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RESUMO 

 

Atualmente existe uma maior preocupação das indústrias no que se refere ao 

desempenho ambiental, para que sejam coerentes com as políticas e objetivos 

ambientais estabelecidos na empresa, além das legislações vigentes no país, que 

visam adotar a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Os 

efluentes advindos de abatedouros avícolas e bovinos possuem elevado teor de 

matéria orgânica e carga patogênica, tornando-se um material com alto poder 

poluente. Uma maneira de tratar a água residuária de abate é utilizando o Reator 

Combinado Anaeróbio-Aeróbio de Leito Fixo (RCAALF), logo o presente trabalho 

possui como objetivo principal avaliar se o tipo de efluente exerce influência no 

comportamento hidrodinâmico e analisar a eficiência de remoção de matéria 

orgânica. No estudo os resultados apresentaram eficiência de remoção de matéria 

orgânica superior a 97% para água residuária de abatedouro bovino e superior a 

85% para efluente avícola. Pelos testes hidrodinâmicos não foram identificados 

desvios de idealidade como zonas mortas e curto-circuito hidráulico. Quanto a 

eficiência hidráulica, para todos os ensaios realizados, os dados encontrados para 

este parâmetro foram superiores a 0,75, o que indica boa eficiência hidráulica.  A 

análise estatística, utilizando p-valor de 0,05, permitiu concluir que há influência no 

comportamento hidrodinâmico quanto ao tipo de efluente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Efluente bovino; efluente avícola; remoção de matéria 

orgânica; comportamento hidrodinâmico. 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Currently there is a greater concern of the industries regarding the environmental 

performance, so that they are coherent with the environmental policies and 

objectives established in the company, in addition to the laws in force in the country, 

which aim to adopt the protection of the environment and sustainable development. 

Effluents from poultry and cattle slaughterhouses have a high content of organic 

matter and pathogenic load, becoming a highly polluting material. One way of 

treating wastewater from slaughter is by using the Anaerobic-Aerobic Fixed Bed 

Aerobic Reactor (RCAALF), so the main objective of this work is to evaluate if the 

type of effluent influences the hydrodynamic behavior and to analyze the efficiency of 

removal of organic matter. In the study, the results showed organic matter removal 

efficiency higher than 97% for bovine slaughterhouse wastewater and more than 

85% for poultry effluent. By hydrodynamic tests no deviations of ideality were 

identified as dead zones and hydraulic short circuit. Regarding hydraulic efficiency, 

for all the tests performed, the data found for this parameter were higher than 0.75, 

which indicates good hydraulic efficiency. The statistical analysis, using a p-value of 

0.05, allowed us to conclude that there is influence on the hydrodynamic behavior 

regarding the type of effluent. 

 

KEY- WORDS: Bovine effluent; poultry effluent; removal of organic matter; 

hydrodynamic behavior.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

 Os abatedouros de bovinos e de aves têm apresentado crescimento 

significativo em sua produção. Segundo dados publicados em 2018 pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estima que no Brasil houve variação 

positiva de 2017 para 2018, sendo de 3,8% para produção de carne bovina e 4,6% 

para carne de frango, que por consequência aumenta a geração de águas 

residuárias provenientes do seu processamento industrial. 

 Os efluentes de abatedouros avícolas e bovinos possuem elevado teor de 

matéria orgânica e carga patogênica, tornando-se um material com alto poder 

poluente. Alguns corpos hídricos, devido ao grande volume, possuem maior 

capacidade de autodepuração de águas residuárias (DERISIO, 2007), porém o 

tratamento de efluentes líquidos é exigido para lançamento em qualquer recurso 

hídrico com a escolha de métodos que ofereça vantagens econômicas, ambientais e 

técnicas. 

 Atualmente existe uma preocupação das indústrias no que se refere ao 

desempenho ambiental, para que sejam convergentes com as políticas e objetivos 

ambientais estabelecidos na empresa, além das legislações vigentes no país, que 

visam adotar a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. 

Uma das alternativas de tratamento deste tipo de efluente é pelo processo 

biológico, utilizando, por exemplo, o reator combinado anaeróbio-aeróbio de leito 

fixo. Segundo Kreutz (2012), Silva (2001) e Zanella (1999) o reator combinado 

anaeróbio-aeróbio apresenta resultados satisfatórios no que se refere à remoção de 

matéria orgânica e sólidos em suspensão, considerando ainda a simplicidade de 

operação e o baixo custo. 

 A análise de remoção de matéria orgânica, sólidos e outros parâmetros físico-

químicos são de extrema importância para verificar o desempenho de biorreatores, 

contudo, deve-se avaliar outros parâmetros, dentre eles o comportamento 

hidrodinâmico, uma vez que a eficiência e o desempenho dos reatores estão 

diretamente relacionados com as características do fluido. 

 Sendo assim, o presente estudo teve por objetivo efetuar uma análise 

comparativa, com o intuito de avaliar a influência de diferentes efluentes 

agroindustriais, no comportamento hidrodinâmico de um reator combinado 

anaeróbio-aeróbio de leito fixo. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 O presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência de diferentes 

efluentes agroindustriais no comportamento hidrodinâmico de um reator combinado 

anaeróbio-aeróbio de leito fixo (RCAALF). 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Avaliar a condição de equilíbrio dinâmico aparente do RCAALF; 

 Realizar ensaios hidrodinâmicos através de estimulo-resposta tipo pulso, 

submetidos ao TDH de 22 horas; 

 Identificar o tipo de comportamento hidrodinâmico por meio dos modelos 

uniparamétricos de dispersão; 

 Verificar a presença de anomalias hidráulicas no interior do RCAALF; 

 Analisar a influência do tipo de efluente utilizado em relação ao 

comportamento hidrodinâmico por meio de testes estatísticos.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Águas Residuárias de Abatedouro 

  

 O Brasil é um dos mais produtores de carne bovina e de frango do mundo, 

onde se posicionou com um consumo de 38 kg / habitante / ano de carne bovina e 

46 kg / habitante / ano de carne de frango (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA 

AGROPECUÁRIA, 2019). Proporcionalmente ao crescimento da produção houve um 

aumento na geração de resíduos provenientes do abate (SUNADA, 2011). A 

quantidade e as características desses resíduos variam em função do: tipo e porte 

físico do empreendimento, tipo de planta industrial, técnicas utilizadas durante o 

abate, técnicas de limpeza e higienização de equipamentos e ambientes (VON 

SPERLING, 1996) 

Tais efluentes podem conter elevado teor de material orgânico, além de 

outros compostos que servem para o crescimento de microrganismos (LOVISON, 

2011). A concentração de DQO presente nos efluentes de abatedouro bovino e no 

abatedouro avícola (Tabela 1) foi caracterizada por diversos autores. 

 

Tabela 1 – Concentração de DQO e pH em efluente de abatedouro bovino. 

Efluente Autor DQO (mg/L) pH 

Bovino 

Thebaldi et al. (2011) 4200 6,8 - 7,1 

Paiva et al. (2016) 1186 5,25 

Torkian et al. (2003)   3265 - 14285  6,8 - 7,8 

Avícola 

Tumelero (1998) 6810 6,2 

Dors (2006) 6720 6,5 

Oliveira et. al (2011) 2490 6,9 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

De acordo com Beux (2005) os efluentes líquidos agroindustriais, quando não 

tratados, podem apresentar focos de proliferação de insetos, agentes infecciosos, 

odores e ainda quando lançados em cursos d’água, podem ocasionar a eutrofização 

dos mesmos. Desta forma, considerando as características do efluente e os 

possíveis impactos gerados pelo mesmo, é necessário que ocorra o tratamento 

deste resíduo, sendo recomendado o tratamento biológico, onde os biorreatores tem 

se mostrado tecnologias promissoras. 
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3.2 Reator Combinado Anaeróbio-Aeróbio de Leito Fixo  

 

 Os reatores biológicos estão em constante evolução com o intuito de tornar a 

biotecnologia aplicável para o tratamento de águas residuárias, bem como permitir 

que os mesmos sejam aplicados com segurança (ZAIAT, 2003).  

 Os efluentes com grande potencial poluidor são comumente tratados a partir 

de processos anaeróbios, devido à elevada taxa de DQO, a geração reduzida de 

lodo e por apresentar grande potencial energético. Contudo, o processo anaeróbio 

necessita de um tratamento posterior, por apresentar desvantagens como: baixa 

taxa de crescimento microbiano e redução de matéria orgânica (CHAN et al., 2009).  

Devido ao baixo custo operacional, de instalação e reduzida geração de lodo, 

os reatores anaeróbios destacaram-se no tratamento de águas residuárias 

(ARAUJO JUNIOR, 2006). Já o sistema aeróbio possui como característica maior 

remoção de matéria orgânica, portanto a combinação dos dois processos tem como 

objetivo aproveitar as vantagens de cada processo, minimizando seus aspectos 

negativos (ABREU; ZAIAT, 2008).  

Diferentes configurações de reatores combinados têm sido estudadas por 

diversos autores. Silva e Nour (2004) estudaram o RCAALF com objetivo de tratar 

esgoto sanitário com o intuito de utiliza-lo em pequenas comunidades rurais e 

urbanas. O desempenho do reator foi avaliado em diferentes tempos de detenção 

hidráulica (TDH), no qual os melhores valores obtidos foram para um TDH de 8 

horas, sendo 4 horas para fase anaeróbia e 4 horas para fase aeróbia, apresentando 

eficiência de remoção de Demanda Química de Oxigênio Total (DQOtotal) de 73,7% e 

Sólidos em Suspensão Totais (SST) de 78,8%. 

Cunha (2015) também verificou o desempenho do RCAALF, operando com 

um TDH de 24 horas, tratando efluente de abatedouro bovino com recirculação de 

150% da vazão de entrada. Em seu estudo foi obtido uma eficiência de remoção de 

matéria orgânica, em termos de DQO bruta e filtrada, de 80% e 71%, 

respectivamente. 

 Oliveira Netto (2007) ao estudar um reator combinado anaeróbio-aeróbio 

vertical de leito fixo, com esgoto sanitário concluiu que, na fase anaeróbia, houve 

eficiência da remoção da matéria orgânica de 80%, com valores de DQO abaixo de 

150 mg/L e tempo de detenção hidráulica (TDH) de 6,8 e 10 h. Já na fase anaeróbio-

aeróbia, obteve-se eficiência de 90%, com DQO abaixo dos 50 mg/L e TDH de 11 h 
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(8 h na fase anaeróbia e 3 h na fase aeróbia). O autor apontou que o reator possui 

elevada capacidade de remoção de matéria orgânica, bem como estabilidade 

operacional. 

O fato de o sistema combinado promover a oxidação carbonácea, a 

nitrificação, desnitrificação e remoção biológica de fosforo, de modo a atingir os 

padrões de lançamentos exigidos pela legislação, pode ser considerado uma opção 

viável em relação aos aspectos econômicos e técnicos exigidos para o tratamento 

de águas residuárias (CALLADO, 2001). 

 

3.3 Meio Suporte Para Imobilização da Biomassa 

 

De acordo com Bryers e Characklis (1990), a utilização de meio suporte para 

imobilização de biomassa confere maior eficiência aos reatores, quando se trata do 

aumento do tempo de retenção celular e da concentração de biomassa do reator, 

aumento da velocidade de conversão dos substratos, a redução no volume de 

reatores e à menor susceptibilidade a fatores como choques de cargas orgânicas e 

temperatura. 

 Zaiat (2003) afirma que o meio suporte apresenta vantagens como, retenção 

de sólido, formação de biofilmes e o decantador secundário pode ser dispensável, 

entre outras. Contudo é necessário que seja escolhido o meio suporte ideal para o 

tipo do reator, pois é o que define o equilíbrio e diversidade da biota. O desempenho 

do sistema está diretamente ligado com as características físico-químicas do 

suporte, como área superficial, rugosidade e porosidade. 

Leenen et al. (1996) e Rostron, Stuckey e Young (2000) afirmam que quando 

comparados aos sistemas com biomassa em suspensão, devido a melhor retenção 

de biomassa, diversidade microbiana, idade do lodo, concentração de sólidos, os 

sistemas que possuem leito fixo para imobilização da biomassa são mais 

vantajosos.  

 A espuma de poliuretano é um material suporte bastante utilizado em reatores 

de biomassa aderida. De acordo com estudos realizados por Pontes (2009), este 

material é eficiente para fixação de uma gama bacteriológica bastante diversificada, 

com predominância das bactérias filamentosas. 

 Soares (2012) afirma que a espuma de poliuretano quando utilizada como 

meio suporte em reatores apresenta resultados favoráveis por possuir características 
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como grande área superficial, porosidade uniforme, garantindo assim a troca 

gasosa, resistência à degradação enzimática, fácil imobilização e viável para o uso 

em escala industrial.  

  

3.4 Comportamento Hidrodinâmico  

 

Além dos estudos voltados para eficiência de remoção de material orgânico e 

nitrogenado, é imprescindível o estudo do comportamento hidrodinâmico, pois é um 

aspecto chave para garantir a eficiência de reatores. 

Cruz et. al (2016) afirmam que o comportamento hidrodinâmico de reatores 

biológicos empregados no tratamento de águas residuárias pode influenciar na 

velocidade das reações, por meio de alterações na taxa de transferência de massa e 

na distribuição das reações ao longo dos reatores. 

Através do conhecimento da hidrodinâmica do reator é possível identificar 

problemas relativos às falhas operacionais e de projeto, capazes de prejudicar a 

eficiência de tratamento, causando redução do volume útil e do tempo de detenção 

hidráulica (Carvalho et al., 2008). 

Os reatores podem ser classificados como de fluxo intermitente (batelada) ou 

contínuo. Segundo Levenspiel (2000) quando se trata de reatores de fluxo contínuo, 

destacam-se dois modelos que descrevem o comportamento ideal do fluido, o de 

mistura completa e o de fluxo pistonado.  

Passig (2005) e Reis (2015) afirmam que estes dois modelos dificilmente 

ocorrem, uma vez que são idealizações perfeitas de comportamento cinético e 

hidráulico. Sendo justificadas pela presença de desvios de idealidade, também 

chamados de anomalias, tais como curtos circuitos hidráulicos, caminhos 

preferenciais, zonas mortas, dentre outros, podendo prejudicar a eficiência do 

tratamento de efluentes devido à redução do volume útil do equipamento e do tempo 

necessário para o bom desempenho dos microrganismos. 

 Desta forma é imprescindível o estudo do comportamento hidrodinâmico e 

hidráulico em reatores, bem como o desenvolvimento de modelagens matemáticas 

que caracterizem esse comportamento. 
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3.5 Análise Estatística 

 

A estatística, como parte da matemática aplicada, estuda os mais variados 

fenômenos das diversas áreas do conhecimento e representa um valioso 

instrumento de trabalho nos dias de hoje (SABINO, et. al, 2014).  

Esta contribui para que seja possível analisar e relacionar de forma crítica os 

dados apresentados, utilizando os conhecimentos estatísticos e probabilísticos, a fim 

de questionar e até mesmo ponderar a veracidade de certos dados (LOPES et al, 

2010). 

Na engenharia ambiental a analise estatística tem se apresentado importante 

para obtenção de respostas durante a realização de estudos. Alguns autores da 

área como Reis (2015), Kreutz (2012), Costa (2013), e Dornelas, Machado e 

Sperling (2009) fizeram uso de testes estatísticos no estudo de tratamento de águas 

residuarias, contudo ainda não foram encontrados estudos estatísticos referente à 

influência de efluentes no comportamento hidrodinâmico.  

O teste de Wilcoxon é o ideal para o presente estudo. Para Neto e Stein 

(2013) é um teste não paramétrico e aplicado quando estão em comparação dois 

grupos relacionados e a variável deve ser de mensuração ordinal, o qual pode ser 

aplicado para determinar se duas amostras foram selecionadas de populações que 

possuem a mesma distribuição. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

O presente trabalho comparou os resultados físico-químicos: alcalinidade a 

bicarbonatos, ácidos voláteis, sólidos totais, sólidos suspensos totais, DQO bruta e 

filtrada, pH, temperatura, oxigênio dissolvido e dados do comportamento 

hidrodinâmico, dos trabalhos realizados por Tomoto (2017), Gatti (2013) e 

Nascimento (2013) (Tabela 2), autores do mesmo grupo de pesquisa em Recursos 

Hídricos e Saneamento, os quais desenvolveram seus estudos no Núcleo de 

Pesquisas em Engenharia Ambiental (NUPEA), do Departamento Acadêmico de 

Ambiental (DAAMB) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Em tais 

trabalhos, os experimentos foram conduzidos com tempo de detenção hidráulico 

(TDH) de 22 horas. 

 

Tabela 2 – Diferentes configurações analisadas no RCAALF 

Autor 
Tipo de 
Reator 

Efluente TDH Meio suporte Recirculação 

Gatti (2013) Combinado Bovino 22 Espuma de poliuretano Não 

Nascimento 
(2013) 

Combinado Bovino 22 Espuma de poliuretano Não 

Tomoto (2017) Combinado Avícola 22 
Espuma de poliuretano 

e estrutura rígida de 
polipropileno 

Sim 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

4.1 Aparato Experimental 

 

 Para a realização do experimento foi utilizado um reator combinado 

anaeróbio-aeróbio de leito fixo (RCAALF) operado com TDH de 22 horas, em fluxo 

contínuo e regime de escoamento ascendente. O reator foi composto por um tubo 

cilíndrico de plexiglass, de diâmetro interno de 90 mm, comprimento de 1000 mm, 

volume total de 6,5 L e volume útil de 5,2 L, dividido em seis compartimentos: (1) 

entrada do afluente; (2 e 3) zona anaeróbia preenchidos de material suporte; (4) 

zona de aeração; (5) zona aeróbia com meio suporte e (6) saída do efluente tratado 

(Figura 1). 
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Figura 1 – Desenho Esquemático do RCAALF  

 

 

Legenda: (1) Entrada do afluente; (2) e (3) Zona anaeróbia; (4) Zona de aeração; (5) Zona 
aeróbia; (6) Saída do efluente tratado. 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

O reator foi inoculado com lodo proveniente da lagoa anaeróbia da estação 

de tratamento de efluentes (ETE) do abatedouro onde foram realizadas as coletas 

do substrato para alimentação, onde a quantidade inserida de lodo para dar partida 

no reator foi próxima de 1/3 o volume útil do reator. O período requerido para a 

aclimatação do reator foi de aproximadamente 20 dias.  

A alimentação do RCAALF foi realizada por bomba peristáltica da marca 

Prominent® modelo Solenoide Concept Plus PVDF e a injeção de ar por um 

compressor da marca Boyu® modelo S2000A. 

 Como substrato da alimentação foi utilizado o efluente agroindustrial 

proveniente de um abatedouro de aves, localizado no município de Campo Mourão, 

Paraná. O efluente foi coletado após o tanque de flotação, localizado na saída do 

sistema de peneiramento.  

Para imobilização da biomassa do RCAALF, no compartimento da fase 

anaeróbia, foi utilizado matrizes cúbicas de poliuretano envoltas por uma estrutura 

rígida de polipropileno (Figura 2), já na zona aeróbia foi utilizada somente a estrutura 

rígida de polipropileno. 
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As análises laboratoriais foram realizadas no Núcleo de Pesquisa de 

Engenharia Ambiental (NUPEA) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR), campus Campo Mourão. 

 

Figura 2 – Meio suporte para imobilização da biomassa. 

 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

4.2 Caracterização físico-química 

  

 A fim de avaliar o estado de equilíbrio dinâmico aparente do RCAALF foi 

realizado monitoramento físico-químico do reator operado a um TDH de 22 horas, 

com recirculação e sem recirculação, com determinação dos parâmetros 

apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Parâmetros físico-químicos utilizados e metodologia empregada 

Parâmetros Método de Análise Referências 

pH Potenciométrico Eaton et al. (2005) 

Temperatura do líquido (ºC) Termômetro - 

Demanda Química de Oxigênio 
(mg L−1) 

Espectrofotométrico Eaton et al. (2005) 

Alcalinidade a bicarbonato 
(mgCaCo3 L−1) 

Titulométrico Ripley et al. (1986) 

Ácidos voláteis (mgHAc  L−1) Titulométrico Dillalo e Albertson (1961) 

Sólidos totais (mg L−1) Gravimétrico Eaton et al. (2005) 

Sólidos suspensos (mg L−1) Gravimétrico Eaton et al. (2005) 

Fonte: Autoria própria (2018). 
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4.3 Ensaio hidrodinâmico 

 

 Para avaliar o comportamento hidrodinâmico foram realizados três ensaios de 

estímulo-resposta, tipo pulso, após o reator atingir ao estado de equilíbrio dinâmico 

aparente. Os ensaios tiveram a duração total de três vezes o TDH teórico, ou seja, 

66 horas. Como traçador foi utilizada a Eosina Y, sendo este um corante aniônico 

altamente solúvel em água e pertence à classe de corantes fluoresceína 

(ANTERINO et al., 2014). 

 Para preparação da solução do traçador, foram pesados 0,2 g de Eosina e 

diluídos em 10 ml de água destilada. Posteriormente, foi coletado na saída do reator 

o efluente tratado sem nenhuma concentração do traçador, que será o branco. Em 

seguida, a solução do traçador de 10 ml foi injetada na mangueira de silicone que é 

responsável pela alimentação no reator de forma que acompanhe o fluxo de vazão. 

Após a injeção, as amostras do efluente foram coletas a cada 45 minutos e 

centrifugadas a uma velocidade de 3500 rpm utilizando a Centrifuga Excelsa II 

Modelo 206-BL durante 3 minutos, a fim de evitar a interferência de sólidos na leitura 

de absorbância com espectrofotômetro. Em seguida o sobrenadante foi transferido 

para tubos Hach® e então encaminhado para leitura de absorbância no 

espectrofotômetro da marca Hach® uv-vis, modelo DR/5000, com comprimento de 

onda de 516 nm. 

 A partir da leitura do traçador, os dados obtidos foram tratados utilizando 

software Microsoft® Excel aplicando-se a Equação (1) de conversão de nanômetros 

para concentração (mg.L-1) obtida através da curva da Eosina Y, com um r²= 0,9509, 

feita a partir de uma solução mãe com concentração conhecida. 

   

                   𝑥 =  
(𝐴𝑏𝑠+0.0236)

0.1822
     (1) 

 

Onde: 

X= Concentração do traçador (mg.L-1) 

Abs= Leitura de absorbância do traçador em nanômetros 

 

 A seguir as curvas experimentais de concentração pelo tempo foram 

normalizadas de acordo com Levenspiel (2000), que resultaram em curvas de 
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distribuição do tempo de residência hidráulica (Eθ) em função do tempo 

adimensional (θ). Após a obtenção destas curvas, calculou-se a variância (σ2θ), 

onde o ajuste das curvas (Tabela 4) foi realizado com base nos modelos 

uniparamétricos de pequena dispersão (PD), grande dispersão (PG) e tanques em 

série (N-CSTR). 

 

Tabela 4 – Modelos uniparamétricos de dispersão. 

Modelo Parâmetro  Equação 

Dispersão de pequena 
intensidade 

 

 
 

 

Dispersão de grande 
intensidade (tanque 

aberto) 

 

 
Tanques de mistura 
completa em série 

 
   

Fonte: Levenspiel (2000) 

 

 

4.3.1 Determinação dos desvios de idealidade 
 

A partir dos resultados do comportamento hidrodinâmico foi possível a 

determinação de anomalias e eficiência hidráulica no interior do RCAALF para cada 

modelo de operação. 

O volume de zonas mortas foi verificado pela equação estabelecida por Penã, 

Mara e Avilla (2006), baseando-se nos valores do TDH teórico e o TDH real.  

Os curtos-circuitos hidráulicos foram verificados de acordo com a metodologia 

reportada por Thackston et al. (1987) e Sarathai et al. (2010), utilizando a relação 

entre o tempo do primeiro aparecimento do traçador no efluente e o TDH teórico. 

A determinação da eficiência hidráulica se deu através dos parâmetros 

estabelecidos por Persson, Somes e Wong (1999). As equações a serem utilizadas 

para determinação de anomalias e eficiência hidráulica estão descritas na Tabela 5. 

 

 

 

 

 

σθ ² =  2 (
𝐷

μL
)   Eθ =

1

2√π(D/μL)
exp [

(1 − θ2)

4 (D/μL)   
] 

σθ, ta² =  2 (
𝐷

μL
) +  8 (

𝐷

μL
)² Eθ =  

1

2 √π(D/μL)
exp [

(1 − θ2)

4θ (D/Μ𝑙)
] 

N =  
1

σθ ²
 =  

θ h²

σσ 
 Eθ =  

𝑁(Nθ)N−1

(𝑁 − 1)!
  e−Nθ      
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Tabela 5 – Definição das equações dos parâmetros hidráulicos. 

Parâmetro Equações Significado 

Zonas Mortas 

 

 
 

β = relação entre o TDH real (h) e o TDH 
teórico (h); 
 
Va = volume ativo do reator (m

3
); 

 
Vt = volume total do reator (m3); 
 
Vd = volume de zonas mortas (

m3
) 

 

 

Curto- Circuitos 
 

Ψ = Presença de curtos-circuitos 
 
τk = tempo em que ocorre pico da                                    
concentração (h);                      
 
τr = TDH real (h). 

Eficiência Hidráulica 

 
 

λ = eficiência hidráulica; 
 
Ve = volume efetivo (m

3
); 

 
N = número de tanques CSTR 
em série. 

Fonte: Peña (2006), Sarathai et al. (2010), Persson et al. (1999) 

 

4.4 Análise Estatística 

 

Os dados hidrodinâmicos que indicam a concentração do traçador pelo tempo 

encontrados por Nascimento (2013), que utilizou efluente de abatedouro bovino, e 

os resultados obtidos no presente estudo, foram submetidos à análise estatística 

utilizando o software BioEstat®5.3, com o propósito de avaliar se existe influência 

significativa entre dois tipos de efluentes no comportamento hidrodinâmico. 

 Primeiramente fez-se a análise de normalidade dos dados, utilizando 

hipóteses H0 e H1, onde: 

 

H0: Os dados possuem distribuição normal. 

H1: Os dados não possuem distribuição normal. 

 

 Desta forma, para que fosse aceito H0 e rejeitado H1, o p-valor deveria ser 

maior que 0,05. Posteriormente foi possível analisar estatisticamente se diferentes 

𝛽 =  
𝑇𝐷𝐻𝑟 

𝑇𝐷𝐻𝑡  
 

𝑉𝑎 =  𝑉𝑡 ×  𝛽   

𝑉𝑑 =  𝑉𝑡 −  𝑉𝑎   

Ψ =  
τk

τr  
   

𝜆 =  𝑉𝑒 ( 1 −  
1

𝑁
)  



23 

efluentes exercem influência no comportamento hidrodinâmico, com um teste que 

fosse adequado com a hipótese encontrada no teste de normalidade, utilizando 

como H0 e H1: 

 

H0: O tipo de efluente não tem influência no comportamento hidrodinâmico. 

H1: O tipo de efluente tem influência no comportamento hidrodinâmico. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 Comparação da composição dos efluentes utilizados no RCAALF 

 

 A caracterização do substrato de abatedouro bovino foi realizado por Gatti 

(2013) e Nascimento (2013) e do substrato de abatedouro avícola por Tomoto 

(2013) e resultados obtidos no presente estudo (Tabela 6), onde foi analisado em 

ambos os seguintes parâmetros: pH, sólidos totais (ST), Sólidos suspensos totais 

(SST), Temperatura, Oxigênio Dissolvido (OD), Alcalinidade a bicarbonato (AB), 

Ácidos voláteis (AV), Demanda Química de Oxigênio (DQO) de amostras bruta e 

filtrada. 

 
Tabela 6 – Caraterização  do substrato bovino e avícola 

 
Abatedouro Bovino Abatedouro Avícola 

 
Nascimento (2013) Gatti (2013) Tomoto (2017) 

Elaborado pelo 
autor 

Parâmetros Média Média Média Média 

pH 6,8 (±0,3) 6,8 (±0,3) 7,3 (±0,33) 5,8 (±0,04) 

Temperatura (°C) 25,9 (±4,5) 26,3 (±0,6) 22,5 (±2,51) 19,3 (±2,87) 

OD (mg. L
-1

) 1,1 (±0,5) 1,1 (±0,5) - 0,6 (±0,4) 

AB (mgCaCO3.L
-1

) 625,1 (±800,5) 478,0 (±179,0) 360,4 (±113,79) 374,4 (±179,7) 

AV (mgHAc.L
-1

) 36,7 (±51,5) 159,0 (±41,0) 186,5 (±169,69) 429,8 (±193,43) 

DQO bruta (mg.L
-1

) 2766,5 (±2600,7) 2766,5 (±636,5) 2505,0 (±1182,39) 2043,3 (±38,8) 

DQO filtrada (mg.L
-1

) 1908,2 (±2084,2) 1908,2 (±645,8) 1708,5 (±797,01) 1351,3 (±347,7) 

ST (mg.L
-1

) 4896,3 (±3408,5) 4896,3 (±725,0) 3,2 (±2,07) 2726,7 (±557,26) 

SST (mg.L
-1

) 918,8 (±1106,3) 918,8 (±1133,0) 1,4 (±0,77) 1930,7 (±349,5) 

 

 O valor de pH do efluente de abatedouro bovino e avícola apresentou valor 

satisfatório para o crescimento das bactérias. De acordo com Ramalho (1983) as 

bactérias apresentam um crescimento ótimo na faixa de pH entre 6,6 e 7,4. 

 As médias das temperaturas obtidas foram 25,9ºC e 26,3ºC para o 

abatedouro bovino e 22,7ºC e 19,3ºC para o abatedouro avícola, sendo esse 

parâmetro considerado um fator limitante, tornando o desempenho das bactérias 

instável no sistema anaeróbio-aeróbio quando submetidas a temperaturas abaixo 

dos 20 ºC (GERALDI, 2002). 

 Os valores médios de OD encontrado por Gatti (2013) e Nascimento (2013) e 

na análise realizada no presente estudo apresentaram baixa variação, com 1,1     

mg.L-1 e 0,6 mg.L-1, respectivamente.  
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Os valores encontrados para AB no efluente de abatedouro bovino foram de 

625,1 mgCaCO3.L
-1 e 478,0 mgCaCO3.L

-1, já no avícola o valor encontrado foi de 

360,4 mgCaCO3.L
-1 e 374,4 mgCaCO3.L

-1, 186,56 mgCaCO3.L-1 e 429,8 

mgCaCO3.L-1, respectivamente. Kreutz et al. (2014) verificaram média de 507±289 

mgCaCO3.L-1 para AB e 283±154 mgHAc.L-1 para AV, em efluente de abatedouro 

bovino, enquanto Schoenhals (2006) encontrou 60 mg CaCO3.L-1 para AB em 

efluente de abatedouro avícola.  

Os mesmos valores de DQO bruta e DQO filtrada foi encontrado por Gatti 

(2013) e Nascimento (2013), sendo eles 2766,5 mg.L-1 e 1908,2 mg.L-1, 

respectivamente. Em efluente de abatedouro avícola o valor registrado foi de 2505,0 

mg.L-1 (TOMOTO, 2013) e 2043,3 mg.L-1 para DQO bruta, e 1708,57 mg.L-1 e 1351,3    

mg.L-1, para DQO filtrada para o presente estudo. 

A concentração de ST e SST, no efluente de abatedouro bovino apresentou 

um valor de 4896,3 mg.L-1 e 918,8 mg.L-1, respectivamente. O substrato de efluente 

de abatedouro avícola apresentou concentração de ST de 2,96 mg.L-1 e 2726,7 

mg.L-1 e de SST 1,25 mg.L-1 e 1930,7 mg.L-1 

 

5.2 Análise do Equilíbrio Dinâmico Aparente do RCAALF 

 

 O resultado das análises físico-químicas para determinação do equilíbrio 

dinâmico aparente do RCAALF está apresentado na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Resultado das análises físico-químicas do efluente do RCAALF 

  Abatedouro Bovino Abatedouro Avícola  

  
Nascimento (2013) e Gatti 

(2013) 
Tomoto 
(2017) 

Elaborado pelo 
autor 

Parâmetros   Média Média Média 

pH  7,4 (±0,1) 7,09 (±0,8) 7,6 (±0,1) 

Temperatura (°C) 25,9 (±2,9) 22,25 (±1,5) 19,8 (±1,0) 

OD (mg. L
-1

) 8,9 (±3,4) - 4,86 (±0,95) 

AB (mgCaCO3.L
-1

) 377,5 (±545,9) 57,28 (±55,8) 244,2 (±23,2) 

AV (mgHAc.L
-1

) 40,4 (±30,5) 12,98 (±14,5) 206,8 (±96,5) 

DQO bruta (mg.L
-1

)  97,1 (±57,0) 52,75 (±19,6) 293,0 (±208,3) 

DQO filtrada (mg.L
-

1
)  

61,5 (±26,4) 32,75 (±5,2) 255,7 (±220,5) 

ST (mg.L
-1

)  1198,5 (±274,7) 0,11 (±0,06) 395,7 (±114,8) 

SST (mg.L
-1

)  15,0 (±10,4) 0,03 (±0,03) 65,7 (±16,4) 



26 

De acordo Pereira et al. (2009) para todos os micro-organismos existe um valor 

de pH ótimo, sendo que os valores de pH geralmente desejados em um tratamento 

anaeróbio está entre 6,7 e 8,0. Analisando a Tabela 7, em todos os estudos, o valor 

do pH se apresentou satisfatório para a atividade microbiana.  

 A temperatura é um fator de grande influência sobre o crescimento bacteriano, 

pois está associado à velocidade das reações metabólicas dos microrganismos 

(CHAVES, 2015). Campos (1999) afirma que a faixa ótima de temperatura para a 

atividade microbiana é de aproximadamente 30 °C, e que não deve ser inferior que 

20 ºC para não limitar o desempenho bacteriano. Desta forma, a temperatura nos 

quatro trabalhos se apresentou adequada para o crescimento dos microrganismos. 

Para Ripley et al. (1986) a relação AV/AB deve ser menor que 0,3. Mas Behling 

et al. (1997) apontam que que essa relação pode variar entre 0,4 a 0,8 e apresentar 

uma alcalinidade entre 1000 a 5000 mgCaCO3.L
-1. Contudo, Biesterfeld et al. (2003), 

afirma que esses valores não devem ser inferiores a 45 mgCaCO3.L
-1, pois ao 

observarem valores abaixo do proposto, as taxas de nitrito e nitrato são interferidas 

em biofilmes nitrificantes.  

Pode-se observar na Tabela 7 que nos estudos realizados pelos autores, 

houve variação tratando-se de AB e AV, porém todos se encontram dentro do 

padrão estabelecido por Behling et al. (1997) e Biesterfeld et al. (2003), indicando 

uma boa capacidade tampão do sistema. Em todos os estudos realizados observa-

se que os valores de ácidos voláteis do efluente reduziram em relação à 

concentração do substrato (afluente), mostrando assim que o consumo da matéria 

orgânica se apresenta estável. 

Em termos de DQO bruta, concentração de 97,1 mg.L-1 foi relatada por Gatti 

(2013) e Nascimento (2013), apresentando eficiência de 97,6% de remoção de 

matéria orgânica, no tratamento de água residuária de abatedouro bovino. Tomoto 

(2017) ao tratar o efluente avícola obteve uma concentração final de 52,7 mg.L-1 e 

um eficiência de remoção em torno de 98%. No presente estudo foi obtida uma 

concentração de 293,0 mg.L-1 e uma eficiência de remoção de matéria orgânica de 

85,7%. 

Para DQO filtrada a concentração encontrada por Gatti (2013) e Nascimento 

(2013) foi de 61,25 mg.L-1 e apresentou eficiência de remoção de 95,2%, no 

tratamento de águas residuárias de abatedouro avícola, enquanto Tomoto (2017) e o 
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presente estudo apresentaram uma concentração de 35,7 mg.L-1 (98,0% de 

eficiência de remoção) e 255,7 mg.L-1 (81,0%), respectivamente.  

Em relação à remoção de matéria orgânica medida através dos ST e SST na 

saída do reator, os reatores apresentaram uma diminuição significativa desses 

parâmetros. Gatti (2013) e Nascimento (2013) atingiram uma concentração final de 

1198,5 mg.L-1 para ST e 15 mg.L-1 para SST, com eficiência de remoção de 84,8% e 

99,3%, respectivamente. Tomoto (2017) obteve concentração de 0,11 mg.L-1 para 

ST e de 0,03 mg.L-1 de SST, o que resultou numa eficiência de 93% e 96%, 

respectivamente. A análise realizada neste trabalho apresentou uma concentração 

de 395,7 mg.L-1 de ST e 65,7 mg.L-1 de SST com uma eficiência de 85,5% e 96,6%, 

respectivamente.  

Em termos de eficiência de remoção de DQO bruta, DQO filtrada, ST e SST, 

todos os estudos realizados com TDH de 22 horas, no tratamento de águas 

residuárias proveniente do abatedouro avícola e bovino se mostraram com 

percentuais consideráveis, sendo superior a 97% para o bovino e acima de 85% 

para o avícola. Este resultado foi contribuído pela utilização do meio suporte no 

sistema, Almeida (2007) afirma que a presença do material suporte auxilia na 

preservação da biomassa no sistema e favorece o crescimento dos micro-

organismos. Desta forma, pode-se considerar que o reator se demonstra robusto 

para suportar diferentes choques de cargas orgânicas quando operados nas 

condições as quais foram submetidos. 

 

5.3 Ensaio Hidrodinâmico  

 

5.3.1 Análise do comportamento hidrodinâmico  
 

 A partir dos dados experimentais obtidos por meio dos ensaios de estimulo-

resposta feitos com efluente de abatedouro bovino (NASCIMENTO, 2013) e avícola, 

foi possível realizar a plotagem das curvas de distribuição da concentração do 

traçador pelo tempo através do software Microsoft® Excel (Figura 3). 
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Figura 3 – Curvas de variação da concentração do traçador ao longo do tempo 
 

 
Legenda: (a), (b) e (c): ensaios 1, 2 e 3, respectivamente, para efluente do abatedouro avícola 

(Autoria Própria, 2019); (d), (e) e (f): ensaios 1, 2 e 3, respectivamente, para efluente 
de abatedouro bovino Nascimento (2013). 

 

 Os picos de concentração para o TDH 22h, foram alcançados em 14,25h 

(Figura 3a), 30h (Figura 3b) e 27,75h (Figura 3c). Na análise do comportamento 

hidrodinâmico realizado por Nascimento (2013), os picos de concentração ocorreram 

em 12h (Figura 3d), 17,25h (Figura 3e) e 14,25h (Figura 3f). Observa-se que houve 

um adiantamento do pico do traçador em relação ao θh teórico, de 35,2% em (a), 

45,5% em (d), 21,6% em (e) e 35,2% em (f), que de acordo com Rodrigues (2015), 

este fato indica possível existência de caminhos preferenciais no interior dos 

reatores.  

Em todos os ensaios o θh real foi maior do que o θh teórico, que caracteriza 

atraso na resposta do traçador. Este fenômeno pode ser justificado pela sua 

liberação gradativa no efluente do reator, com lento decaimento nas curvas de 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 



29 

concentração ao longo do tempo, refletindo no comportamento de “cauda longa”. De 

acordo com Levenspiel (2000) o efeito da cauda provavelmente ocorre devido aos 

fenômenos de difusão em zonas mortas do reator, adsorção do traçador na 

biomassa do reator ou mesmo curto circuito hidráulico.  

Reis (2015) em seu estudo com RAALF, utilizando o azul de bromofenol como 

traçador, afirma que a espuma de poliuretano devido a sua área superficial, pode ter 

contribuído para o lento decaimento da curva do traçador ao longo do tempo, devido 

a possível adsorção deste nos poros do meio suporte, contribuindo desta forma para 

o efeito de cauda longa. Belini et al. (2012) ao avaliarem o comportamento 

hidrodinâmico de um RCAALF utilizando eosina Y verificaram adiantamento do pico 

e efeitos de cauda longa em todos os ensaios realizados em diferentes condições 

operacionais.  

De Nardi et al. (1999) ressaltam que em reatores de leito fixo, as curvas 

experimentais da concentração do traçador que apresentam caudas longas não 

refletem apenas a presença de volumes de zonas mortas, mas também retenção do 

traçador em zonas ativas no interior do meio poroso, sendo indistinguíveis ambos os 

fenômenos nas curvas de resposta do traçador no efluente. Foi verificado por Kreutz 

(2012) o retardo na resposta do traçador com atraso médio de 18% na resposta em 

um RAALF operado com θh de 8 h. A autora relacionou este fenômeno à possível 

existência de zonas mortas no interior do reator ou à adsorção do traçador no meio 

suporte.  

Nos resultados dos ensaios hidrodinâmicos deste estudo, foi verificada a 

presença de múltiplos picos decrescentes em intervalos regulares, o que segundo 

Levenspiel (2000) são indicativos de forte recirculação interna do fluido no reator, 

possivelmente causada pelas bolhas de ar geradas no processo de aeração. 

As curvas de Distribuição do Tempo de Residência (DTR) em função do 

tempo adimensional, calculadas a partir do ajuste dos dados experimentais são 

apresentadas na Figura 4.  
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Figura 4 – Curvas de Distribuição do Tempo de Residência (DTR) 

 

Legenda: Curvas de Distribuição do Tempo de Residência: (a, b, c): efluente de abatedouro 
avícola (Autoria Própria, 2019) e (d, e, f): efluente de abatedouro bovino 
(Nascimento, 2013). 

 

Os resultados do ajuste das curvas de distribuição do tempo de residência 

(DTR) pelos modelos matemáticos teóricos para θ22h com água residuária de 

abatedouro avícola e bovino estão apresentados na Tabela 8. 

 
Tabela 8 – Resultados dos ajustes aos modelos uniparamétricos. 

Amostra Ensaio  
TDH real 

(h)  

Pico de 
concentração 

(h)  

N-CSTR 
(N) 

Pequena 
Dispersão 

(D/uL) 

Grande 
Dispersão 

(D/uL) 

Efluente de 
abatedouro avícola 

1 32,7 14,25 3 0,145 0,4582 

2 36,9 30,0 5 0,0883 0,2391 

3 36,6 27,75 5 0,0908 0,2496 

Efluente de 
abatedouro bovino 
(Nascimento, 2013) 

1 24,2 12,0 3 0,16 0,52 

2 27,2 17,25 4 0,14 0,44 

3 25,4 14,25 3 0,17 0,53 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

(e) 

(f) 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 



31 

Com relação ao modelo N-CSTR, quando o parâmetro unitário N se aproxima 

de um único tanque, existe maior tendência ao fluxo de mistura completa, enquanto 

quando o volume é distribuído em infinitos tanques existe maior tendência ao fluxo 

em pistão (SPERLING, 1996). Os ensaios realizados com o efluente bovino 

apresentou maior tendencia ao modelo ideal de mistura completa quando 

comparado com os ensaios com efluente de abatedouro avícola. Kreutz (2012) 

afirma que há diminuição do parâmetro unitário N de tanques em série quando 

ocorre o aumento do grau de dispersão de grande intensidade. 

 Observa-se que os valores de D/uL para grande dispersão foram maiores que 

o D/uL de pequena dispersão, desta  forma é possivel concluir que o grau de mistura 

e dispersão no interior do reator com os dois tipos de efluentes foi alto, sendo 

possível inferir novamente que os reatores apresentaram maior tendência ao fluxo 

de mistura completa. 

Levenspiel (2000) afirma que quando a Dµ/L tende ao infinito o sistema se 

comportará como de mistura completa e quando Dµ/L tender a zero o sistema será 

do modelo tipo pistonado, onde, valores de D/μL na faixa de 0 – 0,002 indicam 

dispersão de pequena intensidade, D/μL na faixa de 0,002 – 0,025 indica dispersão 

de grau intermediário, enquanto D/μL na faixa de 0,025 – 0,200 indica grau de 

dispersão de grande intensidade. 

Pontes (2009) estudou o comportamento hidrodinâmico de um RAALF de 

fluxo ascendente, tendo como meio suporte argila expandida e espuma de 

poliuretano tratando efluente de abatedouro de aves. A autora constatou que o 

reator quando operado na condição anaeróbia com TDH de 10 horas aproximou-se 

de 12 reatores de mistura completa em série, obtendo um fluxo próximo ao 

pistonado. 

 Com o ajuste dos dados experimentais, foi possível ainda obter os 

coeficientes de determinação (r²) obtidos para os três modelos matemáticos teóricos 

estão apresentados na Tabela 9.  

A partir das curvas de DTR (Figura 4) e dos coeficientes de determinação (r²) 

obtidos para os modelos matemáticos teóricos (Tabela 9), verificou-se que o modelo 

de N-CSTR foi o que melhor se ajustou para os ensaios realizados por Nascimento 

(2013) com valores 0,964, 0,980 e 0,955 respectivamente para os ensaios 1, 2 e 3, 

um dos ensaios realizados com água residuária de abatedouro avícola também 
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apresentou proximidade do modelo N-CSTR com valor de 0,793, para o ensaio 1, 

onde o ensaio 2 e 3 se apresentou como de grande dispersão.  

 

Tabela 9 – Coeficientes de determinação (r²) 

Amostra Ensaio TDH real (h)  N-CSTR 
Pequena 

Dispersão 
(D/uL) 

Grande 
Dispersão 

(D/uL) 

Efluente de 
abatedouro 

avícola 

1 32,7 0,793 0,572 0,516 

2 36,9 0,899 0,912 0,928 

3 36,6 0,910 0,893 0,917 

Média 35,4 0,867 0,792 0,787 

Efluente de 
abatedouro 

bovino 

1 24,2 0,964 0,813 0,476 

2 27,2 0,980 0,849 0,525 

3 25,4 0,955 0,864 0,39 

Média 25,6 0,966 0,842 0,464 

Fonte: Nascimento (2013) e Autoria Própria (2019) 

 

 Segundo Oliveira Neto (2011), a mistura promovida pela aeração ou 

recirculação leva ao comportamento mais próximo ao de mistura completa. Kreutz 

(2012) operando um RAALF em escala de bancada atingiu um resultado no qual o 

fluxo teve melhor ajuste matemático ao modelo teórico N-CSTR, obtendo os valores 

de r² = 0,95 e r² = 0,96 para os ensaios realizados com aeração. 

 Belini et al. (2013) verificaram que o comportamento hidrodinâmico do reator 

(RCAALF) apresentou tendência a diferentes modelos ideais, nas fases 2 (com 

aeração e sem recirculação) e 3 (com aeração e recirculação) o reator se comportou 

tendendo a N-CSTR, indicando mistura completa, enquanto na fase 1 (anaeróbio e 

sem recirculação) os autores observaram tendência ao fluxo pistonado. 

 

5.3.2 Caracterização hidrodinâmica 
 

 A partir dos ensaios hidrodinâmicos, foi verificada a presença de curtos-

circuitos hidráulicos, bem como foi calculado o volume de zonas mortas e eficiência 

hidráulica (Tabela 10). 

É possivel observar que os valores de zonas mortas foram negativos para 

ambos os estudos nos três ensaios, com -3,16, -4,4 e -4,3, respectivamente, para os 

ensaios 1, 2 e 3 para o efluente de abatedouro avícola e de -0,6, -3,2 e -2,6 para os 

ensaios 1, 2 e 3 para o efluente de abatedouro bovino conforme analisado por 

Nascimento (2013). Freitas (2013) afirma que os valores negativos encontrados no 
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cálculo de zonas mortas podem representar a existência de caminhos preferenciais. 

Desta forma, conclui-se que não há presença de zonas mortas nas configurações de 

reatores estudadas. 

 

Tabela 10 – Resultados das anomalias e eficiência hidráulica 

Amostra Ensaio 
TDH real 

(h) 
Pico de 

concentração (h) 

Volume 
de zonas 
mortas 

(Vd) 

Eficiência 
hidráulica (ʎ) 

Curtos-
circuitos 

(Ѱ) 

Efluente de 
abatedouro 

avícola 

1 32,7 14,25 -3,16 3,5 0,44 

2 36,9 30,0 -4,4 4,16 0,81 

3 36,6 27,75 -4,3 4,16 0,76 

Efluente de 
abatedouro 

bovino 

1 24,2 12 -0,6 1,1 0,5 

2 27,2 17,25 -3,2 2,8 0,6 

3 25,4 14,25 -2,6 2,4 0,6 

Fonte: Nascimento (2013) e Autoria Prórpria (2019).  

 

De acordo com Thackston, et al. (1987), a presença de curtos-circuitos 

hidráulicos é verificada quando o valor de Ѱ é igual ou menor que 0,3. Segundo 

estes autores, este fenômeno está relacionado com o fluxo de mistura do traçador 

no interior do reator e com o θh obtido a partir dos dados experimentais. Os valores 

encontrados nos ensaios 1, 2 e 3 para o efluente de abatedouro avícola e bovino 

foram 0,44, 0,81, 0,76 e 0,5, 0,6 e 0,6, respectivamente. Tendo em vista os 

resultados apresentados não foi detectado curto-circuito hidráulico. 

Freitas (2013) afirma que presença de curto-circuito pode estar associada à 

quando o TDH real é inferior ao teórico, esta condição não foi encontrada em 

nenhum dos ensaios realizados neste estudo. Em seu estudo, Nascimento (2013) 

afirma que, o que o levou a concluir que o lento decaimento das curvas 

experimentais também se deu em função da adsorção do traçador, por não verificar 

a presença de curtos-circuitos hidráulicos nem volume de zonas mortas.  

Em termos de eficiência hidráulica com ambos os tipos de efluentes, os 

reatores mostraram uma boa eficiência hidráulica. Vale ressaltar que a eficiência 

hidráulica é divida em três categorias onde: é considerada de boa eficiência 

hidráulica quando λ > 0,75; Eficiência hidráulica satisfatória quando 0,5 < λ ≤ 0,75 e 

baixa Eficiência hidráulica onde λ ≥ 0,5 (Persson et al., 1999). Nascimento (2013) no 

estudo com diferentes TDH para avaliar a remoção de matéria orgânica e eficiência 

hidráulica, apontou que com um TDH de 22 horas obteve os melhores resultados de 
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remoção e eficiência quando comparado com as configurações utilizando um TDH 

de 16 horas e 10 horas.  

 

5.4 Análise Estatística 

 

5.4.1 Estatística Descritiva 
 

Primeiramente para comparar por meio de testes estatísticos se o tipo de 

efluente influencia no comportamento hidrodinâmico, foi necessário verificar a 

distribuição dos ensaios hidrodinâmicos realizados através da estatística descritiva 

(Figura 5) com auxílio do software Microsoft® Excel. 

 

Figura 5 – Curvas de concentração do traçador pelo tempo 

  

  

Fonte: Autoria Própria (2019). 
 

 Foi possível observar que os dados de concentração do traçador em ambos 

os ensaios se apresentaram estáveis e a variação entre eles foram mínimas e por tal 
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razão foi possível utilizar a média entre as repetições para aplicarem-se os testes 

estatísticos posteriores. 

 

5.4.2 Teste de normalidade  
 

 Depois de verificada a possibilidade de utilizar as médias entre os ensaios 

para os testes estatísticos, foi possível aplicar o teste de normalidade de Lilliefors 

(Tabela 11). 

 

Tabela 11 – Resultado do teste de normalidade de Lilliefors 

Resultados Efluente Bovino Efluente Avícola 

Tamanho da amostra 88 88 

Desvio máximo 0,1158 0,1653 

Valor crítico (0.05) 0,0939 0,0939 

Valor crítico (0.01) 0,1093 0,1093 

p(valor) < 0,01 < 0,01 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

 Ao analisar o p(valor) no teste de Lilliefors para as médias dos dois ensaios 

foi possível verificar que nenhuma das amostras possuem distribuição normal, ou 

seja o p(valor) é menor que p < 0,05. Desta forma, optou-se pelo teste não 

paramétrico para análise dos dados, sendo este o teste de Wilcoxon. 

 

5.4.3 Teste de Wicoxon 
 

 O teste de Wilcoxon foi utilizado para testar se existe diferença significativa 

entre os tipos de efluentes submetidos na mesma condição operacional. Com base 

neste teste, foi possível verificar a diferença entre os dois grupos relacionados com 

dados pareados. 

 Com base no p-valor de 0,05, rejeita-se a hipótese nula (H0) e aceita-se H1 

para a comparação entre os efluentes operados com θ de 22 h (Tabela 12). 

 

Tabela 12 – Resultado do teste de Wilcoxon 

Resultados  Efluente bovino e Efluente avícola  

T   342 

Número de pares  88 

Z  6,7936 

p-valor (unilateral)  <0,0001 

Fonte: Autoria Própria (2019). 
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 Desta forma, os resultados estatísticos indicam que existe diferença 

significativa no comportamento hidrodinâmico quando operado com dois tipos de 

efluentes diferentes.  

  Isto pode ser justificado pelo fato do efluente bovino ter apresentado melhor 

eficiência de remoção de matéria orgânica em termos de DQO, ST e SST, com 

97,6%, 84,8% e 99,3%, respectivamente, quando comparado com os estudos 

realizados no efluente avícola.  

 Outro parâmetro que pode ter influenciado no resultado estatístico é o fato 

dos ensaios realizados por Nascimento (2013) ter tendência a ser de mistura 

completa e a maioria dos ensaios realizados no presente estudo tenderem para o 

modelo de grande dispersão.  

 Os resultados mais satisfatórios em termos de remoção de matéria orgânica e 

do comportamento hidrodinâmico foram aqueles em que o TDH real mais se 

aproximou do TDH teórico, ou seja, foram os valores encontrados nas análises e 

ensaios realizados por Nascimento (2013). Passos (2017) afirma que baixas 

eficiências de tratamento são resultados de fenômenos hidráulicos que tornam o 

TDH real e o comportamento hidrodinâmico diferentes dos teóricos. 

 Ambas as configurações dos reatores estudadas obtiveram valores 

satisfatórios tratando-se de anomalias hidráulicas, onde não foi encontrado volume 

de zonas mortas e curtos-circuitos hidráulicos, logo este é um parâmetro que não 

interferiu para a influência do efluente no comportamento hidrodinâmico.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 Com base nos resultados obtidos nas análises, ensaios e determinações 

realizadas ao longo do período de operação dos reatores combinados anaeróbio-

aeróbio com diferentes tipos de efluentes, foi possível concluir que: 

 O RCAALF operado com diferentes efluentes, ou seja, independente das 

variações nas concentrações do substrato, apresentou boa eficiência de 

remoção de matéria orgânica, sendo superior a 97% para água residuária de 

abatedouro bovino e superior a 85% para efluente avícola.  

 Com relação ao comportamento hidrodinâmico, nos ensaios realizados por 

Nascimento (2013) foi possível observar um adiantamento no pico de 

concentração, indicando a presença de caminhos preferenciais.  

 O efeito de cauda longa foi observado em todos os ensaios, indicando um 

lento decaimento na curva de concentração e, consequentemente, TDH reais 

maiores do que o TDH teórico.  

 Os parâmetros hidrodinâmicos identificar que o tipo de comportamento 

hidrodinâmico do reator operado com efluente bovino e avícola tende ao 

modelo de mistura completa e grande dispersão, respectivamente. 

 Os estudos das anomalias hidráulicas indicaram que não foram notados 

curtos-circuitos nem volume de zonas mortas. 

 O teste de Willcoxon indicou que o tipo de efluente exerce influência 

significativa no comportamento hidrodinâmico do reator combinado 

anaeróbio-aeróbio de leito fixo.  
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