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RESUMO 

Durante o processo produtivo em frigoríficos há elevado consumo de água e 

consequentemente elevada geração de efluente. Devido as suas características potencialmente 

poluidoras, se faz necessária a aplicação de processos de tratamento eficientes, envolvendo 

processos físicos, químicos e/ou biológicos. Diante disso, o objetivo deste estudo foi o de 

avaliar a eficiência de remoção de matéria orgânica e nitrogênio em um reator de leito móvel 

com biofilme (MBBR), assim como analisar a aplicação de coagulação/floculação como pós-

tratamento. O efluente utilizado na pesquisa foi coletado em uma indústria frigorífica localizada 

no 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. Na primeira etapa o sistema operou com um TRH de 43 horas e foram 

verificadas as eficiências de remoção de nitrogênio e matéria orgânica, sendo que as remoções 

médias foram de 67% para DQO, 40% para NT e 78% para nitrogênio amoniacal, à medida que 

fontes externas de carbono foram inseridas (carbonato de sódio e metanol) as remoções 

aumentaram para aproximadamente 96% de DQO, 84% de NT e 98% para nitrogênio 

amoniacal. A segunda etapa foi caracterizada pela variação do TRH em 43, 29, 22, 17, 14 e 7 

horas. Com a diminuição do TRH de 29h e 22h para 7h, as remoções de DQO e nitrogênio 

amoniacal diminuíram, passando de 93% e 92% para 82% e de 98% e 94% para 58%, 

respectivamente. Com relação ao pós-tratamento, a utilização de coagulantes orgânicos (Tanino 

SG obteve melhores eficiências (a ponto de enquadras nos padrões das legislações) quando 

comparado ao uso de coagulantes inorgânicos, com concentrações de 150 mg.L-1. Além de 

serem necessárias menores concentrações de coagulante orgânico (Tanfloc SG) quando 

comparado aos coagulantes inorgânicos, sua utilização não provocou a acidificação do pH, 

como ocorreu com o uso dos inorgânicos. 

Palavras-chave: Matadouro, águas residuárias, nitrificação, desnitrificação, coagulante 

orgânico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

During the production process in refrigerators there is a high consumption of water and 

consequently a high generation of effluent. Due to its potentially polluting characteristics, it is 

necessary to apply efficient treatment processes, involving physical, chemical and / or 

biological processes. Therefore, the objective of this study was to evaluate the efficiency of 

removal of organic matter and nitrogen in a biofilm mobile bed reactor (MBBR), as well as to 

analyze the application of coagulation / flocculation as post-treatment. The effluent used in the 

research was collected in a slaughterhouse located in the state of Rondônia. The experimental 

unit was developed at the bench level at the Sanitation Laboratory (SANEAM) of the Federal 

University of Rondônia (UNIR), Ji-Paraná campus. In the first stage, the system operated with 

an HRT of 43 hours and the efficiency of nitrogen and organic matter removal was verified, 

with the average removals being 67% for COD, 40% for NT and 78% for ammoniacal nitrogen, 

as measured what external sources of carbon were inserted (sodium carbonate and methanol) 

the removals increased to approximately 96% of COD, 84% of NT and 98% for ammoniacal 

nitrogen. The second stage was characterized by the HRT variation in 43, 29, 22, 17, 14 and 7 

hours. With the decrease in HRT from 29h and 22h to 7h, removals of COD and ammonia 

nitrogen decreased, from 93% and 92% to 82% and from 98% and 94% to 58%, respectively. 

With regard to post-treatment, the use of organic coagulants (Tanino SG obtained better 

efficiencies (to the point of compliance with legislation standards) when compared to the use 

of inorganic coagulants, with concentrations of 150 mg.L-1. lower concentrations of organic 

coagulant (Tanfloc SG) when compared to inorganic coagulants, its use did not cause 

acidification of the pH, as occurred with the use of inorganics. 

Keywords: Slaughterhouse, wastewater, nitrification, denitrification, organic coagulant. 
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INTRODUÇÃO 

 

As indústrias frigoríficas no Brasil são de extrema importância no cenário econômico e 

social do país. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação – 

FAO, o Brasil está entre os países com maior produção de carne bovina a nível mundial. No 

ano de 2018 a produção foi estimada em 72,2 milhões de toneladas, indicando um crescimento 

de 2% com relação ao ano anterior (FAO, 2018). O crescimento desse mercado e a necessidade 

de suprir a demanda de alimentos pelo aumento populacional, influenciam na expansão das 

escalas de produção nas indústrias (RODRIGUES et. al., 2016). 

Um dos impactos associados ao crescimento na produção é o elevado consumo de água, 

que durante o processo produtivo varia entre 1.000 a 3.000 litros por cabeça de bovino abatido 

(CETESB, 2006). Dentre os principais usos da água na indústria estão: consumo animal, 

lavagem dos animais, lavagem dos veículos, lavagem das carcaças, vísceras e intestinos, 

limpeza e esterilização de facas e equipamentos, movimentação de subprodutos e resíduos, 

limpeza de pisos, paredes e bancadas, geração de vapor e resfriamentos de compressores (VON 

SPERLING, 2005). 

Consonante ao consumo de água está a geração de efluentes, cerca de 80 a 95% do 

volume de da água consumida retorna como efluente (PNUMA, 2011). Este é composto por 

fezes, urina, sangue, gordura, substâncias contidas no trato digestivo dos animais e fragmentos 

de tecidos (MARIA, 2008), que atribuem ao efluente um elevado potencial poluidor. Com isso 

são verificadas elevadas concentrações de demanda biológica de oxigênio (DBO), demanda 

química de oxigênio (DQO) e nutrientes, como fósforo e nitrogênio (LIMA, 2012; BUSTILLO-

LECOMPTE e MEHRVAR, 2017). 

Diante do exposto, se faz necessário um correto tratamento desse efluente, pois quando 

lançado de forma que não atenda aos padrões exigidos pelas legislações ambientais pode 

acarretar danos, como a eutrofização do corpo receptor. Esse processo interfere no equilíbrio 
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da vida aquática, causando mortandade de peixes, além de produzir odores e sabores 

desagradáveis a água (PACHECO, 2006; MCCABE et al., 2014). 

Existem diversos métodos para tratamento de efluente, que podem envolver processos 

físicos, químicos e/ou biológicos. O processo biológico, especificamente para os efluentes 

frigoríficos, visa a remoção de matéria orgânica e nutrientes, como nitrogênio e fósforo. Ele 

replica de forma acelerada os processos que ocorrem pela ação dos microrganismos em meio 

natural para a remoção desses compostos (METCALF & EDDY, 2003; DIONISI, 2017).  

Dentre os processos biológicos, é possível citar o Reator de Leito Móvel com Biofilme 

(MBBR), que consiste em reatores com a presença de suportes móveis para a adesão e 

desenvolvimento do biofilme. Tais suportes possuem densidade próxima a densidade da água, 

o que facilita o movimento dos mesmos no meio líquido com auxílio de aeradores ou agitadores 

(RUELA e LONGO, 2012). 

Os sistemas de MBBR apresentam inúmeras vantagens, dentre elas: alta eficiência de 

remoção de poluentes em reatores com pequeno volume, resistência a variação de carga 

poluidora, maior área de contato para o crescimento dos microrganismos, utilização da 

biomassa suspensa e aderida para remoção de poluentes, capacidade de adaptação em sistemas 

já instalados, baixa perda de carga e baixa produção de lodo (DIONISI, 2017; METCALF & 

EDDY, 2003). Devido a estas vantagens esse tipo de reator vem sendo utilizado para o 

tratamento de diversos tipos de efluentes sejam eles domésticos ou industriais (CHEN et al., 

2008; GAPES e KELLER, 2009; MCQUARRIE e BOLTZ, 2011; BAKKE et al., 2017; 

YOUNG et al., 2017; TORRESI et al., 2019). 

A fim de obter uma melhor qualidade no efluente tratado podem-se empregar processos 

físico-químicos como pós-tratamento. Dentre estes processos é possível destacar a coagulação, 

que objetiva a remoção de cor, turbidez, DQO, fósforo e outros contaminantes com a ação de 

um agente coagulante, podendo este ser de origem orgânica ou inorgânica (HELER e PÁDUA, 

2006; FEISTEL, 2011). 

Com base no exposto o objetivo deste estudo foi o de avaliar a eficiência de um sistema 

de MBBR nas remoções de matéria orgânica e nitrogênio de efluente frigorífico, assim como a 

aplicação de coagulação/floculação como pós-tratamento. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO  

1.1 EFLUENTE FRIGORIFÍCO 

 

No processamento de carnes, a água é utilizada na lavagem das carcaças, remoção de 

pelos, evisceração, limpeza e sanitização dos equipamentos e utensílios do processo e, ainda, 

no resfriamento em equipamentos tais como bombas e compressores. Conceição et al., (2020) 

identificou que existem dez etapas geradoras de efluentes na indústria frigorifica sendo elas: 

Recepção/Currais, sala de abate de bovinos, evisceração e corte da carcaça, refrigeração, cortes 

e desossa, estocagem/expedição, sala de couro e salas de mocotó; cabeça; bucharia e miúdos, 

caldeira, área administrativa, refeitório e área de descanso. 

O efluente da indústria de frigoríficos possui elevada carga poluidora, com 

concentrações de demanda biológica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO) 

e nutrientes, como fósforo e nitrogênio amoniacal acima do permitido pela legislação brasileira 

para lançamento de águas residuárias. 

O sangue, gordura solubilizada, urina e fezes são as fontes primárias de matéria orgânica 

nos efluentes das indústrias frigoríficas. A eficiência da separação de gordura e remoção de 

fezes do resíduo é um importante fator para a determinação da DQO nestes efluentes, já que 

tais componentes podem ser tratados separadamente como resíduos sólidos ou transformados 

em produtos secundários, como adubo através da compostagem, farinha de sangue (TEIXEIRA, 

2006). Com relação ao sangue, Pacheco (2008) determina que durante o processo de abate são 

gerados cerca de 15 a 20 litros de efluente sanguíneo por cabeça de bovino abatido. 

Existe uma unidade de industrialização de subprodutos, conhecida como graxaria, em 

que os sebos, animais condenados, ossos, cabeças, patas, chifres, dentre outros, são digeridos a 

vapor e transformados em matérias-primas para fabricação de sabão e ração animal, alguns 

frigoríficos possuem sua própria unidade, outros terceirizam para graxarias especializadas 

(PACHECO e WOLFF, 2004). 

Processos de recuperação de produtos como sangue, gordura, vísceras, podem reduzir 

substancialmente as cargas poluidoras do efluente frigorifico, por isso encontra-se altas 

variações nas concentrações DQO entre 420 a 6880 mg.L-1  como apresentado na Tabela 1. 

Sangue e fezes são também significativas fontes de nitrogênio nas águas residuárias 

provenientes do processamento de carnes (TEIXEIRA, 2006). 
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Tabela 1 - Caracterização do efluente frigorifico por diferentes autores. 

Autores*/ 

Parâmetros 
1 2 3 4 5 6 7 

pH 6,85 6,5 - 7,3 6,3 - 6,6 6,7 - - - 

DQO (mg.L-1) 6880 1100 - 7250 2000 – 6200 5050 420 2035 – 4200 870 

Nitrogênio 

Amoniacal (mg.L-1) 
335 - 20 – 30 95 238 - 208 

Sólidos Suspensos 

(mg.L-1) 
2800 - 850 – 6300 100 - - - 

 Fonte: (1) MANJUNATH et al., 2000, (2) CAIXETA et al., 2002, (3) CHÁVEZ et al., 2005, (4) DEBIK 

e COSKUN, 2009,(5)  LIMA, 2012, (6) AGUILAR et al., 2019, (7) TEIXEIRA, 2006.  

 

Os efluentes de frigorífico geralmente apresentam DQO com valores variando entre 

2.035 a 4.200 mg.L-1 (AGUILAR et. al, 2019). Segundo estudo da Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos - EPA (2002) o efluente de frigorifico bovino apresentou 

concentrações médias de DBO5 de 6138 mg.L-1. Lima (2012) caracterizou efluente de 

abatedouro bovino após tratamento anaeróbio, e observou concentrações de nitrogênio 

amoniacal por volta de 238 mg.L-1 e de DQO por volta de 420 mg.L-1. 

 

1.2 TRATAMENTO BIOLÓGICO 

 

Os processos biológicos estão entre as formas mais utilizadas como tratamento de 

despejos líquidos no Brasil, pois permitem tratar grandes volumes de efluente, com menores 

custos quando comparados ao tratamento físico-químico. Esse tipo de tratamento é baseado na 

transformação dos compostos poluidores, em função dos microrganismos empregados 

(NASCIMENTO, 2017). 

Com relação aos efluentes industriais o processo mais utilizado no Brasil é o de lagoas 

de estabilização. Isso se deve pela simplicidade na estabilização do efluente, disponibilidade de 

área, clima favorável, operação simples, necessidade de pouco ou nenhum equipamento e baixo 

custo de operação. O sistema de lagoas pode ser constituído por lagoas facultativas, anaeróbia 

ou aeróbia, maturação e polimento (VON SPERLING, 1996).     

O principal objetivo das lagoas de estabilização é a remoção de matéria orgânica, 

seguido da remoção de patógenos pela lagoa de maturação. Nessa lagoa também pode ocorrer 

a volatilização do nitrogênio amoniacal para atmosfera (VON SPERLING, 2005). 
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O nível de tratamento a se aplicar a determinado efluente depende geralmente de dois 

fatores: das características do efluente bruto e da legislação ambiental. O tratamento biológico 

aeróbio convencional é utilizado nas indústrias em virtude das elevadas concentrações de 

matéria orgânica no efluente e geralmente emprega tecnologias como lodos ativados, filtros 

biológicos, lagoas aeradas ou uma combinação destes. Um exemplo é a tecnologia MBBR que 

reúne as principais vantagens dos processos citados, visando a mineralização dos poluentes, ou 

seja, conversão a dióxido de carbono e água (digestão aeróbia) (CHERNICHARO, 1997; 

SHETE e SHINKAR, 2013). 

Nas indústrias frigoríficas o tratamento biológico é geralmente aplicado como 

tratamento secundário, visando a remoção de compostos orgânicos. Sendo capaz de reduzir em 

cerca de 90% da DBO do efluente com uma combinação de estágios aeróbios e anaeróbios 

(SCHMIDT, 2019). A redução da concentração de DBO nos resíduos advindos do processo de 

beneficiamento da carne é o foco principal do tratamento secundário com o objetivo de remover 

compostos orgânicos solúveis que permanecem após o tratamento primário, o tratamento 

biológico pode incluir diferentes combinações de vários processos, incluindo lagoas anaeróbias, 

aeróbias e facultativas, filtros de gotejamento, entre outros (PIERSON e PAVLOSTATHIS, 

2000; MASS e MASSE, 2000). 

No entanto, a degradação completa da matéria orgânica presente não é concebível 

somente com a utilização deste tipo de tratamento. Os efluentes ainda possuem material 

orgânico solubilizado que é adequado para pós-tratamento. Por essa razão, os processos 

anaeróbios ou aeróbios não devem ser usados como uma única alternativa de tratamento, devido 

às características de seus efluentes finais, que são obrigados a cumprir os limites e padrões de 

lançamento de efluentes vigentes na legislação (BUSTILLO-LECOMPTE, 2013; 

AKBARIPOOR, 2014; SCHMIDT,2019). 

 

1.3 REMOÇÃO DE NITROGÊNIO  

 

A remoção dos nutrientes nitrogênio (N) e fósforo (P) dos efluentes industriais, como 

de frigoríficos, deve ser realizada com maior eficiência possível, não apresentando quantidades 

além das determinadas na legislação para o seu lançamento no corpo hídrico receptor. É 

possível identificar se a contaminação é recente, devido a presença de nitrogênio orgânico e 

amoniacal, e se é uma contaminação mais antiga, quando estão presentes o nitrato e nitrito 

(VON SPERLING, 1996; GALLINA, 2012; SANT’ANNA JR., 2013; TENEDINI, 2016). 
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Nos sistemas de tratamento de esgotos, o nitrogênio e o fósforo são indispensáveis para 

o crescimento dos microrganismos responsáveis pelo tratamento dos efluentes e estabilização 

da matéria orgânica. O processo de remoção de nitrogênio amoniacal (NH4
+) passa pelas etapas 

de nitrificação e desnitrificação, a fim de ser transformado em N2 gasoso e liberado do meio 

líquido (VON SPERLING, 2005). A nitrificação e desnitrificação dos efluentes é essencial, 

uma vez que 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). 

As etapas de conversão do NH4
+ a N2, serão descritas a seguir. 

 

1.3.1 Nitrificação 

 

Tradicionalmente, a nitrificação é a oxidação de nitrogênio amoniacal realizada por 

microrganismos quimiolitoautotróficos e sob condições aeróbias estritas. A conversão do 

nitrogênio amoniacal em nitrato ocorre por meio de reações heterogêneas, em duas etapas: a 

primeira é chamada nitritação (Equação 1) – oxidação de nitrogênio amoniacal a nitrito pelas 

bactérias Nitrosomonas – e a segunda é denominada nitratação (Equação 2) – oxidação do 

nitrito a nitrato pelas bactérias Nictrobacter (FERREIRA, 2000; TEIXEIRA, 2006; 

FLORÊNCIO et al., 2009).  

 

NH4
+ + 3/2 O2 ➜ NO2

- + H2O + 2H+ (Equação 1) 

NO2
-+ (1/2) O2 ➜ NO3

- (Equação 2) 

 

A conversão da amônia em compostos mais oxidados, embora pareça bastante simples, 

precisa ocorrer sob condições controladas, caso contrário os próprios produtos do metabolismo 

destas bactérias causarão aumento da toxicidade no meio o que é nocivo para as mesmas. A 

reação global está detalhada na Equação 3. 

 

NH4
+ + 2O2 ➜ NO3

- + 2H+ + H2O (Equação 3) 

 

Na reação completa de nitrificação (Equação 3) ocorre o consumo de oxigênio na 

proporção de para cada grama de NTK-N afluente, consome-se 4,57 g de O2 para a conversão 

de NH4
+ em NO3

- (LIMA, 2014). 
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Um dos inconvenientes na nitrificação é a possibilidade de inibição no processo. Dentre 

as formas de inibição está a causada por elevadas cargas orgânicas, que proporcionam o 

desenvolvimento de microrganismos heterotróficos, os quais disputam por oxigênio e nutrientes 

com os microrganismos autotróficos nitrificantes (SCHMIDT et al., 2003). A nitrificação 

autotrófica é geralmente mais lenta quando comparada a realizada pelo metabolismo 

heterotrófico, pois os coeficientes rendimento celular (Y) e taxa de crescimento específico (u) 

das bactérias nitrificantes necessitam de um tempo de retenção celular maior (SANTOS, 2014). 

Dessa forma, a quantidade de oxigênio e a alcalinidade deve ser controlada, visto ser 

uns dos fatores imprescindíveis para que ocorra a nitrificação, e conjuntamente com o pH, 

relação entre C/N, temperatura, que influenciam significativamente no processo (PONTES, 

2009). 

 

1.3.1.1 Parâmetros importantes 

1.3.1.2 pH / Alcalinidade 

 

Em situações com pH abaixo de 8 o ritmo de nitrificação diminui, sendo inibida para 

pH abaixo de 5 ou 6. Mesmo que as bactérias nitrificantes tenham sido aclimatadas para valores 

de pH ligeiramente inferiores a 5,0 (SILVA FILHO, 2009). 

Muitos estudos já foram realizados procurando-se determinar a influência do pH e do 

grau de aclimatação sobre a taxa de nitrificação, verificando-se uma ampla faixa de pH ótimo, 

que varia entre 7,4 e 8,6. Uma substancial quantidade de alcalinidade é consumida durante o 

processo de nitrificação (7,14 g de CaCO3/g NH4
+-N oxidado). Em um reator biológico, o pH 

é ditado pela alcalinidade e concentração de CO2 presente no sistema operando na faixa de pH 

de 5 a 8 (SANTIAGO,1997).  

 

1.3.1.3 Temperatura e oxigênio dissolvido 

 

A temperatura ótima para o crescimento de bactérias nitrificantes está na faixa entre 25 

e 36º C. Entre 7 e 35º C existe comportamento linear para a nitritação, mas os limites de 

temperatura diminuem a nitratação (Marchetto, 2001). Segundo Von Sperling (1996) para cada 

acréscimo de 7º C a taxa de crescimento das bactérias nitrificantes dobra. 

A concentração de oxigênio dissolvido tem um efeito significativo na velocidade de 

crescimento das bactérias nitrificantes nos sistemas de tratamento biológico de efluentes. A 
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faixa de concentração de oxigênio dissolvido necessária para a nitrificação em sistemas de 

biomassa em suspensão é de 0,5 a 2,5 mg.L-1 (SANTIAGO, 1997). 

 

1.3.1.4 Carbono/Nitrogênio 

 

A relação carbono/nitrogênio (C/N) expressada muitas vezes como relação DQO/N, é 

um parâmetro considerado crítico para a operação dos sistemas nitrificantes, uma vez que 

influencia diretamente a eficiência do processo. Altas relações C/N proporcionam um ambiente 

ideal ao desenvolvimento de bactérias heterotróficas, cujo crescimento é acelerado quando 

comparado ao das nitrificantes, dessa forma há competição e favorecimento das heterotróficas 

para o consumo de nutrientes (LIMA, 2015). 

Zafarzadeh et al. (2001) realizaram um sistema com reatores MBBR em série para 

avaliar como diferentes razões DQO/N afetavam as remoções de poluentes do sistema. Os 

autores puderam constatar um decréscimo na nitrificação quando a relação citada foi elevada. 

Portanto, esta relação interfere na nitrificação, e isso a torna um fator importante que deverá ser 

cuidadosamente controlado. 

Santos (2014) verificou potencialidade na remoção de matéria carbonácea e 

nitrogenada em reator de leito fixo submetendo-o a relações C/N de 9,7, 7,6 e de 2,9, todos 

apresentaram remoção de DQO acima de 90% e de nitrogênio total acima de 85%. 

 

1.3.2 Desnitrificação 

 

A desnitrificação é um processo fundamental no tratamento para oxidar nitrato à 

nitrogênio gasoso, utilizando microrganismos heterotróficos, em condições anóxicas. Essa 

condição é atingida quando o meio é ausente de oxigênio e possui nitrato, para que este seja 

utilizado pelos microrganismos como aceptores finais de elétron, em substituição ao oxigênio 

(O’LEARY et al., 1994; VON SPERLING, 2002; SCHIERHOLT e NETO, 2007). 

A modificação biológica de compostos obtidos através da oxidação de nitrogênio (NO2
-

-N e NO3
--N) em substâncias mais reduzidas como, por exemplo, óxido nítrico (NO), óxido 

nitroso (N2O) e nitrogênio gasoso (N2), é denominada desnitrificação (Equação 4). Nos 

tratamentos de efluentes convencionais, esse procedimento é realizado por bactérias 

heterotróficas facultativas (ARAÚJO JR., 2006). 

 

2NO3
- + 2H+  ➜ N2 +  2,5O2 + H2O   (Equação 4) 
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A celeridade da reação de desnitrificação é diretamente afetada por fatores ambientais 

como temperatura, pH e ausência de OD. A desnitrificação ocorre na faixa de temperaturas de 

10° a 30°C, e o pH ótimo está na faixa de 6,5 a 8,0. O efluente a ser desnitrificado deve conter 

quantidade suficiente de carbono orgânico para servir de fonte de energia afim de permitir a 

transformação de nitrato a nitrogênio gasoso. O suprimento de carbono pode ocorrer por fonte 

interna ou externa, variando a relação C/N de acordo com o tipo de fonte de carbono utilizada 

(METCALF e EDDY, 1991). Deve-se levar em consideração que o excesso de carbono, em 

relações C/N superiores a 10, pode aumentar a desnitrificação via aeróbia e, consequentemente, 

os níveis de emissão de N2O (VAN NIEL et al., 1993).  

 

1.4 REATOR DE LEITO MÓVEL COM BIOFILME – MBBR 

 

Os tipos de reatores são baseados na forma de aglomeração dos microrganismos, 

existem reatores com biomassa aderida, em suspensão, fixa ou móvel, todos eles com o intuito 

de maximizar a eficiência do sistema. Dentre os reatores com biomassa aderida existe a 

tecnologia de Reator de Leito Móvel com Biofilme (MBBR da sigla em inglês moving bed 

biofilm reactor), que tem ganhado destaque por apresentar boas remoções de DQO e nitrogênio 

(nitrificação/desnitrificação). Considerado como uma tecnologia promissora para tratamento de 

despejos domésticos e industriais desde seu desenvolvimento na Noruega pela Kaldnes® no 

final da década de 80, vem se tornando uma tecnologia promissora comercialmente, visto que 

existem mais de 400 plantas de tratamento de águas residuárias de grande escala presentes em 

22 países, que empregam esta tecnologia (RUSTEN et al, 2006; ALMADA, 2012). 

A principal característica deste sistema é que a biomassa cresce aderida a um meio de 

suporte móvel, que lhe confere a vantagem de não haver entupimento do leito, além de 

apresentar menor perda de carga em relação aos reatores de leito fixo (RUSTEN et al., 2006). 

O uso de biomassa aderida em um sistema de tratamento confere vantagens, como unidades 

mais compactas, devido a utilização da alta área superficial para crescimento de biofilme, além 

de taxas volumétricas de carregamento maiores e baixo requerimento de energia, o que favorece 

a redução de custos de operação (O’REILLY et al., 2008). 

Outra vantagem relacionada a esse processo seria o favorecimento da remoção biológica 

de nitrogênio no sistema, pois com a formação do biofilme na superfície de um material suporte, 

camadas aeróbias seguidas de anaeróbias podem ser formadas, o que favorece o 
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desenvolvimento dos organismos autotróficos aeróbios em camadas superiores e os anaeróbios 

nas inferiores (JACOBS, 2015). 

A tecnologia de MBBR visa unir as melhores características dos processos de lodo 

ativado com as vantagens do processo de biofiltros, deixando de fora as piores características 

de cada processo. Ao contrário da maioria dos reatores com biofilme, o MBBR utiliza todo o 

volume reacional do reator para crescimento da biomassa, mantendo no interior do reator 

suportes com densidade menor do que a da água, sujeitos à agitação realizada por um sistema 

de aeração ou agitação. Os suportes apresentam elevada mobilidade o que garante efetivo 

contato com a parte líquida. O reator também se caracteriza por apresentar maior facilidade 

operacional e mais uma vantagem em relação ao sistema convencional de lodos ativados seria 

a não necessidade de reciclo de lodo (REIS, 2007; VANZETTO, 2012). 

Dentre das possibilidades da tecnologia MBBR, Lima (2015) se refere ao sistema 

MBBR de dois estágios (anóxico-aeróbio) como bastante eficiente na remoção de matéria 

orgânica do efluente sintético. A eficiência média de remoção de DQO obtida ficou em torno 

de 95%, apesar do aumento gradual da carga orgânica. Percebe-se que a eficiência do processo 

é diretamente dependente da disponibilidade de meio suporte, e da formação de biofilme. 

Assim, além da influência da carga orgânica volumétrica, o processo depende da aplicação de 

adequada carga orgânica superficial (RUSTEN et al., 1998). 

A etapa de crescimento do biofilme é influenciada pelas condições hidrodinâmicas e 

pelas cargas orgânicas aplicadas. Na parte externa dos suportes, geralmente, é produzido pouco 

ou nenhum biofilme, acredita-se ser devido a erosão causada pelas frequentes colisões entre as 

peças e destas com as paredes do reator. A maior parte da biomassa cresce na superfície 

protegida no interior dos suportes (RUSTEN et al., 2006; AYGUN et al., 2008). 

 

1.4.1 Aspectos Operacionais  

 

A área superficial é um dos parâmetros mais importantes de referência e especificação 

do meio suporte utilizado no reator. A razão de enchimento é definida como a razão entre o 

volume ocupado pelos suportes (estático) e o volume total do reator. Essa medida confere uma 

indicação do número total de biomedias que são necessárias para preencher o reator (BASSIN, 

2017). Assim temos a razão entre o volume ocupado pelos suportes e o volume total do reator 

criando a relação (Vsuporte / Vreator) e essa razão é comumente chamada de razão de recheio 

ou fração de enchimento que é expresso em porcentagem (%) (VANZETTO, 2012). 
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O volume de suportes normalmente utilizado apresenta-se na faixa de 30 a 70% do 

volume total do reator. É recomendável que este valor seja menor que 70%, a fim de 

proporcionar uma boa movimentação dos suportes, sem que haja problemas hidrodinâmicos, 

para não interferir na eficiência do processo (REIS, 2007; AYGUN et al., 2008). 

O conceito de área superficial específica deve contemplar somente as superfícies do 

meio de suporte, nas quais efetivamente ocorrem a aderência de biomassa, este trata-se de um 

parâmetro característico do processo MBBR pelo fato de relacionar a quantidade de meio 

suporte presente no reator à quantidade potencial de biomassa aderida (OLIVEIRA, 2008). 

 

1.4.2 Aplicação Do MBBR 

 

O MBBR pode ser utilizado para remoção de matéria orgânica, bem como para 

nitrificação e desnitrificação em estações de tratamento de esgotos domésticos e efluentes 

industriais (ØDEGAARD, 2006). 

O processo MBBR mostrou-se ser altamente eficiente em altas concentrações de 

nitrogênio amoniacal. Duarte (2015) concluiu que o MBBR é um processo que atende a 

exigências do setor de refinaria, tanto em termos de operabilidade quanto de cumprimento da 

legislação local. 

Segundo Oliveira (2019) a carga orgânica volumétrica (COV) aplicada média em seu 

estudo foi de 1,85 kgDQO.m-³.d-1, a qual manteve-se sempre entre 2,02 kgDQO.m-3.d-1 e 1,77 

kgDQO.m-3.d-1. Em relação à carga orgânica superficial (COS), foram alcançados valores 

variando entre 5,91 g DQO.m-2.d-1 a 6,744 g DQO m-2.d-1. 

Segundo Fujii (2011), o projeto de reatores MBBR deve considerar uma COS entre 0,5 

a 5 gDQO.m-2.d-1. Em outros estudos como o de Bassin (2016), cargas superficiais mais 

elevadas, obtendo remoção de 90% de DQO em reator MBBR utilizando-se uma COS de 13 

gDQO.m-2.d-1. Oliveira (2015) realizou operação dos reatores variando a COS entre 2 e 5,5 

gDQO.m-2.d-1, tendo como resultado uma maior eficiência de remoção dos compostos 

orgânicos quando incrementada a carga aplicada. 

Metcalf e Eddy (2016), apresentam eficiência de remoção de DBO no sistema de 

biofilme aerado igual a 85% ou superior utilizando MBBR. Estudos realizados em estações de 

tratamento da Noruega por Odegaard (1999), nas cidades de Steinsholt e Eidsfoss, 

demonstraram altas eficiências na remoção de carga orgânica utilizando reatores com leito 

móvel de biofilme, os resultados obtidos nestas estações chegaram a 97,4% e 91,8% de remoção 

de DBO. 
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1.5 PÓS-TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO 

 

A aplicação do pós tratamento tem por finalidade melhorar a qualidade do efluente a ser 

disposto e para atender as legislações. Os tratamentos físico-químicos podem combinar 

coagulação, floculação, decantação, adsorção com carvão ativado e processos oxidativos 

avançados. A combinação de processo físico-químico e biológico contribui para uma maior 

eficácia do tratamento em geral (SILVA, 2019). 

O processo de coagulação/floculação é um processo de pós-tratamento que consiste em 

adicionar substâncias químicas que tem o objetivo de remover as partículas coloidais, que é a 

parcela das partículas em suspensão e das partículas dissolvidas, que causam a coloração do 

efluente (SOLANA, 2014). 

 

1.5.1 Coagulantes Químicos 

 

Os coagulantes comumente utilizados são a base de sais e cátions trivalentes (Al+3, 

Fe+3), esses ao reagirem com a matéria orgânica presente no meio, produzem partículas 

floculentas, apresentando grande superfície de adsorção de coloides e do material em 

suspensão. Deste modo, a coagulação além de ser um processo químico de complexação de 

moléculas, também é um processo físico de adsorção e arraste de partículas (MAGACHO, 

2009).  

Dentre os coagulantes inorgânicos destacam o cloreto férrico e o sulfato de alumínio, 

sendo este o coagulante químico mais utilizado no Brasil devido a sua eficiência, baixo custo, 

fácil armazenamento e transporte. No entanto, o alumínio é um componente não biodegradável 

e elevadas concentrações pode ocasionar problemas a saúde humana, como o processo 

degenerativo do Alzheimer (MARTYN et al., 1989; PAVANELLI, 2001; MAGACHO, 2009). 

 

1.5.2 Coagulantes Orgânicos  

 

Devido aos diversos problemas ocasionados pela utilização de coagulantes químicos, 

como o sulfato de alumínio e o cloreto férrico, há uma grande procura de coagulantes 

alternativos que sejam menos prejudiciais. Os coagulantes orgânicos demonstram algumas 

vantagens em relação aos coagulantes inorgânicos comumente utilizados, especialmente a 

maior biodegradabilidade, baixa toxicidade e baixo índice de produção de lodo residual. Sendo 
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assim, a utilização de coagulantes de origem natural, a exemplo dos taninos, surge como 

alternativa para o tratamento de águas residuárias, pois quando reage com as impurezas da água, 

precipita proteínas aderidas, gerando assim um lodo menos danoso ao meio (BONGIOVANI et 

al., 2010; SANTOS, 2010). 

 

1.5.2.1 Tanino 

 

O tanino é considerado um polímero orgânico-catiônico de baixo peso molecular 

(TANAC, 2020). Segundo Silva (1999), os taninos pertencem ao grupo de compostos 

polihidroxidofenólicos, nos quais são constituídos por polifenóis simples, carboidratos, 

aminoácidos e gomas hidroxidolodais e são aplicados no curtimento de peles, produção de 

plásticos, anticorrosivos, cola, floculantes, entre outros.  

A utilização de taninos vegetais vem sendo alvo de pesquisas, sendo comercializados 

por empresas nacionais. Moura (2019) concluiu que o polímero Tanfloc apresentou potencial 

para substituir ao sulfato de alumínio no tratamento de água. No tratamento de efluente de 

galvanoplastia feito por Vaz et al. (2010), o Tanfloc SG® mostrou bons resultados com 

concentração de 400 mg.L-1 e tempo de sedimentação de 40 minutos, removendo 95,9% de cor 

e 99,13% de turbidez. Pedroso et al. (2012) analisaram a eficiência do composto tanino no 

tratamento de lixiviado de um aterro sanitário, obtendo resultado satisfatório no processo físico-

químico de coagulação principalmente com a redução da cor e turbidez do lixiviado. 

 

1.6 LEGISLAÇÕES VIGENTES 

 

A legislação federal vigente que abrange aspectos sobre o lançamento de efluentes em 

corpos d’água é a CONAMA 430/11 que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento 

de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005. No seu Art. 

16 determina valores para os parâmetros como pH entre 5 a 9, temperatura inferior a 40°C, 

sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da 

zona de mistura. 

Com o intuito de comparar o estudo com as legislações vigentes e visto que o estado de 

Rondônia não possui legislação especifica, utilizou-se a legislação federal CONAMA 

430/2011. Porém, para o parâmetro DQO, esta resolução não aplica valores de referência, dessa 

forma buscou-se comparar os resultados com as legislações estaduais que são mais criteriosas 

e determinam valores para lançamento de DQO, como demonstra a Tabela 2. 
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Tabela 2 – Legislação federal e estaduais vigentes para o lançamento de efluentes no corpo hídrico. 

Legislações/ 

Parâmetros 

CONAMA 

430/2011 

Federal 

CONSEMA 

355/2017  

Rio Grande do Sul 

COEMA 

2/2017  

Ceará 

SEMA  

21/2009 

Paraná 

DQO (mg.L-1) - 330 (Q<100 m³.d-1) 200 225 

Nitrogênio 

Amoniacal 

(mg.L-1) 

20 20 
20  (pH < 8,) 

5 (pH > 8,0) 
- 

Fonte: CONAMA 430/2011; CONSEMA 355/2017; COEMA 2/2017; SEMA 21/2009. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

2.1 ORIGEM DO EFLUENTE  

 

O efluente utilizado foi coletado em uma indústria frigorífica localizada no estado de 

Rondônia. A coleta foi realizada na terceira lagoa de estabilização com o intuito de se obter um 

efluente com menor quantidades de sólidos, mas preservando as características reais do efluente 

frigorifico. Foi coletado dessa maneira devido ao tratamento preliminar a nível de bancada ser 

inviável pela grande quantidade de efluente utilizado na pesquisa. 

Em laboratório, foi realizado um período experimental usando o efluente, a fim de 

verificar a eficiência do sistema de tratamento de bancada e juntamente sua aclimatação 

adequada. Durante o período que o efluente ficou armazenado, foi mantido a 4ºC, para 

minimizar mudanças nas suas características originais. 

 

2.2 UNIDADE EXPERIMENTAL  

 

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

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

O experimento foi realizado entre os meses de abril de 2019 e janeiro de 2020. 

O sistema de tratamento continha dois reatores construídos em vidro, sendo o primeiro 

reator operado como anóxico e o segundo como aeróbio. A dimensão do reator anóxico era de 

20 cm de altura, 9 cm de largura e 10 cm de comprimento, apresentando volume útil de 1,8 

litros e o reator aeróbio possuía 30 cm de altura, 9 cm de largura e 10 cm de comprimento com 

volume útil de 2,7 litros. A Figura 1 apresenta um esquema do sistema utilizado. 
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Figura 1 - Esquema do sistema utilizado no experimento. 

Fonte: Autor.  

 

Os reatores foram operados de forma contínua, para que o tratamento ocorresse com as 

características mais próximas dos reais. No reator anóxico foi mantida agitação através de um 

motor de 12 V, adaptado de um ventilador automotivo, com objetivo de que a biomassa pudesse 

estar sempre em contato com o efluente. Já no reator aeróbio a aeração foi promovida através 

de compressores de ar. Com finalidade de simular um sistema o mais próximo do real, 

controladores de tensão (Lm2596 Step Down Dc Dc) e temporizadores (Exatron - TMDS0BC) 

foram configurados para manter entrada de efluente e reciclo de lodo de acordo com o 

determinado para cada fase do experimento, a taxa de reciclo foi mantida a 500% para todos os 

tempos de retenção hidráulica (TRH) analisados:43, 29, 22, 17, 14 e 7 horas. 

O meio suporte utilizado na pesquisa foi adquirido pelo SANEAM em Portugal, sendo 

da marca Anox Kaldnes do tipo K1. Esses suportes denominados biomedias, são em formatos 

cilíndricos e tem as seguintes dimensões: 7,2 mm de comprimento e 9,1 mm diâmetro. A razão 

de preenchimento empregada em ambos os reatores foi de 30%. Ou seja, foram inseridos 30% 

de biomedias do volume útil de cada reator. A figura 2 a seguir é um exemplo destes meios 

suportes sem e com biofilme aderido a eles. 
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Figura 2 – Biomedias do tipo K1 da Anox Kaldnes utilizadas no experimento com (mais escuras) e sem 

(mais claras) o biofilme aderido. 

Fonte: Autor.  

 

Os suportes utilizados na pesquisa já estavam com biofilme, o qual foi previamente 

formado em um sistema similar de tratamento do experimento de Gonçalves Filho (2019). O 

autor realizou tratamento de dois tipos de efluente sintético simulando as características de um 

efluente de laticínios, e um real coletado direto em um laticínio no Estado de Rondônia. Foi 

necessário apenas um período de aclimatação do biofilme ao efluente de frigorífico, a fim de 

que não ocorresse desprendimento. Tal processo se deu com a inserção gradual do efluente 

utilizado na presente pesquisa. Primeiramente foi inserido uma proporção de 50% de efluente 

frigorifico e 50% de laticínio (50/50) por uma semana, na semana seguinte a relação foi de 

75/25 e na terceira semana o sistema já passou a ser alimentado com 100% de efluente 

frigorifico. 

Após o período de aclimatação o sistema foi submetido a duas etapas. Na primeira etapa 

(Etapa 1) o sistema operou com um TRH fixo de 43 horas e foram verificas as eficiências de 

remoção de matéria orgânica e nitrogênio a medida que eram inseridas concentrações variando 

de 150 a 220 mg.L-1 de carbonato de sódio e de 51 a 792 mg.L-1 de metanol (carbono orgânico).  

A segunda etapa (Etapa 2) foi caracterizada pela variação do TRH, 43, 29, 22, 17, 14 e 

7 horas. Nesta etapa foram selecionadas as concentrações de carbonato de sódio e metanol que 

influenciaram nas maiores remoções de matéria orgânica e nitrogênio durante a Etapa 1. A 

alteração do TRH se deu através de modificações na vazão de entrada ao sistema. 
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2.3 ENSAIO DE COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO 

 

Após o efluente passar pelo sistema biológico durante a Etapa 1, foi armazenado em 

galões de 40 litros e homogeneizado, e posteriormente submetido a um processo de 

coagulação/floculação, objetivando a remoção de cor e turbidez. Foram testados quatro tipos 

de coagulantes, sendo dois orgânicos e dois inorgânicos. Os orgânicos foram o TANFLOC SL 

e TANFLOC SG, tanino catiônico cedidos pela empresa TANAC®, e os inorgânicos foram o 

cloreto férrico e sulfato de alumínio. Estes dois últimos foram escolhidos por serem os mais 

utilizados nas ETE’s e ETA’s. Já os coagulantes orgânicos foram escolhidos por gerarem um 

lodo biodegradável, tal fato facilitaria a disposição do mesmo. Os testes foram realizados  em 

pH natural a saído do tratamento, próximo a 7,34, a fim de reduzir o consumo de insumo de 

ácidos e bases no processo. 

O ensaio de coagulação/floculação foi realizado em um equipamento de três provas com 

controle de rotação para a mistura da solução (Jar-Test). No Quadro 1 são apresentadas as 

condições nas quais foram submetidas às amostras para os ensaios. 

 

Quadro 1 - Condições utilizados no processo de coagulação/floculação. 

Parâmetro Valor 

Tempo de mistura rápida 2min 

Velocidade de mistura rápida 120 RPM 

Tempo de mistura lenta 20min 

Velocidade de mistura lenta 20 RPM 

Tempo de decantação 60min 

                    Fonte: Autor. 

 

Nos ensaios foi utilizado um litro de efluente e foram dosadas concentrações de 

coagulante em 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 e 600 mg.L-1, no intuito de 

determinar a dosagem ótima para remoção de cor e turbidez. 

 

2.4 METODOLOGIA ANALÍTICA  
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As metodologias utilizadas para as análises dos parâmetros físicos e químicos, assim 

como os equipamentos utilizados estão mencionados no Quadro 2.  A frequência de análise foi 

semanalmente para DQO, nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato, temperatura e pH, e durante o 

ensaio de coagulação/floculação foram analisadas a cor e turbidez. 

 

Quadro 2 - Metodologia empregada para cada variável. 

Variáveis Metodologia Referência 

DQO Método colorimétrico (APHA, 2005) 

Nitrogênio 

Amoniacal 
Nessler (APHA, 1998) 

Nitrito Método da Sufanilamida e N-naftil ---- 

Nitrato Método da Brucina ---- 

Temperatura Aparelho medidor 
Equipamento 

HANNA 3512 

pH Método do potenciômetro 
Equipamento 

HANNA 3512 

Cor Método espectrofotométrico DFZ 

(APHA, 2005) 

(KAMMRADT, 

2004) 

Turbidez Turbidímetro  
Equipamento 

HACH 2100P 

Fonte: Autor. 

  

A Tabela 3 permite visualizar as datas em que foram realizadas as análises físico-

químicas durante cada etapa. Dessa forma, permitirá uma melhor compreensão dos resultados 

apresentados no tópico 3. 
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Tabela 3 - Datas das análises realizadas durante as Etapas 1 e 2. 

Análise Etapa 1 Data Análise Etapa 2 Data 

1 02/10/2019 1 (TRH = 43h) 02/12/2019 

2 10/10/2019 2 (TRH = 43h) 09/12/2019 

3 16/10/2019 3 (TRH = 43h) 17/12/2019 

4 21/10/2019 4 (TRH = 29h) 21/12/2019 

5 28/10/2019 5 (TRH = 29h) 23/12/2019 

6 06/11/2019 6 (TRH = 29h) 27/12/2019 

7 11/11/2019 7 (TRH = 22h) 30/12/2019 

8 18/11/2019 8 (TRH = 22h) 03/01/2020 

9 24/11/2019 9 (TRH = 22h) 06/01/2020 

10 02/12/2019 10 (TRH = 17h) 10/01/2020 

11 09/12/2019 11 (TRH = 17h) 15/01/2020 

12 17/12/2019 12 (TRH = 17h) 17/01/2020 

- - 13 (TRH = 14h) 20/01/2020 

- - 14 (TRH = 7h) 25/01/2020 

Fonte: Autor. 

 

2.4.1 Demanda Química De Oxigênio (DQO) 

 

A DQO representa a quantidade de oxigênio que é necessária utilizar durante a 

degradação dos compostos orgânicos presentes nas amostras que podem ser biodegradáveis ou 

não (GIORDANO, 2009; SPERLING, 2014). 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 e catalítica, sendo compostas por 

reagentes contendo dicromato de potássio (K2Cr2O), ácido sulfúrico (H2SO4) e sulfato de 

mercúrio (Hg2SO4) para a solução digestora e sulfato de prata (Ag2SO4) e H2SO4 para a solução 

catalítica.  

A oxidação é realizada em uma digestora há 150ºC, da marca Dry-Block Modelo SL-

16, por um período de duas horas. Após as amostras serem retiradas da placa digestora e 

arrefecidas à temperatura ambiente, a leitura foi realizada em espectrofotômetro em 600 nm da 

marca BEL Engineering s.r.l. Modelo V-M5 Visible Spectrophotometer.  
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A curva de calibração foi construída com base em diluições de solução de biftalato de 

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

absorbâncias. 

 

2.4.2 Nitrogênio Amoniacal (NH4
+) 

 

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

4500 C (APHA, 1998). 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 foi realizada no espectrofotômetro da marca BEL Engineering s.r.l. Modelo V-M5 

Visible Spectrophotometer, a 425 nm, e a concentração é calculada com base na curva de 

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

 

2.4.3 Nitrito (NO2
-) 

 

A determinação de nitrito ocorre através da adição do reagente sulfanilamida, que em 

meio ácido provoca a diazotação e formará uma solução de tonalidade rosada ao entrar em 

contato com o segundo reagente N-(1- Naftil) etilnodiamina. A leitura foi realizada em 

espectrofotômetro a um comprimento de onda de 543 nm da marca BEL Engineering s.r.l. 

Modelo V-M5 Visible Spectrophotometer. A curva de calibração é realizada com nitrito de 

sódio (NaNO2) e nitrito de potássio (KNO2). 

 

2.4.4 Nitrato (NO3
-) 

 

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

pelo qual o NO3
- reage em meio ácido com o reagente brucina que é composto por sulfato de 

brucina ((C23H26N2O4)2 H2SO4.7H2O), formando uma solução amarelada. São adicionadas 

soluções de ácido sulfúrico (H2SO4 e água destilada) composto por ácido sulfanílico 

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

comprimento de onda igual a 410 nm, marca BEL Engineering s.r.l. Modelo V-M5 Visible 

Spectrophotometer.  
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2.4.5 Potencial Hidrogeniônico (pH) e Temperatura  

 

Temperatura é um parâmetro físico que corresponde ao desenvolvimento do tratamento 

biológico, podendo afetar as taxas de reações químicas e biológicas consequentemente sua 

eficiência. Com o aumento da temperatura, há consequentemente uma diminuição na 

concentração de oxigênio dissolvido, mas, nesta condição se verifica uma taxa maior de 

crescimento biológico, sendo a faixa ideal para o crescimento temperatura entre 25ºC a 35ºC, 

na prática, em indústrias frigoríficas, a temperatura do efluente bruto varia de 19ºC a 42ºC, 

apresentando média de 30ºC (JORDÃO; PESSÔA, 2011; TENEDINI, 2016). 

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. 

 

2.4.6 Cor e Turbidez 

 

A cor foi determinada pelo método colorimétrico. As amostras após serem coletadas, 

foram levadas a centrifuga por 10 minutos, para que os sólidos não interferissem na leitura 

espectrofotométrica da cor verdadeira, logo em seguida foi realizada a leituras das mesmas em 

espectrofotômetro em um comprimento de onda de 400 nm. Após a leitura os valores são 

colocados na curva de calibração para se obter o valor real da cor, o parâmetro cor é dado em 

mg.PtCo.L-1. 

A turbidez foi analisada através do turbidímetro de bancada portátil (Hach, modelo 

2100P). Os valores encontrados para o parâmetro turbidez são dados em Unidade Nefelométrica 

de Turbidez (UNT). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos através das análises empregadas ao 

sistema após o período de aclimatação. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO EFLUENTE BRUTO 

 

A Tabela 4 permite visualizar as concentrações médias, máximas e mínimas dos 

parâmetros físico-químicos do efluente bruto utilizado durante a pesquisa. Houve uma grande 

variação nos valores devido as coletas terem sido realizadas em períodos distintos. Devido a 
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isso, foi calculado o valor médio de cada parâmetro e são estes que serão utilizados nos 

resultados a seguir. 

 

Tabela 4 – Caracterização do efluente com valores médios, máximos e mínimos para os parâmetros 

determinados. 

Parâmetros 
Conc. 

Média 

Conc. 

Máxima 

Conc. 

Mínima 

CONAMA 

430/2011 e 

357/2005 

 

DQO (mg.L-1) 1960 3075 410 330/225/200*  

N-NH4
+ (mg.L-1) 177 290 118 20  

N-NO2
- (mg.L-1) 0,11 0,25 <0,05 1  

N-NO3
- (mg.L-1) 2,07 13,3 <0,05 10  

Condutividade (µS.cm-1) 2230 2874 1669 -  

Salinidade (%) 4,3 4,8 3,2 -  

ORP (mv) -82,5 -55,3 -96,6 -  

Resistência (Ω) 462,8 583 405 -  

TDS (ppm) 1182,5 2813 827,3 -  

pH 8,44 8,76 8,01 5 a 9  

T (ºC) 14,4 21 9 < 40  

* Como nas legislações federais, não possuem valores padrão para DQO, foi utilizado as legislações 

estaduais CONSEMA 355/2017 do Rio Grande do Sul, SEMA 21/2009 do Paraná e COEMA Nº 2/2017 

do Ceará. 

 

 

3.2 EFICIÊNCIA OPERACIONAL DA ETAPA 1 

 

3.2.1 Remoção de Nitrogênio Amoniacal 

 

A Figura 3 demonstra a variação da eficiência de remoção de nitrogênio amoniacal em 

função de N, com o aumento das concentrações de carbonato de sódio inseridas ao afluente. 
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Figura 3 - Eficiência de remoção de nitrogênio amoniacal com a adição de carbonato de sódio.  

Fonte: Autor. 

 

Durante as três primeiras análises de operação não foi inserido carbonato de sódio ao 

afluente e a remoção de nitrogênio amoniacal esteve na faixa de 76 a 80%. As concentrações 

finais de nitrogênio amoniacal do efluente para esse período foram de 28,5 mgN.L-1, 40,8 

mgN.L-1e 33,7 mgN.L-1, para as análises 1, 2 e 3, respectivamente. As três análises 

apresentaram concentrações acima do que determina a CONAMA 430/2011 e a CONSEMA 

355/2017 do Rio Grande do Sul, que estipulam um máximo de 20 mgN.L-1. Com relação a 

COEMA 2/2017 o valor máximo varia de acordo com pH, em dois itens até 20 mg.L-1, quando 

o pH for menor ou igual a 8,0 e até 5 mg.L-1 quando o pH for maior que 8, e como o pH das 

análises 1, 2 e 3 foram de 4,9, 5,1 e 5,3, respectivamente, se enquadram no item de até 20 mg.L-

1 então o efluente durante essas análises não foi passível de enquadramento na legislação para 

lançamento em corpo hídrico. E quanto a SEMA 21/2009 do Paraná, esta não traz valores de 

referência para este parâmetro. 

Tais concentrações efluentes podem ser explicadas pelo pH, que estava abaixo de 6. A 

faixa ótima de pH para que a nitrificação ocorra é de 7,2 a 8,6, quando os valores são menores 

que 6,3 a nitrificação é cessada (JORDÃO e PESSOA, 2011). Durante o processo de 

nitrificação, alcalinidade é consumida e íons H+ são liberados, o que faz com que ocorra uma 
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diminuição do pH. E essa diminuição do pH indica que o meio não possui alcalinidade 

suficiente para o processo de nitrificação. Sendo assim, é necessária que haja inserção de 

carbonato na entrada do sistema, para elevar a alcalinidade e dificultar as variações bruscas de 

pH, o que permite que a nitrificação ocorra por completo. 

Diante disso, carbonato de sódio passou a ser adicionado ao afluente a fim de melhorar 

as eficiências de remoção de nitrogênio amoniacal. Com isso, as eficiências aumentaram em 

uma faixa de 10 a 20%, quando comparadas ao período sem adição de carbonato. Foram 

inseridas três concentrações de carbonato de sódio 150, 200 e 220 mg.L-1, que permitiram um 

aumento das remoções médias de nitrogênio amoniacal para 91, 97 e 98%, respectivamente. 

Consequentemente, houve diminuição das concentrações de saída do efluente e a partir da 

análise 7 as concentrações finais variaram entre 3,4 a 5,7 mg.L-1, o que é abaixo do determinado 

pelas legislações CONAMA 430/2011, CONSEMA 355/2017 e COEMA 2/2017. 

Li et al. (2019) no seu estudo de águas residuárias sintéticas utilizou MBBR como 

alternativa de tratamento e observou que houve uma remoção média do nitrogênio amoniacal 

de 94,0% ± 2,5%. Bassin et al. (2016) utilizou dois MBBR preenchidos com diferentes meios 

suportes (Kaldnes K1 (MBBR1) e Mutag Biochip (MBBR2)) para avaliar a remoção de matéria 

orgânica e nitrogênio de efluente sintético. A remoção total de nitrogênio atingiu 86 e 73% nos 

sistemas de MBBR1 e MBBR2, respectivamente. 

O estudo de Cao (2014), com efluente industrial tratado com MBBR, atingiu altas 

eficiências de remoção de nitrogênio amoniacal, superiores a 90% em todos os regimes de 

operação.  

 

3.2.2 Remoção de Matéria Orgânica e Nitrogênio Total 

 

A Figura 4 apresenta a remoção de nitrogênio inorgânico total (NT) e de DQO em 

relação a quantidade de metanol inserida no sistema. 
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Figura 4 - Eficiência da remoção de nitrogênio inorgânico total (NT) e DQO com a adição de metanol. 

Fonte: Autor.  

 

Durante as três primeiras análises não houve inserção de metanol e foi nesse período 

que as menores remoções de NT e DQO foram observadas. A remoção média de NT foi de 40% 

(concentração média de 98 mg.L-1) e de DQO foi de 67% (concentração média de 394 mg.L-1). 

Como uma forma de melhorar a eficiência do sistema, foram adicionadas concentrações de 

metanol (fonte externa de carbono orgânico) a fim de favorecer a remoção de nitrogênio 

inorgânico total. Esse favorecimento se dá através da manutenção da relação adequada de C/N 

ou DQO/N permitindo que a desnitrificação ocorra. De acordo com Marchetto et al. (2003), a 

relação ideal de C/N para a desnitrificação é de 1,9, quando utilizado metanol como fonte de 

carbono, o qual é próximo a relação utilizada na presente pesquisa, que foi de 2,1. Bortoli (2012) 

observou que o processo de desnitrificação é mais favorecido com uma relação C/N acima de 

3,5, e que quando essa relação é menor que 2,4 há um baixo rendimento no processo. 

Durante as análises de 4 a 6 foram inseridas concentrações de aproximadamente 51 

mg.L-1 de metanol. Nesse período o sistema apresentou remoção média de DQO de 76% com 

concentração final de aproximadamente 215 mg.L-1. E com relação ao NT a remoção foi de 

47% e a concentração média final foi de 91 mg.L-1. Em seguida a concentração de metanol foi 

aumentada aos poucos atingindo 792 mg.L-1 durante as análises 10 a 12. E foi também nesse 

período que as maiores remoções médias de DQO e NT foram obtidas, com 94% (concentração 
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média 150 mg.L-1) e 83% (concentração média 28 mg.L-1), respectivamente. A análise com 

maior remoção foi a 10, com remoção de 96% de DQO e 84% de NT. 

Nota-se que a fonte externa de carbono foi essencial à efetiva remoção do nitrato 

formado pelo processo de nitrificação, funcionando como aceptor final de elétrons ao processo 

de desnitrificação. 

Irãkhah et al. (2018) obteve em seu estudo com uso de MBBR no tratamento de águas 

residuarias uma remoção média de 90% de DQO sendo que seu efluente possuia uma 

concentração de aproximadamente 2800 mgDQO.L-1. Outro estudo que encontrou eficiências 

parecidas com esta pesquisa foi o de Di Biase (2018), em que foi utilizado MBBR anaeróbio 

para tratamento de efluente de indústrias alimentícias, e o sistema atingiu cerca de 88% de 

eficiência na remoção de DQO. 

Bassin et al. (2016) utilizou dois sistemas de MBBR preenchidos com diferentes meios 

suportes (Kaldnes K1 e Mutag Biochip). Ambos foram submetidos a taxas de carregamento 

orgânicas crescentes e demonstraram ser eficientes em suportar altas cargas orgânicas até 3,2 

kgDQO.m-3.d-1, com eficiências superiores a 90%. 

Com relação as concentrações de DQO dispostas nas legislações para lançamento de 

efluentes, a adição de metanol favoreceu o enquadramento desse parâmetro. A legislação 

federal não possui valores determinados para DQO em lançamentos de efluente em corpo 

hídrico.  

As legislações estaduais CONSEMA 355/2017, SEMA 21/2009 e COEMA Nº 2/2017 

determinam concentrações máximas para DQO de 330, 225 e 200 mg.L-1 respectivamente. 

Comparando com a CONSEMA 355/2017 só a primeira análise apresentou concentração que 

ficou em desconformidade com a legislação, sendo o valor de 700 mg.L-1. Quanto a legislação 

SEMA 21/2009, apenas as três primeiras análises ficaram fora dos padrões exigidos pela 

legislação. E quanto a COEMA 2/2017 as seis primeiras análises apresentaram valores acima 

do permitido. A partir da análise 7, quando foi inserido 79 mg.L-1 de metanol, as concentrações 

de DQO efluente se mantiveram abaixo dos padrões exigidos pelas três legislações estaduais 

mencionadas. Sendo assim, com adição de concentrações iguais ou superiores a 79 mg.L-1 é 

possível obter um efluente com qualidade favorável quanto a DQO, para atender os padrões 

exigidos. Quanto ao NT, nenhuma das legislações utilizadas nesse estudo possui valores 

máximos. 

 

3.3 EFICIÊNCIA OPERACIONAL DA ETAPA 2 
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3.3.1 Remoção De Nitrogênio Amoniacal 

 

Após obter na Etapa 1 as concentrações de 200 mg.L-1 de carbonato de sódio e de 792 

mg.L-1 de metanol, que favoreceram a nitrificação e desnitrificação, deu-se início a Etapa 2. Na 

qual essas concentrações foram mantidas e apenas o TRH foi variado. A Figura 5 permite 

visualizar os dados de remoção de nitrogênio amoniacal relacionados ao tempo de retenção 

hidráulica (TRH). 

 

 

Figura 5 - Eficiência de remoção de nitrogênio amoniacal com a variação do TRH. 

Fonte: Autor. 

  

Pode-se observar que com a diminuição do TRH, a eficiência na remoção de nitrogênio 

amoniacal também decaiu. Variando de 98% de remoção com TRH em 43h, para 58% de 

remoção com TRH em 7,2h. 

Durante os TRH de 43h e 29h as remoções médias de nitrogênio amoniacal ficaram em 

98% e a concentração final variou de 3,3 a 4,5 mg.L-1. Com TRH de 22 horas, a remoção foi 

entre 97 a 94%, com concentrações finais oscilando entre 5,9 a 10,6 mg.L-1. Durante o TRH de 

17 horas a eficiência diminuiu, variou entre 94 a 89%, com concentrações aproximadas de 13 
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mg.L-1. No TRH de 14,4h a eficiência foi de 87% com concentrações de 19 mg.L-1 e no último 

TRH, de 7,2h, a eficiência alcançou 58% e a concentração foi de 73 mg.L-1. A perda de 

eficiência pelo sistema com a diminuição do TRH pode ser explicada pelo menor tempo que o 

efluente ficou em contato com os microrganismos, não sendo suficiente para a remoção de 

nitrogênio amoniacal do meio. 

Quanto ao enquadramento nas legislações utilizadas para comparação por esta pesquisa, 

apenas no TRH de 7,2h o efluente apresentou concentração acima do permitido, com 

aproximadamente 73 mg.L-1 de nitrogênio amoniacal. De modo geral, mesmo com a diminuição 

na eficiência, as concentrações finais estiverem abaixo do limite preconizado nas legislações, 

até o TRH de 14,4h. 

Gonçalves Filho (2019) encontrou eficiências de 99% na remoção de nitrogênio 

amoniacal quando o TRH era de 27 horas, 90% em 18 horas e 80% para 13 horas, num processo 

de tratamento de efluente de laticínio com MBBR. Similar a presente pesquisa, que com 

menores TRH, menores foram as remoções. 

Lima (2015) utilizando MBBR para tratamento de um efluente sintético com carga 

nitrogenada inicialmente de 80 mgN.L-1 e variando em 5 regimes com TRH de 6h – 12h nos 

regimes 1, 2 e 3 e de 3h – 6h nos regimes 4 e 5 obteve índices expressivos de remoção. A 

eficiência média de remoção obtida nos regimes 1, 2, 3, 4, e 5 foi de 92%, 94%, 96%, 85% e 

89%, respectivamente. 

 Zilli (2013) trabalhando em dois tempos de retenção hidráulica, de 8 e 12 horas, com 

MBBR para tratar efluente industrial, obteve taxa de eficiência média de 90% e 92% 

respectivamente, e eficiências máximas na casa de 98 e 99%, quanto ao nitrogênio amoniacal. 

  

3.3.2 Remoção de Matéria Orgânica e Nitrogênio Total 

 

Na Figura 6 é possível observar que a mudança no TRH pouco influenciou na remoção 

de DQO no sistema. Quando o TRH era de 43h a remoção foi em média de 94%, com 

concentração final média de 153 mg.L-1. No TRH de 29 h a remoção de DQO ficou próxima a 

93% e a concentração final de 170 mg.L-1, aproximadamente. Quando o TRH foi de 22h a 

remoção foi de 92% com concentração próxima a apresentada durante. E durante o TRH de 17h 

a remoção média foi de 90% e a concentração por volta de 200 mg.L-1. 

O NT apresentou comportamento similar a DQO, sendo que com menores TRH a 

eficiência diminuiu. As remoções e concentrações médias de NT para os TRH de 43h, 29h, 22h, 
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17h, 14h e 7h foram de 89% e 19 mg.L-1, 85% e 26 mg.L-1, 83% e 29 mg.L-1, 80% e 34 mg.L-

1, 70% e 55 mg.L-1 e 58% e 75 mg.L-1. 

 

 

Figura 6 - Eficiência de remoção de nitrogênio inorgânico total e DQO com a variação do TRH. 

Fonte: Autor. 

 

A remoção de nitrogênio total, teve um comportamento semelhante a DQO, com 

maiores eficiências em TRH maiores, mas apresentando boas remoções até o TRH de 17 horas. 

Nas três primeiras análises com TRH de 43 horas a eficiência ficou na faixa de 93 a 

88%, com TRH de 29 horas obteve a eficiência de 85% semelhante a eficiência encontrada no 

TRH de 22 horas que foi de 83%. Com a redução de TRH foi reduzindo também a eficácia com 

17 horas a eficiência girou em torno de 82 a 78%. Como ocorreu no nitrogênio amoniacal os 

dois últimos tempos de retenção hidráulica 14 e 7 horas foram os que apresentaram menor 

eficiências de 70 e 58% respectivamente.  

Durante os TRH de 14 e 7h a eficiência variou entre 84 a 82%, sendo que as 

concentrações de DQO na saída do sistema foram superiores as legislações estaduais do RS, 

CE e PR com aproximadamente 450 mg.L-1. 

Comparando os resultados com Ali Musa et al. (2018), os quais realizaram estudo em 

tratamento de águas residuarias de matadouros de bovinos, a eficiência encontrada foi 
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semelhante, variando entre 98% de remoção de DQO quando o tratamento operou com sua 

menor taxa de carga orgânica, e 70% quando operou com o limite superior de carga orgânica, 

tendo em geral por sua maior parte eficiencia superior a 90%. 

Freitas (2017) realizou estudo sobre a aplicação de reator anaeróbio de leito móvel para 

o tratamento de efluente de abatedouro de bovinos. O sistema operou com TRH de 24, 18 e 

12h, e obteve remoções de 70, 72 e 71%, respectivamente. 

 Em um estudo de MBBR para tratar efluente de laticínio, o autor encontrou eficiências 

de 99% na remoção de DQO quando o TRH era de 27 horas, 90% em 18 horas e 84% para 13 

horas (GONÇALVES FILHO, 2019). 

Lima (2015) utilizando MBBR para tratamento de um efluente sintético variando em 5 

regimes com TRH de 6h – 12h nos regimes 1, 2 e 3 e de 3h – 6h nos regimes 4 e 5 obteve 

índices de remoção muito similar entre os regimes correspondendo a de 94%, 96%, 95%, 97% 

e 97% respectivamente. 

 

3.4 PÓS-TRATAMENTO 

 

O efluente bruto apresentou valores de turbidez em 94,1 UNT e de cor em 170 

mgPtCo.L-1 (Tabela 5). Essas características podem ser explicadas devido ao efluente possuir 

grande carga orgânica como presença de sangue, este responsável pela coloração vermelha, 

sendo que tais componentes são de difícil remoção no processo biológico (PACHECO, 2006; 

SANTIAGO et al., 2009). 

 

Tabela 5 - Caracterização do efluente após passar pelo tratamento biológico. 

 pH Turbidez (UNT) Cor (mgPtCo.l-1) 

Efluente Bruto 7,34 94,1 170 

Fonte: Autor. 

 

Quanto aos limites para lançamento em corpo hídrico, dentre as legislações apresentadas 

no tópico 1.6 (federal e dos estados do PR, CE e RS), apenas a legislação do Ceará traz que 

deve ser ausente a presença de corantes e pigmentos, sem delimitar uma concentração. Dessa 

forma, buscou-se a resolução CONAMA 357/2005 que “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 efluentes, e dá outras providências”. Ela não limita padrões para as 
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característica do efluente em seu lançamento, mas define que o efluente lançado não pode 

alterar as características do corpo receptor. Tomando-se como base os padrões dispostos para 

classificação do corpo hídrico como classe 2 (os copos hídricos do estado de Rondônia estão 

inseridos nessa classe) o efluente não pode elevar a turbidez e a cor além de 100 UNT e 75 

mg.PtCo.L-1 após a zona de mistura, respectivamente. Com isso, o presente estudo tomou como 

base tais valores para verificar a eficiência do processo de pós-tratamento. Apenas o parâmetro 

cor do efluente bruto se apresentou acima do disposto na legislação. 

Com relação ao parâmetro cor, é importante sua remoção, pois além da sua interferência 

estética e dificultar ou elevar os valores do processo de tratamento de água para abastecimento 

público, a cor pode causar modificações nas atividades fotossintetizantes da biota aquática. 

 

3.4.1 Aplicação do Coagulante Orgânico  

 

As remoções de cor e turbidez obtidas com diferentes concentrações do coagulante 

orgânico Tanfloc SG podem ser visualizadas na Figura 7. É possível perceber que a remoção 

de turbidez e cor é proporcional ao aumento da dosagem aplicada. 

A remoção de cor ocorreu de maneira expressiva quando foram aplicadas as 

concentrações de Tanfloc SG de 50, 100, 150, 200 e 250 mg.L-1, com remoções aumentando de 

6, 44, 68, 78 e 90%, respectivamente. A partir da concentração de 250 mg.L-1 as remoções 

foram superiores a 90%, alcançando 99,94% quando aplicado 600 mg.L-1 de coagulante. E 

quanto ao valor máximo disposto na CONAMA 357/2005 (75 mgPtCo.L-1) após a zona de 

mistura, a partir da concentração de coagulante de 150 mg.L-1 o efluente já apresentava 

concentrações inferiores a 55 mgPtCo.L-1, sendo esta concentração a mais próxima para ser 

utilizada quando o objetivo for lançar o efluente em um corpo receptor de classe 2. 

É possível compreender uma remoção de turbidez desde a aplicação de 50 mg.L-1 com 

percentual de remoção acima de 90%, e mantendo-se na mesma faixa em todas as concentrações 

aplicadas, tendo sua melhor remoção em 600 mg.L-1 (99,94%). Contudo a remoção de cor deu-

se de forma gradativa até a dosagem 250 mg.L-1, onde para 50, 100, 150, 200  e 250 mg.L-1 as 

remoções foram 6, 44, 68, 78 e 90% respectivamente, só a partir de 250 mg.L-1 pode se observar 

valores de remoção de cor em torno de 90% em todos as demais concentrações. A fim de atender 

as legislações vigentes pode-se afirmar que a aplicação de 150 mg.L-1, já é satisfatória no que 

se refere a cor para efluentes com as mesmas características, pois a mesma passou de 170 para 

55 mg.Pt-Co.L-1, estando abaixo do valor máximo permitido (VMP) que é 75 mgPtCo.L-1 após 

a zona de mistura. 
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Figura 7 - Eficiência de remoção de cor e turbidez pelo processo de coagulação utilizando o coagulante 

orgânico Tanfloc SG para efluente após processo biológico. 

Fonte: Autor. 

 

  Remoções similares ao presente estudo foram mencionadas por Neto (2016) em 

dosagens de 50 mg.L-1 foram obtidas eficiências de remoção de turbidez de 78,33% para o 

Tanino SG e 82,67 para o Tanino SL, não tendo diferença estatística entre os valores. 

Segundo Costa (2016), que utilizou o coagulante Tanino SG para realizar a coagulação 

de efluente de abatedouro. Ao utilizar concentração de 125 mg.L-1 de coagulante a remoção de 

cor foi de 98%, semelhante a este estudo que quando utilizou 150 mg.L-1 do mesmo coagulante 

atingiu 97% de remoção de cor. Souza (2014), utilizando o coagulante Tanino Tanfloc SG no 

tratamento de efluente têxtil, encontrou eficiência de 98% para a concentração de 150 mg.L-1. 

Valor próximo ao verificado pelo presente estudo. 

 Schatzmann (2009) avaliou a eficiência de vários coagulantes comerciais, entre eles o 

Tanfloc, à base de tanino, para tratamento de efluente bruto de frigorífico de aves. O efluente 

possuía turbidez média de 372,31 UNT, e a remoção obtida com uma dosagem de 165 mg.L-1 

de do coagulante chegou a 95,7%. 
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Orssatto (2017) verificou que a utilização de coagulante orgânico permitiu as remoções 

de 95,39% para cor e 99,50% para turbidez, quando foi adicionada a concentração de 

coagulante de 420 mg.L-1. 

Com relação a utilização do coagulante orgânico Tanfloc SL, as remoções de cor e 

turbidez à medida que as concentrações do coagulante foram aumentadas podem ser 

visualizadas na Figura 8. A aplicação deste coagulante demonstrou eficiências de remoção de 

turbidez semelhantes quando foi utilizado o Tanfloc SG. A partir da aplicação de concentração 

de 50 mg.L-1 do Tanfloc SL as remoções foram superiores a 90%, resultando na remoção de 

94,1 para 6,62 UNT, valores inferiores ao valor máximo disposto na CONAMA 357/2005. 

 

 

Figura 8: Eficiência de remoção de cor e turbidez pelo processo de coagulação utilizando o coagulante 

orgânico Tanfloc SL para efluente após processo biológico. 

Fonte: Autor. 

 

No que tange a remoção de cor, a concentração mínima de Tanfloc SL necessária para 

permitir que este parâmetro fosse menor do que o valor máximo da CONAMA 357/2005, foi 

de  300 mg.L-1, concentração superior àquela apresentada pelo Tanfloc SG (150 mg.L-1) como 

eficiente para o enquadramento. Sendo necessário o dobro de coagulante utilizado para que se 

tenha uma remoção semelhante ao coagulante Tanfloc SG. 
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Com relação ao pH, a utilização dos dois coagulantes não provocou alterações 

substanciais nesse parâmetro, mantendo o mesmo sempre próximo da neutralidade. O 

coagulante tanino comumente não altera o valor do pH (TANAC, 2020).  

OLIVEIRA (2018), utilizando o coagulante Tanfloc SG para tratamento de efluente 

frigorifico bovino, encontrou valores maior que 94% de remoção para turbidez com pH 7 

utilizando concentrações de 200 a 300 mg.L-1, tais resultados são semelhantes aos que foram 

encontrados neste trabalho. 

O trabalho de Neto (2016) utilizou uma concentração de 50 mg.L-1 de Tanino SG e 

Tanino SL e não verificou diferenças significativas entre ambos, com valores de 78,33% e 

82,67%, respectivamente. 

Tamogami et al. (2014) aplicou coagulante a base de tanino em efluente de curtume. 

Quando as concentrações de coagulante variaram entre 1,2 a 2,4 g.L-1 as remoções de cor e 

turbidez atingiram praticamente 100%. 

Em estudo sobre a utilização de coagulante Tanfloc em efluente de Realizando 

coagulação em um efluente de abatedouro e frigorifico de suínos, Bortolatto (2017) verificou 

que com concentração de 75 mg.L-1 de coagulante Tanfloc®, em pH básico (assim como o 

presente estudo), a remoção máxima foi de 86% para turbidez e 34% para cor aparente. 

No presente estudo a concentração de 50 mg.L-1 dos coagulantes se mostrou eficiente 

para adequar o efluente ao parâmetro de turbidez da legislação. Contudo, para o parâmetro cor, 

as concentrações de coagulantes foram superiores, a fim de alcançar o valor máximo da 

legislação. A utilização de maior concentração de coagulante para remoção de cor pode ser 

explicada por essa medida avaliar as partículas dissolvidas ao meio. Fato que dificulta a 

aglutinação das mesmas pelo coagulante, sendo necessárias dosagens mais elevadas para que 

possam se agrupar e decantar. Já a turbidez avalia o material em suspensão, com maiores 

dimensões, o que facilita a ação dos coagulantes, sendo necessárias menores concentrações. 

 

3.4.2 Aplicação Do Coagulante Inorgânico  

 

A fim de realizar comparação com o uso de coagulantes orgânicos, foram selecionados 

dois coagulantes inorgânicos, o cloreto férrico e o sulfato de alumínio, sendo eles comumente 

utilizados no Brasil. Na Figura 9 é possível visualizar a remoção de cor e turbidez em relação 

a concentrações do coagulante cloreto férrico utilizado, e a variação de pH. 
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Figura 9 - Eficiência de remoção de cor e turbidez pelo processo de coagulação utilizando o coagulante 

inorgânico Cloreto Férrico para efluente após processo biológico. 

Fonte: Autor. 

 

O cloreto férrico é mais eficiente quanto a remoção de turbidez quando utilizadas 

menores concentrações. Quando foram aplicadas concentrações de 50 mg.L-1 a 350 mg.L-1 as 

remoções foram de 96% a 99%. Com o aumento das concentrações de cloreto férrico (acima de 

350 mg.L-1) este componente começa a se demonstrar saturado no meio e as eficiências de 

remoção de turbidez decrescem. Podemos observar na Figura 9 o comportamento do cloreto 

férrico na remoção de cor e turbidez, e tal componente químico, se demonstrou mais eficaz na 

remoção de turbidez. O cloreto férrico na remoção de turbidez é mais eficiente nas menores 

concentrações, como por exemplo variando de 50 mg.L-1 a 350 mg.L-1. Nessa faixa apresentou-

se eficiências variando de 96% com 50 mg.L-1, até 99% com 300 e 350 mg.L-1, numa pequena 

crescente, atingindo o pico máximo de eficiência nessa concentração. Após 350 mg.L-1 o cloreto 

férrico começa a se demonstrar saturado no meio, sendo que a eficiência como a reduzir 

gradativamente com o aumento da sua concentração inserida no meio. Quando foram testadas 

as maiores concentrações do coagulante, 500 mg.L-1 e 600 mg.L-1, as remoções foram as 

menores, valores de 86% e 87%, respectivamente.  
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O uso de cloreto férrico como coagulante, nas maiores concentrações, também afetou 

negativamente o pH das amostras. A amostra inicial apresentava pH por volta de 7,34 (valor do 

efluente de saída do sistema biológico), com aplicação de 50 mg.L-1 de coagulante o pH esteve 

em 7,16 e quando foram aplicados 600 mg.L-1 o pH se apresentou ácido, valor menor do que 3. 

 Com isso, para definir qual a concentração ideal de coagulante utilizar para remoção de 

turbidez, é necessário avaliar não só a concentração que permitiu melhores eficiências, mas 

também aquela que não reduz para ácido o pH. Visto que a legislação estipula pH mínimo de 

5, caso o pH do efluente (após a coagulação) estivesse menor que esse valor, seria necessário 

empregar produtos químicos para a elevação do mesmo, o que geraria maiores custos. Ao 

comparar as concentrações de coagulante que permitiram as maiores remoções de turbidez, 50 

mg.L-1 e 350 mg.L-1, a eficiência variou apenas 3%. E com relação ao pH, a variação foi mais 

relevante, visto que variou de 7,16 com a menor concentração de coagulante para 4,69 com a 

maior concentração. Portanto, visando manter o melhor custo benefício e equilíbrio ambiental 

sugere-se a utilização de 50 mg.L-1 de cloreto férrico para remoção de turbidez do efluente, pois 

há menor uso na quantidade de coagulante utilizado e o pH permanece próximo a neutralidade.

 Quanto as remoções de cor, estas aumentaram quase linearmente entre as concentrações 

de cloreto férrico utilizadas de 50 mg.L-1 a 350 mg.L-1. A eficiência variou de 29,4% para 50 

mg.L-1, 50% para 100 mg.L-1, 70% para 200 mg.L-1, 90% para 300 mg.L-1 e atinge a remoção 

máxima de 95% com 350 mg.L-1. A partir de 400 mg.L-1 houve decaimento na eficiência, sendo 

que com 450 mg.L-1 a eficiência foi menor do que 10%. Quando aplicada a concentração de 

500 mg.L-1 houve incremento na cor do efluente, devido a liberação de ferro no meio. 

 Após a análise da remoção de cor e turbidez do efluente é possível determinar qual a 

melhor concentração de coagulante a ser utilizado. Foi verificado que o cloreto férrico age 

melhor quando aplicado em menores concentrações, visto que em concentrações superiores a 

300 mg.L-1 acidifica o meio. Dessa forma, dentre as concentrações que apresentaram as maiores 

remoções, quando aplicado 200 mg.L-1 de cloreto férrico foi suficiente para remover 70% de 

cor (concentração final de 51 mgPtCo.L-1) e 98 % de turbidez (concentração final de 2,03 UNT), 

mantendo ambos os parâmetros de acordo com as legislações CONAMA 357/2005 que 

determina 100 UNT e 75 mg.PtCo.L-1. E também, o pH sofreu leve acidificação, mantendo-se 

em 6,43, o que fica dentro da faixa exigida pela CONAMA 430/2011 entre 5 e 9 para 

lançamento. 

 Vaz (2009) utilizou 30 mg.L-1 de cloreto férrico para coagulação em efluentes de 

indústrias de galvanoplastia. Obteve eficiência de 32% para o parâmetro cor e 94% para o 

parâmetro turbidez. 
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 Segundo Santos (2001) a eficiência na remoção de turbidez esteve acima de 99% ao se 

aplicar concentração de 80 mg.L-1 de cloreto férrico em efluente da indústria alimentícia. Em 

outro estudo, Santos (2006) aplicou 80 mg.L-1 de cloreto férrico em efluente sanitário e obteve 

por volta de 80% de remoção de turbidez e o pH esteve em 6,2 (SANTOS, 2006). 

 No estudo de Silva (2016) sobre a aplicação de cloreto férrico para coagulação em um 

pré-tratamento de efluente de laticínio, as eficiências nas remoções de turbidez foram de 91, 

92, 92, 94 e 95% nas concentrações de 80, 100, 120, 150 e 200 mg.L-1, respectivamente. 

 Outro coagulante testado foi o sulfato de alumínio e a Figura 10 permite visualizar as 

remoções de cor e turbidez a medida que as concentrações do coagulante foram sendo 

aumentadas, assim como os valores de pH das amostras após o processo de coagulação. 

 

 

Figura 10 - Eficiência de remoção de cor e turbidez pelo processo de coagulação utilizando o coagulante 

inorgânico Sulfato de Alumínio para efluente após processo biológico. 

Fonte: Autor. 

 

Como pode ser observado houve pequena variação nas remoções de turbidez a medida 

que as concentrações do coagulante foram crescendo. A variação foi de 95% a 98% para as 

concentrações de 50 a 600 mg.L-1, respectivamente. Pode-se dizer que o sulfato de alumínio 

permite altas eficiências na remoção de turbidez, mesmo em pequenas concentrações. Porém, 
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a medida que as concentrações crescem o pH decai, com 50 mg.L-1 o pH final foi de 7,30 quase 

sem alteração com relação ao pH inicial do efluente após tratamento biológico (7,34), já na 

concentração de 600 mg.L-1 o pH final foi próximo a 4. Nesse último caso seria necessária a 

utilização de compostos químicos para elevar o pH, a fim de enquadrar esse parâmetro na 

legislação. A CONAMA 430/2011 estabelece pH variando entre de 5 e 9, então até a 

concentração de coagulante de 450 mg.L-1 o pH se manteve dentro dessa faixa. Sendo assim, 

considerando o custo benefício e somente a remoção de turbidez, o estudo sugere a utilização 

de 50 mg.L-1 de sulfato de alumínio. 

Eficiências acima de 90% também foram relatas por Werberich (2017), que utilizou 

sulfato de alumínio como coagulante em efluente de frigorifico suíno. A remoção de turbidez 

foi de 93,44%. Gomes (2010), utilizando o mesmo coagulante em efluente frigorífico bovino, 

atingiu uma remoção de 98,14% na turbidez. 

 No estudo de Silva (2016), sobre coagulação com sulfato de alumínio como pré-

tratamento de efluente de laticínio, foram verificadas remoções de turbidez de 79, 82, 84, 84 e 

85% nas concentrações de coagulante de 80, 100, 120, 150 e 200 mg.L-1, respectivamente. 

Para a remoção de cor, o sulfato de alumínio apresentou comportamento distinto aquele 

demonstrado pela turbidez. A variação das eficiências foi maior, sendo que para as menores 

concentrações de 50, 100, 150 e 200 mg.L-1, as remoções foram de 6, 23, 41 e 55%, 

respectivamente. Até a aplicação de 300 mg.L-1 o comportamento gráfico das eficiências foi 

crescente e linear, comportamento similar ao demonstrado quando aplicado o cloreto férrico 

(Figura 9). Porém, em maiores concentrações de sulfato de alumínio a eficiência na remoção 

de cor cresceu até a faixa de 92%, quando aplicados de 450 mg.L-1 a 600 mg.L-1, e com a 

aplicação de cloreto férrico as remoções diminuíram. 

Liberatti (2018) realizou coagulação em um efluente de frigorifico avícola com sulfato 

de alumínio na concentração de 250 mg.L-1 e obteve remoção de 98,2% de turbidez e de 91,7% 

na cor. 

 Ambos coagulantes inorgânicos testados favorecem a acidificação do pH com o 

aumento das concentrações aplicadas. Comparando com o estabelecido nas legislações, até a 

concentração de 450 mg.L-1 foi possível manter o pH dentro da faixa preconizada, visto que tal 

parâmetro ficou pouco acima de 5. 

Utilizando dos resultados de remoção de cor e turbidez e da variação do pH, foi possível 

identificar a concentração de sulfato de alumínio que permitiria o efluente alcançar as 

características propostas pela CONAMA 357/2005 e CONAMA 430/2011. A remoção de cor 

foi satisfatória, alcançando remoções de 67% e concentração final de 55 mgPtCo.L-1, com a 
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aplicação de 250 mg.L-1 do coagulante acima mencionado. Sendo que nessa concentração o pH 

se manteve em 6,58 e a turbidez em 1,1 UNT, dentro das faixas dispostas nas legislações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente estudo foi verificada a importância da adição de carbono inorgânico (na 

forma de carbonato de sódio) para melhorar a eficiência da nitrificação no processo de 

tratamento do efluente de indústria frigorífica. Com a adição, a eficiência na remoção de 

nitrogênio amoniacal foi de 80% para 98%. E também, para aumentar a eficiência nas remoções 

de nitrogênio total, foi necessário a adição de fonte externa de carbono na forma de metanol 

(CH₃OH), com isso as remoções de DQO e de nitrogênio total alcançaram 96 e 93%, 

respectivamente. 

Com relação ao TRH, mesmo diminuindo de 43h para 17h, o sistema foi capaz de 

permanecer com remoções satisfatórias de nitrogênio amoniacal (89%), nitrogênio inorgânico 

total (80%) e DQO (90%), mantendo concentrações suficientes para que o efluente atendesse 

as legislações vigentes de lançamento em corpo hídrico. 

Com relação ao pós-tratamento a utilização de coagulantes orgânicos se mostrou como 

uma alternativa eficiente comparada aos coagulantes inorgânicos, por apresentarem eficiências 

satisfatórias nas remoções de cor e turbidez. As concentrações adequadas para atender as 

legislações e também visando um baixo consumo de coagulante foram para o Tanfloc SG de 

150 mg.L-1, para o Tanfloc SL de 300 mg.L-1, para o cloreto férrico foi de 200 mg.L-1 e de 

sulfato de alumínio foi de 250 mg.L-1. Além de serem necessárias menores concentrações de 

coagulante orgânico (Tanfloc SG) quando comparado aos coagulantes inorgânicos, sua 

utilização não provocou a acidificação do pH, como ocorreu com o uso dos inorgânicos. 

Como sugestões para trabalhos futuros estão: utilização de novas tecnologias para o pós-

tratamento, como UV-C, ozônio. E também a elaboração de um estudo sobre os custos 

despendidos em cada etapa do tratamento de efluente frigorífico, no intuito de verificar o custo-

benefício de cada tecnologia. 
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