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RESUMO 
 

BELINI, A. D. Desempenho de sistema combinado anaeróbio-aeróbio-anóxico sob 
diferentes condições operacionais na remoção de nutrientes e micropoluentes. 2020. 118 
f. Tese (Pós-Graduação em Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Civil, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2020. 
 
 
Os problemas causados pela disposição de substâncias químicas como micropoluentes 
orgânicos (MOPs), incluindo produtos farmacêuticos, hormônios e produtos de higiene pessoal, 
presentes em diferentes elementos ambientais (esgotos, águas superficiais, solo e água potável) 
estão sendo amplamente avaliados. O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de um 
sistema combinado de tratamento, alimentado com esgoto sintético com adição dos MOPs do 
tipo paracetamol, ibuprofeno e etinilestradiol. O sistema combinado foi composto de reatores 
anaeróbio, aeróbio e anóxico de leito fixo, com escoamento ascendente e fluxo contínuo, de 
base retangular e volume útil de 19,4 L, 19,3 L e 19,2 L, respectivamente. O meio suporte 
utilizado para imobilização da biomassa foi constituído de anéis corrugados de Policloreto de 
Vinila (PVC) nos reatores anaeróbio e aeróbio e de resíduos de blocos cerâmicos no reator 
anóxico. O sistema foi operado em duas etapas e 5 condições distintas, sendo: Etapa 1 – TDH 
(8 h em cada reator) e aeração constantes (5 L min-1), variação da concentração de MOPs 
adicionados ao esgoto sanitário sintético; Etapa 2 - TDH constante (8 h em cada reator), aeração 
intermitente e variação da taxa de recirculação (condição 3 - 0%, condição 4 - 100% e condição 
5 - 200%). Para a avaliação do sistema, foram determinados os seguintes parâmetros físico-
químicos: temperatura do líquido, pH, alcalinidade total, alcalinidade a bicarbonato, ácidos 
voláteis, oxigênio dissolvido, demanda química de oxigênio, carbono orgânico total, nitrogênio 
total Kjeldahl, nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato e fósforo total; e paracetamol, ibuprofeno, 
etinilestradiol somente na Etapa 1. Na Etapa 1 foram obtidas eficiências médias de remoção 
para paracetamol de 97,0%, ibuprofeno de 96,9% e etinilestradiol de 36,1%. Foi observada 
instabilidade do sistema em termos de produção de biogás com a presença dos MOPs, com 
diminuição de 2,7 L d-1 para 0,3 L d-1. No entanto, após 35 dias do início da adição dos MOPs 
a produção de biogás foi superior a 2 L d-1, mesmo após o aumento da concentração da condição 
1 para 2. Na etapa 1 foram obtidas eficiências médias de remoção de fósforo total de 31,5% 
condição 1 e 53,1% condição 2. Na Etapa 2 com variação da taxa de recirculação nas condições 
3 (0%), 4 (100%) e 5 (200%) foram obtidas eficiências médias de remoção de DQO, em 
amostras brutas, superiores a 94% em todas as condições, enquanto para nitrogênio total foram 
de 26,1% na condição 3, 67,7% na condição 4 e 78,6% na condição 5. Na etapa 2 foram obtidas 
eficiências médias de remoção de fósforo total de 17,2% condição 3, 4,0% condição 4 e 10,8% 
condição 5. Foi possível concluir que a condição 5 apresentou as melhores eficiências de 
remoção de matéria carbonácea e nitrogenada e com as menores concentrações de 
nitrito (0,595 mgNO2

- L-1) e nitrato (6,6 mgNO3
- L-1). Cabe ressaltar que o aumento da taxa de 

recirculação provocou aumento da concentração de oxigênio dissolvido no reator anaeróbio, o 
que pode provocar desequilíbrio do processo anaeróbio e diminuição da produção de biogás. 
 
Palavras chave: Nitrificação; Desnitrificação; Fármacos e hormônios. 

  



 
 

 

ABSTRACT 
 
BELINI, A. D. Evaluation of combined anaerobic-aerobic-anoxic system in the removal of 
nutrients and emerging micropollutants from sanitary sewage. 2020. 118 p. Thesis 
(Graduate in Civil Engineering) - Graduate Program in Civil Engineering, The Federal 
University of Technology - Paraná. Curitiba, 2020. 
 
 
The problems caused by the disposal of chemicals such as organic micropollutants (OMPs), 
including pharmaceuticals, hormones and personal hygiene products, present in different 
environmental elements (sewage, surface water, soil and drinking water) are being widely 
evaluated. The objective of this work was to evaluate the performance of a combined treatment 
system, fed with synthetic sewage with the addition of OMPs of the type paracetamol, ibuprofen 
and ethinylestradiol. The combined system was composed of anaerobic, aerobic and anoxic 
fixed bed reactors, with upward flow and continuous flow, with a rectangular base and useful 
volume of 19.4 L, 19.3 L and 19.2 L, respectively. The support medium used to immobilize the 
biomass consisted of corrugated Polyvinyl Chloride (PVC) rings in the anaerobic and aerobic 
reactors and of ceramic block residues in the anoxic reactor. The system was operated in two 
stages and 5 different conditions, being: Stage 1 - HRT (8 h in each reactor) and constant 
aeration (5 L min-1), variation in the concentration of OMPs added to the synthetic sanitary 
sewer; Step 2 - Constant HRT (8 h in each reactor), intermittent aeration and variation of the 
recirculation rate (condition 3 - 0%, condition 4 - 100% and condition 5 - 200%). For the 
evaluation of the system, the following physical-chemical parameters were determined: liquid 
temperature, pH, total alkalinity, alkalinity to bicarbonate, volatile acids, dissolved oxygen, 
chemical oxygen demand, total organic carbon, total Kjeldahl nitrogen, ammoniacal nitrogen, 
nitrite, nitrate and total phosphorus; and paracetamol, ibuprofen, ethinylestradiol only in Step 
1. In Step 1, mean removal efficiencies for paracetamol of 97.0%, ibuprofen of 96.9% and 
ethinylestradiol of 36.1% were obtained. System instability was observed in terms of biogas 
production with the presence of OMPs, with a decrease from 2.7 L d-1 to 0.3 L d-1. However, 
35 days after the start of the addition of the OMPs, the biogas production was higher than 2 L d-

1, even after increasing the concentration from condition 1 to 2. In step 1, mean efficiencies of 
total phosphorus removal were obtained of 31,5% condition 1 and 53.1% condition 2. In Step 
2 with variation in the rate of recirculation in conditions 3 (0%), 4 (100%) and 5 (200%), mean 
COD removal efficiencies were obtained, in raw samples, greater than 94% in all conditions, 
while for total nitrogen they were 26.1% in condition 3, 67.7% in condition 4 and 78.6% in 
condition 5. In step 2, mean efficiencies of total phosphorus removal were obtained  of 17.2% 
condition 3, 4.0% condition 4 and 10.8% condition 5. It was possible to conclude that condition 
5 presented the best removal efficiency for carbonaceous and nitrogenous matter and with the 
lowest concentrations of P nitrite (0.595 mgN-NO2

 L-1) and nitrate (6.6 mgNO3
- L-1). It is worth 

mentioning that the increase in the rate of recirculation caused an increase in the concentration 
of dissolved oxygen in the anaerobic reactor, which may cause imbalance in the anaerobic 
process and decrease in the production of biogas. 
 
Keywords: Nitrification; Denitrification; Drugs and hormones.  
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1 INTRODUÇÃO  
 

 

Com o aumento da população em áreas urbanas de maneira concentrada, os despejos 

de esgotos sanitários, com elevadas cargas orgânicas e de forma pontual, agravam a qualidade 

dos corpos receptores ali existentes. De acordo com Brasil (2019), no ano de 2017, 91,9% da 

população urbana eram atendidas por redes coletoras de esgoto, entretanto apenas 46% do total 

de esgoto gerado é tratado. 

Os esgotos sanitários são os despejos líquidos resultantes do uso da água para higiene 

e necessidades fisiológicas humanas, composto basicamente por água de banho, detergentes, 

sabão, águas de lavagens, fezes e urina. Em sua forma bruta, sem ter passado por qualquer tipo 

de tratamento, os esgotos contêm diversos tipos de patogênicos, nutrientes (matéria orgânica, 

nitrogênio e fósforo), compostos tóxicos ou compostos mutagênicos ou carcinogênicos 

(METCALF; EDDY, 2016). 

Para tratamento dos esgotos sanitários existem inúmeras alternativas fundamentadas 

em processos biológicos, físico-químicos e em operações físicas; porém, a aplicação dos 

processos biológicos, quase sempre é a alternativa mais econômica. No desenvolvimento de 

projeto das estações de tratamento de esgotos (ETEs) devem ser levantados inúmeros pontos, 

como por exemplo os padrões de lançamento e enquadramento dos corpos d’água que se deseja 

atingir, sendo os mais comuns associados à remoção de orgânicos biodegradáveis, sólidos 

suspensos totais e patógenos.  

Os sistemas anaeróbios apresentam algumas vantagens quando comparados aos 

sistemas aeróbios convencionais, tais como: baixo consumo de energia, menor taxa de produção 

de lodo, alto grau de estabilização do lodo e produção de biogás potencialmente utilizável para 

geração de energia. Entretanto, tais sistemas apresentam eficiência limitada na remoção de 

macronutrientes como o nitrogênio e fósforo, o que implica na necessidade de etapa de pós-

tratamento. 

Em sistemas de tratamento em que se deseja alcançar remoção biológica de nitrogênio, 

os processos de nitrificação e desnitrificação são comumente utilizados. Durante a nitrificação, 

as bactérias autotróficas realizam oxidação da amônia à nitrato, via nitrito, mediante utilização 

de oxigênio dissolvido presente no meio. Na desnitrificação faz-se necessária ausência de 

oxigênio para que as bactérias heterotróficas possam reduzir o nitrato e/ou nitrito à nitrogênio 

molecular, utilizando carbono como fonte de energia.  
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Chernicharo et al. (2018) inventariaram 1.667 estações de tratamento de esgoto 

(ETEs), que têm capacidade instalada de atendimento a aproximadamente 75% da população 

urbana de toda a região contemplada no estudo (regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil). 

As tecnologias de tratamento de esgoto sanitário mais empregadas foram reatores tipo UASB, 

lagoas de estabilização e lodos ativados, que somadas totalizam 90% das ETEs implantadas. 

De forma geral, as estações de tratamento de esgotos (ETEs) são projetadas visando a 

remoção de matéria orgânica e, em alguns casos, nutrientes como nitrogênio e fósforo, bem 

como a inativação de organismos patogênicos.  

Entretanto, nas últimas décadas, a presença de substâncias químicas como os 

micropoluentes orgânicos (MOPs), incluindo produtos farmacêuticos, hormônios e produtos de 

higiene pessoal, em diferentes matrizes ambientais (esgotos, efluentes, superfície, solo e água 

potável) estão sendo amplamente avaliados. As descargas de efluentes das estações de 

tratamento de esgotos (ETEs) constituem a principal fonte destes constituintes para o ambiente 

(ALVARINO et al., 2014; LIMA et al., 2017).  

A combinação de condições aeróbias e anóxicas comumente aplicadas em processos 

de desnitrificação convencional pode levar à remoção de fármacos (ibuprofeno, naproxeno ou 

celestolida). No entanto, a aplicação de uma etapa de pré-tratamento anaeróbio mostrou 

aumentar o número de micropoluentes orgânicos parcialmente biotransformados (ALVARINO 

et al., 2018). 

Para facilitar o desenvolvimento de ETEs que tenham capacidade para remoção de 

micropoluentes, os mecanismos de remoção envolvidos, incluindo a influência das condições 

operacionais, bem como o papel da comunidade microbiana na sorção e biotransformação, 

precisam ser entendidos mais profundamente. Desta forma, um estudo aprofundado sobre este 

mecanismo torna-se fundamental, a fim de compreender as reações químicas existentes, dentre 

elas, a velocidade de degradação, como ocorrem as reações, e o tempo necessário para sua 

ocorrência, bem como melhor entendimento dos aspectos hidrodinâmicos do sistema 

combinado.  

Algumas tecnologias inovadoras de tratamento biológico indicaram importantes 

benefícios em termos de custos operacionais e eficiência de remoção de poluentes 

convencionais como sólidos, matéria orgânica ou nutrientes. No entanto, faltam mais estudos 

sobre sua capacidade real de se remover micropoluentes orgânicos.  
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2 OBJETIVO 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Neste trabalho o objetivo é avaliar o desempenho de um sistema combinado 

(anaeróbio–aeróbio–anóxico) no tratamento de esgoto sintético com adição dos micropoluentes 

orgânicos paracetamol, ibuprofeno e etinilestradiol. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Para o cumprimento do objetivo geral, foram propostos os seguintes objetivos 

específicos: 

x Verificar o efeito da adição de MOPs (Paracetamol, Ibuprofeno e Etinilestradiol) 

no comportamento do sistema combinado; 

x Avaliar a capacidade de remoção de MOPs do sistema combinado e; 

x Avaliar a influência da taxa de recirculação na remoção da matéria carbonácea, 

nitrogenada e fosforada. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

3.1 REMOÇÃO BIOLÓGICA DE NITROGÊNIO 

 

 

As formas de nitrogênio comumente presentes em águas residuárias e em corpos 

hídricos são nitrogênio orgânico, nitrogênio amoniacal (N-NH3, N-NH4
+), nitrito (N-NO2

- ) e 

nitrato (N-NO3
-). Na Figura 1 pode-se observar um fluxograma do processo de 

remoção/conversão biológica do nitrogênio em quatro etapas: amonificação, assimilação, 

nitrificação e desnitrificação. 

 

 
Figura 1- Etapas de transformações do nitrogênio. 

 
Fonte: Adaptado de Metcalf e Eddy (2016). 
 

 

Como pode ser observado na Figura 1, o processo de amonificação consiste na 

conversão biológica do nitrogênio orgânico, presente na matéria orgânica de águas residuárias, 

como proteínas, aminoácidos e uréia, a nitrogênio amoniacal. A concentração da amônia (NH3), 

bem como o íon amônio (NH4
+), variam de acordo com os valores de pH e temperatura do 

líquido. 
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Se a biomassa bacteriana for representada pela fórmula empírica C5H7NO2, estima-se 

que para cada 1 g de células formadas cerca de 0,12 g de N-NH4
+ (14 gN/113 gC5H7NO2) é 

assimilado. Embora uma parcela do nitrogênio amoniacal possa ser assimilada na síntese 

celular, sua importância é pequena, sendo as etapas de nitrificação e desnitrificação 

consideradas preponderantes (METCALF; EDDY, 2016) 

 

 

3.1.1 Nitrificação 

 

 

A nitrificação é um processo microbiológico de oxidação do nitrogênio 

amoniacal (N- NH4
+) a nitrato (N-NO3

-), via nitrito (N-NO2
-), utilizando oxigênio molecular 

(O2) como aceptor final de elétrons. Por sua toxidade e requerimento de oxigênio do meio, o 

nitrogênio amoniacal deve ser obrigatoriamente removido de águas residuárias (RITTMANN e 

McCARTY, 2001). 

A primeira etapa da nitrificação, a oxidação de N-NH4
+ a N-NO2

-, é chamada de 

nitritação e ocorre em duas fases. Primeiramente, a amônia é oxidada à hidroxilamina 

(NH2OH), por meio da ação da enzima amônia mono-oxigenase, na presença de oxigênio 

molecular e energia para promover a reação. A seguir, a hidroxilamina é convertida à nitrito, 

por meio da ação da enzima hidroxilamina oxidoredutase. A segunda etapa da nitrificação, a 

oxidação de N-NO2
-
 a N-NO3

-, é definida como nitratação e é realizada pela enzima nitrito 

oxidoredutase. 

Segundo Metcalf e Eddy (2016), na reação total de oxidação de 1 mg de nitrogênio 

amoniacal à nitrato, via nitrito, são utilizados 4,57 mgO2 oxigênio dissolvido (OD) e 

7,14 mgCaCO3 de alcalinidade a bicarbonato (AB) são consumidos. Ao considerar a síntese da 

biomassa, estes valores são reduzidos para 4,25 mgO2 OD e ocorre consumo de 7,07 mgCaCO3 

de AB, e 0,08 mg de carbono inorgânico para a formação de 0,16 mg de novas células.  

Portanto, na nitrificação as reações de síntese celular e produção de ácido nitroso 

(HNO2) são responsáveis pelo consumo de alcalinidade, como fonte de carbono (GERARDI, 

2006). 

Em sistemas convencionais de tratamento, bactérias aeróbias quimioautotróficas são 

responsáveis pelo processo de nitrificação utilizando, quase que exclusivamente, o gás 

carbônico como fonte de carbono. Bactérias do gênero Nitrossomonas, Nitrosococcus, 



 

 

18 

Nitrosospira, Nitrosolobus e Nitrosorobio participam da etapa de nitritação (oxidação 

de N- NH4
+ a N-NO2

-). A etapa de nitratação (oxidação de N-NO2
-
 a N-NO3

-) envolve os 

gêneros Nitrobacter, Nitrococcus, Nitrospira, Nitrospina e Nitroeystis (METCALF; EDDY, 

2016). 

A nitrificação pode ser afetada por uma série de fatores ambientais como pH, 

temperatura, OD, toxicidade e amônia não ionizadas. Segundo Gerardi (2006), a temperatura 

pode ser um fator limitante no processo de nitrificação sendo recomendada a faixa de 25 a 

35 ºC, 30 ºC como temperatura ótima para o desempenho das bactérias anaeróbias e aeróbias e 

temperaturas inferiores a 20 ºC como críticas. 

A nitrificação também pode ser inibida pela presença do ácido nitroso não ionizado 

(HNO2); pH e concentrações totais dos tipos de nitrogênio presentes nos esgotos sanitários. A 

20 °C, pH 7,0 e concentração de nitrogênio amoniacal entre 20 mg L-1 e 100 mg L-1 pode 

ocorrer inibição da oxidação do nitrogênio amoniacal a nitrito (METCALF e EDDY, 2016). 

Segundo Biesterfeld et al. (2001) a taxa de nitrificação depende da concentração de 

carbono inorgânico, o que sugere requerimento mínimo de AB em função da necessidade de 

carbono inorgânico para síntese celular. Os autores também relataram que, embora baixo 

valores de AB sejam sugeridos como limitantes ao processo, é mais comum relacionar o pH 

como fator limitante, uma vez que a alcalinidade também será limitante para valores de pH 

acima de 7. 

Metcalf e Eddy (2016) indicam que taxas de nitrificação ótimas ocorrem com valores 

de pH entre 7,5 e 8,0 e razoáveis com pH entre 7,0 e 7,2. Os autores ainda ressaltam que as 

taxas de nitrificação diminuem significativamente para valores de pH abaixo de 6,8 e que 

podem ser de 10 a 20% menores com valores de pH entre 5,8 e 6,0, quando comparados as 

taxas obtidas em pH 7,0. 

A demanda de oxigênio necessária para oxidação da amônia é de 4,6 mgO2 para cada 

mgN-NH4
+, para que não ocorra inibição deste processo é preciso manter os valores de OD 

acima de 2,0 mgO2 L-1 (GERARDI, 2006). Para concentrações de OD entre 3 a 4 mgO2 L-1 

ocorre aumento da taxa de nitrificação (METCALF; EDDY, 2016). 

Sperling (2002) afirma que valores muito baixos de temperatura e OD podem afetar a 

nitrificação, enquanto que, para maior temperatura e concentração de OD pode ocorrer 

introdução de oxigênio na zona anóxica, o que diminui a eficiência da desnitrificação. 

Consequentemente também haverá introdução de nitrato na zona anaeróbia, prejudicando o 

desempenho dos sistemas com remoção biológica do fósforo. 
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A competição entre as bactérias autótrofas e heterótrofas tem relação direta com a 

relação DQO/N-NTK e pode ser considerado um dos parâmetros mais críticos do processo de 

nitrificação.  

Polanco et al. (2000) investigaram a influência da relação DQO/N-NH4 na competição 

entre bactérias autotróficas e heterótrofas no tratamento de efluente industrial. Os autores 

concluíram que a nitrificação foi inibida em virtude da competição entre as bactérias autótrofas 

e heterótrofas por espaço no biofilme para relações DQO/N-NH4 superiores a 4. 

 

 

3.1.2 Desnitrificação 

 
 

A conversão biológica de compostos oxidados de nitrogênio como nitrito e nitrato em 

compostos mais reduzidos como óxido nítrico (NO), óxido nitroso (N2O) e nitrogênio gasoso 

(N2) é denominada desnitrificação. Existe uma variedade de microrganismos capazes de realizar 

o processo de desnitrificação, destacando-se em sua maioria bactérias.  

Em processos convencionais de tratamento de águas residuárias, a desnitrificação é 

processada por bactérias heterotróficas aeróbias facultativas, incluindo os gêneros 

Achromobacter, Acinetobacter, Agrobacterium, Alcaligenes, Arthrobacter, Bacillus, 

Chromobacterium, Corynebacterium, Flavobacterium, Hypomicrobium, Moraxella, Neisseria, 

Paracoccus, Propionibacterium, Pseudomonas, Rhizobium, Rhodopseudomonas, Spirillum, 

Vibrio, Halobacterium e Methanomonas (METCALF; EDDY, 2016). 

Durante o processo de desnitrificação um equivalente de alcalinidade a bicarbonato é 

produzido por equivalente de N-NO3
- reduzido, o que equivale a 3,57 mg de produção de 

alcalinidade a bicarbonato por mg de nitrato reduzido (METCALF; EDDY, 2016). Como 

discutido anteriormente, para cada mg de N-NH4
+ oxidada no processo de nitrificação 

7,14  mgCaCO3 de AB são consumidos durante a desnitrificação, sendo que parte desta perda 

pode ser recuperada em até 50%. 

A velocidade de desnitrificação é dependente da natureza e concentração da fonte de 

carbono, sendo que os doadores de elétrons típicos são: 1) matéria orgânica solúvel presente na 

água residuária; 2) matéria orgânica solúvel produzida durante o decaimento endógeno celular; 

e 3) fonte externa de carbono, tal como metanol, etanol ou ácido acético.  

Entretanto existe possibilidade de serem utilizados doadores de elétrons alternativos, 

como os próprios produzidos durante a operação de reatores anaeróbios, tais como ácidos 
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orgânicos, álcóois, metano, compostos reduzidos de enxofre, dentre outros (FORESTI; ZAIAT; 

VALLERO, 2006). 

Os microrganismos desnitrificantes também são capazes de respirar utilizando 

oxigênio como aceptor final de elétrons, salvo algumas exceções. Para que estes 

microrganismos utilizem nitrito e/ou nitrato como aceptor final de elétrons é necessário 

ausência ou menor concentração de oxigênio dissolvido (OD) no meio.  

Metcalf e Eddy (2016) recomendam, para a desnitrificação, concentrações de OD 

inferiores a 1 mg L-1, pois concentrações superiores podem inibir o processo. Para Ruiz et al. 

(2006) um dos parâmetros que mais interfere no processo de desnitrificação e acarreta o 

acúmulo de nitrito é a concentração de OD no meio. Os autores observaram que tal acúmulo 

ocorreu mesmo para valores menores que 1 mg L-1. 

Em sistemas em que se deseja alcançar desnitrificação simultânea à nitrificação (SND) 

também em nível de biofilme, Third et al. (2005) relatam que tal processo é dependente 

essencialmente de fonte de carbono com biodisponibilidade, concentração de OD no substrato 

menor que 2 mg L-1 e camadas mais espessas do biofilme. 

Na desnitrificação a influência da temperatura e do pH é menos significativa que na 

nitrificação, de forma que a taxa de desnitrificação aumenta com a temperatura até o valor ótimo 

de 40 ºC e pH na faixa de 7 a 8,5. De forma geral, uma vez que estes fatores sejam favoráveis 

ao processo de nitrificação, a desnitrificação também será possível (VAN HAANDEL; KATO; 

SPERLING, 2009). 

Outro fator a ser considerado é a quantidade de carbono presente para que ocorra a 

desnitrificação e os tipos de bactérias envolvidas. A falta ou limitação de carbono pode 

ocasionar acúmulo de subprodutos (N - NO2
- e N2O), enquanto o excesso pode promover 

redução desassimilatória de nitrato para amônia. A relação C/N em termos de DQO e N-NO3
- 

de 2 a 5 permite redução completa (HAMLIN et al., 2008). 

 

 

3.1.3 Nitrificação e Desnitrificação Simultânea 

 
 

O processo de nitrificação e desnitrificação simultânea (NDS) pode ser explicado 

resumidamente como a ocorrência dos dois processos de forma concomitante e sob uma única 

condição operacional. Estes sistemas podem ser considerados melhores quando comparados a 
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sistemas convencionais, por reduzirem os custos de construção e de operação, por ocorrerem 

em uma única unidade (MÜNCH; LANT; KELLER, 1996; POCHANA; KELLER, 1999).   

Segundo Zhang; QI (2007), o processo NDS é justificado pelas teorias de 

microambiente no floco/biofilme, na nitrificação heterotrófica ou da desnitrificação aeróbia. 

Pela perspectiva física o processo NDS ocorre no interior do biofilme ou floco formado, em 

decorrência do gradiente de oxigênio criado na biomassa, ocasionando o desenvolvimento das 

bactérias nitrificantes na zona aeróbia e as desnitrificantes nas zonas anaeróbias/anóxicas  como 

pode ser observado na Figura 2 (HE; XUE; WANG, 2009).  

 

 
Figura 2 - Estrutura no interior de um biofilme e os mecanismos de NDS. 

 
Fonte: ONO, 2007. 
 

 

Ao analisar a natureza biológica do processo NDS, pode haver bactérias 

desnitrificantes aeróbias e nitrificantes heterotróficas, possibilitando que o processo de 

nitrificação ocorra em ambiente anóxico/anaeróbio e a desnitrificação em ambiente aeróbio 

(MÜNCH; LANT; KELLER, 1996; GUPTA; GUPTA, 1999; CHEN; NI, 2011). Entretanto, 

tanto o fenômeno físico quanto o fenômeno biológico do processo NDS tendem a ocorrer de 

forma simultânea, sendo difícil afirmar que somente um dos fenômenos ocorra no sistema. 

Além dos fatores que afetam a nitrificação e a desnitrificação de forma separada, no 

caso da NDS destacam-se três fatores diretos: a fonte de carbono biodegradável, dimensão do 
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floco ou biofilme aderido e o aumento significativo da concentração de oxigênio dissolvido 

(POCHANA; KELLER, 1999; HE; XUE; WANG, 2009). 

 

 

3.1.4 Outros processos 

 

 

Neste item serão apresentados outros processos que têm sido avaliados para melhor 

compreender as rotas de conversão metabólica das formas nitrogenadas.  

 

SHARON 

O processo SHARON (Single Reactor High Activity Ammonia Removal Over Nitrite) 

é uma técnica empregada para o tratamento biológico de efluentes com altas cargas de 

nitrogênio, proposto na Universidade Técnica de Delft, na Holanda (HELLINGA et al., 1998). 

O processo SHARON é um processo de nitrificação parcial em que a amônia é oxidada a nitrito 

para que, de maneira anaeróbia, haja uma futura conversão de nitrito a nitrogênio gasoso por 

desnitrificação heterotrófica pela adição de uma fonte externa de carbono (GANIGUE et al., 

2009; WEI et al., 2017). 

A amônia é oxidada a nitrito pelo processo de nitritação realizado pelas bactérias 

oxidantes de amônio (BOA) e, posteriormente, é reduzido a gás nitrogênio pelo processo de 

desnitritação. Neste processo temperaturas elevadas (35 °C) e baixo tempo de detenção 

hidráulico são fundamentais para retirada das bactérias oxidantes de nitrito (BON), a fim de 

evitar sua interferência no processo (GALÍ et al., 2007; CLAROS et al., 2012).  

Para obter estas reações estáveis, as variáveis operacionais temperatura, pH, tempo de 

detenção hidráulica, concentração de substrato e oxigênio dissolvido devem ser controladas 

(MULDER et al., 2001)., O processo SHARON provou ser sustentável usando 25% menos 

oxigênio e 40% menos fonte de carbono comparado à remoção convencional de amônia.  

Em geral, é possível distinguir três situações nas quais o processo SHARON é eficaz. 

Em primeiro lugar, o SHARON pode ser aplicado quando houver falta de capacidade de 

aeração; em segundo lugar, ele pode ser usado para sistemas de lodo ativado com capacidade 

limitada de desnitrificação e, finalmente, o SHARON pode ser aplicado em situações em que o 

processo de nitrificação seja limitado pela idade aeróbia do lodo (VAN KEMPEN et al., 2005). 
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ANAMMOX 

Uma rota alternativa para oxidação da amônia ocorre no processo ANAMMOX 

(Anaerobic Ammonium Oxidation). Os 5 gêneros mais conhecidos de bactérias que realizam o 

processo ANAMMOX são: Candidatus Brocadia, Candidatus Kuenenia, Candidatus Jettenia, 

Candidatus Scalindua e Candidatus Anammoxoglobus (KUENEN, 2008). 

As bactérias ANAMMOX oxidam a amônia usando nitrito como aceptor de elétrons, 

o nitrito pode ser obtido a partir de nitritação (oxidação de amônio em nitrito) (CAO et al., 

2015; MA et al., 2013) e desnitrificação parcial (redução de nitrato em nitrito) (CAO; QIAN e 

MENG, 2013; DU et al. ., 2014, 2015). Este é um processo quimiolitotrófico com fixação de 

CO2 mediada por bactérias anammoxes autotróficas (KARTAL et al., 2012). 

Devido à lenta taxa de crescimento e rendimento de lodo das bactérias ANAMMOX, 

o processo ANAMMOX foi limitado ao tratamento de águas residuárias com temperatura mais 

elevadas (> 30 °C), e com alto teor de amônia (500-1500 mgN-NH4
+ L-1) (JENNI et al., 2014; 

KUENEN, 2008). 

A supressão do crescimento de bactérias oxidantes de nitrito (BON) e a obtenção de 

nitritação estável continuam sendo restrições significativas que dificultam a aplicação do 

processo ANAMMOX em estações de tratamento de esgoto, especialmente em baixas 

temperaturas (MA; WANG e CAO, 2016).  

 

CANON 

O processo CANON (Completely Autotrophic Nitrogen Removal Over Nitrite) é um 

processo de remoção autotrófica de nitrogênio que requer baixa concentração de oxigênio e 

carbono orgânico ao ser comparado ao processo convencional de remoção de nitrogênio de 

águas residuárias (KUAI; VERSTRAETE, 1998; KHIN; ANNACHHATRE, 2004).  

As tecnologias de remoção autotrófica de nitrogênio, como os sistemas CANON e 

OLAND, entre outras, oferecem várias vantagens em relação à remoção convencional de 

nitrogênio, como menor consumo de energia, menor produção de lodo e, portanto, menor custo 

operacional (GONZÁLEZ-MARTÍNEZ et al., 2016). Essas tecnologias são amplamente 

utilizadas no tratamento de águas residuárias urbanas e industriais, com alto teor de nitrogênio 

e baixa concentração de matéria orgânica (GONZÁLEZ-MARTÍNEZ et al., 2011). 

No processo CANON, dois grupos de bactérias autotróficas, que são bactérias 

oxidantes de amônia (BOA) e bactérias anammox, são cultivados simultaneamente em um 

reator (FIGUEROA et al., 2012; LIU et al., 2016; THIRD et al. , 2005; ZHANG et al., 2017). 
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A reação estequiométrica geral do processo CANON é uma combinação de nitritação por BOA 

e anammox por bactérias anammox (BREISHA; WINTER 2010; QIAO et al., 2013). 

É necessário um nível estritamente baixo de oxigênio dissolvido (OD) em um processo 

CANON para inibir o crescimento de bactérias oxidantes de nitrito (BON) e facilitar o 

crescimento de bactérias anammox coexistentes (EGLI et al., 2001; JOSS et al., 2009). No 

entanto, essa baixa concentração de OD reduziria, por sua vez, o crescimento de BOA. A 

biomassa em um processo CANON (por exemplo, grânulos de anammox e bioflocos de BOA) 

pode ser facilmente lavada durante a aeração em sistemas sem meio suporte, resultando no 

baixo desempenho de remoção de nitrogênio (HUYNH et al., 2019). 

Quando altas concentrações de matéria carbonácea em termos de Demanda Química 

de Oxigênio (DQO) estão presentes no efluente, a eficiência dos sistemas de remoção 

autotrófica de nitrogênio passa por processos claros de inibição. Nessas circunstâncias, ocorre 

competição entre as bactérias autotróficas (AOB e Anammox) e as heterotróficas, causando 

diminuição da eficiência dos processos de remoção autotrófica de nitrogênio (BASSIN et al., 

2012; KIM et al., 2011; ONNIS-HAYDEN; PEDROS; READE, 2007). 

As taxas de crescimento das bactérias BOA são geralmente mais altas do que as 

bactérias BON a temperaturas elevadas (> 30 °C), o que possibilita a lavagem seletiva de 

bactérias BON em sistemas de biomassa em suspensão para nitritação parcial, ajustando o 

tempo de retenção de sólidos (TRS) a um nível mínimo (HELLINGA et al., 1998). Esse 

conceito, no entanto, não é aplicável a sistemas de biofilme, porque os biofilmes podem 

sustentar microrganismos com diferentes cinéticas de crescimento devido ao TRS indefinido e 

seus distintos gradientes de substrato. 

 

OLAND 

No processo OLAND (Oxygen Limited Autotrophic Nitritation/Denitrification) 

bactérias oxidantes aeróbias (BOA) oxidam cerca de metade da amônia em nitrito nas zonas 

aeróbias externas da biomassa (nitritação parcial), enquanto as bactérias oxidantes anóxicas de 

amônia subsequentemente convertem nitrito e amônia residual em gás nitrogênio (89%) e a 

nitrato (11%) nas zonas anóxicas internas (PYNAERT et al., 2003; VLAEMINCK et al., 2009).  

O oxigênio desempenha papel fundamental no equilíbrio das atividades microbianas, 

sendo que o requisito de oxigênio de 1,8 gO2 por 1 gN para obter oxidação suficiente de amônia 

e evitar o excesso de produção de nitrito por BOA. De outro lado, são necessários níveis 

suficientemente baixos de oxigênio dissolvido (OD) (por exemplo, 0,3 mg de O2 L-1) para 
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suprimir a produção excessiva de nitrato por bactérias oxidantes de nitrito (BON) (JOSS et al., 

2009). 

A principal diferença entre o processo CANON e o OLAND é que este faz uso da 

atividade desnitrificante pelas bactérias aeróbias nitrificantes e aquele incorpora o 

ANAMMOX. No processo OLAND, as bactérias do gênero Nitrossomonas, oxidadoras de 

amônia, obtêm energia a partir da combinação da nitrificação e da desnitrificação autotrófica 

(VERSTRAETE; PHILIPS, 1998). 

 

 

3.1.5 Diferentes Configurações de Processos Biológicos para Remoção de Nitrogênio 

 

 

Pesquisas que focam otimização de tecnologias para garantir tratamento eficiente das 

águas residuárias, sejam elas de origem doméstica ou industrial, são fundamentais para a 

melhoria do saneamento. Para que o tratamento de esgoto sanitário seja eficiente, uma das 

alternativas é o emprego de técnicas que combinam sistemas anaeróbio e aeróbio, que visam a 

redução dos custos, promovem oxidação da matéria carbonácea, nitrificação e desnitrificação.  

A primeira configuração que objetivou a remoção de nitrogênio de esgotos sanitários 

foi o processo proposto por Ludzak e Ettinger (1962), que consistiu em um tanque anóxico 

anterior ao tanque aeróbio no qual ocorre nitrificação. O nitrato produzido no tanque aeróbio 

era retornado ao tanque anóxico para que os compostos carbonáceos presentes no efluente 

aeróbio servissem de doadores de elétrons para redução do nitrato. 

Tal combinação pode proporcionar melhora do efluente gerado em termos de remoção 

de nutrientes como nitrogênio e fósforo, menor geração de lodo de descarte, além do baixo 

custo com aeração, uma vez que grande parte da matéria orgânica será́ oxidada no reator 

anaeróbio, evitando consumo de parte do oxigênio para esse fim no reator aeróbio 

(GONÇALVES et al., 2001).  

Moura, Damianovic e Foresti (2012) avaliaram um reator de leito fixo estruturado 

(6,1 de volume útil), operado com aeração intermitente e recirculação do efluente, priorizando 

a remoção de matéria carbonácea e nitrogenada no tratamento de esgoto sintético. Os autores 

obtiveram eficiência de remoção de 89% para DQOamostras brutas e 82% para nitrogênio total, e 

reportam sobre a importância na continuação dos estudos com este modelo de reator em maior 

escala e no tratamento de esgotos sanitários ao invés do efluente sintético.  
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Barana et al. (2013) estudaram o comportamento de um reator de bancada de leito 

estruturado com aeração intermitente no tratamento do efluente proveniente do reator tipo 

UASB de um abatedouro de aves. O reator foi operado com TDH fixo de 24 h, temperatura 

controlada de 30 ºC e variação do intervalo de tempo de aeração em 5 fases de operação, os 

autores obtiveram melhor resultado na fase 5 (8 ciclos de 1 h de aeração e 2 h sem aeração) 

com eficiência de remoção de DQO e N-NTK de 95 e 62%, respectivamente.  

Korkandi e Khoshfetrat (2015) avaliaram o comportamento de um reator de leito fixo 

anóxico-anaeróbio no tratamento de esgoto sanitário sintético, com variação do tempo de 

detenção hidráulica (TDH - 2, 6, 9 e 7,3 h), relação C/N (3, 5, 7,5, 10,12,5) e tamanho da área 

sem aeração (0,5 e 2). O reator anóxico-anaeróbio de fluxo ascendente possuía volume útil de 

7,6 L e meio suporte de polipropileno (18 mm de altura, 16 mm de diâmetro externo, 15 mm 

de diâmetro interno) de 89% de porosidade. 

Os autores observaram que o melhor desempenho do reator foi com TDH de 7,3 h, 

relação C/N = 12,5 e maior área sem aeração com eficiência de remoção de matéria orgânica 

em termos de DQO 92% e nitrogênio 83%. Entretanto a eficiência de remoção de nitrogênio 

diminuiu para 64% quando o reator foi operado com relação C/N (≤ 5), semelhante ao 

encontrado no esgoto sanitário da cidade de Tabriz – Irã.  

Santos et al. (2016) avaliaram a influência da relação C/N na remoção de nitrogênio 

em um reator de leito estruturado submetido a recirculação e aeração intermitente ao qual 

denominaram SBRRIA. O sistema de 5,5 L de volume útil foi operado continuamente por 244 

dias, TDH de 11,2 h, aeração intermitente ( 2 h aerada e 1 h não aerada) e taxa de recirculação 

de 500% em quatro etapas de operação onde a relação C/N e fonte externa de carbono foi 

variada, etapa 1 C/N 9,7 e sacarose, etapa 2 C/N 7,6 e peptona de carne, etapa 3 C/N 2,9 e 

peptona de carne e etapa 4 C/N sacarose. 

Os autores observaram que as eficiências de remoção de DQO permaneceram acima 

de 90% em todas as etapas, enquanto as etapas 3 e 4 com a relação C/N de 2,9 alcançou 

eficiência de remoção de nitrogênio total acima de 80% (84,6 etapa 3 e 81,5 etapa 4). Eles 

atribuíram tal desempenho ao estabelecimento do processo anammox, responsável por 35% 

(etapa 3) e 27% (etapa 4) das taxas de remoção de nitrogênio total, e a aeração intermitente que 

possibilitou baixas concentrações de oxigênio para que o processo anammox ocorresse. 

Zhang et al. (2018) avaliaram a relação C/N em um sistema combinado anaeróbio-

aeróbio-anóxico com dupla recirculação de lodo (R1 de 100% lodo do tanque de decantação 

para reator anaeróbio, R2 de 100% lodo do tanque de decantação para reator aeróbio) no 
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tratamento de esgoto sanitário. O volume útil total do sistema era 88,48 L, com TDH de 16 h e 

foi variada a relação C/N de 5/4 (etapa 1), 4,0 (etapa 2) e 3,19 (etapa 3), as concentrações de 

OD no reator aeróbio foram mantidas em 2,0 mgO2 L-1 e menores que 0,5 mgO2 L-1 nos reatores 

anaeróbio e anóxico em todas as etapas. 

Os autores observaram que a eficiência de remoção de nitrogênio total aumento de 

91,4 (etapa 1) para 95,6% (etapa 3), e concentrações baixas de 2,47 mgNH4
+ L-1 no efluente 

final. A análise do balanço de massa de nitrogênio demonstrou que 27,77% do NT foi removido 

por nitrificação e desnitrificação simultânea na zona aeróbia, enquanto o restante NT (62,25%) 

foi removido por desnitrificação endógena na zona pós-anóxica.  

Moura et al. (2018) avaliaram a eficiência de remoção de matéria carbonácea e 

nitrogênio de um reator de leito estruturado no tratamento de esgoto sanitário quando submetido 

a variação de aeração intermitente. O reator possuía volume útil de 6,1 L e foi operado em 4 

etapas distintas de TDH e aeração intermitente e razão de 300% de recirculação: etapa 1 - TDH 

de 12 h com 2 h aerado e 1 h não aerado; etapa 2 - TDH de 10 h com 2 h aerado e 1 h não 

aerado; etapa 3 - TDH de 8 h com 2 h aerado e 1 h não aerado; e etapa 4 - TDH de 8 h, com 3 h 

aerado e 1 h não aerado. 

Os autores obtiveram as seguintes eficiências de remoção - etapa 1: 93 e 82%; etapa 

2: 91 e 80%; etapa 3: 90 e 69 %; e etapa 4: 89 e 91% para matéria carbonácea e nitrogenada, 

respectivamente. A redução do TDH na etapa 3 causou diminuição do processo de nitrificação 

(77,5%) devido ao aumento da disponibilidade de matéria orgânica, afetando o desempenho da 

remoção de NT. No entanto, ao aumentar o período de aeração de 2 para 3 h (etapa 4), os autores 

verificaram aumento da eficiência de nitrificação para 91,1%. Na Tabela 1 são apresentados 

alguns estudos mais atuais reportados na literatura sobre sistemas de tratamento combinados e 

suas diferentes configurações. 
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Tabela 1 - Relação de trabalhos sobre sistemas de tratamento combinado – remoção biológica de nitrogênio. 

Tipo de Sistema Efluente TDH 
(h) 

Concentrações no 
Afluente 
(mg L-1) 

Eficiências de 
Remoção 

% Referências 

DQO N-NTK / NT* DQO N-NTK / NT* 
SBR Anaeróbio-Aeróbio-Anóxico Esgoto Sanitário 6 655 75,4 89,5 89,2 BUENO et al. (2019) MBSBBR Anaeróbio-Aeróbio-Anóxico 91,1 88,6 

SBR Controle 

Sanitário Sintético - 

608 64 93,3 56,3* 

MACÊDO et al. (2019) SBR Fase 1 salinidade 0,3 % 593 62 97,2 65,8* 
SBR Fase 1 salinidade 1,0 % 633 64 78,5 60,6* 
SBR Fase 1 salinidade 1,7 % 608 64 86,2 14,7* 

SBRRIA - 2 h aerado / 1 h não aerado 

Esgoto Sanitário 

12 600 48,2* 93 82* 

MOURA et al. (2018) SBRRIA - 2 h aerado / 1 h não aerado 10 471 43,5* 91 80* 
SBRRIA - 2 h aerado / 1 h não aerado 8 464 37,7* 90 69* 
SBRRIA - 3 h aerado / 1 h não aerado 8 388 48,6* 89 79* 
Reator Anaeróbio-Aeróbio-Anóxico Esgoto Sanitário 16 180 56* 90 96* ZHANG et al. (2018) 

Lodos ativados microaeróbio (AS) – estágio 1 

Esgoto Sanitário 

33,2 511 77 91 91* 

BUENO et al. (2017) Lodos ativados microaeróbio (AS) – estágio 2 22,8 537 75 93 92* 
Lodos ativados microaeróbio (AS) – estágio 3 19,5 587 63 96 90* 
Lodos ativados microaeróbio (AS) – estágio 4 10,1 345 73 88 75* 

Reator Anaeróbio-Aeróbio-Anóxico Sanitário Sintético 9,5 520 40 97 70* RAMOS, PAREDES E 
MOLINA (2017) 

SBRRIA - DQO/N 9,7 

Sanitário Sintético 11,2 

482 49,1 94 63,4* 

SANTOS et al. (2016) SBRRIA - DQO/N 7,6 489 62,7 94 71,8* 
SBRRIA - DQO/N 2,9 489 179,4 97 84,6* 
SBRRIA - DQO/N 2,9 529 193,4 96 81,5* 

Reator de Leito Fixo Anóxico-Aeróbio Sanitário Sintético 7,3 450 35 92 83 KORKANDI e 
KHOSHFETRAT (2015) 

Reator de Leito Estruturado e Aeração 
intermitente 

Indústria de Ração 
Animal 24 8604 1493 80 88* WOSIACK et al. (2015) 

Fonte: Autoria própria.
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3.2 REMOÇÃO BIOLÓGICA DE FÓSFORO 
 

 

A presença de fósforo em esgotos sanitários pode ser verificada na forma de fosfatos 

(ortofosfatos) e na forma de fósforo orgânico (aminoácidos). A concentração de fósforo total 

varia de 3,7 a 11 mg L-1 em esgotos sanitários (METCALF; EDDY, 2016; VAN HAANDEL; 

MARAIS, 1999) e é superior à concentração metabolizada por microrganismos presentes em 

sistemas biológicos de tratamento, o que acarreta menor eficiência de remoção de fósforo no 

sistema. 

As bactérias heterotróficas aeróbias são capazes de armazenar o fósforo em excesso 

na forma de polifosfato como reserva energética quando há ausência de oxigênio. Além disso, 

estes microrganismos são capazes de utilizar os produtos da digestão anaeróbia, provenientes 

de simples fermentação, ocasionando liberação de fósforo. Na zona aeróbia, o crescimento 

celular ocorre em decorrência da oxidação dos produtos armazenados nas bactérias 

heterotróficas aeróbias (STENSEL, 1991). 

Com a degradação da matéria orgânica na zona anaeróbia ocorre formação de ácidos 

graxos de cadeia curta ou ácidos voláteis (ácido acético, butírico e propiônico) que servem de 

substrato para os organismos acumuladores de polifosfato (Polyphosphate-accumulating 

organisms – PAOs) e geradoras do produto polihidroxibutirato (PHB). No polifosfato, a energia 

da ligação é utilizada para regeneração da molécula de adenosina trifosfato (ATP), e 

consequentemente produção do PHB em zona anaeróbia. 

O aumento da concentração do fósforo na zona anaeróbia pode ser decorrente da 

liberação do fósforo inorgânico para o exterior da célula durante a regeneração do ATP, o que 

promove sobrevivência dos PAO até que sua reserva de polifosfato seja suficiente para 

regenerar o ATP e produzir o PHB (SCHMIDELL; REGINATTO, 2007).  

Na zona aeróbia ou zona anóxica ocorre oxidação do PHB, ocasionando maior 

quantidade de fósforo assimilada para produção dos fosfatos na fase aeróbia em comparação ao 

que é liberado na fase anaeróbia. Segundo Van Loosdrecht et al. (1997) os organismos 

envolvidos na remoção biológica de fósforo têm uma fisiologia complexa na qual a formação 

e o consumo de polímeros de armazenamento (polifosfato, glicogênio, PHA), desempenham 

papel dominante. Na Figura 3 é representado o esquema deste modelo bioquímico. 
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Figura 3 - Processos metabólicos dos organismos envolvidos na remoção biológica de fósforo. 

 
Fonte: FERNANDES, 2013. 
 

 

Segundo Guerrero, Guisasola e Baeza (2011), as configurações das estações de 

tratamento de esgotos (ETEs) que integram a remoção biológica aprimorada de fósforo (EBPR) 

e a nitrificação/desnitrificação para remoção simultânea de C, N e P, exigem um reator 

anaeróbio na entrada do sistema e a presença de um reator aeróbio antes do processo de 

decantação, para promover o crescimento dos organismos acumuladores de polifosfatos (PAO).  

Embora grande parte dos sistemas de remoção biológica de fósforo sejam operados 

sob condições anaeróbias e aeróbias alternadas, o mesmo também pode ser removido em 

sistemas em condições anaeróbias e anóxicas alternadas. Nesses casos, os sistemas contam com 

organismos acumuladores de polifosfato desnitrificantes (DPAOs), que utilizam nitrito e/ou 

nitrato ao invés de oxigênio (ZHOU; ZHANG; FENG, 2010). 

Deve-se considerar também outro grupo de microrganismos, conhecidos como 

organismos acumuladores de glicogênio (GAOs), que são capazes de capturar ácidos graxos 

voláteis (AGVs) e os converterem em polihidroxialcanoatos (PHAs). Entretanto, eles não 

liberam nem capturam fósforo, não contribuindo para sua remoção (OEHMEN et al., 2005). 

Dentre os fatores que afetam a remoção biológica de fósforo a temperatura é a que 

mais se destaca, uma vez que, há estímulo para crescimento dos microrganismos GAOs em 
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temperaturas acima de 20 ºC, o que afeta negativamente a remoção de fósforo do sistema 

(WHANG; PARK, 2006; BASSIN et al., 2012). 

Além da temperatura, outro fator a ser considerado é a presença de nitrato na etapa 

anaeróbia que causa diminuição ou até mesmo inibição dos microrganismos PAOs, ou a 

competição entre as PAOs e DPAOs (HE; BISHOP; MCMAHON, 2010; GUERRERO; 

GUISASOLA; BAEZA, 2011).  O tempo de detenção hidráulica destinado à etapa anaeróbia 

representa também fator importante a ser considerado, uma vez que é necessário garantir a 

fermentação dos AGV e subsequente formação de PHA. 

 

 

3.2.1 Diferentes Configurações de Processos Biológicos para Remoção de Fósforo 

 
 

Salehi et al. (2019) estudaram a possibilidade do enriquecimento da concentração de 

fósforo no lodo anaeróbio, de um reator em batelada sequencial (SBR), durante tratamento de 

esgoto sanitário sintético, com baixa concentração de carbono. O reator possuía 4 litros de 

volume útil, foi operado à temperatura de 20-22 ºC sob condições alternadas 

anaeróbias/aeróbias com TDH de 9 h por 110 dias após atingir o estado de equilíbrio dinâmico 

aparente (EEDA). 

Segundo os autores, após a inoculação do sistema com lodo ativado, foram necessários 

3 meses para que o sistema atingisse o EEDA e desenvolvesse biomassa granular, que 

satisfatoriamente mantivesse as concentrações de nitrogênio, fósforo e carbono baixas no 

efluente (0 mg N-NH4
- L, 0,8 mg N-NOx L-1, 0 mg P-PO4

-3 L-1 e 0 mg acetato L-1). Apesar da 

baixa relação C:P (# 2,35) no efluente, foi verificado aumento da concentração de fósforo no 

lodo de 10 para 100 mg P-PO4
-3 L-1 no final da fase anaeróbia, o que cria oportunidade para 

recuperar mais fósforo em menores quantidades de lodo. 

Os autores observaram que, com a mudança da concentração de oxigênio dissolvido 

(0,3 para 0,6 mgO2 L-1) após o 62º dia de operação, ocorreu aumento da população de bactérias 

oxidantes de amônia e das bactérias oxidantes nítricas, o que resultou no aumento da taxa de 

desnitrificação (2,41 para 2,46 mgN L-1/gSSV L-1 h-1) e está correlacionado com o aumento da 

abundância de DPAO e DGAO no reator, sugerindo que os DPAOs e/ou DGAOs foram 

responsáveis pelo aumento da desnitrificação. 

Marques et al. (2018) testaram a capacidade de desnitrificação dos microrganismos do 

gênero Tetrasphaera e sua contribuição para produção de óxido nitroso em processos EBPR. 
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Os autores estudaram um reator de batelada sequencial com tempo de ciclo de 16 h (2 ciclos: 

3 h anaeróbio, 2 h anóxico, 2 h aeróbio e 1 h sedimentação/decantação), à temperatura 

constante de 20 r 1 ºC e pH 7,1 r 0,1. As condições aeróbias/anóxicas e anaeróbias foram 

alcançadas por borbulhamento de argônio e ar, respectivamente. 

Os autores verificaram que a Tetrasphaera apresentou boa capacidade de 

desnitrificação, sendo responsável por mais de 80% da desnitrificação no sistema SBR, embora 

apenas pequena absorção de fósforo na fase anóxica tenha sido observada, ao contrário do que 

ocorre em sistemas em que os microrganismos DPAOs são dominantes; o que sugere que o 

carbono orgânico absorvido anaerobiamente pela Tetrasphaera fornece energia suficiente para 

obter desnitrificação anóxica ou remoção de fósforo aeróbia, em vez de desnitrificação e 

remoção de fósforo simultaneamente. 

Lu et al. (2016) estudaram um reator SBR modificado para minimizar a produção 

excessiva de lodo em sistemas de nitrificação e desnitrificação simultâneos e remoção de 

fósforo no tratamento de esgoto sanitário. O reator SBR possuía 8 L de volume útil, foi 

inoculado com lodo ativado proveniente de uma ETE municipal, operado com temperatura 

controlada (20 ± 2 °C), com tempo de ciclo de 6 h (anaeróbio de 2,16 h, aeróbio de 2,67 h, 1 h 

de sedimentação e 10 min de descarte), TDH de 24 h e concentração de oxigênio dissolvido de 

0,79 a 1,56 mg L-1.  

Após o alcance do EEDA, os autores observaram aumento da concentração de fósforo 

(38 para 75,66 mg P-PO4
-3 L-1) durante os primeiros 30 min do ciclo, que manteve-se constante 

até o final do período anaeróbio. Após o início do período aeróbio ocorreu a diminuição da 

concentração de fósforo, sendo completamente removido após 70 min de tratamento, no 

período aeróbio.  

Segundo Xavier et al. (2018) os SBRs com biomassa granular aeróbia são uma 

tecnologia compacta e promissora, mas sua utilização com esgoto sanitário ainda é um desafio 

devido à instabilidade e desintegração dos agregados. Os autores operaram um reator de 98 L, 

no tratamento de esgoto sanitário afim de avaliar a granulação natural sem a adição de inóculo. 

O estudo foi dividido em 3 etapas, sendo: etapa 1 (tempo de ciclo de 4 h: 3 min de alimentação; 

13 min de período anóxico; 200 min de aeração; 20 min de sedimentação; e 4 min de descarte), 

etapa 2 (tempo de ciclo 4 h, alimentação de 3 min; 30 min de período anóxico; 183 a 188 min 

de aeração; 20 a 15 min de sedimentação; e 4 min de descarte) e etapa 3 (tempo de ciclo 6 h: 

3 min de alimentação; 90 min de período anóxico; 248 min de aeração; 15 min de 

sedimentação; e 4 min de descarte). 
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Os autores relataram que esgoto bruto apresentou baixa concentração de fósforo 

(média < 4 mg P-PO4
3- L-1) durante as etapas 1, 2 e 3 e obtiveram eficiências de 19; 29 e 18%, 

com concentrações remanescentes de 2,4; 2,0 e 3,4 mg P-PO4
3- L-1, respectivamente. As 

características do lodo granular aeróbio e o desempenho do reator no tratamento de esgoto 

melhoraram com o aumento da fase anóxica, com presença de grânulos (200 a 400 µm) em 

mais de 80% da biomassa e com boas características de sedimentabilidade. 

Segundo Silva et al. (2019) a combinação de sistemas, a fim de aliar as vantagens da 

tecnologia do reator sequencial em batelada (SBR) com um sistema de biomassa fixa em um 

reator de biofilme de leito móvel (MBBR), é uma opção interessante na remoção de nitrogênio 

e fósforo de esgotos sanitários. Os autores avaliaram dois reatores (R1 e R2) de 140 litros de 

volume útil, operados em bateladas sequenciais, tempo de ciclo de 8 h, sendo que no R2 foi 

utilizado material suporte (anel de polietileno, cilíndrico, ranhurado externamente e com 

divisões em sua parte interna) com objetivo de comparar a eficiência de remoção de nitrogênio 

e fósforo. 

Os autores relataram que a baixa concentração no afluente retardou o crescimento da 

biomassa em ambos os reatores e que a formação de biomassa aderida no meio suporte foi 

maior no interior do material devido à agitação mecânica promovida por agitador com hélices. 

As maiores eficiências de nitrogênio amoniacal foram 47% e 52% para os reatores R1 e R2, 

respectivamente; já com relação ao ortofosfato, as eficiências máximas foram de 47% e 58% 

para os reatores R1 e R2, respectivamente.  

Huang et al. (2017) avaliaram dois sistemas no tratamento de esgoto sanitário, um 

Bardenpho de 5 estágios e um processo anaeróbio multiestágio anaeróbio/óxico (A-MAO). 

Ambos os sistemas eram compostos por um tanque de alimentação, reatores de multiestágio 

(192 L de volume útil) e decantador secundário, operados a temperatura ambiente, concentração 

de oxigênio dissolvido 5-6 mg L-1 em ambas as zonas óxicas.  

O estudo comparativo do processo Bardenpho e do processo A-MAO demonstrou que 

não houve alterações para remoção de DQO entre os processos, com eficiências médias de 

remoção de  93% e 97%, respectivamente. As eficiências de remoção de nitrogênio total e 

fósforo total foram significativamente aumentadas pelo processo A-MAO comparado ao 

processo Bardenpho de 5 estágios. Nas amostras do efluente, as concentrações de DQO, NT e 

PT do processo modificado foram menores que o padrão de descarga classe A chinês. 

Ashrafi et al. (2019) avaliaram o potencial de um processo Bardenpho-MBBR híbrido 

de 5 estágios na remoção de carbono orgânico e nutrientes do esgoto sanitário em diferentes 
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TDH (0,5, 2,0, 2,5, 3,0 e 4,5 h no compartimento anaeróbio) e taxa de recirculação (0,0, 1,5, 

2,0, 2,5 e 4 do compartimento primeiro aeróbio para o primeiro anóxico). A estatística de 

superfície de resposta obtida com o planejamento experimental de 13 ensaios foi aplicada para 

otimizar a conversão de nitrogênio e fósforo do sistema de tratamento. Dois modelos de 

superfície de resposta quadrática para remoção de NT e PT apresentaram ajuste satisfatório e 

estatisticamente significativo entre os valores experimentais e os preditos. 

Segundo os autores o sistema Bardenpho-MBBR híbrido de 5 estágios apresentou o 

melhor desempenho observado no TDH de 2, 4, 6, 2,67 e 1,07 h nos compartimentos anaeróbio, 

primeiro anóxico, primeiro aeróbio, segundo anóxico e segundo aeróbio, respectivamente, 

resultando no TDH total de 15,74 h com  taxa de recirculação de nitrato 2, com eficiências de 

remoção de cerca de 98,20%, 92,54% e 94,70% para DQO, NT e PT, respectivamente. A 

remoção do PT apresentou correlação positiva com valores mais altos de R, além disso; o 

biofilme aderido melhorou a remoção de NT e PT por nitrificação-desnitrificação simultânea 

(NDS) e desnitrificação da remoção de fósforo. A nitrificação foi realizada em 80% pelo 

biofilme aderido e 20% pela biomassa suspensa. 

Reza e Cuenca (2016) estudaram um biorreator vertical de 3 estágios consecutivos 

(anóxico 1, anóxico 2 e aeróbio), mais uma unidade de tratamento lateral anaeróbio (ULA) a 

fim de criar um ambiente propício para desenvolvimento de microrganismos PAOs. O 

biorreator (65 L) foi conectado ao ULA (60 L). O biorreator foi operado continuamente por 

mais de 350 dias à vazão constante de 240 (L d-1), temperatura de 22 a 24 ºC e pH 7-7,5. 

Os autores observaram que duas espécies microbianas abundantes foram responsáveis 

pela nitrificação e desnitrificação simultânea no biorreator vertical, sendo elas uma bactéria não 

identificada da família Saprospiraceae e bactérias afiliadas ao gênero Zoogloea. As 

concentrações de PT e NT no efluente foram de 2,7 e 4,3 mg L-1, respectivamente; os autores 

relatam que a nitrificação e desnitrificação foram eficazes, com eficiências de remoção acima 

de 90% de NT e PT. 

Islam et al. (2017) desenvolveram um sistema de tratamento de fluxo lateral anóxico-

aeróbio-anaeróbio para remoção biológica de fósforo e nitrogênio de esgoto sanitário. O sistema 

constituído de um reator anóxico (2,4 L), seguido de um reator aeróbio (3,0 L) e um digestor 

anaeróbio (1,8 L), e tanque de decantação (0,8 L), a concentração de oxigênio dissolvido (OD) 

foi mantida na faixa de 3 a 4 mg L-1 e os reatores foram operados a temperatura ambiente de 

21 ± 1 ºC. 
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A singularidade do processo foi: (a) uma reciclagem interna do reator aeróbio para o 

anóxico para promover a absorção anóxica do P pelos DPAOs / PAOs; (b) o lodo anaeróbio 

digerido foi recirculado para o reator aeróbio; (c) uma única corrente de recirculação de lodo 

foi usada em vez de múltiplas correntes, reduzindo a complexidade do processo de fluxo lateral. 

Os autores observaram que o sistema foi eficaz na remoção de DQO (> 88%) e 

Nitrogênio amoniacal (> 96%), apesar da variação de DQO, nitrogênio amoniacal e fósforo 

total no afluente. Por outro lado, os autores verificaram que a remoção de PT foi sensível às 

concentrações de nitrogênio amoniacal e PT no afluentes, com remoção máxima de PT de 79% 

para as menores concentrações de nitrogênio amoniacal e PT.  

Leyva-Díaz  et al. (2016) operaram três sistemas em paralelo: biorreator de membrana 

(MBRp), um biorreator de membrana híbrido de leito móvel nas zonas anaeróbia, anóxica e 

aeróbia (MBBR-MBRap) e um biorreator de membrana híbrido de leito móvel apenas nas zonas 

anaeróbia e anóxica (MBBR-MBRbp); e comparados quanto à remoção de nutrientes de esgoto 

sanitário.  

Os autores observaram que o sistema MBBR-MBRap apresentou melhor desempenho 

na remoção do PT (81,42%) em comparação aos demais sistemas (MBRp 74,38% e MBBR-

MBRbp 76,44%); e neste sistema ocorreu maior liberação de fósforo em condição anaeróbia e 

uma maior absorção de fósforo sem condição aeróbia. Tal fato, contribuiu para formação de 

zonas aeróbias, anóxicas e anaeróbias de modo que o biofilme aumentou a remoção de 

nitrogênio total na zona aeróbia e diminuindo a transferência de nitrato para o compartimento 

anaeróbio, o que poderia consumir DQO e inibir a remoção de fósforo total. 

Liu e Wang (2017) estudaram o sistema de Ludzack-Ettinger modificado (MLE) e 

aplicaram aeração intermitente ao processo pra aumentar a desnitrificação e a remoção de 

fósforo total. o esquema do processo utilizado inclui uma zona de mistura, uma zona de aeração 

intermitente, uma zona de pós-aeração e um clarificador (iMLE). O esquema do processo é 

semelhante ao processo MLE, exceto que um dispositivo de mistura é adicionado à zona de 

aeração intermitente e uma zona de pós-aeração continuamente aerada é adicionada após a zona 

de aeração intermitente. 

Com os resultados foi possível verificar que ao tratar esgoto sanitário com relação C/N 

de 2,4 ou maior, o efluente em termos de NT e PT foi menor que 5 mgN L-1 e 0,5 mgPO4
-3 L-1, 

respectivamente, com eficiências de remoção de aproximadamente 90%. Este processo foi 

capaz de remover 76% do NT e 56% do PT a temperatura de 9,3 ºC e baixa relação C/N de 1,6. 
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Em comparação ao processo MLE convencional, a implementação de aeração intermitente a 

remoção do NT e PT e promoveu economia de energia de aeração em 10%.  

Na Tabela 2 são apresentados alguns trabalhos atuais sobre sistemas de tratamento 

combinados que promovem a remoção biológica de fósforo.  



 

 

37 
Tabela 2 - Relação de trabalhos sobre sistemas de tratamento combinado – remoção biológica de fósforo. 

(continua) 

Tipo de Sistema Efluente Inóculo TDH 

Concentrações no 
Afluente 
(mg L-1) 

Eficiências de 
Remoção 

% Referências 

DQO PO43- DQO PO43- 
Bardenpho – MBBR Híbrido de 5 

estágios Sanitário sintético ETE lodos 
ativados 15,74 700 - 800 7 - 8 98 94 ASHRAFI et al. 

(2019) 

SBR (2 h anaeróbio, 2 h aeróbio) Sanitário sintético ETE lodos 
ativados 9,0 200 10 - 100 SALEHI et al. 

(2019) 

MBBR (1 h anaeróbio, 6 h aeróbio) 

Sanitário sintético 

ETE 
EBPR 7,6 250 8 - 30 - 83 

TORRESI et al. 
(2019) MBBR (1 h anaeróbio, 6 h aeróbio) ETE lodos 

ativados 7,6 250 30 - 66 

MBBR (1 h anaeróbio, 6 h anóxico) ETE lodos 
ativados 7,6 250 30 - 66 

UCT-MBR C/N = 5 
Esgoto sanitário + acetato e glicerol 

controle da relação C/N - 

- 411 - 74 - 
MANNINA et al. 

(2018) 
UCT-MBR C/N = 10 - 502 - 83 67 

IFAS-UCT-MBR C/N = 5 - 543 - 80 73 
IFAS-UCT-MBR C/N = 10 - 864 - 83 87 

SBR (2 h anaeróbio, 3,5 h aeróbio, 1 h 
anóxica) sem meio suporte Esgoto sanitário ETE 

Industrial 8 71 a 160 1,3 a 3,6 
72 47 SILVA et al. 

(2018) SBR (2 h anaeróbio, 3,5 h aeróbio, 1 h 
anóxica) com meio suporte 67 58 

SBR (0,1 h anóxico, 2,8 h aeróbio) 
Esgoto sanitário Sem inóculo 

4 - 
4 

- 19 XAVIER et al. 
(2018) SBR (0,5 h anóxico, 3,0 h aeróbio) 4 - - 29 

SBR (1,5 h anóxico, 4,1 h aeróbio) 6 - - 18 
Processo Anaeróbio multiestágio 

anaeróbio/óxico (A-MAO) Esgoto sanitário (Escola/Faculdade) ETE A2O 19,2 513 5,5 91 94 HUANG et al. 
(2017) 

EBPR de fluxo secundário – fase 1, I 

Esgoto sanitário + sintético ETE Gold 
Bar 22 

113 7,3 88 69 
ISLAM et al. 

(2017) 
EBPR de fluxo secundário – fase 1, II 129 7,2 90 75 

EBPR de fluxo secundário – fase 2 380 4,2 92 78 
EBPR de fluxo secundário – fase 3 395 20,7 93 67 
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Tabela 2 - Relação de trabalhos sobre sistemas de tratamento combinado – remoção biológica de fósforo. 

(conclusão) 

Tipo de Sistema Efluente Inóculo TDH 

Concentrações no 
Afluente 
(mg L-1) 

Eficiências de 
Remoção 

% Referências 

DQO PO43- DQO PO43- 
Processo Ludzack-Ettinger modificado com aeração 

intermitente (iMLE) 
Esgoto 

sanitário - 9,2 369 4,5 89 93 LIU e WANG (2017) 

SBR (2,1 h anaeróbio, 2,8 h aeróbio) Sanitário 
sintético 

ETE lodo 
ativado 24 800 36 - 100 LU et al. (2016) 

MBRp Esgoto 
sanitário - 18 185 5,9 

82 74 LEYVA-DÍAZ et al. 
(2016) Híbrido MBBR-MBRap 85 81 

Híbrido MBBR-MBRbp 83 76 
Bioreator vertical de 3 estágios consecutivos (anóxico 

1, anóxico 2, aeróbio) + 
Unidade lateral anaeróbia (ULA) 

Sanitário 
sintético 

ETE Lodo 
ativado 10,5 526 32,6 84 91 REZA E CUENCA 

(2016) 

Fonte: Autoria própria.
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3.3 MICROPOLUENTES ORGÂNICOS NO AMBIENTE 

 

 

Micropoluentes orgânicos (MPOs) é uma definição para um grupo de compostos, que 

em sua maioria, não tem regulamentações especificas de qualidade da água existentes devido 

às suas concentrações baixas ng L-1 até μg L-1, mas são consideradas ameaças potenciais aos 

ecossistemas ambientais.  

São substâncias de origem antropogênica e natural, que em sua maioria compostos 

farmacêuticos, produtos de higiene pessoal, produtos químicos, desreguladores endócrinos, 

pesticidas, produtos químicos industriais, produtos de desinfecção, compostos perfluorados, 

aditivos, conservantes, detergentes, surfactantes, chamas retardantes, plastificantes, etc. 

(OJAJUNI; SAROJ; CAVALLI, 2015). 

Os MOPs são compostos complexos, com pesos moleculares variando entre 200 a 

1000 dalton, e que geralmente apresentam características físico-químicas de baixa volatilidade 

e coeficiente de partição octanol/água, ou seja, apresentam alta solubilidade em meio aquático. 

Estes compostos também apresentam elevada estabilidade (VERLICCHI; AUKIDY e 

ZAMBELLO, 2012), bioatividade, características que os tornam contaminantes persistentes no 

meio aquático, mesmo quando em baixas concentrações (LIU et al., 2018). 

Com os avanços da medicina e de novas descobertas no tratamento de doenças, a 

indústria farmacêutica vem crescendo cada vez mais, o que faz com que cresça no mesmo ritmo 

tanto a produção quanto a utilização de fármacos. De acordo com Danveport (2016), dentro dos 

princípios ativos dos fármacos, há, no mínimo, 3000 micropoluentes diferentes que serão 

despejados nos corpos hídricos.  

A preocupação com estes poluentes não é recente. Desde a década de 70 tem sido 

pesquisada e averiguada a presença de micropoluentes em meios aquáticos, Melo et al. (2009). 

De forma geral, de 10 a 50% da dose administrada do medicamento será absorvida pelo corpo 

e o restante será descartado como substância ativa ou metabólica (MARTINI et al., 2018; 

MONDAL; SAHA e SINHA, 2018).  

A maioria dos micropoluentes são desenvolvidos para serem bioativos em baixas 

concentrações e devido esta capacidade, sua presença no ambiente pode causar efeitos nocivos 

aos organismos vivos. Estudos realizados a fim de verificar os efeitos agudos (curto prazo) e 

crônicos (a longo prazo) dos micropoluentes orgânicos, demostram que na maioria dos casos a 
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toxidade aguda é menos provável de ocorrer, enquanto a toxidade crônica é mais evidenciada 

(LA FARRÉ et al. 2008). 

Os fármacos, dentre os quais estão os analgésicos, antibióticos e contrastes, possuem 

efeito bi acumulativo, e a grande preocupação com a exposição a esses compostos não reside 

nos seus efeitos tóxicos agudos, mas na sua toxicidade crônica. Esses compostos são 

biologicamente ativos, já́ que esse tipo de substância foi desenvolvida justamente para causar 

efeitos biológicos específicos. São de difícil biodegradação e apresentam elevada solubilidade 

em água, podendo alcançar águas superficiais e subterrâneas de forma rápida (LISHMAN et 

al., 2006; SIM; LEE e OH 2010).  

Entre os desreguladores endócrinos também estão os hormônios naturais e sintéticos, 

tais compostos fazem parte do metabolismo do corpo humano e são excretados naturalmente 

(estrona e estradiol), enquanto outros são utilizados na formulação de anticoncepcionais (17α-

etinilestradiol). Por isso, a exposição a tais desreguladores tem sido cada vez mais frequente, e 

seus efeitos podem ainda ser cumulativos, ou seja, só́ vão aparecer nas gerações subsequentes, 

e ainda irreversíveis, ameaçando o desenvolvimento sustentável do ser humano (AQUINO; 

BRANDT e CHERNICHARO, 2013).  

Pesquisas vem demonstrando os efeitos (eco)tóxicos dos micropoluentes em diversos 

organismos, como por exemplo, distúrbios na reprodução e desenvolvimento de peixes 

(CARLSSON et al., 2006; GALUS et al., 2013; LIU et al., 2018). Outros autores destacam 

também que os cloroplastos das algas são afetados, dentre outros malefícios para o meio 

aquático (VANNINI et al., 2011; LIU et al., 2018). 

Em seres humanos estes micropoluentes podem causar câncer no aparelho reprodutivo, 

endometriose (AQUINO; BRANDT e CHERNICHARO, 2013), abortos e outros problemas 

(GIL; MATHIAS, 2007. LA FARRE et al., 2008; KLATTE; SHAEFER e HEMPEL, 2017). 

Considerando os efeitos adversos previamente mencionados, deve-se levar em 

consideração as propriedades físico-químicas de cada um dos componentes destes 

micropoluentes em ETEs, bem como nas condições operacionais (LUO et al., 2014).  

Na Tabela 3 são apresentados alguns dados e informações gerais de diversos 

micropoluentes orgânicos, constante de dissociação (pKa), logaritmo do coeficiente de partição 

octanol/água (Log Kow), coeficiente de partição carbono orgânico/água (Koc), coeficiente de 

partição do micropoluente entre o ar e a solução (Constante de Henry), pressão a vapor e 

solubilidade em água. 
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Tabela 3 - Propriedades físico-químicas de alguns micropoluentes orgânicos (MOPs). 

Fonte: Autoria própria 
 

 

Tadkaew et al. (2011) examinaram a relação entre estruturas químicas e a remoção de 

micropoluentes usando biorreatores de membrana (MBRs). Algumas propriedades físico-

químicas, como a hidrofobicidade e a presença de receptores de elétrons ou grupos funcionais 

doadores de elétrons, parecem ser fatores importantes que governam a biodegradação de 

micropoluentes. Seu estudo apresentou alta eficiência de remoção de compostos hidrofóbicos 

(log Kow > 3,2 a pH 8,0) e compostos hidrofílicos (log Kow < 3,2) que possuem apenas grupos 

funcionais doadores de elétrons, como grupos hidroxila ou grupos amina primária. Por outro 

lado, a remoção de compostos hidrofílicos contendo apenas grupos receptores de elétrons é 

muito baixa (abaixo de 20%).  

O papel do pH na sorção tem sido relacionado à dissociação de certos micropoluentes, 

(através da constante de dissociação ácida pKa), o que pode resultar na geração de compostos 

com carga positiva, propensos a interagir com a superfície de lodo carregada negativamente ou 

ânions de baixa interação. Assim, as espécies catiônicas seriam adsorvidas pelas interações do 

tipo Van der Waals (SUÁREZ et al., 2008; GOLET et al., 2003). 

A remoção de produtos farmacêuticos por adsorção de lodo é afetada principalmente 

pelas interações eletrostáticas entre a molécula e a superfície do lodo e pelo caráter 

hidrofóbico/hidrofílico da molécula.  

Nome pKa Log 
Kow Koc Cte. De Henry 

(atm-cu m mol) 
Pressão a Vapor 

( mmHg) 

Solubilidade em 
água 

(mg L-1) 
Ácido 

Acetilsalicílico 3,49 1,19 100 1,30 x10-9 2,5x10-5 4600 

Ácido 
Salicílico 2,97 2,26 404 7,3x10-9 8,2x10-5 2240 

Amoxilina 3,2/11,7 0,87 100 2,49x10-21 4,78x10-17 3430 
Atenolol 9,6 0,23 148 - - 0,3 

Carbamazepina 13,9 2,45 520 1,1x10-10 1,8x10-7 18 
Clonazepam 13,9 2,41 280 7,0x10-13 7,32x10-7 <100 
Diclofenaco 4,15 4,51 245 4,73x10-12 6,14 x10-8 2,37 

Etinilestradiol 10,21 4,15 4770 3,8x10-7 6,0x10-9 4,8 
Ibuprofeno 4,91/5,2 3,97 3.400 1,5x10-7 4,7x10-5 21 

Paracetamol 9,38 0,46 21 8,93x10- 6,29x10-5 21 
Progesterona 18,47/-4,8 3,87 2800 6,5x10-8 3,59x10-4 8,81 
Sinvastatina - 4,68 8.400 2,8x10-10 6,4x10-13 0,765 

Sulfametoxazol 1,6/5,7 0,89 72 6,42x10-13 6,9x10-8 610 
Tetraciclina 3,3 -1,37 - - - 231 
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No caso de lodo o logaritmo do coeficiente de octanol-água (log Kow) e a constante 

de dissociação ácida (pKa) dos micropoluentes determinam sua tendência de sorção 

(SUÁREZ et al., 2008; TERNES et al., 2004). Os resultados relatados indicam que aqueles 

compostos com comportamento hidrofóbicos médio ou alto (alto Kow), como fragrâncias ou 

hormônios, são preferencialmente removidos por absorção no lodo (SUÁREZ et al., 2008; 

JOSS et al., 2005), independentemente da conformação da biomassa (biomassa granular ou 

floculenta) (ALVARINO et al., 2014). Por outro lado, os micropoluentes ionizados ou 

dissociados na fase aquosa podem ser removidos por interações eletrostáticas com as superfícies 

carregadas negativamente da biomassa, como no caso das espécies catiônicas (SUÁREZ et al., 

2008). 

Segundo Grandclément et al. (2017) o grau de biotransformação dos micropoluentes 

depende fortemente do potencial redox aplicado, onde a estrutura química dos MOPs determina 

se o composto é propenso a passar por caminhos oxidativos ou redutores. A remoção 

cometabólica de MOPs depende de vários parâmetros, como a atividade metabólica primária 

da biomassa, o tempo de retenção hidráulica ou a concentração de biomassa. 

 

 

3.3.1 Remoção Biológica de Micropoluentes Orgânicos 

 

 

As estações de tratamento visam remoções de matéria orgânica, nutrientes e em alguns 

casos patógenos (LUO et al., 2014). O sistema de lodos ativados é muito utilizado, mas também 

há pesquisas relacionadas a outros tipos de tratamento biológico, como processos anaeróbios 

seguidos por aeróbios, reatores tipo UASB, lagoas de estabilização e sistemas de wetlands. 

Os fármacos e hormônios não absorvidos são transportados para as Estações de 

Tratamento de Esgotos (ETEs) e submetidos a tratamento biológico, que muitas vezes é voltado 

à remoção de matéria carbonácea, nitrogenada e/ou fosforada (AQUINO; BRANDT e 

CHERNICHARO, 2013; IVANOVÁ et al., 2017). 

De acordo com Brandt (2012), Caliman e Gavrilescu (2009), os principais tratamentos 

a nível secundário seriam  sorção, biodegradação, transformações químicas, fotodegradação e 

volatilização. 

x Sorção: esse processo é dividido em duas etapas, sendo absorção e adsorção. No 

processo de sorção, há transferência de massa, em que as moléculas passam da fase fluida e se 
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modificam para fase sólida ou líquida. Esta transferência de massa está relacionada com o 

coeficiente de distribuição ou de partição sólido-líquido (Kd). Este coeficiente é determinado 

pela relação entre as concentrações do composto no estado líquido e sólido na condição de 

equilíbrio (SUÀREZ et al., 2008), e depende não somente do composto do material, mas 

também do tipo do material no qual o composto foi sorvido (TERNES et al., 2004; SUAREZ et 

al., 2008; BRANDT, 2012). 

x Biodegradação: esse processo apresenta limitação na remoção de 

micropoluentes orgânicos (BRANDT, 2012), pois a taxa de transformação biológica é 

diretamente proporcional à concentração dos micropoluentes, ou seja, apresentam cinética de 

degradação de pseudo-primeira ordem, em que quanto menor a concentração de micropoluentes 

para a biodegradação, menor será a remoção realizada por ação biológica (JOSS et al., 2006). 

x Volatilização: é um meio de remoção no qual é determinado o equilíbrio das 

moléculas dissolvidas na fase líquida com as moléculas presentes na fase gasosa em um sistema 

fechado, de acordo com a Lei de Henry. De acordo com Brandt (2012), a remoção de 

micropoluentes orgânicos por volatilização é desprezível, pois os compostos apresentam 

grandes estruturas moleculares, o que dificulta o processo de remoção por volatilização. 

x Fotodegradação: neste processo, a ação ultravioleta do sol promove a degradação 

do micropoluente de forma direta ou indireta. Na forma direta, as moléculas dos micropoluentes 

apresentam uma ligação química que é clivada ao ser exposta à luz (GURR; REINHARD, 

2006). De maneira indireta, as moléculas também apresentam uma ligação que é clivada, como 

na reação anterior, mas após esta clivagem, os radicais livres formados reagem no meio em que 

estão presentes com o micropoluente e o degradam. A taxa de remoção neste processo é 

considerada baixa, devido principalmente as configurações das unidades de tratamento 

(GURR; REINHARD, 2006). 

Existem três principais vias de degradação durante o tratamento com lodo ativado: 

processos microbianos (biodegradação metabólica ou co-metabólica), sorção em flocos de lodo 

e volatilização (principalmente durante a aeração). No entanto, a volatilização pode ser 

considerada insignificante para a maioria dos produtos farmacêuticos e de higiene pessoal 

(PPCPs), devido ao valor da constante de Henry de tais moléculas (JOSS et al., 2006) 

A adsorção em flocos de lodos ativados pode ser um caminho preferencial para alguns 

micropoluentes, como fragrâncias nos lodos ativados ou estrogênios no MBR devido à 

hidrofobicidade de tais compostos (CARBALLA; OMIL E GAVRILESCU et al., 2005; 

CLOUZOT et al., 2010; MAENG et al., 2013). Além disso, os micropoluentes orgânicos em 
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solução aquosa estarão parcialmente em sua forma iônica a um determinado pH (dependente 

de seu pKa) e, como o log kow é dependente do pH, os valores do log kow são fatores 

importantes a serem levados em consideração na remoção por sorção de tais micropoluentes. 

Em relação à biodegradação, de acordo com alguns autores, as biodegradações co-

metabólicas podem desempenhar um papel importante no mecanismo de remoção de 

micropoluentes durante o tratamento de lodo ativado dos esgotos municipais, uma vez que as 

concentrações em micropoluentes podem ser muito baixas para servir como substrato de 

crescimento direto (QUINTANA; WEISS e REEMTSMA, 2005; XUE et al., 2010; FISCHER 

E MAJEWSKY, 2014). 

No tanque aerado ocorre a nitrificação que leva à conversão de amônia em nitratos, 

graças aos microrganismos nitrificantes. Esses organismos, como bactérias oxidantes de 

amônia, podem possivelmente co-metabolizar micropoluentes graças à presença de uma amônia 

monooxigenase e, assim, melhorar a remoção de micropoluentes orgânicos (MARGOT et al., 

2016). 

Torresi et al. (2019) avaliaram reatores de biofilme de leito móvel (MBBRs) para 

investigar a remoção de nove micropoluentes em conjunto com a remoção biológica de fósforo 

no tratamento terciário de esgoto sanitário sintético com baixa concentração de matéria 

orgânica. Os autores nomearam cada sistema de R1PAO, R2APAO e R3DPAO que possuíam 

2 litros cada e foram operados em ciclos de 7,6 h, sendo cada ciclo composto por uma fase 

anaeróbia de uma hora nos três reatores, seguida de 6 h em fase aeróbia (R1PAO e R2APAO) 

e 6 h em fase anóxica para o R3DPAO; mais o tempo de 0,6 h entre enchimento e esvaziamento 

para cada um. 

Neste experimento os autores observaram que no reator R1PAO os PAO aeróbios 

quando operado com concentração inicial de fósforo de 30 mg L-1 foram capazes de remover 

eficientemente a maioria dos micropoluentes (76% 5-methyl-1h-benzotriazol, 72% 

diclofenaco, 69% benzotriazol, 66% carbamazepina, 54% cetoprofeno, 36% gemfibrozil, 25% 

ibuprofeno). O que pode indicar possível atividade cometabólica da comunidade PAO com a 

absorção de fósforo, ou com a degradação do PHA armazenado, ou uma combinação dos dois 

mecanismos na biodegradação destes micropoluentes. 

Entretanto quando a comunidade microbiana mudou para o GAO aeróbio no reator 

R1PAO a remoção da maioria dos micropoluentes foi insignificante, com exceção do ácido 

clofíbrico (27%) e do ibuprofeno (21%). Já para o reator R3DPAO onde ocorre 

simultaneamente a remoção de fósforo e desnitrificação as eficiências de remoção de 
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micropoluentes não ultrapassaram 55% (55% benzotriazol, 25% 5-methyl-1h-benzotriazol, 

20% ácido clofíbrico, 16% carbamazepina, 6% cetoprofeno), sendo insignificante para os 

compostos diclofenaco, bezafibrato, gemfibrozil.  

Santos et al. (2010) destacam como fármacos mais presentes em meios aquáticos os 

anti-inflamatórios, antibióticos e reguladores lipídicos. Os sistemas convencionais de 

tratamento não conseguem realizar a remoção destes micropoluentes, já que as ETE apresentam 

limitações em suas remoções (AQUINO; BRANDT; CHERNICHARO, 2013; 

BITTENCOURT et al., 2016). 

De acordo com Grandclément et al. (2017) o estudo de 78 artigos revisados por pares 

mostrou que as concentrações de analgésicos e medicamentos anti-inflamatórios não esteróides 

(AINE) variam de 1,60 ng L-1 a 373 mg L-1 no esgoto bruto de ETEs municipais. Os compostos 

mais encontrados foram ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, cetoprofeno e parecatamol. Na 

Tabela 4 são apresentados estudos de remoção de micropoluentes por processos biológicos. 
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Tabela 4 - Relação de estudos envolvendo remoção biológica de micropoluentes orgânicos. 

(continua) 
Tipo de Sistema Efluente Compostos avaliados TDH 

(h) Unidade Concentrações Eficiências de Remoção 
% Referências Aflu Eflu 

Lodos Ativados de 2 estágios Lixiviados 

Bisfenol A 
24 

(𝜇g L-1) 

48 3 93,0 

BOONNORAT et al. 
(2019) 

Carbamazepina 11 2 81,0 
Diclofenaco 4 1 75,0 
Bisfenol A 

18 
51 4 92,0 

Carbamazepina 10 2 80,0 
Diclofenaco 4 1 75,0 
Bisfenol A 

12 
46 7 85,0 

Carbamazepina 11 5 55,0 
Diclofenaco 5 2 60,0 

Tratamento primário, 
coagulação, floculação 

Esgoto Sanitário 
Bogotá 

Paracetamol 

- (𝜇g L-1) 

39,25 29,66 24,4 

BOTERO-COY et al. 
(2018) 

Carbamazepina 0,07 0,065 7,1 
Diclofenaco 0,40 0,34 15,0 
Losartana 2,18 1,97 9,6 

Esgoto Sanitário 
Medellin 

Paracetamol 9,19 0,16 98,2 
Carbamazepina 0,153 0,14 8,4 

Diclofenaco 0,236 0,17 27,9 
Losartana 0,828 1,0 - 

Lodos Ativados + UV 

Esgoto Sanitário 
Coleta 2015 

Paracetamol 

- (ng L-1) 

11600 ND 100 

RIVERA-JAIMES et 
al. (2018) 

Diclofenaco 2363 2030 14,0 
Ibuprofeno 1983 ND 100 

Acido Salicilico 240 173 27,9 
Trimetoprima 145 143 1,3 

Carbamazepina 138 381 - 

Esgoto Sanitário 
Coleta 2016 

Paracetamol 7875 ND 100 
Diclofenaco 1090 593 45,5 
Ibuprofeno 810 ND 100 

Acido Salicilico 269 102 62,0 
Trimetoprima 680 338 50,2 

Carbamazepina 290 188 35,1 
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Tabela 4 - Relação de estudos envolvendo remoção biológica de micropoluentes orgânicos. 

(continua) 
Tipo de Sistema Efluente Compostos avaliados TDH 

(h) Unidade Concentrações Eficiências de Remoção 
% Referências Aflu Eflu 

Lodos Ativados Esgoto Sanitário 

Sulfapiridina 

- (ng L-1) 

251,7 99,9 60,3 

SEMERJIAN et al. 
(2018) 

Sulfametazina 23,7 11,0 53,5 
Sulfadiazina 720,2 433,4 39,8 

Sulfametoxazol 161,8 75,1 53,5 
Ciprofloxacina 862,7 543,4 37,0 

Ofloxacina 845,9 510,8 39,6 
Eritromicina 785,2 541,2 31,0 
Metoprolol 92,1 62,5 32,1 
Risperidona 244,8 13,2 94,6 
Paracetamol (𝜇g L-1) 145,5 5,23 96,4 

MBR C/N =6 

Lixiviado 

Bisfenol A 

12 

(𝜇g L-1) 

1134 18 98,4 

BOONNORAT et al. 
(2016) 

2,6-di-terc-butil-fenol 985 16 98,4 
Di-butil-ftalato 1064 18 98,3 

Di-(etil-hexil)-ftalato 963 33 96,5 
N, N-dietil-m-toluamida 1107 84 92,4 

Carbamazepina 1017 101 90,0 
Diclofinac 975 44 98,4 

MBR C/N =6 

Bisfenol A 

24 

1134 17 98,5 
2,6-di-terc-butil-fenol 985 16 98,4 

Di-butil-ftalato 1064 16 98,5 
Di-(etil-hexil)-ftalato 963 35 96,3 

N, N-dietil-m-toluamida 1107 35 96,8 
Carbamazepina 1017 48 95,3 

Diclofinac 975 43 95,6 

Lodos Ativados Esgoto Sanitário 

Diltiazem 

- (ng L-1) 

6,85 1,42 72,1 

KOMESLI et al. (2015) 
Progesterona 45 4,75 67,9 

Estrona 83,75 29,25 65,5 
Carbamazepina 50,75 21,5 67,14 

Paracetamol 495 5,75 98,6 
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Tabela 4 - Relação de estudos envolvendo remoção biológica de micropoluentes orgânicos. 

(continua) 
Tipo de Sistema Efluente Compostos avaliados TDH 

(h) Unidade Concentrações Eficiências de Remoção 
% Referências Aflu Eflu 

Lagoas em Série + Maturação 
Lodos Ativados + Desinfecção 

UASB + Flotação (FQ) 
Esgoto Sanitário 

Estrona 

- (ng L-1) 

566 242 63,6 

PESSOA et. al (2014 1- β-estradiol 143 48 81,4 
17-α-etinilestradiol 268 87 85,2 

17β-estradiol 17-acetato 421 124 75,8 

Lodos Ativados + Desinfecção Esgoto Sanitário 

Ibuprofeno 

- (ng L-1) 

268 14,6 94,5 

YAN et al. (2014) Diclofenaco 6,01 3,2 46,7 
Paracetamol 7111 9,1 99,8 

Carbamazepina 14,5 16,5 - 

UASB Esgoto Sanitário 

Bisfenol A 

5,4 

(ng L-1) 

164,6 166,5 - 

BRANDT et al. (2013) 
ng L-1 

Sulfametoxazol 13 6,8 47,6 
Trimetoprima 61,5 38,4 37,5 
Bezafibrato 94,4 54,3 42,4 
Diclofenaco 99,9 91,1 8,8 
Bisfenol A 

8,7 

164,6 175,5 - 
Sulfametoxazol 13 29,2 - 
Trimetoprima 61,5 32,4 47,3 
Bezafibrato 94,4 44,1 53,2 
Diclofenaco 99,9 97,6 2,3 
Bisfenol A 

11 

164,6 292,1 - 
Sulfametoxazol 13 ND 100 
Trimetoprima 61,5 14,2 77,5 
Bezafibrato 94,4 43,5 53,9 
Diclofenaco 99,9 130,2 - 
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Tabela 4 - Relação de estudos envolvendo remoção biológica de micropoluentes orgânicos. 

(conclusão) 
Tipo de Sistema Efluente Compostos avaliados TDH 

(h) Unidade Concentrações Eficiências de Remoção 
% Referências Aflu Eflu 

Lodos Ativados 

Esgoto Sanitário 

Bisfenol A 

 (𝜇g L-1) 

84,11 0,02 99,9 

FROEHNER et al. 
(2010) 
(𝜇g L-1) 

Cafeina 8,20 ND 100 
17- β -estradiol 1,33 0,49 63,1 

Estrona 0,87 ND 100 
17-α-etinilestradiol 0,84 0,47 44,1 

UASB + Flotação 

Bisfenol A 62,01 ND 100 
Cafeina 9,31 ND 100 

17- β -estradiol 2,27 0,76 66,5 
Estrona 0,89 ND 100 

17-α-etinilestradiol 1,26 ND 99,1 

Lagoas de Estabilização 

Bisfenol A 1,29 ND 100 
Cafeina 5,25 0,02 99,6 

17- β -estradiol 1,45 0,63 56,5 
Estrona 1,38 ND 100 

17-α-etinilestradiol 0,60 ND 99,1 
Fonte: Autoria própria.
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3.4 TRABALHOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DA TESE 

 

 

Esta tese foi embasada em trabalhos realizados anteriormente por Belini (2016), Gatti 

(2017), Ferro (2018) e Lima (2018) do grupo de pesquisa do Laboratório de Saneamento 

(LabSan). Com base em seus estudos e resultados obtidos foram delimitados o tipo de sistema 

combinado, tempo de detenção hidráulica, meio suporte e micropoluentes monitorados. 

Belini (2016) estudou um sistema combinado composto de reatores anaeróbio e 

aeróbio de leito fixo, com escoamento ascendente e fluxo contínuo, operado em 6 etapas 

distintas com variação da taxa de recirculação (etapa 1 - 50%, etapa 2 - 100% e etapa 3 - 150%) 

e vazão de aeração (etapa 4 - 10 L min-1, etapa 5 - 5 L min-1 e etapa 6 - 2,5 L  min-1).  

Os resultados obtidos nas três primeiras etapas com influência da variação da taxa de 

recirculação (50%, 100% e 150%) resultaram em remoção superior a 97% da concentração de 

matéria orgânica em termos de DQO(amostras brutas) e superior a 95% da concentração de N-NTK. 

Foi possível concluir que quanto maior a taxa de recirculação maior é a eficiência de remoção 

de nitrogênio e menores são os valores de nitrito e nitrato. Entretanto cabe ressaltar que o 

aumento da taxa de recirculação provocou aumento da concentração de OD no reator anaeróbio, 

o que pode provocar desequilíbrio do processo.  

Ao observar a influência da variação da vazão de aeração com taxa de recirculação 

constante de 100%, a remoção de matéria orgânica em termos de DQO (amostras brutas) 

resultou superior a 98% e a remoção de N-NTK diminuiu conforme a diminuição da vazão de 

aeração (Qa), com eficiências superiores a 96% (Qa = 10 L min-1), 90 % (Qa = 5 L min-1) e 

45% (Qa = 2,5 L min-1).  

Gatti (2017) avaliou o comportamento de um sistema composto por reator anaeróbio 

(20 L), seguido de reator aeróbio (19 L), preenchido com anéis corrugados de Policloreto de 

vinila (PVC) como leito fixo, seguido de coluna de adsorção (16 L) preenchida com resíduos 

de cerâmica vermelha. O sistema foi submetido à variação do tempo de detenção hidráulica 

(TDH) e da taxa de recirculação (R) e operado em série com escoamento ascendente e fluxo 

contínuo. Foram testadas as razões de recirculação de 150, 100 e 50% e os TDHs de 5, 7 e 9 h, 

com vazão de aeração constante de 10 L min-1.  

As eficiências de remoção alcançadas pelo sistema foram de 98, 98 e 99% para DQO 

em amostras brutas, 96, 89 e 87% para N-NTK e 78, 82 e 77% para fósforo, quando operado 

com taxas de recirculação de 150, 100 e 50%, respectivamente. Em relação à variação do TDH 
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em 9, 7 e 5 h, as eficiências de remoção obtidas foram de 86, 96 e 98% para DQO de amostras 

brutas, 90, 93 e 94% para NTK e 74, 89 e 95% para fósforo total, respectivamente. Com os 

resultados obtidos, o autor concluiu que a melhor condição operacional foi com razão de 

recirculação de 150% e TDH de 5 h. Com a análise estatística, por meio do delineamento 

composto central rotacional (DCCR) e da desejabilidade, pode-se obter a condição ótima de 

operação com TDH de 5 h e taxa de recirculação de 123%. O autor validou os modelos 

estatísticos para nitrificação, desnitrificação, remoção de nitrogênio total e remoção de fósforo 

para as condições operacionais avaliadas.  

Ferro (2018) avaliou um sistema de tratamento combinado anaeróbio (22,1 L), aeróbio 

(19,9 L) e anóxico (17,4 L) (AOA) tratando esgoto sintético. O comportamento do sistema foi 

avaliado em quatro etapas distintas, nas quais foram analisadas a influência da adição de 

carbono no reator anóxico e a redução do Tempo de Detenção Hidráulica (TDH) nos reatores 

anaeróbio e aeróbio. Na Etapa 1 foram obtidas eficiências de remoção de matéria carbonácea, 

nitrogenada e fosfatada de 97%, 57% e 50%, respectivamente, para o sistema operado com 

TDH de 8 h para o reator anaeróbio, 7,3 h para o reator aeróbio e 6,4 h para o reator anóxico. 

Na Etapa 2, com adição de 20% da vazão afluente de esgoto bruto (fonte de carbono) e 

manutenção dos valores de TDH, as eficiências de remoção de DQO e N-NTK foram de 95% 

e 55%. Nesta etapa, a autora não obteve remoção de fósforo.  

Na Etapa 3 com a retirada da fonte de carbono e redução do TDH nos reatores 

anaeróbio e aeróbio para 4 h, a autora obteve eficiências de remoção de 96% de DQO, 51% de 

N-NTK e 40% de fósforo. Na Etapa 4 com manutenção do TDH de 4 h para o reator anaeróbio, 

7,3 h para o reator aeróbio e 6,4 h para o reator anóxico, as eficiências de remoção resultaram 

em 97% de DQO, 43% de N-NTK e 41% de fósforo. Com o estudo cinético foi possível 

verificar que a redução da relação C/N influenciou positivamente no desempenho dos 

microrganismos nitrificantes e desnitrificantes. Por fim, a autora concluiu que o sistema AOA 

apresentou eficiência de remoção de matéria carbonácea superior ao limite exigido na legislação 

e proporcionou remoção simultânea de nitrogênio e fósforo.  

Lima (2018) avaliou sistemas de wetlands construídos (WC) vegetados e não 

vegetados preenchidos com brita (WC-B e WC-BP), argila expandida (WC-A e WC-AP) e 

resíduos de cerâmica vermelha (WC-T e WC-TP), e um CW com Eichhornia crassipes 

flutuante (WC-MF) no tratamento de efluente sintético, simulando esgotos sanitários em 

batelada com ciclos de 48 e 72 h.  
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O melhor desempenho global foi observado no WC-TP, com remoções de 

8,84 gDQO m2, 1,92 gNTK m2, 0,37 gNAT m2 e 0,98 gPT m2 e de 92% do AAS. O modelo 

proposto por Brasil et al. (2007) melhor se ajustou aos dados cinéticos de DQO, principalmente 

no WC-AP (kB 1,61 d-1; n 0,35; R2 0,992) e os modelos de pseudo-primeira e pseudo-segunda 

ordem aos dados da cinética de equilíbrio do fósforo (R2 0,98). As isotermas de Langmuir e 

Freundlich se ajustaram aos dados experimentais (R2 0,99) com adsorção máxima de 

2,27 mgP g-1 e coeficiente fm de 0,853, indicador de alta capacidade de adsorção na cerâmica 

vermelha. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Neste item foi descrito o procedimento metodológico adotado para desenvolvimento 

desta pesquisa com vistas ao atendimento dos objetivos, incluídas a apresentação do aparato 

experimental, planejamento das ações investigativas e dos métodos utilizados. 

 

 

4.1 APARATO EXPERIMENTAL 

 

 

O aparato experimental foi instalado no Laboratório de Saneamento do Departamento 

Acadêmico de Construção Civil da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, câmpus 

Curitiba, Sede Ecoville. O sistema foi composto de um reservatório de alimentação, um reator 

anaeróbio seguido de um reator aeróbio e um reator anóxico, ambos de leito fixo. Na Figura 4 

é apresentado o desenho esquemático do sistema combinado de tratamento anaeróbio, aeróbio 

e anóxico. 
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Figura 4 - Desenho esquemático do sistema combinado. 

 
Fonte: Autoria própria
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Para armazenamento do efluente sintético a ser tratado foi utilizado um reservatório 

com volume de 130 L. Para alimentação do reator anaeróbio de leito fixo foi utilizada uma 

bomba dosadora de diafragma solenóide marca Prominent, modelo Concept plus, com vazão 

nominal de 8 L h-1.  

O reator anaeróbio de leito fixo, com escoamento ascendente e fluxo contínuo, foi 

construído em vidro temperado de 8 mm de espessura com base retangular de dimensões 

internas de 11,0 cm x 20,0 cm, e 100 cm de altura e volume útil de 19,8 L. O meio suporte para 

imobilização da biomassa era constituído de anéis corrugados de Policloreto de vinila (PVC). 

Na parte superior do reator anaeróbio foi instalado um sistema de coleta e separação de gases, 

acoplado a um sistema de medição de vazão de gás por deslocamento líquido.  

O reator aeróbio de leito fixo, com escoamento ascendente e fluxo contínuo, foi 

construído em vidro temperado de 8 mm de espessura com base retangular e dimensões internas 

de 11,0 cm x 20,0 cm e 100 cm de altura, com volume útil de 19,8 L. O seu interior foi 

preenchido com anéis corrugados de PVC como meio suporte para imobilização da biomassa e 

instalado um retorno de lodo dentro do reator a fim de manter o máximo possível de lodo no 

mesmo. 

O reator anóxico de leito fixo, com escoamento ascendente e fluxo contínuo, foi 

construído em vidro temperado de 8 mm de espessura com base retangular e dimensões internas 

de 17,0 cm x 20,0 cm e 100 cm de altura, com volume útil de 19,8 L. O seu interior foi 

preenchido com resíduos de cerâmica vermelha (sem utilização prévia) como meio suporte para 

imobilização da biomassa. Na parte superior do reator anaeróbio foi instalado um sistema de 

coleta e separação de gás, acoplado a um sistema de medição de vazão por deslocamento 

líquido. 

A aeração do reator aeróbio de leito fixo foi realizada por um compressor de ar de uso 

profissional de 2 estágios da marca Motomil, modelo MAV 15/200, com um controlador que 

limita a pressão a 1 atm seguido de um fluxômetro para controle da vazão de aeração. Para 

promover melhor difusão do ar neste reator, foi construído um sistema de difusão com seis 

pedras porosas posicionadas na parte inferior do reator. Conforme a condição operacional o 

aerador era controlado por um timer para promover aeração intermitente. 

Para recirculação do efluente do reator anóxico para o reator anaeróbio foi utilizada 

uma bomba dosadora de diafragma solenoide, marca Prominent, modelo Concept plus, com 

vazão nominal de 8 L h-1.  
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Após o término da montagem do aparato experimental, os reatores foram submetidos 

a testes de estanqueidade com água, bem como foi realizada a calibração das bombas de 

alimentação e recirculação conforme a condição de operação. As principais características 

físicas dos reatores anaeróbio, aeróbio e anóxico são apresentadas na Tabela 5. 

 

 
Tabela 5 - Características físicas dos reatores anaeróbio, aeróbio e anóxico. 

 Reator Anaeróbio Reator Aeróbio Reator Anóxico 
Base do Reator (cm2) 224,4 224,4 340,0 

Altura útil do reator (cm) 95 95 95 
Volume total (L) 21,32 21,32 32,30 
Volume útil (L) 19,79 19,78 19,81 

Porcentagem do Meio suporte (%) 10,1 7,7 38,6 
Fonte: Autoria própria 

 

 

4.1.1 Inóculo 

 

 

Após instalação do aparato experimental, foi feita a inoculação dos reatores anaeróbio 

e anóxico com aproximadamente 4 L de lodo anaeróbio floculento (20% do volume) 

proveniente de um Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado (RALF) e do reator aeróbio com 

aproximadamente 4 L de lodo aeróbio (20% do volume) proveniente de um tanque de aeração, 

ambos de uma Estação de Tratamento de Esgotos, da região metropolitana de Curitiba/PR. 

Com o intuito de conhecer as características dos lodos de inóculo foram realizadas as 

análises para determinação das concentrações de sólidos totais (ST), sólidos totais voláteis 

(STV) e sólidos totais fixos (STF), em triplicata, com as amostras de cada lodo, antes da 

inoculação dos reatores. Na Tabela 6 são apresentadas as concentrações em termos de ST, STV 

e STF do lodo anaeróbio e aeróbio, utilizados como inóculo nos reatores. 
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Tabela 6 - Características físicas do lodo de inóculo anaeróbio e aeróbio utilizados. 
Lodo anaeróbio 

 N Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 
ST (mg L-1) 

3 
90383 1128 89642 91682 

SFT (mg L-1) 29637 310 29374 29980 
SVT (mg L-1) 60746 848 60084 61702 

Lodo aeróbio 
 N Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

ST (mg L-1) 
3 

5212 82 5164 5308 
SFT (mg L-1) 747 220 500 924 
SVT (mg L-1) 4465 214 4240 4666 

Legenda: ST = Sólidos Totais; SFT = Sólidos Totais Fixos; SVT = Sólidos Totais Voláteis; N = Número de 
amostras. 
Fonte: Autoria própria 
 

 

4.1.2 Substrato 

 

 

Devido à dificuldade de obter esgoto sanitário, em função da distância entre a rede 

coletora de esgotos e o Laboratório de Saneamento, optou-se por utilizar substrato sintético, 

que reproduz as principais características dos esgotos sanitários. O substrato sintético utilizado 

neste experimento é uma adaptação do substrato definido por Torres (1992) (Tabela 7). 

 

 
Tabela 7 - Composição do esgoto sanitário sintético. 

Descrição Quantidade para 1 L 
Extrato de Carne (g) 0,2 

Amido Solúvel P.A. (C6H10O5)n (g) 0,01 
Farinha de Trigo (g) 0,2 

Sacarose (C12H22O11) (g) 0,0175 
Cloreto de Amônio P.A – ACS (NH4Cl) (g) 0,051 

Cloreto de Sódio P.A. (NaCl) (g) 0,25 
Cloreto de Magnésio P.A. (MgCl26H2O) (g) 0,007 
Cloreto de Cálcio Anidro P.A. (CaCl2) (g) 0,0045 

Fosfato de Potássio Mono. P.A – ACS (KH2PO4) (g) 0,0264 
Bicarbonato de Sódio P.A – ACS (NaHCO3) (g) 0,2 

Fonte: Autoria própria 

 

 

4.1.3 Meio Suporte 
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Para composição do leito fixo e imobilização da biomassa nos reatores anaeróbio e 

aeróbio foram utilizados anéis corrugados de PVC de diâmetro de 1,0 cm por 2,5 cm de 

comprimento e área superficial de 12 cm2 cada. 

No reator anaeróbio, o material suporte foi colocado entre a câmara de alimentação do 

afluente até a calha de separação do coletor de gases, o que representa 10,1% do volume útil do 

reator. Para o reator aeróbio, o material suporte foi colocado a 35 cm acima da câmara de 

alimentação do efluente anaeróbio até a saída do reator, o que representa 7,7% do volume útil 

do reator. 

O meio suporte escolhido para o reator anóxico foram resíduos de cerâmica vermelha 

de comprimento variável de 5 cm a 8 cm e largura de 3 cm a 6 cm. Este material foi disposto 

entre a câmara de alimentação do afluente até a calha de separação do coletor de gases, o que 

representa 38,6% do volume útil do reator. 

 

 

4.1.4 Sistema de Coleta de Biogás 

 

 

O sistema de coleta do biogás gerado no reator anaeróbio foi composto por um 

separador trifásico confeccionado em vidro com 18 cm de largura, 9,8 cm de comprimento e 

9,0 cm de altura sendo posicionado a altura de 80 cm da base do reator anaeróbio. 

Foi utilizado um frasco lavador de gases de 500 mL como selo hídrico para conectar a 

saída do biogás do reator ao tanque de armazenamento a fim de manter a pressão interna no 

separador trifásico. Para medir a vazão de biogás produzida no reator foi utilizado um sistema 

de quantificação do biogás, por deslocamento líquido, constituído de tanque de 25 L para 

armazenamento do volume deslocado. 

 

 

4.1.5 Automação do Sistema Combinado 

 

 

Para automação do sistema combinado foram utilizadas placas de interface Arduino®, 

usadas no desenvolvimento e prototipagem de projetos. O Arduino® é uma interface aberta 

(open-source) que por meio de um micro controlador permite automatizar projetos controlados 
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pelo computador. Para aquisição de dados foi utilizada a ferramenta PLX-DAQ® criada pela 

Parallax Inc®.  

Foram registrados dados de temperatura ambiente, temperatura do líquido nos pontos 

P1, P2, P3, P4, umidade do ar e pressão na linha de saída do gás em tempo real. Na Tabela 8 

são apresentados os modelos dos sensores utilizados para automação e controle do sistema 

combinado. 

 

 
Tabela 8 - Sensores utilizados e especificações conforme o fabricante. 

Modelo Função Faixa de Medição 

DS18B20 Temperatura do líquido Temperatura: -55 ºC a r 125 ºC 
Precisão: -10 ºC a 85 ºC r 0,5 ºC 

DHT11 Temperatura e umidade ambiente Umidade: 20 a 90% ± 5,0% 
Temperatura: 0 ºC a 50 ºC ± 2 ºC 

MPX 
5010dp 

Pressão diferencial 
(Linha de gás e selo Hídrico) Precisão: 5%. 

Fonte: Autoria própria 

 

 

4.2 OPERAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA COMBINADO 

 

 

4.2.1 Avaliação do Sistema Combinado 

 

 

As análises físico-químicas foram realizadas no Laboratório de Saneamento do 

Departamento Acadêmico de Construção Civil da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

câmpus Curitiba, Sede Ecoville. O comportamento do sistema combinado foi avaliado por 

determinações dos parâmetros de controle em amostras do afluente (P1), efluente do reator 

anaeróbio (P2), efluente do reator aeróbio (P3) e efluente final do sistema combinado (P4). 

Os parâmetros de controle foram: temperatura do líquido (TL), pH, alcalinidade total 

(AT), alcalinidade a bicarbonato (AB), ácidos voláteis (AV), oxigênio dissolvido (OD), DQO 

(amostras brutas e amostras filtradas), carbono orgânico total (COT), nitrogênio total Kjeldahl 

(N-NTK), nitrogênio amoniacal (N-amoniacal), nitrogênio na forma de nitrito (N-NO2
-), 

nitrogênio na forma de nitrato (N-NO3
-), fósforo total (P), sólidos totais (ST), sólidos totais 

fixos (STF), sólidos totais voláteis (STV) e sólidos suspensos totais (SST).  
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Na Tabela 9 são apresentados os métodos, número dos métodos e as referências 

utilizadas na avaliação do sistema combinado. 

 

 
Tabela 9 - Parâmetros físico-químicos utilizados na avaliação do sistema combinado. 

Parâmetros Método de Análise N° do Método Referência 
TL (°C) Potenciométrico - - 

pH Potenciométrico 4500_H+ Eaton et al. (2005) 
AT (mgCaCO3 L-1) - - Ripley et al. (1986) 
AB (mgCaCO3 L-1) Titulométrico - Ripley et al. (1986) 
AV (mgHAc L-1) Titulométrico - Dillalo e Albertson (1961) 

OD (mg L-1) Polarográfico 4500_O Eaton et al. (2005) 
DQO (Amostras bruta e filtrada) (mg L-1) Espectrofotométrico 5220_D Eaton et al. (2005) 

COT (mg L-1) - 5310_B Eaton et al. (2005) 
N-NTK (mgNTK L-1) Titulométrico 4500_NTK Eaton et al. (2005) 

N-amoniacal (mgN-NH4
+ L-1) Titulométrico 4500_NH4

+ Eaton et al. (2005) 
N-Nitrito (mgN-NO2

- L-1) Espectrofotométrico 4500_NO2 Eaton et al. (2005) 
N-Nitrato (mgN-NO3

- L-1) Espectrofotométrico 4500_NO3 Eaton et al. (2005) 
Fósforo Total (mgPO4

3- L-1) Espectrofotométrico 4500_P Eaton et al. (2005) 
ST (mg L-1) Gravimétrico 2540_B Eaton et al. (2005) 

STF (mg L-1) Gravimétrico 2540_E Eaton et al. (2005) 
STV (mg L-1) Gravimétrico 2540_E Eaton et al. (2005) 
SST (mg L-1) Gravimétrico 2540_G Eaton et al. (2005) 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

O ibuprofeno, o acetaminofeno e o etinilestradiol foram selecionados como 

micropoluentes alvo devido ao seu alto consumo em todo o mundo e à disposição em ambientes 

aquáticos, sua persistência e potenciais efeitos adversos a longo prazo na vida aquática 

(Özengin e Elmaci, 2016; Zhang et al. , 2017). 

Os micropoluentes comercias ibuprofeno (Medley®, C13H18O2, 100 mg mL-1), 

paracetamol (Sigma Aldrich, CH3CONHC6H4OH,> 99,9%) e etinilestradiol comercial 

(Melcon®, C20H24O2, 0,035 mg por comprimido) foram adicionados ao efluente sintético nas 

concentrações de 6, 3 e 200 μg L-1, respectivamente. 

Para avaliar as concentrações do paracetamol (PAR), ibuprofeno (IBU) e 

etinilestradiol (EE2), as amostras foram coletadas e preparadas de acordo com a metodologia 

adaptada de Ide et al. (2017). Resumidamente, todas as amostras foram filtradas através de 

membranas de acetato de celulose mistos (MCE) com um tamanho de 0,45 μm, e depois 

acidificadas para pH 3 com ácido clorídrico 6 mol L-1.  

Os cartuchos de extração em fase sólida de Octadecil C18 (1000 mg / 6 mL, Applied 

Solutions) foram condicionados com 6 mL de hexano, 6 mL de acetato de etila, 6 mL de 

metanol e 6 mL de água ultra pura acidificada (pH 3). Um volume de 1 L das amostras foi 
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percolado através dos cartuchos sob vácuo. Os cartuchos foram subsequentemente deixados a 

secar durante 3 h. A eluição dos analitos foi realizada com 12 mL de acetonitrila, recolhidas em 

balões de vidro borossilicato de 200 mL de fundo chato. As amostras foram secas em 

rotaevaporador, reconstituídas com 1 mL de acetonitrila, e posteriormente mantidas no 

ultrassom durante 30 segundos.  

As amostras concentradas foram utilizadas para a análise dos micropoluentes 

selecionados por cromatografia gasosa e espectrometria de massa/ massa (GC-MS / MS). A 

separação foi realizada em coluna capilar de sílica HP-5msi (30 mm x 0,25 mm x 0,25 mm) por 

cromatografia gasosa (modelo 7890A, Agilent Technologies) acoplada a um detector de massa 

triplo quadrupolo modelo 7000 equipado com um amostrador automatizado PAL. O programa 

de temperatura foi regulado para 80 ºC durante 2 min, aumentado para 280 ºC a 15 min, e 

mantido durante 3 min.  

A porta do injetor e as temperaturas da linha de transferência foram de 280 °C e a 

temperatura da fonte de íons foi de 230 °C. Hélio foi usado como gás de arraste a uma vazão 

constante de 1 mL min-1. Um volume de microlitro da amostra foi injetado no modo sem 

divisão. A análise GC-MS / MS foi realizada usando o modo de ionização de elétrons em 70 eV. 

As condições ótimas para cada composto foram aplicadas no modo de monitoramento de reação 

selecionado (SRM). 

O estabelecimento do Estado de Equilíbrio Dinâmico Aparente (EEDA) foi verificado 

por meio do monitoramento realizado duas vezes na semana, em unicata, do pH, alcalinidade 

total, alcalinidade a bicarbonato, ácidos voláteis, oxigênio dissolvido, DQO em amostras brutas 

e nitrogênio amoniacal.  

Foi considerado que o sistema alcançou o EEDA se o mesmo apresentava valores de 

pH acima de 6,0, eficiência de remoção de matéria orgânica em termos de DQO em amostras 

brutas superior a 80%, e eficiência de remoção de nitrogênio amoniacal superior a 50%. Em 

cada condição de operação, após os reatores terem alcançado o EEDA foram realizados perfis 

de amostragem pontual, com amostras coletadas de 2 a 3 vezes na semana. 

 

 

4.2.2 Procedimento Experimental 
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Para cumprimento dos objetivos desta pesquisa optou-se em dividir a operação do 

sistema combinado em 2 etapas com 5 condições operacionais para facilitar a apresentação e 

compreensão dos resultados. Na Tabela 10 é apresentado um resumo das etapas de operação do 

sistema combinado. 

 

 
Tabela 10 - Sistema combinado: Resumo das condições operacionais. 

Etapas Condição 
Operacional 

Período de 
Operação 

(d) 

TDH* 
(h) 

Taxa de 
Recirculação 

(%) 

Vazão de 
Aeração 
(L min-1) 

Aeração 
Intermitente 

(h) 

MOPs 
 

Início da 
Operação - 0 a 30º 8 0 5 Sem Sem 

1 
1 31 a 100º 

8 0 5 Sem 
1xMOPs 

2 101 a 127º 2xMOPs 

2 
3 1 a 44º 

8 
0 

5 3:1 Sem 4 45 a 93º 100 
5 94 a 147º 200 

*TDH de cada reator. 
Fonte: Autoria própria. 
 

 

O início da operação foi feito de forma simultânea nos 3 reatores após a inoculação; 

sendo que os reatores foram alimentados com esgoto sanitário sintético de forma contínua e de 

fluxo ascendente com TDH de 8 h (em cada reator), sem taxa de recirculação e aeração contínua 

do reator aeróbio, com vazão de 5 L min-1, até atingir o Estado de Equilíbrio Dinâmico Aparente 

(EEDA).  

A etapa 1 foi dividida em duas condições operacionais sendo a condição 1 do 31° ao 

100° dia de operação, com operação do sistema combinado com TDH de 8 h (em cada reator), 

sem recirculação, vazão de aeração contínua de 5 L min-1 e adição do ibuprofeno (6 μg L-1), 

etinilestradiol (200 μg L-1) e paracetamol (3 μg L-1). Entre o 101º ao 127º dia de operação foi 

realizada a condição 2, com TDH de 8 h (em cada reator), sem recirculação, vazão de aeração 

contínua de 5 L min-1 e adição do ibuprofeno (12 μg L-1), etinilestradiol (400 μg L-1) e 

paracetamol (6 μg L-1).  

A etapa 2 foi dividida em 3 condições operacionais sendo a condição 3 do 1° ao 44° 

dia de operação, com operação do sistema combinado com TDH de 8 h (para cada reator), sem 

taxa de recirculação e adição de micropoluentes, vazão de aeração intermitente de 5 L.min-1 

com 3 h de aeração e 1 h sem aeração. 
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Entre os dias 45º ao 93º de operação foi realizada a condição 4 com operação do 

sistema combinado em TDH de 8 h (para cada reator), sem adição de micropoluentes, taxa de 

recirculação em 100%, vazão de aeração intermitente de 5 L.min-1 com 3 h de aeração e 1 h 

sem aeração. Durante esta condição ocorreram problemas operacionais com o compressor de 

ar, o que ocasionou duas semanas de intervalo entre as análises físico-químicas.  

A condição 5 ficou compreendida entre o 94º ao 147º dia com operação do sistema 

combinado em TDH de 8 h (para cada reator), sem adição de micropoluentes, taxa de 

recirculação em 200%, vazão de aeração intermitente de 5 L min-1 com 3 h de aeração e 1 h 

sem aeração. Apesar do longo período de operação de 274 dias não foi realizada remoção do 

excesso do lodo produzido,  

 

 

4.2.3 Cálculos de eficiência do sistema combinado 

 

 

A relação AB/N-Amoniacal e as eficiências do sistema combinado na remoção de 

DQO(amostras brutas e filtradas), N-NTK, N-amoniacal, NT, nitrificação e desnitrificação foram 

calculadas pelas Equações 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, respectivamente. 

 

𝑁−
 =   − 

𝑁−𝑁𝐻  − 𝑁−𝑁𝐻
                                                                                (1) 

 

Em que:  

ABP2 - Valores de alcalinidade a bicarbonato no ponto 2 em mgCaCO3 L-1; 

ABP3 - Valores de alcalinidade a bicarbonato no ponto 3 em mgCaCO3 L-1; 

N-NH4
+P2 - Valores nitrogênio amoniacal no ponto 2 em mgNH4

+ L-1; 

N-NH4
+P3 - Valores de nitrogênio amoniacal no ponto 3 em mgNH4

+ L-1. 

 

% 𝐷𝑄𝑂 =  (𝐷 𝑂 − 𝐷 𝑂 )
𝐷 𝑂

× 100                                                                                            (2) 

 

Em que: 

DQOP1 - valores de DQO(amostras brutas)
 no ponto 1 em mg L-1; 

DQOP4 - valores de DQO(amostras brutas)
 no ponto 4 em mg L-1. 
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% 𝑁 − 𝑁𝑇𝐾 =  (𝑁 𝐾 −𝑁 𝐾 )
𝑁 𝐾

× 100                                                                                     (3) 

 

Em que: 

NTKP1  - Valores de NTK no ponto 1 em mgNTK L-1; 

NTKPn  - Valores de NTK no ponto n em mgNTK L-1. 

 

% 𝑁 − 𝑁𝐻 =  
𝑁−𝑁𝐻 1 − 𝑁−𝑁𝐻  

𝑁−𝑁𝐻 1
× 100                                                                     (4) 

 

Em que:  

N-NH4
+P1 - Valores nitrogênio amoniacal no ponto 1 em mg NH4

+ L-1; 

N-NH4
+P4 - Valores nitrogênio amoniacal no ponto 4 em mg NH4

+ L-1. 

 

% 𝑁𝑇 =  𝑁 𝐾 − 𝑁 𝐾 −(𝑁−𝑁𝑂 )−(𝑁−𝑁𝑂 )
𝑁 𝐾

× 100                                                                  (5) 

 

Em que: 

NTKP1  - Valores de NTK no ponto 1 em mgNTK L-1; 

NTKP3  - Valores de NTK no ponto 4 em mgNTK L-1; 

N-NO2
- - Valores de nitrito no ponto 4 em mgNO2

- L-1; 

N-NO3
- - Valores de nitrato no ponto 4 em mgNO3

- L-1. 

 

% 𝑁𝑖𝑡𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 =  (𝑁 𝐾 −𝑁 𝐾 )
𝑁 𝐾

× 100                                                                               (6) 

 

Em que: 

NTKP1  - Valores de NTK no ponto 1 em mgNTK L-1; 

NTKP3  - Valores de NTK no ponto 3 em mgNTK L-1. 

 

% 𝐷𝑒𝑠𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 =  𝑁 𝐾 − 𝑁 𝐾 −(𝑁−𝑁𝑂 )−(𝑁−𝑁𝑂 )
(𝑁 𝐾 −𝑁 𝐾 ) × 100                                           (7) 

 

Em que: 

NTKP1  - Valores de NTK no ponto 1 em mgNTK L-1; 
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NTKP3  - Valores de NTK no ponto 4 em mgNTK L-1; 

N-NO2
- - Valores de nitrito no ponto 4 em mgNO2

- L-1; 

N-NO3
- - Valores de nitrato no ponto 4 em mgNO3

- L-1. 

 

 

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

 

Após realizar os testes de normalidade pelos testes de Kolmogorov-Smirnov, Liliefors 

e Shapiro-Wilk para o conjunto de dados de cada etapa em termos de DQOamostras brutas, N-NTK, 

N-amoniacal, NT, nitrificação e desnitrificação, foi adotada como hipótese nula H0 (não seguem 

distribuição normal) para p-valor < 0,05. 

Desta forma foi escolhido o teste U de Mann-Whitney para comparação se há diferença 

entre as condições com as seguintes hipóteses :  

 

H0 =  

Não há influência da adição dos micropoluentes na remoção de matéria carbonácea, 

nitrogenada e fosforada no sistema combinado. 

Não há influência da taxa de recirculação na remoção de matéria carbonácea, 

nitrogenada e fosforada no sistema combinado. 

 

H1 =  

Há influência da adição dos micropoluentes na remoção de matéria carbonácea, 

nitrogenada e fosforada no sistema combinado. 

Há influência da taxa de recirculação na remoção de matéria carbonácea, nitrogenada e 

fosforada no sistema combinado. 

 

Para todos os testes estatísticos aplicados, nos casos em que o valor de p-valor foi p < 

0,05, rejeitou-se H0 e aceitou-se H1. Os testes de normalidade, e os testes de U de Mann-

Whitney foram aplicados com auxílio do software livre Biostat®, versão 5.0.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESGOTO SINTÉTICO 

 

 

Na Tabela 11 são apresentados os valores médios, desvio padrão, mínimo, máximo e 

coeficiente de variação dos resultados dos parâmetros físico-químicos da caracterização do 

esgoto sintético utilizado em todas as etapas de operação. 

 

 
Tabela 11 - Caracterização físico-química do esgoto sintético. 

Parâmetros N Méd DVP Mín Máx CV 
TL (ºC) - 20,2 2,4 14,9 24,1 11,7 

pH 75 6,7 0,4 5,2 7,3 5,5 
OD (mg L-1) 75 0,11 0,10 0,00 0,51 89,1 

ORP 75 -125 34,5 -100 -165 - 9,8 
AB (mgCaCO3 L-1) 75 103 24,9 60 195 24,1 
AT (mgCaCO3 L-1) 75 155 25,7 101 236 16,6 
AV (mgHAc L-1) 75 73 19,6 33 133 26,8 

DQOamostras brutas (mg L-1) 75 539 55,6 409 715 10,3 
DQOamostras filtradas (mg L-1) 75 288 39,8 200 405 13,8 

COT (mg L-1) 75 96,9 16,0 64 159 16,5 
N-NTK (mgNTK L-1) 75 60 8,4 45 83 14,0 

N-amoniacal (mgNH4
+ L-1) 75 44 4,5 35 59 10,2 

N-NO2
- (mgNO2

- L-1) 75 0,012 0,011 0,001 0,063 97,2 
N-NO3

- (mgNO3
- L-1) 75 5,7 7,3 0,1 19,6 126,6 

P (mgPO4
3- L-1) 75 11,1 1,9 8,4 15,5 16,8 

Legenda: N = Número de amostras; Méd = Média; DVP = Desvio Padrão; Mín = Valor Mínimo; Máx = Valor 
Máximo; CV = Coeficiente de Variação.  
Fonte: Autoria própria. 

 

 

Os dados referentes à temperatura no líquido foram obtidos por automação, e os 

demais resultados da caracterização do esgoto sintético foram obtidos em 75 monitoramentos 

dos parâmetros de controle realizados durante a operação do sistema combinado, 

correspondente ao período de 13/04/2018 a 06/02/2019 (274 dias de operação). 

A temperatura mínima do esgoto sintético durante o experimento foi de 14,9 ºC e 

máxima de 24,1 ºC. Gerardi (2006) relata que a temperatura ótima para o melhor desempenho 

dos microrganismos anaeróbios e aeróbios é de aproximadamente 30 ºC, porém crítico para 

temperaturas próximas ou inferiores a 20 ºC.  
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O pH do esgoto sintético variou de 5,2 a 7,3, com média de 6,7, enquanto a média de 

alcalinidade à bicarbonato (AB) foi de 103 mgCaCO3 L-1 e de ácidos voláteis (AV) de 

73 mgHAc L-1. Segundo Lettinga (1996), o crescimento ótimo dos microrganismos produtores 

de metano situa-se na faixa de pH entre 6,6 e 7,4, e das bactérias acidogênicas entre 5,0 e 6,0.  

Na Tabela 11 pode ser observada variabilidade do coeficiente de variação superior a 

85% dos dados para os parâmetros oxigênio dissolvido, nitrito e nitrato. Para os dados de nitrito 

e nitrato esta variação pode ser justificada pela adição dos micropoluentes na etapa 1 que 

ocasionaram a elevação da concentração destes parâmetros no afluente.  

Com relação à matéria orgânica no esgoto sintético, as concentrações médias obtidas 

em termos de DQO(amostras brutas) foram de 539 mg L-1 e de COT de 96,9 mg L-1, o que possibilita 

classificar o esgoto sintético como de concentração média em termos de DQO e fraco em termos 

de COT segundo Metcalf e Eddy (2016).  

As concentrações médias de N-NTK no esgoto sintético foram de 60 mgNTK L-1 e de 

N-amoniacal de 44 mgNH4
+ L-1, correspondente a 73,3% do nitrogênio presente no esgoto 

sintético; e a concentração média de fósforo total foi de 11,1 mgPO4
3- L-1. Segundo Metcalf e 

Eddy (2016) estas concentrações médias indicam classificação como forte do esgoto sintético 

em termos de nitrogênio e fósforo. 

 

 

5.2 MICROPOLUENTES ORGÂNICOS NO SISTEMA COMBINADO 

 

 

Neste tópico foram discutidos os resultados da etapa 1 na comparação das condições 

de operação 1 e 2. Nestas condições foram mantidos vazão de aeração constante de 5 L min-1 

no reator aeróbio e TDH de 8 h em cada reator. A variação foi feita apenas da concentração da 

dosagem de micropoluentes, sendo: na condição 1 - etinilestradiol de 0,003 mg L-1, ibuprofeno 

de 0,0025 mg L-1 e paracetamol de 0,3 mg L-1 e dobrado a dosagem na condição 2. 

Na Tabela 12 é apresentado um resumo dos resultados dos parâmetros de controle 

operacional obtidos durante a operação do sistema combinado em termos de TL, pH, AB, AT, 

AV, OD e ORP. 
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Tabela 12 - Resumo dos resultados físico-químicos obtidos em termos de TL, pH, AB, AT, AV, OD e ORP nas 
condições 1 e 2. 

Parâmetros Condição 1 (1xMOPs) Condição 2 (2xMOPs) 
P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

 N 23 23 23 22 8 8 8 8 

TL 
(ºC) 

Méd 17,1 17,5 17,5 17,9 16,7 17,3 17,2 17,6 
DVP 1,3 1,4 1,4 2,4 1,1 1,1 1,1 1,1 
Mín 16,8 15,0 14,9 15,3 13,6 14,1 13,8 14,4 
Máx 19,7 20,9 20,6 21,2 18,3 19 18,9 19,4 
CV 9,0 8,0 7,8 13,5 6,9 6,6 6,7 6,6 

pH 

Méd 6,7 7,1 6,7 6,8 6,1 6,9 5,2 6,4 
DVP 0,3 0,2 0,6 0,4 0,5 0,1 0,4 0,3 
Mín 6,2 6,8 5,9 6,1 5,2 6,7 4,5 5,7 
Máx 7,3 7,5 7,9 7,5 6,8 7,2 5,8 6,8 
CV 3,8 2,5 9,5 5,8 7,7 2,1 7,2 5,2 

AB 
(mgCaCO3 L-1) 

Méd 123 232 24 35 93 195 0 12 
DVP 34,8 33,4 30,7 29,1 8,7 21,5 2,3 2,5 
Mín 61 143 0 8 76 155 0 7 
Máx 196 299 108 115 104 228 4,7 15 
CV 28,4 14,4 125,5 82,2 9,4 11,0 75,76 20,3 

AT 
(mgCaCO3 L-1) 

Méd 174 262 35 45 136 209 6 19 
DVP 35,8 38,2 33,0 31,4 6,1 22,9 2,1 3,8 
Mín 101 156 3 10 122 161 4 13 
Máx 236 332 123 129 140 235 11 24 
CV 20,6 14,6 95,3 69,7 4,5 11,0 34,6 20,2 

AV 
(mgHAc L-1) 

Méd 72,2 41,5 14,4 13,6 60,6 19,3 8,8 9,1 
DVP 19,7 18,1 5,6 5,1 8,0 6,7 3,8 3,1 
Mín 40,8 16,7 1,8 3,0 46,3 8,9 1,6 3,0 
Máx 117,4 72,2 28,3 24,8 72,7 14,2 14,2 13,2 
CV 27,3 43,6 38,8 37,4 13,3 34,7 43,5 34,1 

OD 
(mg L-1) 

Méd 0,17 0,45 6,05 4,12 0,09 0,12 5,79 3,91 
DVP 0,14 0,59 0,58 0,60 0,01 0,03 0,15 0,34 
Mín 0,02 0,07 5,18 3,45 0,08 0,07 5,55 3,28 
Máx 0,51 2,51 7,11 5,31 0,12 0,17 5,98 4,44 
CV 82,5 129,9 9,5 14,5 14,3 27,5 2,62 8,79 

ORP 
(mV) 

Méd -122 -130 205 202 -123 -127 184 181 
DVP 10,9 9,2 12 11,7 12,9 11,8 24,5 25,4 
Mín -100 -113 233 181 -110 -112 141 133 
Máx -145 -156 178 242 -144 -151 211 205 
CV 8,9 7,1 5,8 5,8 10,5 13,3 13,3 14,0 

Legenda: N = Número de amostras; Méd = Média; DVP = Desvio Padrão; Mín = Valor Mínimo; Máx = Valor 
Máximo; CV = Coeficiente de Variação; P1 = Afluente; P2 = Efluente do Reator Anaeróbio; P3 = Efluente do 
Reator Aeróbio; P4 = Efluente Final; 1xMOPs = Concentração normal; 2xMOPs = Concentração dobrada. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

Conforme pode ser observado na Tabela 12, os coeficientes de variação mantiveram-

se abaixo de 15% para os parâmetros TL, pH e ORP em ambas as condições e seus respectivos 

pontos de amostragem. A baixa variação da temperatura e pH pode facilitar a adaptação dos 

microrganismos e consequentemente da eficiência do sistema de tratamento.  
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Os resultados médios das amostras de temperatura do líquido variaram entre 17,1 e 

17,9 ºC na condição 1 e entre 16,7 e 17,6 ºC na condição 2. De acordo com Seghezzo et al. 

(1998), a faixa ótima da temperatura para que ocorra o processo anaeróbio é de 30 ºC a 40 ºC. 

Embora tenham sido registrados alguns valores baixos de temperatura, a remoção da matéria 

orgânica foi superior a 90% em ambas as condições de operação. 

Os valores do pH nas amostras do efluente do reator anaeróbio (ponto P2) foram de 

7,1 (condição 1) e de 6,9 (condição 2), e tais resultados estão na faixa ótima de crescimento das 

arquéias metanogênicas. Para Metcalf e Eddy (2016), a faixa ótima do pH é de 6,6 a 7,4 em 

sistemas de tratamento anaeróbio em que se deseja uma boa produção de biogás, em especial o 

metano.  

Segundo Surampalli et al. (1997), a faixa ótima do pH para nitrificação é de 7,5 a 8,0, 

sendo que a velocidade de nitrificação decresce significativamente em pH inferiores a 6,8 e 

pode ser de 80 a 90% menor na faixa de pH de 5,8 a 6,0 quando comparado ao pH 7,0. Outro 

fator que deve ser considerado é que o pH do biofilme pode ser diferente do pH em amostras 

do líquido em reatores de leito fixo.  

Além da temperatura e do pH outro fator que pode ser limitante no processo de 

nitrificação é a concentração de oxigênio dissolvido presente no meio. As concentrações médias 

de OD no efluente do reator aeróbio (ponto P3) foram de 6,05 mg L-1 na condição 1 e de 

5,79 mg L-1 na condição 2. 

Para que ocorra o processo de desnitrificação de forma a utilizar o nitrito e/ou nitrato 

como aceptor final de elétrons é necessário que a concentração do oxigênio dissolvido seja 

inferior a 1 mg L-1. Nota-se que as concentrações médias do oxigênio dissolvido nas amostras 

do efluente final (Ponto P4) resultaram superiores a este valor, e iguais a 4,12 mg L-1 na 

condição 1 e a 3,92 mg L-1 na condição 2, o que pode inibir tal processo.  

Na Tabela 12 é possível verificar que os coeficientes de variação para a alcalinidade a 

bicarbonato e ácidos voláteis resultaram superiores a 35% nas amostras do efluente do reator 

anaeróbio (ponto P2) e do efluente do reator aeróbio (ponto P3) em ambas as condições. Essa 

variação pode ser justificada pela ocorrência dos processos de nitrificação com consumo e 

desnitrificação com geração da alcalinidade a bicarbonato, respectivamente.  

A produção da alcalinidade foi observada nas amostras de efluente do reator anaeróbio 

(ponto P2) em ambas as condições, com valores superiores ao afluente com valores médios de 

AB e AT em 232 mgCaCO3 L-1 e 262 mgCaCO3 L-1 na condição 1 e de 195 mgCaCO3 L-1 e 

209 mgCaCO3 L-1 na condição 2. Tal aumento pode indicar possível equilíbrio bioquímico 
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entre as arquéias metanogênicas e as bactérias acidogênicas/acetogênicas do processo 

anaeróbio.  

Por outro lado, foi observada diminuição da alcalinidade a bicarbonato e da 

alcalinidade total nas amostras do efluente do reator aeróbio (ponto P3) em ambas as condições, 

com valores médios de 24 mgCaCO3 L-1 e 35 mgCaCO3 L-1 na condição 1 e de 0 mgCaCO3 L-

1 e 6 mgCaCO3 L-1 na condição 2, respectivamente. Apesar da diminuição da alcalinidade, a 

estabilidade do sistema não foi afetada, uma vez que as concentrações de ácidos voláteis 

diminuíram do afluente (ponto P1) para o efluente final (ponto P4).  

Oliveira Netto e Zaiat (2012) avaliaram um reator anaeróbio-aeróbio de leito fixo e 

fluxo ascendente, com recirculação da fase líquida, em escala piloto com volume total de 6,8 L, 

no tratamento de esgotos sanitários. Os autores observaram que após o início do processo de 

nitrificação os valores médios da alcalinidade a bicarbonato também diminuíram de 

114 mgCaCO3 L
-1 para 55 mgCaCO3 L

-1. 

Wu et al. (2018) relatam que na China os principais tipos de tratamentos biológicos 

empregados para a remoção de carbono e nitrogênio são sistemas baseados em variações de 

processos anaeróbios-anóxicos-aeróbios (A2O), anaeróbio-aeróbio-anóxico-aeróbio (AOAO) e 

aeróbio-anóxico-aeróbio (OAO). Os autores relatam que estes processos possuem dois gargalos 

técnicos, o primeiro reside na construção de uma série de reatores biológicos que promovam a 

remoção dos compostos nitrogenados e fosforados; o segundo requer um consumo considerável 

de agentes alcalinos, que são utilizados para neutralizar o excesso de prótons produzidos 

durante a nitrificação devido ao alto consumo de alcalinidade. 

Na Tabela 13 são apresentados os resultados dos parâmetros de controle operacional: 

Carbono orgânico total (COT), DQOamostras brutas e filtradas, nitrogênio total Kjeldahl (N-NTK), 

nitrogênio amoniacal (N-amoniacal), nitrito (N-NO2
-), nitrato (N-NO3

-) e fósforo total (P).  

Na Figura 5 são apresentados os gráficos referentes à variação da DQOamostras brutas, 

nitrogênio total Kjeldahl, nitrogênio total e fósforo total nas amostras do afluente e efluente 

final nas condições 1 e 2. 
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Tabela 13 - Resumo dos resultados físico-químicos obtidos em termos de DQOamostras brutas e filtradas, COT, N-NTK, 
N-amoniacal, N-NO2

-
,  N-NO3

- e P nas condições 1 e 2. 

Parâmetros Condição 1 (1xMOPs) Condição 2 (2xMOPs) 
P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

 N 23 23 23 22 8 8 8 8 

DQOamostras brutas 

(mg L-1) 

Méd 539 184 75 35 495 202 85 29 
DVP 74,7 77,4 41,0 14,7 38,3 105,2 35,2 5,0 
Mín 410 107 30 6 440 92 47 21 
Máx 716 184 75 58 553 398 155 37 
CV 13,9 42 54,4 42,2 7,7 52,0 41,6 17,4 

 % - - - 93,4 - - - 94,2 

DQOamostras filtradas 

(mg L-1) 

Méd 317 131 37 22 260 106 29 22 
DVP 46,0 39,7 15,9 12,3 41,6 50,5 6,2 6,3 
Mín 241 76 16 1 201 44 18 13 
Máx 406 257 72 49 333 201 37 30 
CV 14,5 30,3 42,9 55,7 16,0 47,6 21,2 28,6 

 % - - - 92,8 - - - 91,5 

COT 

(mg L-1) 

Méd 111,8 54,3 13,3 12,7 85,8 35,0 9,7 7,2 
DVP 15,8 12,2 3,1 3,5 13,7 16,7 2,1 2,1 
Mín 90,9 31,6 9,0 9,0 66,2 14,6 6,0 4,4 
Máx 159,2 79,5 22,2 21,8 110,0 66,3 12,2 9,8 
CV 14,2 22,5 23,6 27,5 16,0 47,6 21,2 28,6 

 % - -  91,5 - - - 91,5 

N-NTK 
(mgNTK L-1) 

Méd 65,2 58,7 24,2 22,4 50,6 52,2 8,3 5,7 
DVP 9,3 13,7 7,6 6,5 3,3 5,6 1,6 1,3 
Mín 48,1 40,1 15,4 13,8 45,2 44,2 6,2 3,2 
Máx 83,5 99,9 48,5 43,7 56,1 60,3 10,7 7,5 
CV 14,3 31,4 31,4 28,9 6,5 10,7 19,7 22,2 

 % - - - 65,8 - - - 88,8 

N-amoniacal 
(mgNH4+ L-1) 

Méd 44,5 49,0 17,1 17,9 42,4 45,8 6,1 4,2 
DVP 5,6 5,5 5,5 6,8 1,5 2,6 1,5 1,1 
Mín 36,9 39,3 8,6 8,5 40,2 41,4 2,8 1,6 
Máx 59,7 57,7 34,2 31,2 44,6 49,9 8,1 4,8 
CV 12,7 11,2 39,1 38,2 3,7 2,6 24,6 25,8 

 % - - - 59,8 - - - 90,2 

N-NO2- 
(mgNO2- L-1) 

Méd 0,024 0,028 1,003 0,910 0,012 0,028 0,874 0,807 
DVP 0,01 0,01 0,19 0,14 0,01 0,024 0,44 0,38 
Mín 0,011 0,012 0,575 0,495 0,002 0,006 0,259 0,376 
Máx 0,063 0,046 1,404 1,105 0,018 0,076 1,409 1,392 
CV 49,3 39,3 19,1 15,7 46,9 85,7 51,4 47,1 

N-NO3- 
(mgNO3- L-1) 

Méd 12,8 4,4 24,7 22,8 14,9 4,4 23,0 22,6 
DVP 6,5 2,6 5,2 5,0 1,8 1,8 2,3 4,1 
Mín 0,5 0,7 15,3 11,8 11,2 2,4 18,2 15,3 
Máx 19,6 9,2 32,6 33,1 16,7 7,3 26,1 27,8 
CV 50,9 58,4 21,1 22,0 12,2 40,3 10,1 18,3 

P 
(mg PO43- L-1) 

Méd 13,1 12,6 11,9 9,0 13,3 12,8 10,6 6,2 
DVP 1,0 0,7 0,7 0,7 0,3 1,0 0,3 0,2 
Mín 11,8 11,8 10,4 8,1 12,9 11,9 10,1 6,0 
Máx 15,5 14,1 13,0 10,6 13,7 14,7 11,0 6,5 
CV 7,6 5,3 6,3 7,7 2,1 7,5 2,7 2,6 

 % - - - 31,5 - - - 53,1 
Legenda: N = Número de amostras; Méd = Média; DVP = Desvio Padrão; Mín = Valor Mínimo; Máx = Valor 
Máximo; CV = Coeficiente de Variação; % = Eficiência de Remoção; P1 = Afluente; P2 = Efluente do Reator 
Anaeróbio; P3 = Efluente do Reator Aeróbio; P4 = Efluente Final; 1xMOPs = Concentração normal; 2xMOPs = 
Concentração dobrada. 
Fonte: Autoria própria. 
.
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Figura 5 - Variação da DQOamostras brutras, Fósforo Total (P), N-NTK e NT  nas amostras do afluente e efluente do sistema combinado na Etapa 1. 

  

  
 
Fonte: Autoria própria.
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Como pode ser observado na Tabela 13, os dados referentes às condições 1 e 2 

apresentam que as eficiências médias de remoção da matéria orgânica em termos de 

DQOamostras brutas e DQOamostras filtradas do sistema, foram de 93,4 e 92,8% na condição 1 e de 94,2 

e 91,5% na condição 2. Ao aplicar o Teste U de Mann-Whitney não foi obtida diferença 

significativa (p-valor = 0,1854) em termos de DQOamostras brutas ao comparar as condições da 

etapa 1. 

 Alexandre et al. (2011) afirmaram que a remoção de matéria orgânica em termos de 

DQOamostras filtradas reflete o que realmente é metabolizado pelo consórcio microbiano. Neste 

contexto observam-se concentrações abaixo de 40 mg L-1 no efluente aeróbio (P3), em ambas 

as condições, o que pode ser um fator limitante para que ocorra o processo de desnitrificação 

no reator anóxico. 

Na Resolução Sema 21/2009 do estado do Paraná é determinada concentração de 

matéria em termos de DQO de 225 mg L-1 como padrão máximo de lançamento de esgotos 

sanitários. Assim, verifica-se que o sistema combinado foi eficiente na remoção deste parâmetro 

com concentrações máximas de 58 (14,7) mg L-1 na condição 1 e de 37 (17,4) mg L-1 na 

condição 2 no efluente final (P4). 

As eficiências médias do efluente do reator anaeróbio (P2) para DQOamostras brutas e 

DQOamostras filtradas foram de 65,5 e 58,4%, respectivamente, para a condição 1 e de 60,1 e 60,5%, 

respectivamente, para a condição 2. Oliveira Netto e Zaiat (2012) obtiveram eficiência média 

de remoção de matéria orgânica de 77% em um reator em escala de bancada (6,8 L) estritamente 

anaeróbio, operado com TDH de 10 h no tratamento de esgoto sanitário. 

Liu et al. (2020) investigaram o desempenho da remoção simultânea de carbono (C), 

nitrogênio (N) e fósforo (P) alterando-se os tempos de ciclo em um sistema de reator anaeróbio-

aeróbio-anóxico em batelada (AOA-SBR – 10 L) no tratamento de esgoto sanitário. Os 

resultados mostraram que o sistema AOA-SBR alcançou alta eficiência de remoção simultânea 

de C, N e P com um tempo de ciclo de 6 h, com eficiência média de remoção para DQO, TN e 

P de 96,81%, 96,32% e 94,33%, respectivamente. 

As eficiências médias de remoção de N-NTK e N-amoniacal do sistema combinado 

resultaram em 65,8 e 59,8% na condição 1, respectivamente, e em 88,8 e 90,2% na condição 2, 

respectivamente. Ao aplicar o Teste U de Mann-Whitney foi observada diferença significativa 

em termos de N-NTK e N-amoniacal entre as condições 1 (p-valor 0,0068) e 2 (p-valor 0,0086), 

respectivamente. 
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Madigan, Martinko e Parker (2000) ressaltam que o tempo de conversão do nitrogênio 

amoniacal a nitrito é de 8 h pelas bactérias do gênero Nitrossomonas e da conversão completa 

de nitrogênio amoniacal a nitrato via nitrito é de 10 h com auxílio das bactérias do gênero 

Nitrobacter. Mesmo com TDH de 8 h no reator aeróbio que promove a nitrificação, pode-se 

observar alta taxa de conversão de N-amoniacal a nitrato (24,7 mgNO3
- L-1 na condição 1 e 

23,0 mgNO3
- L-1 na condição 2) e baixo acúmulo de nitrito (1,003 mgNO2

- L-1 na condição 1 e 

0,874 mgNO2
- L-1 na condição 2). 

Liu et al. (2013) avaliaram um sistema anaeróbio (TDH 2 h), aeróbio (TDH 2 h) e 

anóxico (TDH 4 h) combinado no tratamento de esgoto sanitário sintético com concentrações 

afluentes DQO 300 mg L-1, NT 50 mgNH4
+ L-1 e P 3,8 mg PO4

3- L-1 e baixa concentração de 

OD 1,2 ± 0,2 mg L-1. Os autores obtiveram eficiências de remoção de NT e P superiores a 90% 

e 99%, respectivamente, a desnitrificação foi causada principalmente pelo poli-β-

hidroxibutirato (PHB), que aumentou através do encurtamento do TDH no reator aeróbio. Os 

resultados demonstraram que o NT foi removido por nitrificação e desnitrificação simultânea 

(NDS) e a remoção de fósforo pelo processo de desnitrificação no sistema AOA contínuo. 

Na literatura comumente são reportadas concentrações de nitrito e nitrato próximas a 

0 mgNO3
- L-1 para esgoto sanitário. Como podem ser observadas na Figura 5 ocorrem variações 

nas concentrações de NT no afluente sintético que podem ser justificadas pela adição dos 

micropoluentes que alteraram as concentrações do nitrato com médias de 12,8 mgNO3
- L-1 na 

condição 1 e de 14,9 mgNO3
- L-1 na condição 2. O mesmo ocorre para os parâmetros 

DQOamostras brutas (410 a 716 mg L-1) e NTK (48,1 a 83,5 mgNTK L-1) na condição 1.  

As eficiências médias de remoção de fósforo obtidas no sistema combinado foram de 

31,5 e 53,1% nas condições 1 e 2, respectivamente. Ao aplicar o Teste U de Mann-Whitney 

para comparação das condições 1 e 2 em termos de fósforo total, foi verificada diferença 

significativa (p- valor = 0,0014) (Tabela 13). 

Tsuneda et al. (2006) avaliaram um processo anaeróbio-aeróbio-anóxico usando um 

reator de batelada sequencial (SBR) para a remoção simultânea de fósforo e nitrogênio de 

esgoto sanitário, com suplementação de carbono (40 mg L-1) As eficiências médias de remoção 

de nitrogênio e fósforo foram de 83% e 92%, respectivamente.  

Os autores provaram que organismos acumuladores de fosfato (PAOs) foram capazes 

de utilizar nitrito como aceptor de elétrons, os chamados organismos acumuladores de fosfato 

desnitrificantes (DPAOs). Eles concluíram que o processo AOA permite que os DPAOs 
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participem ativamente da remoção simultânea de nitrogênio e fósforo em um SBR quando uma 

quantidade adequada de substrato de carbono é fornecida no início das condições aeróbias. 

Ao comparar com os resultados obtidos percebemos que as concentrações de carbono 

em termos de COT na entrada do reator aeróbio eram de 54,3 mg L-1 (condição 1) e 35,0 mg L-

1 (condição 2). Apesar da condição 2 apresentar valores da concentração de carbono um pouco 

abaixo do que o relacionado pelos autores (40 mg L-1), foi nesta condição que o sistema 

combinado obteve as melhores eficiências de remoção de fósforo (31,5% condição 1 e 53,1% 

condição 2). 

Na Tabela 14 são apresentados os resultados obtidos da relação AB/N-amoniacal, 

eficiências médias de remoção de N-NTK, N-amoniacal, NT e eficiências médias dos processos 

de nitrificação e desnitrificação.  

 

 
Tabela 14 - Relação AB/N-amoniacal e eficiências obtidas da série nitrogenada na etapa 1. 

Parâmetros Condição 1 (1xMOPs) Condição 2 (2xMOPs) 
Méd DVP Mín Máx CV Méd DVP Mín Máx CV 

Relação AB/N-amoniacal 6,58 0,98 4,64 8,07 14,9 4,92 0,54 3,82 5,69 11,0 
% de Remoção de N-NTK 65,8 7,8 39,6 77,5 11,8 88,8 2,3 86,7 93,5 2,6 

% de Remoção de N-amoniacal 59,8 14,6 24,0 77,1 24,4 90,2 2,5 88,6 96,1 2,8 
% de Remoção de NT 28,6 10,0 11,9 52,4 34,9 42,7 9,9 31,1 61,5 23,3 

% de Nitrificação 63,1 8,7 32,9 76,0 13,7 83,5 4,0 76,3 87,4 4,7 
% de Desnitrificação 43,2 13,4 25,0 75,8 31,4 47,8 9,8 35,6 65,8 20,4 

Legenda: Méd = Média; DVP = Desvio Padrão; Mín = Valor Mínimo; Máx = Valor Máximo; CV = Coeficiente 
de Variação; 1xMOPs = Concentração normal; 2xMOPs = Concentração dobrada. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

A produção média de alcalinidade a bicarbonato para o reator anaeróbio foi de 

109 mgCaCO3 L-1 (condição 1) e 102 mgCaCO3 L-1 (condição 2), enquanto ocorreu uma 

diminuição no reator aeróbio de -208 mgCaCO3 L-1 (condição 1) e -195 mgCaCO3 L-1 

(Condição 2), e leve aumento no reator anóxico de 11 mgCaCO3 L-1 (condição 1) e 

12 mgCaCO3 L-1 (condição 2). 

A relação média de AB/N-amoniacal obtida para as condições 1 e 2 foi de 6,58 e 4,92, 

respectivamente. Segundo Metcalf e Eddy (2016), o valor teórico gasto da alcalinidade a 

bicarbonato para oxidar 1 mg de N-NH4
+ é de 7,1. Apesar do valor obtido da relação AB/N-

amoniacal na condição 1 ser mais próximo do valor teórico, as melhores eficiências de 

nitrificação foram observadas na condição 2. É provável que o aumento da concentração de 

MOPs possa ter contribuído na melhora no processo de nitrificação. 
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As eficiências de nitrificação e desnitrificação do sistema combinado foram de 63,1 e 

43,2%, respectivamente na condição 1, de e 83,5 e 47,8% na condição 2, respectivamente. Ao 

aplicar o Teste U de Mann-Whitney, foi notada diferença significativa entre as condições 1 e 2 

em termos de nitrificação (p-valor = 0,0013) e em termos de desnitrificação (p-valor = 0,0430). 

A relação média DQOamostras brutas/N-NTK para o processo de nitrificação foram de 3,06 

e 3,18, respectivamente, e para o processo de desnitrificação (DQOamostras brutas/N-NO3
-) foram 

de 3,74 e 3,68 nas condições 1 e 2, respectivamente. Metcalf e Eddy (2016) relatam que para 

promover o bom desempenho do processo de nitrificação tal relação deve ser menor que 3, 

enquanto para o processo de desnitrificação deve ser maior que 5.  

Apesar dos valores das relações C/N estarem próximos tanto na nitrificação quanto na 

desnitrificação, em ambas as condições nota-se que a condição 2 apresentou as melhores 

eficiências, tal fato pode estar relacionado com o aumento da concentração dos MOPs na 

condição 2 o que pode ter auxiliado neste aumento das eficiências dos processos de nitrificação 

e desnitrificação. 

Pelaz et al. (2018) avaliaram o efeito da relação C/N no pós tratamento de um reator 

tipo UASB com membrana em condições psicrofílicas (18 ºC). O sistema consistia de em um 

reator de leito fixo anóxico (20 L) seguido por reator de leito fixo aeróbio (40 L), o meio suporte 

utilizado no reator anóxico foi anéis de PVC corrugado, enquanto o aeróbio utilizou o 

Filtralite®, com TDH de 1h e 2h respectivamente, com adição de metanol para a variação da 

relação C/N. \A temperatura foi mantida constante a 18 ºC, com variação da taxa de recirculação 

(100, 200, 300, 400, 500 e 600%) e da relação C/N (1,09; 1,12; 2,59; 3,74; 3,94; 4,87; 5,37 e 

8,25). 

Os autores observaram as melhores eficiências de remoção de DQO (96%) e nitrogênio 

total (87,1%), na taxa de recirculação de 600% e relação C/N 8,25. Eles afirmam que a taxa de 

recirculação de 600% não contribui para o melhor desempenho do sistema e sim a relação C/N 

de 8,25 que aumentou a disponibilidade de carbono para as comunidades microbianas. 

Como pode ser observado na Tabela 14 a eficiência média de remoção do Nitrogênio 

Total (NT) para o sistema combinado foi de 28,6% na condição 1 e de 42,7% na condição 2. 

Ao aplicar o Teste U de Mann-Whitney para comparar as condições 1 e 2 em termos de NT, 

obteve-se diferença significativa entre as condições 1 e 2 (p-valor = 0,0002). 

Zhou e Xu (2019) avaliaram o efeito da temperatura e da relação C/N em um sistema 

combinado de biofiltros anaeróbio-aeróbio no tratamento de esgoto sanitário. Três sistemas 

combinados idênticos foram montados, os sistemas consistiam em duas colunas de filtro 
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paralelas com 200 cm de altura e 5,5 cm de diâmetro interno, o meio suporte utilizado foi rocha 

vulcânica, taxa de recirculação de 100% e velocidade do fluxo ascendente de 1 m h-1, com 

variação de temperatura (10, 15 e 20 ºC) e relação C/N (5, 7,5 e 10). 

Os autores observaram que as eficiências de remoção de DQO e nitrogênio amoniacal 

em todas as condições foram superiores a 92% e 82% respectivamente, enquanto a remoção de 

nitrogênio total para a relação C/N 5 (67,1% a 20 ºC, 66% a 15 ºC e 64,5% a 10 ºC), C/N 7,5 

(71,4% a 20 ºC, 69,7% a 15 ºC e 68,3% a 10 ºC) e C/N 10 (74,1% a 20 ºC, 73,4% a 15 ºC e 

66% a 10 ºC). 

Na Tabela 15 são apresentados os resultados dos parâmetros paracetamol (PAR), 

Ibuprofeno (IBU) e Etinilestradiol (EE2) na condição 1. 

 

 
Tabela 15 - Resumo dos resultados das concentrações MOPs obtidos na condição 1. 

Parâmetros Condição 1 (1xMOPs) 
P1 P2 P3 P4 

 N 6 6 6 6 

PAR 

(𝝁g L-1) 

Méd 6,5 1,23 0,04 0,02 
DVP 4,7 1,48 0,03 0,02 
Mín 0,36 0,04 0,01 0,00 
Máx 11,1 3,36 0,09 0,04 
CV 74,0 120,5 70,2 75,7 

 % - - - 97,0 

IBU 

(𝝁g L-1) 

Méd 21,0 2,69 0,04 0,05 
DVP 18,4 2,4 0,02 0,02 
Mín 0,52 0,37 0,00 0,04 
Máx 49,1 5,32 0,07 0,09 
CV 87,5 88,9 54,4 39,8 

 % - - - 96,9 

EE2 

(𝝁g L-1) 

Méd 200 211 116 107 
DVP 99,8 147,6 91,3 39,0 
Mín 66,3 35,6 19,4 72,8 
Máx 336,1 416,7 244 180,4 
CV 49,7 69,7 78,5 36,4 

 % - - - 36,1 
Legenda: N = Número de amostras; Méd = Média; DVP = Desvio Padrão; Mín = Valor Mínimo; Máx = Valor 
Máximo; CV = Coeficiente de Variação; % = Eficiência de Remoção; P1 = Afluente; P2 = Efluente do Reator 
Anaeróbio; P3 = Efluente do Reator Aeróbio; P4 = Efluente Final; 1xMOPs = Concentração normal; 2xMOPs = 
Concentração dobrada. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

Na Figura 6 são apresentados os gráficos da produção do biogás relacionando a 

temperatura do líquido e a eficiência de remoção da matéria orgânica em termos de 

DQOamostras brutas no reator anaeróbio. 
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Figura 6 - Variação da produção de Biogás conforme a temperatura (a) e eficiência de remoção de DQOamostras 

brutas (b) na etapa 1. 

  
(a) 

  
(b) 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Como pode ser observado na Tabela 15, as eficiências médias de remoção foram de 

97,0% para o PAR, 96,9% para o IBU e 36,1% para o EE2. Salgado et al. (2011) observaram a 

eficiência de remoção de MOPs em ETE municipal de lodos ativados com desinfecção por UV, 

eles avaliaram os sistema de forma separada afim de observar o efeito da remoção biológica, 

remoção por adsorção no lodo e remoção por UV, e classificaram a remoção de cada MOP de 

estudo em baixa (eficiências abaixo de 25%) médias (eficiências entre 25 e 75%) e alta 

(eficiências superiores a 75%).  
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Os autores observaram eficiências de remoção biológica dos MOPs diclofenaco 

(baixa) e ibuprofeno (alta), para a remoção por adsorção no lodo o diclofenaco (média) e 

ibuprofeno (baixa), e para remoção por UV tanto o diclofenaco com o ibuprofeno obtiveram 

eficiências médias. E com o balanço de massa os autores concluíram que o principal mecanismo 

de remoção dos MOPS estudados na ETE era biológico (45%), seguido por adsorção (33%) e 

radiação UV (22%). 

Como pode ser observado na Figura 6 após a adição dos micropoluentes no afluente 

sintético ocorreu diminuição da produção do biogás de 2,7 L d-1 para 0,3 L d-1, sendo 

necessários quase 30 dias para que produção aumentasse para 1,0 L d-1. Segundo Lu et al. 

(2016) a presença de micropoluentes no efluente contribui negativamente para a produção do 

biogás. 

Na Figura 6 é possível observar que logo após o aumento da concentração dos 

micropoluentes no afluente, ocorreu maior variação das eficiências (entre 28 a 64,8%) obtidas 

para remoção de matéria orgânica em termos de DQOamostras brutas no reator anaeróbio, e que após 

o período de 10 dias esta variação diminui (52,5 a 79,3%).  

Foi possível concluir que o aumento da concentração dos micropoluentes da condição 

1 para a condição 2 foi o principal fator para o aumento da eficiência de remoção em termos de 

N-NTK em 34%, N-amoniacal em 50% e NT em 49% e fósforo total em 68% em relação aos 

valores obtidos na condição 1. 

Na Tabela 16 são apresentados os resultados dos coeficientes de correlação de 

Spearman entre os MOPs e de outros parâmetros no efluente de cada reator. Os valores em 

negrito são estatisticamente significativos (p < 0,05). 
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Tabela 16 - Correlação de Spearman entre os MOPs e os parâmetros de controle dos reatores anaeróbio, aeróbio 
e anóxico. 

 Efluente Ibuprofeno Paracetamol Etinilestradiol 

T 
Anaeróbio -0,600 0,143 0,200 
Aeróbio -0,257 0,257 -0,257 
Anóxico -0,200 0,886 0,371 

OD 
Anaeróbio -0,143 0,600 0,886 
Aeróbio -0,486 -0,086 0,371 
Anóxico 0,086 0,600 0,086 

pH 
Anaeróbio 0,488 -0,366 -0,366 
Aeróbio -0,371 0,371 0,314 
Anóxico -0,155 0,776 0,776 

ORP 
Anaeróbio 0,029 0,714 0,771 
Aeróbio 0,115 -0,689 0,000 
Anóxico -0,600 0,429 0,429 

DQOamostras brutas 

Anaeróbio 0,257 -0,086 0,543 
Aeróbio -0,257 -0,543 -0,429 
Anóxico 0,600 -0,143 0,143 

COT 
Anaeróbio 0,029 0,257 0,886 
Aeróbio -0,314 0,429 0,429 
Anóxico -0,143 0,829 0,771 

N-amoniacal 
Anaeróbio 0,429 1,000 0,600 
Aeróbio -0,371 0,371 0,314 
Anóxico -0,429 0,771 0,600 

N-NO3- 
Anaeróbio -0,086 0,371 0,771 
Aeróbio -0,086 -0,143 0,257 
Anóxico 0,200 -0,657 -0,257 

P 
Anaeróbio 0,804 0,172 -0,402 
Aeróbio 0,771 0,714 0,200 
Anóxico 0,143 -0,829 -0,771 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Na correlação da eficiência de remoção do ibuprofeno e outros parâmetros (Tabela 16) 

foi observado que a DQO no efluente do reator anóxico e a concentração do fósforo no efluente 

dos reatores anaeróbio e aeróbio foram os únicos parâmetros significativamente 

correlacionados com a remoção do ibuprofeno. Para a remoção do paracetamol foi observada 

correlação significativa nas amostras do efluente entre os dados da temperatura no reator 

anóxico, OD nos reatores aneróbio e anóxico, pH no reator anóxico, ORP no reator anaeróbio, 

COT no reator anóxico, N-Amoniacal nos reatores anaeróbio e anóxico e fósforo no reator 

aeróbio. 

Os valores do OD no reator anaeróbio, pH no reator anóxico, ORP no reator anóxico, 

DQO, COT e nitrato no reator anaeróbio, e N-amoniacal nos reatores anaeróbio e anóxico foram 

significativamente correlacionados com a remoção do EE2. 

A biodegradação de micropoluentes tem sido atribuída ao aumento da atividade de 

amônia monooxigenases (AMO) presentes em bactérias oxidantes de amônia (BOA), porque 
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estas enzimas são capazes de biotransformar muitos compostos orgânicos, de hidrocarbonetos 

alifáticos a produtos farmacêuticos (YI; HARPER, 2007; HELBLING et al., 2012). Entretanto, 

outros estudos não encontraram influência das BOAs na remoção de certos produtos MOPs, 

como ibuprofeno (IBP) e naproxeno (NPX), nos MBBR de biofilme para tratamento de águas 

residuárias (FALÅS et al., 2012) ou em biofiltros (RATTIER at al., 2014). 

Fernandez-Fontaina et al. (2016) avaliaram o efeito das condições de nitrificação, 

nitratação e microrganismos heterotróficos na biotransformação de vários produtos MOPs em 

sistema de lodos ativados por nitrificação altamente enriquecido pela ativação seletiva de 

bactérias oxidantes de amônia (BOA), bactérias oxidantes de nitrito (BON) e bactérias 

heterotróficas. Os nitrificadores apresentaram capacidade notável de processar o ibuprofeno 

devido à hidroxilação pela amônia monooxigenase (AMO) para produzir 2-hidroxi-ibuprofeno; 

o naproxeno também foi biotransformado sob condições de nitrificação. Por outro lado, as 

atividades nitrificantes e heterotróficas foram ineficazes para diclofenaco, diazepam, 

carbamazepina e trimetoprim. 

Os autores também concluíram que neste tipo de sistema as bactérias nitrificantes e 

heterotróficas são ineficazes para biodegradação de trimetoxim Prim (TMP), diclofenaco 

(DCF), carbamazepina (CBZ) e diazepam (DZP). A recalcitrância desses compostos a serem 

degradados pela AMO está ligada à presença de halogênio (DCF e DZP), grupos aromáticos 

heterocíclicos de nitrogênio (CBZ, DZP,TMP e sulfametoxazol (SMX), aminas aromáticas 

(DCF, SMX e TMP) e amidas (SMX e CBZ) em suas estruturas químicas. 

Yi e Harper (2007) avaliaram a ligação entre nitrificação e biotransformação do 17α-

etinilestradiol (EE2) utilizando culturas enriquecidas de bactérias autotróficas oxidantes de 

amônia. Experimentos em lote mostraram que o anel α do EE2 é o local das reações eletrofílicas 

de iniciação, incluindo conjugação e hidroxilação. EE2 e nitrogênio amoniacal foram 

degradados na presença de amônia monooxigenase (AMO). A taxa de biotransformação EE2 

aumentou de 1,1 para 4,1 μmolEE2 gSSV-1 h-1, enquanto a taxa de biotransformação NH3 

aumentou de 0,3 para 3,1 molNH3 gSSV-1 h-1. 
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5.3 RECIRCULAÇÃO NO SISTEMA COMBINADO 

 

 

Neste tópico foram discutidos os resultados da comparação das condições de operação 

3, 4 e 5. Nestas condições foram mantidos a vazão de aeração de 5 L min-1 intermitente 3:1, ou 

seja, 3 h ligada e uma hora desligada, e o TDH de 8 h em cada reator. Foi aplicada variação da 

razão de recirculação em 100% e 200% da saída do reator anóxico para a entrada do reator 

anaeróbio. 

Os pontos de coleta das amostras foram divididos em: afluente (P1), efluente do reator 

anaeróbio (P2), efluente do reator aeróbio (P3) e efluente final (P4). Na Tabela 17 é apresentado 

um resumo dos resultados dos parâmetros de controle operacional obtidos durante a operação 

do sistema combinado em termos de TL, pH, AB, AT, AV, OD e ORP. 
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Tabela 17 - Resumo dos resultados físico-químicos obtidos em termos de TL, pH, AB, AT, AV, OD e ORP nas 
condições 3, 4 e 5. 

Parâmetros Condição 3 – 0% Condição 4 – 100% Condição 5 – 200% 
P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

 N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

TL 
(ºC) 

Méd 18,4 18,9 19,2 19,3 19,7 20,6 20,9 21,0 22,8 23,7 24,0 24,2 
DVP 1,0 1,1 1,1 1,1 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 
Mín 16,3 16,8 16,9 17,0 17,7 18,3 18,6 18,7 20,5 21,2 21,5 21,6 
Máx 20,6 21,3 21,6 21,8 22,9 23,2 23,4 23,6 26,4 26,1 26,3 26,4 
CV 5,5 5,7 5,7 5,7 4,9 5,2 5,1 5,2 4,5 3,9 3,8 4,3 

pH 

Méd 6,6 7,0 5,5 6,2 6,7 7,4 7,5 7,2 6,9 7,4 7,4 7,1 
DVP 0,3 0,2 0,7 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 
Mín 6,1 6,2 4,1 5,6 6,3 7,2 7,1 7,0 6,1 7,1 7,2 6,9 
Máx 7,1 7,3 6,5 7,0 7,1 7,6 7,7 7,4 7,3 7,8 7,6 7,4 
CV 4,5 3,5 12,8 6,6 3,1 1,8 2,4 1,6 5,1 2,4 1,9 2,0 

AB 
(mgCaCO3 L-1) 

Méd 100 265 4 9 102 185 78 95 84 141 62 71 
DVP 11,2 22,7 7,9 5,9 8,0 8,3 36,9 29,2 10,0 32,0 29,9 8,9 
Mín 80 236 0 0 88 153 25 54 69 85 31 54 
Máx 122 319 16 18 123 212 133 138 104 175 99 95 
CV 11,2 8,6 216 64,9 7,8 8,3 36,9 30,7 11,8 22,8 29,9 12,5 

AT 
(mgCaCO3 L-1) 

Méd 139 275 10 15 157 198 90 105 150 157 72 81 
DVP 13,0 22,0 6,4 5,5 13,9 14,7 30,9 29,2 7,4 34,3 20,4 12,8 
Mín 110 245 0 6 136 169 32 60 134 99 44 61 
Máx 162 330 20 24 186 224 140 150 161 198 116 119 
CV 9,3 8,0 65,0 36,4 8,9 7,4 34,5 34,5 4,9 21,9 28,2 15,7 

AV 
(mgHAc L-1) 

Méd 56 15 9 8 79 20 16 14 93 22 15 14 
DVP 12,9 3,9 3,9 3,1 17,4 11,9 5,8 4,3 8,9 7,6 4,1 6,9 
Mín 34 6 1 2 56 16 9 8 80 11 9 8 
Máx 80 23 16 13 134 23 27 21 115 44 24 33 
CV 23,1 26,4 44,9 37,1 22,2 11,9 36,2 31,4 9,6 33,9 27,4 47,5 

OD 
(mg L-1) 

Méd 0,13 0,11 5,58 3,71 0,04 0,04 5,38 3,55 0,06 0,09 5,77 4,45 
DVP 0,1 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,1 0,2 0,3 
Mín 0,06 0,03 5,05 3,34 0,00 0,03 5,02 3,04 0,01 0,01 5,07 4,05 
Máx 0,22 0,31 5,93 3,97 0,09 0,07 5,96 3,89 0,10 0,19 5,92 4,96 
CV 38,3 75,4 4,6 4,9 61,6 27,2 5,9 5,7 47,0 65,5 3,8 6,3 

ORP 
(mV) 

Méd -134 -145 192 178 -135 -159 151 155 -134 -111 156 167 
DVP 7,7 17,4 18,5 25,9 13,3 11,8 19,6 17,5 13,1 14,9 14,2 15,8 
Mín -113 -102 148 111 -107 -139 121 130 -110 -90 130 134 
Máx -143 -170 221 212 -165 -171 189 196 -165 -141 185 196 
CV 5,8 11,9 9,6 14,5 9,8 7,4 13,0 11,3 9,8 14,9 9,1 9,5 

Legenda: N = Número de amostras; Méd = Média; DVP = Desvio Padrão; Mín = Valor Mínimo; Máx = Valor 
Máximo; CV = Coeficiente de Variação; P1 = Afluente; P2 = Efluente do Reator Anaeróbio; P3 = Efluente do 
Reator Aeróbio; P4 = Efluente Final. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

Como pode ser observado na Tabela 17, os valores médios da temperatura do líquido 

das amostras coletadas variaram de 18,4 a 19,3 ºC na condição 3, 19,7 a 21,0 ºC na condição 4 

e de 22,8 a 24,2 ºC na condição 5. Foi verificada baixa variação da temperatura pelos valores 

de CV obtidos, o que pode ter facilitado a adaptação dos microrganismos e consequentemente 

contribuído para estabilidade do sistema de tratamento.  
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De acordo com Seghezzo et al. (1998) a eficiência do processo anaeróbio é dependente 

da temperatura do líquido no reator com faixa ótima de 30 ºC a 40 ºC. Para sistemas aeróbios 

nos quais se deseja alcançar a nitrificação, a faixa de temperatura é de 5 a 50 ºC, com faixa 

ótima de 28 a 36 ºC, enquanto para desnitrificação a faixa é de 5 a 35 ºC, com faixa ótima de 

25 a 35 ºC (HENZE et al., 2001).  

Embora as temperaturas medidas estivessem abaixo da faixa ótima para ambos os 

processos, a temperatura não foi considerada fator limitante, uma vez que as eficiências de 

conversão do N-NTK mantiveram-se acima de 80%. Segundo Chernicharo (2007), a velocidade 

de degradação do afluente está diretamente relacionada à quantidade de microrganismos 

existentes, e a velocidade de degradação pode ser atingida em diferentes temperaturas se estas 

quantidades se mantiveram elevadas.  

Como pode ser observado na Tabela 17 os parâmetros temperatura do líquido, pH e 

ORP obtiveram menor variação em ambas as condições e pontos com coeficientes de variação 

inferiores a 6%, 13% e 15%, respectivamente.  

Os valores médios do pH no efluente do reator anaeróbio (ponto P2) foram de 7,0 

(condição 3) e 7,4 (condições 4 e 5), e estão de acordo com a faixa ótima de crescimento das 

arquéias metanogênicas que segundo Metcalf e Eddy (2016) varia de 6,6 a 7,4 em sistemas 

anaeróbios com vistas à produção de biogás, em especial metano. Entretanto, a produção de 

biogás decresceu de 3,6 L d-1 na condição 3 para 3,2 L d-1 na condição 4 e 2,2 L d-1 na condição 

5, o que pode estar relacionado com o aumento da recirculação ocorre a diminuição da produção 

de biogás. 

Nas amostras do efluente os valores médios de pH foram 5,5 (condição 3), 7,5 

(condição 4) e 7,4 (condição 5) no reator aeróbio (ponto P3). Além da temperatura e do pH, 

outro fator que pode ser limitante ao processo de nitrificação é a concentração de oxigênio 

dissolvido presente no meio (METCALF; EDDY, 2016). 

As concentrações médias de oxigênio dissolvido na saída do reator aeróbio foram de 

5,58 mg L-1 (condição 3), 5,38 mg L-1 (condição 4) e 5,77 mg L-1 (condição 5). Segundo 

Gerardi (2006), a demanda necessária para oxidação da amônia é de 4,6 mgO2 para cada gN-

NH4
+. Para que não ocorra inibição do processo é preciso manter os valores de OD acima de 

2,0 mgO2 L-1 (METCALF; EDDY, 2016), ou seja os valores obtidos de OD no reator aeróbio 

satisfazem estas condições.  

Segundo Metcalf e Eddy (2016) para que o processo de desnitrificação ocorra de forma 

a utilizar o nitrito e/ou nitrato como aceptor final de elétrons é necessário que as concentrações 



 

 

85 

de oxigênio dissolvido sejam inferiores a 1 mg L-1. Porém nota-se que as concentrações médias 

de oxigênio dissolvido no efluente final (ponto P4) resultaram maiores do que este valor, sendo 

de 3,7 mg L-1 (condição 3), 3,5 mg L-1 (condição 4) e 4,4 mg L-1 (condição 5). 

É provável que as concentrações de OD acima do recomendado e a baixa concentração 

de matéria orgânica no reator anóxico possam ter prejudicado o processo de desnitrificação 

neste reator, uma vez que as eficiências de desnitrificação foram nulas. Com a recirculação foi 

verificada melhoria na eficiência do processo de desnitrificação com aumento de 31,0% na 

condição 3,  para 79,3% na condição 4 (100%) e de 88,0% (200%) na condição 5. Tal fato pode 

ser justificado pela ocorrência do processo no reator anaeróbio onde as condições para o 

processo são ideais em termos de baixa concentrações de oxigênio e alta concentração de 

carbono. 

Os coeficientes de variação para os parâmetros alcalinidade à bicarbonato e ácidos 

voláteis da Tabela 17 variaram de 7,4 a 65,5% nas condições avaliadas. Esta variação pode ser 

justificada pelo consumo e geração da alcalinidade nos processos de nitrificação e 

desnitrificação, respectivamente.  

A produção de alcalinidade foi observada no efluente do reator anaeróbio (ponto P2) 

em todas as condições, com valores superiores aos observados para o afluente com médias de 

265 mgCaCO3 L-1 (condição 3), 185 mgCaCO3 L-1 (condição 4) e 141 mgCaCO3 L-1 

(condição 5). O aumento da alcalinidade a bicarbonato e da alcalinidade total do P1 para o P2 

pode indicar possível equilíbrio bioquímico entre as bactérias acidogênicas/acetôgênicas e as 

arquéias metanogênicas do processo anaeróbio.  

Para o efluente do reator aeróbio (ponto P3) foi observada diminuição da alcalinidade 

a bicarbonato em todas as etapas, com valores médios de 4 mgCaCO3 L-1 (condição 3), 

78 mgCaCO3 L-1 (condição 4) e 62 mgCaCO3 L-1 (condição 5). Segundo Metcalf e Eddy 

(2016), essa diminuição pode ser justificada pela ocorrência do processo de nitrificação no qual 

para cada mg de nitrogênio amoniacal convertido em nitrato, via nitrito, aproximadamente 

7,14 mgCaCO3 são consumidos.  

A recirculação da fase líquida aeróbia para a fase anaeróbia é utilizada como forma de 

evitar a necessidade de adição de algum alcalinizante para promoção da nitrificação e 

consequentemente da desnitrificação (OLIVEIRA NETTO; ZAIAT, 2012).  

Apesar da diminuição da alcalinidade a bicarbonato e da alcalinidade total do efluente 

anaeróbio (ponto P2) para o efluente do reator aeróbio (ponto P3), o sistema não foi afetado 

uma vez que os valores de ácidos voláteis diminuíram do ponto P2 para o ponto P3. Os valores 
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médios do ponto P2, P3 e P4 foram de 15, 9 e 8 mgHAc L-1 (condição 3), 20, 16 e 14 mgHAc L-

1 (condição 4) e 22, 15 e 14 mgHAc L-1 (condição 5), respectivamente.  

A relação média de AV/AB para o ponto P2 das condições 1, 2 e 3 foi de 0,05, 0,10 e 

0,15, respectivamente. Ripley, O'Shea e Stephens (2003) destacam que o tamponamento do 

meio anaeróbio ocorre quando a relação AV/AB é inferior a 0,3, visto que quanto menor for 

esta relação maior será a produção de metano; enquanto que valores próximos ou superiores a 

0,3 indicam sobrecarga do sistema e acidificação do mesmo. 

Na Tabela 18 é apresentado um resumo dos resultados obtidos dos parâmetros de 

controle operacional Carbono orgânico total, DQOamostras brutas e filtradas, nitrogênio total Kjeldahl, 

nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato e fósforo. 

Na Figura 7 são apresentados os gráficos referentes à variação da DQOamostras brutas, 

fósforo total, nitrogênio total Kjeldahl e nitrogênio total das condições 3 (0%), 4 (100%) e 

5 (200%) na etapa 2. 
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Tabela 18 - Resumo dos resultados físico-químicos obtidos em termos de DQO, COT, P, N-NTK, N-amoniacal, 
N-NO2 e N-NO3

- nas condições 3, 4 e 5. 

Parâmetros Condição 3 Condição 4 Condição 5 
P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

 N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

DQO 
amostras 

brutas 
(mg L-1) 

Méd 577 104 70 26 555 64 52 22 511 71 60 27 
DVP 49,1 38,2 20,6 5,0 18,9 8,5 11,5 6,1 22,6 10,3 10,3 5,9 
Mín 477 79 34 20 516 48 34 15 470 52 47 14 
Máx 665 224 120 40 585 81 80 34 548 89 93 38 
CV 8,5 36,7 29,6 19,0 3,4 13,1 22,1 27,5 4,4 14,6 17,1 21,4 

 % - - - 95,4 - - - 96,0 - - - 94,6 

DQO 
amostras 

filtradas 
(mg L-1) 

Méd 294 50 33 16 277 39 29 13 265 41 27 15 
DVP 22,6 11,7 5,4 1,7 20,9 5,5 6,6 3,3 29,0 7,5 5,4 5,4 
Mín 251 39 25 13 237 27 14 7 201 28 16 13 
Máx 336 84 44 19 317 49 44 19 322 55 35 18 
CV 7,7 23,3 16,7 10,9 7,6 14,2 23,1 25,2 10,9 18,5 19,9 8,7 

 % - - - 94,6 - - - 95,2 - - - 94,3 

COT 
(mg L-1) 

Méd 92 27 8 6 90 26 17 15 92 20 11 11 
DVP 16,0 6,0 3,7 2,5 5,6 2,5 3,4 2,3 7,7 2,0 1,3 0,9 
Mín 65 17 2 2 82 22 9 10 82 18 9 9 
Máx 116 34 15 11 102 32 20 17 111 25 13 12 
CV 17,3 22,5 44,6 46,0 6,2 9,7 20,2 15,4 8,3 9,9 11,5 8,6 

 % - - - 94,1 - - - 82,9 - - - 88,2 

NTK 
(mgNTK L-1) 

Méd 55,0 50,2 9,5 8,9 55,6 28,0 8,9 8,1 67,0 24,2 7,3 7,1 
DVP 4,9 4,5 1,0 1,2 4,1 4,1 0,9 0,7 2,1 3,2 0,7 1,0 
Mín 48,1 44,5 7,3 6,7 49,4 21,1 7,1 6,4 61,7 20,1 6,0 5,9 
Máx 65,6 59,3 11,2 10,6 62,9 33,6 11,2 9,0 70,3 32,9 8,7 9,0 
CV 8,9 8,9 10,9 14,0 7,4 14,6 10,5 8,9 3,1 13,1 9,8 13,4 

 % - - - 83,6 - - - 85,3 - - - 89,4 

N-
amoniacal 
(mgNH4+ L-1) 

Méd 44,0 44,3 8,1 8,7 39,5 21,3 5,5 5,4 48,3 22,0 6,1 5,7 
DVP 2,5 2,7 1,5 1,0 2,3 3,3 0,8 0,3 1,5 1,3 1,0 0,8 
Mín 39,7 41,1 5,1 7,0 35,4 16,8 3,4 4,7 45,2 20,2 4,5 4,3 
Máx 48,9 48,5 10,4 10,6 43,4 29,7 6,6 6,0 50,5 25,0 7,5 7,0 
CV 5,7 6,1 18,0 11,2 5,9 15,4 14,0 6,3 3,1 6,0 15,7 13,7 

 % - - - 80,0 - - - 86,3 - - - 88,1 

N-NO2- 
(mgNO2- L-1) 

Méd 0,003 0,006 0,137 0,324 0,005 0,007 0,941 0,938 0,007 0,013 0,916 0,595 
DVP 0,0 0,0 0,07 0,06 0,0 0,0 0,02 0,03 0,0 0,01 0,07 0,08 
Mín 0,001 0,001 0,070 0,209 0,001 0,002 0,913 0,878 0,001 0,001 0,735 0,460 
Máx 0,005 0,011 0,344 0,480 0,009 0,015 0,998 0,985 0,013 0,020 0,999 0,735 
CV 48,1 49,0 49,8 19,0 40,3 42,9 2,6 3,3 48,3 38,5 7,3 12,8 

N-NO3- 
(mgNO3- L-1) 

Méd 0,4 0,4 29,3 31,0 0,7 2,2 19,0 8,8 0,5 2,4 9,4 6,6 
DVP 0,2 0,2 3,1 4,1 0,1 0,3 3,7 1,2 0,1 0,5 1,3 1,1 
Mín 0,1 0,2 24,5 23,7 0,5 1,7 13,5 6,6 0,2 1,0 7,6 4,8 
Máx 0,9 0,9 36,7 37,0 0,9 2,8 26,4 10,6 0,7 2,9 11,4 8,6 
CV 53,2 44,5 10,7 13,2 15,2 13,1 19,3 13,5 24,9 20,1 14,3 16,2 

P 
(mgPO43- L-1) 

Méd 9,1 9,0 8,6 7,5 9,9 10,0 9,8 9,5 10,1 9,4 9,6 9,0 
DVP 0,4 0,7 0,5 0,3 0,1 0,5 0,7 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 
Mín 8,4 8,3 7,1 7,1 9,6 8,8 8,9 9,0 9,5 8,3 9,0 8,5 
Máx 9,8 10,9 9,4 8,3 10,2 11,2 11,1 10,4 11,1 10,2 10,0 9,6 
CV 3,9 7,5 5,7 4,7 1,4 5,4 6,8 3,6 3,9 4,6 2,6 3,0 

 % - - - 17,2 - - - 4,0 - - - 10,8 
Legenda: N = Número de amostras; Méd = Média; DVP = Desvio Padrão; Mín = Valor Mínimo; Máx = Valor 
Máximo; CV = Coeficiente de Variação; % = Eficiência de Remoção; P1 = Afluente; P2 = Efluente do Reator 
Anaeróbio; P3 = Efluente do Reator Aeróbio; P4 = Efluente Final. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 



 

 

88 
Figura 7 - Gráficos dos resultados do afluente e efluente do sistema combinado em termos de DQOamostras brutras, Fósforo Total (P), N-NTK e NT na etapa 2. 

  

  
Fonte: Autoria própria.
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Conforme apresentado na Tabela 18, as eficiências médias de remoção da matéria 

orgânica em termos de DQOamostras brutas e DQOamostras filtradas do sistema foram de 95,4 e 94,6% 

(condição 3), 96,0 95,2% (condição 4) e 94,6 e 94,3% (condição 5), respectivamente. Ao aplicar 

o Teste U de Mann-Whitney para comparar as condições 3-4, 3-5 e 4-5 em termos de 

DQOamostras brutas, não foi verificada diferença significativa entre as condições 3-4 (p-valor = 

0,0786), 3-5 (p-valor = 0,0891) e 4-5 (p-valor = 0,1209). 

As eficiências médias do reator anaeróbio (ponto P2) para DQOamostras brutas e 

DQOamostras filtradas foram de 81,8 e 82,8% (condição 3), 88,4 e 86,0% (condição 4) e 86,1 e 84,6% 

(condição 5). Apesar da variação da taxa de recirculação o reator anaeróbio manteve-se estável 

e com eficiências de remoção de matéria orgânica em termos de DQOamostras brutas e filtradas com 

valores próximos.  

Na Resolução Sema 21/2009 do estado do Paraná é determinada a concentração de 

matéria em termos de DQO de 225 mg L-1 como padrão máximo de lançamento de efluentes. 

Assim, verifica-se que o sistema combinado foi eficiente na remoção da DQO com 

concentrações máximas de 40 (5,0) mg L-1 (condição 3), 34 (6,1) mg L-1 (condição 4) e 

38 (5,9) mg L-1 (condição 5). 

As eficiências médias obtidas pela remoção de nitrogênio na forma de N-NTK e N-

Amon do sistema combinado foram de 83,6 e 80,0% (condição 3), 85,3 e 86,3% (condição 4) 

e 89,4 e 88,1 % (condição 5), respectivamente. Ao aplicar o Teste U de Mann-Whitney para 

comparar as condições 3-4, 3-5 e 4-5 em termos de N-NTK, foi observada diferença 

significativa entre as condições 3-4 (p-valor = 0,0099), 3-5 (p-valor = 0,0032) e 4-5 (p-valor = 

0,0120). Diferença significativa também foi notada para N-amoniacal entre as condições 3-4 

(p-valor = 0,0021), 3-5 (p-valor = 0,0017) e 4-5 (p-valor = 0,0281). 

Na Resolução Conama 430/2011 é determinada concentração de nitrogênio amoniacal 

de 20 mg L-1 como concentração máxima padrão máximo para lançamento de efluentes. Assim, 

verificou-se que o sistema combinado foi eficiente na remoção deste parâmetro em todas as 

condições avaliadas com concentrações máximas no efluente de 10,6 (1,0) mg L-1 (condição 3), 

6,0 (0,3) mg L-1 (condição 4) e 7,0 (0,8) mg L-1 (condição 5). 

Xu, Liu e Zhu (2011) avaliaram a viabilidade da remoção desnitrificante de fósforo 

em um processo aneróbio-aeróbio-anóxico (AOA) modificado que transferiu parte do lodo 

anaeróbio misto (R 50%) para a zona anóxica para a utilização de PHAs como fonte interna de 

carbono e desta forma reduziram a recirculação do efluente da zona anóxica para a anaeróbia 
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de 200% para 100%. O processo AOA foi operado por 3 meses e as eficiências médias de 

remoção de nitrogênio amoniacal, NT e P foram 93,0%, 70,3% e 87%, respectivamente.  

Como pode ser observado na Figura 7 ocorreu diminuição da DQOamostras brutas no 

afluente da condição 3 (577 mg L-1) para a condição 5 (511 mg L-1), e o inverso com as 

concentrações de N-NTK da condição 3 (55 mgNTK L-1) para a condição 5 (67 mgNTK L-1). 

Entretanto as concentrações no efluente final mantiveram-se constantes, o que indica boa 

capacidade de suportar a variação de cargas orgânicas impostas, com eficiências superiores a 

90% para matéria orgânica em termos de DQO e superiores a 80% para N-NTK.  

Na Tabela 18 é possível observar eficiências médias de fósforo total obtidas do sistema 

combinado de 17,2% (condição 3), 4,0% (condição 4) e 10,8% (condição 5). Ao aplicar o Teste 

U de Mann-Whitney foi observada diferença significativa entre as condições 3-4 (p-valor = 

0,0004), 3-5 (p-valor = 0,0011) e 4-5 (p-valor = 0,0009). A baixa eficiência de remoção pode 

estar relacionada à falta de carbono presente no meio, bem como a competição com os 

microrganismos do processo de nitrificação e desnitrificação. 

Mannina et al. (2018) estudaram uma planta piloto UCT-MBR composta por três 

reatores - anaeróbio, anóxico e aeróbio seguidos de reator de membrana e uma planta piloto 

IFAS-UCT-MBR composta por três reatores - anaeróbio, anóxico e aeróbio com meio suporte 

seguidos de reator de membrana. Os sistemas foram alimentados com esgoto sanitário acrescido 

de acetato e glicerol para controle da relação carbono/nitrogênio no afluente (C/N = 5 e 10).  

Os autores observaram que a configuração IFAS-UCT-MBR proporcionou melhor 

desempenho em termos de remoção de poluentes nas relações C/N investigadas, entretanto com 

o aumento da relação C/N de 5 para 10 ocorreu melhora da eficiência de remoção de fósforo 

em termos de ortofosfato de 73% para 83%, evidenciando a necessidade de disponibilização de 

carbono para a atividade microbiana dos PAOs. 

A nitrificação no reator aeróbio somada à recirculação do sistema pode resultar na 

inserção de nitrato para o reator anaeróbio que pode causar falhas da Remoção biológica 

aprimorada de Fósforo (EBPR) em ETEs (KUBA et al., 1994; PATEL; NAKHLA, 2006). 

Na Tabela 19 é apresentado um resumo dos resultados obtidos da relação AB/N-

amoniacal, eficiências médias de remoção de N-NTK, N-amoniacal, NT e eficiências médias 

do processo de nitrificação e de desnitrificação.  
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Tabela 19 - Relação AB/N-amoniacal e eficiências obtidas da série nitrogenada na etapa 2. 
Parâmetros Condição 3 Condição 4 Condição 5 

Méd DVP Mín Máx CV Méd DVP Mín Máx CV Méd DVP Mín Máx CV 
Relação AB/N-

amoniacal 7,4 1,2 5,5 9,2 15,6 7,2 2,3 3,0 11,1 32,5 5,0 1,7 1,0 6,8 33,7 

% de Remoção 
de N-NTK 83,6 3,1 77,9 88,9 3,7 85,3 1,7 83,3 88,5 2,0 89,4 1,4 86,5 91,4 1,6 

% de Remoção 
de N-

amoniacal 
80,0 3,0 73,9 83,7 3,7 86,3 1,1 84,5 88,1 1,3 88,1 1,4 86,2 91,1 1,6 

% de Remoção 
de NT 26,1 11,1 8,5 47,4 42,3 67,7 3,4 61,6 72,1 5,0 78,6 1,7 75,4 81,4 2,1 

% de 
Nitrificação 80,9 2,9 76,7 87,6 3,6 67,3 7,8 51,3 78,8 11,5 69,4 4,4 59,1 75,3 6,3 

% de 
Desnitrificação 31,0 12,3 10,5 53,5 39,7 79,3 3,0 73,6 83,7 3,8 88,0 1,9 84,9 91,3 2,2 

Legenda: Méd = Média; DVP = Desvio Padrão; Mín = Valor Mínimo; Máx = Valor Máximo; CV = Coeficiente 
de Variação. 
Fonte: Autoria própria. 
 

 

A produção média de alcalinidade a bicarbonato para o reator anaeróbio foi de 

165 mgCaCO3 L-1 (condição 3), 83 mgCaCO3 L-1 (condição 4) e 57 mgCaCO3 L-1 

(condição 5), enquanto ocorreu uma diminuição no reator aeróbio de -261 mgCaCO3 L-1 

(condição 3), -108 mgCaCO3 L-1 (condição 4)  e -79 mgCaCO3 L-1 (Condição 5), e um ligeiro 

aumento no reator anóxico de 5 mgCaCO3 L-1 (condição 3), 17 mgCaCO3 L-1 (condição 4)  e 

9 mgCaCO3 L-1 (condição 5). 

Como pode ser observado na Tabela 19 a relação média de AB/N-amoniacal resultou 

em 7,4, 7,2 e 5,0 nas condições 3, 4 e 5, respectivamente, ou seja, similares a 7,1 indicado por 

Metcalf e Eddy (2016) para oxidar 1 mg de N-NH4
+. Apesar da relação média de AB/N-

amoniacal na condição 4 mais se aproximar do valor teórico, melhor eficiência de nitrificação 

foi verificada na condição 3. 

As eficiências médias de nitrificação e desnitrificação do sistema combinado foram de 

80,9 e 31,0% na condição 3, 67,3 e 79,3% na condição 4 e 69,4 e 88% na condição 5. Ao aplicar 

o Teste U de Mann-Whitney para comparar as condições 3-4, 3-5 e 4-5 em termos de 

nitrificação, obteve-se diferença significativa entre as condições 3-4 (p-valor = 0,0034), 3-5 (p-

valor = 0,0043), 4-5 (p-valor = 0,0419). 

A relação média DQOamostras brutas/N-NTK para o processo de nitrificação foi de 2,1 

(condição 3), 2,3 (condição 4) e 1,0 (condição 5), enquanto que para o processo de 

desnitrificação (DQOamostras brutas/N-NO3
-) foi de 2,4 (condição 3), 2,9 (condição 4) e 6,5 

(condição 5).  

Metcalf e Eddy (2016) relatam que para promover o bom desempenho do processo de 

nitrificação a relação DQOamostras brutas/N-NTK deve ser menor que 3, enquanto a relação 
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DQOamostras brutas/N-NO3
- para o processo de desnitrificação deve ser maior que 5. Nota-se que 

os valores para o processo de nitrificação estão dentro da faixa recomendada enquanto para o 

processo de desnitrificação somente a condição 5 atendeu tal recomendação. 

Pelaz et al. (2018) estudaram um sistema combinado anóxico-aeróbio submetido à 

variação da relação C/N em temperaturas psicrofílicas (18 ºC), no pós-tratamento de efluente 

de reator tipo UASB com uma membrana de ultrafiltração submersa. O sistema combinado 

consistia em 2 reatores de leito fixo; onde o reator anóxico foi preenchido por anéis corrugados 

de PVC (17 mm de comprimento, diâmetro interno de 12 mm e externo de 16 mm) e o reator 

aeróbio por Filtralite® (3,6 mm de tamanho da partícula), como meio filtrante. 

Os autores verificaram que o aumento da taxa de recirculação (0 a 200%) não causou 

melhora significativa na remoção de nitrogênio devido à baixa relação C/N (1,1), e optaram 

pela adição de metanol como fonte externa de carbono. Na comparação da recirculação em 

200% com e sem adição de metanol, os autores verificaram aumento da relação C/N de 1,1 para 

2,6, e da eficiência de remoção do NT de 17,6% para 38,7%, respectivamente. A melhor 

condição obtida no estudo destes autores foi com relação C/N de 8,25 e recirculação em 600% 

com eficiências de remoção de matéria orgânica em termos de DQO 96% e nitrogênio total 

87,1%. 

Na condição 5 foi verificada melhor remoção do NT (78,6%) comparada aos 

resultados obtidos nas condições 3 (26,1%) e 4 (67,7%). O aumento da taxa de recirculação 

promovida entre os reatores contribuiu para obtenção dos melhores resultados perante as outras 

condições em termos do NT sem ter a necessidade de adição de fonte externa de carbono. 

Leick et al. (2017) avaliaram um reator de leito estruturado com aeração intermitente 

na remoção simultânea da Demanda Química de Oxigênio (DQO) e Nitrogênio Total (TN) do 

esgoto sanitário. Os autores observaram que as diferentes taxas de recirculação (R) estudadas 

não interferiram na remoção da DQO. No entanto, com R igual a 200%, foi possível obter as 

maiores taxas de remoção de NT, de 52 a 55%. Com R igual a 300%, as taxas de remoção de 

NT variaram de 29 a 40% e com R igual a 100% essas taxas variaram de 30 a 32%.  

Na Figura 8 são apresentados os gráficos da produção do biogás relacionando a 

temperatura do líquido e a eficiência de remoção da matéria orgânica em termos de 

DQOamostras brutas no reator anaeróbio nas condições 3, 4 e 5. 
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Figura 8 - Variação da produção de Biogás conforme a temperatura (a) e eficiência de remoção de DQOamostras 

brutas (b) na etapa 2. 

  
(a) 

  
(b) 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Pode-se observar, na Figura 8, um ligeiro aumento da temperatura da 

condição 3 (18,9 ºC) para a 5 (23,7 ºC), entretanto, a produção de biogás decresceu de 3,6 L d-

1 na condição 3 para 3,2 L d-1 na condição 4 e 2,2 L d-1 na condição 5. O decréscimo pode ter 

ocorrido devido à variação da recirculação que ocasionou o processo de desnitrificação no 

reator anaeróbio, o que resulta na competição entre os organismos que produzem biogás e os 

que realizam a desnitrificação. 

 -
 3
 6
 9
 12
 15
 18
 21
 24
 27

 -

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

T
 (º

C
)

B
io

gá
s (

L
d-1

)

Dias de Operação

Condição 3   Condição 4    Condição 5

Biogás Temperatura do Líquido

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

 -

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

%

B
io

gá
s (

L
d-1

)

Dias de Operação

Condição 3   Condição 4    Condição 5

Biogás % Eficiência - DQO



 

 

94 

Apesar da diminuição na produção do biogás no reator anaeróbio em função do 

aumento da taxa de recirculação, não foi observado decréscimo na eficiência de remoção de 

matéria orgânica em termos de DQOamostras brutas que resultou superior a 75% nas condições 

avaliadas. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos resultados obtidos por ensaios, análises e determinações realizadas ao 

longo do período experimental deste trabalho, pode ser concluído que as eficiências de remoção 

de matéria carbonácea, em termos de DQO, e nitrogenada, em termos de nitrogênio total 

Kjeldahl, foram superiores a 90 e 65%, respectivamente, em todas as condições da etapa 1. 

Entretanto a capacidade de desnitrificação ficou abaixo de 40%, com eficiências médias de 

remoção de nitrogênio total de 28,6% (condição 1) e 42,7% (condição 2). Esta baixa eficiência 

está relacionada a falta de carbono e concentração alta de oxigênio dissolvido, no reator 

anóxico, que são fatores limitantes para o processo de desnitrificação.  

Na etapa 1 (sem recirculação), eficiências médias de remoção dos micropoluentes 

foram de PAR 97,0%, IBU 96,9% e EE2 36,1% na condição 1. Embora as temperaturas médias 

estivessem abaixo do ideal e houvesse falta de carbono para o processo de desnitrificação, nota-

se que a presença dos micropoluentes foram determinantes para os resultados obtidos. Outro 

fator interessante foi a melhora das eficiências de remoção de nitrogênio e fósforo com o 

aumento da concentração dos micropoluentes, passando de 28,6% (condição 1) para 42,7% 

(condição 2) no caso do nitrogênio total, enquanto para fósforo total foi de 31,5% (condição 1) 

para 53,1% (condição 2).  

Com relação a etapa 2, onde foi variada a taxa de recirculação (0, 100 e 200%), as 

eficiências de remoção de matéria carbonácea, em termos de DQO, e nitrogenada, em termos 

de nitrogênio total Kjeldahl, foram superiores a 90 e 80%, respectivamente, em todas as 

condições. Na condição 5, com TDH de 8 h em ambos os reatores, aeração intermitente de 3:1 

h e taxa de recirculação de 200% foram obtidas 94,6% de remoção de matéria orgânica, 78,6% 

remoção de nitrogênio total e 10,8% de remoção de fósforo.  

A condição 5 pode ser considerada como a melhor condição de operação do sistema 

com eficiências de remoção da matéria carbonácea e nitrogenada superiores a 90% e 85%, 

respectivamente, com eficiência no processo de desnitrificação de 88,0%.  

Diante dos resultados e conclusões obtidos, sugere-se para trabalhos futuros:  

x Alterar o posicionamento da entrada da recirculação no reator anaeróbio acima 

da entrada do afluente para manutenção de uma parte do reator estritamente anaeróbia sem 

interferência das concentrações de OD ou nitrato elevadas provenientes do efluente recirculado 

do reator aerado. 



 

 

96 

x  Alterar o posicionamento dos reatores na seguinte sequência: anaeróbio, 

anóxico e aeróbio e realizar a recirculação de forma gradual do aeróbio para o anóxico, e do 

anóxico para o anaeróbio. 

x Testar outros meios suportes para verificar sua influência e capacidade de 

remoção dos micropoluentes e fósforo residual.  

x Avaliar o sistema combinado na condição 5 na presença de MOPs. 

x Analisar os MOPs no lodo de cada reator, para poder fazer um balanço de massa. 
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