar o 

percentual de composição do efluente com relação às formas de nitrogênio. 

 

 

Figura 10 - Relação entre percentual das formas de nitrogênio e o tempo transcorrido. 

 

As concentrações de nitrato se sobrepuseram em todas as semanas às concentrações 

de amônia e nitrito, sendo o produto principal da nitrificação. Em consonância a esta pesquisa, 

durante a pesquisa realizada por Rasool et al. (2014), concentrações de nitrito não foram 

observadas em nenhum tempo do experimento. 

De acordo com Sant’Anna (2013) as concentrações de nitrito, geralmente, não são 

elevadas no meio, em função do balanceamento que ocorre entre as taxas de nitritação e de 

nitratação. Isso ocorre pelo desenvolvimento das bactérias autotróficas as quais consomem 

nitrogênio amoniacal e produzem nitrato. 

A Figura 10 permite análise das concentrações de nitrogênio em forma de nitrato 

com relação ao Nitrogênio Inorgânico Total (NTinorgânico). As concentrações médias de NO3
-
-N 

foram de 44,7, 14,4, 68,2, 43,6 e 16,2 para os regimes 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. 

A normativa da Malásia que trata sobre os parâmetros para descarga de efluente em 

corpos hídricos é a única, dentre as apresentadas nesse estudo, que apresenta valores 

específicos para nitrato. Nenhum dos regimes apresentou remoções suficientes para o efluente 

ser lançado em ambientes estagnados, nem a montante e nem a jusante de pontos de captação 

de água, pois o máximo é de 10 mg.L
-1

. Com relação a ambientes lóticos, apenas o regime 5 
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apresentou concentrações abaixo de 20 mg.L
-1

, que é para montante de captações. E apenas o 

regime 3 ultrapassou as concentrações máximas (50 mg.L
-1

) para pontos a jusante de 

captações. 

 

 

Figura 11 - Relação entre concentração de NT e NO3
-
-N (mg.L

-1
) e o tempo transcorrido. 

 

A fim de que a desnitrificação ocorra é necessário que haja uma relação mínima 

entre carbono e nitrogênio (C/N). Essa relação é de 6,4 mgDQO/mgN para o efluente da 

pesquisa, em todos os regimes, visto que não houve alterações significativas no efluente de 

entrada. Henze et al. (1997) estimou valores dentro da faixa de 6 a 11 mgDQO/mgN para que 

ocorresse completa desnitrificação em sistemas de lodos ativados. 

Dessa forma foi necessária a adição de fonte de carbono externa, o etanol (C2H6O) 

em uma concentração de 0,5 ml. L
-1

 no efluente de entrada. Durante o regime 3 foram 

retiradas as fontes de carbono externas e com isso a taxa de desnitrificação não atingiu valores 

elevados. Nas duas primeiras semanas do quarto regime foi possível analisar queda da 

concentração de nitrato, mas como os microrganismos ainda estavam em fase de adaptação, 

nas duas semanas seguintes as concentrações diminuíram. 

Kundu et al. (2016) utilizaram dextrose (C6H12O6) como fonte externa de carbono 

orgânico (1000 mg.L
-1

) em um sistema em bateladas sequenciais para tratamento de efluente 

de abatedouro bovino. As concentrações finais de nitrato variaram de acordo com as 

configurações do reator, sendo que quando operou em anóxico-aeróbio-sedimentação a 

concentração média de nitrato foi de 70 mg.L
-1

, e quando analisaram as fases anóxico-

aeróbio-anóxico-sedimentação, as concentrações permaneceram em aproximadamente 20 
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mg.L
-1

. Essa última configuração se assemelha ao retorno de lodo, pois possui a mesma 

finalidade de inserir o efluente do decantador na fase anóxica, a fim de que ocorra a 

desnitrificação. 

Xu et al. (2016) verificaram as remoções de nitrogênio de efluente doméstico em um 

sistema anaeróbio-anóxico-aeróbio. Foram comparadas as remoções com duas formas 

distintas de carbono externo, acetato e metanol. Obtiveram resultado similar para ambos, 

sendo 68% e 70% de remoção de nitrogênio quando adicionado metanol e acetato, 

respectivamente. Ao utilizar apenas fontes internas de carbono a taxa de remoção foi de 

aproximadamente 57%. 

 

3.4 ANÁLISE ECOTOXICOLÓGICA 

 

3.4.1 Desinfecção 

 

A água residuária de entrada do sistema biológico foi caracterizada como contendo 

valor maior que 730.000 unidades formadoras de colônia (UFC/100 ml) de coliformes totais. 

O efluente de saída obteve valor reduzido desse quantitativo cerca de 10 vezes. Ambos não 

apresentaram colônias de coliformes termotolerantes. 

Com relação aos demais tempos, foram contabilizadas 4000 UFC/100 ml para 5 

minutos, 3000 UFC/100 ml para 15 minutos, 7000 UFC/100 ml para 30 minutos e 400 

UFC/100 ml para 60 minutos. Redução de 99,9% com relação ao efluente de entrada e 99,4% 

com relação ao efluente de saída do sistema biológico. O tempo de 30 minutos apresentou 

quantidade de coliformes anormal aos demais tempos, o que pode ter sido ocasionado por 

contaminação externa durante a realização da filtração. E, em nenhum dos tempos, foi 

observado colônias de coliformes termotolerantes. 

Sanctis et al. (2016) analisaram remoção de coliformes totais e termotolerantes, e 

outros microrganismos, após aplicação de efluente doméstico em reator em bateladas 

sequenciais com lodo granular. Após o tratamento no biorreator, o efluente reduziu os 

coliformes totais de 1,1. 10
7
 para 2,1. 10

4
 UFC/100 ml. E após aplicação de radiação UV-C os 

coliformes totais foram contabilizados em 70 UFC/100 ml, o sistema utilizava de uma bomba 

com vazão de 1800 L.h
-1

 e obteve tempo de contato de um segundo. 

 

3.4.2 Toxicidade 
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O ensaio ecotoxicológico durou 96 horas e apresentou os resultados que estão na 

Tabela 12. As amostras que apresentaram efeitos tóxicos foram as referentes ao efluente de 

entrada, nas três diluições, e as diluições de 100% dos efluentes de saída do tratamento 

biológico e após a aplicação da radiação ultravioleta.  

As triplicatas para o controle não apresentaram variações entre suas absorbâncias, 

maior que 20%. Sendo esse um dos critérios para validação do teste de toxicidade, de acordo 

com EPA (2002). O teste t foi aplicado obtendo-se os p-valores, as amostras que apresentaram 

valores inferiores a 0,05 indicam que houve crescimento significativamente diferente com 

relação aos controles. Portanto, consideradas como tóxicas aos organismos-testes. Já as 

amostras com p-valor superior a 0,05 não obtiveram crescimentos significativamente 

diferentes, o que as classificam como não tóxicas. 

 

Tabela 12 - Efeito observado com base no p-valor das médias de crescimento das microalgas. 

AMOSTRAS 
MÉDIAS 

ABSORBÂNCIAS (NM) 
P-VALOR EFEITO 

Controle  0,259   

Bruto 

T1E (100%) 0,028 <0,001 TÓXICO 

T2E (50%) 0,028 <0,001 TÓXICO 

T3E (50%) 0,034 <0,001 TÓXICO 

Saída Biológico 

T1S (100%) 0,170 0,959 NÃO TÓXICO 

T2S (50%) 0,175 0,069 NÃO TÓXICO 

T3S (50%) 0,114 <0,001 TÓXICO 

Pós UV-C 

T1U (100%) 0,208 0,201 NÃO TÓXICO 

T2U (50%) 0,191 0,193 NÃO TÓXICO 

T3U (50%) 0,140 0,002 TÓXICO 

 

 

Com relação às amostras consideradas como tóxicas, foi calculado o fator de 

toxicidade (FT) das mesmas, sendo possível visualizar na Figura 11. 

 

 

Figura 12 - Relação entre fator de toxicidade e os efluentes. 

0

20

40

60

80

100

T1E T2E T3E T3S T3U

BRUTO SAÍDA

BIO

UV-C

F
a
to

r 
d

e 
T

o
x
ci

d
a
d

e 

(F
T

) 



46 

 

 

As amostras do efluente bruto apresentaram FT iguais a 90, 89 e 87 para as diluições 

T1E, T2E e T3E, respectivamente. O efluente de saída do reator biológico, apenas na amostra 

sem diluição, obteve FT igual a 56. E após o tratamento realizado com radiação ultravioleta, o 

efluente sem diluição ainda com efeitos tóxicos, apresentou FT de 46, sendo o que alcançou 

menores valores. Tal resultado indicando efeito positivo para a utilização de tratamento físico 

após o tratamento biológico. O crescimento das microalgas pode ser observado na Figura 12. 

 

 

Figura 13 - Relação entre absorbância e os dias transcorridos do controle (C), efluente de entrada 

(TE), efluente de saída do tratamento biológico (TS) e após aplicação UV-C (TU). 

 

O crescimento das microalgas foi similar para o controle e as amostras de saída do 

reator biológico e após o tratamento com UV-C. Para o controle houve crescimento próximo 

ao linear até o dia quatro, logo em seguida as microalgas supostamente entraram na fase de 

crescimento exponencial. O mesmo comportamento foi observado para o efluente de entrada, 

entretanto os primeiros dias apresentaram decrescimento dos organismos. Do dia 0 ao dia 6 o 

tratamento T1E reduziu 65%, o T2E 63% e o T3E 49%. Após o dia 6 os microrganismos 
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começaram a se desenvolver no T1E e no T2E, com relação ao tratamento 3, por possuir 

apenas o efluente, sem nenhuma diluição, a taxa de crescimento foi menos perceptível do que 

os demais. 

Um dos fatores que podem explicar a menor toxicidade nos efluentes diluídos é a 

coloração das amostras. De acordo com Tigini et al. (2016) a coloração dos meios interferem 

no processo fotossintético das microalgas. O efluente de saída do processo biológico 

apresentou 295 mgPtCo. L
-1

, após a aplicação da radiação UV 290 mgPtCo.L
-1

. 

Franchino et. al. (2016) avaliaram o desenvolvimento de microalgas da espécie 

Chlorella vulgaris em efluente de digestor anaeróbio (utilizado para efluente de criação de 

suínos) sob diferentes diluições. A fim de verificar as potencialidades de redução de 

nutrientes, como nitrogênio e fósforo, e da toxicidade do efluente. Após 11 dias, o efluente foi 

testado em outros organismos, quanto a sua toxicidade. Anteriormente ao tratamento por 

microalgas e a 5% de diluição, os organismos de Daphnia magna ficaram todos imobilizados. 

Com a utilização de efluente tratado, nenhuma espécie ficou imobilizada, foi relatado que o 

possível efeito tóxico percebido pode estar relacionado com as concentrações de amônia. 

Para os efluentes do reator biológico e após UV, os crescimentos também foram 

semelhantes, sendo que a partir do sexto dia houve percepção de um crescimento exponencial. 

E no 12º dia uma diminuição da taxa de crescimento, exceto para o T2S e T3U. As taxas de 

crescimento específico podem ser visualizadas na Figura 13. 

 

 

Figura 14 - Relação entre taxa de crescimento das microalgas nos meios analisados no decorrer do 

tempo. 
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Para todas as amostras as taxas de crescimento foram negativas no início, devido à 

fase de aclimatação das microalgas aos novos meios. O T3E apresentou crescimento negativo, 

porém ascendente, até o último dia do experimento, no qual atingiu taxa positiva de 0,009.d
-1

. 

Para os outros tratamentos impostos ao efluente de entrada, o crescimento passou a ser 

positivo após o dia 7 e permaneceu quase constante até o dia 14.  

Os demais efluentes analisados obtiveram crescimento positivo entre os dias 1 e 3, 

sendo que todos alcançaram um pico na taxa de crescimento no dia 4, e após esse dia houve, 

praticamente em todos, decréscimo dos valores. 

Com relação as diluições para o efluente de entrada ao sistema biológico, as quais 

apresentaram comportamento diferente dos demais, foi aplicado o teste t de student, a fim de 

avaliar se houve (p-valor > 0,05) ou não (p-valor < 0,05) diferenças significativas. O 

crescimento das microalgas no tratamento composto pelo efluente de entrada, em todas as 

suas diluições (T1E, T2E e T3E), foi significativamente diferente as diluições do efluente de 

saída do biológico, assim como do efluente após a aplicação do UV-C. 

As fases de crescimento das microalgas em meio líquido são explicadas por Russo 

(2011) como sendo: Fase de Adaptação ao novo meio; Fase de Aceleração do Crescimento 

ocorre a partir do momento que as células estão acostumadas e começam a se replicar, Fase de 

Crescimento Exponencial onde o crescimento é acelerado e a taxa específica de crescimento 

se mantém constante, Fase de Desaceleração do Crescimento, quando um nutriente se torna 

limitante diminuindo a taxa de crescimento, Fase Estacionária não há desenvolvimento de 

novas células, apenas manutenção das que já existem, e Fase de Morte. 

 

3.4.3 Remoção de nitrogênio e fósforo 

 

Os meios empregados no ensaio com as microalgas foram caracterizados quanto aos 

seus nutrientes: nitrogênio, nas formas de amônia, nitrito e nitrato, e fósforo total (FTtotal) 

(Tabela 13). 

 

Tabela 13 - Concentração dos nutrientes dos meios. 

 FTtotal NH4
+
-N NO2

-
-N NO3

-
-N NTinorgânico 

Meio ASTM1 108,5 1,7 <0,1 16,0 17,7 

Entrada 508,5 211,8 0,5 1,3 213,7 

Saída Biológico 449,5 2,1 <0,1 26,0 28,2 

Pós UV-C 513,3 3,7 0,4 29,4 33,5 
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A aplicação de radiação UV-C favoreceu o aumento das concentrações dos nutrientes 

analisados: 14% (PT), 76% (NH4
+
-N), 300% (NO2

-
-N) e 13% (NO3

-
-N). De acordo com 

Cavicchioli e Gutz (2003), os íons de nitrato na presença de radiação são convertidos a íons 

nitrito e oxigênio. Isso pode explicar o aumento da concentração de nitrito, porém vai contra 

as concentrações de nitrato, que também aumentaram. Situação similar ocorreu com Salgado 

et al. (2009), que observaram o incremento de nitrato com a utilização de radiação UV para 

remoção de cor em efluente sintético. 

Com o crescimento das microalgas nesses meios os nutrientes foram consumidos 

para seu crescimento, sendo retirados do meio líquido. Para o controle, as concentrações de 

FTtotal foram de 31,2 mg.L
-1

, para NH4
+
 de 0,3 mg.L

-1
, para NO2

-
 foram menores que 0,1 

mg.L
-1

 e para NO3
-
 foram de 0,3 mg.L

-1
. As taxas de remoção foram de 71,23%, 84,03% e 

98,08% para FTtotal, íon amônio e nitrato, respectivamente. Com relação aos demais 

tratamentos as concentrações de nitrogênio são apresentadas na Figura 14. 

 

Figura 15 - Relação entre concentração de NH4
+
-N, NO2

-
-N e NO3

-
-N (mg.L

-1
) nos tratamento 

contendo 100% de efluente. 

 

O efluente de entrada atingiu concentrações de NH4
+
-N igual a 13,18 mg.L

-1
, de 

NO2
-
-N< 0,01 mg.L

-1
 e de NO3

-
-N iguais a 22,31 mg.L

-1
. A remoção foi de 93,8% e 97,8% 

para nitrogênio amoniacal e nitrito, respectivamente. Houve incremento de 28,1 mg.L
-1

 das 

concentrações de nitrato. Os valores de remoção podem não ter sido maiores devido à lenta 

adaptação das microalgas a esse meio. De acordo com a Figura 12, a taxa de crescimento só 
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aumentou com o tempo, é possível que com experimentos de maior duração, a resposta nas 

taxas de remoção seja melhor. Assim como a utilização de microalgas adaptadas ao efluente. 

Para o T3S e T3U as concentrações das formas nitrogenadas foram menores do que 5 

mg. L
-1

. O NT também não atingiu elevadas concentrações, sendo os valores de 4,74 mg. L
-1

 e 

1,88 mg.L
-1

, respectivamente. Apesar de o tratamento por radiação ultravioleta tendo 

promovido maiores concentrações dos parâmetros analisados, o meio se tornou mais 

favorável ao desenvolvimento das microalgas, e com isso atingiu as menores concentrações 

de nitrogênio. As taxas de remoção foram de 84,05%, 0% e 97,14% para NH4
+
-N, NO2

-
-N e 

NO3
-
-N, respectivamente. E as taxas de remoção para T3S foram de 63,21% e 85,73% para 

NH4
+
-N e NO3

-
-N, respectivamente, e as concentrações de nitrito não variaram. 

As concentrações de FTtotal não diminuíram após a saída do reator biológico, visto 

que o mesmo não foi ajustado para permitir tal remoção. E também, as bactérias consomem 

fósforo para seu desenvolvimento e o excretam ao meio novamente. E após a aplicação de 

UV-C, as concentrações retornaram a ser praticamente iguais a do efluente de entrada. As 

taxas de remoção de fósforo após o experimento com as microalgas podem ser visualizadas na 

Figura 15. 

 

 

Figura 16 - Relação entre concentração FTtotal (mg.L
-1

) nos tratamentos contendo 100% de efluente. 

 

As taxas de remoção de FTtotal foram de 26,36%, 33,84% e 43,52% para os 

tratamentos T3E, T3S e T3U, respectivamente. O efluente do T3U, foi o que apresentou 

menores concentrações de FT, em torno de 289 mgF.L
-1
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concentrações de fósforo que pudessem ser enquadrados nas normas apresentadas nesse 

estudo. 

A Tabela 14 permite visualizar os valores encontrados para os afluentes e efluentes 

ao sistema com microalgas com diluições de 1:2, 50% água destilada e 50% efluente. 

 

Tabela 14 - Concentração dos nutrientes nos meios diluídos em 50% de água destilada e as 

concentrações apresentadas ao final do ensaio pelas amostras do tratamento 2. 

 NH4
+
-N NO2

-
-N NO3

-
-N PO4

-
-P NT 

Entrada Diluída 105,92 0,27 < 1,0 254,27 106,85 

Saída Diluída 1,05 <0,01 12,99 224,74 14,06 

Pós UV-C Diluído 1,84 0,19 14,70 256,66 16,74 

T2E 15,81 <0,01 6,30 178,74 22,12 

T2S < 0,2 <0,01 < 1,0 100,55 0,84 

T2U < 0,2 0,07 < 1,0 53,74 0,52 

 

As taxas de remoção foram pouco superiores ao tratamento 3, sendo para as formas 

nitrogenadas NH4
+
-N, NO2

-
-N e NO3

-
-N, 85,07%,  95,64% e aumento de seis vezes, para o 

TE, 79,85%, 59,24% e 95,23% para o TS, e 97,64%, 62,33% e 97,29% para o TU, 

respectivamente. 

O tratamento que utilizou o efluente de entrada (T2E) apresentou concentrações de 

nitrogênio amoniacal que se enquadram na CONAMA 430, CONSEMA nº355 e normativa da 

Malásia para corpos hídricos lóticos a jusante de captações. Com relação ao nitrato, 

apresentou valores abaixo do disposto na norma malasiana. O NT foi superior ao disposto na 

norma alemã. Com relação aos outros tratamentos, T2S e T2U, todas as formas de nitrogênio 

e o nitrogênio total se enquadraram nas normativas citadas nesse estudo. 

O FTtotal apresentou similar comportamento, com melhores remoções para o T2 do 

que para o T3, sendo que as taxas de remoção foram de 29,70%, 55,26% e 79,06% para os 

tratamentos T2E, T2S e T2U, respectivamente. 

Ding et al. (2015) utilizaram efluente de fazendas de gado leiteiro para cultivo de 

microalgas em Pequim, Japão. Obtiveram remoção por volta de 83% de NH4
+
-N e de FTtotal a 

remoção foi de 91% para amostra com 20% de efluente. 

Tango (2015) utilizou microalgas em biorreator para remoção dos poluentes de 

efluente de indústria de beneficiamento de carne. As taxas de remoção de nitrogênio 

amoniacal, nitrito e fósforo atingiram 100%. No que diz respeito às concentrações de nitrato, 

houve elevação nas concentrações, de 0,2 mgN. L
-1

 para 2,5 mgN.L
-1

. Esta elevação pode ser 

explicada pelo comportamento das microalgas e preferência por outras formas de nitrogênio 

mais fáceis de serem metabolizadas. 



52 

 

Mahapatra et al. (2014) realizaram estudo sobre o desenvolvimento de consórcio de 

microalgas em efluente doméstico e relatou acréscimo nas concentrações de NO3
-
-N de 

aproximadamente 44%. Os pesquisadores atribuíram esse aumento ao processo de 

nitrificação. Com relação ao FT, atingiram remoção de 70%. Reportaram que as baixas 

remoções de fósforo se dão pelo fato de que as microalgas consomem frações diminutas do 

FTtotal disponível, sendo que o restante permanece como residual. Tal fato pode ocorrer 

quando o crescimento atinge a saturação, devido à limitação por carbono e nitrogênio, assim 

como de energia luminosa na cultura densa de algas. 

Uma das vantagens em utilizar microalgas para o tratamento de efluentes é a possível 

produção de biodiesel. Em uma pesquisa sobre o desenvolvimento de microalgas 

Scenedesmus sp. em efluente de bovinocultura. Com diluição do efluente em 30%, foi 

alcançada remoção de 92,5% do nitrogênio total, ficando a baixo de 2 mg. L
-1

. A produção de 

biomassa foi tão eficiente quanto à produção em meio sintético. Por isso, seria mais viável 

economicamente utilizar efluente para o desenvolvimento das microalgas, visto redução de 

60% nos custos de produção do meio (OLIVEIRA, 2013). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As conclusões provenientes do estudo realizado podem ser sumarizadas abaixo: 

 O sistema adotado na pesquisa foi eficiente na remoção de matéria orgânica 

alcançando taxa de remoção de 98% para o regime 4 (TRH de 2 dias); 

 O uso da razão de reciclo em 500% propiciou boa eficiência de remoção de 

nitrogênio, sendo para o regime 2 (TRH de 4 dias) a melhor taxa, com 91% 

de remoção; 

 Ao retirar as fontes externas de carbono orgânico e inorgânico o sistema 

apresentou deficiência no processo de desnitrificação, permanecendo com 

valores próximos a 140 mgNT.L
-1

 e 68,2 mg.L
-1

 de NO3
-
; 

 O processo UV-C apresentou eficiência de remoção de coliformes 

termotolerantes de 99,4%, o que beneficiou o desenvolvimento das 

microalgas;  

 O ensaio de toxicidade demonstrou que todos os efluentes sem as diluições 

apresentaram efeito tóxico às microalgas Scenedesmus sp.. Dentre as 

amostras que foram diluídas, aquela que passou pelo processo de desinfecção 

apresentou maior taxa de crescimento das microalgas. E também, foi o que 

mais removeu nutrientes do meio; 

 As microalgas apresentaram decréscimo no crescimento durante a análise do 

efeito tóxico, porém, continuando o ensaio, as microalgas alcançaram boas 

remoções de poluentes, o que pode favorecer o desenvolvimento de sistemas 

de tratamento que visem a produção de biodiesel. Com economia dos custos 

relacionados ao meio de cultura; 

 Quanto ao reúso no processo produtivo da empresa frigorífica, os custos 

ainda são elevados para tornar o efluente com características mais nobres. 
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Entretanto, a turbidez apresentou o valor de 12 NTU, e por não apresentar 

coliformes termotolerantes, uma possível forma de reúso é a irrigação. 
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