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Resumo 

 

A disposição inadequada do nitrogênio em corpos receptores gera problemas 

como: toxicidade para seres vivos; consumo de oxigênio do meio para atender 

a demanda nitrogenada; eutrofização; e contaminação dos aquíferos por 

nitrato. Por esta razão é muitas vezes necessário que seja realizado tratamento 

complementar dos esgotos para eliminar, ou reduzir, a concentração deste 

composto nas águas residuárias. 

O objetivo deste trabalho é avaliar a remoção biológica dos compostos 

nitrogenados utilizando filtros aerados submersos como pós-tratamento de um 

sistema anaeróbio, com tecnologia inovadora, de baixo custo, que em estudos 

anteriores demonstrou grande eficiência na remoção de matéria orgânica 

carbonácea e grande potencial na remoção biológica de compostos 

nitrogenados.  

A forma simples como o sistema foi concebido, com mangueiras perfuradas 

para distribuição do ar e preenchimento com peças plásticas - conduíte cortado 

- mostrou-se bastante eficiente em relação à remoção de matéria orgânica e na 

nitrificação. O sistema apresentou, na melhor fase, eficiência na conversão de 

nitrogênio amoniacal em nitrato de 71%, e produziu efluente final com 

concentração de N-NH3 inferior a 10 mg/L. Além disso, observou-se uma 

redução de 77% na concentração de carbono, produzindo efluente final com 24 

mg/L de DQO. Contudo a desnitrificação no filtro anóxico não se mostrou 

eficiente mesmo com a adição de uma fonte externa de carbono. Mesmo assim 

observou-se redução de até 56% do nitrogênio causado pelo processo de 

Nitrificação e Desnitrificação Simultâneas (SND). 

 O grande índice de vazios apresentado por este tipo de material suporte aliado 

à aeração direta do lodo, permite que a respiração da biomassa retida entre na 

fase endógena, aumentado o tempo de retenção celular e a capacidade de 

retenção de lodo, produzindo um efluente final com turbidez inferior a 5 UT e 

SST em torno de 5,0 mg/L. 

 

Palavras Chaves: Biofiltro aerado e anóxico, Nitrificação, Desnitrificação, 

Respiração Endógena, Elevado Tempo de Retenção Celular. 



 
 

Abstract 

The improper disposal of nitrogen in receiving water courses causes problems 

such as toxicity to living beings through the consumption of oxygen to meet the 

nitrogen demand, eutrophication and nitrate contamination of aquifers. For this 

reason it is often necessary to be carried out complementary treatment of 

wastewater to eliminate or reduce the concentration of this compound in the 

wastewater. 

The objective of this study is to evaluate the biological removal of nitrogen 

compounds using submerged aerated and anoxic filters as post-treatment of an 

anaerobic system, with low cost and innovative technology, which in previous 

studies has shown high removal efficiency of organic matter and great potential 

biological nitrogen compounds removal. 

The simple design with perforated hoses for air distribution and filling with 

plastic parts proved to be very efficient in relation to organic matter removal and 

nitrification. The system presented, in the best stage, efficiency in converting 

ammonia to nitrate by 71%, and produced a final effluent concentration below 

10 mg / L of NH3-N. In addition, carbon concentration was removed by 77%, 

producing final effluent with 24 mg/L COD. However, denitrification in anoxic 

filter was not effective even with the addition of an external carbon source. 

There was a reduction of up to 56% of nitrogen caused by the process of 

simultaneous nitrification and denitrification (SND). 

The high voids space presented by this type of support material coupled with 

direct aeration of the sludge, allows the respiration of biomass retained between 

the endogenous phase, increased cell retention time and sludge retention 

capacity, producing a final effluent with turbidity less than 5 UT and total 

suspended solids around 5.0 mg/L. 

 

 

Keys Words: Aerated and anoxic biofilter, nitrification, denitrification, 

Endogenous Respiration, High Retention Time Cell 
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1 Introdução 

 Os problemas causados pelo lançamento de esgotos não tratados, ou 

tratados de maneira inadequada, nos corpos aquáticos, têm sido cada vez mais 

discutidos no mundo inteiro há algum tempo. Contudo a preocupação maior 

sempre foi com a remoção de matéria orgânica e de patogênicos. Ultimamente 

a preocupação com relação à remoção de nutrientes (nitrogênio e fósforo) tem 

ganhado muito espaço, tornando-se alvo de diversos estudos a esse respeito. 

 Um dos problemas mais recorrentes, especialmente em corpos 

aquáticos lênticos, é a eutrofização, causada pelo aporte de nutrientes. 

Segundo Von Sperling et. al., (2009), eutrofização é o enriquecimento do meio 

aquático com nutrientes, causando o crescimento de organismos e plantas 

aquáticas – especialmente algas – que podem atingir níveis tais que causem 

interferências aos usos desejáveis do corpo d’água. 

 Além disso, o nitrogênio amoniacal quando disposto em corpos 

receptores em concentrações inadequadas gera alguns inconvenientes, como: 

toxicidade para os seres vivos, dependendo da temperatura e do pH do meio; 

consumo de oxigênio para atender a demanda nitrogenada; e, ainda, 

contaminação dos aquíferos por nitrato, resultado da oxidação da amônia 

durante sua percolação no solo (ARAÚJO et. al. 2009). Por esta razão é muitas 

vezes fundamental que seja realizado um tratamento complementar dos 

esgotos para eliminar, ou reduzir, a concentração deste composto nas águas 

residuárias, e um dos processos mais simples e seguro é a remoção biológica. 

Geralmente as estações de tratamento de esgoto (ETE) que fazem 

remoção biológica de nitrogênio utilizam três tipos de reatores diferentes: reator 

anaeróbio, reator aeróbio e reator anóxico.  

Os reatores aerados mais utilizados no Brasil para pós-tratamento de 

reatores anaeróbios são os lodos ativados e os biofiltros aerados submersos, 

surgindo mais modernamente os reatores biológicos de leito móvel com 

biofilme – MBBR. 
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Este trabalho busca desenvolver uma alternativa tecnológica que utiliza 

eletroduto corrugado cortado como meio suporte nos filtros aerados, que 

apresenta um alto índice de vazio (cerca de 90%) o que potencializa a 

capacidade de retenção da biomassa no interior do reator, produzindo um 

efluente com baixa turbidez e concentração de SST, e dispensando a 

necessidade de implantação de decantadores ou outros processos de 

separação de fases, barateando os custos de implantação e operação. 

Além disso, a aeração é feita diretamente no lodo retido, isto permite que 

a biomassa acumulada entre na fase endógena, aumentando ainda mais a 

capacidade de retenção de lodo do sistema e diminuindo a necessidade de 

descargas de lodo. 

Contribui também para o baixo custo de implantação do sistema, o fato 

do ar ser introduzido no reator através de uma mangueira perfurada localizada 

no interior do cano de distribuição do esgoto. Esta alternativa faz com que o 

esgoto seja aerado desde o interior da tubulação de distribuição e já entre 

aerado no leito de distribuição. 

O principal objetivo deste trabalho é avaliar a remoção biológica dos 

compostos nitrogenados utilizando filtros aerado e anóxico submersos como 

pós-tratamento de um sistema anaeróbio, composto de decanto-digestor e 

filtros anaeróbios, contribuindo assim, para o melhor entendimento funcional, 

aperfeiçoamento e desenvolvimento do reator inicialmente proposto pelos 

professores Cícero Onofre de Andrade Neto, Henio Melo e colaboradores da 

UFRN, no âmbito do PROSAB. 

Esta associação se mostra bastante promissora nas condições 

brasileiras, já que as altas temperaturas amplificam a eficiência do sistema 

anaeróbio, e os filtros aerado e anóxico complementam a remoção do material 

carbonáceo e promovem a nitrificação e desnitrificação. Além disso, diminui a 

demanda por espaço, o consumo energético e a produção de lodo,  

Apesar dos avanços tecnológicos na remoção biológica de nitrogênio, é 

muito importante buscar outros processos que associem nitrificação e 
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desnitrificação com baixo custo e fácil operação. Seguindo esta linha, a 

pesquisa propõe uma tecnologia inovadora, de baixo custo, que em estudos 

anteriores vem demonstrando uma grande eficiência na remoção de matéria 

orgânica carbonácia e turbidez, além de um grande potencial, que precisa ser 

mais bem estudado, na remoção biológica de compostos nitrogenados.  
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2 Hipóteses e Objetivos  

 

2.1 Hipóteses 

É possível promover a nitrificação de efluente de reatores anaeróbios em 

biofiltro aerado submerso com alto índice de vazios, promovendo a aeração 

através de mangueiras perfuradas e sem remoção de lodo. 

É possível promover a desnitrificação em reator anóxico sem fonte 

externa de carbono 

O material de suporte utilizado será eficiente em manter a biomassa no 

interior do reator, reduzindo significativamente a turbidez e os sólidos 

suspensos. 

 

2.2 Objetivo Geral 

 

Avaliar a capacidade de remoção de material nitrogenado de um sistema 

inovador de biofiltros aerado e anóxico, utilizado como pós-tratamento de um 

reator anaeróbio, que representa uma nova alternativa tecnológica, 

principalmente pela sua simplicidade operacional e capacidade de retenção de 

lodo bastante elevada, contribuindo para aperfeiçoar o sistema desenvolvido na 

UFRN. 

 

2.3 Objetivos Específicos 

Avaliar a eficiência do sistema na remoção de matéria orgânica, sólidos 

suspensos e turbidez. 

Avaliar a influência da vazão de ar no processo de nitrificação. 

Determinar a taxa ótima de aeração para oxidação da amônia 

Avaliar a influência da fonte externa de carbono na desnitrificação. 
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3 Revisão da Literatura 

 

Considerando que o objetivo deste trabalho é desenvolver uma 

alternativa tecnológica para remoção biológica de nitrogênio utilizando os 

processos sequenciais de nitrificação e desnitrificação, e que há diversos 

trabalhos atuais que discutem os processos envolvidos da digestão anaeróbia, 

este tema não será abordado nesta revisão. 

Por tratar-se de uma tecnologia nova, foi necessário encontrar na 

literatura processos que se assemelhem ao estudado. Desta forma, esta 

pesquisa documental apresentará semelhanças dos sistemas de lodos 

ativados, biofiltros aerados submersos e Reatores Biológicos de Leito Móvel 

(Moving Bed Biofilm Reactor, MBBR), com o sistema trabalhado nesta 

pesquisa.  

 

3.1 Remoção Biológica de Nitrogênio 

 

O material nitrogenado presente em águas residuárias compõe-se 

principalmente de nitrogênio amoniacal (gasoso, NH3; e salino, NH4
+) e 

nitrogênio orgânico (ureia, aminoácidos e outras substâncias orgânicas como o 

grupo amino). Ocasionalmente ocorrem traços de formas oxidadas de 

nitrogênio, como nitrito (NO-
2) e o nitrato (NO-

3) (VAN HAANDEL, KATO, VON 

SPERLING, 2009). Contudo, particularmente em Natal, é possível encontrar 

concentrações mais elevadas de NO-
3 nos esgotos domésticos, em decorrência 

da alta concentração deste composto na água que abastece a cidade. 

A remoção de nitrogênio dos esgotos é fundamental, uma vez que o 

nitrogênio quando disposto em corpos receptores pode causar: toxicidade para 

os seres vivos; consumo de oxigênio para atender a demanda nitrogenada; 

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

nitrato, resultado da oxidação da amônia durante sua percolação no solo. 
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A remoção biológica de nitrogênio em águas residuárias ocorre de 

quatro maneiras: amonificação, assimilação, nitrificação e desnitrificação.  

A nitrificação e a desnitrificação são processos sequenciais que 

promovem a conversão da amônia em nitrogênio molecular, e sua consequente 

liberação, em forma de gás, da massa líquida. Para que a nitrificação ocorra é 

fundamental a presença de oxigênio no meio, além disso, é necessária a 

presença de bactérias autotróficas que oxidarão a amônia a nitrito e, 

posteriormente, a nitrato. Já a desnitrificação ocorre em ambiente anóxico 

(onde o aceptor de elétrons será o nitrato ou nitrito), neste processo o nitrato, e 

em alguns casos o nitrito, será reduzido a nitrogênio molecular, através da 

ação de bactérias heterotróficas. 

 

3.1.1 Nitrificação 

 

Sob o ponto de vista clássico, a nitrificação é a oxidação de nitrogênio 

amoniacal realizada por microrganismos quimiolitoautotróficos e sob condições 

aeróbias estritas. A conversão do nitrogênio amoniacal em nitrato ocorre por 

meio de reações heterogêneas, em duas etapas: a primeira é chamada 

nitritação – oxidação de N-amoniacal a nitrito – e a segunda é denominada 

nitratação – oxidação do nitrito a nitrato (FLORÊNCIO, et. al, 2009). 

 As equações 1, 2 e 3 apresentam as reações de nitritação, nitratação e a 

reação de oxidação total respectivamente. 

Equação 1: Nitritação 

2NH4
+ + 3O2 → 2NO2

- + 2H2O + 4H+ 

Equação 2: Nitratação 

2NO2
- + O2  → 2NO3

- 
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Equação 3: Reação de oxidação total 

NH4
+ + 2O2 → NO3

- + H2O + 2H+ 

 Na nitritação a amônia é oxidada a nitrito através de reações 

bioquímicas principalmente por bactérias do gênero Nitrossomonas, contudo é 

possível observar nitritação por bactérias dos gêneros: Nitrossococus, 

Nitrosospira, Nitrosovibrio e Nitrosolobulus. Na nitratação o nitrito formado na 

fase anterior é oxidado a nitrato pelas bactérias do gênero Nitrobacter 

(METCALF e EDDY, 2004). 

 Segundo afirmam Madigan, Martinko e Parker (2000), as bactérias do 

gênero Nitrobacter apresentam um crescimento mais lento que as do gênero 

Nitrossomonas. Andrade (2008) afirma que a oxidação de nitrito pelas 

Nitrobacter é mais rápida que a taxa de oxidação do nitrogênio amoniacal pelas 

Nitrossomonas, este fator pode controlar a taxa global do processo. 

 A nitrificação é um processo que ocorre naturalmente, contudo fatores 

como temperatura, pH, alcalinidade, relação carbono nitrogênio e oxigênio 

dissolvido, podem interferir e até mesmo inibi-la. 

Em baixas temperaturas (< 20º), a nitratação é muito mais rápida que a 

nitritação, por isso, em sistemas estacionários, a nitratação será imediata e a 

concentração de nitrito será muito baixa. Já em condições de temperatura mais 

elevadas (> 25º) a nitritação é mais rápida que a nitratação, e por esta razão 

pode haver acúmulo de nitrito quando se cria condições adequadas (VAN 

HAANDEL, KATO, VON SPERLING, 2009). 

A influência do pH sobre a taxa de nitrificação é bastante ampla, 

variando entre 7,4 e 8,6. (SANTIAGO, 1999). De acordo com Villaverde (1997), 

dentro da faixa de pH delimitada por 5,0 e 9,0 o aumento de uma unidade de 

pH implica no aumento de 13% na eficiência de nitrificação. Metcalf e Eddy 

(2004), defendem que o pH ótimo para que a nitrificação ocorra está entre 7,5 e 

8,0. Contudo, observam-se taxas de nitrificação consideráveis em ambientes 

com pH entre 7,0 e 7,5. Abaixo destes valores a velocidade de nitrificação pode 

cair entre 10 e 20%. 
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Com relação à alcalinidade, quando observada a equação 

estequiométrica que rege o processo de nitrificação, verifica-se que há a 

produção de dois moles de H+ por mol de nitrato formado. A produção de H+ 

faz com que o pH do meio tenda a diminuir. Para que isso não ocorra e venha 

a inibir a nitrificação é necessário que seja fornecida alcalinidade suficiente 

para impedir a diminuição do pH. Como a produção de 1,0 mol de H+ 

corresponde ao consumo de 1,0 mol de alcalinidade ou 50g CaCO3, calcula-se 

que seja necessária na ordem de 7,14 mg CaCO3/ mg N (LOPES, 2009). 

Normalmente, o efluente de um sistema anaeróbio possui alcalinidade 

suficiente para que a nitrificação ocorra, como apresentam: Araújo (2009), que 

alcançou a nitrificação com alcalinidade afluente de 303 mg CaCO3/L.; Zeng, 

Peng e Wang (2007), trabalhando com efluentes industriais em um sistema de 

lodos ativados, alcançaram a nitrificação com alcalinidade afluente de 550 mg 

CaCO3/L. 

Almeida (2007), utilizando efluente doméstico em filtro biológico 

percolador preenchido com eletroduto cortado como pós-tratamento de um 

UASB, observou consumo de alcalinidade de 60,5 mg CaCO3/L para produzir 

3,3 mg/L de N-NO3, e concluiu que a alcalinidade não foi o fator limitante para a 

nitrificação. 

A concentração de oxigênio dissolvido tem um efeito significativo na 

velocidade de crescimento das bactérias nitrificantes e influencia a nitrificação 

nos sistemas de tratamento biológico de águas residuárias. Von Sperling e 

Fróes (1998), afirmam que concentrações de oxigênio dissolvido inferiores a 

1,5 mg/L podem prejudicar a nitrificação. Moreira, Yamakawa e Alegre (2002), 

atingiram a nitrificação com uma concentração de oxigênio dissolvido variando 

entre 2 e 5 mg/L, trabalhando em um reator de batelada sequencial e tratando 

efluente avícola. 

Segundo Santos (2009), trabalhando com efluente doméstico em um 

sistema de lodos ativados com TDH de 0,78 dias, a velocidade máxima de 

nitrificação ocorre em concentrações de OD em torno de 2 mg O2/L.  
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Van Haandel, Kato e Von Sperling (2009) explicam que na nitrificação o 

número de oxidação da amônia (-3) aumenta para (+5) no nitrato através da 

transferência de 8 elétrons por átomo de nitrogênio, que são aceitos pelo 

oxigênio, sendo preciso quatro átomos (duas moléculas) de oxigênio para isso. 

Portanto, na nitrificação de 1 mol de N amoniacal, o consumo de oxigênio é de 

64/14 = 4,57 mg O2/ mg N. 

Zenatti et. al ( 2009), estudando o efeito do tempo de reação  e da 

aeração na eficiência da remoção de nitrogênio amoniacal e na conversão do 

nitrogênio amoniacal a nitrato, de água residuária de abate de tilápia em um 

reator em batelada sequencial com biofilme, afirmam que a concentração de 

organismos nitrificantes decresce à medida que a relação C/N cresce. Quando 

a nitrificação se dá em reatores com biofilme este fator tem sido o mais 

limitante.   

Ainda segundo os autores e corroborado por Metcalf e Eddy (2004), para 

o bom desempenho de processos de nitrificação esta relação deve estar em 

torno de 5. 

Esta inibição da nitrificação em ambientes com relação C/N muito 

elevada é explicada uma vez que as bactérias predominantes neste processo 

são autotróficas e tais microrganismos não se desenvolvem bem em ambientes 

com alta concentração de matéria orgânica carbonácea. 

 Além disso, os organismos nitrificantes são sensíveis a substâncias 

tóxicas. Concentrações elevadas podem inibir a ação destas bactérias ou, até 

mesmo, matá-las. 

Em alguns casos, a nitratação pode ser inibida enquanto a nitritação 

continua, podendo provocar o acúmulo de nitrito no interior do reator. 

(METCALF E EDDY, 2004). Este fenômeno pode ser explicado pelo fato das 

bactérias nitratantes serem mais sensíveis a substâncias tóxicas do que as 

bactérias nitritantes. 
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3.1.2 Desnitrificação 

 

Muitas bactérias anaeróbias facultativas são capazes de utilizar nitrato 

como aceptor de elétrons. Neste caso, estes organismos utilizam nitrato como 

“transportador” de oxigênio, reduzindo-o a nitrogênio molecular ou amônia. 

Este fenômeno permite que as bactérias oxidem substrato mesmo na ausência 

de oxigênio molecular. (ESTEVES, 1998). 

 A Equação 4 mostra o processo de redução do nitrato a nitrogênio 

molecular, denominado desnitrificação. 

Equação 4: Desnitrificação 

NO3
- → NO2

- → NO → N2O → N2 

A desnitrificação utilizando compostos carbônicos como doadores de 

elétrons é a forma mais conhecida de remoção de nitrogênio. É a etapa 

biológica em que ocorre a efetiva remoção do nitrogênio inorgânico nas formas 

de nitrito e nitrato com sua conversão para formas mais reduzidas, como N2O, 

NO e N2. 

Os principais gêneros de bactérias heterotróficas envolvidas no processo 

de desnitrificação são: Achromobacter, Acinetobacter, Agrobacterium, 

Alcaligenes, Arthrobacter, Bacillus, Chromobacterium, Corynebacterium, 

Flavobacterium, Hypomicrobium, Moraxella, Nesseria, Paracoccus, 

Propionibacteria, Pseudomonas, Rhizobium, Rhodopseudmonas, Spirillum, 

Vibrio, Halobacterium e Methanomonas (PAYNE, 1981 e GAYLE, 1989, APUD 

METCALF E EDDY, 2004). 

A desnitrificação, assim como ocorre com a nitrificação, também sofre 

influência das condições ambientais. Porém as bactérias envolvidas no 

processo de nitrificação são mais sensíveis que as envolvidas na 

desnitrificação, logo, quando a primeira se desenvolve a segunda também é 

possível (METCALF e EDDY, 2004). 
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Entre as condições ambientais mais importantes no processo de 

desnitrificação estão a temperatura, o pH, o oxigênio dissolvido, a fonte de 

carbono (relação C/N) e a concentração de substâncias tóxicas.  

Com relação a temperatura, Van Haandel, Kato e Von sperling (2009), 

afirmam que a desnitrificação aumenta com temperatura até um valor ótimo de 

40ºC. Ainda segundo os autores, a dependência do pH é menor na 

desnitrificação do que na nitrificação, de modo que quando as condições de 

nitrificação são atendidas a desnitrificação também ocorrerá de maneira 

satisfatória. 

Altas concentrações de oxigênio dissolvido podem atrapalhar o processo 

de desnitrificação, uma vez que este elemento é prioritário na cadeia 

respiratória, e é necessário que ele não esteja presente, ou esteja em pequena 

concentração, para que as bactérias responsáveis pela desnitrificação utilizem 

o nitrato e o nitrito para respiração.  

Hu et. al. (2010), atingiram a desnitrificação em ambiente anóxico de 

efluente sintético com ausência de oxigênio dissolvido. Contudo, segundo Van 

Haandel e Marais (1999) a desnitrificação pode ocorrer na presença de 

oxigênio, desde que não ultrapasse 0,3 mg/L. Ferreira (2000) aponta como 

nível máximo 1,0 mg/L, a partir do qual ocorre inibição mais intensa da 

desnitrificação. 

Substâncias tóxicas em altas concentrações podem inibir o processo, 

contudo, como já foi dito, as bactérias desnitrificantes são menos sensíveis que 

as nitrificantes, com isso, havendo nitrificação provavelmente a desnitrificação 

também ocorrerá.  

Para que a desnitrificação ocorra é necessário que haja um doador de 

elétrons, que no caso, é a matéria orgânica biodegradável. Esta fonte de 

carbono pode ser inserida após a etapa de nitrificação, e, segundo Van Handel, 

Kato e Von Sperling (2009), as fontes externas de carbono mais usuais são: o 

metanol, o etanol, a acetona e o ácido acético. 
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Contudo, também é possível desnitrificar utilizando uma fonte interna de 

carbono. Neste caso as bactérias desnitrificantes utilizam a matéria orgânica 

remanescente do próprio afluente ou ainda, a biomassa bacteriana, 

denominada respiração endógena. Cybis, Santos e Gehling (2005), 

conseguiram remover 88% do nitrogênio total, utilizando um Reator Sequencial 

em Batelada, utilizando fonte interna de carbono. 

A relação C/N varia de acordo com a fonte de carbono utilizada. Callado 

e Foresti (2002), testaram a desnitrificação com diferentes fontes de carbono, e 

atingiram a desnitrificação completa com as seguintes relações C/N: 0,93 para 

o metanol; 0,83 para etanol e 0,59 para o gás metano. Além disso, os autores 

apresentam a seguinte relação DQO/N: 2,86 para efluente anaeróbio e 5,52 

para um substrato sintético que possuía características semelhantes ao esgoto 

doméstico.  

Henze et.al. (1997) apresentam uma relação ótima de DQO/N de 4 a 5, 

quando a fonte de carbono é a matéria orgânica, e de 3,1 a 3,7, para o caso da 

fonte de carbono ser o ácido acético. Kujawa e Klapwilk (1999), analisaram 

uma vasta literatura acerca da desnitrificação e apresenta uma relação DQO/N 

que varia desde 4 até 15. Além disso, verificaram que uma relação DQO/N 

abaixo de 3,5 a desnitrificação não é possível. 

Essa grande variedade de relações C/N decorre do fato que sistemas 

biológicos similares podem ter diferentes relações ótimas de carbono e 

nitrogênio quando usados para tratar diferentes águas residuárias sob 

condições ambientais distintas, por esta razão, a relação C/N ótima para 

sistemas desnitrificantes biológicos para tratar águas residuárias específicas 

deve ser determinada experimentalmente (IAMAMOTO, 2006). 

A desnitrificação não é o único processo que pode ocorrer para remoção 

do nitrato, em meio anaeróbio. Este processo pode ocorrer através da Redução 

Assimilativa do Nitrato a Amônio, que tem sua expressão matemática da 

apresentada na Equação 5. Neste processo o nitrato é convertido a nitrito e 

depois a amônia e sendo incorporado na forma de proteína ou acido nucléico à 

biomassa (BITTON, 2005). 
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Equação 5: Redução Assimilativa do Nitrato 

NO3
- → NO2

- → NOH → NO2OH → NH4
+ 

 

3.1.3 Nitrificação e desnitrificação simultâneas (SDN) 

 

O processo de nitrificação e desnitrificação simultâneas (simultaneous 

nitrification and denitrification – SND), ocorre quando o nitrogênio amoniacal é 

oxidado em ambiente aeróbio, e os compostos oxidados são reduzidos dentro 

do mesmo reator e também em condições de aerobiose. 

Chiu,et. al. (20070, afirmam que a nitrificação e desnitrificação 

simultânea ocorre devido a distribuição desigual do oxigênio dissolvido dentro 

do reator. Em ambientes com grande concentração de OD as bactérias 

nitrificantes são mais ativas, e em áreas com menor concentração de OD 

prevalecem as bactérias desnitrificante. 

Contudo, algumas bactérias são capazes de promover a desnitrificação 

independentemente da concentração de OD, são exemplos desses 

organismos: Microvirgula aerofenitrificans (PATUREAU et. al, 2000), T. 

pantotropha (GUPTA, 1997). 

 

 

3.1.4 Amonificação 

 

A amonificação consiste na conversão do material nitrogenado orgânico, 

que se encontra na forma solúvel, em amônia, através da ação de bactérias 

heterotróficas (VON SPERLING, 1996). Este processo ocorre pela ação 

enzimática das bactérias em ambientes aeróbios e anaeróbios. Como exemplo 

pode-se observar na Equação 6 a liberação da amônia através da 

decomposição da ureia. 
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Equação 6: Amonificação 

NH2 – CO – NH2 + H2O urease > 2NH3 + CO 

 A amonificação também pode ocorrer pela respiração do nitrato. Este 

processo, segundo Esteves (1998), é realizado por bactérias como 

Enterobacter e Escherichia Coli que, em condições anóxicas, reduzem o nitrato 

a amônia.  

Em reatores anaeróbios as bactérias formadoras de amônia estão 

presentes em abundância no lodo, por esta razão, a utilização deste tipo de 

lodo como fonte de carbono para a desnitrificação pode acarretar a conversão 

do nitrato em amônia ao invés de reduzi-lo a nitrogênio molecular (ISOLDI e 

KOETZ, 2004). 

 

3.1.5 Assimilação 

 

Se na amonificação ocorre a transformação de nitrogênio orgânico em 

amônia, na assimilação ocorre o processo inverso, a amônia é incorporada à 

biomassa, voltando, portanto, a forma de nitrogênio orgânico. Todo processo 

de fixação é catalisado por uma enzima chamada nitrogenase. A fixação é um 

processo extremamente sensível ao oxigênio, por isso os organismos aeróbios 

possuem mecanismos para proteger o sistema nitrogenase do oxigênio. A 

energia necessária para o processo de fixação é fornecida através da 

fotossíntese, da fermentação ou da respiração. 

 As bactérias geralmente não têm um papel muito significativo na fixação 

do nitrogênio, contudo em alguns cenários este papel pode ser fundamental. 

Por exemplo, bactérias de vida livre podem, em determinados habitats, 

apresentar uma relação semi-simbiôntica ou associativa com macrófitas 

aquáticas, vivendo associadas à rizosfera destas plantas (ESTEVES, 1998). 

Além disso, alguns tipos de organismos podem se desenvolver convertendo 

NO3
- ou NH4

+ em proteína. (BITTON, 2005) 
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3.2 Lodos Ativados 

 

O sistema de lodo ativado é conhecido como unidades eficientes de 

remoção de material orgânico, sólidos em suspensão e, eventualmente, 

também macronutrientes, produzindo um efluente de alta qualidade 

(MEDEIROS, CAVALCANTI e VAN HAANDEL, 2005).  No entanto, o sistema 

de Lodos Ativados não se configura tecnologia universal, haja vista apresentar 

elevados custos de implantação e operação, e demandar mão-de-obra 

sofisticada. 

O lodo ativado é formado, principalmente de bactérias, algas, fungos e 

protozoários, sendo as bactérias os microrganismos de maior importância, uma 

vez que são responsáveis pela degradação da matéria orgânica e pela 

formação dos flocos. 

 A idade do lodo representa o tempo médio em que uma partícula de lodo 

permanece no sistema, este parâmetro é fundamental para o dimensionamento 

e a operação do sistema de lodo ativado (VAN HANDEL e MARAIS, 1999).  

A maior idade de lodo usual para sistemas de lodo ativado convencional 

é de 10 dias, sistemas de lodos ativados com idade de lodo entre 18 e 30 dias 

são considerados de aeração prolongada (SANTOS, 2009). Além disso, deve-

se levar em consideração o tempo de detenção hidráulico (TDH), que para Von 

Sperling (2002) deve estar em torno de 16 a 24h para caracterizar um sistema 

de lodos ativados com aeração prolongada. 

Von Sperling e Fróes (1998), em seu estudo de caracterização da 

estação de tratamento de esgotos de Morro Altos, na região metropolitana de 

Belo Horizonte, determinaram uma idade de lodo média de 26,2 dias, 

caracterizando assim um sistema de lodos ativados de aeração prolongada. 

Esta elevada idade do lodo é um dos principais pontos favoráveis do 

reator. Quanto maior o tempo de permanência do lodo em seu interior menor 

será a quantidade de matéria orgânica por unidade de volume. Isto obrigará as 
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bactérias a intensificar o catabolismo celular, passando a consumir a matéria 

orgânica de suas células. O lodo final produzido encontra-se bastante 

mineralizado e com um menor risco sanitário, além de produzir um efluente 

final com baixa concentração de sólidos suspensos totais e DBO. 

 A DBO solúvel do efluente final de um sistema de lodo ativado de 

aeração prolongada é praticamente desprezível. A DBO total deste tipo de 

sistema é em sua maioria devida aos sólidos em suspensão efluentes do 

decantador secundário (VON SPERLING e FRÓES, 1998). 

3.3 Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR)  

 

O MBBR, conhecido no Brasil por Reator de Leito Móvel com Biofilme, 

foi desenvolvido com o objetivo de compilar em um único sistema as 

características de duas tecnologias: a de lodos ativados e a de biofiltros. Desta 

forma, a biomassa se desenvolve aderida ao material suporte que, por sua vez, 

se move livremente no interior do reator. 

Esta associação permite que o reator tenha uma série de vantagens em 

relação aos lodos ativados e aos biofiltros: Não necessita de recirculação de 

lodo; todo volume do reator é utilizado para o crescimento da biomassa; perda 

de carga insignificante; resistência a cargas de choque; requer menos espaço 

para implantação; a concentração de biomassa a ser separada é pelo menos 

10 vezes menor (AYGUN et. al, 2008; ØDEGAARD et. al, 1999; JAHREN et. 

al,2002). 

Contudo, algumas desvantagens são percebidas neste tipo de sistema: 

Schneider (2010) destaca o alto consumo energético; Reis (2007) aponta o alto 

custo efetivo de instalação e operação. 

O MBBR pode ser operado de forma aeróbia, anóxica ou anaeróbia. No 

sistema aeróbio a própria agitação causada pela aeração provoca a circulação 

do material suporte no interior do reator. No caso dos sistemas anóxico e 

anaeróbio é necessário a utilização de um agitador mecânico. 
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O reator de leito móvel com biofilme vem sendo utilizado com sucesso 

na remoção de DBO, DQO, compostos nitrogenados. (ØDEGAARD et. al, 

1999). Além disso, na Europa, devido à exigência relativa aos teores de fósforo 

no efluente final, o MBBR se apresenta como interessante alternativa quando 

combinado com processos de precipitação química (REIS, 2007). 

 Aspectos fundamentais para operação de um MBBR devem ser 

observados: Schneider (2010) apresenta a razão de recheio, a hidrodinâmica 

do reator, a vazão de ar (para sistemas operados aerobiamente), e a formação 

do biofilme como os mais relevantes. 

 A razão de recheio consiste na razão entre volume ocupado pelo 

material suporte e o volume total do reator. Aygun et. al.(2008), recomenda que 

esta razão fique entre 30 e 70%. Para Rusten et. al. (2006), razões superiores 

a 70% dificultam a boa movimentação do material suporte no interior do reator, 

este aspecto pode provocar um formação de um biofilme mais espesso, o que 

leva a uma perda de rendimento do reator. 

 A turbulência no interior do reator é fundamental para a boa eficiência do 

tratamento. Em sistemas aeróbios esta agitação é garantida pela própria 

aeração, e como afirma Rusten et. al. (2006), esta agitação garante a 

transferência de oxigênio dissolvido e dos nutrientes até os microrganismos, 

evita a formação de zonas estagnadas e evita a formação de um biofilme 

espesso. 

 Apesar de importante para o funcionamento do MBBR, uma agitação 

excessiva pode causar um desprendimento muito acentuado do biofilme, o que 

causa um efluente com grande concentração de sólidos. 

 O material suporte representa uma proteção para o desenvolvimento do 

biofilme. De acordo com o que afirmam Lazarova e Manem (1995), os 

microrganismos que se desenvolvem aderidos a uma superfície de contato são 

menos afetados pelos fatores ambientais intervenientes do que os 

microrganismos com crescimento em suspensão. 

 Nos sistemas MBBR o biofilme se desenvolve essencialmente na parte 

interna dos suportes, uma vez que, a parte externa dos suportes está 
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constantemente colidindo umas com as outras, limitando o desenvolvimento do 

biofilme (RUSTEN et. al., 2006; AYGUN et. al., 2001). 

 

3.4 Biofiltro Aerado Submerso (BAS) 

 

Os primeiros biofiltros aerados surgiram no início dos anos 80, sendo 

concebidos para realizar a remoção de sólidos suspensos e a oxidação da 

matéria orgânica em esgotos domésticos. Suas principais vantagens são: a 

pequena ocupação de área, operação simples, o aspecto modular, 

simplificando extensões futuras, baixo impacto ambiental, efetivo no tratamento 

de odores, e a eliminação da decantação secundária, suprimindo problemas de 

separação de lodo em unidades de clarificação (GONÇALVES et. al., 2001). 

 Os reatores com biomassa aderida são unidades que possuem suporte 

físico que permite a imobilização dos microrganismos responsáveis pela 

degradação de compostos orgânicos e inorgânicos presentes nos efluentes 

sanitários ou industriais (FLORÊNCIO et. al. 2009). Estes reatores podem ser 

projetados de forma a permitir que ocorram os processos de nitrificação e 

desnitrificação, eliminando, ou reduzindo, o nitrogênio presente no meio. 

 Em sua pesquisa, GÁLVEZ et. al.(2003), atingiram uma eficiência na 

oxidação do nitrogênio amoniacal de 100% e uma eficiência de 95% na 

desnitrificação trabalhando com esgotos domésticos em escala de laboratório, 

utilizando um BAS constituído por dois tubos de 6 cm de diâmetro e 2 metros 

de altura, preenchidos com argila expandida, com um TDH de 1,6h, vazão de 

ar de 7,8 m3/m2h e utilizando metanol na razão de DQO/N de 2,37 como fonte 

de carbono.   

 O mecanismo do processo é caracterizado pela alimentação e 

percolação contínua do esgoto através do meio suporte. A continuidade da 

passagem dos esgotos nos interstícios promove o crescimento e a aderência 

da biomassa na superfície do meio suporte (JORDÃO e PESSOA, 2009). É 

justamente o contato do esgoto com os microrganismos aderidos que irá 
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promover a conversão da matéria orgânica e os processos de nitrificação e 

desnitrificação, quando o reator for projetado para tal função. 

 Esta configuração permite que o BAS seja mais compacto do que o 

sistema de lodos ativados e não necessitem de etapa de clarificação 

complementar dos seus efluentes. 

 Estes reatores podem ser classificados de acordo com os fluxos de ar e 

efluente: diz-se que o reator é co-corrente quando os fluxos de ar e efluente 

são ascendentes, e diz-se que o reator é contracorrente quando o fluxo do 

efluente é descendente. 

 Além disso, é importante configurar reatores capazes de concentrar a 

maior quantidade de biomassa por volume. O tempo de retenção celular 

elevado contribui favoravelmente a qualidade final do efluente (LOPES, 2009). 

O efluente deste tipo de reator apresenta geralmente baixa concentração 

de sólidos e matéria orgânica e, normalmente, ocorre a nitrificação do efluente. 

Contudo, segundo Motta (1995) apud Lopes (2009), este tipo de configuração 

tem elevada capacidade de responder a mudanças de temperatura, vazão, 

redução do pH e outras condições desfavoráveis, tais como a falta de oxigênio, 

conseguindo retomar a operação normal em curto espaço de tempo após 

sanadas as condições desfavoráveis. 

Hirakawa, Piveli e Além Sobrinho (2001) aplicaram um BAS em escala 

piloto e com fluxo descendente, com leito fixo com 32,7L de volume aparente, 

no pós-tratamento de reator UASB (604L) com esgoto sanitário e verificaram o 

conjunto com eficiência de 91% na remoção de DBO. Ainda neste experimento 

observou-se que o BAS foi capaz de, durante um determinado tempo, 

promover a remoção de nitrogênio amoniacal. A taxa de aplicação deste 

experimento foi de 4 kgDQO/ m³.dia. 
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3.5 Material Suporte 

 

O material de suporte dos filtros tem a finalidade básica de servir de 

suporte para a fixação e retenção da biomassa, mantendo, desta forma, os 

sólidos suspensos retidos no interior do filtro. 

Pesquisas recentes têm utilizado diferentes tipos de material suporte, 

tais como: polietileno, carvão ativado granular, brita, tijolo cerâmico e eletroduto 

cortado. Para definição do tipo de material suporte usado no reator deve-se 

levar em consideração a capacidade de adesão, agregação e expansão da 

comunidade bacteriana (WOLF, PAUL e COSTA, 2010).  

Ainda segundo Wolf, Paul e Costa (2010), a adesão é o primeiro passo 

na colonização bacteriana em uma superfície, e propriedades de superfície dos 

materiais como porosidade, rugosidade e forma desempenham papel 

fundamental à adesão da comunidade bacteriana ao material suporte.  

O índice de vazios do material suporte é fundamental para aumentar a 

capacidade do reator em remover os compostos solúveis e de reter as 

partículas em suspensão do esgoto. Giustina, Miranda e Monteggia (2010), 

trabalhando com efluentes domésticos, testaram a capacidade de remoção de 

DQO e sólidos suspensos em três reatores em escala piloto preenchidos com 

diferentes matérias suporte, a eficiência de remoção de DQO e SS foi 

diretamente proporcional ao aumento do índice de vazios. 

Materiais geralmente utilizados como material suporte em biofiltros, os 

pedregulhos e britas apresentam baixo índice de vazios e superfície específica 

em torno de 55 a 80 m2/m3, características que limitam o desenvolvimento da 

biomassa, podendo apresentar mais facilmente caminhos preferenciais e 

colmatações (CHAGAS, 2006). 

Já os eletrodutos cortados, também utilizados como material suporte 

para biofiltros, apresentam índice de vazio em torno de 90% e superfície 

especifica em torno de 277 m2/m3, possibilitando um crescimento mais intenso 

da biomassa, tornando-se uma excelente opção para sistemas que dispõem de 



35 
 

área pequena, pois permite uma taxa de aplicação superficial superior a da 

brita e do pedregulho, por exemplo. 

Nos reatores MBBR o tamanho do material suporte não influencia a 

eficiência do reator, e a capacidade de tratamento depende da superfície total 

de suporte disponível para o crescimento do biofilme, segundo concluíram 

Ødegaard, Gisvold e Strickland (2000), estudando um MBBR com suporte 

Kaldens (peças cilíndricas de polietileno, com 70% de índice de vazios e 

superfície especifica de 350 m2.m-3). 

Por outro lado, materiais com elevada superfície específica e reduzido 

índice de vazios prejudicam o tratamento uma vez que provocam colmatações 

localizadas e criam caminhos preferenciais favorecendo a rápida evolução da 

perda de carga e demandando maior frequência na lavagem do biofiltro, apesar 

de dispor de uma maior área para formação de biofilme (ARAÚJO, 2009). 

Além dos fatores citados, a forma, as características superficiais e a 

superfície específica também desempenham papel fundamental no 

desenvolvimento do biofilme, segundo concluíram Wolf, Paul e Costa (2010), 

comparando um reator preenchido com peças plásticas recicladas rugosas, 

aproximadamente esféricas e com superfície específica de 257 m2/m3, com 

outro preenchido com polietileno pouco rugoso, de forma cilíndrica e superfície 

específica de 615 m2/m3, onde a maior eficiência de remoção de DQO e 

nitrogênio foi apresentada no primeiro reator. 

No tocante a remoção de nitrogênio, Van Haandel e Marais (1999) 

afirmam que, devido ao baixo crescimento da biomassa nitrificante é 

necessário que seja mantido um alto tempo de retenção celular, a fim de 

permitir o desenvolvimento dos microorganismos responsáveis pela nitrificação. 

 

3.6 Sistema de Aeração 

 

O oxigênio tem a tendência natural de passar da fase gasosa, onde se 

encontra em quantidade satisfatória, para o meio líquido que esteja com 
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deficiência de gases, contudo esta transferência ocorre de maneira lenta, e em 

ambientes onde o consumo de oxigênio é superior à produção, é essencial a 

introdução de um sistema de aeração mecânico para garantir que a 

concentração de OD supra a necessidade das bactérias aeróbias.  

Para garantir a concentração suficiente de OD a taxa de transferência de 

oxigênio é um dos fatores mais importantes que se deve considerar quando se 

projeta um sistema de aeração. Para que se possa quantificar esta taxa deve-

se levar em consideração: a temperatura, concentração de oxigênio no meio, 

características do esgoto (VON SPERLING, 1996), dimensão das bolhas, 

tempo de detenção das bolhas no tanque de aeração e profundidade do difusor 

no tanque (JORDÃO E PESSOA, 2009). 

Como as bactérias nitrificantes não se desenvolvem bem em ambientes 

com alta concentração de matéria orgânica, é necessário que o sistema de 

aeração seja projetado de maneira a reduzir a concentração de DQO em torno 

de 95% em relação ao esgoto bruto.  

Segundo Li, et. al. (2008), estudando a influência na taxa de aeração 

sobre a conversão de nitrogênio em nitrato em efluente de abatedouro, 

observaram que a conversão do nitrogênio em nitrato aumentou 

consideravelmente quando a vazão de ar removeu mais de 93% de carbono. 

Com uma vazão de ar de 0,2 L/mim apenas 5% do carbono foi removido 

enquanto o nitrogênio foi removido na ordem de 68%, já com a aeração de 0,8 

L/min e remoção de carbono de 97%, a conversão do nitrogênio em nitrato 

alcançou 95%. A elevação da vazão de ar para 1,2 L/min não alterou a 

eficiência de remoção de carbono e da taxa de conversão.  

Araújo (2010), trabalhando com esgotos domésticos, atingiu 85% de 

eficiência na nitrificação da amônia, utilizando um sistema composto por 

compressores e mangueiras perfuradas com agulha para distribuição do gás no 

interior de um filtro biológico submerso aerado preenchido com conduite 

cortado. Para atingir tal eficiência o autor trabalhou com dois filtros em série 

com vazão de ar de 0,10 m3/dia e 0,01 m3/dia, que garantia OD superior a 2 

mg/L. 
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4 Materiais e Métodos 

 

O sistema em estudo está localizado no espaço físico da Estação de 

Tratamento de Esgotos do Campus Central da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN – em Natal. Recebe essencialmente esgotos 

domésticos provenientes do Departamento de Educação Física, do Pouso 

Universitário, das Residências Universitárias I e II e do Restaurante 

Universitário. 

Contudo, é importante mencionar que o Restaurante Universitário 

permaneceu fechado ao público durante o período desta pesquisa, diminuindo 

significativamente a contribuição de esgotos.  

 O estudo propõe a remoção biológica de compostos nitrogenados 

através dos processos sequenciais de nitrificação e desnitrificação. Por esta 

razão, foram feitas alterações na configuração do sistema pré-existente que 

serão detalhadas neste capítulo. 

Além disso, serão apresentados detalhes operacionais que tornam o 

sistema uma tecnologia inovadora e promissora para o tratamento de esgoto, 

em especial para remoção biológica de nitrogênio.  

 

4.1 Descrição do Sistema Pré-existente 

 

Inicialmente o sistema foi desenvolvido para tratar esgotos domésticos 

de maneira anaeróbia e era composto por: um decanto-digestor prismático 

retangular com duas câmaras em série, seguido por um pequeno filtro com 

brita nº4 de fluxo ascendente (Sistema RN), ladeados por quatro filtros 

anaeróbios, conforme Figura 4. 1: 
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Figura 4. 1: Detalhamento do sistema anaeróbio pré-existente 

O decanto-digestor prismático retangular possui duas câmaras em série, 

a primeira com 2,25 m de comprimento, 1,40 m de largura e 1,20 m de 

profundidade, e a segunda com 1,65 m de comprimento, 1,40 m de largura e 

1,20 m de comprimento, perfazendo um volume total de 8,82 m³. É construído 

em alvenaria de tijolo cerâmico revestido e impermeabilizado com argamassa 

de cimento e areia, contendo um pouco de cola e açúcar. As câmaras são 

separadas por uma fenda horizontal de 0,15 m de altura situada a 0,80 m da 

laje de fundo do tanque formando duas câmaras em série.  

Acoplado à segunda câmara existe um pequeno filtro de pedras, com 

fluxo ascendente (0,82 m³ com brita n°4 e altura de 0,60 m), cuja principal 

função é propiciar um incremento na remoção de sólidos suspensos. 

Cada filtro possui 4,00 m de comprimento, 0,70 m de largura e 

profundidade média útil de 1,20 m, totalizando 3,36 m³ de volume médio útil. Ao 

final de cada filtro existe um compartimento de 0,72 m³, que tem várias 

finalidades: limpeza do filtro para remoção do lodo em excesso através do 

esgotamento sem remoção do meio suporte; tratamento complementar. 

Em um segundo momento, o sistema foi adaptado por Araújo (2010), 

para nitrificação, para isso, o autor aerou dois filtros anaeróbios, passando 

então, a ocorrer a nitrificação nestes ambientes. Esta alteração pode ser 

observada na Figura 4. 2. 
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Figura 4. 2: Detalhamento do sistema anaeróbio/aeróbio pré-existente. 

 

4.2 Reconfiguração do Sistema 

 

O sistema apresentava-se com alguns vazamentos e com sua estrutura 

comprometida, por esta razão foi feita uma recuperação estrutural, recuperação 

do reboco utilizando cimento e areia com traço 1:3, e aplicação do 

impermeabilizante de base acrílica imperial®. 

Em seguida, para que fosse possível testar a desnitrificação, foi 

implementada uma fase anóxica ao sistema. Além disso, foi desenvolvida uma 

ligação entre o sistema RN e o filtro anóxico, que poderia garantir a fonte de 

carbono ao reator anóxico. 

Para garantir o ambiente anóxico no sistema a única alteração proposta 

foi a interrupção na aeração do último filtro. Assim, o sistema pesquisado 

passou a ser composto um filtro aerado (AER) e um filtro anóxico (ANX). 

Aproveitando-se o sistema anaeróbio pré-existente. Conforme apresentado na 

Figura 4. 3.  
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A saber: ANA “T”, filtro anaeróbio que utiliza tijolo cerâmico como 

material suporte; ANA “H”, filtro anaeróbio que utiliza peças plásticas como 

material suporte. 

 

Figura 4. 3: Detalhamento do sistema anaeróbio/aeróbio/anóxico. 

 

Para pesquisa foi adotada uma altura para lâmina de esgoto no filtro 

aerado de 1,22 m, multiplicando pela largura e comprimento, tem-se um 

volume útil de 3,42 m3. Já para o filtro anóxico foi adotada uma lâmina de 

1,10m e um volume útil de 3,08 m3.  

Além do nitrato proveniente do AER era necessária também uma fonte 

externa para garantir o carbono necessário às bactérias desnitrificantes, e este 

problema foi solucionado retirando-se uma fração da vazão do SRN e 

aplicando no ANX.  

A ligação entre o SRN e o ANX foi feita utilizando cano de 20 mm e o 

controle da vazão era feito através de um registro de passagem, conforme 

detalhado na Figura 4. 4. 
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Figura 4. 4: (A) Cano de 20 mm que liga o SRN ao ANX. (B) Registro de 
passagem utilizado para controle de vazão. 

 

O efluente do SRN foi escolhido por tratar-se de um esgoto menos 

estabilizado, portanto, de mais fácil assimilação por parte das bactérias 

desnitrificantes, do que seria, por exemplo, o efluente dos filtros anaeróbios.  

 

4.3 Material Suporte 

 

Os filtros anaeróbios foram preenchidos com tijolo cerâmico (60% de 

índice de vazio) e peças plásticas (82% de índice de vazio), conforme se 

observa na Figura 4. 5. 

 



42 
 

 

Figura 4. 5: Tijolo cerâmico e peças plásticas, utilizados como material 
suporte para os filtros anaeróbios. 

 

Os filtros aeróbio e anóxico foram preenchidos com eletroduto corrugado 

cortado (Figura 4. 6) com comprimento médio de 2,90 cm, superfície específica 

no reator de 277,07 m2.m-3, e índice de vazio de 90%. 

Estas características favorecem o desenvolvimento do biofilme e a 

retenção do lodo no interior do reator, sem, no entanto, apresentar perdas de 

cargas significativas ou caminhos preferenciais.  

Além disso, o índice elevado de vazios somado com a aeração direta do 

lodo proporciona um longo tempo de retenção celular, permitindo que a 

biomassa entre na fase endógena e consuma o lodo retido. Isto aumenta a 

capacidade de retenção de lodo do reator e dispensa a necessidade de 

remoções periódicas do lodo e de um decantador secundário.  
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Figura 4. 6: Eletroduto corrugado cortado utilizado como material suporte 
para os filtros aerado e anóxico. 

 

4.4 Fases da pesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida em três fases, nestas fases foram testadas 

diferentes vazões de ar e diferentes vazões da fonte externa de carbono. A 

vazão afluente ao sistema não foi alterada, se mantendo em 10 m3/dia durante 

as três fases. O tempo de detenção hidráulico – TDH – se manteve constante 

durante as duas primeiras fases, na fase três, com a retirada de uma fração da 

vazão do SRN para servir de fonte de carbono para as bactérias 

desnitrificantes no ANX, o TDH dos filtros anaeróbios e do filtro aerado foi 

alterado. 

 A aferição da vazão afluente era feita semanalmente com um recipiente 

graduado e um cronômetro. 

Durante a fase 1 foi observada a necessidade de cobrir o filtro aerado 

(AER) com telha em fibrocimento cortando a fonte de luz e impedindo a 

proliferação excessiva das algas. Esta iniciativa reduziu a concentração de 

sólidos que saía do filtro. A Figura 4. 7 apresenta o AER coberto. 
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Figura 4. 7: Cobertura no filtro aerado 

 

 As variáveis de controle aplicadas em cada fase são apresentadas no 

Quadro 1. 

 

 

Vazão de 
esgoto 

(m3/dia) no 
AER  

Vazão de 
esgoto 

(m3/dia) no 
ANX 

Vazão de 
ar 

(m3/min.) 

Fonte 
de 

carbono 
(m3/dia) 

TDH (hh:mm) 

AER  ANX 

Fase 1 10 10 0,1 Não 07:22 06:39 

Fase 2 10 10 0,15 Não 07:22 06:39 

Fase 3 9 10 0,15 1 08:11 06:39 

Quadro 1: Resumo das variáveis de controle aplicadas nas três fases da 
pesquisa 

 

As coletas da primeira fase da pesquisa começaram em 10 de agosto de 

2010 e terminaram em 11 de novembro do mesmo ano. Durante este período 

foram realizadas 14 coletas. 
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  As coletas da segunda fase começaram em 25 de novembro de 2010 e 

terminaram em 10 de fevereiro de 2011. Para esta fase foram realizadas 11 

coletas. 

A terceira fase começou no dia 25 de fevereiro de 2011 e teve fim em 26 

de abril do mesmo ano. Para esta fase foram realizadas 10 coletas. 

 

 

4.5 Procedimento de Partida no Sistema 

 

Após a recuperação estrutural foi iniciado o processo de partida do 

sistema. Em 10 de junho de 2010 o sistema foi enchido pela primeira vez. 

Neste primeiro momento a partida foi dada com todo sistema trabalhando 

anaerobiamente, este procedimento foi adotado para que o biofilme pudesse se 

formar e aderir ao material suporte sem a interferência da agitação provocada 

pela aeração. 

Uma semana após o início da partida o sistema de aeração foi ligado, 

contudo a vazão utilizada inicialmente foi de 0,05 m3/min., somente em 28 de 

junho o sistema passou a operar com a vazão de ar utilizada na primeira fase 

da pesquisa (0,10 m3/min.). 

Durante o período de partida do reator foram feitas análises laboratoriais 

duas vezes por semana, sempre as terças e quintas as 8:30h, para 

acompanhar a evolução da atividade bacteriana e determinar com precisão o 

momento em que o sistema entraria em equilíbrio. Foram feitas coletas do dia 

01 de junho de 2010 até dia 05 de agosto do mesmo ano.   

 

4.6 Sistema de aeração 

 

Para o início da pesquisa foi adotada a mesma vazão de ar de 0,10 

m3/min. utilizada por Araújo (2010), na última etapa de sua pesquisa. No 

decorrer da pesquisa a vazão de 0,10 m3/min. se mostrou insuficiente para 



46 
 

promover a nitrificação da amônia presente no esgoto, por esta razão a vazão 

de ar em AER foi elevada para 0,15 m3/min. 

O fornecimento de ar era promovido por dois compressores trabalhando 

em paralelo da marca SCHULZ de 5 HP, com 140 libras de pressão e vazão 

máxima de ar de  566 L/min. cada. Ver Figura 4. 8  

 

Figura 4. 8: compressores utilizados no suprimento de ar 

 

A saída de ar do compressor era ligada a um filtro regulador de pressão 

e de retenção de óleo. Neste equipamento era possível regular, além da 

pressão, a vazão de ar. O controle da vazão era feito por dois rotâmetros 

fabricados pela “Contech” e apresentados na Figura 4. 9. 
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Figura 4. 9: À esquerda o regulador de pressão e vazão, à direita os 
rotâmetros utilizados para aferir a vazão de ar. 

  

Os rotâmetros já faziam parte da pesquisa e em sua escala de medição, 

o mínimo equivalia a 10% do máximo, portanto o valor mínimo de medição era 

de 0,01 m³ ar/min e o máximo de 0,10 m³ ar/min. A vazão de 0,15 m3/min. 

utilizada na segunda fase da pesquisa não poderia ser medida por apenas um 

rotâmetro, por isto, a vazão foi dividida nas duas saídas independentes do 

regulador de pressão e vazão e aferida pelos dois rotâmetros – cada um 

marcando 0,075 m3/min. – em seguida a vazão era novamente unida por um 

“T” e seguia para o filtro a vazão de ar de 0,15 m3/min. 

Ao chegar ao filtro biológico o ar era dividido igualmente por uma cruzeta 

em três mangueiras perfuradas com agulha que distribuiriam o ar no interior do 

filtro (Figura 4. 10). Esta forma de distribuição do ar se mostrou eficiente além 

de tornar o projeto mais barato. 
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Figura 4. 10: (A) Cruzeta que recebia a vazão de ar do compressor e 
dividia em três mangueiras perfuradas. (B) Mangueira perfurada com 
agulha que distribuía o ar no interior do filtro. (C) Distribuição das 
mangueiras no interior do filtro (D) Distribuição dos canos perfurados no 
interior do filtro aerado. 

 
 

4.7 Simplicidade Operacional 

 

O acompanhamento operacional do sistema era feito através das 

variáveis: vazão de ar, vazão do esgoto, perda de carga e vazão da fonte de 

carbono, alguns verificados semanalmente e outros diariamente. 

Diariamente também, era promovida a limpeza dos filtros com retirada 

de sólidos, algas e materiais inertes trazidos pelo esgoto, para evitar a 

obstrução dos caminhos que esgoto teria que percorrer no interior do sistema e 

evitar interferências nas análises laboratoriais.  

Nas primeiras semanas de operação observou-se um desenvolvimento 

constante de algas na superfície do filtro aerado, que frequentemente obstruía 
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os orifícios das canaletas que distribuíam o esgoto no filtro. Com a finalidade 

de diminuir esta proliferação o AER foi coberto, eliminando a fonte de luz 

necessária ao desenvolvimento das algas. (vide Figura 4. 7). 

Para Andrade Neto (2004), os filtros anaeróbios funcionam sem prejuízo 

com perdas de carga de até 10 cm, em vista disto, quando a perda de carga 

nos filtros superava este valor era feita uma descarga de parte de seu volume. 

Na prática, esta operação foi necessária somente uma vez no ANX. 

 

4.8 Coleta e Análise 

 

O desenvolvimento da pesquisa foi observado através de análises 

semanais realizadas as quintas-feiras, sempre no período da manhã, por volta 

das 8:30h. Exceção feita ao período de partida do reator, nesta etapa foram 

realizadas duas coletas semanais, nas terças-feiras e quintas-feiras, também 

as 8:30h da manhã. Esta intensificação no número de coletas se deve a 

necessidade de um acompanhamento mais rigoroso nesta etapa, para fornecer 

um maior banco de dados que facilitasse a identificação do momento de 

equilíbrio das atividades bacterianas no interior do reator. 

Em alguns momentos foi necessário alterar os dias de coleta devido a 

fortes chuvas que alterassem as características do esgoto, a interrupções do 

sistema de aeração, devido a quebra dos compressores, ou ainda, interrupção 

no fornecimento de esgoto ao reator, causado pelo entupimento do regulador 

de vazão afluente. Em todos os casos as coletas eram adiadas ou antecipadas 

sem alterar seu horário. 

Como o foco do trabalho foi a capacidade de remoção de compostos 

nitrogenados utilizando filtros aerado e anóxico como pós-tratamento de um 

sistema anaeróbio, considerou-se o efluente dos filtros anaeróbios como sendo 

um só, mesmo sabendo que eles produzem efluentes com concentrações 

diferentes, sendo assim, a coleta do ANA “T”/ANA “H” foi realizada no tanque 

afluente ao filtro aerado onde os efluentes anaeróbios estão misturados na 
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mesma proporção, daqui para frente esses efluentes serão chamados apenas 

de ANA . A Figura 4. 11 apresenta os pontos de coleta utilizados na pesquisa 

 

Figura 4. 11: Pontos de coleta 

 

As análises físico-químicas foram realizadas em campo e no Laboratório 

de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental (LARHISA), da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e no laboratório da Estação 

Experimental do Campus da UFRN (campo). 

Os parâmetros analisados na pesquisa, bem como o método utilizado e 

o local da análise, estão apresentados no Quadro 2. 
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Parâmetro Unidade Método Utilizado Fonte Local 

pH - Peagametro APHA, 1998 Campo 

Temperatura ºC Termômetro com 
filamento de mercúrio 

APHA, 1998 Campo 

Oxigênio 
dissolvido 

mg/L Oxímetro APHA, 1998 Campo 

Alcalinidade mg 

CaCO3/L 

Titulação 
potenciométrica 

APHA, 1998 LARHISA 

Turbidez UT Nefelométrico APHA, 1998 LARHISA 

Sólidos 
Suspensos 

Totais (fixos e 
voláteis) 

mg/L Gravimétrico com 
filtração 

APHA, 1998 LARHISA 

Nitrogênio 
Orgânico 

mg/L Semi-micro Kjeldhal APHA, 1998 LARHISA 

Nitrogênio 
Amoniacal 

mg/L Semi-micro Kjeldhal APHA, 1998 LARHISA 

Nitrito mg/L Colorimétrico APHA, 1998 LARHISA 

Nitrato mg/L Salicilato APHA, 1998 LARHISA 

DQO mg/L Dicromato de potássio 
com refluxo 

APHA, 1998 LARHISA 

Coliformes 
Termotolerantes 

UFC Membrana filtrante APHA, 1998 LARHISA 

Quadro 2: Relação das análises realizadas e métodos analíticos aplicados 

 

Todas as análises foram realizadas de acordo com o Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1998). As amostras 

destinadas a análise de nitrato, nitrito e alcalinidade foram previamente filtradas 

utilizando membranas com poros de 0,14 μm de diâmetro e carvão ativado, 

para se reduzir a interferência de cor e turbidez. 
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4.9 Tratamento dos Dados Obtidos 

 

Os dados foram processados através de planilhas eletrônicas e software 

estatístico  

Para uma melhor apresentação a análise estatística foi divida em duas 

partes. Na primeira as fases foram divididas e apresentadas sob a forma de 

Box Plot e tabelas com médias, valores máximos e mínimos e desvios padrões. 

 A segunda parte teve como finalidade comparar as fases e para isto foi 

utilizado análise fatorial e o teste estatístico de Tukey HSD para amostras 

desiguais, para determinar as diferenças significativas entre as médias dos 

parâmetros nas diferentes fases da pesquisa. 
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5 Resultados e Discussão 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados referentes ao 

monitoramento realizado durante as três fases da pesquisa. Os resultados são 

apresentados na forma de gráficos e tabelas para facilitar o entendimento por 

parte do leitor. 

Primeiramente os dados foram divididos e analisados por fase da 

pesquisa, mostrando a eficiência do reator na remoção de nitrogênio nas suas 

diferentes formas, matéria orgânica, representada pela DQO, e sólidos, 

apresentados na forma de sólidos suspensos totais e turbidez. 

No segundo momento, as fases e os pontos foram analisados 

conjuntamente utilizando análise fatorial e teste de comparação de médias. 

Aqui as eficiências na remoção de formas nitrogenadas e matéria orgânica 

foram comparadas para apresentar em que momento o reator apresentou o 

funcionamento mais eficaz. 

 

5.1 Resultados da Fase 01 

 

Conforme apresentado no Quadro 1, na primeira fase o sistema foi 

operado com aeração de 0,10 m3/mim, vazão de esgoto de 10 m3/d e sem 

adição de fonte externa de carbono. 

O Quadro 3 apresenta a estatística descritiva na forma de média, valor 

máximo (Máx.), valor mínimo (Min.) e desvio padrão (DP), dos parâmetros 

analisados na primeira fase da pesquisa. 
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Parâmetro 

EB ANA AER  ANX 

Média DP Média DP Média DP Média DP 

Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. 

Nitrogênio 
Amoniacal 

(mg/L) 

71,4 13,7 59,6 9,3 27,7 12,0 28,3 10,0 

93,0 - 40,6 76,4 - 40,3 48,7 - 10,4 44,0 -9,5 

Nitrogênio 
Orgânico (mg/L) 

9,5 3,9 2,4 0,8 0,9 1,1 0,6 0,7 

16,8 - 2,5 3,6 - 0,6 3,6 - 0,0 2,5 - 0,0 

N-NO2 (mg/L) 
0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,5 1,3 1,6 

0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,1 5,1 0,0 

N-NO3 (mg/L) 
0,1 0,3 0,0 0,1 7,3 5,2 5,9 4,5 

1,2 - 0,0 0,3 - 0,0 22,8 - 2,2 12,4 - 0,2 

OD (mg/L) 
    

2,6 1,1 0,7 0,3 

    
3,8 -0,0 1,1 -0,4 

pH 
8,3 0,4 7,6 0,2 7,3 0,3 7,4 0,3 

8,8 - 7,2 8,0 - 7,3 7,7 - 6,5 7,7 -6,8 

Alcalinidade (mg 
CaCO3/L) 

408,5 67,4 381,3 54,4 217,4 69,5 244,3 72,1 

534,0 - 264,0 494,0 - 272,0 356,0 - 108,0 374,0 - 130,0 

Temperatura 
(ºC) 

25,8 1,9 25,6 1,8 25,8 1,9 25,7 1,9 

27,8 - 21,3 27,7 - 21,1 27,8 - 21,0 27,8 - 20,6 

DQO (mg/L) 
387,6 110,0 140,1 31,1 59,3 21,6 52,0 24,5 

577,1 - 227,1 217,4 - 98,8 92,3 - 23,2 88,6 - 8,4 

Turbibez (UT) 
276,7 225,1 39,2 8,1 7,6 7,9 2,0 1,3 

821,0 - 77,5 50,6 - 22,6 24,8 - 0,4 5,3 - 0,3 
Sólidos 

Suspensos 
Totais (mg/L 

227,5 188,5 32,5 15,1 8,7 8,3 4,5 7,2 

584,0 - 102,0 
 

54,0 - 8,0 
 

26,0 - 0,0 
 

22,0 - 0,0 
 

Coliformes 
Termotolerantes 

(UFC/100ml) 

2x107 6x106 2x106 1x106 1x105 2x105 1x105 1x105 

3x107 - 1x107 5x106 - 5x105 8x105 - 2x103 4x105 - 1x103 

Quadro 3: Estatística Descritiva da Fase 01 

 

5.1.1 Análise do OD, Temperatura e Coliformes Termotolerantes 

 

 Analisando as concentrações médias de oxigênio dissolvido observa-se 

que o valor médio de 2,6 mg/L na saída do filtro aerado é superior ao valor de 

1,5 mg/L apresentado por Von Sperling e Fróes (1998), como concentração 

mínima para que a nitrificação ocorra e dentro do intervalo de 2 a 5 mg/L com o 

qual Moreira, Yamakawa e Alegre (2002), atingiram a nitrificação trabalhando 

com esgotos domésticos. Contudo, por problemas técnicos não foi possível 
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aferir a concentração de OD dentro do filtro, esta aferição foi feita em sua 

saída, este procedimento pode ter interferido nos valores encontrados. 

 No ANX o valor médio de 0,7 mg/L está acima dos 0,3 recomendados 

por Van Haandel e Marais (1999) como a concentração máxima suportada para 

que a desnitrificação ocorra, entretanto inferior ao valor de 1,0 mg/L no qual 

Ferreira (2000) aponta como nível máximo antes de ocorre a inibição da 

desnitrificação. É importante colocar que neste filtro foi observado o mesmo 

problema durante a medição do OD observado do AER.  

A temperatura média ficou em torno de 25ºC em todas as etapas do 

sistema, tendo atingido temperaturas máximas em torno dos 28ºC. 

Temperaturas acima dos 25ºC é citada por Van Haandel, Kato e Von Sperling, 

(2009), como sendo uma das possíveis causas do acúmulo de nitrito durante o 

processo de nitrificação. Contudo, outras razões mais fortes serão discutidas 

oportunamente. 

 É possível afirmar que a temperatura não interferiu negativamente nos 

processos de remoção de material nitrogenado e matéria orgânica no sistema. 

 A concentração média final de coliformes Termotolerantes ficou em 

1x105 UFC/100ml, o que representa um número ainda elevado, entretanto este 

resultado já era esperado por não haver qualquer sistema de desinfecção 

atrelado ao processo. 

 

5.1.2 Análise das formas nitrogenadas  

 

A Figura 5. 1 apresenta a evolução do nitrogênio amoniacal. É possível 

observar que a concentração média deste composto não sofre alteração 

significativa durante a etapa anaeróbia. A leve redução que se observa ocorre 

em virtude da assimilação por parte da biomassa retida no interior do sistema. 

A redução significativa ocorre na fase aerada do sistema, onde a concentração 

média de nitrogênio amoniacal cai de 59,6 mg/L para 27,7 mg/L, elevando-se 

um pouco para 28,3 mg/L na etapa anóxica. 



56 
 

 A concentração média do nitrogênio amoniacal no efluente dos filtros 

anaeróbios foi de 59,6 mg/L e na saída do ANX esta concentração foi de 28,3 

mg/L, o que representa uma redução de aproximadamente 53%. Mesmo 

observando uma redução significativa na concentração de nitrogênio amoniacal 

da etapa anaeróbia para a etapa aerada, o valor de saída ainda é considerado 

elevado, a principal razão pode ter sido a aeração insuficiente para atender a 

demanda nitrogenada, como será melhor evidenciado na análise da fase 02. 
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Figura 5. 1: Nitrogênio Amoniacal (mg/L) da Fase 01 

 

A Figura 5. 2 mostra as concentrações de nitrogênio orgânico. A 

concentração média de nitrogênio no esgoto bruto foi de 9,5 mg/L, bem abaixo 

dos 21,21 mg/L encontrado no esgoto estudado por Lopes (2010), e abaixo dos 

20 mg/L apresentados por Von Sperling (1996), como sendo característico de 

esgoto bruto.  

Essa baixa concentração de nitrogênio orgânico pode ser explicada pelo 

fato do esgoto ser proveniente de um ambiente de ocupação temporária, onde 

a micção é responsável pela maior contribuição para o esgoto. Além disso, 

durante grande parte da pesquisa, o Restaurante Universitário permaneceu em 

obras diminuindo a contribuição de esgotos. 

 O efluente produzido pelo sistema anaeróbio apresentou uma 

concentração média de 2,4 mg/L de nitrogênio orgânico, este valor foi reduzido 
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para 0,9 mg/L na saída do filtro aerado, e para 0,6 m/L na efluente final do 

sistema, neste caso, observa-se uma eficiência de remoção de 75%.  

Esta baixa concentração de nitrogênio orgânico no efluente final mostra, 

além da boa eficiência na remoção deste composto, a grande capacidade que 

o sistema possui em reter a biomassa em seu interior, esta ideia será 

corroborada pela análise da turbidez de sólidos suspensos totais. 
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Figura 5. 2: Nitrogênio Orgânico (mg/L) da Fase 01 

 

Pela análise da Figura 5. 3 é possível perceber concentrações atípicas 

de nitrito. Segundo Fdz-Polanco (1996), com valores baixos de pH e 

temperatura, e, em altas concentrações de amônio, a atividade relativa dos 

microrganismos oxidantes de amônia pode ser maior do que os oxidantes de 

nitrito podendo, portanto, haver acúmulo de nitrito no sistema. Contudo, não 

parece ser o caso, uma vez que nem o pH e nem a temperatura podem ser 

considerados baixos. 

O mais provável é que tenha ocorrido o que afirmam Garrido et. al. 

(1997) que a baixa concentração de oxigênio pode tornar a taxa de oxidação 

do nitrito inferior a taxa de oxidação da amônia, podendo acarretar um acúmulo 

de nitrito no efluente. 

  Alia-se a isso, a hipótese de que o período de aclimatação da biomassa 

nitratante tenha sido mais longo que o previsto. Esta hipótese ganha força 
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quando se analisa o banco de dados e percebe-se que no período final da fase 

01 as concentrações de nitrito já se apresentam inferiores a 1mg/L.  
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Figura 5. 3: Nitrito (mg/L) da fase 01 

 

 Pela análise da Figura 5. 4 pode-se inferir que houve nitrificação 

significativa no filtro aerado, e que a desnitrificação ocorreu de maneira 

insignificante. 

 Mesmo Natal apresentando água em alguns casos rica em nitrato, com 

concentrações bem acima dos 10 mg/L de N-NO3, isto não influenciou a 

concentração do nitrato no esgoto bruto, que mesmo apresentando pico de 

concentração de 1,2 mg/L de N-NO3 teve média em torno de 0,1 mg/L, 

condizente com a literatura. Portanto a concentração de nitrato na fase 

anaeróbia, como já esperado, foi desprezível. 

 No filtro aerado observou-se pico de 22,8 mg/L de N-NO3 e média de 7,3 

mg/L de N-NO3. Apesar de a nitrificação ter ocorrido de forma evidente, os 

resultados ficaram aquém do esperado e o principal fator pode ter sido a 

aeração insuficiente para atender a demanda nitrogenada, tendo sido 

necessário um incremento na aeração, que terão seus resultados apresentados 

na fase 02. 

 Na saída do filtro anóxico observou-se 12,4 mg/L de N-NO3 como a 

máxima concentração e a média ficou em 5,9 mg/L de N-NO3. Comparando-se 

com os valores da saída do filtro aerado é possível notar um sutil decaimento 
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da concentração de N-NO3, sutil ao ponto de se poder afirmar que não houve 

desnitrificação considerável nesta fase da pesquisa. A causa mais provável é a 

ausência de material carbonáceo para suprir eficientemente a necessidade das 

bactérias responsáveis pela conversão do nitrato em nitrogênio molecular. Para 

contornar esta deficiência foi introduzida uma fonte externa de carbono e seus 

resultados serão apresentados na fase 03. 
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Figura 5. 4: Nitrato (mg/L) da Fase 01 

 

Todavia, um detalhe deve ser observado, somando-se a concentração 

média das formas nitrogenadas na entrada do sistema obtém-se o valor de 

80,9 mg/L (Nitrogênio orgânico + Nitrogênio amoniacal, uma vez que a 

concentração de N-NO2 e N-NO3 são desprezíveis neste ponto), já na saída 

esta soma equivale a 36,1 mg/L (Nitrogênio orgânico + Nitrogênio amoniacal + 

nitrito + nitrato) o que implica em uma redução de 55% na concentração média 

destes compostos. 

Uma parte bem pequena – equivalente a 1,4 mg/L – foi removida pela 

desnitrificação no filtro anóxico, outra parte pode ter sido removida pela 

volatilização da amônia, principalmente provocada pela aeração no AER. O 

restante do nitrogênio removido pode ter sido assimilado pela biomassa que 

fica retida no interior do reator.  

. 
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Além disso, a dificuldade de penetração do oxigênio no interior do 

biofilme e/ou sua distribuição desigual dentro do reator pode ocasionar zona 

anaeróbia em seu interior, sendo assim, conforme estudado do Soares (2003) 

e Lopes (1999), os processos de nitrificação e desnitrificação podem ocorrer 

dentro do mesmo reator. No caso desta pesquisa, é a hipótese mais provável 

para a eliminação de grande parte do nitrogênio. 

Portanto, mesmo apresentando baixa capacidade de desnitrificação 

nesta fase, o sistema ainda apresentou capacidade de remoção de compostos 

nitrogenados significativa. 

 

5.1.3 Análise do pH e da Alcalinidade 

 

 A Figura 5. 5 apresenta os resultados para o potencial hidrogeniônico, e 

é possível perceber que o pH médio do esgoto bruto foi de 8,3 e terminou a 

fase anaeróbia em 7,6. No reator aerado o pH apresentou uma queda ficando 

em média na casa de 7,3, essa queda é explicada pelo consumo da 

alcalinidade na nitrificação que consequentemente causa diminuição do pH do 

meio. Contudo a queda pouco acentuada (de 7,6 para 7,3) comprova que a 

nitrificação e o consequente consumo da alcalinidade poderiam ter sido mais 

eficientes. 

 Já no filtro anóxico o pH elevou-se sutilmente, mais uma vez é 

necessário recorrer a alcalinidade para explicar este fato. Se na nitrificação há 

o consumo da alcalinidade, na desnitrificação ocorre o fornecimento de 

alcalinidade para o meio, o que, consequentemente, eleva o pH. Mais uma vez 

a elevação pouco acentuada mostra que o fornecimento de alcalinidade foi 

mínimo, podendo-se concluir que desnitrificação esperada não ocorreu. 

 Os valores de pH ao final da fase anaeróbia estão dentro do intervalo de 

7,5 a 8,0 considerado ótimo por Metcalfy e Eddy (2004) para que a nitrificação 

ocorra.  
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Figura 5. 5: pH da Fase 01 

 

A análise da Figura 5. 5 é completada pela da Figura 5. 6 que 

apresentada os dados referentes à alcalinidade. Como não poderia ser 

diferente, os dados de alcalinidade seguem a mesma tendência de dados de 

pH no que se refere a queda na etapa aerada e leve subida na etapa anóxica. 

No final da etapa anaeróbia a alcalinidade média foi de 381 mg 

CaCO3/L, após o consumo da alcalinidade durante o processo de nitrificação a 

média baixou para 217 mg CaCO3/L e após a produção de alcalinidade durante 

a baixa atividade das bactérias desnitrificantes, a média elevou para 244 mg 

CaCO3/L. 

Portanto, pode-se inferir que foram consumidos 164 mg CaCO3, e 

produzidos 7,3 mg de N-NO3, o que significa que foram consumidos 22,5 mg 

CaCO3/mg de N-NO3 produzido. Por outro lado para desnitrificação de 1,4 mg 

de N-NO3 foram fornecidas 27 mg de CaCO3, o que significa que foram 

fornecidas 19,3 mg de CaCO3/mg de N-NO3 convertida em N2. 
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Figura 5. 6: Alcalinidade (mg CaCO3/L) da Fase 01 

 

 

5.1.4 Análise da Matéria Orgânica (DQO)  

 

Pela análise da DQO apresentada na Figura 5. 7 é possível constatar 

que o sistema se mostrou bastante eficiente no tocante a remoção de material 

carbonáceo. A DQO média afluente ao sistema foi de 388 mg/L e a do efluente 

final foi de 52 mg/L, desta forma, o sistema apresentou uma eficiência de 87% 

na remoção de matéria orgânica.  

Ao final da etapa anaeróbia o efluente apresentou uma concentração 

média de DQO de 140 mg/L, o efluente final mostrou um concentração média 

de 52 mg/L, o que significa que a etapa aerada/anóxica apresentou eficiência 

de remoção de DQO de 63%. 

Esta boa eficiência apresentada pelo sistema pode ter sido uma das 

causas da desnitrificação não ter ocorrido significativamente sem a adição da 

fonte externa de carbono. A DQO de entrada do filtro anóxico de 59 mg/L pode 

ter sido insuficiente para suprir a demanda carbonácea das bactérias 

desnitrificantes. 
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Figura 5. 7: DQO (mg/L) da Fase 01 

 

5.1.5 Análise da Turbidez e SST 

 

Uma das características mais importantes dos filtros estudados pode ser 

observada analisando a Figura 5. 8 e a Figura 5. 9 que apresentam os dados 

de turbidez e sólidos suspensos totais, respectivamente. 

Estes resultados mostram a grande capacidade dos filtros em reter os 

sólidos no interior dos interstícios, aumentando a tempo de retenção celular e 

permitindo que a biomassa entre na fase endógena, consumindo o lodo retido, 

desta forma, dispensando uma etapa seguinte para separação de fases.  

A eficiência média na remoção da turbidez foi de 95%, reduzindo de 39,2 

UT do efluente dos filtros anaeróbios para 2 UT no efluente final.  Este valor 

atende inclusive o padrão mais rigoroso recomendado pelo PROSAB e citado 

por Florêncio et. al.(2006), para reuso em meio urbano.  
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Figura 5. 8: Turbidez (UT) da Fase 01 

 

 A grande capacidade do sistema em reter sólidos fica evidente 

analisando-se os resultados médios para os sólidos suspensos totais (Figura 5. 

9). O efluente da etapa anaeróbia apresentou em média 32,5 mg/L de 

concentração de SST, e efluente final teve concentração média de 4,7 mg/L, 

uma eficiência de 86%.  
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Figura 5. 9: Sólidos Suspensos Totais (mg/L) da Fase 01 
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5.2 Resultados da Fase 02 

 

Apenas para relembrar, nesta etapa a vazão de esgoto utilizada não foi 

alterada, ficando nos mesmos 10 m3/dia da fase anterior, assim como a fonte 

de carbono não foi utilizada. A única variável alterada aqui foi a vazão de ar no 

AER, elevada de 0,10 m3/min para 0,15 m3/min. 

O Quadro 4 apresenta um resumo estatístico da fase 02. Nele é possível 

observar as médias, valores máximos e mínimos e o desvio padrão dos 

parâmetros analisados. 

Parâmetro 

EB ANA AER  ANX 

Média DP Média DP Média DP Média DP 

Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. 

Nitrogênio 
Amoniacal 

(mg/L) 

57,0 11,7 53,3 9,8 9,4 3,1 8,9 4,8 

74,5 - 38,4 63,8 - 36,4 14,6 - 4,8 18,5 - 2,5 

Nitrogênio 
Orgânico (mg/L) 

7,4 1,9 2,1 0,9 1,6 0,8 0,8 0,3 

10,6 - 5,6 3,4 - 0,6 3,4 - 0,6 1,1 - 0,6 

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

0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,4 - 0,0 0,0 - 0,0 

N-NO3 (mg/L) 
0,2 0,4 0,0 0,0 18,4 4,0 16,0 4,9 

1,4 - 0,0 0,1 - 0,0 22,5 - 9,6 22,3 - 6,8 

OD (mg/L) 
    

2,9 1,5 1,0 0,7 

    
3,9 - 0,8 2,3 - 0,6 

pH 
7,8 0,3 7,2 0,0 6,5 0,3 6,6 0,3 

8,2 - 7,4 7,3 - 7,2 7,1 - 6,3 7,1 - 6,4 

Temperatura 
(ºC) 

27,0 0,8 27,0 0,6 27,1 0,6 27,3 0,7 

27,9 - 25,9 28,2 - 25,9 28,5 - 26,2 28,1 - 25,7 

Alcalinidade (mg 
CaCO3/L) 

348,7 42,3 357,5 33,8 95,3 23,3 105,8 42,0 

400,0 - 276,0 396,0 - 298,0 150,0 - 70,0 176,0 - 40,0 

DQO (mg/L) 
301,9 87,6 145,6 40,3 62,8 54,8 50,3 30,8 

400,8 - 169,5 203,4 - 84,7 152,5 - 2,1 101,7 - 8,5 

Turbibez (UT) 
105,2 47,8 34,7 5,0 12,2 9,7 5,0 8,3 

188,0 - 56,4 45,5 - 29,5 27,1 - 2,5 27,0 - 0,9 

Coliformes 
Termotolerantes 

(UFC/100ml) 

3x107 3x107 2x106 1x106 2x104 2x104 2x104 2x104 

9x107 - 1x106 3x106 - 1x105 6x104 - 3x103 6x104 - 9x103 

Quadro 4: Estatística Descritiva da Fase 02 
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 Nesta fase os resultados de SST não serão apresentados em virtude de 

dificuldades laboratoriais apresentadas durante o período de coleta de dados 

referentes à fase 02. 

 

5.2.1 Análise do OD, Temperatura e Coliformes Termotolerantes 

 

Os valores médios de OD permaneceram no mesmo patamar da fase 

anterior, e, além do problema apresentado durante a Fase 1, nesta fase o 

equipamento utilizado para mediação apresentou defeito em algumas 

semanas, ficando comprometida a coleta de dados de OD em seis semanas. 

A temperatura permaneceu na casa dos 27ºC em todas as etapas do 

sistema. Mesmo a fase 02 tendo sido realizada durante o verão, as 

temperaturas não se elevaram muito, uma vez que Natal apresentou um verão 

atípico com bastante chuva e temperaturas mais baixas que o normal. 

Observando os resultados de Coliformes Termotolerantes percebe-se 

que houve remoção de 2x106 UFC/100ml no efluente anaeróbio para 2x104 

UFC/100ml no efluente final. Um resultado esperado, uma vez que não há uma 

etapa de desinfecção atrelada ao sistema. 

 

5.2.2 Análise das formas nitrogenadas  

 

O primeiro ponto a se observar é a mudança de característica do esgoto 

bruto. Enquanto na fase 01 a concentração média ficou em 71,4 mg/L, na fase 

02 esta concentração ficou em 57,0 mg/L. Esta redução pode ser explicada 

pelo fato de que dezembro e janeiro, meses onde ocorreram as coletas de 

dados para fase 02, corresponde as férias universitárias, o que contribui para 

um esgoto mais diluído. 

Pela análise da Figura 5. 10 é possível observar que o aumento da 

aeração causou uma diminuição significativa do nitrogênio amoniacal da etapa 
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anaeróbia para o filtro aerado. No final da etapa anaeróbia a concentração 

média de N-amoniacal era de 53,3 mg/L caindo para 9,4 mg/L na saída do filtro 

aerado e 8,9 mg/L na saída do filtro anóxico. Com esta configuração os filtros 

aerado e anóxico apresentaram uma eficiência na remoção do nitrogênio 

amoniacal de 83%. 
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Figura 5. 10: Nitrogênio Amoniacal (mg/L) da Fase 02 

 

 A exemplo do que ocorreu na fase 01, a concentração média do 

nitrogênio orgânico na fase 02 também ficou abaixo do característico para 

esgotos domésticos.  

Conforme apresentados na Figura 5. 11, a concentração média de 

nitrogênio orgânico no efluente anaeróbio ficou em 2,1 mg/L e na saída do filtro 

anóxico a concentração média foi de 0,8 mg/L, o que representa um eficiência 

de remoção de 62%. 
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Figura 5. 11: Nitrogênio Orgânico (mg/L)  na Fase 02 

 

 Pela análise da Figura 5. 12 observa-se que nesta fase não houve o 

acúmulo de nitrito observado na fase anterior e comprovado pela análise da 

Figura 5. 3. Nesta fase as bactérias nitrificantes já estavam mais adaptadas às 

condições ambientais e por esta razão foram mais eficientes na conversão do 

nitrato. Além disso, o aumento da aeração foi fundamental para esta passagem 

rápida do nitrito para o nitrato. 

 No filtro aerado a concentração média do nitrito foi de 0,1 mg/L com pico 

de 0,37 mg/L, desprezível se comparado com a média de 2,3 mg/L observado 

no filtro aerado na fase 01 da pesquisa. 

 No filtro anóxico a concentração média foi ainda menor, 0,02 mg/L com 

pico de 0,03 mg/l, ou seja, praticamente imperceptível.  
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Figura 5. 12: Nitrito (mg/L) da Fase 02 

 

A análise da Figura 5. 13 mostra que o aumento na aeração acarretou 

um incremento considerável na concentração média de nitrato no filtro aerado. 

Contudo, a exemplo do ocorrido na fase 01, a desnitrificação, apesar de 

ocorrer, foi pouco efetiva. 

No filtro aerado a concentração média de N-NO3 foi de 18,4 mg/L, com 

valor máximo de 22,5 mg/L. Neste caso é possível considerar que o 

fornecimento de oxigênio foi suficiente e proporcionou um resultado dentro do 

esperado, tanto para o aumento da concentração média de nitrato, como para 

a consequente redução da concentração média das demais formas de 

nitrogênio. 

Mesmo percebendo uma leve desnitrificação que pode ser comprovada 

não só pela redução da concentração média do nitrato na saída do filtro 

anóxico como pela elevação do pH e da alcalinidade, o resultado ainda é 

aquém do esperado. O afluente ao filtro anóxico possuía concentração média 

de nitrato de 18,4 mg/L e o efluente um concentração média de 16,0 mg/L, ou 

seja, houve uma leve desnitrificação.  

A principal causa para que a desnitrificação tenha ficado aquém do 

esperado foi a alta eficiência na remoção de matéria orgânica do sistema, 

quando o efluente chega ao filtro anóxico, sendo este a última etapa do 

sistema, ele já não possui material carbonáceo suficiente para atender a 

demanda por substrato da comunidade bacteriana desnitrificante. 
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Figura 5. 13: Nitrato (mg/L) da Fase 02 

 

A exemplo da fase 01, nesta fase a nitrificação e desnitrificação 

simultâneas também foi responsável por grande parte da significativa remoção 

de nitrogênio apresentada pelo sistema. A soma das médias dos compostos 

nitrogenados na entrada foi de 64,4 mg/L (mais uma vez as concentrações de 

nitrito e nitrato são desprezíveis neste ponto) e na saída esta soma 

corresponde a 25,7 mg/L (a concentração de nitrito foi desprezível neste 

ponto),  retirando-se os 2,4 mg/L removidos pela desnitrificação, chega-se que 

a assimilação, e em menor escala a volatilização na amônia, foram 

responsáveis por remover 36,3 mg/L de nitrogênio do esgoto, o que perfaz uma 

eficiência de 56%. 

 

5.2.3 Análise do pH e da Alcalinidade 

 

 A análise da Figura 5. 14 apresenta um cenário bastante parecido com o 

observado na Figura 5. 5 que apresenta os valores médios de pH para a fase 

01. Todavia, a queda observada entre a etapa anaeróbia e a etapa aerada foi 

mais acentuada devido a maior atividade nitrificante, o efluente dos filtros 

anaeróbios apresentaram pH médio de 7,2 enquanto o efluente do filtro aerado 

mostrou pH médio de 6,5. 
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 O efluente do filtro anóxico apresentou um pH médio de 6,6, levemente 

superior ao pH médio do filtro aerado, explicado pelo fornecimento de 

alcalinidade ocorrido durante o processo de desnitrificação. 
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Figura 5. 14: pH da Fase 02 

 

 Com a atividade nitrificante mais acentuada nesta fase, o consumo de 

alcalinidade foi também mais intenso na fase aerada no sistema. Durante a 

fase anaeróbia a alcalinidade manteve-se praticamente constante, variando 

entre 349 mg CaCO3/L e 357 mg CaCO3/L, na fase aerada, para produzir os 

18, 4 mg/L de N-NO3 foram consumidos  262 mg CaCO3/L, o resultou em uma 

concentração média na saída do filtro aerado de 95 mg CaCO3/L. Sendo assim, 

foram consumidos 14,24 mg CaCO3 para cada mg de nitrato formado. 

 Quando comparado com fase 1 observa-se que, como esperado, o 

consumo de alcalinidade da fase 2 foi mais intenso, em virtude da maior 

produção de N-NO3, contudo o consumo de CaCO3/N-NO3 foi inferior (22,5 mg 

CaCO3/mg N-NO3 na fase 1, contra 18,4 mg CaCO3/mg N-NO3 na fase 2. 

 Por outro lado, na saída do filtro anóxico foi observada uma redução de 

2,4 mg/L de N-NO3 provocada pela desnitrificação, e um fornecimento de 10 

mg CaCO3/L, o que significa que para cada mg de N-NO3 reduzida a N2 foram 

fornecidas 4,2 mg de CaCO3. 
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Figura 5. 15: Alcalinidade (mg CaCO3/L) da Fase 02 

 

5.2.4 Análise da Matéria Orgânica (DQO) 

 

 Pela análise da Figura 5. 16 percebe-se que o sistema permaneceu 

eficiente no tocante a remoção de matéria orgânica. Nesta fase os filtros 

apresentaram uma eficiência de 65%, reduzindo a DQO de 145,6  mg/L na 

entrada para 50 mg/L na saída do sistema. 

 Comparando com a fase 1 percebe-se que tanto o afluente quanto o 

efluente do sistema apresentaram concentrações muito similares (140 mg/L e 

52 mg/L na fase 1 e 146 mg/L e 50 mg/L na fase 2, respectivamente), como 

consequência a eficiência de remoção média de DQO também foi similar (63% 

na fase 01 e 65% na fase 02). 
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Figura 5. 16: DQO (mg/L) da Fase 02 

 

5.2.5 Análise da Turbidez e SST 

 

Mesmo o aumento da aeração na fase 02 tendo elevado a turbidez do 

efluente final em relação a fase 01, a Figura 5. 17 apresenta resultado médio 

de turbidez no efluente final de 5 UT, nesta fase os filtros receberam um 

efluente anaeróbio com turbidez média 35 UT, isto remete a uma eficiência de 

remoção de 86%. 

 Mesmo assim, estes valores de turbidez se enquadram no padrão 

menos rigoroso para turbidez proposto pelo PROSAB e apresentado por Aisse, 

Cohim e Kiperstok (2006) para uso urbano não potável (menor ou igual a 20 

UT), desta forma, este parâmetro não seria empecilho para utilização deste 

efluente para limpeza pública, compactação do solo, controle de poeira e 

irrigação urbana de horto/compostagem, por exemplo.  
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Figura 5. 17: Turbidez (UT) da Fase 02 
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5.3 Resultados da Fase 03 

 

Como a nitrificação foi considerada satisfatória na fase 02, a aeração na 

fase 03 foi mantida em 0,15 m3/min. a vazão de esgoto afluente também não 

foi alterada, permanecendo em 10 m3/dia. A alteração para a fase 03 ficou 

apenas na inserção de 1 m3/dia de efluente do SRN no filtro anóxico para 

garantir o carbono necessário a atividade bacteriana desnitrificante. 

O Quadro 5 apresenta o resumo estatístico dos dados obtidos na fase 

03, nele observa-se a média, o desvio padrão e os valores máximos e mínimos. 

Parâmetro 

EB SRN ANA AER  ANX 

Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP 

Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. 

Nitrogênio 
Amoniacal 

(mg/L) 

58,8 15,6 56,3 7,4 51,9 11,3 11,2 5,5 9,6 5,8 

74,5 - 36,4 63,8 - 43,7 63,8 - 35,3 19,6 - 3,4 16,8 - 0,6 

Nitrogênio 
Orgânico (mg/L) 

7,6 4,0 3,4 1,3 2,5 0,8 1,7 0,8 1,5 0,8 

11,8 - 1,7 4,5 - 1,1 3,4 - 1,1 2,2 - 0,6 2,8 - 0,6 

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

   0,2 - 0,0 0,1 - 0,0 

N-NO3 (mg/L) 
0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 22,5 3,7 17,5 3,8 

0,1 - 0,0 0,2 - 0,0 0,1 - 0,0 25,5 - 17,2 22,0 - 13,3 

pH 
8,1 0,5 7,5 0,3 7,3 0,3 6,0 0,6 6,7 0,5 

9,0 - 7,4 8,2 - 7,2 8,0 - 7,0 6,8 - 5,2 7,4 - 6,0 

Temperatura 
(ºC) 

27,5 1,4 27,5 1,3 27,3 1,2 27,8 1,5 27,7 1,3 

28,5 - 24,7 28,6 - 25,0 28,3 - 25,1 29,2 - 25,4 29,0 - 25,4 

Alcalinidade (mg 
CaCO3/L) 

335,7 60,7 352,0 37,6 365,0 43,0 79,0 30,3 98,7 46,8 

416,0 - 260,0 386,0 - 304,0 408,0 - 306,0 120,0 - 40,0 174,0 - 52,0 

DQO (mg/L) 
311,3 108,3 167,2 33,7 103,8 23,8 54,8 31,1 24,9 21,5 

437,8 - 181,5 207,8 - 112,4 149,2 - 82,7 102,4 - 26,0 65,8 - 3,9 

Turbibez (UT) 
135,1 77,1 48,6 16,4 34,9 7,0 12,1 16,1 4,1 3,5 

243,0 - 62,2 70,2 - 20,1 48,4 - 29,3 44,5 - 2,3 10,1 - 0,9 

Sólidos 
Suspensos 

Totais (mg/L 

151,5 36,7 56,5 15,9 27,6 8,0   5,3 4,2 

184,0 - 114,0 74,0 - 42,0 36,0 - 14,0   12,0 - 0,0 

Coliformes 
Termotolerante
s (UFC/100ml) 

1x107 5x106 3x106 1x106 2x106 4x105 5x104 1x104 1x104 7x102 

2x107 - 9x106 4x106 - 2x106 2x106 - 2x106 6x104 - 4x104 2x104 - 1x104 

Quadro 5: Estatística Descritiva da Fase 03 
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5.3.1 Análise do OD, Temperatura e Coliformes Termotolerantes 

 

Durante o período de coletada de dados referente a fase 03 o oxímetro 

que era utilizado para determinar o OD apresentou defeito, e por esta razão 

não foi possível a observação deste parâmetro nesta fase 

 A temperatura se manteve praticamente constante ao longo do sistema, 

permanecendo em torno dos 27ºC, não interferindo negativamente nos 

processos metabólicos envolvidos. 

 A média de coliforme fecal no efluente final foi de 104 UFC/100ml, 

apresentando uma leve melhora quando comparados com os dados da fase 

02, entretanto, ainda superiores os valores mínimos recomendados pelo 

PROSAB e apresentados por Aisse, Cohim e Kiperstok (2006) para o uso 

urbano não potável, por exemplo. 

 

5.3.2 Análise das formas nitrogenadas 

 

 A Figura 5. 18 apresenta os resultados de nitrogênio amoniacal, em que 

é possível observar que o sistema permaneceu eficiente com relação à 

remoção deste composto.  

A etapa anaeróbia não se mostrou eficiente na remoção de N-NH3, o 

afluente apresentou uma concentração média de 58,8 mg/L e o efluente uma 

concentração de 51,9 mg/L. Contudo, ao entrar na fase aeróbia a concentração 

média de N-NH3 é reduzida para 11,6 mg/L e depois para 9,6 mg/L, na saída 

do sistema. Isto representa uma eficiência média de remoção de 71% 

removidos na etapa aeróbia/anóxica. 

 A Figura 5. 18 mostra ainda que a adição de uma fonte carbono 

proveniente do SRN não acarretou o aumento da concentração de nitrogênio 

amoniacal no efluente final quando comparada com as fases anteriores. 
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Figura 5. 18: Nitrogênio Amoniacal (mg/L) da Fase 03 

 

 Nos dados de nitrogênio orgânico percebe-se que a tendência das fases 

anteriores não se alterou. A concentração média do esgoto bruto de 7,6 mg/L 

permaneceu abaixo dos 20,0 mg/L considerados típico para esgoto doméstico. 

Pela análise da Figura 5. 19 percebe-se que a concentração média de 

nitrogênio orgânico no efluente anaeróbio foi de 2,5 mg/L e a concentração 

média no efluente final foi de 1,5 mg/l, o que significa uma eficiência de 40%, 

bem abaixo dos 62% de eficiência apresentado na fase 2 e dos 75% 

apresentados na fase1.  
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Figura 5. 19: Box Plot do Nitrogênio Orgânico (mg/L) da Fase 03 
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 Diferente do que ocorreu na fase 01, as duas fases seguintes não 

apresentaram acúmulo de nitrito. Na fase 03 (Figura 5. 20) os valores foram 

próximos aos da fase 02. O filtro aerado apresentou uma concentração média 

de 0,11 mg/L, enquanto no filtro anóxico esta média não ultrapassou 0,02 mg/L. 
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Figura 5. 20: Nitrito (mg/L) da Fase 03 

 

Nos dados médios de nitrato mostrados na Figura 5. 21 nota-se que 

houve um incremento na concentração de nitrato no reator aerado em relação 

à fase anterior. Enquanto na fase 02 a concentração média de nitrato no AER 

foi de 18,4 mg/L na fase 03 esta média foi de 22,5 mg/L. Este aumento pode ter 

sido provocado pela retirada de 1m3/dia de esgoto do SRN para servir como 

fonte de carbono ao ANX, que fez com que a vazão afluente ao filtro aerado 

diminuísse para 9 m3/dia, o que consequentemente, aumentou o TDH do filtro, 

aumentando também a eficiência na oxidação da amônia. 

A implementação da fonte de carbono no filtro anóxico repercutiu 

diretamente na desnitrificação. Observando a Figura 5. 21 percebe-se que a 

desnitrificação foi mais intensa nesta fase do que nas anteriores onde não se 

utilizou um suplemento de carbono. Esta leitura será corroborada pela análise 

da Figura 5. 22 e da Figura 5. 23. 

Ainda analisando-se a Figura 5. 21, é possível notar que houve uma 

redução de 5 mg/L de nitrato no filtro anóxico. A concentração média de N-NO3 
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caiu de 22,5 mg/L na saída da etapa aerada para 17,5 mg/L na saída da etapa 

anóxica, e não houve aumento nas demais formas de nitrogênio estudas.  
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Figura 5. 21: Nitrato (mg/L) da Fase 03 

 

Conforme observado nas fases anteriores, a desnitrificação em ambiente 

aerado desempenhou um papel importante na remoção do nitrogênio afluente. 

Somando-se todas as formas nitrogenadas estudas no afluente ao sistema 

obtém-se 66,4 mg/L, já na saída este valor foi 28,6 mg/L. Retirando-se os 5 

mg/L removidos pela desnitrificação, chega-se que a desnitrificação em 

ambiente aerado, e em menor escala a volatilização da amônia e a 

assimilação, foram responsáveis pela remoção média de 32,8 mg/L de 

nitrogênio, o que representa 50% do nitrogênio afluente ao sistema. 

 

5.3.3 Análise do pH e da Alcalinidade 

 

Analisando a Figura 5. 22 que apresenta os dados médios de pH é 

possível constatar que o valor médio do pH sofre um queda significativa na 

etapa aeróbia. Este resultado esperado e explicado pelo aumento da atividade 

nitrificante que resulta no consumo de alcalinidade e na consequência queda 

do pH. 
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 Por outro lado, na etapa anóxica o valor médio de pH apresenta um 

aumento resultado da atividade das bactérias desnitrificantes que fornecem 

alcalinidade para o meio durante o processo de conversão do nitrato em 

nitrogênio molecular, causando a elevação do pH. 

 O pH não se apresentou como empecilho para a nitrificação, o pH de 7,3 

ao final da fase anaeróbia está dentro do intervalo de 7 a 8 apresentado por 

Metcalf e Eddy (2004) como normalmente utilizado para manter as taxas de 

nitrificação. Além disso, coincide com o pH estudado por Godoy (2007).   
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Figura 5. 22: pH da Fase 03 

 

 Como a nitrificação foi mais intensa nesta fase, o consumo de 

alcalinidade, por consequência, também foi, como observado na Figura 5. 23. 

Durante a fase anaeróbia houve um aumento da alcalinidade média de 335 mg 

CaCO3/L para 365 mg CaCO3/L, esperado segundo Van Haandel, Kato e Von 

Sperling (2009), uma vez que a amonificação fornece alcalinidade ao meio.  

Durante o processo de nitrificação houve o consumo de 286 mg 

CaCO3/L para produzir 22,5 mg/L de nitrato, o que corresponde a 12,7 mg 

CaCO3/mg de N-NO3 produzido. O efluente do filtro aeróbio apresentou um 

alcalinidade média de 79,0 mg CaCO3/L, desta forma, teoricamente, o esgoto 

ainda teria alcalinidade suficiente para oxidar aproximadamente 6 mg/L de N-

NH3 em N-NO3. Teoricamente seria possível reduzir a concentração de nitrato 

para 3,6 mg/L na saída do sistema, com um concentração de 28,5 mg/L de 

nitrato na saída do filtro aerado. 
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A fase 3 apresentou a maior produção de N-NO3 dentre as três fases e, 

por consequência, o maior consumo médio de alcalinidade. Contudo, 

apresentou o menor consumo de CaCO3 por mg de N-NO3 produzido (12,7 mg 

CaCO3/mg N-NO3, contra 22,5 mg CaCO3/mg N-NO3 na fase 1, e 18,4 mg 

CaCO3/mg N-NO3 na fase 2). 

Este consumo de alcalinidade na fase 3 ainda é maior do que o 

consumo teórico de 7,14 mg CaCO3/mg N proposto por Van Handel, Kato e 

Von Sperling (2009)., e aos 7 mg CaCO3/mg N encontrado por Andrade (2010) 

no seu estudo sobre influência de nitrogênio amoniacal e da vazão de ar no 

processo de nitrificação, em de abatedouro de peixe. Contudo é similar aos 11 

mg CaCO3/mg N encontrado por Araújo (2010). 

 
 Na desnitrificação foi fornecido 19,7 mg CaCO3/L para remoção de 5 

mg/L de nitrato, com isso, tem-se que foi fornecido 3,94 mg CaCO3/mg de N-

NO3 removido. 

 Dentre as três fases estudadas o fornecimento médio de alcalinidade 

para o meio em relação a quantidade de nitrogênio reduzido foi menor na fase 

3. (19,3 mg CaCO3/mg de N-NO3 removido na fase 1, 4,2 mg CaCO3/mg de N-

NO3 removido na fase 2 e 3,94 mg CaCO3/mg de N-NO3 removido na fase 3). 

Este valor é também similar ao valor teórico de 3,57 mg CaCO3/mg N proposto 

por Van Handel, Kato e Von Sperling (2009). 
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Figura 5. 23: Alcalinidade (mg CaCO3/L) da Fase 03 
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5.3.4 Análise da Matéria Orgânica (DQO) 

 

A fase 03 foi a que apresentou a maior eficiência no tocante a remoção 

de matéria orgânica, expressa na Figura 5. 24 pela DQO. No afluente a 

concentração média de DQO foi de 104 mg/L, no efluente final esta 

concentração foi de 24 mg/L o que representa uma eficiência de remoção de 

77%. 

 Um resultado bem próximo aos 23 mg/L apresentado por Araújo (2010), 

que trabalhou no mesmo reator com a diferença que em sua pesquisa ao invés 

de um filtro aerado e um anóxico, havia dois filtros aerados.  

 Esta capacidade de remoção de DQO é apresentada por sistemas mais 

complexos que os utilizados comumente no tratamento do esgoto brasileiro. 

Um exemplo é a associação UASB-MBBR apresentada por Tawfik, El-Gohary, 

Temmink (2010), que atingiram a mesma eficiência com um TDH de 13,5 h. ou 

ainda, Carvalho Junior (2008), que atingiu 95% de eficiência utilizando uma 

associação UASB e três biofiltros em série em escala piloto. 

 Ainda analisando a Figura 5. 24 percebe-se que a adição de uma fonte 

de carbono não interferiu negativamente na qualidade final do efluente.  
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Figura 5. 24: DQO (mg/L) da Fase 03 
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5.3.5 Análise da Turbidez e SST 

 

 Observa-se pela analise da Figura 5. 25 que apresenta os dados de 

turbidez, que o sistema continua bastante eficiente no tocante a remoção de 

partículas em suspensão. O efluente anaeróbio apresenta uma turbidez de 35 

UT e o esgoto tratado apresenta um turbidez de 4 UT, o que corresponde a 

uma remoção de 89%.  
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Figura 5. 25: Turbidez (UT) da Fase 03 

 

 Analisando-se os SST percebe-se que na saída do SRN o esgoto sofre 

uma redução significativa na concentração média de SST, reduzindo de 151 

mg/L no esgoto bruto para 56 mg/L no efluente do SRN, depois esta 

concentração foi reduzida para 28 mg/L na saída da etapa anaeróbia. 

 Pela análise da Figura 5. 26 percebe-se que ao final da etapa aeróbia-

anóxica o efluente apresentou uma concentração média de SST de 5,3 mg/L. 

Com isso tem-se que o sistema aerado-anóxico foi capaz de reter 22,7 mg/L de 

SST afluente, o que corresponde a uma eficiência média de 81%. 
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Figura 5. 26: Sólidos Suspensos Totais (mg/L) da Fase 03 

 

 A análise das Figura 5. 25 e Figura 5. 26 comprovam a capacidade de 

remoção da turbidez e da retenção dos sólidos no interior dos interstícios. Além 

disso, os resultados médios de sólidos e turbidez apresentados por esta 

pesquisa são inferiores aos apresentados por Oliveira, et. al. (2002), que 

tratablando com efluente de um sistema de lodos ativados com aeração 

prolongada com turbidez de 12 UT e SST 10 mg/L, reduziu a zero a 

concentração de E.Coli aplicando uma dose de radiação ultravioleta de 

30mW/cm2. 

 Com este cenário é possível pensar em implementar um sistema de 

desinfecção por ultravioleta para tratar o efluente final produzido nessa 

pesquisa. 
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5.4 Evolução do N-NO3 e decaimento do NTK 

 

 Neste item será mostrado graficamente o comportamento do NTK, nitrito 

e nitrato durante as três fases da pesquisa. 

  5.1 Fase 1 

 

 Conforme apresenta a Figura 5. 27 a diminuição da concentração média 

do NTK e o consequente aumento da concentração média do nitrato não se 

mostrou eficiente. Além disso, devido principalmente a aeração insuficiente, 

houve um acúmulo de nitrito durante esta fase. 
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Figura 5. 27:Evolução do N-NO3 e decaimento do NTK na fase 1 

 

  5.2 Fase 2 

 

 Já na fase 2, ilustrada pela Figura 5. 28, observa-se um diminuição mais 

acentuada na concentração média de NTK e um aumento na concentração 

média de nitrato, superando, inclusive, a concentração de NTK. Nesta etapa 

não houve acúmulo de nitrito, por esta razão não se percebe este elemento na 

figura. 



86 
 

 NTK

 N-NO2

 N-NO3
ANA AER ANX

Ponto

0

10

20

30

40

50

60

70

 

Figura 5. 28:Evolução do N-NO3 e decaimento do NTK na fase 2 

   

5.3 Fase 3 

 

 Na fase 3, representada pela Figura 5. 29, houve a maior concentração 

média de nitrato dentre as três fases estudadas. Nesta fase a concentração 

média de nitrato também superou a concentração média de NTK nos filtros 

aerado e anóxico. Não percebeu-se também nenhum acúmulo de nitrito. 
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Figura 5. 29:Evolução do N-NO3 e decaimento do NTK na fase 3 
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5.5 Teste Estatístico de Tukey e Análise Fatorial  

 

 Neste item foi aplicado o teste estatístico de Tukey para amostras 

desiguais complementado pela análise fatorial para comparar o comportamento 

dos parâmetros analisados entre os pontos de coleta e as fases da pesquisa, a 

fim de determinar diferenças significativas entre eles e observar se as 

alterações na configuração da pesquisa se mostram eficientes. 

 O Quadro 6 apresenta os resultados do teste de Tukey para o nitrogênio 

amoniacal. As relações inferiores a 0,05 demostram que há diferença 

significativa entre os pontos. Para facilitar a visualização estes pontos foram 

destacados em vermelho. 

  Fase 1 Fase 2 Fase 3 

ANA AER ANX ANA AER ANX ANA AER ANX 

Fase 
1 

ANA   0,00003 0,00003 0,98320 0,00003 0,00003 0,99417 0,00003 0,00003 

AER 0,00003   1,00000 0,00003 0,00327 0,00191 0,00459 0,27123 0,14505 

ANX 0,00003 1,00000   0,00003 0,00171 0,00099 0,00715 0,21145 0,10752 

Fase 
2 

ANA 0,98320 0,00003 0,00003   0,00003 0,00003 1,00000 0,00003 0,00003 

AER 0,00003 0,00327 0,00171 0,00003   1,00000 0,00003 1,00000 1,00000 

ANX 0,00003 0,00191 0,00099 0,00003 1,00000   0,00003 1,00000 1,00000 

Fase 
3 

ANA 0,99417 0,00459 0,00715 1,00000 0,00003 0,00003   0,00003 0,00003 

AER 0,00003 0,27123 0,21145 0,00003 1,00000 1,00000 0,00003   1,00000 

ANX 0,00003 0,14505 0,10752 0,00003 1,00000 1,00000 0,00003 1,00000   

Quadro 6: Teste de Tukey para comparação das médias do Nitrogênio 
Amoniacal 

  

 Para complementar a analise do Quadro 6 tem-se a Figura 5. 30 que 

apresenta a análise fatorial dos pontos em cada fase. Por eles é possível 

observar uma diferença significativa na etapa aerada, inclusive na primeira 

fase, o que demonstra que a aeração causou um impacto na concentração do 

N-NH3.  

 É possível observar que em nenhuma fase da pesquisa houve diferença 

significativa entre a concentração de nitrogênio amoniacal do filtro aerado para 

o filtro anóxico. Este resultado já era esperado uma vez que é no filtro aerado 
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onde ocorre a oxidação da amônia, e, portanto, onde de fato apresenta-se a 

diminuição da concentração deste composto.  

No filtro anóxico o N-NH3 permanece praticamente inalterado, podendo 

subir um pouco devido a amonificação provocada pela conversão do nitrato em 

amônia. Este fenômeno foi observado na primeira fase, principalmente nas 

primeiras semanas de análises. Contudo o normal é que se perceba uma leve 

queda como ocorrida nas fases 02 e 03, decorrente da assimilação da amônia 

por parte da biomassa retida no interior do filtro. 
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Figura 5. 30: Análise fatorial ANOVA comparando os pontos de coleta 
para o Nitrogênio Amoniacal 

 

 Analisando a Figura 5. 31, que compara as fases da pesquisa, é 

possível notar que o incremento na aeração realizado na fase 02 impôs uma 

diminuição significativa da concentração de nitrogênio amoniacal nos filtros 

aerado e anóxico da fase 01 para fase 02. 

 É possível perceber também que o aumento no TDH do filtro aerado na 

fase 03 não se mostrou suficiente para interferir significativamente na 

concentração final do N-NH3. E ainda, que a adição de 1 m3/dia do efluente do 

SRN no ANX não imprimiu uma alteração considerável na concentração de 

nitrogênio amoniacal na saída do filtro anóxico. 
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Figura 5. 31: Análise fatorial ANOVA comparando as fases para o 
Nitrogênio Amoniacal 

 

 No Quadro 7 observa-se que a concentração de nitrito foi 

estatisticamente diferente nos filtros aerado e anóxico na fase 01. Isto ocorreu 

devido ao acúmulo atípico de nitrito nos filtros aerado e anóxico já abordado 

anteriormente. Nas fases 2 e 3 a concentração deste composto ficou dentro de 

esperando não acarretando diferenças significativas entre essas fases. 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

ANA AER ANX ANA AER ANX ANA AER ANX 

Fase 1 

ANA 
 

0,00003 0,00004 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

AER 0,00003 
 

0,00191 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00006 0,00004 

ANX 0,00004 0,00191 
 

0,00532 0,01746 0,00652 0,16725 0,30477 0,18748 

Fase 2 

ANA 1,00000 0,00003 0,00532 
 

1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

AER 1,00000 0,00003 0,01746 1,00000 
 

1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

ANX 1,00000 0,00003 0,00652 1,00000 1,00000 
 

1,00000 1,00000 1,00000 

Fase 3 

ANA 1,00000 0,00003 0,16725 1,00000 1,00000 1,00000 
 

1,00000 1,00000 

AER 1,00000 0,00006 0,30477 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 
 

1,00000 

ANX 1,00000 0,00004 0,18748 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 
 

Quadro 7: Teste de Tukey para comparação das médias do Nitrito (N-NO2) 

 

 Na Figura 5. 32 é possível perceber a disparidade que há ente a 

concentração de N-NO2 nos filtro AER e ANX, além disso, nota-se também a 

grande amplitude dos dados, somando-se isto o fato de que houve uma 

tendência que queda na concentração de nitrito ao final da fase 01, entende-se 

que demora na aclimatação foi a principal causa deste acúmulo, não observado 

nas fases seguintes. 
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Figura 5. 32: Análise fatorial ANOVA comparando os pontos de coleta 
para o Nitrito (N-NO2) 

  

 Corroborando o que foi dito, a Figura 5. 33 apresenta a diferença 

significativa entre as fases da pesquisa no tocante a concentração de nitrito.  
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Figura 5. 33: Análise fatorial ANOVA comparando as fases para o Nitrito 
(N-NO2) 

 

 O Quadro 8 apresenta o teste de Tukey para o Nitrato. Como esperado a 

aeração nas três fases foi suficiente para produzir uma concentração de nitrato 

estatisticamente maior que a concentração deste composto na etapa 

anaeróbia. 
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Fase 1 Fase 2 Fase 3 

ANA AER ANX ANA AER ANX ANA AER ANX 

Fase 1 

ANA 
 

0,00003 0,00003 1,00000 0,00003 0,00003 1,00000 0,00003 0,00003 

AER 0,00003 
 

0,98325 0,00003 0,00003 0,00003 0,00151 0,00003 0,00003 

ANX 0,00003 0,98325 
 

0,00023 0,00003 0,00003 0,03731 0,00003 0,00003 

Fase 2 

ANA 1,00000 0,00003 0,00023 
 

0,00003 0,00003 1,00000 0,00003 0,00003 

AER 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 
 

0,85277 0,00003 0,46986 1,00000 

ANX 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,85277 
 

0,00003 0,00957 0,99991 

Fase 3 

ANA 1,00000 0,00151 0,03731 1,00000 0,00003 0,00003 
 

0,00003 0,00003 

AER 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,46986 0,00957 0,00003 
 

0,16308 

ANX 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 1,00000 0,99991 0,00003 0,16308 
 

Quadro 8: Teste de Tukey para comparação das médias do Nitrato (N-NO3) 

 

 Para facilitar a análise do Quadro 8 tem-se a Figura 5. 34 que compara a 

concentração de N-NO3 nos diferentes pontos de coleta. Por eles observa-se o 

aumento da concentração deste composto na fase aerada, e também que a 

desnitrificação, de fato, não pode ser considerado eficiente.  

Analisando especificamente a fase 03, mesmo nela tendo sido 

observado um aumento na atividade desnitrificante é possível dizer que a as 

condições ambientais produzidas não foram eficientes para impor resultados 

significativos. Neste caso a problema pode ter sido principalmente a 

insuficiência do carbono introduzido. 
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Figura 5. 34: Análise fatorial ANOVA comparando do pontos para o Nitrato 
(N-NO3) 
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 A Figura 5. 35 compara concentração de nitrato durante as três fases da 

pesquisa. Pela análise desta figura em conjunto com o Quadro 8, nota-se que o 

aumento na aeração resultou em um substancial aumento na concentração de 

nitrato da fase 01 para fase 02, portanto, a exemplo do que havia ocorrido para 

o N-NH3, o aumento da aeração alterou significativamente a produção de 

nitrato. 

 É possível notar também que a diminuição do TDH na fase 03 não 

interferiu significativamente no aumento da concentração de nitrato no filtro 

aerado nesta fase da pesquisa. 
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Figura 5. 35: Análise fatorial ANOVA comparando as fases para o Nitrato 
(N-NO3) 

 

 Os resultados para alcalinidade apresentados no Quadro 9 comprovam 

o consumo maior de CaCO3 nas fases 02 e 03 comparando com a fase 01. 

Claramente explicado pela maior atividade nitrificante nas duas ultimas fases. 
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Fase 1 Fase 2 Fase 3 

ANA AER ANX ANA AER ANX ANA AER ANX 

Fase 1 

ANA 
 

0,00003 0,00003 0,99962 0,00003 0,00003 1,00000 0,00003 0,00003 

AER 0,00003 
 

0,97710 0,00003 0,00005 0,00026 0,00042 0,00151 0,01747 

ANX 0,00003 0,97710 
 

0,00019 0,00003 0,00003 0,01395 0,00005 0,00055 

Fase 2 

ANA 0,99962 0,00003 0,00019 
 

0,00003 0,00003 1,00000 0,00003 0,00003 

AER 0,00003 0,00005 0,00003 0,00003 
 

1,00000 0,00003 1,00000 1,00000 

ANX 0,00003 0,00026 0,00003 0,00003 1,00000 
 

0,00003 0,99996 1,00000 

Fase 3 

ANA 1,00000 0,00042 0,01395 1,00000 0,00003 0,00003 
 

0,00003 0,00003 

AER 0,00003 0,00151 0,00005 0,00003 1,00000 0,99996 0,00003 
 

1,00000 

ANX 0,00003 0,01747 0,00055 0,00003 1,00000 1,00000 0,00003 1,00000 
 

Quadro 9: Teste de Tukey para comparação das médias da Alcalinidade 

 

 A Figura 5. 36 evidencia o consumo de alcalinidade na etapa aeróbia do 

sistema nas três fases da pesquisa. Apresenta também um acréscimo 

estatisticamente desprezível deste elemento na etapa anóxica do sistema em 

virtude da já explicada baixa atividade desnitrificante nas três fases da 

pesquisa. 
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Figura 5. 36: Análise fatorial ANOVA comparando os pontos para a 
Alcalinidade 

 

 Na Figura 5. 37 percebe-se que o consumo de alcalinidade nas fases 02 

e 03 foi significativamente superior ao da fase 01, e que mesmo a fase 03 

tendo apresentado uma maior produção de nitrato e por consequência um 

maior consumo absoluto de alcalinidade, esta diferença não foi grande o 

bastante para torna-se estatisticamente significante. 
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Figura 5. 37: Análise fatorial ANOVA comparando as fases para 
Alcalinidade 
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6  Conclusões e Recomendações 

 

6.1 Conclusões 

 

Os valores de nitrogênio orgânico se apresentaram inferiores aos 

padrões observados na literatura como característico de esgoto doméstico 

durante toda a pesquisa. Especialmente por tratar-se de esgoto diluído e 

proveniente de ambiente de ocupação temporária. 

A transformação do nitrogênio amoniacal em nitrato foi observada logo 

na fase 01, contudo, esta redução ficou aquém do esperado, e foi possível 

afirmar que a taxa de aeração de 0,10 m3/min. aplicada na fase 01 é 

insuficiente para suprir eficientemente a demanda nitrogenada nas condições 

estudadas. 

Nas fases 02 e 03, com o aumento da aeração, a oxidação da amônia foi 

bem mais eficiente, tendo produzido efluente com concentração final de 

nitrogênio amoniacal em torno dos 9 mg/L. Portanto, conclui-se que foi possível 

promover a nitrificação em filtro utilizando sistema de aeração simples com 

mangueira perfurada e preenchido com eletroduto cortado, com taxa de 

aeração de 0,15m3/dia. 

A desnitrificação sem a utilização de fonte de carbono não se mostrou 

eficiente. Portanto, é possível afirmar que, para as condições operacionais 

aplicadas, não é possível promover a desnitrificação sem a adição de uma 

fonte garantidora de substrato para as bactérias desnitrificante. 

Com relação à fonte de carbono utilizada na fase 03, percebeu-se um 

leve incremento na desnitrificação, entretanto, de acordo com o teste estatístico 

aplicado, a desnitrificação na fase 03 também não foi significativa. Este 

resultado pode ter sido provocado pela quantidade insuficiente de carbono para 

suprir a demanda nitrogenada. 

Foi observada uma grande influência da nitrificação e desnitrificação 

simultânea em ambiente aeróbio. Isso garantiu que, mesmo com a 
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desnitrificação não tendo ocorrido significativamente no filtro anóxico, o sistema 

fosse capaz de remover até 57% do nitrogênio afluente ao sistema. 

Na fase 01 foi observado um acúmulo atípico de nitrito, que pode ter sido 

provocado pelo período longo de aclimatação das bactérias nitratrantes, mas 

também, a insuficiência no fornecimento de oxigênio pode ter provocado este 

acúmulo. Nas demais fases não se observou este fenômeno. 

O consumo de alcalinidade se apresentou dentro do considerado normal 

na literatura. A quantidade de alcalinidade no esgoto foi suficiente para atender 

a demanda das bactérias nitrificantes. Inclusive, analisando-se a fase 03, onde 

o processo de nitrificação foi mais intenso, observa-se que teoricamente ainda 

havia alcalinidade suficiente para oxidar 6 mg/L de nitrogênio amoniacal. 

O sistema se mostrou bastante eficiente no que se refere a remoção de 

matéria orgânica. Nas três fases da pesquisa a taxa de eficiência foi superior a 

63%, sendo que na fase 03 esta eficiência atingiu 77%.  

O alto índice de vazios do material suporte empregado mostrou-se 

extremamente eficiente no tocante a retenção de sólidos no interior do reator, 

tendo produzido efluentes com concentrações médias de SST em torno de 5 

mg/L. 
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6.2 Recomendações 

 

É importante que sejam aplicados TDH diferentes aumentando a vazão 

de esgoto afluente, com o objetivo determinar a capacidade máxima de 

afluente que o sistema suporta sem colocar em xeque a qualidade final do 

efluente.  

Mesmo a nitrificação tendo ocorrido de maneira satisfatória, recomenda-

se que sejam testadas novas vazões de ar, determinando assim, a vazão ótima 

para produzir um efluente com concentrações de nitrogênio amoniacal e 

matéria orgânica ainda menores que os produzidos nesta pesquisa. 

A vazão da fonte de carbono utilizada nesta pesquisa não se mostrou 

suficiente, por esta razão, é importante que se testem vazões maiores desta 

fonte, ou até mesmo fontes diferentes. Uma sugestão é testar o esgoto bruto 

como fonte de carbono, por ser um esgoto mais facilmente assimilado pelas 

bactérias nitrificantes. 

Por fim, como o sistema apresentou uma enorme eficiência no tocante à 

remoção de matéria orgânica e sólidos, é importante testar a viabilidade de 

reutilização deste efluente em meio urbano para fins menos nobres. Ou ainda, 

pode-se associar a ele um sistema de desinfecção – devido a baixa turbidez e 

baixa concentração de sólidos suspensos, um sistema de desinfecção por 

ultravioleta pode ser bastante eficiente – e então, direcionar este efluente para 

o reuso não potável em meio urbano. 
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