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RESUMO 

O Brasil se destaca em produção mundial de grãos, carne, leite e outros, e a alta 

produção, consequentemente gera alto volume de resíduos que se devem ser tratados 

para evitar danos ao meio ambiente. No estado de Rondônia, com o avanço no 

desenvolvimento do estado, cresceu a agroindústria, como os laticínios que são de 

grande importância na economia do estado. Deve-se preocupar-se com o meio ambiente 

na mesma proporção que se desenvolve, prezando pela qualidade de nossos corpos 

hídricos devemos buscar tratamentos eficientes em efluentes industriais. O tratamento 

biológico é o mais utilizado em todo o Brasil para remoção de cargas poluidoras em 

resíduos líquidos, principalmente devido seu baixo custo. E é de suma importância 

maximizar as eficiências desses processos sem a necessidade do uso de grandes áreas, 

portanto se estuda tecnologias que demonstram ter potencial na tratabilidade de 

efluente. O objetivo deste trabalho é avaliar e verificar a eficiência na remoção de 

matéria orgânica e nitrogênio de um efluente de laticínio, utilizando a tecnologia dos 

reatores de leito móvel com biofilme (MBBR). Foi utilizado efluente sintético e real de 

laticínio, avaliado parâmetros importantes de dimensionamento como pontos ótimos de 

vazão, TRH, taxa de reciclo, eficiências de remoção de matéria orgânica e nitrogênio. O 

presente estudo demonstrou bom comportamento quando foi submetido à vazão de 

entrada em 6 L/dia, com TRH de 18 horas e reciclo em 500% apresentando remoções de 

aproximadamente 90% e adequando o efluente na legislação vigente em ambos 

parâmetros. O mesmo se demonstrou bastante eficaz com remoção de 99% em todo 

estudo para nitrogênio amoniacal e DQO para TRH de até 1 dia.  

Palavras-chave: Nitrificação; Desnitrificação; Tratamento de Efluentes; Sistema 

Biológico. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Brazil stands out in world production of grains, meat, milk and others, and the high 

production, consequently generates high volume of waste that must be treated to avoid 

damages to the environment. In the state of Rondônia, with the advance in the 

development of the state, the agribusiness grew, like the dairy products that are of great 

importance in the economy of the state. We must be concerned about the environment 

in the same proportion that develops, and we value the quality of our water bodies to 

seek efficient treatments in industrial effluents. Throughout Brazil, biological treatment 

for the removal of pollutant loads in liquid waste is very commonly used. And it is 

extremely important to maximize the efficiencies of these processes without the need to 

use large areas, so we study technologies that demonstrate potential in effluent 

treatability. The objective of this work is to evaluate and verify the efficiency of the 

removal of organic matter and nitrogen from a dairy effluent, using the technology of 

biofilm mobile bed reactors (MBBR). It was used synthetic and real dairy effluent, 

evaluated important parameters of design such as optimum flow points, TRH, recycle 

rate, removal efficiency of organic matter and nitrogen. The present study demonstrated 

good behavior when it was submitted to the inlet flow rate at 6 L / day, with HRT of 18 

hours and recycle at 500% with removals of approximately 90% and adjusting the 

effluent in the current legislation in both parameters. The same was shown to be very 

effective with removal of 99% in all studies for ammoniacal nitrogen and COD for HRT 

of up to 1 day. 

Keywords: Nitrification; Desnitrification; Effluent treatment; Biological system. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento populacional ao longo dos anos propiciaram aumento na demanda 

de produtos para suprir tais necessidades, em diversos ramos, como na geração de energia, 

resíduos, indústria alimentícia e outros. A indústria alimentícia vem crescendo ao longo dos 

anos em todas as regiões do Brasil, que consequentemente gera mais resíduos, em especial 

líquidos que devem passar por processos de tratamento.  

 Nesse contexto, a indústria láctea no Brasil começou o seu desenvolvimento a partir da 

crise de 1929, com a queda das importações e o aumento da valorização de produtos 

nacionais. Nas décadas de 50 e 60, com a implementação de estradas, instalação da indústria e 

de equipamentos, surgimento do leite B, invenção de novas embalagens, e a chegada de 

multinacionais ao país (HENARES, 2015). 

É comum necessitar de água para realizar qualquer processo produtivo, alguns 

processos têm grande demanda outros não. Dentro de uma indústria a utilização de água pode 

ocorrer de diversas formas, como no processamento do produto, lavagens de equipamentos ou 

máquinas, tubulações, pisos, sistemas de resfriamento, águas utilizadas diretamente nas etapas 

do processo industrial ou incorporadas aos produtos; esgotos sanitários dos funcionários.  

 Laticínios são indústrias que demandam de grandes volumes de água, segundo Von 

Sperling (2005) um laticínio para o processamento do leite, com fabricação de queijo, gasta 

de 2 a 10 m³ de água a cada 1000 L de leite processados. Com o gasto de água no processo há 

a geração de efluentes líquidos, eles apresentam características poluidoras, sendo necessário 

tratamento. Contudo se faz necessário compreender o método industrial e o que ele gera de 

contaminante, para que assim possa aplicar um tratamento de acordo com as características do 

efluente. 

Em uma indústria de laticínios comumente gera efluentes ricos em matéria orgânica, 

nutrientes, gordura, soro, ph próximo do neutro, fósforo e sódio (HENARES, 2015).
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 Assim, com efluentes mais complexos e maiores potenciais poluidores se demanda 

processos mais avançados de tratamento. Também é de extrema importância estudar novas 

tecnologias para podermos evoluir o tratamento de forma que aumente a eficiência, 

demandando cada vez aprimorar em relação à área utilizada, relação custo x beneficio, 

pessoas capacitadas, remoção de contaminantes, e atender as legislações vigentes, entre outros 

aspectos. 

 Lançamento de efluentes industriais em corpos hídricos deve-se respeitar as 

características do meio, não podendo ocorrer qualquer alteração física, química ou biológica 

do meio. Assim, se faz necessário atender as legislações vigentes federal, estadual e municipal 

quando for o caso. 

Os processos de tratamento a serem adotados devem considerar alguns fatores como, 

as suas formas construtivas e os materiais a serem empregados que variam de acordo com: o 

clima; a cultura local; os custos de investimento; os custos operacionais; a quantidade e a 

qualidade do lodo gerado na estação de tratamento de efluentes industriais; a qualidade do 

efluente tratado; a segurança operacional; geração de odor; a interação com a vizinhança; 

confiabilidade para atendimento à legislação ambiental; possibilidade de reuso dos efluentes 

tratados (GIORDANO, 1999). 

Esta pesquisa se desenvolveu de acordo para avaliar e verificar a eficiência na 

remoção de matéria orgânica e nitrogênio de um efluente de laticínio, utilizando a tecnologia 

dos reatores de leito móvel com biofilme (MBBR). 

Através dos objetivos específicos: 

a) Avaliar a remoção de carga orgânica no efluente e as condições ótimas do sistema; 

b) Analisar as características do efluente de entrada e saída, e verificar se o processo 

biológico estudado adéqua os efluentes de acordo com as normas da CONAMA 

430/2011 para lançamento de efluente em um corpo hídrico. 

c) Aplicar aumento na taxa de entrada de efluente, verificando eficiências ótimas na 

remoção de nutrientes e matéria orgânica.   
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 LATICÍNIOS  

 

Ao longo dos anos a produção de leite e seus derivados vêm crescendo no Brasil, com 

destaque o estado de Rondônia. De acordo com levantamentos realizados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística do Estado de Rondônia (IBGE), Rondônia tem uma 

média de produção acima de 2,8 milhões de litros de leite por dia, considerado o maior 

produtor de leite da região norte e a 7ª maior bacia leiteira do país (IBGE, 2017). 

Esta atividade possui grande relevância social e econômica no estado, pois é fonte de 

geração e distribuição de renda. Segundo dados da Agência de Defesa Sanitária 

Agrosilvopastoril de Rondônia (IDARON, 2016), 34 mil produtores estão diretamente 

envolvidos com esta atividade caracterizada como de base familiar, em que 84% produzem 

menos de 100 litros de leite/dia. 

Quanto à produção de leite em Rondônia, apresentou crescimento de 28% na última 

década, entretanto, a produtividade, que é de 1.488 litros/vaca/ano, está abaixo da média 

nacional 1.963 litros/vaca/dia, (IBGE, 2017; EMBRAPA, 2017).  

As indústrias de laticínios encontram-se distribuídas em diversas regiões que do estado 

de Rondônia, as quais são responsáveis pelo beneficiamento de quase três milhões litros/dia. 

A microrregião de Ji-Paraná apresenta aproximadamente 37% do rebanho leiteiro de todo o 

estado, sendo uma das principais bacias leiteira com produção de 375.687 litros x1000/ano em 

2017, em um estado que produziram 1.030.595 litros x1000/ano de leite. (IBGE, 2018). 

Segundo o IBGE (2017) os 10 municípios maiores produtores de leite do estado de 

Rondônia que se destacaram no ano de 2016 foram os seguintes a tabela 1. 
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Tabela 1 - Principais Municípios do estado de Rondônia em produção de leite no ano de 2017. 

Municípios Produção Leite (litros x1000) 

Jaru 59.802 

Nova Mamoré 59.567 

Ouro Preto do Oeste 54.915 

Machadinho do Oeste 54.545 

Governador Jorge Teixeira 46.913 

Porto Velho 41.797 

Campo Novo de Rondônia 39.867 

Buritis 37.276 

Theobroma 35.055 

Urupá 34.247 

 

Diante dos Municípios citados podemos perceber que das dez cidades citadas, cinco 

fazem parte da microrregião de Ji-Paraná como citado anteriormente como a maior bacia 

leiteira do estado sendo elas Jaru, Ouro preto do Oeste, Governador Jorge Teixeira, Urupá, e 

Theobroma.  

A indústria de laticínios é caracterizada por consumir alto volume de água para o 

processamento e limpeza, gerando vazões elevadas de efluentes, contendo nutrientes, 

poluentes orgânicos persistentes e agentes infectantes, alta carga orgânica, tornando-se 

imprescindível à implementação de sistemas de tratamento de efluentes otimizados e 

integrados (SARAIVA, 2009; AMORIM, 2014). Quando não tratados de forma eficaz, os 

efluentes líquidos gerados nos mais diversos setores de produção são considerados os 

principais responsáveis pela poluição deste tipo de agroindústria (MENDONÇA, 2015). 

O efluente líquido é um causador de poluição, e relacionado à indústria de laticínio 

temos de exemplo, o soro do queijo, que quando descartado junto com os efluentes líquidos, 

se torna um agravante devido ao seu elevado potencial poluidor, e estima-se que 

aproximadamente 50% do soro produzido no Brasil ainda são descartados na natureza sem 

nenhum tipo de tratamento (SILVEIRA, 2004; RODRIGUES; MARINHO, 2012). 

É preferível em laticínios apresentar uma produção mais limpa, especificamente no 

que abrange o tratamento de efluentes, dentre as tecnologias, se sugere a utilização do método 

de tratamento com filtro biológico para tratar efluentes, pelo fato deste apresentar parâmetros 

com valores abaixo dos determinados pela legislação (SILVA; EYNG, 2013). 
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Uma unidade de beneficiamento de leite de pequeno porte que processa 

aproximadamente 10.000 L de leite por dia, e obtém uma DBO do efluente de 2.000 mg L
-1

 

gera uma quantidade de efluentes 3 vezes maior (30.000 L) e possui poder poluente 

semelhante ao de um núcleo populacional de aproximadamente 1.111 pessoas, considerando 

que em média cada habitante produza 54 g de DBO dia
-1

, ficando evidente a necessidade do 

tratamento dos efluentes antes de seu lançamento em cursos de água. (MENDONÇA, et al. 

2011). 

 

1.2 TRATAMENTO BIOLÓGICO  

 

O tratamento de efluentes por processos biológicos é o mais aplicado como opção 

para as indústrias de laticínios tratarem seus despejos líquidos, pois permitem tratar grandes 

volumes de efluente, com menores custos. Esse tipo de tratamento é baseado na 

transformação dos compostos poluidores, em função dos micro-organismos empregados, 

tornando-os em combinados sem malefícios para o meio (NASCIMENTO, 2017). 

As indústrias de laticínios geralmente tratam seus despejos por processos físico-

químicos e biológicos. O processo físico-químico apresenta alto custo de reagentes e energia, 

os processos biológicos por sua vez são geralmente utilizados por apresentarem resultados 

mais satisfatórios em relação ao custo X benefício (DEMIREL; YENIGUN; ONAY, 2005). O 

nível de tratamento a se aplicar ao determinado efluente depende necessariamente 

principalmente de dois fatores, a qualidade do efluente bruto, e a legislação ambiental vigente 

e aplicável à região, isso é essencial pois deve-se saber qual tratamento se encaixa no efluente 

e será eficiente antes de ser lançado ao corpo receptor (DEZOTTI, 2008). 

O tratamento biológico aeróbio convencional é muito utilizado nas indústrias de 

laticínios em virtude de grandes quantidades de matérias orgânicas nos efluentes destas 

indústrias e geralmente emprega tecnologias como lodos ativados, filtros biológicos, lagoas 

aeradas ou uma combinação destes, como é o exemplo a tecnologia MBBR que reúne as 

principais vantagens destes processos e têm se mostrado um tratamento promissor, no 

tratamento biológico aeróbio implica a conversão de matéria orgânica em dióxido de carbono 

e água (digestão aeróbia) (CHERNICHARO, 1997 ; SHETE; SHINKAR, 2013). 

Para o tratamento denominado secundário, ou seja, tratamentos biológicos existem 

diversificações existentes, em particular o crescimento da tecnologia MBBR, com alta 

eficiência em baixa área demandada, devido à alta superfície de contato dos leitos móveis, e 
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tendo versatilidade para ser inserida em ETEs operando em sistemas, por exemplo, de lodos 

ativados (BALASSIANO, 2018). 

 

1.3 PARÂMETROS IMPORTANTES 

 

1.3.1 Temperatura (°C) E Potencial Hidrogeniônico (Ph) 

 

Temperatura é um parâmetro físico que corresponde um fator essencial no 

desenvolvimento do tratamento biológico, podendo afetar as taxas de reações químicas e 

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

concentração de oxigênio dissolvido. Em contrapartida, nesta condição se verifica uma taxa 

maior de crescimento biológico, sendo a faixa ideal para o crescimento de 25ºC a 35ºC, na 

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

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

 Segundo Peirano (2010) os efluentes brutos obtidos através de indústrias de laticínios 

apresentam valores de pH variando na faixa de 4 a 10, tornando o efluente desta indústria uma 

substância mais alcalina. Efluente alcalino é favorável para que os processos de nitrificação e 

desnitrificação ocorram, pois no processo biológico as bactérias necessitam de um meio 

alcalino. 

Segundo a legislação vigente brasileira de lançamento de efluentes em corpos d’água 

traz atribuições para os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados 

diretamente no corpo receptor desde que obedeçam às condições e padrões previstos na 

mesma. A CONAMA 430/11 no seu Art. 16 traz como determinação valores para os 

parâmetros como pH entre 5 a 9, temperatura inferior a 40°C, sendo que a variação de 

temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura. 

 

1.3.2 Demanda Química De Oxigênio (DQO) 

 

A análise da DQO tem objetivo medir o consumo de oxigênio através da oxidação da 

matéria orgânica, obtida por meio de um forte oxidante, o dicromato de potássio, em meio 

ácido (SPERLING, 2014). 

A DQO é a medida da quantidade de oxigênio necessária para oxidar quimicamente a 

matéria orgânica. A matéria orgânica ao ser biodegradado nos corpos receptores causa um 
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decréscimo da concentração de oxigênio dissolvido (OD) no meio hídrico, deteriorando a 

qualidade ou inviabilizando a vida aquática (GIORDANO, 2009).  

Nas indústrias de laticínio seus efluentes possuem alta carga orgânica que é provinda 

basicamente do leite, e seus derivados, portanto isso reflete um efluente com elevada demanda 

química de oxigênio (DQO), Demanda bioquímica de oxigênio (DBO), óleos e graxas, 

nitrogênio, fósforo, entre outros (BRAILE e CAVALCANTI, 1993). 

Efluentes de laticínios, apresentam altas concentrações de matéria orgânica, como é 

encontrado em diversos estudos, como elucida Rocha (2018) em seu trabalho com efluente 

lácteo, encontrou concentrações de DQO de 3713 mg/L, Lopes (2018) afirma que em resíduos 

líquidos lácteos é comum se encontrar DQO aproximadamente de 3000 mg.L
-1

 e que esse 

valor varia de acordo com a produção de queijo e derivados do leite podendo chegar a valores 

de 5000 mg.L
-1

. Já no estudo de Lucas (2019) nas coletas feita nas indústrias de laticínios, o 

efluente apresentou concentrações variadas de 1296 à 1650 mg.L
-1 

de DQO. 

A matéria orgânica carbonácea presente nos despejos líquidos é importante ser 

controlada e tratada, pois é uma causadora do principal problema, a contaminação das águas, 

ou seja, o consumo de oxigênio dissolvido pelos microrganismos nos seus processos de 

estabilização da matéria orgânica (VON SPERLING, 2005).  

 

1.3.3 Nitrogênio E Fósforo 

 

O nitrogênio e o fósforo são parâmetros importantes para o crescimento de 

organismos e plantas no geral. Quando presentes nos esgotos sanitários e industriais, pode 

causar problemas devido a proliferação de plantas aquáticas nos corpos receptores, pode-se 

falar em uma contaminação recente com a presença de nitrogênio orgânico e amoniacal e uma 

contaminação mais antiga estão presentes sob a forma de nitrato e nitrito, nos efluentes 

industriais podem ser originados em proteínas, aminoácidos, ácidos fosfóricos e seus 

derivados (VON SPERLING, 1996; GALLINA, 2012).  

A remoção dos nutrientes N e P dos efluentes industriais como o efluente de 

laticínios deve ser realizada com maior eficiência possível, não apresentando quantidades 

expressivas no seu lançamento no corpo hídrico receptor. Sabe-se que quantidades apreciáveis 

de N e P em meios líquidos ocasiona o processo de eutrofização, alterando características da 

água, redução da lâmina líquida e acréscimo de lodo no leito de rios (SANT’ANNA JR., 

2013; TENEDINI, 2016). 
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O nitrogênio é um componente de suma importância em termo de geração e controle 

da poluição das águas, no tratamento de esgotos o nitrogênio e o fósforo são indispensáveis 

para o crescimento dos microrganismos responsáveis pelo tratamento de esgoto e 

estabilização da matéria orgânica, o nitrogênio no processo de conversão da amônia a nitrito e 

nitrato, que ocorre em um processo de tratamento, implica em consumo de oxigênio e 

alcalinidade (von SPERLING, 2005) 

 

1.3.3.1 Nitrificação  

 

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

microrganismos quimiolitoautotróficos e sob condições aeróbias estritas. A conversão do 

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

primeira é chamada nitritação (Equação 1) – oxidação de N-amoniacal a nitrito – e a segunda 

é denominada nitratação (Equação 2) – oxidação do nitrito a nitrato (FLORÊNCIO et al., 

2009; TEIXEIRA, 2006; FERREIRA, 2000). As Equações 1 e 2 representam as reações de 

conversão realizadas pelas bactérias Nitrosomonas e Nitrobacter, respectivamente. 

NH4
+
 + 3/2 O2 ➜ NO2

-
 + H2O + 2H

+
 (Nitritação - equação 1) 

NO2
-
+ (1/2)O2 ➜ NO3

-
 (nitratação - equação 2)  

 

A nitrificação é um processo biológico autotrófico, portanto presume a ação de seres 

vivos, levada a cabo por bactérias especiais, ou seja, os organismos utilizam dióxido de 

carbono (carbono inorgânico) para a síntese celular.  

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

este processo de nitrificação, detalhado na reação global na (equação 3), precisa ocorrer sob 

condições controladas, caso contrário os próprios produtos do metabolismo destas bactérias 

causarão aumento da toxicidade no meio o que é muito nocivo para as mesmas.  

 

NH4
+
 + 2O2 ➜ NO3

- 
+ 2H

+
 + H2O ( Nitrificação – Reação Global) ( equação 3 )  

 

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

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

g N-NO3- (LIMA, 2014).  
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Um dos inconvenientes na nitrificação é a possibilidade de inibição no processo. 

Dentre as formas de inibição pode ocorrer por elevadas cargas orgânicas, que proporcionam o 

desenvolvimento de microorganismos heterotróficos, os quais disputam por oxigênio e 

nutrientes com os microorganismos autotróficos nitrificantes (SCHMIDT et al., 2003). 

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

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

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

2009) 

Dessa forma, a nitrificação e desnitrificação dos esgotos é essencial, uma vez que o 

nitrogênio quando despejado em corpos receptores pode causar malefícios como: toxicidade 

para os seres; consumo de oxigênio para suprir a demanda nitrogenada; eutrofização dos 

corpos aquáticos; e, ainda, contaminação dos aquíferos por nitrito/nitrato (FILHO, 2015). 

A nitrificação autotrófica é geralmente mais lenta quando é comparada a realizada 

pelo metabolismo heterotrófico, pois os coeficientes Y (rendimento celular) e u (taxa de 

crescimento especifico) das bactérias nitrificantes necessitam de um tempo de retenção celular 

maior (SANTOS, 2014). 

 

1.3.3.1.1  Parâmetros Importantes Na Nitrificação 

 

 pH / Alcalinidade 

Valores de pH abaixo de 8,0 o ritmo de nitrificação diminui, sendo inibida para pH 

abaixo 5 ou 6, mesmo que as bactérias nitrificantes tenham sido aclimatizadas para valores de 

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

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

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

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

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

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

de 5 a 8 (SANTIAGO,1997). 

 Temperatura 

Considera-se que a temperatura ótima para que um crescimento de bactérias 

nitrificantes desenvolva encontra-se na faixa de temperatura entre 25 e 36º C. Entre 7 e 35º C 

existe comportamento linear para a nitritação, mas os limites de temperatura diminuem a 
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nitratação, logo, a temperatura ótima para a nitritação é maior que a da nitratação (Marchetto, 

2001). Segundo von Sperling (1996) para cada acréscimo de 7º C a taxa de crescimento das 

bactérias nitrificantes dobra. 

 Carbono/Nitrogênio 

A relação C/N, expressa muitas vezes como relação DQO/N, é um parâmetro 

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

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

desenvolvimento de bactérias heterotróficas, cujo crescimento é acelerado quando comparado 

ao das nitrificantes (LIMA, 2015). 

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

avaliar diferentes razões DQO/N e como afetava a remoção do sistema. Os autores puderam 

constatar um decréscimo na nitrificação quando a relação citada foi elevada. Portanto esta 

relação interfere na nitrificação, e isso à torna como um fator importante de fato que deverá 

ser cuidadosamente controlada. 

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

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

apresentaram remoção de DQO acima de 90% e de N-total acima de 85%. 

Elevadas relações C/N, acima de dez, em reatores sequenciais ou pré-desnitrificantes, 

o excesso de carbono pode aumentar a desnitrificação via aeróbia e, consequentemente, os 

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

Num sistema de nitrificação e desnitrificação simultânea (NSD), menos carbono é 

exigido no sistema, quando se compara com os processos convencionais. (ZOPPAS, et al., 

2015).  

 

 Oxigênio Dissolvido 

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

crescimento das bactérias nitrificantes nos sistemas de tratamento biológico de efluentes. A 

faixa de concentração de oxigênio dissolvido necessária para a nitrificação em sistemas de 

biomassa em suspensão é de 0,5-2,5 mg/L. (SANTIAGO, 1997) 
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1.3.3.2 Desnitrificação 

 

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

nitrogênio gasoso, utilizando microorganismos heterotróficos, em condições anóxicas que é a 

ausência de oxigênio e presença de nitrato, os nitratos são utilizados pelos microrganismos 

como aceptores de elétron, em substituição ao oxigênio (VON SPERLING, 2002) 

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

NO2 e N-NO3) em substâncias mais reduzidas como, por exemplo, óxido nítrico (NO), óxido 

nitroso (N2O) e nitrogênio gasoso (N2), esse processo é denominado desnitrificação. Nos 

tratamentos de efluentes convencionais, esse procedimento é realizado por bactérias 

heterotróficas facultativas (ARAÚJO JR., 2006). 

A desnitrificação segue a equação 4 abaixo. 

2 NO3- + 2H
+  ➜ N2 +  2,5O2 + H2O   (Desnitrificação - Equação 4) 

Após a nitrificação, há ausência de oxigênio dissolvido no meio, e com isso pode 

ocorrer o processo que chamamos de desnitrificação convencional. A desnitrificação 

convencional é um método em que as bactérias convertem NO2
-
 e NO3

-
 para nitrogênio 

gasoso (N2). Normalmente é realizado devido há presenças de bactérias facultativas 

heterotróficas, caracterizando o meio anóxico já que utilizam NO2
-
 e NO3

-
 como aceptores de 

elétrons, na ausência de oxigênio. (O’LEARY et al., 1994; SCHIERHOLT NETO, 2007). 

Os dois mecanismos primordiais de redução biológica do nitrato a nitrogênio gasoso 

são a redução assimilativa (ausência de N-NH4) e a redução dissimulativa (desnitrificação 

biológica). Este processo de desnitrificação consiste numa respiração anóxica na qual o NO3 

serve como aceptor final de elétrons. O NO3 é reduzido a óxido nitroso (N2O) e a nitrogênio 

gasoso (N2). O nitrogênio gasoso é predominante entre os produtos da desnitrificação. 

(SILVA, 2013)  

A celeridade da reação de desnitrificação é diretamente afetada por fatores 

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

temperaturas de 10° a 30°C, e pH ótimo está na faixa de 6,5 a 8,0. O Efluente a ser 

desnitrificado deve conter quantidade suficiente de carbono orgânico para servir de fonte de 

energia afim da transformação de nitrato a nitrogênio gasoso, o requerimento de carbono pode 

ser feito de fonte interna ou externa, com relação ideal variando entre x e y C/N (METCALF 

e EDDY, 1991). 
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1.4  SISTEMAS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES  

 

 O processo comumente utilizado no Brasil para tratamento de efluentes é o de lagoas 

de estabilização, esse processo segundo Von Sperling (1996) constitui como a forma mais 

simples de estabilização de efluente, com diferentes níveis operacionais e requisitos de área, e 

são constituídos por lagoas facultativas, anaeróbia ou aeróbia, maturação e polimento são 

bastante utilizadas no nosso país devido os seguintes aspectos: disponibilidade de área, clima 

favorável, operação simples, necessidade de pouco ou nenhum equipamento e baixo custo. 

Principal objetivo desse sistema é a remoção de matéria orgânica, seguido de lagoa de 

maturação que remove patógenos. No caso de nutrientes ocorre à volatilização da amônia para 

atmosfera esse processo tende a ocorrer nas lagoas de maturação (VON SPERLING, 2005). 

Devido a algumas legislações estaduais apresentarem maiores restrições nas 

concentrações máximas de substâncias presentes nos efluentes, novos tratamentos vêm sendo 

estudados. Anteriormente tinha-se apenas a preocupação em eliminar patógenos, e sólidos, a 

fim de tornar o efluente esteticamente adequado. A partir da década de 1980 passou-se a 

buscar conhecer os compostos que fazem parte do efluente que causa efeitos em longo prazo 

na saúde humana, assim se faz necessária a remoção deste demais poluidores (METCALF & 

EDDY, 2003). 

 

1.5 REATOR DE LEITO MÓVEL COM BIOFILME – MBBR 

 

O processo MBBR depende do desempenho da biomassa aeróbia em suspensão e 

aderida. Como em qualquer processo biológico, há presença de bactérias e protozoários, 

sendo que os principais agentes decompositores da matéria orgânica carbonácea são as 

bactérias heterotróficas. Essas que além de desempenharem a depuração da matéria orgânica, 

possuem a propriedade de se aglomerarem em unidades estruturais como flocos, biofilmes ou 

grânulos (VON SPERLING, 1996). 

Este método procura unir as melhores características dos processos de lodo ativado 

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

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

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

suportes com densidade menor do que a da água, sujeitos à agitação realizado por um sistema 
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de aeração, apresentam elevada mobilidade e, consequentemente, o contato com a massa 

líquida em suspensão. O reator também se caracteriza por apresentar maior facilidade 

operacional e mais uma vantagem em relação do sistema convencional de lodo ativado o 

MBBR não necessita de reciclo de lodo (REIS, 2007 ; VANZETTO, 2012).  

Existem vários tipos de reatores com biofilme, existem reatores com biomassa 

aderida, em suspensão, fixo ou móvel, todos eles com o intuito de maximizar o uso do 

biofilme na eficiência, dentre os quais o MBBR tem ganhado destaque por apresentar boas 

remoções de DQO e nitrogênio (nitrificação/desnitrificação). A principal característica deste 

sistema é que a biomassa cresce aderida a um meio de suporte móvel, que lhe confere a 

vantagem de não haver entupimento do leito, além de apresentar menor perda de carga em 

relação aos reatores de leito fixo (RUSTEN et al. 2006).  

Os MBBRs têm apresentado bons resultados quando avaliado o seu potencial na 

remoção de matéria orgânica e nas etapas de nitrificação e desnitrificação, considerado como 

uma tecnologia promissora para tratamento de despejos domésticos e industriais desde seu 

desenvolvimento na Noruega pela Kaldnes® no final da década de 80, e vem se tornando uma 

tecnologia promissora comercialmente, visto que existem mais de 400 plantas de tratamento 

de águas residuárias de grande escala presentes em 22 países, que empregam esta tecnologia 

(RUSTEN et al, 2006 ; ALMADA, 2012). 

Dentre das possibilidades da tecnologia MBBR, segundo Lima (2015), o sistema 

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

orgânica do efluente sintético, a eficiência média de remoção de DQO obtida ficou em torno 

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

processo é diretamente dependente da disponibilidade de meio suporte e da natural formação 

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

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

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

pelas cargas orgânicas aplicadas nos sistemas MBBR, nos suportes utilizados geralmente é 

produzido pouco ou nenhum biofilme a parte externa dos suportes, acredita-se ser devido a 

erosão causada pelas frequentes colisões entre as peças e destas com as paredes do reator. A 

maior parte da biomassa cresce na superfície protegida dentro dos suportes (RUSTEN et al, 

2006; AYGUN et al, 2008). 
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1.6 FUNCIONAMENTO DO MBBR 

 

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

nitrogênio amoniacal, levando em considerações feitas em, Duarte (2015) conclui que o 

MBBR é um processo que atende a exigências do setor de refinaria, tanto em termos de 

operabilidade quanto de cumprimento da legislação local. 

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

unidades mais compactas, devido a utilização da alta área superficial do biofilme, além de 

taxas volumétricas de carregamento maiores e baixo requerimento de energia (O’REILLY et 

al., 2008).  

Esse sistema apresenta algumas vantagens como o favorecimento na remoção 

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

material suporte, camadas aeróbias seguidas de anaeróbias podem ser formadas, o que 

favorece o desenvolvimento dos organismos autotróficos aeróbios em camadas superiores e os 

anaeróbios nas inferiores (JACOBS, 2015). 

O processo MBBR é diferente de outros processos com biofilme, pois este utiliza todo 

o volume útil do reator para o crescimento do consórcio microbiano, a perda de carga é muito 

reduzida e não necessita de reciclo de lodo, como ocorre em sistemas de lodo ativado, visto 

que o crescimento da biomassa se dá em suportes que se movem livremente no volume 

reacional (ALMADA, 2012) 

 

1.7 ASPECTOS OPERACIONAIS  

 

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

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

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

uma indicação do número total de biomedias que são necessárias para preencher o reator 

(BASSIN, 2017). Assim temos a razão entre o volume ocupado pelos suportes e o volume 

total do reator criando a relação (Vsuporte / Vreator) e essa razão é comumente chamada de 

razão de recheio ou fração de enchimento que é expresso em %(VANZETTO, 2012). 

O volume de suportes normalmente utilizado apresenta-se na faixa de 30 a 70% do 

volume total do reator. É recomendável que este valor seja menor que 70%, a fim de 
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proporcionar uma boa movimentação dos suportes, sem que haja problemas hidrodinâmicos, 

quando acontece o enchimento de suportes afeta a eficiência do processo. Um dos parâmetros 

que se demostram importantes para que esse processo se desenvolva ideal é a quantidade de 

material suporte para o desenvolvimento dos biofilmes. Na literatura existem algumas 

recomendações sobre a razão entre volume de suporte (leito estático) e o volume do reator 

(Vsuporte/VReator). Há consenso de que não se devem operar o MBBR com razões 

Vsuporte/VReator superiores a 0,7 (REIS, 2007 ; AYGUN et al, 2008). 

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

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

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

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

 

1.8 APLICAÇÃO DO MBBR 

 

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

nitrificação e desnitrificação em estações de tratamento de esgoto e efluentes industriais 

(ØDEGAARD, 2006). 

Segundo Pinho (2007) os reatores biológicos de escala laboratorial com utilização de 

enchimento plástico em suspensão, designados por MBBR pode ser considerado adequado 

para o tratamento de efluentes industriais. Este processo MBBR pode ser aplicado a distintos 

tipos de águas residuárias, como já testado sua alta eficácia em efluente de indústria de 

pesticidas, sintético de indústria têxtil, efluente sanitário, indústrias alimentícias entre outros. 

(DEZOTTI, 2008 ; BASSIN et al. 2017 ; BUENO, 2015). 

Jordão (2011) ao analisar o processo MBBR por três anos e meio, e neste período o 

uso desta tecnologia conseguiu aumentar significativamente a vazão afluente e se mostrando 

eficiente na remoção de matéria orgânica do esgoto doméstico estudado operando em boa 

estabilidade. 

Este estudo conduz ao entendimento de que o reator MBBR, apresentou satisfatório 

desempenho em relação às concentrações efluentes de DBO e SST, incluindo o atendimento 

aos padrões de lançamento na maior parte do tempo, entende-se que o melhor desempenho do 

processo, incluindo a maior nitrificação do efluente, dependeria do estabelecimento de uma 

menor relação alimento/microrganismos (OLIVEIRA, 2008). 
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Segundo Almada (2012) foi observado resultados da tecnologia MBBR em série 

seguintes dados de eficiência descritos na tabela 2: 

Tabela 2 - Dados de eficiência de quatro parâmetros do estudo Almada (2012) com efluentes A,B,C ( 

A - Segregado da U-1910 alta concentração de matéria orgânica, fenol e nitrogênio amoniacal) (B - 

Água oleosa, Baixa concentração de matéria orgânica, fenol e nitro nitrogênio amoniacal) (C - Água 

ácida e oleosa intermediária concentração de matéria orgânica, fenol e nitrogênio amoniacal). 

 Efluente A Efluente B Efluente C 

DQO dissolvida 98,9 % 84 % 80,9 % 

DQO total 88,9 % 83,7 % 94 % 

Fenol 99,8 % 99,4 % 99,2 % 

Nitrogênio 84,2 % 91,1 % 99,2 % 

 

Os resultados obtidos em Almada (2012) são excelentes para o controle de poluição 

dos segregados da refinaria e direcionam que há possibilidade de implementação da 

tecnologia de tratamento com MBBR em série em demais empreendimentos garantindo o 

controle da poluição, redução de demandas de mananciais, sustentabilidade industrial e 

responsabilidade ambiental. 

1.9 LEGISLAÇÕES VIGENTES 

 

 No Brasil temos legislações vigentes que determinam os padrões de lançamentos de 

efluentes, como também legislação que classifica os corpos hídricos. Neste trabalho 

utilizamos como medida de comparação as seguintes legislações: 

 CONAMA 357 / 2005 "Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências.". - Data da legislação: 17/03/2005 - 

Publicação DOU nº 053, de 18/03/2005, págs. 58-63. 

 

 CONAMA 430 / 2011 "Dispõe sobre condições e padrões de lançamento de efluentes, 

complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente - CONAMA." - Data da legislação: 13/05/2011 - 

Publicação DOU nº 92, de 16/05/2011, pág. 89. 
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 CONSEMA 355 / 2017 “Dispõe sobre os critérios e padrões de emissão de efluentes 

líquidos para as fontes geradoras que lancem seus efluentes em águas superficiais no 

Estado do Rio Grande do Sul.” Esta Resolução entra em vigor na data da sua 

publicação, revogando as Resoluções CONSEMA 128/2006, 286/2014 e 317/2016. 

Publicado no DOE do dia 19/07/2017. 

 

 Portaria SEMACE Nº 154 DE 22/07/2002 “Dispõe sobre padrões e condições para 

lançamento de efluentes líquidos gerados por fontes poluidoras.” A Superintendente 

da SEMACE, no uso de suas atribuições legais, especificamente nas disposições do 

art. 9º, inciso III, XIV e art.20 e incisos da Lei Estadual nº 11.411, de 28 de dezembro 

de 1987, com a nova redação da Lei nº 12.274, de 05 de abril de 1994. Publicado no 

DOE - CE em 1 out 2002. 

 

 Resolução SEMA nº 21 de 22/04/2009. “Dispõe sobre licenciamento ambiental, 

estabelece condições e padrões ambientais e dá outras providências, para 

empreendimentos de saneamento.” O Secretário de Estado de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 10.066, 

de 27.07.1992, Lei nº 11.352, de 13.02.1996, Lei nº 8.485, de 03.06.1987, Decreto nº 

2.954, de 14.11.2000 e Decreto nº 4.514, de 23.07.2001. Publicado no DOE - PR em 

30 jun 2009. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 ORIGEM DO EFLUENTE 

 

Os efluentes utilizados no estudo foram dois, um sintético e outro real. O efluente 

sintético foi produzido no Laboratório de Saneamento (SANEAM) da Universidade Federal 

de Rondônia (UNIR) simulando as características de um efluente de laticínios, que 

assemelham as que se apresentam no estado do Rondônia, conforme será mostrado abaixo. 

Foi realizado um período experimental onde foi utilizado o efluente real coletado no 

laticínio no Estado de Rondônia, para verificar a eficiência, efluente mesmo foi coletado na 

entrada do sistema de tratamento da empresa no tanque de equalização. 

Em laboratório, os efluentes foram mantidos a 4ºC, para minimizar mudanças nas 

suas características originais. 

 

2.2 UNIDADE EXPERIMENTAL 

 

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

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

As análises foram realizadas entre os meses de março de 2018 a abril de 2019 

quinzenalmente. 

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

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

anóxico era de 20 cm de altura, 9 cm de largura e 10 cm de comprimento, apresentando 

volume útil de 1,8 Litros o reator anóxico e o reator aeróbio 30 cm de altura, 9 cm de largura 

e 10 cm de comprimento com volume útil de 2,7 litros o aeróbio. A Figura 1 apresenta um 

esquema do sistema. 
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Figura 1 - Layout do sistema de tratamento biológico. 

Nos reatores foram mantidos continuadamente sistemas ligados para que o 

tratamento ocorresse de forma esperada, no reator anóxico foi mantido uma agitação contínua 

através de um motor com potência de 12 V, com objetivo de que a biomassa pudesse estar 

sempre em contato com o efluente, já no reator aeróbio foi promovido aeração através de 

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

controladores de tensão e temporizadores foram configurados para manter entrada de efluente 

e reciclo de lodo de acordo determinado para cada experimento. 

A biomassa existente no trabalho foi adquirida através de um processo de tratamento 

de efluentes de frigorifico e ocorreu o processo de aclimatação no começo do tratamento de 

forma que não ocorresse choque térmico na comunidade microbiana, foi adotado 

porcentagens de vazão de entrada conforme a tabela 3. 

Tabela 3 - Aclimatação dos reatores com o efluente de laticínio. 

 Efl. Frigorifico (%) Efl. Laticínio (%) 

E
fl

u
en

te
 d

o
 r

ea
to

r
 100 0 

75 25 

50 50 

25 75 

0 100 
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O sistema foi submetido à ao tratamento em etapas, primeira etapa em uma vazão 

constante, para verificar eficiência do sistema, e uma segunda etapa para quantificarmos o 

sistema em escala real.  

No experimento I o processo ficou um período de dez meses em funcionamento, 

sendo realizado com o efluente sintético e com vazão e taxa de reciclo constante, verificando 

a eficiência do processo na remoção de nutrientes e matéria orgânica. No experimento II o 

processo durou quatro meses sendo possível variar a vazão de entrada para encontrar a 

eficiência em máxima vazão, também se utilizou efluente sintético. Após esse processo 

permitimos variar a taxa de reciclo para averiguar se ele influencia diretamente na eficiência 

de remoção dos parâmetros estudados. Verificamos comportamentos diferentes em tempos de 

retenção hidráulica (TRH).  

Já no experimento III foi o período em que foi analisado o efluente de escala real, 

coletado diretamente do laticínio. Neste caso o experimento teve duração de pouco mais de 

um mês por conta de disponibilidade de mais volume do mesmo, e da não autorização de nova 

coleta em laticínios. O processo então foi analisar o tratamento estava ocorrendo dentre os 

dados já encontrados anteriormente com o sintético, mantivemos vazão e taxa de reciclo 

constantes durante todo o experimento compatíveis com o experimento I. As vazões e taxa de 

reciclo  utilizadas em ambos os experimentos estão descritos na tabela 4.  

Tabela 4 - Período de cada experimento com respectivas vazões e taxa de reciclo. 

 
Vazão de 

Entrada L/dia 
Taxa de 

Reciclo (%) 
Experimento 

Março a 

Dezembro  

2018 

1,6  

2 

2,5 

500 I e III 

Janeiro a Abril 

2019 

4 500/400/300** II 

6* 500 II 

8 500 II 

10 500 II 

12 500 II 

* Em 6 litros foi testado variações na taxa de reciclo. 

** Foi variada a taxa de reciclo para realização do experimento II, e averiguação de qual teria 

maior eficiência.   

O efluente de entrada quando trabalhado como sintético, não sofreu grandes 

variações quanto às concentrações de compostos, definiram-se os reagentes e suas respectivas 

concentrações para 20 litros através de adaptação de Silva, et al (2013), como demonstra no 

quadro 1.  



33 
 

 
 

Quadro 1 – Relação de reagentes utilizados para fabricar 20 litros de efluente sintético para simular 

efluente de laticínios. 

Reagente Quantidade (mg) 

Macros Nutrientes - 

Leite em pó 28.800 

Ureia 54.000 

Cloreto de Amônio 11.666 

Fosfato Monobásico de Potássio 

KH2PO4 * H2O 
18.000 

Carbonato Sódio Na2CO3 12.000 

Bicarbonato Sódio NaHCO3 31.200 

Sulfato Magnésio Hepta-hidratado 
MgSO4 * 7 H2O 

12.000 

FeSO4 * 7H2O 0,480 

MnSO4 * H2O 0,480 

CaCl2 * 2H2O 0,720 

  

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

mesmo foi empregado para o crescimento da biomassa e é da marca Anox Kaldnes do tipo 

K1, esses suportes denominados biomedias, são em formatos cilíndricos e tem as seguintes 

dimensões: 7,2 mm de comprimento e 9,1 mm diâmetro. A taxa de recheio que foi empregada 

em ambos os reatores, foi de 30%. Ou seja, foram inserido 30% de biomedias do volume útil 

de cada reator. As figuras 2 e 3 a seguir é um exemplo destes meios de suporte sem e com 

biofilme aderido a eles. 

 
Figura 2 - Suportes Kaldnes K1 utilizados no sistema MBBR sem biofilme a frente e com 

biofilme no fundo. 

Fonte – O Autor 
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Figura 3 – Suportes Kaldnes K1 utilizados no sistema MBBR com biofilme. 

Fonte – O Autor 

 

 

2.3 METODOLOGIA ANALÍTICA 

 

As metodologias utilizadas para análises dos parâmetros físico e químicos, assim 

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

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

 

2.3.1 Demanda Química De Oxigênio (DQO) 

 

DQO representa a quantidade de oxigênio é necessário utilizar durante a degradação 

dos compostos orgânicos presentes nas amostras que podem ser biodegradáveis ou não. A 

metodologia utilizada foi o colorimétrico 5220 do Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (APHA, 2005). 

O método consiste na adição de soluções digestoras e catalítica, sendo compostas por 

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

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

solução catalítica.  

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

16, por um período de duas horas. Portanto após as amostras são retiradas da placa digestora e 
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arrefecidas à temperatura ambiente. A leitura é realizada em espectrofotômetro em 600 nm da 

marca BEL Engineering s.r.l. Modelo V-M5 Visible Spectrophotometer.  

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

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

absorbâncias. 

 

2.3.2 Nitrogênio Amoniacal (NH4
+
) 

 

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

4500 C (APHA, 1998), é adicionado o reagente Nessler, composto de iodeto de mercúrio 

(HgI2) e iodeto de potássio (KI). As amostras são agitadas e é aguardado um tempo de 10 

minutos. A leitura é realizada em no espectrofotômetro da marca BEL Engineering s.r.l. 

Modelo V-M5 Visible Spectrophotometer, a 425 nm, e a concentração é calculada com base 

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

 

2.3.3 Nitrito (NO2
-
) 

 

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

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

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

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

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

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

 

2.3.4 Nitrato (NO3
-
) 

 

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

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

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

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

sulfanílico (NH2C6H4SO3H) e ácido clorídrico (HCl). A leitura em espectrofotômetro é 

realizada no comprimento de onda igual a 410, marca BEL Engineering s.r.l. Modelo V-M5 

Visible Spectrophotometer.  
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2.3.5 Potencial hidrogeniônico (pH), temperatura. 

 

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

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

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO EFLUENTE BRUTO 

 

 A primeira fase da pesquisa foi o desenvolvimento do experimento realizando a 

aclimatação do sistema e testar todos os dispositivos elétricos, como alimentação, reciclo e 

aeração. A partir da solução de alguns problemas de vazamento e afins, houve início do 

processo de aclimatação biológica do sistema as novas condições experimentais.  

Assim, o sistema ficou se adaptando ao longo de aproximadamente quatro semanas até 

apresentar boa eficiência na nitrificação-desnitrificação e remoção de matéria orgânica. No 

início do sistema foi utilizado o efluente sintético com os parâmetros físico químicos, 

mostrado na tabela 5. 

 

Tabela 5 - Parâmetros analisados para caracterização do efluente bruto. 

Parâmetros Valores 

Temperatura (ºC) 25,1 

pH 8,12 

DQO (mg/L) 2840 

N-NH4
+
(mg/L) 199,24 

N-NO2 
-
(mg/L) 0,378 

N-NO3
- 
(mg/L) 1,18 

NT inorgânico (mg/L) 200,56 

  

 O efluente sintético foi baseado em característica presentes na literatura, como em 

Silva et al (2013). Diante os dados obtidos na literatura, podemos verificar que o efluente de 

laticínio apresenta alta carga orgânica e de nutrientes, parâmetros estes que mostram 

necessidade de tratamento efetivo.  

 Analisando os valores encontrados como o que as legislações determinam de 

parâmetros que os efluentes precisam apresentar, podemos dizer que a temperatura está 

satisfatória, pois ficou inferior ao preconizado pela CONAMA 430/2011, que estabelece o 

valor máximo de 40ºC, quando for para lançamento no corpo hídrico.  

O ph também apresentou valores (média 8,12) dentro do que é determinado na 

legislação, que estabelece que o efluente esteja com valores entre 5 e 9.  

Com relação aos nutrientes, específico ao nitrogênio, a legislação determina 

concentrações apenas para nitrogênio amoniacal, com o máximo permitido de 20 mg N.L
-1

.  
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Neste parâmetro verificou-se a necessidade de realizar o tratamento deste efluente, 

pois apresentou concentração de 199 mg N.L
-1 

valor este superior em quase 10x ao 

determinado na legislação. 

Em relação ao parâmetro DQO na legislação federal CONAMA 430, não traz valores 

de remoção nem de concentração, mas levando em consideração as legislações mais rígidas, 

como as estaduais do Rio Grande do Sul e de São Paulo, a CONSEMA 355/2017 – RS, 

determina que efluente industrial como vazão até 500 m³/dia a concentração máxima de DQO 

deve ser 330 mg.L
-1 

, efluente de estudo também apresenta concentração de 2840 mg.L
-1 

bem 

acima do permitido portanto mostra-se necessidade na remoção destes dois parâmetros 

principalmente. 

Nenhuma destas legislações citadas acima determina valores de lançamento para os 

parâmetros nitrito e nitrato, contudo normativas internacionais com o Decreto-Lei no. 236/98 

ou da Diretiva no. 91/271 / CEE apresenta o máximo de 11mg na forma de nitrato. 

Vale ressaltar que a ausência de DQO, nitrito, nitrato e nitrogênio total na resolução 

federal deveriam ser implementados o quanto antes, devido os riscos inerentes aos corpos 

hídricos. 

 

3.2 UNIDADE EXPERIMENTAL I 

 

Visando atender as legislações e realizar o tratamento biológico eficiente, realizamos 

analises quinzenais para a fim de ter o controle do sistema, e acompanhamento da remoção do 

sistema de tratamento que foi composto por dois reatores sequenciais anóxico – aeróbio 

visando que este sistema se demonstra eficiente na remoção de matéria orgânica e nitrogênio, 

como elucida Foco (2015), que trabalhando com reatores anóxico-aeróbio atingiu remoção de 

92% de DQO e 83% de nitrogênio. No trabalho de Bezerra (2018) também com reatores 

anóxico-aeróbio apresentou níveis de remoção de DQO e nitrogênio de 92 e 93% 

respectivamente.  

No que tange remoção do nitrogênio amoniacal a Figura 4 abaixo mostra as 

porcentagens de remoção ao longo do estudo ocorrendo pequena variação gradativa na vazão 

de 1,6 L/dia para 2,5 L/dia, fato este que faz alterar o tempo de detenção hidráulico, manteve-

se reciclo constante de 500% em relação à entrada, além do volume dos reatores constantes.  
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Figura 4 - Remoção de Nitrogênio Amoniacal ao longo de nove meses em relação à variação do TRH 

no efluente sintético de laticínio. 

Como podemos analisar na Figura 4 no mês de março foi onde se deu o início do 

tratamento, com vazão de 1,6 L/dia e TRH de 2,81 dias, o sistema, portanto, apresentou 

gradativa evolução na eficiência chamada de período de adaptação das bactérias ao novo 

meio, até alcançar eficiência ótima na quarta analise mês de abril com remoção dê 99%.  

Deste modo, com propósito de verificar eficiência do sistema em maiores taxas de 

entrada, aumentou-se a vazão de entrada para 2 L/dia e consequentemente TRH diminui para 

2,25 dias, no primeiro momento o sistema apresentou uma leve redução na eficiência de 

remoção do nitrogênio amoniacal devido ao aumento da vazão, consequentemente aumento 

na carga nitrogenada no meio, mas acredita-se que esta redução ocorreu devido as bactérias 

estarem se adaptando ao novo meio sugerido a elas, fato comprovado logo após a eficiência 

aumentar novamente atingindo igualmente remoção de 99% na nona analise primeira semana 

de julho. 

Observa que mesmo sob um baixo TRH, em comparação aos sistemas de lagoas de 

estabilização que apresenta TRH para esgotos domésticos de aproximadamente 5 dias e para  

águas  residuárias  industriais entre 15 a 45 dias, apresentou ótima eficiência no sistema.   

Observando que o sistema estava apresentando ótimas eficiências para as condições 

oferecidas, houve um aumento na vazão agora para 2,5 L.dia
-1

 e TRH de 1,8 dias. Novamente 

o meio apresentou algumas semanas de adaptação, pois a eficiência logo quando aumentado à 
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taxa de entrada decaiu, mas, passado o momento de adaptação o sistema voltou a apresentar 

taxas de remoção acima de 90% na décima quarta analise em diante, assim, todas as análises a 

seguir ficaram com remoções próximas a 99%. O fato da eficiência de nitrogênio amoniacal 

reduzir no momento que o TRH diminui também foi observado em outros estudos como o de 

Mota (2015).  

Vale ressaltar que mesmo nos picos de menores eficiências do sistema onde o meio era 

sujeito a uma nova condição sua eficiência ficou sempre acima dos 84% na remoção de 

nitrogênio amoniacal do sistema, através do processo de desnitrificação, que foi sua eficiência 

inicial, mostrando a importância de medidas frequentes para ajuste dos sistemas, no qual hoje 

infelizmente não há essa frequência nos sistemas de tratamento de efluentes de laticínios. 

Wolff (2010) estudando meio de suporte livre em suspensão no reator verificou-se que 

a nitrificação manteve-se estável, mesmo com uma baixa idade de lodo (três dias em média), e 

próxima de 99% de remoção de nitrogênio amoniacal com cargas de nitrogênio de 0,63 

kgN.m-
2
.d-

1
. Lopes (2018) encontrou remoções próximas a 70% de remoção de nitrogênio 

amoniacal em apenas 15 dias de operação de um reator MBBR, sendo alimentado por efluente 

de piscicultura, o reator apresentou resultados satisfatórios de remoção como este trabalho 

também. 

Como afirma Paixão (2019) com o aumento da carga aplicada influenciou na 

eficiência de remoção de nitrogênio amoniacal. Apesar de não muito brusca, a eficiência 

sofreu uma queda. O desempenho dos reatores estudados por Paixão, apresentou remoção 

próximas a 60%, já YOUNG et al (2017), e FORREST et al (2015), atingiram valores de 84% 

e 99% de eficiência respectivamente. 

Na Figura 5 abaixo podemos analisar novamente o nitrogênio amoniacal, mas agora 

em relação á concentrações finais no efluente como determina as legislações vigentes. 
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Figura 5 - Concentração Final de Nitrogênio Amoniacal ao longo de nove meses em relação à 

variação do TRH no efluente sintético de laticínio. 

 Como já citado a legislação determina que em efluentes lançados em corpos hídricos a 

concentração de nitrogênio amoniacal deve ser menor que 20 mg.L
-1 

, na Figura 5 acima 

observamos que em todas as análises exceto a primeira onde o sistema ainda estava em 

processo de adaptação, o efluente cumpriu a norma e apresentou concentrações de nitrogênio 

amoniacal inferior à 20 mg.L
-1

,
 
por muitas vezes apresentando valores muito próximos a 0,5 

mg.L
-1

 e mesmo quando o sistema foi proposto a mudanças suas concentrações variaram com 

aumento na concentração residual mas sempre dentro do permitido. 

Enriquez (2018) utilizando reatores com MBBR apresentou concentrações médias de 

nitrogênio amoniacal no afluente de 38,1 ± 14,8 mg/L, 22,9 ± 13,3 mg/L e 13,0 ± 8,6 mg/L. 

Correa (2016) operando reator com TDH 16 h, ciclos de aeração e não aeração de 4h/2h, e 

recirculação do efluente apresentou remoção simultânea de matéria orgânica e nitrogênio, 

obtendo percentuais consideráveis de remoção de DQO (88±4%) e NTK (72±6%). 

 Como na Figura 4 tanto na Figura 5 houveram picos de mudança no TRH coincidem 

com picos de diminuição na eficiência consequentemente aumento da concentração final de 

nitrogênio amoniacal. Mas tal fato pode ser pouco relativo, pois o sistema apresentou melhora 

seguida a estes eventos e altas taxas de remoção. Tal variação na vazão é um fator que ocorre 

naturalmente no cotidiano das empresas, pois sempre há variação na quantidade de leite 

processado, de produtos gerados, entre outros fatores, assim, consequentemente variando 
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volume de efluente gerado. O que torna o tratamento sugerido mais eficaz, pois ele se 

comportou de maneira adequada com rápida adaptação, e eficiente mesmo sendo exigido em 

variações.  

No trabalho de Nonaka (2019) obteve-se uma eficiência de remoção de N-total de 

72% com reatores de leito móvel, o sistema operando com TRH de 1,67 dias e aeração 

intermitente.  

Nitrogênio amoniacal é convertido para nitrito e nitrato no processo de nitrificação, e 

posteriormente a nitrogênio gasoso através da desnitrificação. Dessa maneira, foram 

analisadas as concentrações finais destes dois compostos, nitrito e nitrato. Ambos tóxicos ao 

meio se lançados em altas concentrações. O excesso desses compostos oxidados de nitrogênio 

(nitrito e nitrato) pode ser tóxico ao meio aquático e até aos seres humanos, os nitratos, por 

exemplo, podem causar doença em crianças, chamada metahemoglobinemia infantil, que é 

letal a saúde humana, e o nitrito consiste em um composto relativamente instável e facilmente 

podendo ser oxidado a nitrato. Utilizado como indicador de poluição, a concentração de 1 

mg/L nos esgotos e 0,1 mg/L em águas superficiais ou subterrâneas (ESTEVES, 2010 ; 

EMBRAPA, 2011 ; SÁ 2018).  

Para o nitrito como demonstra a Figura 6, houve mesmo comportamento do nitrogênio 

amoniacal, pequeno acumulo no momento que TRH diminui. Na CONAMA 357/05, 

determina que o corpo hídrico de classe 2, deve ter concentrações máximas de 1 mg.L
-1  

de 

nitrito. No efluente estudado houve variações durante o processo nesta concentração, sendo 

por algumas vezes apresentou valores abaixo das concentrações máximas no corpo hídrico e e 

por outras vezes acima. 

O processo de nitrificação não é suficiente para podermos dizer que um efluente está 

tratado, pois, o nitrato, produto este final do processo de nitrificação, também é um elemento 

poluidor se lançado ao corpo hídrico, dessa maneira a desnitrificação se torna essencial e 

necessária para poder liberar as parcelas de nitrogênio presente no efluente para a atmosfera, 

forma mais estável. 

Portanto, para que se ocorra um tratamento com a minimização de seus poluentes 

deve-se ocorrer os processos de nitrificação seguido de desnitrificação, pois o nitrato é gerado 

através da nitrificação e pode causar sérios problemas. Desse modo, a desnitrificação é um 

processo imprescindível que devolve o nitrogênio para a atmosfera na sua forma mais estável, 

como gás N2, para que novamente esse elemento retorne ao seu ciclo (MELO FILHO, 2013). 
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Figura 6 - Concentração Final de Nitrito ao longo de nove meses em relação à variação do TRH no 

efluente sintético de laticínio. 

Até a semana sete todas as análises apresentaram fora do padrão exigido pela 

normativa CONAMA 357 de concentração no corpo hídrico de nitrito, com valores acima, 

após isso, apenas quando houve decréscimo do TRH que houve aumento nas concentrações, 

nas demais análises o efluente apresentou concentrações próximas de 0,5 mg.L
-1 

. 

Portanto, para o parâmetro nitrito, deve-se ainda averiguar se o comportamento 

continuará dentro da legislação como demonstrado após a sétima semana, acreditamos que o 

sistema passou por adaptações no seu início por sua vez mostrou instabilidade em transformar 

o nitrito em nitrato e ocorrer a nitrificação completa, acumulando-se nitrito por algumas 

vezes. Outro motivo de ter ocorrido esse acumulo, é alguma falha no sistema de aeração, 

alteração na disponibilidade de alcalinidade no meio, fatores inibidores da nitrificação 

completa, fazendo realizar apenas a nitrificação parcial. Como Webler (2018) elucida que a 

nitrificação ocasiona reduções significativas no pH. E os processos biológicos operam 

melhores na faixa de pH de 6 a 8,5, a nitrificação pode resultar em diminuição da eficiência 

ou mesmo falha do processo, se não for tomado cuidado para controlar a alcalinidade. 

Na Figura 7 podemos analisar as concentrações finais de nitrato. 



44 
 

 
 

 
Figura 7 - Concentração Final de Nitrato ao longo de nove meses em relação à variação do TRH no 

efluente sintético de laticínio. 

Na resolução CONAMA 357/05 determina que rios de classe 2 devem possuir 

concentrações máximas de nitrato em 10 mg.L
-1

, neste caso o efluente se demonstra eficaz em 

todas as semanas analisadas exceto nas semanas dez e onze, onde há alteração no TRH, e 

acumulo de nitrato na saída do reator. 

Mas, em todas as outras semanas, o efluente estava dentro do permitido pela legislação 

apresentando concentrações variadas entre 0,5 mg.L
-1 

e 8 mg.L
-1

. Fato por ter ocorrido 

acumulo de nitrato chegando a concentração de 35 mg.L
-1 

na décima semana, pode ser 

explicado por algum fator inibidor da desnitrificação, neste caso acredita-se que ocorreu 

alguma falha no sistema, nesta semana devido adversidades não aconteceu a desnitrificação 

da forma que vinha ocorrendo anteriormente. 

O que possibilitou a não ocorrência do acumulo do nitrato foi a desnitrificação 

completa deste composto, onde o mesmo ocorreu no reator anóxico, e foi necessária presença 

de matéria orgânica, e ausência de oxigênio, pois concentrações de 0,5 mg/L de oxigênio já 

pode inibir o processo de desnitrificação. O nitrato, em condições anóxicas como no caso 

deste estudo, é utilizado no processo de desnitrificação e é reduzido a nitrogênio gasoso 

(VON SPERLING, 2014). 

Bueno (2015) trabalhou com efluente de uma estação de tratamento de esgoto dois 

reatores MBBR e encontrou em seu estudo condições semelhantes ao apresentado neste 
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trabalho, no reator 1 concentrações finais de nitrato por volta de 0,5 mg.L
-1 

e no reator 2 

concentrações médias menores que 32 mg.L
-1

. 

Concentrações finais de nitrato se devem ao processo combinado de nitrificação e 

desnitrificação simultânea que foi realizado através da aplicação de dois reatores sequenciais 

anóxico-aeróbio, onde ocorre a oxidação de nitrogênio amoniacal a nitrato no reator aeróbio e 

com o reciclo do efluente de volta para o reator anóxico ocorre a desnitrificação, em meio 

anóxico, através da redução do nitrato utilizando a matéria carbonácea presente no reator para 

transforma-lo em N2. 

O combinado de reator anóxico-aeróbio com o reciclo do efluente, nos possibilita 

realizar a nitrificação e desnitrificação simultaneamente, apenas na semana 10 onde houve 

acumulo de nitrato, devido alguma falha no sistema, que a desnitrificação foi prejudicada, 

fora esta única análise as demais ocorreu toda a transformação do nitrato a nitrogênio gasoso. 

Como na Figura 8 podemos analisar as remoções de nitrogênio total. 

 

Figura 8 - Concentração Final de nitrogênio ao longo de nove meses em relação à variação do TRH 

no efluente sintético de laticínio. 

 

 Na Figura 8 podemos perceber que não houve acumulo de nitrogênio em nenhuma 

forma de nitrogênio devido à nitrificação e desnitrificação ter ocorrido em boa parte do 

processo. Os picos de menores eficiências apresentados na figura é devido a variação do 
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TRH, e acúmulo de alguma forma de nitrogênio como já apresentado nas figuras anteriores de 

remoção de nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato.  

Reatores de biofilme estão sendo mais estudados, devido demonstrarem ser mais 

eficientes quando organismos de crescimento lento como no caso as bactérias nitrificantes 

necessitam de ser mantidas num processo continuo de tratamento de efluentes. Nesse sentido, 

reportam que em razão a isso, processos como a nitrificação e a desnitrificação simultâneas 

como ocorre nesses reatores têm se mostrado bastante eficazes (Wang et al. 2006 ; Kermani et 

al. 2008). E como podemos identificar nos dados apresentados, os reatores apresentaram alta 

eficiência no potencial de oxidação do nitrogênio amoniacal à nitrogênio gasoso, através do 

processo nitrificação e desnitrificação.  

Sistema anóxico-aeróbio com reciclo traz a possibilidade de ocorrer ambos os 

processos simultâneos, pois no reator aeróbio ocorre a nitrificação, e no anóxico a remoção da 

matéria orgânica, juntamente com o reciclo do nitrato para o reator anóxico ocorre a 

desnitrificação. Desnitrificação que ocorre no reator anóxico, pois é nele que há entrada de 

matéria orgânica, para que as bactérias oxidem o nitrato.  

Costa (2018) afirma que as reduções do nitrato em sistemas de tratamentos biológicos 

são dependentes fundamentalmente de matéria orgânica no reator anóxico, para que as 

bactérias heterotróficas desnitrificantes utilizem desse substrato como aceptor de elétrons para 

redução do nitrato a N2. 

É importante para completa remoção de nitrogênio total que o processo de 

desnitrificação aconteça. Como apresentado anteriormente, aconteceu à transformação do 

nitrogênio amoniacal a nitrato, e através da oxidação a nitrato, foi desnitrificado por completo 

toda concentração de nitrato existente, e não houve acumulo do mesmo no reator como foi 

demonstrado anteriormente.  

Em condições anóxicas a presença de oxigênio dissolvido é aproximadamente nula, 

sendo que o oxigênio disponível em solução encontra-se, majoritariamente, na forma de 

nitritos e nitratos. Estes componentes são usados no processo de desnitrificação que liberta N2 

(FIGUEIREDO, 2018).  

Como foi possível analisar nas Figuras 7 e 8, houve redução na concentração de 

nitrato no efluente, e também não apresenta concentração de nitrogênio em outras formas, 

dessa maneira, isso é sinal de que a desnitrificação ocorreu, e não ocorreu acumulo no meio 

de substancias de origem do nitrogênio, sendo assim, este fator é determinante para 

afirmarmos que ocorreu a remoção do nitrogênio do efluente, pois a nitrificação apenas oxida 



47 
 

 
 

o nitrogênio a uma forma mais oxidada como o nitrito e nitrato, é através da desnitrificação 

que ocorre a transformação deste composto em gás, assim eliminando o mesmo do efluente 

liquido, e liberando para a atmosfera de volta ao seu ciclo. 

Segundo Silva (2009b) o sistema MBBR tem sido intensamente utilizado para a 

nitrificação e desnitrificação de efluentes com altas concentrações de nitrogênio amoniacal, 

apresentando boa remoção de DQO e nitrogênio amoniacal, além dos benefícios deste sistema 

como o menor risco de perda de biomassa, simplicidade de operação e baixa influencia da 

temperatura na eficiência da nitrificação-desnitrificação. 

No parâmetro DQO, foram analisados nas mesmas condições do nitrogênio amoniacal, 

com o gradativo aumento na variação da vazão. E neste caso houve comportamento diferente, 

pois o sistema sempre se mostrou eficaz quando testado, apresentando a partir da terceira 

semana como demonstra a Figura 9, eficiências próximas a 100%. Segundo Wollf (2010) o 

potencial de remoção de DQO do reator com meio de suporte livre, em função das cargas 

aplicadas, foi estável e ficou próximo da linha dos 100% de remoção.  

 

Figura 9 - Remoção de DQO ao longo de nove meses em relação à variação do TRH no efluente 

sintético de laticínio. 

  Diante este fato podemos afirmar que o sistema se demonstrou adequado para tratar 

efluente de laticínio com tal carga orgânica, em variados TRH, não sofrendo se quer alguma 

alteração ou influencia na taxa de remoção. 
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Como todas as remoções de DQO pelo tratamento biológico foram expressivas acima 

de 90% podemos considerar que a matéria orgânica presente no efluente estudado é 

biodegradável. No estudo de Almada (2012) as remoções de DQO total foram superiores à 

para 60% para os três efluentes testados, e que isso indica que estes efluentes são 

biodegradáveis. 

Silva (2018) em seu estudo de reatores biológicos em bateladas com material de 

suporte para remoção de nitrogênio apresentou remoção média de DQO de 72% esta remoção 

foi aquém do observado por Cybis et al. (2004), que apresentou remoção de DQO de 90%, 

trabalhando com um reator nas mesmas condições, tratando esgoto sanitário. 

Na pesquisa de Nonaka (2019) realizando tratamento de efluente oriundo de um 

restaurante universitário, utilizando a técnica de leito móvel, apresentou eficiência média de 

remoção de matéria orgânica de 97,42%. Esta fase foi operada com TDH de 1,67 dias. Soares 

(2014) utilizou a tecnologia MBBR para tratar efluente hospitalar, visando remoção de 

matéria orgânica, e o sistema apresentou remoção próxima de 70% de compostos orgânicos, 

onde foi considerada uma remoção satisfatória comparada a outros processos. 

 

Figura 10 - Concentração final de DQO ao longo de nove meses em relação à variação do TRH no 

efluente sintético de laticínio. 

A concentração de DQO inicial no efluente era de 2840 mg.L
-1 

após o tratamento 

houve remoção da mesma em quase sua totalidade, ficando em todo o processo com 
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concentrações finais próximas a 50 mg.L
-1

,
 
apenas nas duas primeiras semanas de adaptação 

que esta concentração foi superior. 

No Brasil não há legislação nacional como já mencionado, que determine 

concentrações de lançamento para o parâmetro DQO, mas em alguns estados como o Rio 

Grande do Sul, Ceará e Paraná, há padrões de lançamento de DQO. 

Todas essas legislações descritas no quadro 2 determinam valores de padrão de 

lançamento para o parâmetro DQO. 

 

Quadro 2 – Legislações brasileiras estaduais que determinam valores para lançamento de DQO. 

Parâmetro 
 

Legislação 
Valor de lançamento 

(mg.L
-1

) 
Estado 

 
Resolução SEMA 

21 / 2009 
225 Paraná 

D
Q

O
 

Portaria SEMACE 

154  / 2002 
200 Ceará 

Resolução 

CONSEMA 355 / 

2017 

150 – 330 (varia de 

acordo com  a vazão 

do efluente) 

Rio Grande do 

Sul 

 

Dessa maneira, diante dos valores apresentados no quadro 2 o efluente estudado 

apresentou concentrações dentro do permitido nas legislações estaduais para lançamento em 

corpos hídricos. 

Para ocorrer os processos sem nenhum fator limitante foi aferido os valores de pH, 

temperatura e Oxigênio Dissolvido, devido estes serem possíveis fatores inibitórios de ocorrer 

a nitrificação e também a desnitrificação. Na Figura 11 podemos analisar as concentrações de 

OD, presentes nos reatores durante o estudo. 
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Figura 11 - Concentrações de Oxigênio dissolvido nos reatores.  

Um sistema englobado anóxico-aeróbio necessita fundamentalmente do controle de 

OD no meio, para ocorrer a nitrificação é necessário concentrações ótimas de 3 mg/L de 

oxigênio. Como demonstra a Figura 11 o reator aeróbio apresentou concentrações elevadas, 

variando de no mínimo 5,4 mg/L até máximo 7,6 mg/L, ou seja, não faltou oxigênio para as 

bactérias nitrificantes em nenhum momento durante o período estudado. Uma maneira de 

evitar o alto gasto de oxigênio é que poderia ser utilizada seria um controlador de vazão do ar, 

para evitar a geração de ar excessiva, sendo que nas literaturas apresentam que o sistema já se 

mostra eficiente com concentrações de 3 mg/L, mas no presente estudo, não havia compressor 

de ar com controlador, apenas um aerador elétrico sem regulagem da vazão de ar. 

Outro dado expressivo que a Figura 11 nos mostra, é a falta de oxigênio no reator 

anóxico, fato este necessário e desejável, pois para ocorrer às oxidações da matéria orgânica e 

desnitrificação as bactérias necessitam de um ambiente com oxigênio próximo do 0. Como 

podemos analisar as concentrações não foram superiores a 0,3 mg/L em nenhum momento, 

fato este importante para a desnitrificação, pois as bactérias desnitrificantes, necessitam de um 

ambiente com concentrações de oxigênio abaixo de 0,5 mg/L. Tais fatores foram 

determinantes para ocorrer a desnitrificação, onde resultou em nenhum acumulo de nenhuma 

forma de nitrogênio nos reatores. 
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Na Tabela 6 apresentamos os valores mínimo e máximos de pH e temperatura 

encontrados no sistema em todo período de analise.  

Tabela 6 - Valores Máximos e Mínimos de pH e temperatura aferidos nos reatores, entrada e saída. 

    pH Temperatura (ºC) 

Bruto 
Mínimo 7,75 23,2 

Máximo 9,21 27,1 

Anóxico 
Mínimo 7,30 21,8 

Máximo 8,85 30,2 

Aeróbio 
Mínimo 6,34 22,9 

Máximo 8,64 29,2 

Saída 
Mínimo 6,89 21,2 

Máximo 8,52 28,5 

 

 Como mostra a Tabela 6, os valores de pH e temperatura encontrados nos reatores são 

condizentes como a faixa ótima para que o sistema de tratamento não sofra quaisquer 

influência, e possa nitrificar e desnitrificar todo o efluente. 

 

3.3 UNIDADE EXPERIMENTAL II 

 

 Após verificar altas eficiências do sistema na remoção de nitrogênio amoniacal e 

matéria orgânica, foi realizada uma segunda etapa experimental, na qual foi realizado o teste 

de eficiência de ambos os parâmetros citados, mas com acréscimo continuo na vazão, 

verificando o ponto máximo de eficiência.  

 Este experimento teve duração de quatro meses, começando com a vazão de entrada 

de 4 litros por dia. E chegando ao total de 12 litros por dia. Os reatores utilizados neste 

experimento são os mesmos utilizados no experimento anterior, reator anóxico com volume 

de 1,8 litros, e o aeróbio de 2,7 litros.  

 Na figura 12, podemos verificar a taxa de eficiência na remoção de nitrogênio 

amoniacal. 
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Figura 12 - Remoção de Nitrogênio Amoniacal em de acordo com o aumento gradativo na vazão 

verificando ponto ótimo de eficiência. 

 Podemos observar quando o sistema foi submetido a vazão de 4 L.dia
-1 

apresentou 

eficiência de remoção próxima a 99%, cenário muito semelhante ao apresentado no 

experimento anterior com vazão de 2,5 L.dia
-1 

. Quando foi aumentado essa taxa para 6 L.dia
-1 

houve um decréscimo na eficiência, mas, ainda ficou por volta de 90%, tal eficiência se 

mostra extremamente positiva, gerando um TRH de 18 horas. Foi percebido que, com o 

acréscimo na entrada havia diminuição gradativa da eficiência, com dados de 

aproximadamente 80% de remoção para 8 L.dia
-1 

, 40% para vazão de entrada de 10 L.dia
-1  , 

e 

30% para 12 L.dia
-1  

. 

Tal fato pode ser explicado porque com o aumento da vazão ocorreu decréscimo no 

TRH, e devido a isso, as bactérias heterotróficas não possuía tempo necessário para degradar 

toda matéria orgânica no reator anóxico, fazendo com que o efluente possua altas 

concentrações de matéria orgânica, ainda no reator aeróbio, e tal fator, é prejudicial à 

nitrificação, a relação DQO/NTK, como explica Polak (2018) é um parâmetro importante para 

o processo de nitrificação, a adequada relação carbono/nitrogênio é necessária para a eficiente 

redução do nitrogênio amoniacal a nitrato. Sabe-se que altas relações entre carbono e 

nitrogênio influenciaram negativamente na reação.  

Um fator importante na remoção de nitrogênio é a relação DQO/N. No reator MBBR, 

responsável pela nitrificação, é desejável uma baixa relação DQO/N. Em contrapartida, no 
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reator responsável pela desnitrificação, uma elevada relação DQO/N é recomendada (CAO, 

2014). 

Se o aumento na vazão influenciou na remoção de nitrogênio amoniacal, o mesmo não 

podemos dizer sobre a desnitrificação, pois o sistema não apresentou acumulo de nitrito e 

nitrato em nenhuma semana em consequência a não desnitrificação, as taxas de 

desnitrificação diminui devido, o sistema não ter nitrificado o nitrogênio amoniacal, a parte 

nitrificada foi desnitrificado. 

Quando há carga orgânica elevada no efluente, o crescimento das bactérias 

heterotróficas é muito superior ao crescimento das bactérias nitrificantes na porção aeróbia do 

biofilme, fazendo com que a densidade de bactérias nitrificantes se torne muito baixa e 

nenhuma nitrificação importante aconteça (HEM et al.,1994; CHEN et al., 1998; 

MEDEIROS, 2005). 

Segundo Frederice (2019) para a água residuária sintética em seu estudo, o aumento da 

vazão de líquido acarretou a diminuição das eficiências de remoção de nitrogênio amoniacal. 

Baixa concentração de matéria orgânica afluente ao reator anóxico tende a favorecer a etapa 

nitrificante, facilitando o acesso a oxigênio e nutrientes pelas bactérias autotróficas (HEM et 

al. 1994; RUSTEN et al., 2006).  

Melo (2000) observa em seu estudo que, as curvas de remoção de nitrogênio 

amoniacal apresentam um decaimento, isso se dá pelo fato de que houve uma mudança na 

vazão de alimentação dos tabuleiros. 

Com vazão menor temos um TRH maior no sistema, isso garante que o efluente fique 

um maior tempo de contato com as bactérias e biomassa aderida, fazendo com que consuma 

mais nitrogênio amoniacal presente no efluente (SANTIAGO, 1997). 

Segundo Coelho (2015) um grande aumento na vazão supera o limite ideal para que 

ocorra uma boa remoção de nitrogênio amoniacal, e que em seu estudo uma redução na vazão 

fez com que se aumentasse a eficiência do sistema. 
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Figura 13 - Remoção de DQO em de acordo com o aumento gradativo na vazão verificando ponto 

ótimo de eficiência. 

Na Figura 13 foi analisado o aumento gradativo da vazão, mas desta vez para o 

parâmetro DQO, e observamos que o mesmo obteve mesmo comportamento do nitrogênio 

amoniacal. Com o aumento da vazão diminui-se o TRH, portanto, diminui também a 

eficiência de remoção.  

Em 4 L.dia
-1 

o sistema apresentou remoções excelentes próximas a 99%, mostrando 

que até então o sistema não houve alteração comparado o experimento 1 de 2,5 L.dia
-1 

apresentado anteriormente. Já com 6 L.dia
-1 

houve leve diminuição na remoção para 90%, 

mas tal valor ainda se mostra aceitável. A partir de 8 L.dia
-1 

houve uma queda constante na 

porcentagem de eficiência com médias aproximadas de 84%, 67% e 54% respectivamente em 

8, 10 e 12 L.dia
-1

. 

Com o aumento da vazão houve queda no TRH, e com isso o efluente passava menos 

tempo em contato com as bactérias heterotróficas no reator anóxico, dificultando, assim, a 

degradação de toda matéria orgânica presente no meio.  

Como elucida Fugii (2016) com a utilização do MBBR é possível aumentar 

consideravelmente o índice de remoção de matéria orgânica e de nitrogênio amoniacal de um 

processo de lodos ativados quando se adicionam os meios de suporte como as biomedias. 

Com isso, será possível ampliar a capacidade de inúmeras ETE sem necessidade de áreas 

complementares e de obras civis de expansão, fazendo com que esta tecnologia se 

potencialize como alternativa promissora para o aprimoramento das ETE. Na figura 14 mostra 
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a concentração final de nitrogênio amoniacal na saída do sistema, e verifica-se que apenas até 

6 L.dia
-1 

(TRH de 18 horas), que o efluente se enquadra na legislação para lançamento em 

corpos d’água, demais vazões não seria permitido o lançamento deste sem tratamentos 

adicionais, em 6 litros o sistema apresentou concentração final próxima de 18 mg.L
-1 

, já em 

12 litros o efluente de saída apresentava concentração de nitrogênio amoniacal de mais de 140 

mg.L
-1 

.  

 

 

Figura 14 - Concentração final de nitrogênio amoniacal, em de acordo com o aumento gradativo na 

vazão verificando ponto ótimo de eficiência. 

Como podemos analisar, com o aumento na vazão de entrada de efluente bruto, 

diminuição do TRH, houve prejuízo na nitrificação, acontecendo acumulo de nitrogênio 

amoniacal no efluente de saída. Não ocorreu nitrificação completa quando o sistema foi 

proposto a condições de mais de 8 L.dia
-1

. Portanto até 6 L.dia
-1

, o sistema se enquadrou na 

legislação vigente e apresentou concentrações aceitáveis, encontramos que para as vazões 

testadas até então (2,5 ; 4 e 6 L.dia
-1 

) todas foram eficientes e aceitáveis. Para vazões maiores 

(8 ; 10 e 12 L.dia
-1 

) já ocorreu prejuízos no tratamento sendo que o efluente já ficou fora dos 

padrões de lançamento determinado pela legislação.  
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Diante dos resultados obtidos, e com a variação da vazão consequentemente do TRH, 

podemos observar que quando o estudo se aumentou a vazão anterior de 2,5 L.dia
-1

 para 6 

L.dia
-1 

não houve grande queda nos que tange eficiência de remoção dos parâmetros 

estudados. Já para as demais vazões sim, portanto podemos afirmar que nosso ponto ótimo de 

remoção visando a variação de vazão é 6 L.dia
-1

. 

Diante disso realizamos variação da taxa de reciclo, para determinação do ponto ótimo 

e juntamente verificar se haveria influência ou não na eficiência, taxa de reciclo até então era 

de 500% da entrada, com o intuito de economizar energia do sistema, variamos a taxa de 

reciclo em 400 e 300%. 

Na Figura 15 abaixo podemos observar as concentrações de nitrogênio amoniacal em 

todo sistema de acordo com a variação no reciclo em 500, 400 e 300%.  

 
Figura 15 - Variação da taxa de reciclo em 300, 400 e 500 % e as concentrações finais de nitrogênio 

amoniacal em cada reator de tratamento, entrada e saída, comparado com a legislação CONAMA 

430/2011. 

 Como observado, foi mantido constante a vazão de entrada de 6 L.dia
-1 

, e a 

concentração de poluentes é a mesma em todo período de testes, assim, era o mesmo efluente 

sintético de laticínio, variando apenas, a porcentagem da taxa de reciclo, ou seja, reciclava 

menos efluente do reator 2 para o reator 1.  
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 Verificamos que a melhor porcentagem de reciclo é de 500%, nela o sistema 

apresentou eficiência alta de 93% de remoção, e o efluente de saída apresentou concentração 

abaixo do que determina a legislação. Para a taxa de 400% houve remoção de 78% de 

nitrogênio amoniacal, mas foi insuficiente para deixar o efluente abaixo das 20 mg.L
-1

 que é 

determinado na legislação para lançamento em corpos d’água, ficou por volta de 40 mg.L
-1

.  

Mesmo caso aconteceu para o reciclo de 300% dessa vez a eficiência foi ainda menor 

com aproximadamente 52%, e ficou com alta concentração de nitrogênio amoniacal na saída 

próximo de 100 mg.L
-1

 .  

Para verificar quais fatores influenciaram na queda da taxa de nitrificação, quando o 

reciclo foi reduzido, foi analisado o pH final dos reatores afim de entender, se o mesmo foi 

um fator limitante no reator aeróbio. Na Figura 16 apresenta os valores de pH encontrados. 

 

Figura 16 - Concentração final do pH nos reatores durante a variação da taxa de reciclo.  

Como podemos analisar quando foi diminuído o reciclo, houve um aumento no pH, 

principalmente no reator 2, ou seja, reator aeróbio, responsável pela nitrificação. 

 Tal aumento no pH ocasiona acumulo de amônia livre no reator, fator este limitante 

para ocorrer a nitrificação. Bilotta (2013) traz em seu estudo que reatores com pH acima 8,0, e 

concentrações de nitrogênio amoniacal acima de 100 mg/L ocorre inibição das bactérias 

oxidadoras de amônia ocorrendo o acúmulo de amônia livre. 
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 Segundo Campos (2009) com a elevação do pH, há o favorecimento de maior presença 

de NH3, e que quando o pH na faixa de 8,5 a 10 cerca de 50% do nitrogênio amoniacal está 

em forma de NH3, sendo que quando há elevação do pH a amônia que estava na forma de íon 

passa a forma de amônia livre. 

Gomes (2009) propõe que para água residuária com pH superior a 8 e temperatura a 

25 °C, o percentual de amônia poderá ser quantificado aplicando-se a Equação 1. 

          
   

   
     

  

       Equação 1. 

Onde: Kb: constante de dissociação; Kw: constante de ionização; NH3 : gás amônia (%); [H]: 

concentração de hidrogênio. 

 Como o pH para a variação do reciclo foi aumentando no reator aeróbio onde acontece 

a nitrificação, de acordo com a variação do reciclo foi diminuindo. No reciclo de 500% o pH 

no reator aeróbio era de 8,02, em 400% aumentou para 8,9 e em 300% o pH final foi para 

9,12. 

 Com base nesses dados e sabendo que com o pH elevado há o favorecimento na 

presença de NH3, foi calculado através da equação 1, a concentração de amônia livre presente 

no reator. 

Na Tabela 7 apresentamos as concentrações de amônia livre no reator aeróbio. 

Tabela 7 - % de Amônia Livre presente no reator aeróbio, de acordo com o aumento no pH e variação 

do reciclo. 

Reciclo (%)  500 400 300 

pH  8,02 8,9 9,12 

% NH3  5,5 30,6 42,3 

 

 Mediante os dados apresentados na Tabela 7, podemos afirmar que quando o reciclo 

foi de 400% 30,6% do nitrogênio presente no meio era em forma de amônia livre, já no 

reciclo de 300%, 42,3% do nitrogênio presente no reator aeróbio era em forma de amônia 

livre, fato este que pode ser explicatório por não ter ocorrido a nitrificação quando foi 

diminuído o reciclo. E possivelmente com a aeração do sistema, parte do nitrogênio 

amoniacal foi removido por Air Stripping. 

Segundo Ferreira (2000) quando o pH for superior de 8,5 a amônia livre causará 

inibição das Nitrobacter e Nitrossomonas. A amônia livre começa a inibição das 



59 
 

 
 

Nitrossomonas em concentrações de 10 - 150 mg/L e da Nitrobacter na faixa 0,1 - 1,0 mg/L 

tornando assim as concentrações da amônia livre diretamente dependentes do pH.  

Leite (2007) afirma que a amônia livre se demonstra presente de acordo com que o pH 

aumenta, e que ela é tóxica para os microorganismos responsáveis pela nitrificação, as 

bactérias Nitrobacter e Nitrosomonas, sendo que as Nitrobacter são mais sensíveis sendo 

inibidas em concentrações mais baixas de amônia livre. 

O resultado obtido por Kim (2008) demonstrou amônia livre resultou na inibição das 

bactérias oxidantes de nitrito em até 43%. O aumento da concentração de amônia livre possui 

um efeito inibitório significativo sobre as oxidantes de nitrito. 

 Outro fator que explica esta redução na nitrificação é que as bactérias nitrificantes são 

sensíveis ao uma elevada concentração de compostos orgânicos no meio, processo de 

oxidação do nitrogênio amoniacal das bactérias nitrificantes autotróficas é mais lento que o 

processo de oxidação das bactérias heterotróficas com a matéria orgânica. Portanto, com a 

presença de matéria orgânica no reator aeróbio como apresenta a Figura 17 pode ter 

dificultado o processo de nitrificação quando o reciclo foi menor. 

 O processo de nitrificação consome alcalinidade, mas o processo de desnitrificação 

ocorre um aumento na alcalinidade, quando ambos os processos ocorrem, há um equilíbrio no 

consumo e geração de alcalinidade. Mas nesse sistema onde o reciclo foi reduzido, não 

ocorreu nitrificação por completo do nitrogênio amoniacal e não atingiu a desnitrificação, por 

a parte de nitrogênio que era nitrificada foi desnitrificada, não resultando nenhum acumulo de 

nitrito e nitrato.  Este fator pode ter ocasionado o aumento de pH no reator, e 

consequentemente uma inibição na nitrificação, e para minimizar uso de reagentes evitou se 

modificar o pH através da sua acidificação. 

O processo de desnitrificação produz alcalinidade ao meio, dessa forma, o aumento de 

alcalinidade durante a desnitrificação é compensado pelo consumo dela em sistemas 

combinados nitrificação-desnitrificação (VON SPERLING 1997 ; VAN HAADEL & 

MARAIS 1999 ; OLIVEIRA, 2008 ).  

CAO (2014) em seu trabalho com dois reatores MBBR apresentou que na eficiência 

de remoção de nitrogênio foi proporcional à quantidade de nitrato reciclada para o primeiro 

reator (MBBR). Assim, houve um aumento gradual da eficiência de remoção de N, devido 

aumento gradual da razão de reciclo, de 200% a 400%. 

Devemos ressaltar que neste experimento onde foi avaliada a remoção de nitrogênio 

amoniacal em diferentes situações, houve queda na eficiência da nitrificação, mas a parte de 
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nitrogênio amoniacal que foi nitrificada ocorreu a desnitrificação, portanto a variação da 

vazão, TRH, e reciclo, influenciou nas porcentagens de oxidação do NH4 a NO3. Não houve 

acumulo de nitrato no reator em nenhuma das analises verificadas, demonstrando que a 

desnitrificação ocorreu normalmente, em menor quantidade devido a menor oxidação do 

nitrogênio amoniacal à nitrato, forma esta utilizada na desnitrificação.  

Para o parâmetro DQO foram realizados os mesmos testes com mesma variação de 

reciclo e a Figura 17 descreve como foi o comportamento do sistema. 

 
Figura 17 - Variação da taxa de reciclo em 300, 400 e 500 % e as concentrações finais de DQO em 

cada reator de tratamento, entrada e saída, comparado com a legislação CONAMA 430/2011. 

 Na figura 17, podemos verificar que quando o reciclo foi de 500% houve a melhor 

remoção de DQO, pois no gráfico mostra, que no efluente de saída a menor concentração de 

matéria orgânica foi no regime de 500%, por volta de 300 mg.L
-1  

, com uma remoção total de 

aproximadamente 90%. No reciclo de 400% a concentração final foi de aproximadamente 500 

mg.L
-1 

, com remoção próxima de 84%. E no reciclo em 300% o efluente de saída possuía 

concentração de aproximadamente 700 mg.L
-1

, menor remoção este com 77%.  
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 Portanto, mediante tal experimento de variação na taxa de reciclo, podemos afirmar 

que o cenário que melhor apresentou valores de remoção com 93% para nitrogênio amoniacal, 

e 90% para DQO, foi o regime de recirculação em 500%. 

 

3.4 UNIDADE EXPERIMENTAL III 

 

 A pesquisa se desenvolveu em torno de um efluente sintético de laticínio, por diversos 

motivos, primeiro pela facilidade de administrar quais poluentes existem em determinado 

efluente, este fator se torna positivo no momento em que o nosso objetivo é verificar a 

eficiência do sistema MBBR e possibilitar aplicar no efluente real. Com anseio de verificar 

possibilidade em alguns casos poderia haver componentes inibidores que influenciariam no 

tratamento e poderia influenciar nos resultados. E através também da dificuldade no começo 

da pesquisa em conseguir algum laticínio em Rondônia para coleta.  

 Mas buscou-se comparar nossos dados de um efluente sintético simulando um efluente 

real, para verificar se temos base para afirmar que o sistema proposto é eficiente para tratar 

efluente citado. 

 Assim, um laticínio do estado de Rondônia forneceu efluente para coleta, e através 

disso realizamos durante um mês analises semanais para verificar se o sistema se comportaria 

de forma eficaz um efluente real, com parâmetro de 500% de reciclo, TRH de 1,8 dias. 

Na tabela 8 abaixo, comparamos as eficiências obtidas pelo sistema nos dois tipos de 

efluente, o método de escolha das análises do efluente sintético foi às duas análises que 

antecederam o início do teste com o efluente real, e as duas analises posterior. Os dois 

sistemas, estavam em mesma vazão de entrada, TRH, concentração de OD, temperatura, pH. 

 

Tabela 8 - Remoção de DQO e Nitrogênio Amoniacal comparado efluente sintético e efluente real 

durante quatro analises. 

 Efluente Sintético Efluente Real 

Parâmetros DQO NH4 DQO NH4 

A
n

a
li

se
s 

99% 90% 98% 92% 

98% 95% 97% 99% 

99% 99% 98% 99% 

98% 99% 98% 96% 
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Tabela 9 - Comparação das características do efluente sintético com o efluente real coletado. 

Parâmetros Efluente Sintético Efluente Real 

Temperatura °C 25,1 24,4 

pH 8,12 4,16 

DQO (mg/L) 2837 3148 

N-NH4
+ 

(mg/L) 199,24 143 

N-NO2 
- 
(mg/L) 0,378 0,5 

N-NO3
-
 (mg/L) 1,18 0,5 

NT inorgânico (mg/L) 200,56 144 

  

Diante dos resultados obtidos acima na tabela 8, podemos perceber que o sistema de 

tratamento proposto se mostrou eficaz para tratar efluente de laticínio, e que o efluente 

sintético possuiu características semelhantes às do efluente real (Tabela 9). 

As porcentagens de remoção de ambos os efluentes foram elevadas, e quando aplicado 

efluente real, não houve influência no tratamento, podendo ser considerado que o sistema está 

apto a operar em uma indústria de laticínios nas condições estudas.  As remoções médias de 

DQO para efluente real foi de 97,75% e para o efluente sintético no período citado acima foi 

de 98,5%. Já para nitrogênio amoniacal houve remoção no efluente real de 96,75% e para o 

efluente sintético foi de 95,75%. 

Ou seja, em ambos os efluentes propostos o tratamento apresentou eficiência acima 

dos 95%, não sofrendo alteração quando sujeito ao efluente da indústria, pois ele possuiu 

características semelhantes ao efluente sintético trabalhado anteriormente.  

Com isso podemos considerar que o tratamento de efluente de indústria de laticínio 

através do método biológico com suportes aderidos em leito móvel (MBBR no caso estudado) 

se mostrou ser eficiente para deixar o efluente dentro da legislação vigente para lançamento 

em corpos d’água, o tratamento é uma nova tecnologia a ser empregado podendo maximizar 

as eficiências nos tratamentos aplicados, sem a necessidade de maiores demandas de áreas, 

podendo tratar maior volume de efluente e mesma determinada área de outros sistemas. Claro 

que todo sistema possui seus benefícios e malefícios, mas levando em consideração os 

resultados obtidos, consideramos que o sistema proposto é viável. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisamos as remoções das cargas poluidoras e concluímos que o sistema MBBR 

para tratamento de efluente de laticínio foi eficiente com médias de remoções quase sempre 

de 99% para ambos os parâmetros, tanto nitrogênio quanto matéria orgânica, tendo o sistema 

condições ideais para trabalho bem variada, pois o mesmo demonstrou bom comportamento 

em variadas vazões o que ocorre no dia a dia de industrias.  

A tecnologia do MBBR apresentou eficiência, e obtivemos resultados satisfatórios, 

com TRH de 18 horas, o tratamento se mostrou eficaz e dentro das normas para lançamento.  

 O sistema MBBR se mostrou eficiente para remoção de nitrogênio amoniacal e 

matéria orgânica, a taxa de reciclo que se demonstrou adequada para tal tratamento foi de 

500%, sendo que a mesma apresentou maior eficiência e se adequando o efluente para 

lançamento. E o tratamento sugerido esta apto a ser instalado em qualquer indústria de 

laticínios como um tratamento secundário, pois o mesmo apresentou ser eficaz na remoção 

dos parâmetros estudados tanto em efluente sintético quanto em efluente coletado na 

indústria.  

 Recomendamos nos próximos trabalhos analisar a influência de outras variáveis no 

tratamento como a variação do Oxigênio Dissolvido, outro material de suporte, taxa de 

recheio das biomedias. Identificar qual microorganismos está presentes em ambos os reatores, 

fazendo uma analise molecular, microoscopia. 
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