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RESUMO
FERRO, Thayse Nathalie. REMOÇÃO DE MATÉRIA CARBONÁCEA,
NITROGENADA E FOSFATADA EM UM SISTEMA ANAERÓBIO-AERÓBIOANÓXICO (AOA) SUBMETIDO A VARIAÇÕES DE CARGAS ORGÂNICAS E
HIDRÁULICAS. 2018. 90 f. Dissertação (Mestrado em Programa Ciência e Tecnologia
Ambiental) - Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental (PPGCTA) Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2018.
No Brasil, as estações de tratamento de esgoto têm suas configurações baseadas em processos
anaeróbios seguidos ou não de pós tratamento, normalmente aeróbio. Estas configurações
apresentam limitações como baixa eficiência de remoção de nutrientes. Assim, ao considerar
aspectos técnicos, pretende-se avaliar a eficiência de remoção da matéria carbonácea,
nitrogenada e fosfatada, em sistema de tratamento combinado anaeróbio (22,1 L), aeróbio
(19,9 L) e anóxico (17,4 L) (AOA), tratando esgoto sintético. Anéis corrugados de Policloreto
de Polivinila (PVC) foram utilizados como material suporte para fixação da biomassa. O
comportamento do sistema foi avaliado em quatro etapas distintas, nas quais foram analisadas
a influência da adição de carbono no reator anóxico e da redução do Tempo de Detenção
Hidráulica (θh) nos reatores anaeróbios e aeróbios. O desempenho do sistema foi estudado
por meio de perfis de amostragem temporal com determinação dos parâmetros físicoquímicos temperatura do líquido (TL), pH, alcalinidade total (AT), alcalinidade a bicarbonato
(AB), ácidos voláteis (AV), oxigênio dissolvido (OD), potencial de oxirredução (REDOX),
turbidez (UNT), demanda química de oxigênio (DQO) nitrogênio total kjeldahl (NTK),
nitrogênio amoniacal (N-NH4+), nitrito (N-NO2-), nitrato (N-NO3-) e fósforo total
(P-PO4-3), em amostras do afluente e efluente de cada reator coletadas em intervalos de 3 h
durante 24 h. Na Etapa 1 foram obtidas eficiências de remoção de matéria carbonácea,
nitrogenada e fosfatada de 97%, 57% e 50%, respectivamente, para o sistema operado com θh
de 8 h para o reator anaeróbio, 7,3 h para o reator aeróbio e 6,4 h para o reator anóxico. Na
Etapa 2 com adição de 20% da vazão afluente de esgoto bruto (fonte de carbono) e
manutenção dos valores de θh, as eficiências de remoção de carbono e nitrogênio total foram
de 95% e 55%, não sendo reportada eficiência de remoção de fósforo. Na Etapa 3 com a
retirada da fonte de carbono e redução do θh nos reatores anaeróbio e aeróbio para 4 h, foram
obtidas eficiências de remoção de 96% de matéria carbonácea, 51% de nitrogênio total e 40%
de fósforo. Na Etapa 4 com manutenção do θh de 4 h para o reator anaeróbio, 7,3 h para o
reator aeróbio e 6,4 h para o reator anóxico, as eficiências de remoção resultaram em 97% de
matéria carbonácea, 43% de nitrogênio total e 41% de fósforo. Com o estudo cinético foi
possível verificar que a redução da relação C/N influenciou positivamente o desempenho dos
microrganismos nitrificantes e desnitrificantes. Por fim, conclui-se que o sistema AOA
apresentou eficiência de remoção de matéria carbonácea superior ao limite exigido na
legislação e proporcionou remoção simultânea de nitrogênio e fósforo.

PALAVRAS-CHAVE: Leito Fixo; Nitrificação; Desnitrificação; Remoção de Fósforo
Aprimorada; Microrganismo Desnitrificantes Acumuladores de Fosfato.

ABSTRACT
FERRO, Thayse Nathalie. CARBON, NITROGEN AND PHOSPHORUS REMOVAL OF
ANAEROBIC-AEROBIC-ANOXIC SYSTEM (AOA) SUBMITTED TO VARIATION
OF ORGANIC AND HYDRAULIC LOADS. 2018. 90 p. Dissertation (Master in
Environmental Science and Technology) - Postgraduate Program in in Environmental Science
and Technology. The Federal University Technological of Paraná. Curitiba, 2018.
In Brazil, sewage treatment plants have their configurations based on anaerobic processes
followed or not by post-treatment, usually aerobic. These configurations have limitations such
as low nutrient removal efficiency. Thus, when considering technical aspects, it was intended
to evaluate the efficiency of removal of carbonaceous, nitrogenous and phosphate in an
anaerobic (22.1 L), aerobic (19.9 L) and anoxic (17.4 L) (AOA) treating synthetic wastewater.
Polyvinyl chloride corrugated rings (PVC) were used as support material for biomass fixation.
The behavior of the system was evaluated in four different stages in order to analyze the
influence of the addition of carbon in the anoxic reactor and the reduction of Hydraulic
Retention Times (θh) in the anaerobic and aerobic reactors. The performance of the system
was studied by means of temporal sampling profiles with determination of the physicchemical parameters temperature, pH, alkalinity total (AT) and bicarbonate (AB), volatile
acids (VA), dissolved oxygen (OD), oxidation potential (REDOX), turbidity (UNT), chemical
oxygen demand (COD), total nitrogen kjeldahl (NTK), ammoniac nitrogen (N-NH4+), nitrite
(N-NO2-), nitrate (N-NO3-), and total phosphorus (P-PO4-3) in samples of the influent and
effluent from each reactor collected at intervals of 3 h for 24 h. In Stage 1, the removal
efficiency of 97%, 57% and 50% of carbonaceous, nitrogenous and phosphate matter was
obtained for the system operated with θh of 8 h for the anaerobic reactor, 7.3 h for the aerobic
reactor and 6.4 h for the anoxic reactor. In Stage 2 with the addition of 20% of the raw sewage
inflow (carbon source) and maintenance of the θh values, the carbon and total nitrogen
removal efficiencies were 95% and 55%, with no reported removal efficiency phosphor. In
Stage 3, with the removal of the carbon source and reduction of the θh in the anaerobic and
aerobic reactors for 4 h, removal efficiencies of 96% of carbonaceous matter, 51% of total
nitrogen and 40% of phosphorus were obtained. In Stage 4 with the maintenance of the θh of
4 h for the anaerobic reactor, 7.3 h for the aerobic reactor and 6.4 h for the anoxic reactor, the
removal efficiencies resulted in 97% of carbonaceous matter, 43% of total nitrogen and 41%
phosphorus. With the kinetic study, it was possible to verify that the reduction of the C/N
positively influenced the performance of the nitrifying and denitrifying microorganisms.
Finally, it can be concluded that the AOA system presented removal efficiency of
carbonaceous matter higher than the limit required by the legislation and provided
simultaneous removal of nitrogen and phosphorus.
KEY WORDS: Fixed Bed; Nitrification; Desnitrification; Enhanced Phosphorus Removal;
Denitrifying Polyphosphate-Accumulating Organisms.
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1 INTRODUÇÃO

O aporte excessivo de nutrientes em corpos hídricos pode resultar em danos
imensuráveis à vida aquática, promovendo o crescimento excessivo de microalgas, causando
a depleção do oxigênio e a eutrofização do meio. Além do mais, afeta a eficiência do
processo de desinfecção de água de abastecimento nas estações de tratamento de água
(METCALF; EDDY, 2015; SANT’ANNA JUNIOR, 2010).
A fim de minimizar os impactos causados pelo lançamento de efluente em corpos
hídricos o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) estabeleceu a Resolução
n° 430/2011, em complemento a Resolução n° 357/2005, que determina os padrões de
lançamento de águas residuárias (BRASIL, 2011). Essas resoluções consideram,
principalmente, a classe do rio que o efluente será lançado, para que suas características não
sejam alteradas.
Ao considerar a legislação instituída e avaliar a eficiência dos processos implantados
nas estações de tratamento de esgoto no Brasil, a situação se agrava, pois a capacidade de
tratamento ainda é inferior à exigida, principalmente quanto à remoção de nutrientes.
No Brasil, 80% das 2187 estações de tratamento de esgoto têm seus processos
fundamentados em vias metabólicas anaeróbias, seguidas ou não de pós tratamento
(normalmente lodos ativados). Apesar de algumas estações aplicarem o pós tratamento, a
eficiência de remoção de nutrientes não são alcançadas, pois essas estações não foram
projetadas para viabilizar a remoção de nutrientes (VON SPERLING, 2016).
Com o intuito de aprimorar e adaptar as estações de tratamento, são estudadas
diferentes configurações de processos biológicos capazes de proporcionar remoção
simultânea de nitrogênio e fósforo.
A remoção biológica convencional de nitrogênio é realizada, primordialmente, por
duas

etapas

sequenciais:

nitrificação

e

desnitrificação.

A

nitrificação

ocorre

simultaneamente com a oxidação de matéria carbonácea em condições aeróbias, e a
desnitrificação ocorre em condições anóxicas, demandando a inserção de doadores externos
de elétrons, normalmente adicionados na forma de matéria carbonácea prontamente
biodegradável (METCALF; EDDY, 2015). A remoção biológica de fósforo acontece
quando o lodo é submetido a mudança de ambiente - anaeróbio para aeróbio, fato que
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intensifica a assimilação dos microrganismos que têm capacidade de acumular esse
elemento químico (SANT’ANNA JUNIOR, 2010).
Dificilmente os processos de nitrificação e remoção de fósforo acontecem de forma
simultânea, devido principalmente a competição entre os diferentes organismos. A solução
encontrada por pesquisadores como Xu, Liu e Zhu (2011) consiste em aplicar um processo
pós-anóxico às configurações anaeróbias-aeróbias.
Como reportado pelos autores, a configuração anaeróbio-aeróbios-anóxico (AOA)
proporciona condições para o desenvolvimento de organismos desnitrificantes acumuladores
de fosfato (ODAFs, do inglês denitrifying polyphosphate-accumulating organisms). O
processo metabólico desses organismos utiliza, nitrato ou nitrito como aceptores de elétrons
e assimilam o fósforo para crescimento celular. Dessa maneira, não há competição entre os
organismos e a remoção de fósforo acontece simultaneamente com a desnitrificação.
Ao considerar as limitações intrínsecas às estações de tratamento de esgoto e a
qualidade do efluente, em termos de remoção de nutrientes, é fundamental proporcionar
configurações eficientes e de fácil adaptação às plantas já existentes, que atinjam os padrões
determinado pela legislação e minimizem o aporte de nutrientes em corpos hídricos.
Diante disso, propõe-se avaliar o desempenho de um sistema de tratamento de esgoto
anaeróbio-aeróbio-anóxico (AOA) na remoção de compostos carbonáceo, nitrogenado e
fosfatado.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Neste trabalho foi avaliado o desempenho de um sistema combinado anaeróbioaeróbio-anóxico (AOA) quanto à remoção de matéria carbonácea, nitrogenada e fosfatada de
esgoto sanitário.

2.2 Objetivos Específicos

• Caracterizar o esgoto sanitário e avaliar a estabilidade do sistema por meio de
análises físico-químicas;
• Avaliar a influência da adição de fonte externa de carbono, no reator anóxico,
quanto à remoção de matéria carbonácea, nitrogenada e fosfatada;
• Avaliar a influência da redução do tempo de detenção hidráulica nos reatores
anaeróbio e aeróbio quanto à remoção de matéria carbonácea, nitrogenada e
fosfatada;
• Avaliar a influência da redução do tempo de detenção hidráulica (θh) e da adição da
fonte externa de carbono na cinética de consumo de substrato e;
• Determinar a melhor condição do sistema quanto à remoção de matéria carbonácea,
nitrogenada e fosfatada, por meio de análise estatística.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Nitrogênio e Fósforo nos Esgotos Sanitários

Segundo Froehner et al. (2010) uma das causas da contaminação dos recursos
hídricos é o lançamento de esgotos sanitários sem tratamento prévio adequado. As
consequências desses insumos no ambiente estão relacionadas principalmente às
concentrações excessivas de nutrientes, como nitrogênio e fósforo, além da matéria
carbonácea.
Independente das formas, esses compostos são tidos como nutrientes pelas células
vivas, ou seja, possibilitam o crescimento em maior extensão dos seres que os utilizam. Para
este fenômeno dá-se o nome de eutrofização (VON SPERLING et al., 2009). As
consequências da eutrofização estão relacionadas principalmente ao consumo de oxigênio
dissolvido e à proliferação de algas e macrófitas, que acarretam eventuais condições
anaeróbias no corpo hídrico e toxicidade aos peixes (CHERNICHARO, 2001).
Nos esgotos sanitários as concentrações de nitrogênio total variam de 20 a
85 mgNT L-1, e as concentrações de fósforo total de 4 a 12 mgPT L-1 (VON SPERLING et
al., 2009; SANT’ANNA JUNIOR, 2010).
As formas nitrogenadas encontradas nos esgotos sanitários brutos são: nitrogênio
orgânico, devido à presença de proteínas e nitrogênio amoniacal, devido à hidrólise sofrida
pela ureia na água. Quando submetidos aos processos convencionais de tratamento, que não
completam as etapas de remoção (nitrificação e desnitrificação), resultam em efluentes com
altas concentrações das formas oxidadas de nitrogênio, como nitrito e nitrato (ZOPPAS;
BERNARDES; MENEGUZZI, 2016).
As formas fosfatadas encontradas nos esgotos sanitários brutos são decorrentes,
principalmente, da presença de proteínas e do uso de produtos de limpeza e higiene pessoal.
Os fosfatos, polifosfato e ortofosfato, são as formas de fósforo comumente encontradas nos
esgotos sanitários e quando submetido aos processos convencionais de tratamento não
alcançam 50% de eficiência de remoção (VON SPERLING et al., 2009).
Em suma, a presença destes nutrientes no corpo hídrico resulta na contaminação das
águas utilizadas para abastecimento, encarecendo e dificultando o tratamento, podendo
causar problemas à saúde pública e ao meio ambiente. Assim, ao considerar as limitações
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intrínsecas aos sistemas de tratamento de esgotos adotados no Brasil, é fundamental
proporcionar condições para garantir a qualidade do efluente em termos de remoção de
matéria carbonácea, de nutrientes e de patógenos (CHERNICHARO et al., 2015).

3.2 Remoção Biológica de Nitrogênio

Os processos convencionais de remoção dos compostos nitrogenados nos esgotos
sanitários dependem basicamente da ocorrência das etapas de amonificação, nitrificação e
desnitrificação. Essas etapas acontecem em diferentes vias metabólicas e são conduzidas por
microrganismos que se adaptam as diferentes condições ambientais, levando à formação do
gás nitrogênio (N2) como produto final, forma nitrogenada inofensiva ao meio (YE;
THOMAS, 2001). Na Figura 1 é apresentado um desenho esquemático do processo de
remoção biológica de nitrogênio.

Figura 1 - Etapas do processo biológico de remoção de compostos nitrogenados.

Fonte: adaptado de Metcalf e Eddy (2015).
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3.2.1 Amonificação

Os compostos nitrogenados presentes nos esgotos sanitários de origem doméstica
encontram-se, predominantemente, na forma de nitrogênio orgânico e amoniacal. Na
amonificação a fração orgânica constituída de proteínas, aminoácidos e ureia é hidrolisada e
convertida em nitrogênio amoniacal, como descrito na Equação 1.

R-NH2 + H2O + H+ ↔ R-OH- + NH4+

(1)

As formas nitrogenadas, amônia (NH3) ou íon amônio (NH4+) presentes nos efluentes
variam de acordo com o pH e a temperatura do meio. Em ambiente anaeróbio, o íon amônio
é predominante em pH próximo a 7 e temperatura entre 25 °C e 35 °C. A presença do NH4+
faz-se importante pois este é utilizado na síntese da biomassa heterotrófica e autotrófica,
auxiliando nos processos subsequentes. Além do mais, a produção do íon hidroxila (OH-) no
processo de amonificação favorece o processo de nitrificação, o qual consome alcalinidade e
consequentemente reduz o pH (METCALF; EDDY, 2015).

3.2.2 Nitrificação

A síntese da nitrificação consiste em oxidar as formas amoniacais presentes no
efluente, amônia (NH3) ou íon amônio (NH4+), em compostos nitratados como nitrito (NO2-)
e nitrato (NO3-). O processo é realizado em duas etapas, nitritação e nitratação, por
microrganismos quimioautotróficos que utilizam o oxigênio como receptor final de elétrons
e o dióxido de carbono como fonte de carbono (BELTRAN, 2008).
Na nitritação, primeira etapa do processo, ocorre a oxidação da amônia à nitrito
(Equação 2) por meio de bactérias do grupo Nitrosomonas (Nitrosomonas europaea),
Nitrosococcus, Nitrosospira, Nitrosolobus e Nitrosovibrio. Na segunda etapa da nitrificação
(nitratação), ocorre a oxidação do nitrito à nitrato (Equação 3) por meio de bactérias do
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grupo Nitrobacter (Nitrobacter agilis), Nitrococcus, Nitrospira e Nitrospina (VAN
LOOSDRECHT; JETTEN, 1998; HAGOPIAN; RILEY, 1998).
Os microrganismos que conduzem a reação da nitrificação são estritamente aeróbios
e dependente da faixa ótima de pH, entre 7 e 9.

!

!"!! + 2!! + !! !

!

!!!!

!!!! + ! !!

!!!! + ! !!

ΔG° = -278 kJ mol-1

ΔG° = -73 kJ mol-1

(2)

(3)

Na nitritação as bactérias do grupo Nitrosomonas convertem o íon amônio em
hidroxilamina (NH2OH) por meio da enzima amônio mono oxigenasse (Equação 4). Na
nitratação ocorre uma reação exotérmica onde a hidroxilamina é convertida à nitrito pela
enzima hidroxilamina óxido redutase (Equação 5) e a energia liberada nessa reação é
assimilada pelas Nitrosomonas (CIUDAD, 2007). A reação da nitratação é a única no
processo de nitrificação que gera energia, fato que explica o baixo rendimento e crescimento
das bactérias nitrificantes.
Segundo Beltran (2008) e Cox (2009), a velocidade de crescimento das bactérias
quimioautotróficas é nove vezes menor do que a velocidade das bactérias heterotróficas, de
0,7 d-1 e 7,2 d-1, respectivamente.

+
2H + NH3 + 2e- → NH2OH + H2O

(4)

+
NH2OH + H2O → HNO2 + 4H + 4e-

(5)
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Neste sentido, faz-se necessário proporcionar tempo de retenção celular
suficientemente elevado para garantir o desenvolvimento dos microrganismos e aumentar a
permanência da biomassa dentro do reator (FERREIRA, 2000).
Com base nas equações apresentadas pode-se verificar que a demanda de oxigênio e
consumo de alcalinidade são fatores essenciais para ocorrência da nitrificação.
Matematicamente, para cada grama de NH4+ convertido é exigido 4,57 g de O2 e 7,14 g de
alcalinidade (WEF, 2010). Além destes, existem outros fatores que influenciam diretamente
a atividade enzimática e a velocidade de crescimento dos microrganismos nitrificantes.

3.2.2.1 Fatores intervenientes na nitrificação

Os principais fatores que interferem no processo de nitrificação são temperatura, pH,
alcalinidade, concentração de oxigênio dissolvido (OD), concentração de nitrogênio
amoniacal, relação carbono/nitrogênio (C/N) e presença de fatores inibidores.
O pH e a temperatura são fatores que determinam o equilíbrio químico entre as
formas iônicas e não iônicas do substrato, sendo as formas não iônicas (NH3 e HNO2)
consideradas potencialmente tóxicas à biomassa nitrificante (CIUDAD, 2007).
Em pH alcalino há predominância da amônia (NH3) no meio favorecendo o
desenvolvimento das bactérias Nitrosomonas. Entretanto, concentrações de amônia
superiores a 1 mg L-1 provocam decréscimo exponencial no desempenho das bactérias
Nitrobacters, acarretando no acúmulo de nitrito no meio. Em pH ácido ambos os grupos têm
suas atividades metabólicas reduzidas, assim, o pH ótimo é próximo à neutralidade (7) e a
temperatura a 28 °C (METCALF; EDDY, 2015).
Segundo Kim, Lee e Keller (2006) a temperatura, assim como o pH, pode ter efeito
na ativação ou desativação do metabolismo das bactérias nitrificantes. Para estes autores,
temperaturas inferiores a 10 oC reduzem drasticamente a taxa de nitrificação.
A oxidação das formas amoniacais a nitrato ocorre por meio da liberação de íons H+
ao meio, e desta forma o controle da alcalinidade é fundamental para que não haja
interrupção do processo. Para equilíbrio do pH na faixa ideal (7,2) é necessário fornecer
alcalinidade suficiente de 7,14 gCaCO3 (g N-NH4+)-1 para garantir o tamponamento do
sistema, sem causar prejuízos aos microrganismos pela diminuição do pH (METCALF;
EDDY 2015; WEF, 2010).
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A disponibilidade de oxigênio é outro fator limitante do processo, sendo que para
alcançar a estabilidade da atividade metabólica das bactérias nitrificantes, a concentração
mínima de OD é de 2 mg L-1. O não atendimento a esta concentração acarreta na redução da
velocidade da reação, ao ponto de interromper totalmente o processo em concentrações
inferiores a 0,5 mg L-1 (BELTRAN, 2008; GRAY, 2004). Para garantir concentração de OD
superior à crítica nos pontos de difícil acesso no tanque de aeração, é importante manter a
oxigenação elevada proporcionando concentrações maiores no leito.
A fração de microrganismos nitrificantes também é associada à disponibilidade de
carga carbonácea no efluente, sendo que quanto menor for a relação carbono/nitrogênio
(C/N) maior será a disponibilidade dos microrganismos e a velocidade do processo. Isso
porquê o aumento da concentração de substrato para as bactérias nitrificantes estimula o
crescimento da biomassa e aumenta a competição por OD com as bactérias heterotróficas
(FU et al., 2009).
Em termos de valores, a relação C/N ideal para a nitrificação é inferior a 3, e relações
maiores a este valor podem interromper o processo pelo excesso de carbono, até este atingir
produção nula de nitrato (CALLADO; FORESTI, 2001).
Além dos fatores mencionados existem algumas substâncias que inibem a
nitrificação, como o próprio substrato, dependendo da concentração e do meio em que se
encontram (SANT’ANNA JUNIOR, 2010).

3.2.3 Desnitrificação

A redução dos compostos produzidos na nitrificação em óxido nítrico (NO), óxido
nitroso (N2O) e principalmente gás nitrogênio (N2), é denominada desnitrificação. A
desnitrificação é um processo respiratório anóxico, realizado por bactérias heterotróficas
facultativas ou quimoautotróficas, sendo a desnitrificação heterotrófica mais largamente
empregada. Os gêneros mais representativos de bactérias desnitrificantes são: Alcaligenes,
Paracoccus,

Pseudomonas,

Iobacillus

e

Iosphaera

(METCALF;

EDDY,

2015;

CIUDAD, 2007).
No processo heterotrófico a matéria carbonácea atua como fonte de carbono e de
energia para os microrganismos. Geralmente, a disponibilidade de carbono biodegradável no
efluente nitrificado é baixa, sendo necessário o suprimento com adição de compostos
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sintéticos ou pelo próprio substrato (SANT’ANNA JUNIOR, 2010).
Neste processo ocorre a redução assimilativa, na qual o nitrito (NO2-) é reduzido à
nitrato

(NO3-)

e

a

formas

intermediárias

gasosas

de

nitrogênio

(VAN HAANDEL; MARAIS, 1999; BITTON, 2005). A estequiometria do processo de
redução do NO2- e do NO3- é apresentada nas Equações 6 e 7, respectivamente.

+
2 NO2 + 6 H + 6 e → N2 + 2 OH + 2 H2O

(6)

+
2NO3 + 10 H + 10 e → N2 + 2 OH + 4 H2O

(7)

Nota-se que na redução do nitrato há transferência de cinco elétrons por átomo de
nitrogênio oxidado. Em termos equivalentes oxidimétricos 5/8 do oxigênio consumido na
nitrificação pode ser recuperado como “oxigênio equivalente” no processo de
desnitrificação, ou seja, o consumo líquido de oxigênio na remoção de nitrogênio é de
1,71 mgO2 mgN-1 (METCALF; EDDY, 2015; VAN HAANDEL; VAN DER LUBBE,
2012; ZOPPAS; BERNARDES; MENEGUZZI, 2016). Além da recuperação do oxigênio, a
desnitrificação gera alcalinidade, seguindo a relação estequiométrica de 3,57 gCaCO3 (gNNO3-)-1, recuperando metade da alcalinidade consumida na nitrificação (FERREIRA, 2000).

3.2.3.1 Fatores intervenientes na desnitrificação

Os principais parâmetros que controlam o processo de desnitrificação são
temperatura, pH, concentração de OD, disponibilidade de carbono, concentração de nitrato,
tempo de retenção celular e presença de substâncias tóxicas (METCALF; EDDY, 2015).
O bom desempenho das bactérias heterotróficas ocorre na faixa ampla de pH de 6,5 a
8,5 a temperatura próxima a 25 ºC. Por tratarem-se de microrganismos mais resistentes,
estes são capazes de adaptação mesmo quando submetidos a condições diferentes das ideais,
causando menos prejuízo ao processo.
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Ao considerar que a desnitrificação ocorre em ambientes anóxicos, o parâmetro
chave para o êxito do processo é a concentração do OD no meio. Van Haandel e Morais
(1999) comentam que o desempenho dos microrganismos desnitrificantes é favorecido em
concentrações inferiores a 0,5 mgO2 L-1. Em concentrações superiores a esta, as bactérias
deixam de usar os íons NO3- e NO2- como aceptores de elétron e passam a usar o oxigênio,
resultando no acúmulo das formas nitratadas.
Por ser a última etapa do processo convencional de tratamento, a matéria orgânica,
que poderia ser utilizada no processo, já foi removida. Diante disto, a adição da fonte de
carbono torna-se necessária, seja ela interna (ex: esgoto bruto) ou externa (ex: metanol ou
etanol). A aplicação de fontes oriundas de estágios anteriores à etapa de desnitrificação
torna-se atrativa do ponto de vista econômico para minimizar os custos do uso de doadores
de elétrons (PANTOJA FILHO, 2015).
Segundo Sant’anna Junior (2010) menor relação C/N diminui a taxa de
desnitrificação, levando ao acúmulo do nitrato no meio. O autor comenta também que a
relação adequada depende da natureza da fonte de carbono. Para a ocorrência da
desnitrificação Metcalf e Eddy (2015) sugerem relação C/N igual a 5.
Outro fator que pode diminuir a eficiência de desnitrificação, por competição pelo
nitrato, é a redução dissimilatória do nitrato à íon amônio (RDNA). Neste processo o
nitrogênio reduzido não é utilizado pela células. As etapas deste processo são descritas na
Equação 8.

-

-

NO3 → NO2 → NOH → NO2OH → NH4

+

(8)

Como apresentado, a primeira reação do RDNA é a redução do nitrato a nitrito, que
apesar de necessário para ocorrência do processo não é um passo limitante, afinal o nitrito
formado poderia ser convertido em gás nitrogênio pelas bactérias desnitrificantes no meio.
Sendo assim, o passo crítico é a conversão do nitrito em íon amônio (YE; THOMAS, 2001).
Os autores comentam ainda que o processo de RDNA tem por finalidade dispersar o
excesso de potencial redutor ou gerar amônia para assimilação e crescimento celular dos
microrganismos anaeróbios.
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3.3 Remoção de Fósforo

A remoção biológica dos compostos fosfatados passou a ser considerada após
estudos indicarem a capacidade dos flocos de sistemas de lodos ativados de absorverem
concentrações de fósforo do meio superiores ao necessário (JORDÃO; PESSOA, 2005).
O mecanismo de remoção biológica do fósforo é realizado em duas etapas, sendo na
primeira a fermentação anaeróbia, com estocagem de ácidos graxos voláteis, e na segunda
etapa a fase aeróbia, na qual ocorre absorção de fósforo para produção e manutenção de
novas células (SEDLAK ,1991).
A ocorrência da primeira etapa está associada a capacidade de algumas bactérias,
normalmente heterotróficas, acumularem fosfato solubilizado na forma de polifosfatos na
própria célula. A condição ideal para crescimento de bactérias heterotróficas está associada à
exposição do lodo a condições anaeróbias, onde a fração de fósforo no lodo tende a
aumentar. Isso deve-se ao estabelecimento de uma comunidade de microrganismos,
denominados organismos acumuladores de fosfato (OAF) (NÓBREGA, 2009).
Os OAF possuem no interior de suas células polifosfato (poli-P) e matéria
carbonácea facilmente biodegradável que, em condições anaeróbias liberam o fosfato
armazenado, obtendo energia para transporte do substrato e armazenamento de produtos
metabólicos orgânicos, como polihidroxialcalonatos (PHA) e polihidroxibutirato (PHB). A
liberação do fosfato resulta no aumento da concentração de fósforo no meio e na redução de
matéria orgânica, normalmente ácido graxos, devido à absorção pelos microrganismos. O
substrato adsorvido é armazenado no interior das células para ser utilizado em condições
aeróbias (METCALF; EDDY, 2015; CHEN et al., 2006).
Na segunda etapa, o PHB armazenado é oxidado em condições aeróbias e/ou
anóxicas, liberando energia para recuperar o fosfato liberado para crescimento dos
microrganismos. Vale mencionar que nesta etapa as bactérias armazenam mais fosfatos do
que liberam na fase anaeróbia, e esta característica é denominada de luxury uptake
(POWELL et al., 2008).
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3.3.1 Fatores Intervenientes na Remoção de Fósforo

Os principais fatores intervenientes na remoção biológica do fósforo são
temperatura, pH, OD e concentração de nitrato.
Segundo Erdal (2003), a temperatura dita os caminhos metabólicos dos organismos
acumuladores de fósforo. O autor comenta que em temperaturas superiores a 20 ºC a
diversidade de microrganismo no meio reduz a eficiência dos OAFs, devido à competição
por substrato. E em temperaturas mais baixas (5 ºC) a competição por substrato é menor,
resultando no aumento da população desses organismos, devido a capacidade de utilizarem
outras vias metabólicas.
Liu et al. (2007) observaram que o pH do afluente interfere diretamente no
desempenho dos OAFs. Segundo os autores, quanto maior o pH inicial menor será o
desempenho destes organismos, sendo a faixa de pH inicial de 6,4 a 7,2.
Outro parâmetro importante é a disponibilidade de OD no meio. Von Sperling (2002)
comenta que concentrações muito elevadas de OD na etapa de nitrificação, aumentam as
concentrações de OD no compartimento anóxico/anaeróbio, interferindo na etapa de
desnitrificação, e consequentemente aumentando a disponibilidade de nitrato no meio, outro
fator interveniente na eficiência de remoção de fósforo.
Para que ocorra remoção do fósforo é necessário manter as condições da zona
anaeróbia, com baixas concentrações de OD, pois os OAF são aeróbios facultativos e
priorizam o oxigênio disponível para metabolizar os ácidos graxos, interrompendo a
atividade metabólica responsável pela redução do fósforo (SHEHAB et al., 1996).
A disponibilidade de nitrato na zona anóxica/anaeróbia diminui a eficiência dos OAF
que competem com os desnitrificantes pela fonte de carbono. Todavia, o processo
simultâneo de remoção de nitrogênio e fósforo depende da carga de nitrato no meio anóxico.
Os organismos desnitrificantes acumuladores de fosfato (ODAFs) precisam ser expostos a
concentrações elevadas de nitrato para atenderem ao potencial de desnitrificação dos
organismos

desnitrificantes

comuns

e

estimularem

a

implantação

dos

ODAFs

(SANT’ANNA JUNIOR, 2010).
Lochmatter, Gonzalez-Gil e Holliger (2013) avaliaram a interferência das
concentrações de matéria orgânica, OD e nitrato na remoção simultânea de nitrogênio e
fósforo. No estudo, a taxa média de carregamento de fósforo aplicada foi de
0,08 kgP-PO4-3 m-3 d-1 e a eficiência de remoção variável de 88% a 98%, para diferentes
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condições analisadas.
Estes autores observaram que os períodos com menor disponibilidade de OD foram
mais favoráveis para o desempenho dos OAF, apresentando maior eficiência de remoção de
fósforo com menor consumo de matéria orgânica. Nessa condição os autores obtiveram
concentrações de íon amônio até o fim da aeração e as eficiências de remoção de fósforo e
nitrogênio foram de 90% e 60%, respectivamente. Com o aumento nas concentrações de OD
os autores observaram a nitrificação completa na fase aeróbia e déficit de desnitrificação,
acarretando acúmulo de nitrato e redução na eficiência de remoção de fósforo e nitrogênio
para 88% e 40%, respectivamente.
Zhao et al. (2016) obtiveram eficiência de nitrogênio total e fósforo de 80% e 94%,
com baixa relação C/N (4) e baixa taxa de aeração (0,5 mgOD L-1) em um sistema
combinado anaeróbio, anóxico e aeróbio na remoção simultânea de nitrogênio e fósforo.
Assim, entende-se que as diferentes configurações priorizam diferentes vias
metabólicas, sugerindo a necessidade do controle dos parâmetros para alcançar eficiência
satisfatória em termos de nutrientes.

3.4 Processos de Remoção Simultânea de Nitrogênio e Fósforo

Como alternativa ambientalmente segura e economicamente viável para adaptar as
estações de tratamento convencionais e proporcionar remoção de nutrientes, são estudados
configurações capazes de remover simultaneamente o nitrogênio e o fósforo.
Desde 1998, Von Loosdrecht e colaboradores buscam desenvolver e aprimorar
diferentes configurações de tratamento biológico que visam a remoção simultânea de
nitrogênio e fósforo. Dentre as configurações estudadas pelos autores pode-se elencar os
processos anaeróbio-anóxico-aeróbio (A2O), o processo University of Cape Town (UCT) e o
processo biológico-químico de remoção de nitrogênio e fósforo (SBQRNF, do inglês
Biological-Chemical Phosphorus and Nitrogen Removal) (XU; LIU; ZHU, 2011).
Estes processos são conhecidos como pré-anóxico, pois a zona anóxica é projetada
antes da aeróbia. Nestes sistemas o efluente aeróbio, com as formas nitratadas, é recirculado
para a zona anóxica, afim de proporcionar elétrons para ocorrência da desnitrificação dos
organismos acumuladores de fosfato (ODAFs) (LIU et al., 2013).
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Uma configuração pré-anóxica foi estudada por Zhao et al. (2016), o sistema préA2NSBR avaliado combinava dois processos em batelada sequencial, um A2SBR
(anaeróbio/anóxico), para desnitrificação dos organismos acumuladores de fosfato, e outro
N-SBR (biofilme nitrificante). Para promover a remoção simultânea de nitrogênio e fósforo
parte do efluente nitratado (N-SBR) foi recirculado no A2SBR para melhorar o desempenho
dos ODAFs.
As dificuldades encontradas pelos autores foram altas concentrações de amônia no
lodo do sistema N-SBR e presença de nitrito no efluente da fase anóxica, fato que sugere
ocorrência da desnitrificação incompleta, justificada pela baixa relação C/N na etapa. Para
amenizar as concentrações de amônia no lodo foi inserida uma fase aeróbia, para promover a
nitrificação. Apesar destas dificuldades, as eficiências obtidas quanto à remoção de
nitrogênio e fósforo foram de 75% e 94%, respectivamente.
Os impasses dos sistemas pré-anóxico A2O também foram reportados por Jaafari et
al. (2017) que observaram que a taxa de recirculação imposta ao sistema desnitrificante pode
prejudicar as bactérias anóxicas (ODAFs) e diminuir a eficiência do processo, devido ao
aumento de OD. Quando submetido à razão de recirculação igual a 4 os autores relataram
redução na eficiência de desnitrificação de 85% para 78% e de remoção de fósforo de 76%
para 71%.
É importante mencionar que em ambos os estudos os autores sugeriram que o
aumento do tempo de detenção hidráulica (θh) na fase anóxica poderia melhorar as
eficiências dos ODAFs.
Em busca de simplificar a operação detses processos e proporcionar condições para o
desenvolvimento dos ODAFs foi sugerida inserção do compartimento anóxico após a
nitrificação, e desta maneira, a recirculação do efluente nitrificado não será mais necessária
(XU; LIU; ZHU, 2011).
Em estudos realizados em configurações pós-anóxicas há menção de eficiências de
remoção de nitrogênio e fósforo próximas a 90%. Tsuneda et al. (2006) reportaram
eficiência de remoção de nitrogênio e fósforo de 83% e 92%, respectivamente, em um
sistema anaeróbio-aeróbio-anóxico (AOA) operado em batelada sequencial. Para obter estas
eficiências os autores inibiram a absorção do fósforo na fase aeróbia, com adição de fonte de
carbono, priorizando o desempenho da nitrificação e aumentando a qualidade do substrato
quanto às formas nitratadas. Desta forma, os autores melhoraram o desempenho dos
organismos ODAFs na fase anóxica.
Estes autores alertaram quanto às concentrações de carbono adicionadas na fase
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aeróbia, pois concentrações altas (superior a 40 mg L-1) inibiram o processo de nitrificação
resultando no decaimento do processo em geral.
Jiang et al. (2015) obtiveram eficiências de remoção de 99% para fósforo e 95% para
nitrogênio ao operaram um sistema AOA em batelada, sem adição de carbono na fase
aeróbia. Neste estudo, a alta taxa de fluxo de ar no reator aeróbio, maior que 6,5 L min-1,
priorizou as bactérias nitrificantes, inibiu a assimilação de fósforo e aumentou a
disponibilidade de substrato para os ODAFs na fase anóxica.
Liu et al. (2013) avaliaram um sistema AOA sem adição de fonte de carbono. Neste
estudo os autores chamaram atenção para o processo de desnitrificação, pois os substratos
orgânicos essenciais para a desnitrificação são geralmente consumidos na fase aeróbia.
Assim, os autores realizaram recirculação do efluente anaeróbio para a fase anóxica com a
intenção de melhorar o processo de desnitrificação dos ODAFs.
Em suma, o fundamento dos processos pré e pós-anóxicos consiste em proporcionar
a remoção biológica avançada de fósforo (RBAF) por meio dos organismos desnitrificantes
acumuladores de fosfato (ODAFs). Estes organismos diferenciam-se dos OAF por serem
capazes de consumir uma quantidade de fósforo maior do que a requerida para o
crescimento celular, e para metabolismo utilizam o nitrito ou nitrato como aceptor de
elétrons. As vantagens proporcionadas por estes organismos aos processos tradicionais de
tratamento de esgoto são menor produção de lodo, menor consumo de energia e menor
consumo de matéria carbonácea (JIANG et al., 2015).
Um levantamento de diferentes configurações avaliadas na remoção simultânea de
nitrogênio e fósforo é apresentado na Tabela 1.
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Tabela 1 - Levantamento de diferentes configurações que promovem a remoção simultânea de nitrogênio e fósforo.
Concentrações no
Eficiências de
*
Afluente
θh
Remoção %
Tipo do sistema
Efluente
(mg L-1)
(h)
DQO
NT
PO43DQO
NT
PO4-3Reator Anaeróbio, Aeróbio, Anóxico
Sintético
8
300
30
11
83
92
Reator Anaeróbio, Aeróbio, Anóxico
Sintético
8
512
41
5,6
70
87
Reator Anaeróbio, Aeróbio Anóxico
Esgoto doméstico
8
300
50
3,8
90
90
99
Reator Anaeróbio, Anóxico, Aeróbio e filtro aeróbio
Esgoto doméstico
7,6
319
80
6,6
99
80
94
Reator Anóxico I, Anóxico II e Aeróbio
Sintético
10,5
526
272
33
85
90
90
Reator Aeróbio – Anóxico de Leito Fixo
Efluente Anaeróbio
15
85
35,6
90
70
Reator Anaeróbio, Aeróbio, Anóxico
Sintético
12
371,5
48,1
14,2
86
91
90
Reator Anóxico-Aeróbio (SBR)
Sintético
24
4000
1000**
30,5
72
98
87
Reator Anaeróbio, Aeróbio, Anóxico
Esgoto sanitário
12
282
69
8
96
92
94
Reator Anóxico, Aeróbio
Sintético
12
400
40
20
99
70
Reator Anaeróbio, Aeróbio, Anóxico
Sintético
6,3
200
12,5
5
90
95
80
Reator Anaeróbio, Aeróbio, Anóxico
Sintético
9,5
520
40
10
97
70
51
Reator Anaeróbio, Aeróbio, Anóxico
Sintético
6
200
20
3
95
94
96
Reator Anaeróbio, Aeróbio, Anóxico
Esgoto doméstico
16
180
56
90
96
Legenda: *tempo de detenção hidráulica total dos sistemas; **Concentração em mg L-1 de nitrato.
Fonte: Autoria Própria (2018).

Referências
Tsuneda et al. (2006)
Xu et al. (2011)
Liu et al. (2013)
Zhang et al. (2014)
Reza e Cuenca (2015)
Pantoja et al. (2015)
Jiang et al. (2015)
Jena et al. (2016)
Wang et al. (2016)
Marin et al. (2016)
Simerci et al. (2016)
Ramos et al. (2017)
He et al. (2017)
Zhang et al. (2018)

25

26

Diante do exposto, observa-se que o alcance da eficiência significativa de remoção
simultânea de nitrogênio e fósforo esta relacionado à submissão do efluente a condições
anóxicas.
Ao considerar os processos de tratamento de esgoto mais comumente adotados no
Brasil (UASB + lodos ativados), a aplicação de uma etapa pós-anóxica pode proporcionar
melhor qualidade ao efluente, quanto à concentração de compostos nitrogenados e fosfatados,
além de ser uma alternativa estruturalmente viável e adaptável.
Diante disto, neste estudo foi avaliada a inserção de um reator anóxico ao tratamento
combinado anaeróbio-aeróbio. Assim como reportado por Liu et al. (2013), o processo de
desnitrificação no reator anóxico foi avaliado com e sem adição de fonte de carbono. Efluente
bruto usado na alimentação do sistema foi adotado como fonte de carbono para potencializar
o desempenho dos microrganismos desnitrificantes, reduzir os custos operacionais da adição
de carbono e por ser uma alternativa mais facilmente aplicada em estações de tratamento de
esgotos.
O desempenho do sistema AOA na eficiência de remoção de nitrogênio e fósforo
também foi avaliado com diferentes tempos de detenção hidráulica (θh), assim como no
estudo realizado por Ramos et al. (2017), que avaliaram um sistema AOA com diferentes θh
(15,5 h, 13 h, 11,5 h e 9,5 h) e obtiveram melhores eficiências de remoção de nitrogênio
(70%) e fósforo (51%) com menor θh.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

Neste item é descrita a metodologia aplicada para atender os objetivos pertinentes a
esta pesquisa, incluindo o sistema experimental, procedimento experimental, os ensaios
cinéticos e análise estatística.

4.1 Sistema Experimental

O sistema foi instalado no Laboratório de Saneamento (LabSan) do Departamento
Acadêmico de Construção Civil (DACOC) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
câmpus Curitiba, sede Ecoville. O sistema é composto por três reatores em série, sendo um
reator anaeróbio híbrido, um reator aeróbio de leito fixo e um reator anóxico de leito fixo,
denominado sistema AOA. As principais características dos reatores anaeróbio, aeróbio e
anóxico são apresentadas na Tabela 2 e o desenho esquemático do sistema está apresentado na
Figura 2.

Tabela 2 - Principais características dos reatores anaeróbio, aeróbio e anóxico
Características
Anaeróbio
Altura Total (m)
1,0
Altura Útil (m)
0,9
Área da Base do Reator (m2)
0,02
Volume Total (L)
25,0
Volume Útil (L)
22,1
Porcentagem do Meio suporte* (%)
34
Legenda: * Porcentagem calculada considerando a altura útil do reator.

Aeróbio
1,0
0,9
0,02
21,4
19,9
69

Anóxico
1,0
0,9
0,02
21,4
17,4
87
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Figura 2 - Desenho esquemático do sistema experimental.
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Fonte: Autoria Própria (2018).
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O reator anaeróbio híbrido combina um reator de manta de lodo e fluxo ascendente
(tipo UASB) e um filtro anaeróbio em um única unidade. Este reator foi confeccionado em
vidro temperado de 8 mm de espessura, com base retangular de dimensões 0,12 x 0,20 m, 1 m
de altura, volume total de 25 L e volume útil de 22,1 L.
A fixação do leito foi realizada entre dois separadores trifásicos (gás-sólido-líquido),
que tinham por finalidade coletar o biogás produzido no leito reacional. O separador trifásico
inferior foi instalado a 0,35 m da base do reator e o separador superior a 0,8 m da base do
reator, ambos com capacidade de armazenamento de 0,46 L de biogás. Os separadores foram
confeccionados em vidro temperado de 8 mm de espessura, com volume total de 0,5 L.
O volume do biogás produzido no leito reacional foi medida por um sistema de
quantificação por deslocamento líquido, constituído por dois selos hídricos, um conectado ao
separador trifásico inferior com volume de 500 mL e outro ao separador superior com volume
de 250 mL. Ambos os selos hídricos interligavam a saída do biogás a um tanque de
armazenamento, confeccionado em Policloreto de Polivinila (PVC), com dimensões de
0,38 x 0,26 e volume total de 20 L.
O reator aeróbio foi confeccionado em vidro temperado de 8 mm de espessura, com
base retangular de dimensões 0,1 x 0,2 m, altura de 1 m, volume total de 21 L e volume útil
de 19,9 L.
A aeração do reator foi promovida por um compressor de ar, da marca BOYU modelo
ACQ-008, medida por um fluxômetro para controle da vazão de aeração de 7 L min-1. A
difusão do ar foi proporcionada por um sistema constituído de seis pedras porosas, com
dimensões de 0,04 x 0,05 m, posicionado na base do reator.
O reator anóxico foi confeccionado em vidro temperado de 8 mm de espessura, com
base retangular de dimensões 0,1 x 0,2 m, altura de 1 m, volume total de 21 L e volume útil
de 17,4 L.
O sistema foi alimentado com esgoto sanitário sintético armazenado em um
reservatório com volume de 250 L. A alimentação do reator anaeróbio foi realizada por uma
bomba dosadora de diafragma solenóide ProMinent, modelo Beta® e dos reatores aeróbio e
anóxico por bombas dosadoras de diafragma solenóide Prominent, modelo Concept plus. Os
reatores foram operados com fluxo contínuo e sentido ascendente do escoamento, e mantidos
à temperatura ambiente.
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4.1.1 Meio Suporte

No reator anaeróbio híbrido, aproximadamente 34% da altura útil foi preenchida com
anéis corrugados de Policloreto de Polivinila (PVC) de 0,02 m de diâmetro, 0,03 m de
comprimento e 9,2 10-3 m2 g-1 de área superficial por unidade, que serviram de meio suporte
para fixação da biomassa. A disposição deste material foi feita de forma aleatória entre o
primeiro e o segundo separador trifásico.
O mesmo material foi utilizado como meio suporte nos reatores aeróbio e anóxico,
porém com 0,05 m de diâmetro, 0,03 m de comprimento e 7,9 10-3 m2 g-1 de área superficial
por unidade. O material foi colocado ao longo do leito reacional, de ambos os reatores,
preenchendo 69% da altura útil do reator aeróbio e 87% da altura útil do reator anóxico.
Gonçalves et al. (2001) indicam que os materiais a serem utilizados como meio
suporte para a biomassa devem ser inertes, não biodegradáveis e indeformáveis, para que o
suporte conserve suas características por vários anos de operação de sistemas de tratamento
de esgotos.
Vendramel et al. (2015) verificaram tais características nos anéis corrugados de PVC,
e destacaram a capacidade desse meio suporte de promover o desenvolvimento rápido da
biomassa, proporcionar estabilidade operacional ao reator e diminuir a perda de sólidos na
saída do sistema.
A partir destas constatações foi definida a utilização dos anéis corrugados de PVC
neste estudo.

4.1.2 Inóculo

Após a montagem e instalação do sistema experimental, foi feita a inoculação dos
reatores com lodo proveniente de Estações de Tratamento de Esgotos, da região metropolitana
de Curitiba/PR.
O reator anaeróbio foi inoculado com aproximadamente 6 L de lodo anaeróbio
floculento. Este reator já estava em operação desde 2015 e as características do inóculo foram
citadas por Godinho (2017). O reator aeróbio foi inoculado com aproximadamente 10 L de
lodo aeróbio e o reator anóxico com aproximadamente 7 L de lodo floculento anaeróbio.
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As características dos inóculos em termos de concentração de sólidos totais (ST),
sólidos totais fixos (STF) e sólidos totais voláteis (STV), antes da inoculação nos reatores, são
apresentadas na Tabela 3.

Tabela 3 - Características físicas e químicas dos lodos de inóculo .
Lodo Anaeróbio (Reator Anóxico)

Lodo Aeróbio

n
X
DP
Mín
Máx
X
DP
Mín
ST (g L-1)
3
30,3
0,6
29,8
11,0
8,2
0,6
29,8
STF (g L-1)
3
10,7
0,4
10,3
19,9
2,0
0,4
10,3
STV (g L-1)
3
19,6
0,3
19,4
0,7
6,3
0,3
19,4
Legenda: ST = Sólidos Totais; SFT = Sólidos Totais Fixos; SVT = Sólidos Totais Voláteis; n
amostras; X = Média; DP = Desvio Padrão; Mín = valor mínimo; Máx = valor máximo.
Fonte: Autoria Própria (2018).

Máx
11,0
19,9
0,7
= Número de

4.1.3 Substrato

O sistema foi alimentado com esgoto sanitário sintético (substrato) devido à distância
entre a rede coletora de esgotos e o Laboratório de Saneamento, local de instalação do
sistema.
O substrato sintético foi preparado de acordo com adaptação da metodologia descrita
por Torres (1992) (Tabela 4).

Tabela 4 - Composição do esgoto sanitário sintético.
Componentes
Extrato de Carne
Amido Solúvel P.A. (C6H10O5)n
Farinha de Trigo
Sacarose (C12H22O11)
Cloreto de Amônio P.A – ACS (NH4Cl)
Óleo Vegetal
Detergente
Celulose Microcristalina U.S.P
Cloreto de Sódio P.A. (NaCl)
Cloreto de Magnésio P.A. (MgCl26H2O)
Cloreto de Cálcio Anidro P.A. (CaCl2)
Fosfato de Potássio Mono. P.A – ACS (KH2PO4-3)
Bicarbonato de Sódio P.A – ACS (NaHCO3)
Fonte: Adaptado de Torres (1992).

Concentração (mg L-1)
0,20
0,05
0,20
0,0575
0,051
0,0051
2 gotas L-1
0,03
0,25
0,007
0,0045
0,0264
0,20

DQO (mg L-1)
0,32
0,17
0,13
0,18
0,05
0,04
0,03
-
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A partir desta metodologia, o substrato utilizado apresentou características que variam
entre médio e forte segundo Metcalf e Eddy (2015), com concentrações médias de matéria
carbonácea em termos de DQO de 549 mg L-1, de nitrogênio em termos de NTK de 50 mg L-1
e fósforo em termos de ortofosfato de 17 mg L-1.

4.2 Procedimento Experimental

O início de operação do sistema foi dado após a inoculação dos reatores aeróbio e
anóxico, ressaltando que o reator anaeróbio já estava em operação. Para adaptação do inóculo,
antes do início de operação, os reatores foram alimentados com esgoto sanitário bruto e
mantidos em batelada por dois dias. Desde a inoculação o reator aeróbio foi submetido a
aeração contínua.
Após este período, o sistema foi conectado a bombas de alimentação e operado em
regime de escoamento ascendente, fluxo contínuo com vazão de 2,75 L h-1 e Tempo de
Detenção Hidráulica (θh) de 8 h para o reator anaeróbio, 7,3 h no reator aeróbio e 6,4 h no
reator anóxico.
Com a verificação do Estado de Equilíbrio Dinâmico Aparente (EEDA) do sistema,
por meio de análises físico-químicas realizadas desde o início de operação do sistema, foi
iniciado o período de operação na Etapa 1.
Para alcançar os objetivos propostos, o sistema foi submetido a quatro diferentes
etapas, nas quais foram analisadas a influência do θh e da adição da fonte externa de carbono
no compartimento anóxico. Na Tabela 5 pode ser observado um resumo das condições
adotadas para cada uma das etapas de operação do sistema.

Etapa

Início
1

Tabela 5 - Resumo das condições operacionais as quais o sistema foi submetido.
Operação
Q (L h-1)
Qc
Rc
Va (m h-1)
n
o
( dia)
An.
Ae.
Anx. (L/h) (Qc/Q) An. Ae. Anx.
An.
0 a 47
2,75 2,75
2,75
0,11 0,12 0,14
8,0
48 a 95

2,75

2,75

2,75

-

-

0,11

0,12

0,14

4

8,0

θh (h)
Ae. Anx.
7,3
6,4
7,3

6,4

2
95 a 155
2,75 2,75
2,75
0,5
0,2
0,11 0,12 0,14
3
8,0
7,3
6,4
3
155 a 218
5,5
4,75
2,75
0,9
0,9
0,14
3
4,0
4,0
6,4
4
218 a 238
5,5
2,75
2,75
0,9 0,12 0,14
1
4,0
7,3
6,4
Legenda: (Q) = Vazão; (Qc) = Vazão da adição de fonte de carbono; (Rc) = Razão da adição de fonte de carbono; (Va) =
Velocidade ascensional; n = número de perfis; θh = Tempo de detenção hidráulico; (An.) = Reator Anaeróbio; (Ae.) =
Reator Aeróbio; (Anx.) = Reator Anóxico.
Fonte: Autoria Própria (2018).
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Um resumo das variações das concentrações de matéria carbonácea, nitrogenada e
fosfatada é apresentado na Tabela 6, juntamente com as cargas orgânicas e volumétricas
aplicadas no sistema AOA, nas diferentes etapas de operação.

Tabela 6 - Resumo das concentrações e cargas aplicadas no sistema AOA
Carga Orgânica
Concentração
Carga Orgânica
Relação
Etapa
Volumétrica
-1
-1
(mg L )
(g d )
C/N
-3 -1
(g m d )
DQO
NT
PT
DQO
NT
PT
DQO
NT
PT
DQO/NT
1
456
51
17
30
3,4
1,1
1368
153
51
8,9
2
613
49
15
40
3,2
0,9
1839
147
45
12,5
3
555
54
18
73
7,1
1,2
3330
324
108
10,2
4
572
60
20
76
7,9
1,3
3432
360
120
9,5
Legenda: NT = somatório das concentrações de NTK, nitrito (LOD < 0,05 mg L-1) e nitrato (LOD < 0,05 mg L-1).
Fonte: Autoria Própria (2018).

Como apresentado, a Etapa 1 foi iniciada a partir do 48° dia de operação, após o
sistema atingir o EEDA, com vazão de 2,75 L h-1 e θh de 8 h para o reator anaeróbio, 7,3 h no
reator aeróbio e 6,4 h no reator anóxico. Nesta etapa, o sistema foi avaliado por meio de 4
perfis de amostragem temporal.
A temperatura média entre os dias de operação foi de 19 ºC, e o afluente utilizado
proporcionou ao sistema cargas carbonácea, nitrogenada e fosfatada médias de 30 gDQO d-1,
3,4 gNT d-1, 1,1 gPT d-1, respectivamente, correspondendo a carga carbonácea volumétrica de
1368 gDQOm-3 d-1, carga nitrogenada volumétrica de 153 gNT m-3 d-1 e carga fosfatada
volumétrica de 51 gPT- m3 d-1.
Após este período teve início a Etapa 2, com adição de 20% de efluente bruto no
reator anóxico. Até alcançar o EEDA da nova condição, o sistema foi monitorado
semanalmente e somente depois foi dado início a avaliação do sistema.
O primeiro dos 3 perfis realizados na Etapa 2 foi realizado no 123° dia de operação,
nas mesmas condições de vazão e θh da Etapa 1. Nesta etapa as características do afluente
foram mantidas similares às da Etapa 1, com cargas médias carbonácea, nitrogenada e
fosfatada de 40 gDQO d-1, 3,2 gNT d-1, 0,9 gPT d-1, respectivamente, correspondendo a carga
carbonácea

volumétrica

de

1839 gDQOm-3 d-1,

carga

nitrogenada

volumétrica

de

147 gNT m-3 d-1 e carga fosfatada volumétrica de 45 gPT m3 d-1.
A Etapa 3 foi iniciada no 155° dia de operação do sistema e após a constatação do
EEDA da nova condição foi realizado o primeiro dos 3 perfis de amostragem temporal, no
183o dia de operação. Nessa etapa, foi retirada a fonte de carbono no reator anóxico e as
vazões dos reatores anaeróbio, aeróbio e anóxico foram de 5,5 L h-1, 5,0 L h-1 e 2,75 L h-1,
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respectivamente, o que proporcionou θh de 4 h para o processo anaeróbio, 4 h no processo
aeróbio e 6,4 h no processo anóxico.
A temperatura média entre os dias de operação foi de 21 ºC, e o afluente utilizado
proporcionou ao sistema cargas carbonácea, nitrogenada e fosfatada médias de 73 gDQO d-1,
7,1 gNT d-1, 1,3 gPT d-1, respectivamente, correspondendo a carga carbonácea volumétrica de
3330 gDQOm-3 d-1, carga nitrogenada volumétrica de 324 gNT m-3 d-1 e carga fosfatada
volumétrica de 108 gPT m3 d-1.
A Etapa 4 foi iniciada a partir do 218° dia de operação do sistema e o perfil foi
realizado no 233o dia de operação, após a verificação do EEDA. Nessa etapa, o θh do reator
aeróbio foi aumentado com o intuito de potencializar a oxidação do nitrogênio amoniacal.
Assim, as vazões dos reatores anaeróbio, aeróbio e anóxico foram de 5,5 L h-1, 2,75 L h-1 e
2,75 L h-1, respectivamente, o que proporcionou θh de 4 h para o reator anaeróbio, 7,3 h no
reator aeróbio e 6,4 h no reator anóxico.
A temperatura média entre os dias de operação foi de 21 ºC, e o afluente utilizado
proporcionou ao sistema cargas carbonácea, nitrogenada e fosfatada médias de 76 gDQO d-1,
7,9 gNT d-1, 1,3 gPT d-1, respectivamente, correspondendo a carga carbonácea volumétrica de
3432 gDQOm-3 d-1, carga nitrogenada volumétrica de 360 gNT m-3 d-1 e carga fosfatada
volumétrica de 120 gPT m3 d-1.
Os perfis de amostragem temporal realizados, fundamentaram-se em avaliar o
comportamento do sistema ao longo de 24 h, por meio de determinações físico-químicas dos
parâmetros operacionais (Tabela 7). Para isto foram coletadas amostras do afluente e efluente
de cada reator em intervalos de 3 h durante 24 h.

Tabela 7 - Parâmetros físico-químicos analisados na avaliação do sistema AOA.
Parâmetros
Método de Análise
N° do Método
Referência
TL (°C)
Potenciométrico
pH
Potenciométrico
4500_H+
Rice et al. (2012)
Potencial de Oxirredução
Potenciométrico
2580_ORP
Rice et al. (2012)
Turbidez (UNT)
Nefelométrico
2130_UNT
Rice et al. (2012)
AT (mgCaCO3 L-1)
Titulométrico
Ripley et al. (1986)
AB (mgCaCO3 L-1)
Titulométrico
Ripley et al. (1986)
AV (mgHAc L-1)
Titulométrico
Dillalo e Albertson (1961)
OD (mg L-1)
Polarográfico*
4500_O
Rice et al. (2012)
DQO (Amostras bruta e filtrada) (mg L-1)
Espectrofotométrico
5220_D
Rice et al. (2012)
NTK (mgNTK L-1)
Titulométrico
4500_NTK
Rice et al. (2012)
N-amoniacal (mgNH4+L-1)
Titulométrico
4500_NH4+
Rice et al. (2012)
Nitrito (mgNO2- L-1)
Espectrofotométrico
4500_NO2
Rice et al. (2012)
Nitrato (mgNO3- L-1)
Espectrofotométrico
4500_NO3
Rice et al. (2012)
Fósforo Total (mgPO4-3 L-1)
Espectrofotométrico
4500_P
Rice et al. (2012)
Nota: * Concentração de oxigênio dissolvido determinada pela sonda YSI, modelo F-1550A.
Fonte: Autoria Própria (2018).
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Para melhor compreensão das alterações realizadas no sistema é apresentado um
fluxograma esquemático das etapas na Figura 3.

Figura 3 - Fluxograma das etapas experimentais realizadas neste trabalho.

Legenda: θhan = Tempo de detenção hidráulico no reator anaeróbio; θhae = Tempo de detenção
hidráulico no reator aeróbio; θhanx = Tempo de detenção hidráulico no reator anóxico; Qan = vazão
no reator anaeróbio; Qae = vazão no reator aeróbio; Qanx = vazão no reator anóxico; n = número de
perfis realizados; Rc = Razão da adição de fonte de carbono.
Fonte: Autoria Própria (2018).

4.2.1 Eficiências de Remoção

As eficiências do sistema na remoção de nitrogênio total, processo de nitrificação e de
desnitrificação, foram calculadas para cada etapa de acordo com as Equações 8, 9 e 10,
respectivamente.

NT (%) =

!"#!"#$ ! !"#!"#$# ! !"!" ! !"!"
!"#!"#$

x 100

(8)
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Nitrificação (%) =

!"#!"#$ !!"#!"#$

Desnitrificação (%) =

!"#!"#$

x 100

!"#!"#$ ! !"#!"#$ ! !"!" ! !"!"
!"#!"#$ ! !"#!"#$

(9)

x 100

(10)

Em que:
NTKAflu = Concentração de NTK no afluente (mgNTK L-1);
NTKEflu = Concentração de NTK no efluente (mgNTK L-1);
NO3E = Concentração de nitrato no efluente (mgNO3- L-1);
NO2E = Concentração de nitrito no efluente (mgNO2- L-1).

4.3 Ensaios Cinéticos

Ao final das Etapas 2 e 3 foram retiradas amostras de lodo de cada reator para
determinar as velocidades aparentes dos processos de nitrificação e desnitrificação por meio
dos ensaios cinéticos.
A modelagem cinética foi baseada na remoção de nitrogênio nas formas de Namoniacal (ensaio de nitrificação), nitrito (ensaio de nitrificação) e nitrato (ensaio de
desnitrificação), por meio de perfis de amostragem temporal com determinação da
concentração do substrato no meio líquido.
Para determinar a ordem da reação foi utilizado o método integral que supõe uma
determinada ordem de reação e a integra para modelar o sistema em batelada. Uma reação é
de ordem zero quando a velocidade de reação é independente da concentração do substrato,
como expressado na Equação 11.

r! =

!"!
!"

=k

(11)
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Em que:
rN = velocidade específica de consumo de nitrogênio (mgN-NH4+ gSSV-1 h-1);
CN = concentração de nitrogênio por unidade de massa de SSV no tempo
(mgN-NH4+ gSSV-1 h-1);
k = constante cinética da ordem da reação do modelo;
t = tempo (horas).

Integrando a Equação 11 de uma concentração de substrato inicial (CN0) em um tempo
inicial t0 pra uma concentração CN no tempo t, obtém-se a expressão que indica a variação da
concentração de substrato linearmente com o tempo (Equação 12).

C! = C!" − kt

(12)

Diz-se que uma reação é de primeira ordem quando a velocidade de reação é
proporcional à concentração de substrato, com expressado na Equação 13.

r! =

!"!
!"

= kC!

(13)

Integrando a Equação 13 de uma concentração de substrato inicial (CN0) em um tempo
inicial t0 pra uma concentração CN no tempo t, obtém-se a Equação 14.

!

ln ! ! = −!"
!"

(14)

No ensaio de desnitrificação via nitrato, verificou-se comportamento de cinética em
série, com formação de nitrito como intermediário, como pode ser visualizado na Equação 15.
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NO3-

→ NO2-

→ N2

(15)

Assim, foram determinadas as velocidades específicas de consumo de nitrato (rN1) e de
consumo de nitrito (rN2). A análise dos resultados obtidos foi feita por meio de ajuste de
modelo cinético aos perfis de amostragem temporal da concentração de nitrato e nitrito. Os
resultados são apresentados na forma de gráficos gerados na ferramenta computacional
Microsoft Excel.
Os ensaios foram conduzidos em reatores em batelada (erlenmeyers de 125 mL) de
acordo com metodologia utilizada por Moura (2014), sendo analisados 3 estudos distintos:
nitrificação via N-amoniacal, nitrificação via nitrito e desnitrificação via nitrato.

4.3.1 Nitrificação via N-amoniacal e Nitrito

Ambos os experimentos foram realizados com erlenmeyers de 125 mL em uma mesa
agitadora “shaker” com agitação controlada a 150 rpm e temperatura de 30 °C. No ensaio de
nitrificação via N-amoniacal 20 g de lodo úmido (aproximadamente 20 mL) e 70 mL de
efluente proveniente do reator anaeróbio foram colocados em cada erlenmeyer.
No ensaio de nitrificação via nitrito, uma solução de NaNO2, com concentração de
aproximadamente 15 mg L-1 de nitrogênio na forma de nitrito foi preparada e inserida no
volume de 10 mL em cada erlenmeyer com 20 g de lodo úmido e 60 mL de efluente
anaeróbio.
Após o preparo dos meios, os erlenmeyers foram conectados à um aerador de aquário
a fim de fornecer aos sistemas oxigênio em excesso. Também foram utilizadas pedras porosas
para promover a difusão de ar no meio líquido. Com os sistemas já montados, os reatores em
batelada foram colocados na mesa shaker para promover agitação e manter a temperatura do
ensaio.
Para obtenção da curva de variação dos elementos durante os ensaios, foram coletadas
amostras em tempos pré-determinados. No ensaio de nitrificação via N-amoniacal as coletas
foram realizadas de hora em hora e foram avaliadas as concentrações de N-amoniacal, nitrito
e nitrato. Para o ensaio de nitrificação via nitrito as coletas foram realizadas de 40 em 40
minutos e foram determinadas as concentrações de nitrito e nitrato.
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Com o término dos ensaios foram determinadas as concentrações de sólidos suspensos
totais (SST), fixos (SSF) e voláteis (SSV) a partir de metodologias reportadas por Rice et al.
(2012).

4.3.2 Desnitrificação via Nitrato

No ensaio cinético de desnitrificação via nitrato, correspondente à Etapa 2, os frascos
foram inoculados com 20 g de lodo úmido, 14 mL de efluente bruto e 56 mL de efluente
proveniente do reator aeróbio. No ensaio correspondente à Etapa 3, os frascos foram
inoculados com 20 g de lodo úmido e 70 mL de efluente proveniente do reator aeróbio. Essas
proporções foram determinadas a fim de simular a condição do sistema em cada etapa.
Em ambos os ensaios, após o preparo do meio, nitrogênio gasoso foi injetado por
3 minutos em cada erlenmeyer a fim de diminuir a concentração de OD presente no meio.
Após esse procedimento os frascos foram fechados e colocados na mesa shaker com agitação
de 150 rpm a temperatura constante de 30 °C.
As amostras para determinação da concentração de nitrito e nitrato foram coletadas de
24 em 24 minutos. Ao término do ensaio foram determinadas as concentrações de SST, SSF e
SSV a partir das metodologia reportadas por Rice et al. (2012).

4.4 Análise Estatística

A fim de resumir os dados obtidos ao longo do procedimento experimental foi
aplicada estatística descritiva, compreendendo valores de média aritmética, desvio padrão,
mínimo, máximo e coeficiente de variação. A distribuição normal dos valores de DQO, NTK,
N amoniacal, fósforo, nitrificação e desnitrificação, foi verificada pelo teste não paramétrico
de Shapiro-Wilk.
A compreensão e comparação dos conjuntos de dados, obtidos ao longo das etapas,
foram realizadas por meio da aplicação do teste ANOVA para distribuição normal e teste de
Kruskal-Wallis para distribuição não normal. A diferença significativa entre os dados foi
analisada pelo pós-teste de Tukey para as amostras que apresentaram distribuição normal e
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pelo pós-teste de Student-Newman-Keuls para as amostras que não apresentaram distribuição
normal.
Com o intuito de avaliar o grau de influência da adição de carbono no compartimento
anóxico, a Etapa 2 foi avaliada quanto à eficiência dos parâmetros analisados. As seguintes
hipóteses foram aventadas:
•

H0: a inserção de carbono não interfere na remoção do parâmetro avaliado;

•

H1: a inserção de carbono interfere na remoção do parâmetro avaliado.

Para avaliar a influência da redução do tempo de detenção hidráulica (θh) nos reatores
anaeróbio e aeróbio, a Etapa 3 foi avaliada quanto à eficiência dos parâmetros analisados. As
seguintes hipóteses foram aventadas:
•

H0: a redução do θh não interfere na remoção do parâmetro avaliado;

•

H1: a redução do θh interfere na remoção do parâmetro avaliado.

Para as avaliações e comparações, a hipótese nula foi rejeitada para p-valor ≤ 0,05
(nível de significância), sendo aceita então a hipótese alternativa nesta condições.

4.5 Análises Microbiológicas

Além das análises de parâmetros operacionais e cinéticos, foram realizados ensaios de
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) de amostras do biofilme retiradas dos reatores,
para obter fotomicrografias das estruturas dos biofilmes.
As amostras coletadas ao final do período de operação foram submetidas a tratamento
prévio, composto pelas etapas de fixação, desidratação e secagem conforme metodologia
utilizada por Araújo (1995), a fim de observar as características do biofilme formado.
Após a coleta, aproximadamente 20 mL das amostras foram filtradas em membranas
de microfibra de vidro, com abertura de 0,45 µm e diâmetro de 47 mm, e mergulhadas em
solução de glutaraldeído 2,5% em tampão fosfato 0,1 M (pH = 7,3) durante 12 h a
temperatura de 4 oC. Em seguida, as amostras foram submetidas a três lavagens com solução
de tampão fosfato (0,1 M e pH 7,8), sendo que cada uma dessas lavagens teve duração de
10 minutos.
Posteriormente, as amostras foram desidratadas em solução de etanol nas
concentrações de 50%, 70%, 80%, 90%, 95% e 100%, permanecendo em cada uma delas por
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10 minutos. Após a desidratação, as amostras foram colocadas em estufa a temperatura de
60 oC para secagem completa do material.
Cada uma das amostras foi fixada em membrana de fibra de vidro, com auxílio de
esmalte incolor, e encaminhada ao Centro Multiusuário de Caracterização de Materiais da
UTFPR, câmpus Curitiba, sede Centro.
Antes da observação, as amostras foram fixadas em suportes metálicos com fitas de
carbono e recobertas com ouro no metalizador Quorum, modelo Q150RES, para evitar o
acúmulo de cargas negativas e possibilitar registro das imagens no microscópio eletrônico de
varredura Zeiss, modelo EVO/MAI 15 (DEDAVID; GOMES; MACHADO, 2007).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste item são apresentados os resultados obtidos ao longo do procedimental
experimental descrito no item 4.3, além de discussões pertinentes aos dados referentes ao
desempenho de remoção de matéria carbonácea, nitrogenada e fosfatada.

5.1 Caracterização Físico-Química do Afluente

Os resultados da caracterização do afluente foram obtidos a partir de análises físicoquímicas realizadas em 11 perfis de amostragem temporal. Um resumo das principais
características do afluente, com resultados da estatística descritiva, compreendendo valores de
média aritmética (X), desvio padrão (DP), mínimo, máximo e coeficiente de variação (CV)
das variáveis analisadas, é apresentado na Tabela 8.

Tabela 8 - Resumo das características físico-químicas do afluente obtidas nos perfis de amostragem
temporal.
Parâmetros
n
X
DP
Mín
Máx
CV
pH
99
6,7
0,4
6,0
7,7
5,9
TL (°C)
99
19
1,5
16
22
7,8
AB (mgCaCO3 L-1)
99
142
26
49
223
18
AT (mgCaCO3 L-1)
99
198
39
117
300
20
AV (mg L-1)
99
60
10
23
91
17
DQObruta (mg L-1)
198
534
105
314
777
20
DQOfiltrada (mg L-1)
198
204
31
82
317
15
NTK (mg L-1)
90
50
8
32
68
16
N-NH4+ (mg L-1)
90
39
9
23
59
23
N-NO2- (mg L-1)
90
0,06
0,03
0
0,3
50
N-NO3- (mg L-1)
90
1,4
1,5
0
6,5
107
PO43 (mg L-1)
90
17
3
9
22
18
Legenda: n: número de amostras; X: média aritmética; DP: desvio padrão; Mín: valor mínimo; Máx: valor
máximo; CV: coeficiente de variação; pH: Potencial Hidrogeniônico; TL (ºC) – temperatura do líquido; AB:
alcalinidade a bicarbonato; AT: alcalinidade total; AV: ácidos voláteis; DQO: demanda química de
oxigênio; NTK: nitrogênio total Kjeldahl; N-NH4+: nitrogênio amoniacal; N-NO2-: nitrito; N-NO3-: nitrato;
P-PO43-– fósforo total.
Fonte: Autoria Própria (2018).

Como apresentado na Tabela 8, a temperatura do líquido (TL) no afluente do sistema
AOA, resultou em média de 19 °C, com valor mínimo de 16 °C e máximo de 22 °C. Segundo
Zoppas, Bernardes e Meneguzzi (2016), a baixa amplitude térmica é relevante no tratamento
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biológico, uma vez que os microrganismos são sensíveis a mudanças bruscas da temperatura e
podem reduzir a capacidade metabólica.
Para Guo et al. (2016), a temperatura ideal para aumentar as taxas de reação biológica
é próxima a 30 °C, ou seja, superior à faixa reportada nesse estudo de 16 °C a 21 °C.
As variações das médias do pH, alcalinidade total, ácidos voláteis, DQO nas amostras
brutas e filtradas, NTK e fósforo são apresentadas na Figura 4. Os dados correspondem aos
valores das médias dos dias dos perfis de amostragem temporal.

Figura 4 - Média das variações diárias do afluente para pH (a), Alcalinidade Total (b), Ácidos Voláteis (c),
DQO nas amostras brutas e filtradas (d), NTK (e) e Fósforo (f).
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Legenda: O primeiro ponto corresponde ao 48o dia de operação.
Fonte: Autoria Própria (2018).
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Vale ressaltar que os gráficos de dispersão apresentados têm os pontos ligados por
linhas no intuito de melhorar a visualização dos resultados obtidos e não representam
qualquer tendência matemática.
Como apresentado na Figura 4a, os valores de pH no afluente mantiveram-se na faixa
recomendada de 6,0 a 7,7 para o bom desempenho dos processos anaeróbios. Metcalf e Eddy
(2015) sugerem que valores de pH entre 5,0 e 7,4 são ideais para promover o crescimento dos
microrganismos anaeróbios.
A alcalinidade total no afluente variou de 117 mgCaCO3 L-1 a 300 mgCaCO3 L-1, com
média de 198 mgCaCO3 L-1. De acordo com Metcalf e Eddy (2015), a disponibilidade de
alcalinidade é fundamental para neutralização dos ácidos voláteis produzidos na digestão
anaeróbia e tamponamento do reator.
A concentração de ácidos voláteis no afluente variou de 23 mgHAc L-1 a
91 mgHAc L-1, com média de 60 mgHAc L-1, ou seja, manteve-se abaixo de 200 mgHAc L-1,
como recomendado por Chernicharo (2006) para o bom desempenho do processo anaeróbio.
Foi observada variação na concentração de ácidos voláteis que pode ser justificada pela
degradação da matéria carbonácea em virtude do armazenamento afluente.
A concentração da matéria carbonácea em termos de DQO bruta resultou em média de
534 mgDQO L-1. Em termos de DQO filtrada, a média afluente foi de 204 mgDQO L-1,
apontando que a matéria carbonácea suspensa correspondeu a 62% da DQO bruta.
De acordo com Metcalf e Eddy (2015) a relação DQO filtrada/bruta indica a presença
da matéria carbonácea na forma de sólidos dissolvidos, assim pode-se dizer que neste estudo,
39% da matéria carbonácea estava presente na forma de sólidos dissolvidos e 61% na forma
de sólidos em suspensão.
As concentrações médias de NTK e N-amoniacal foram de 50 mgNTK L-1 e
39 mgN-NH4+ L-1, ou seja, 76% da matéria nitrogenada corresponde à fração amoniacal.
Segundo Chernicharo (2006), o coeficiente de produção celular da biomassa é
determinado pela relação DQO:NTK, que pode ser considerado como elevado quando 200:1 e
baixo quando 70:1. Neste estudo, a relação DQO:N afluente foi de 8:1.
As concentrações de nitrito e nitrato foram inferiores ao limites mínimos de
quantificação (LOQ) dos métodos de 0,05 mgN-NO2- L-1 e 5 mgN-NO3- L-1, respectivamente.
Em termos de fósforo total, a concentração média no afluente foi de 17 mgP-PO4-3 L-1.
Na Tabela 9 são apresentados os valores médios para classificação da composição típica dos
esgotos sanitários.
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Tabela 9 - Características típicas do esgoto sanitário

Parâmetros
Demanda Química de Oxigênio (DQO) (amostras brutas) (mg L-1)
Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK) (mgNTK L-1)
Nitrogênio Amoniacal (N–amoniacal) (mgNH4+ L-1)
Nitrito (NO2-) (mgNO2- L-1)
Nitrato (NO3-) (mgNO3- L-1)
Fósforo Total (P) (mgPO4-3 L-1)

Fraco
250
20
12
0
0
4

Médio
430
40
25
0
0
7

Forte
800
70
45
0
0
12

Fonte: Adaptado de Metcalf e Eddy (2015).

Ao comparar os resultados da Tabela 8 com os dados da Tabela 9, pode-se observar
que o afluente utilizado para alimentação deste sistema tem características que variam de
“médio” a “forte” para matéria carbonácea e NTK, “forte” para nitrogênio amoniacal e
fósforo total.
As características do afluente sintético deste estudo se assemelham às características
dos esgotos sanitários reportadas na literatura, como por Araújo et al. (2013) que obtiveram
506 mg L-1 de DQO em amostras brutas, 54 mg L-1 de NTK e 32 mg L-1 de N-amoniacal de
efluente da estação de tratamento de esgotos no município de Niterói-RJ.
Wang et al. (2016) notaram variações de DQO nas amostras brutas de 142,4 mg L-1 a
268,3 mg L-1 e de N-amoniacal de 50,2 mg L-1 a 69,4 mg L-1 em esgotos sanitários de uma
área residencial de Pequim na China.

5.2 Comportamento da Matéria Carbonácea no Sistema

As variações da matéria carbonácea em termos de DQO nas amostras brutas e filtradas
do afluente e efluente do sistema AOA nas Etapas 1, 2, 3 e 4 são apresentadas nas Figuras 5.
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Figura 5 - Comportamento da matéria carbonácea ao longo do sistema AOA em
termos de DQO bruta (a) e DQO filtrada (b).
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(b)
Legenda: A: afluente; An: efluente anaeróbio; Ae: efluente aeróbio; Anx: efluente
anóxico; valores mínimo, máximo, mediana, 1o e 3o quartis.
Fonte: Autoria Própria (2018).

Na Tabela 10 é apresentada comparação estatística entre os resultados das amostras de
DQO bruta e filtrada ao longo do sistema AOA obtidas nas Etapas 1, 2, 3 e 4.

Tabela 10 - Comparação dos p-valores dos resultados de DQO entre as Etapas de operação.
Etapas Comparadas
DQO bruta
DQO filtrada
Afluente
An.
Ae.
Anx.
Afluente
An.
Ae.
Etapas (1 e 2)
< 0,0001 0,0819
0,0003 < 0,0001
0,8347
0,6786
0,0057
Etapas (1 e 3)
0,0004
0,0819
0,8986
0,0063
0,8347
0,6786
0,2358
Etapas (1 e 4)
0,0869
0,0819
0,0101
0,9413
0,8347
0,6786
0,6297
Etapas (2 e 3)
0,0148
0,0819
0,0009
0,0054
0,8347
0,6786
0,1399
Etapas (2 e 4)
0,3853
0,0819
0,4077
0,0139
0,8347
0,6786
0,4133
Etapas (3 e 4)
0,8242
0,0819
0,0131
0,2238
0,8347
0,6786
0,9362
Legenda: (An.) = Reator Anaeróbio; (Ae.) = Reator Aeróbio; (Anx.) = Reator Anóxico.
Fonte: Autoria Própria (2018).

Anx.
0,0012
0,0011
1,0000
0,9799
0,1747
0,1711
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Ao longo da operação do sistema AOA, as concentrações médias da matéria
carbonácea

no

afluente

foram

de

456 (112) mgDQO L-1,

613 (61) mgDQO L-1,

555 (47) mgDQO L-1 e 572 (51) mgDQO L-1 em termos de DQO bruta nas Etapas 1, 2, 3 e 4,
respectivamente. Diferenças significativas foram verificadas entre as Etapas 1 e 2, 1 e 3 e 2 e
3 (p ≤ 0,05). Com tais características, as cargas carbonáceas da DQO bruta, aplicadas ao
reator anaeróbio foram de 30 gDQO d-1, 40 gDQO d-1, 73 gDQO d-1 e 76 gDQO d-1 nas
Etapas 1, 2, 3 e 4, respectivamente.
Em termos de DQO filtrada, as concentrações da matéria carbonácea no afluente não
apresentaram diferenças significativas entre as Etapas 1, 2, 3 e 4 (p = 0,8347), com médias de
195 (40) mgDQO L-1, 200 (22) mgDQO L-1, 208 (21) mgDQO L-1 e 199 (12) mgDQO L-1,
respectivamente.
No efluente do reator anaeróbio, as concentrações médias da matéria carbonácea em
termos de DQO bruta foram de 98 (28) mgDQO L-1 na Etapa 1, 97 (20) mgDQO L-1 na Etapa
2 e 113 (21) mgDQO L-1 na Etapa 3 e 130 (24) mgDQO L-1 na Etapa 4. Como os testes de
hipóteses comprovaram a não diferença significativa entre os dados das amostras dos
efluentes no monitoramento das Etapas (p = 0,0819), pode-se dizer que a redução do θh para
4 h e o consequente aumento da carga carbonácea (Etapas 3 e 4) não afetaram o desempenho
do reator anaeróbio na remoção da matéria carbonácea, em termos de DQO bruta.
Similarmente, a concentração da matéria carbonácea no efluente anaeróbio, em termos
de DQO filtrada, também não expressou diferença significativa entre os dados das amostras
dos

efluentes

das

Etapas

(p

=

0,6786),

com

médias

de

55 (11) mgDQO L-1,

53 (16) mgDQO L-1, 53 (12) mgDQO L-1 e 60 (2) mgDQO L-1, respectivamente.
A não diferença significativa entre as etapas aponta que, mesmo aplicando maior carga
carbonácea em menor θh (Etapa 3 e 4), o desempenho do reator não foi afetado. Assim, podese dizer que a redução do θh para 4 h não interferiu na eficiência de remoção da matéria
carbonácea em termos de DQO bruta e filtrada neste reator.
Apesar das diferentes cargas carbonáceas aplicadas ao reator anaeróbio, as eficiências
de remoção da DQO bruta foram de 78%, 84%, 80% e 83% nas Etapas 1, 2, 3 e 4,
respectivamente, correspondente a remoção de carga carbonácea de 27 gDQO d-1,
37 gDQO d-1, 33 gDQO d-1 e 34 gDQO d-1. As eficiências de remoção da DQO filtrada foram
de 72%, 74%, 75% e 70% nas Etapas 1, 2 e 3, respectivamente.
Ramos et al. (2017) verificaram comportamento similar quanto à remoção de DQO
(50%) na fase anaeróbia de um sistema AOA (10,2 L) operado em diferentes θh (3 h, 3 h,
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2,5 h e 2 h) no tratamento de efluente sanitário sintético, evidenciando a estabilidade dos
reatores anaeróbios em suportar choques de cargas orgânicas e hidráulicas.
Para Zhao et al. (2016) a aplicação da fase anaeróbia fundamenta-se em reduzir a
matéria carbonácea do meio, evitando a competição entre os microrganismos heterotróficos e
autotróficos na fase aeróbia.
No efluente do reator aeróbio foi observado aumento na concentração da matéria
carbonácea, em termos de DQO bruta, para 186 (76) mgDQO L-1 na Etapa 1,
115 (43) mgDQO L-1 na Etapa 2, 162 (18) mgDQO L-1 na Etapa 3 e 103 (11) mgDQO L-1 na
Etapa 4. Diferenças significativas foram reportadas nas Etapas 2 e 3 e 3 e 4 (p ≤ 0,05),
indicando que a redução do θh e consequente aumento da velocidade ascensional
influenciaram na remoção de matéria carbonácea neste reator.
Este aumento pode ser associado a injeção de ar neste reator, o que provavelmente
casou o arraste de sólidos em suspensão. Comportamento refletido no aumento da turbidez de
12 UNT no reator anaeróbio para 84 UNT no reator aeróbio na Etapa 1, a qual apresentou
maior concentração de matéria carbonácea no efluente aeróbio.
O maior arraste de sólidos verificado na Etapa 1 pode ser justificado pela maior
disponibilidade de lodo no reator, em função da inoculação recente do sistema. A similaridade
entre os dados das Etapas 1 e 3 (p = 0,8986) pode ser resultante do aumento da velocidade
ascensional na Etapa 3, que proporcionou arraste de sólidos e consequentemente maiores
valores de DQO no efluente, similares aos da Etapa 1.
Em termos de DQO filtrada, a concentração de matéria carbonácea no efluente aeróbio
foi de 16 (5) mgDQO L-1, 25 (13) mgDQO L-1, 16 (1) mgDQO L-1 e 15 (1) mgDQO L-1 nas
Etapas 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Apesar de não ter ocorrido mudança na condição
operacional do sistema AOA entre as Etapas 1 e 2, foi verificada diferença significativa
(p = 0,0057), reforçando a influência do lodo disponível na concentração de matéria
carbonácea no efluente do reator.
Estatisticamente, a comparação entre as Etapas 2, 3 e 4 indica que a redução do θh no
reator aeróbio para 4 h (Etapa 3) não influenciou na eficiência de remoção da matéria
carbonácea em termos de DQO filtrada neste reator (p > 0,05). Com aumento da DQO bruta
no reator aeróbio, as cargas carbonáceas aplicadas ao reator anóxico foram de 12 gDQO d-1,
8 gDQO d-1, 21 gDQO d-1 e 7 gDQO d-1.
As concentrações médias de matéria carbonácea no efluente do reator anóxico
(sistema), em termos de DQO bruta, foram de 15 (2) mgDQO L-1, 31 (12) mgDQO L-1,
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20 (7) mgDQO L-1 e 15 (0) mgDQO L-1 nas Etapas 1, 2, 3 e 4, respectivamente, com
concentração significativamente maior reportada na Etapa 2 (p ≤ 0,05).
A diferença significativa na concentração de matéria carbonácea no efluente do
sistema na Etapa 2 pode ser associada à adição de 20% de efluente bruto no reator anóxico,
que aumentou a concentração de matéria carbonácea no efluente do sistema AOA. Isto
porque, a matéria carbonácea adicionada no reator anóxico teve menor tempo de contato
(6,4 h) com a biomassa comparado com o afluente adicionado no reator anaeróbio (21,7 h).
Em suma, pode-se observar que a maior parte da remoção de matéria carbonácea
ocorreu no reator anaeróbio, primeiro processo do sistema AOA. A utilização do reator
aeróbio promoveu o polimento da matéria carbonácea prontamente biodegradável e foi
fundamental para o bom desempenho do sistema na remoção de nutrientes, os quais serão
discutidos nos próximos itens. O reator anóxico, foi importante para manter as eficiências de
remoção estáveis em respostas às modificações de aeração que atenuaram o choque de carga
orgânica.
Ao comparar o comportamento do sistema AOA ao longo das etapas, percebe-se que o
melhor desempenho na remoção de matéria carbonácea foi verificado nas Etapas 1 e 4. Os
testes de hipóteses comprovaram não haver diferença significativa entre os resultados das
amostras dos efluentes (p = 0,9413), obtidos durante o monitoramento das etapas. Assim, fica
explícito que a redução do θh nas Etapas 3 e 4 não influenciou significativamente na remoção
global de matéria carbonácea, mesmo com a aplicação de maior carga.
As comparações das Etapas 1, 3 e 4 com a Etapa 2 apresentaram diferenças
significativas (p ≤ 0,05) no desempenho do sistema AOA, indicando diminuição na remoção
de matéria carbonácea, devido ao aumento da carga carbonácea em termos de DQO bruta no
efluente do sistema.
Mesmo considerando a influência desfavorável na Etapa 2, o sistema AOA estudado
mostrou-se eficiente na remoção de matéria carbonácea e atendeu o limite máximo de
125 mgDQO L-1 estabelecido para lançamento de efluentes na Portaria nº 1304/2007 do
Instituto das Águas do Paraná (antiga SUDERHSA). As eficiências de remoção de matéria
carbonácea no sistema AOA foram de 97% na Etapa 1, 95% na Etapa 2, 96% na Etapa 3 e
97% na Etapa 4, proporcionando um efluente final com reduzida parcela biodegradável.
A eficácia dos sistemas AOA quanto à remoção de matéria carbonácea também foi
reportada por outros autores, como Xu, Liu e Zhu (2011) que obtiveram eficiência de
remoção de matéria carbonácea, em termos de DQO, superior a 90% em um sistema AOA
(33 L) tratando esgotos sanitários (400 mgDQO L-1).
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Liu et al. (2013) reportaram eficiência de remoção de DQO superior a 90% em um
sistema AOA (13 L), tratando efluente sanitário sintético (300 mgDQO L-1). Em estudo
similar, Pantoja Filho et al. (2015) verificaram remoções de matérias carbonáceas, em termos
de DQO, superiores a 90% para os diferentes θh analisados (5 h e 7,5 h) em um sistema
combinado aeróbio-anóxico, aplicado como pós-tratamento de reator anaeróbio tratando
esgotos sanitário (90 mgDQO L-1).
Esses autores justificaram as elevadas eficiências de remoções de matérias
carbonáceas à intensa atividade biológica das bactérias heterotróficas, proporcionada pelas
diferentes condições do sistema AOA.

5.2.1 Biogás

Na Figura 6 é apresentada a relação entre a degradação da matéria carbonácea e a
produção do biogás.
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Figura 6 - Relação entre a produção de biogás e a degradação da matéria carbonácea nas Etapas 1 (a), 2
(b), 3 (c) e 4 (d).
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As médias da produção do biogás resultaram em 5 L d-1 na Etapa 1 (30 gDQO d-1),
4 L d-1 na Etapa 2 (40 gDQO d-1), 12 L d-1 na Etapa 3 (73 gDQO d-1) e 14 L d-1 na Etapa 4
(76 gDQO d-1), com maior produção do biogás observada na Etapa 4.
Comportamento similar foi verificado por Mendonça et al. (2017). Os autores
reportaram menor produção de biogás (0,6 m3 m-3 d-1) para menor carga carbonácea aplicada
(3,8 kgDQO m-3 d-1) a um reator anaeróbio híbrido (1,7 L) e maior produção de biogás
(1,4 m3 m-3 d-1) para maior carga carbonácea aplicada (10,4 kgDQO m-3 d-1), ao tratar efluente
de abatedouro bovino. Assim evidenciaram a estabilidade do reator híbrido quanto submetido
a choques de cargas orgânicas e hidráulicas e verificaram a influencia direta do tempo de
detenção hidráulica na produção de biogás, sendo a maior produção de biogás verificada no
menor θh (48 horas).
Utami et al. (2016) reportaram comportamento diferente ao trabalharem com um
reator UASB (50 L) no tratamento de vinhaça. Os autores verificam aumento na produção de
biogás de 0,6 para 4,6 L d-1, quando aplicaram menor carga orgânica (3.200 mgDQO L-1) em
maior θh (72 h), no entanto, a concentração de metano no biogás aumentou de 43% para 58%
quando aplicaram maior carga orgânica (8.000 mgDQO L-1) em menor θh (48 h).

5.3 Potencial de Oxirredução (redox)

Para Akin e Ugurlu (2005) o potencial de oxirredução (redox) rege a transferência de
elétrons entre os elementos, sob influência de parâmetros como pH e OD, que também foram
determinados no monitoramento do sistema AOA.
No reator anaeróbio, o potencial redox variou de -156 mV a -65 mV na Etapa 1,
-87 mV a -63 mV na Etapa 2, -178 mV a -190 mV na Etapa 3 e -138 mV a -154 mV na Etapa
4. As concentrações de OD mantiveram-se abaixo de 0,1 mgO2 L-1, como recomendado por
Metcalf e Eddy (2015) para melhor desempenho dos microrganismos anaeróbios e os valores
de pH mantiveram-se próximos a 7 em todas as etapas.
Chang et al. (2014) constataram melhor desempenho dos microrganismos anaeróbios
na faixa de -250 mV a -180 mV em um reator anaeróbio-anóxico (SRB) tratando água de
poço e notaram que as oscilações provocam aumento da competição entre os microrganismos,
sendo portanto fundamental o controle do potencial redox.
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Apesar de terem sido observadas oscilações do potencial redox ao longo das etapas de
operação neste estudo, a característica redutora do reator anaeróbio foi mantida mesmo com a
diminuição do θh nas Etapas 3 e 4, com os valores na faixa de -178 mV a -63 mV.
No reator aeróbio, as concentrações de OD foram mantidas em valores superiores a
6 mgO2 L-1, com o intuito de não tornar essa variável um fator limitante para o biofilme
nitrificante. Nesse reator, o pH varou de 5,3 a 7,6 e os valores de potencial redox variaram de
+256 mV a +427 mV na Etapa 1, de +396 mV a +439 mV na Etapa 2, de +362 mV a
+425 mV na Etapa 3 e de +372 mV a 453 mV na Etapa 4, indicando meio fortemente
oxidante.
Para Fiorucci e Benedetti Filho (2004), Sondergaard (2009) e Andrade (2010) a
oxidação de determinada substância ocorre com a remoção de elétrons, como por exemplo,
quando as bactérias heterotróficas aeróbias oxidam a matéria carbonácea ou quando as
nitrificantes autotróficas oxidam as formas nitrogenadas, em condições de potencial redox de
+300 mV a +600 mV.
Ribeiro et al. (2017) verificaram atividade de bactérias nitrificantes em faixa de
potencial redox positiva, com valores próximos a +300 mV em um reator aeróbio de lote de
sequenciamento com aeração intermitente, tratando efluente anaeróbio de laticínio. Os autores
encontram uma correlação entre o potencial redox e a injeção de ar e observaram nitrificação
completa quando o potencial redox reduziu próximo a zero.
Ramos et al. (2017) constataram atividade biológica aeróbia na faixa de valores de
potencial redox de -100 mV a +300 mV em um sistema AOA tratando esgoto sanitário
sintético. Os autores associaram as oscilações destes valores à variação na composição do
efluente e à disponibilidade de oxigênio no sistema.
Ao analisar as variações do potencial redox no reator aeróbio, percebe-se que a
redução do θh nas Etapas 3 e 4 não prejudicou o desempenho oxidante das bactérias e a
característica oxidante do reator foi verificada desde o início da operação do sistema AOA.
Segundo Metcalf e Eddy (2015), a concentração de OD no reator anóxico é um fator
limitante para o processo de desnitrificação. Neste estudo, os valores de pH no reator anóxico
variaram de 7,2 a 7,6 e os valores de OD apresentaram média de 0,1 (0,1) mgO2 L-1, ou seja,
de acordo com a faixa sugerida para ocorrência da desnitrificação na qual é utilizado nitrito
e/ou nitrato como aceptor final de elétrons.
Para alguns autores, concentrações de OD maiores que 4,5 mgO2 L-1 no reator aeróbio,
podem inibir o processo de desnitrificação no compartimento anóxico, devido à concentração
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remanescente de OD (FERREIRA, 2000; SANT’ANNA JUNIOR, 2010; ZOPPAS;
BERNARDES; MENEGUZZI, 2016).
As concentrações remanescentes de OD no reator aeróbio (6 mgO2 L-1 no efluente)
mantiveram as condições aeróbias na base do reator anóxico. Embora sejam concentrações
superiores ao limite reportado pelos autores previamente citados, este não foi um fator
limitante no processo de desnitrificação, visto que as concentrações de OD no efluente
anóxico (0,1 mgO2 L-1) indicaram condição anóxica ao longo de aproximadamente 1 m de
coluna de água deste reator.
No reator anóxico, o potencial redox variou de +71 mV a +135 mV na Etapa 1,
+98 mV a +178 mV na Etapa 2, +193 mV a +234 mV na Etapa 3 e +93 mV a +134 mV na
Etapa 4.
Para Zhao et al. (2016) e Ribeiro et al. (2017) a atividade das bactérias desnitrificantes
ocorre em ambientes anóxicos quando o potencial redox é negativo. Neste estudo, foi
verificada a desnitrificação mesmo com valores positivos de potencial redox no reator
anóxico, como será apresentado no item 5.4.

5.4 Comportamento da Matéria Nitrogenada no Sistema AOA

Na Tabela 11 é apresentado um resumo dos valores médios e o desvio padrão das
concentrações de nitrogênio total Kjeldahl (NTK), nitrogênio amoniacal (N-NH4+), nitrito
(N-NO2-) e nitrato (N-NO3-), no afluente e efluente do sistema, bem como das eficiências de
nitrificação, desnitrificação e remoção de nitrogênio total (NT) obtidos durante operação do
sistema AOA nas Etapas 1, 2, 3 e 4.
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Tabela 11 - Resumo dos dados da série nitrogenada ao longo do período experimental

NTK
N-NH4+
N-NO2N-NO3NT
Nit.
Desn.
-1
-1
-1
Etapa
(mg L )
(mg L )
(mg L )
(mg L-1)
A
An.
Ae.
E
A
An.
Ae.
E
A
An.
Ae.
E
A
An.
Ae.
E
(%)
(%)
(%)
50
40
16
14
37
58
24
28
0,1
0,2
0,7
0,3
1,2
1,2
15,2
7,8
1
55
71
77
(8)*
(14)
(7)
(6)
(3)
(4)
(6)
(9)
(0,01)
(0,3)
(0,4)
(0,13)
(1,6)
(1,0)
(2,0)
(3,7)
47
31
17
15
41
71
19
27
0,04
0,01
0,7
0,1
1,8
2,7
23,5
7,1
2
52
68
77
(12)
(4)
(10)
(9)
(12)
(18)
(7)
(6)
(0,01)
(0,01) (0,4)
(0,05)
(1,4)
(2,0)
(3,0)
(5,0)
53
49
18
20
37
59
17
19
0,1
0,01
1,2
0,3
1,2
5,3
18,4
6,8
3
53
68
79
(3)
(4)
(1)
(1)
(9)
(14)
(3)
(3)
(0,03)
(0,01) (0,1)
(0,06)
(1,3)
(6,0)
(5,0)
(5,7)
59
53
18
20
46
58
18
17
0,1
0,1
0,4
0,2
0,7
0,5
22,7
9,1
4
43
70
68
(4)
(6)
(2)
(1)
(5)
(6)
(5)
(3)
(0,14)
(0,04) (0,3)
(0,10)
(0,1)
(0,01)
(2,8)
(1,8)
Legenda: A - afluente do sistema; An. – efluente do reator anaeróbio; Ae. – efluente do reator aeróbio; Anx – efluente do sistema; NT; Eficiência de remoção de Nitrogênio Total;
Nit. – Eficiência de Nitrificação; Desn.- Eficiência de Desnitrificação; * desvio padrão.
Fonte: Autoria Própria (2018).
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Na Tabela 12 é apresentada a comparação estatística dos resultados das amostras de
NTK e nitrogênio amoniacal (N-NH4+) ao longo do sistema AOA nas Etapas 1, 2, 3 e 4.

Tabela 12 - Comparação dos p-valores dos resultados de NTK e N-NH4+ entre as Etapas de operação.
Etapas Comparadas
NTK
N-NH4+
A.
An.
Ae.
Anx.
A.
An.
Ae.
Anx.
Etapas (1 e 2)
0,4839 0,0095
0,3400
0,0004
0,0298
0,0896
0,0122
0,0458
Etapas (1 e 3)
0,0113 0,0099
0,3400
0,0057
0,1206
0,0896
0,0002
0,0001
Etapas (1 e 4)
0,0265 0,0897
0,3400
0,9775
0,0240
0,0896
0,1029
0,0165
Etapas (2 e 3)
0,0025 0,0001
0,3400
0,4725
0,5620
0,0896
0,2520
0,0001
Etapas (2 e 4)
0,0130 0,0039
0,3400
0,1323
0,1868
0,0896
0,6652
0,0014
Etapas (3 e 4)
0,2582 0,6429
0,3400
0,2365
0,1142
0,0896
0,8887
0,5993
Legenda: (A.) = Afluente (An.) = Reator Anaeróbio; (Ae.) = Reator Aeróbio; (Anx.) = Reator Anóxico.
Fonte: Autoria Própria (2018).

As concentrações médias de NTK no afluente do sistema AOA foram de
50 (8) mgNTK L-1 na Etapa 1, 47 (12) mgNTK L-1 na Etapa 2, 53 (3) mgNTK L-1 na Etapa 3 e
59 (4) mgNTK L-1 na Etapa 4. Concentrações significativamente maiores foram verificadas
nas Etapas 3 e 4, as quais não diferiram significativamente entre si (p = 0,2582).
Estas características proporcionaram aplicação de cargas nitrogenadas no reator
anaeróbio de 3,3 gNTK d-1, 3,1 gNTK d-1, 6,9 gNTK d-1 e 7,8 gNTK d-1 nas Etapas 1, 2, 3 e 4,
respectivamente.
No efluente do reator anaeróbio, as concentrações de NTK apresentaram diferenças
significativas entre as Etapas 1 e 4 e 3 e 4 (p > 0,05), com médias de 40 (14) mgNTK L-1 na
Etapa 1, 31 (4) mgNTK L-1 na Etapa 2, 49 (4) mgNTK L-1 na Etapa 3 e 53 (6) mgNTK L-1 na
Etapa 4. Nesse reator, as eficiências de remoção de NTK resultaram em 21%, 33%, 8% e 10%
nas Etapas 1, 2, 3 e 4, respectivamente, e apresentaram diferenças significativas nos valores
médios (p ≤ 0,05).
A redução do θh de 8 h para 4 h nas Etapas 3 e 4 provavelmente afetou a capacidade
dos microrganismos anaeróbios em assimilarem o nitrogênio para o desenvolvimento celular.
Conforme reportado por Santos (2011), a redução do θh em 50% (24 h para 12 h) em um
sistema AOA (369 L) tratando efluente de suinocultura (719 mgNTK L-1) diminuiu a
assimilação do nitrogênio na manta de lodo anaeróbia em 22%.
No efluente do reator aeróbio, foi observado decréscimo na concentração de NTK para
16 (7) mgNTK L-1, 22 (6) mgNTK L-1, 18 (1) mgNTK L-1 e 18 (2) mgNTK L-1 nas Etapas 1,
2, 3 e 4, respectivamente, não apresentando diferenças significativas entre as Etapas
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(p = 0,3400). Este comportamento pode estar associado à oxidação dos compostos
nitrogenados nas formas nitratadas, comprovado pelas eficiências de nitrificação reportadas
neste reator de 68%, 53%, 67% e 70% nas Etapas 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Assim,
entende-se que a melhor condição para este reator foi alcançada na Etapa 4 com maior carga
nitrogenada aplicada em menor θh. O mesmo comportamento foi verificado por Semerci e
Hasilci (2016), ao aumentarrem a carga nitrogenada de 10 mgN L-1 para 25 mg L-1, pois estes
os autores reportaram aumento na taxa de nitrificação de 40% ao avaliaram um sistema AOA
de 3 L tratando esgoto sanitário sintético.
No efluente do sistema AOA, as concentrações de NTK foram de 18 (6) mgNTK L-1,
21 (9) mgNTK L-1, 20 (2) mgNTK L-1 e 18 (1) mgNTK L-1, sendo observada diferença
significativa entre as Etapas 1 e 2 e 1 e 3 (p ≤ 0,05). Assim, a eficiência global de remoção de
NTK foi de 64% na Etapa 1, 55% na Etapa 2, 62% na Etapa 3 e 69% na Etapa 4.
Ao comparar os resultados percebe-se que a eficiência de remoção de NTK do sistema
foi menor do que as reportadas no reator aeróbio, exceto na Etapa 2. Isto pode estar
relacionado ao aumento da concentração do NTK no efluente anóxico (20 mgNTK L-1)
devido à redução dissimilatória de nitrato a íon amônio (RDNA). Segundo Ye e Thomas
(2001), este processo é regido por um tipo de bactéria aeróbia capaz de reduzir o nitrato a
amônio em ambiente anaeróbio e anóxico, como forma de dissipar elétrons e promover o
crescimento microbiano.
As variações do pH, da alcalinidade e da matéria nitrogenada em termos de NTK,
nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato nas amostras brutas e filtradas do afluente e efluente do
sistema AOA nas Etapas 1, 2, 3 e 4 são apresentadas na Figura 7.

57

Figura 7 - Comportamento do (a) pH, (b) Alcalinidade Total, (c) Nitrogênio Total Kjeldahl, (d) Nitrogênio
Amoniacal, (e) nitrito e (f) nitrato no sistema AOA, ao longo do período experimental.
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Legenda: A: afluente; An: efluente anaeróbio; Ae: efluente aeróbio; Anx: efluente anóxico; valores mínimo,
máximo, mediana, 1o e 3o quartis.
Fonte: Autoria Própria (2018).

Em termos de nitrogênio amoniacal, as concentrações no afluente foram de
37 (3) mgN-NH4+ L-1 na Etapa 1, 41 (12) mgN-NH4+ L-1 na Etapa 2, 37 (9) mgN-NH4+ L-1 na
Etapa 3 e 46 (5) mgN-NH4+ L-1 na Etapa 4. Não foram observadas diferenças significativas
entre os valores obtidos nas etapas (p = 0,1511).
No efluente do reator anaeróbio foi observado aumento nas concentrações de
nitrogênio amoniacal para 58(4) mgN-NH4+ L-1, 71(18) mgN-NH4+ L-1, 59(14) mgN-NH4+L-1
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e 58(6) mgN-NH4+ L-1 nas Etapas 1, 2, 3 e 4, respectivamente, em relação ao afluente. Não
foram observadas diferenças significativas (p = 0,0896) entre as médias, indicando que o
desempenho dos microrganismos anaeróbios, responsáveis pela amonificação, não foi
prejudicado pela redução do θh nas Etapas 3 e 4.
Como consequência do processo de amonificação houve produção da alcalinidade
total no reator anaeróbio de 127 mgCaCO3 L-1 na Etapa 1, 108 mgCaCO3 L-1 na Etapa 2,
147 mgCaCO3 L-1 na Etapa 3 e 109 mgCaCO3 L-1 na Etapa 4. Segundo Metcalf e Eddy
(2015), esse comportamento é associado à produção de hidroxila (OH-) com a conversão do
nitrogênio orgânico a nitrogênio amoniacal.
A oxidação do nitrogênio amoniacal foi observada no reator aeróbio, o que
proporcionou

ao

efluente

concentração

de

27 (9) mgN-NH4+ L-1

na

Etapa

1,

19 (7) mgN-NH4+ L-1 na Etapa 2, 17 (3) mgN-NH4+ L-1 na Etapa 3 e 16 (5) mgN-NH4+ L-1 na
Etapa 4, média significativamente maior na Etapa 1 (p ≤ 0,05) em relação às Etapas 2, 3 e 4,
que não diferiram estatisticamente (p > 0,05).
A eficiência de remoção de nitrogênio amoniacal foi de 54%, 74%, 71% e 63% para
cargas nitrogenadas aplicadas ao reator aeróbio de 4,0 gN-NH4+ d-1, 5,0 gN-NH4+ d-1,
8,0 gN-NH4+ d-1 e 6,0 gN-NH4+ d-1 nas Etapas 1, 2, 3 e 4, respectivamente.
Com a oxidação do nitrogênio amoniacal foi constatada a formação de
15 (2) mgN-NO3- L-1

de

nitrato

na

Etapa

1,

24 (3) mgN-NO3- L-1

na

Etapa

2,

18 (5) mgN-NO3- L-1 na Etapa 3 e 23 (3) mgN-NO3- L-1 na Etapa 4, com média
significativamente menor reportada na Etapa 1 (p ≤ 0,05). A comparação estatística dos
resultados das amostras de nitrito e nitrato ao longo do sistema AOA nas Etapas 1, 2, 3 e 4, é
apresentada na Tabela 13.

Tabela 13 - Comparação dos p-valores dos resultados de nitrito e nitrato entre as Etapas de operação.
Etapas Comparadas
Nitrito
Nitrato
A.
An.
Ae.
Anx.
A.
An.
Ae.
Anx.
Etapas (1 e 2)
0,0001
0,0001
0,5836
0,0001
0,0015
0,0076 0,0001
0,4347
Etapas (1 e 3)
0,0143
0,0001
0,0002
0,1278
0,1217
0,0018 0,0217
0,4347
Etapas (1 e 4)
0,6886
0,2750
0,2200
0,2837
0,7546
0,3068 0,0100
0,4347
Etapas (2 e 3)
0,0187
0,2737
0,0001
0,0001
0,1272
0,6732 0,0012
0,4347
Etapas (2 e 4)
0,0928
0,1504
0,3417
0,3841
0,1014
0,0242 0,8786
0,4347
Etapas (3 e 4)
0,5293
0,0471
0,0034
0,0900
0,3391
0,0137 0,1438
0,4347
Legenda: (A.) = Afluente (An.) = Reator Anaeróbio; (Ae.) = Reator Aeróbio; (Anx.) = Reator Anóxico.
Fonte: Autoria Própria (2018).
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Concomitantemente a formação de nitrato, foi observado consumo de alcalinidade
total de 221 mgCaCO3 L-1, 313 mgCaCO3 L-1, 164 mgCaCO3 L-1 e 260 mgCaCO3 L-1 nas
Etapas 1, 2, 3 e 4, respectivamente, em função do processo de nitrificação.
Ao longo das etapas do procedimento experimental, as concentrações de nitrito
variaram de 0,02 (0,05) mgN-NO2- L-1 a 0,1 (0,2) mgN-NO2- L-1 no reator anaeróbio, de
0,7 (0,4) mgN-NO2- L-1
-

a

1,2 (0,1) mgN-NO2- L-1

-1

-

no

reator

aeróbio

e

de

-1

0,1 (0,06) mgN-NO2 L a 0,3 (0,1) mgN-NO2 L no reator anóxico. As concentrações de
nitrato variaram de 1,2 (1) mgN-NO3- L-1 a 1,7 (0,7) mgN-NO3- L-1 no reator anaeróbio, de
15 (2) mgN-NO3- L-1 a 23 (3) mgN-NO3- L-1 no reator aeróbio e de 7,0 (6) mgN-NO3- L-1 a
7,5 (3) mgN-NO3- L-1 no reator anóxico.
O comportamento das formas nitratadas no sistema AOA confirma a ocorrência da
desnitrificação no reator anóxico, pois foi constatada redução do nitrato juntamente com a
produção de alcalinidade total de 24 mgCaCO3 L-1, 252 mgCaCO3 L-1, 52 mgCaCO3 L-1 e
92 mgCaCO3 L-1 nas Etapas 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Este comportamento provavelmente
está associado ao desempenho das bactérias desnitrificantes, que segundo Metcalf e Eddy
(2015) e Zoppas, Bernardes e Meneguzzi (2016), geram aproximadamente 3,57 gCaCO3 para
cada grama de nitrato oxidado.
Ao considerar que o nitrato foi o principal produto detectado a partir da oxidação da
amônia, as cargas nitratadas aplicadas ao reator anóxico foram de 0,9 gN-NO3 d-1 na Etapa 1,
1,5 gN-NO3 d-1 na Etapa 2, 2,0 gN-NO3 d-1 na Etapa 3 e 3,0 gN-NO3 d-1 na Etapa 4,
proporcionando eficiência de desnitrificação média de 78%, 76%, 79% e 68% nas Etapas 1, 2,
3 e 4, respectivamente.
A partir deste desempenho, as eficiências obtidas quanto à remoção de nitrogênio total
(NT) foram de 57%, 55%, 51% e de 43% ao longo das etapas operacionais. Assim, ao
comparar o comportamento do sistema AOA, percebe-se que o melhor desempenho na
remoção global de matéria nitrogenada foi obtido na Etapa 1, quando as eficiências de
nitrificação e desnitrificação foram de 72% e 78%, respectivamente, indicando que a adição
de carbono no compartimento anóxico e a redução do θh não otimizaram o desempenho dos
processos.
Em estudo similar, Liu et al. (2017) reportaram eficiência de remoção de NT de 90%
quando as eficiências de nitrificação e desnitrificação foram de 99% e 60%, respectivamente.
Neste estudo, o melhor desempenho foi alcançado quando o sistema AOA (13L) foi operado
com θh de 3 h, 3,25 h e 4,5 h, para as fases anaeróbia, aeróbia e anóxica, respectivamente,
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com adição de fonte externa de carbono para promover a desnitrificação na fase anóxica e
concentração do afluente sanitário de 50 mgN L-1.
Para os autores, a quantidade de carbono adicionada no reator anóxico pode ser um
fator limitante para a desnitrificação, afinal, o excesso prioriza o desenvolvimento das
bactérias que degradam a matéria carbonácea em detrimento ao nitrato.
Zoppas, Bernardes e Meneguzzi (2016) afirmam que a disponibilidade de carbono
determina a taxa de desnitrificação, sendo incrementada quando a relação carbono/nitrogênio
(C/N) for de aproximadamente 4. Neste estudo, as relações C/N (N-NO3-) no efluente aeróbio
(afluente anóxico) foram de 14 na Etapa 1, 10 na Etapa 2, 9 na Etapa 3 e 12 na Etapa 4, ou
seja, superior ao reportado na literatura para o desenvolvimento da desnitrificação.
Apesar da relação C/N ter diminuído na Etapa 2, a adição de carbono, realizada para
otimizar o processo de desnitrificação, pode ter inibido o desenvolvimento das bactérias
desnitrificantes, pois o carbono adicionado ao reator anóxico era biodegradável, priorizando o
desenvolvimento das bactérias que degradam a matéria carbonácea.
Vale mencionar que a Etapa 4 foi realizada no intuito de retomar o desempenho das
bactérias desnitrificantes e otimizar o processo. No entanto, foi obtida menor eficiência de
remoção global de nitrogênio (43%) devido à ocorrência do processo de redução
dissimilatória de nitrato a amônio, que acarretou em maior concentração de NTK no efluente
do sistema (20 mgNTK L-1).

5.4.1 Ensaios Cinéticos

5.4.1.1 Nitrificação

Os estudos cinéticos foram realizados nas Etapas 2 e 3 para determinar os parâmetros
cinéticos intrínsecos aos processos de nitrificação e desnitrificação, com base nos dados
experimentais obtidos nos perfis de amostragem temporal da concentração de N-amoniacal,
nitrito e nitrato.
A variação da concentração de N-amoniacal, nitrito e nitrato no perfil de amostragem
temporal para nitrificação via N-amoniacal realizado na Etapa 2 é apresentado na Figura 8.
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Figura 8 - Variação da concentração de nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato para
nitrificação via N-amoniacal na Etapa 2.
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A partir do conjunto de dados obtidos foram realizados ajustes matemáticos para
verificar o modelo de decaimento cinético que melhor se adequa ao conjunto de dados. Na
Figura 9 é evidenciado o ajuste dos dados experimentais ao modelo cinético de ordem zero,
descrito por Levenspiel (2000).

Figura 9 - Ajuste do modelo cinético de ordem zero para a reação de nitrificação via
N-amoniacal na Etapa 2.
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Neste ajuste, a velocidade específica observada no ensaio de nitrificação via Namoniacal foi de 2,99 mgN-NH4+ gSSV-1 h-1, com coeficiente de correlação (R2) de 0,84087
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na Etapa 2. Para fins comparativos, foi realizado o ajuste cinético de primeira ordem para o
mesmo conjunto de dados (Figura 10).

Figura 10 - Ajuste do modelo cinético de primeira ordem para a reação de nitrificação
via N-amoniacal na Etapa 2.
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A velocidade específica observada no ensaio de nitrificação via N-amoniacal e o
respectivo coeficiente de correlação (R2) foram de 4,73 mgN-NH4+ gSSV-1 h-1 e 0,94718. Ao
comparar os coeficientes de correlação de ambos os ajustes é possível notar que o modelo
cinético de primeira ordem melhor se ajustou ao conjunto de dados na Etapa 2.
O desempenho dos microrganismos nitrificantes na Etapa 2 também foi verificado
pelo ensaio de nitrificação via nitrito. Foram realizados ajustes matemáticos para verificar o
melhor ajuste dos dados experimentais obtidos ao modelo de decaimento cinético. Na Figura
11 é apresentado o ajuste dos dados experimentais pelo modelo cinético de ordem zero.
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Figura 11 - Ajuste do modelo cinético de ordem zero para a reação de nitrificação via
nitrito na Etapa 2.
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Neste ajuste, a velocidade específica observada no ensaio de nitrificação via nitrito foi
de 2,27 mgN-NO2- gSSV-1 h-1, com coeficiente de correlação (R2) de 0,73899. Para o mesmo
conjunto de dados foi realizado o ajuste pelo modelo cinético de primeira ordem, como
apresentado na Figura 12.

Figura 12- Ajuste do modelo cinético de primeira ordem para a reação de nitrificação
via nitrito da Etapa 2.
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A velocidade específica reportada no ajuste de primeira ordem foi de
1,93 mgN-NO2- gSSV-1 h-1, com coeficiente de correlação (R2) de 0,79808. Assim como no
ensaio de nitrificação via N-amoniacal, os dados experimentais melhor se ajustaram ao
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modelo cinético de primeira ordem em função do maior valor obtido para o coeficiente de
correlação em comparação ao verificado para o modelo cinético de ordem zero.
Assim, a velocidade de nitrificação via N-amoniacal (k1) considerada na Etapa 2, com
relação C/N de 12,5, foi de 4,38 mgN-NH4+ gSSV-1 h-1, ou seja, superior à velocidade de
nitrificação via nitrito (k2) de 1,93 mgN-NO3- gSSV-1 h-1, o que proporcionou relação k2/k1
igual a 0,4. Segundo Levenspiel (2000), quanto mais a relação se distanciar positivamente da
unidade, maior será a velocidade de reação para formação do intermediário nitrito. Desta
forma, pode dizer que a nitritação não foi a reação limitante da nitrificação nesta etapa.
A variação da concentração de N-amoniacal, nitrito e nitrato do perfil de amostragem
temporal para nitrificação via N-amoniacal realizado na Etapa 3 é apresentado na Figura 13.

Figura 13 - Variação da concentração de nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato do perfil
de nitrificação via N-amoniacal na Etapa 3.
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Os dados experimentais foram ajustados ao modelo cinético de ordem zero (Figura 14)
e de primeira ordem (Figura 15), como descrito por Levenspiel (2000).
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Figura 14 - Ajuste do modelo cinético de ordem zero para a reação de nitrificação via
N-amoniacal na Etapa 3.
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Figura 15 - Ajuste do modelo cinético de primeira ordem para a reação de nitrificação
via N-amoniacal na Etapa 3.
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Para o ajuste de ordem zero, a velocidade específica observada no ensaio de
nitrificação via N-amoniacal na Etapa 3 foi de 3,05 mgN-NH4+ gSSV-1 h-1, com coeficiente de
correlação (R2) de 0,87768. Para o ajuste da primeira ordem, a velocidade específica foi de
6,18 mgN-NH4+ gSSV-1 h-1, com coeficiente de correlação (R2) de 0,95906.
Assim como na Etapa 2, o melhor ajuste dos dados experimentais foi obtido para o
modelo cinético de primeira ordem, com maior velocidade de reação em ambas as etapas.
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Para verificar o desempenho completo da nitrificação na Etapa 3, foi realizado o ensaio de
nitrificação via nitrito e por meio dos ajustes matemáticos verificou-se o modelo cinético que
melhor se adequou ao conjunto de dados obtidos (Figura 16).

Figura 16 - Ajuste do modelo cinético de ordem zero para a reação de nitrificação
via nitrito na Etapa 3.
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Neste ajuste, a velocidade específica observada no ensaio de nitrificação via nitrito foi
de 0,1 mgN-NO3- gSSV-1 h-1, com coeficiente de correlação (R2) de 0,73814. O ajuste cinético
de primeira ordem é apresentado na Figura 17.

Figura 17- Ajuste do modelo cinético de primeira ordem para a reação de nitrificação
via nitrito na Etapa 3.
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Na Etapa 3, a velocidade específica reportada no ajuste de primeira ordem foi de
0,6 mgN-NO3- gSSV-1 h-1, com coeficiente de correlação (R2) de 0,74419, sendo este o
melhor ajuste. Diante do exposto, com relação C/N de 10,2 o k1 na Etapa 3 foi de
6,18 mgN-NH4+ gSSV-1 h-1 superior ao k2 de 0,6 mgN-NO3- gSSV-1 h-1, o que proporcionou
relação K2/K1 igual a 0,1. Segundo Levenspiel (2000) pode-se dizer que nitritação também
não limitou a nitrificação nesta etapa.
Moura (2014) obteve valores médios de velocidade de nitrificação via N-amoniacal e
via nitrito de 1,8 mgN-NH4+ gSSV-1 h-1 e 2,8 mgN-NO2-1 gSSV-1 h-1, respectivamente, pelo
modelo cinético de ordem zero em um reator de leito estruturado com aeração intermitente
tratando esgoto sanitário sintético com relação C/N de 11,4. Com relação C/N inferior (2,9)
em um reator de leito estruturado com aeração intermitente tratando esgoto sanitário sintético,
Santos (2014) obteve velocidade de nitrificação via N-amoniacal de 5,5 mgN-NH4+gSSV-1 h-1
e velocidade de nitrificação via nitrito de 5,0 mgN-NO2-1 gSSV-1 h-1.
Ao comparar estes estudos, pode-se verificar que a redução da relação C/N aumentou
o desempenho das bactérias nitrificantes, provavelmente devido a menor disponibilidade de
carbono que acarretou na diminuição das bactérias heterotróficas. Desta forma, as bactérias
nitrificantes tornaram-se predominantes no biofilme.
Comportamento similar foi verificado no presente estudo, pois foi verificado aumento
na

velocidade

de

nitritação

(k1)

de

4,38 mgN-NH4+ gSSV-1 h-1

(Etapa

2)

para

6,18 mgN-NH4+ gSSV-1 h-1 (Etapa 3) com a redução da relação C/N de 12,5 para 10,2.
Como comentado, o aumento do valor do k1 pode estar relacionado à predominância
das bactérias nitrificantes no biofilme, o que influenciou no aumento da eficiência de
nitrificação de 55% na Etapa 2 para 62% na Etapa 3.
Para Moura (2014), não ocorre competição entre os microrganismos autotróficos
nitrificantes e os heterotróficos e a velocidade da nitrificação pode chegar a
50 mgN gSSV-1 h-1 em sistemas estritamente nitrificantes.
No estudo realizado por Villaverde, Carcía-Encina e Fdz-Polanco (1997) a velocidade
de nitrificação via N-amoniacal, em um filtro submerso estritamente nitrificante, foi de
15 mgN gSSV-1 h-1. Reginatto et al. (2008) acompanharam as alterações ocorridas na
biomassa por meio dos ensaios cinéticos e constataram influência direta da concentração de
nitrogênio amoniacal no lodo. A velocidade máxima de nitrificação via N-amoniacal
reportada foi de 65 mgN gSSV-1 d-1, quando a concentração de nitrogênio amoniacal no
afluente do reator de lodos ativados foi de 150 mgN-NH4- L-1.
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A diferença das velocidades de nitrificação verificadas entre os estudos de Villaverde,
Carcía-Encina e Fdz-Polanco (1997) e Reginatto et al. (2008) e o presente trabalho pode estar
associada à biomassa utilizada neste estudo, que não era formada exclusivamente por
bactérias nitrificantes, mas sim por uma cultura microbiana mista.

5.4.1.2 Desnitrificação

A partir dos dados obtidos no estudo cinético de desnitrificação na Etapa 2 foram
realizados ajustes matemáticos de ordem zero (Figura 18) e de primeira ordem (Figura 19),
para verificar o modelo ajuste dos dados experimentais ao modelo cinético de consumo de
substrato.

Figura 18 - Ajuste do modelo cinético de ordem zero para a reação de desnitrificação
via nitrato na Etapa 2.
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Figura 19 - Ajuste do modelo cinético de primeira ordem para a reação de desnitrificação
via nitrato na Etapa 2.
2.1

y = 0.4886x - 0.4252
R² = 0.92522

1.8

-ln(C/C0)

1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
0
-0.3

0

1

2

3

4

Tempo (h)

Para o ajuste de ordem zero, a velocidade específica observada no ensaio de
desnitrificação na Etapa 2 foi de 1,21 mgN-NO3- gSSV-1 h-1, com coeficiente de correlação
(R2) de 0,85784. No ajuste de primeiro ordem, a velocidade específica foi de
0,15 mgN-NO3- gSSV-1 h-1, com coeficiente de correlação (R2) de 0,92522. A partir do
coeficiente de correlação pode-se dizer que o modelo cinético de primeira ordem melhor se
ajustou aos dados obtidos na Etapa 2.
Os ajustes matemáticos de ordem zero e de primeira ordem, realizados na Etapa 3, são
apresentados nas Figuras 20 e 21.

Figura 20 - Ajuste do modelo cinético de ordem zero para a reação de desnitrificação
via nitrato na Etapa 3.
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Figura 21 - Ajuste do modelo cinético de primeira ordem para a reação de desnitrificação
via nitrato na Etapa 3.
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Para o ajuste de ordem zero, a velocidade específica observada no ensaio de
desnitrificação na Etapa 3 foi de 1,10 mgN-NO3- gSSV-1 h-1, com coeficiente de correlação
(R2) de 0,85503. Para o ajuste de primeiro ordem, a velocidade específica foi de
0,07 mgN-NO3- gSSV-1 h-1, com coeficiente de correlação (R2) de 0,85841.
Assim, o modelo cinético de ordem primeira foi o que melhor se ajustou ao conjunto
de dados obtidos na Etapa 3, com maior coeficiente de correlação.
Ao considerar os coeficientes de correlação, as velocidades de desnitrificação
consideradas foram de 0,15 mgN-NO3- gSSV-1 h-1 e 0,07 mgN-NO3- gSSV-1 h-1 nas Etapas 2 e
3, respectivamente. A diminuição da velocidade de desnitrificação na Etapa 3 pode ser
associada à retirada de carbono proposta nesta etapa.
Isso porque, a falta de substrato pode ter interferido no desempenho microbiano,
diminuindo a conversão do nitrato a gás nitrogênio (N2). No entanto, em termos de eficiência
de desnitrificação, a retirada do carbono proporcionou pequeno aumento de 76% na Etapa 2
para 79% na Etapa 3.
No ensaio de desnitrificação realizado por Santos (2014), a velocidade da reação foi
de 6,6 mgN-NO3- gSSV-1 h-1. Velocidade de desnitrificação superior também foi reportada
por Chu e Wang (2011) de 13 mgNO3- gSSV-1 h-1. Moura (2014) obteve velocidade de
desnitrificação de 2,6 mgN-NO3- gSSV-1 h-1.
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Ao comparar as velocidades de desnitrificação obtidas neste estudo com as
velocidades

reportadas

pelos

autores

observou-se

decréscimo

na

capacidade

de

desnitrificação.

5.5 Comportamento da Matéria Fosfatada no Sistema AOA

As variações da concentração da matéria fosfatada nas amostras do afluente e efluente,
brutas e filtradas, do sistema AOA nas Etapas 1, 2, 3 e 4 são apresentadas na Figura 22.

Figure 22 - Comportamento da matéria fosfatada no sistema AOA ao longo do período
experimental.
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Legenda: A: afluente; An: efluente anaeróbio; Ae: efluente aeróbio; Anx: efluente anóxico;
valores mínimo, máximo, mediana, 1o e 3o quartis.
Fonte: Autoria Própria (2018).

As

concentrações

médias

da

matéria

fosfatada

no

afluente

foram

de

17 (2) mgP-PO43- L-1, 15 (4) mgP-PO43- L-1, 18 (3) mgP-PO43- L-1 e 20 (1) mgP-PO43- L-1 nas
Etapas 1, 2, 3 e 4, respectivamente, com diferença significativa observada apenas entre as
Etapas 2 e 3 (p = 0,0083). As cargas fosfatadas aplicadas ao reator anaeróbio foram de
1,1 gP-PO43- d-1, 1,0 gP-PO43- d-1, 2,3 gP-PO43- d-1 e 2,6 gP-PO43- d-1 nas Etapas 1, 2, 3 e 4,
respectivamente.
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A comparação estatística dos resultados das amostras de fósforo ao longo do sistema
AOA nas Etapas 1, 2, 3 e 4, é apresentada na Tabela 14.

Tabela 14 - Comparação dos p-valores dos resultados de fósforo entre as Etapas de operação.
Etapas Comparadas
Fósforo
Afluente
Anaeróbio
Aeróbio
Anóxico
0,9571
0,6651
Etapas (1 e 2)
0,5853
0,0001
Etapas (1 e 3)
0,0229
0,9571
0,6651
0,0285
Etapas (1 e 4)
0,0511
0,9571
0,6651
0,2240
Etapas (2 e 3)
0,0083
0,9571
0,6651
0,0001
Etapas (2 e 4)
0,0312
0,9571
0,6651
0,0394
Etapas (3 e 4)
0,3300
0,9571
0,6651
0,7763
Legenda: (An.) = Reator Anaeróbio; (Ae.) = Reator Aeróbio; (Anx.) = Reator Anóxico.
Fonte: Autoria Própria (2018).

No efluente do reator anaeróbio, as concentrações médias da matéria fosfatada foram
de 15 (1) mgP-PO43- L-1 na Etapa 1, 15 (4) mgP-PO43- L-1 na Etapa 2, 15 (2) mgP-PO43- L-1 na
Etapa 3 e 15 (1) mgP-PO43- L-1 na Etapa 4, e não foram observadas diferenças significativas
entre as Etapas (p = 0,9571).
No efluente do reator aeróbio, as concentrações da matéria fosfatada foram
estatisticamente iguais às concentrações no efluente anaeróbio, com média de
14 (1) mgP-PO43- L-1 na Etapa 1, 15 (3) mgP-PO43- L-1 na Etapa 2, 14 (2) mgP-PO43- L-1 na
Etapa 3 e 14 (1) mgP-PO43- L-1 na Etapa 4 (p = 0,6651).
As concentrações médias de fósforo no efluente do reator anóxico (sistema) foram de
8 (4) mgP-PO43- L-1 na Etapa 1, 19 (1) mgP-PO43- L-1 na Etapa 2, 11 (1) mgP-PO43- L-1 na
Etapas 3 e 12 (2) mgP-PO43- L-1 na Etapas 4, com maior concentração média na Etapa 2
(p ≤ 0,05) em relação às Etapas 1, 3 e 4.
As eficiências de remoção global de fósforo foram de 50% na Etapa 1, 40% na Etapa 3
e 41% na Etapa 4, não sendo reportada eficiência de remoção na Etapa 2.
Ao analisar o desempenho do sistema AOA quanto à remoção de fósforo, percebeu-se
que a matéria fosfatada foi removida no reator anóxico, ou seja, na mesma unidade da
desnitrificação, que pode estar relacionado à presença de organismos desnitrificantes
acumuladores de fosfato (ODNAFs, em inglês ODAFs).
Segundo Liu e Li (2015), estes organismos promovem simultaneamente a
desnitrificação e a remoção de fósforo utilizando o nitrito e nitrato como aceptores de
elétrons, ao invés do oxigênio. Esta característica minimiza a competição por matéria
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carbonácea entre os organismos desnitrificantes e os acumuladores de fosfato, uma vez que a
remoção dos compostos nitratados e fosfatados ocorre na mesma célula do organismo.
O comportamento dos ODAFs está diretamente relacionado ao desempenho da
nitrificação no reator aeróbio uma vez que estes organismos têm as formas nitratadas como
aceptores de elétrons. A maior eficiência de remoção de fósforo (50%) foi verificada na Etapa
1, bem como a melhor eficiência da nitrificação (72%).
Comportamento similar foi reportado por Jiang et al. (2015) que obtiveram eficiência
de

remoção

de

fósforo

superior

a

90%,

tratando

efluente

sanitário

sintético

(14,5 mgP-PO43- L-1) em um sistema AOA (18 L) com aeração variável de 2,5 L min-1 a
6,5 L min-1 para favorecimento da nitrificação.
A partir dos resultados obtidos notou-se que a adição de carbono no reator anóxico
diminuiu a eficiência do sistema quanto à remoção de fósforo, provavelmente por ter
promovido competição entre as arquéias metanogênicas e as bactérias desnitrificantes. Foco,
Lopes e Nour (2015) afirmaram que a competição entre estes organismos por matéria
carbonácea determina a via metabólica preferencial em ambientes anóxicos.
Além disso, Liu e Li (2015) verificaram que os organismos desnitrificantes
acumuladores de fosfato são enriquecidos quando há maior disponibilidade de nitrato em
relação à matéria carbonácea no início da fase anóxica. Diferente do que reportado pelos
autores, neste estudo o melhor desempenho destes organismos foi verificado na Etapa 1, com
a menor disponibilidade de nitrato, cerca de 15 mgNO3 L-1.
O desempenho de um sistema AOA (8 L) também foi reportado por Wang et al.
(2016) que obtiveram eficiência de remoção de matéria fosfatada de 98% tratando esgoto
sanitário (8 mgP-PO43- L-1). Para os autores, cerca de 70% da remoção de fósforo estava
associada ao desempenho dos organismos desnitrificantes acumuladores de fosfato.

5.6 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

Fotomicrografias de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram obtidas de
amostras do meio suporte contendo biomassa aderida coletadas ao final do período de
operação do sistema AOA.
Na Figura 23 são apresentadas fotomicrografias da colonização microbiana do
biofilme do reator anaeróbio com ampliação de 1.500 (a), 3.000 (b), 4.000 (c) e 5.000 (d).
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Figura 23 - Fotomicrografias da microscopia eletrônica de varredura das amostras do reator anaeróbio ao
final do período experimental com ampliação de 1.500 (a), 3.000 (b), 4.000 (c) e 5.000 (d).

(a)

(b)

(c)

(d)

As principais morfologias observadas na biomassa do reator anaeróbio foram
semelhantes ao gênero Methanosaeta sp., cocos (Figuras 23a, 23c e 23d) e filamentos (Figura
23b e 23d) semelhantes a bactérias redutoras de sulfato.
Morfologias semelhantes foram encontradas por Krishna, Kumar e Kumar (2008) em
um reator anaeróbio tratando esgoto sanitário sintético. Estes autores associaram a presença
das bactérias filamentosas e dos cocos do gênero Methanosaeta sp. às etapas de hidrólise e a
produção de ácidos.
As morfologias observadas na biomassa do reator aeróbio são apresentadas na Figura
24 com ampliação de 500 (a), 5.000 (b), 10.000 (c) e 10.000 (d).
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Figura 24 - Fotomicrografias da microscopia eletrônica de varredura das amostras do reator aeróbio ao
final do período experimental com ampliação de 500 (a), 5.000 (b), 10.000 (c) e 10.000 (d).

(a)

(b)

(c)

(d)

No biofilme do reator aeróbio foram observadas morfologias semelhantes ao gênero
Euglypha sp., microrganismo caracterizado pela ausência de carapaça e pelo revestimento
celular formado por escamas sobrepostas, como os ressaltados nas Figuras 24 (a) a (d).
Para Fernandes et al. (2013), a presença do gênero Euglypha sp. indica ocorrência da
nitrificação, sendo este grupo de microrganismos sensível à altas concentrações de matéria
orgânica e amônia.
Neste biofilme também foi verificada presença das bactérias heterotróficas
filamentosas semelhantes ao gênero Sphaerotilus sp., como observado nas Figuras 24 (a) (b) e
(d). Além disto, foi possível observar nas Figuras 24 (a) a (d) a presença de aglomerados de
cocos, com morfologia semelhante ao gênero Nitrosococcus sp. Tais microrganismos também
foram visualizados por Moura (2014) e associados à remoção de nitrogênio.
No reator anóxico, as morfologias observadas são apresentadas na Figura 25 com
ampliação de 1.500 (a), 1.500 (b), 15.000 (c) e 15.000 (d).

76

Figura 25 - Fotomicrografias da microscopia eletrônica de varredura das amostras do reator anóxico ao
final do período experimental com ampliação de 1.500 (a), 1.500 (b), 15.000 (c) e 15.000 (d).

(a)

(b)

(c)

(d)

No reator anóxico, foram observados aglomerados de cocos, ressaltados nas Figuras
25 (a) e (d) e protozoários ciliados, ressaltados na Figura 25 (c). Estes microrganismos se
assemelham aos gêneros Paramecium sp. e Vorticella sp. No estudo realizado por Jiang et al.
(2015) os autores verificaram uma classe de betaproteobactérias com morfologia similar a dos
cocos, na fase anóxica de um sistema AOA. Segundo estes autores, as betaproteobactérias
foram capazes de assimilar o fósforo excedente utilizando o nitrato como aceptor de elétrons,
e assim foram caracterizadas como organismos desnitrificantes acumuladores de fosfato.
As análises morfológicas em associação aos parâmetros operacionais físico-químicos
indicaram a ocorrência destes organismos neste sistema. De forma geral, a avaliação
microbiológica dos reatores demostrou diversidade morfológica no sistema AOA, o qual
manteve-se estável e com elevadas eficiências de remoção de matéria carbonácea e dos
nutrientes nitrogênio e fósforo.
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6 CONCLUSÕES

A partir dos resultados obtidos neste estudo verificou-se que o afluente utilizado para
alimentação do sistema AOA apresentou características que variam de “médio” a “forte” para
matéria carbonácea e NTK e “forte” para nitrogênio amoniacal e fósforo total.
Ao longo do período experimental o sistema AOA manteve-se estável aos choques de
cargas orgânicas e hidráulicas, visto que as concentrações das matérias carbonáceas,
nitrogenadas e fosfatadas foram significativamente menores no efluente do sistema.
A adição da fonte externa de carbono no reator anóxico (Etapa 2) manteve a eficiência
de remoção de matéria carbonácea elevada (95%) e proporcionou eficiência de remoção de
nitrogênio total de 55%. No entanto, as concentrações de fósforo no efluente do sistema AOA
foram superiores as concentrações verificadas no afluente, não sendo reportada remoção de
fósforo nesta etapa.
A redução do tempo de detenção hidráulica nos reatores anaeróbio e aeróbio em 50%
e a retirada da fonte externa de carbono do reator anóxico (Etapa 3) acarretaram em melhor
desempenho dos organismos acumuladores de fosfato, com eficiências de remoção de fósforo
de 40%, desnitrificação de 79%, nitrogênio total de 51% e de matéria carbonácea superior a
95%.
Apesar da condição na Etapa 4 ter melhorado o desempenho da nitrificação, a
remoção de nitrogênio total foi a menor ao longo do período experimental (43%), devido ao
processo de redução dissimilatória de nitrato a amônio. Além disso, não foi notada melhora
no desempenho dos organismos acumuladores de fosfato e a eficiência de remoção de fósforo
manteve-se em 40%.
Ao comparar estatisticamente as concentrações de matéria carbonácea, nitrogenada e
fosfatada no efluente do sistema, verifica-se que não houve diferenças significativas entre os
resultados das Etapas 1 e 4. Assim, ao considerar a instalação do sistema AOA em uma
estação de tratamento pode-se dizer que a melhor condição operacional foi observada na
Etapa 4, pois as concentrações no efluente foram obtidas com menor consumo de energia,
considerando a redução no tempo de detenção hidráulica imposta.
A diversidade de espécie microbiana e as condições ambientais permitiram o
estabelecimento das reações de oxidação e redução dos compostos carbonáceos, nitrogenados
e fosfatados. A partir dos estudos cinéticos realizados, verificou-se que a redução da relação
C/N aumentou o desempenho das bactérias nitrificantes e desnitrificantes.
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Diante do exposto, o sistema AOA apresentou eficiência de remoção de matéria
carbonácea superior ao limite mais rígido exigido pela legislação e proporcionou remoção
simultânea de nitrogênio e fósforo, por meio da remoção biológica avançada de fósforo.
Como recomendações para trabalhos futuros, sugerem-se:
•

dar continuidade a estudos com este sistema no tratamento de diferentes águas
residuárias;

•

utilizar um decantador após o reator aeróbio para diminuir as perdas de biomassa;

•

avaliar o efeito da recirculação nas eficiências de remoção de matéria carbonácea,
nitrogenada e fosfatada, em diferentes porcentagens;

•

avaliar o efeito de diferentes fontes de carbono no processo de desnitrificação;

•

proporcionar tratamento complementar para o fósforo;

•

aumentar a escala dos reatores para verificar seu desempenho.
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