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Resumo  

Pontes, A. F. V. (2009) Avaliação de Desempenho de Reator Anaeróbio-Aeróbio com 

Recirculação da Fase Líquida no Tratamento de Água Residuária Proveniente de Abatedouro 

de Aves. São Carlos, 2009, 126 p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo. 

 

Esse trabalho buscou avaliar o desempenho de um reator de leito fixo e escoamento 

ascendente, operado de modo contínuo, com argila expandida e espuma de poliuretano como 

suportes para imobilização da biomassa, no tratamento de água residuária proveniente de 

abatedouro de aves. Na primeira fase do trabalho, o reator foi operado em condição anaeróbia 

e anaeróbia-aeróbia, no tratamento da água residuária bruta proveniente do abatedouro. No 

entanto, sua eficiência na redução de matéria orgânica pode ser atribuída a processos de 

adsorção e não biodegradação, o que resultou em períodos de operação curtos devido à 

obstrução do leito reacional. Na segunda fase, o reator foi alimentado com água residuária 

coletada após o pré-tratamento por sistema de flotação por ar dissolvido (FAD), realizado no 

próprio abatedouro, com intuito de minimizar a carga lipídica e a concentração de sólidos na 

entrada do reator. Assim, a vida útil do reator foi prolongada, com eficiências médias de 

remoção de DQO e nitrogênio total de 90±4% e 44±10%, respectivamente, e eficiência de 

desnitrificação de 89±6%, para o reator anaeróbio-aeróbio com razão de recirculação do 

efluente líquido igual a 1,5. Assim, o reator demonstrou bom desempenho na remoção 

simultânea de matéria orgânica e nutrientes, desde que seja precedido por sistema de pré-

tratamento para remoção parcial de sólidos e óleos e graxas. 

 

Palavras-chave: Reator anaeróbio-aeróbio, abatedouro de aves, biomassa imobilizada,  

compostos nitrogenados, óleos e graxas. 
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Abstract  

Pontes, A. F. V. (2009) Performance Evaluation of an Anaerobic-Aerobic Reactor With 

Recycle of the Liquid Phase for Treatment of Poultry Slaughterhouse Wastewater. São 

Carlos, 2009, 126 p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo. 

 

This work aimed to evaluate the performance of an up-flow fixed bed reactor, operated in a 

continuous way, using expanded clay and polyurethane foam as supports for immobilization 

of the biomass, for treatment of poultry slaughterhouse wastewater. Initially, the reactor was 

operated under anaerobic and anaerobic-aerobic conditions for the treatment of poultry 

slaughterhouse wastewater. However, the COD removal efficiency was related to adsorption 

and not to biodegradation processes. In this way, the operational periods were short due to 

solids retention in the system.  In the second part of this work, trying to reduce the lipids and 

solids concentration in the reactor’s affluent, the wastewater was collected after a pre-

treatment installed at the poultry slaughterhouse. This pre-treatment was constituted of a 

dissolved air flotation (DAF) system. As a result, the operational longevity of the reactor was 

increased and the COD and total nitrogen removal efficiencies were 90±4% e 44±10%, 

respectively, and the denitrification efficiency was 89±6% under an anaerobic-aerobic 

condition with a recycle ratio of the liquid phase of 1,5. Therefore, the reactor showed a good 

performance in reducing the organic matter and removing nutrients simultaneously, since it is 

preceded by a pre-treatment for the partial removal of solids, oils and grease. 

 

Key-words: anaerobic-aerobic reactor, poultry slaughterhouse, immobilized biomass, 
nitrogen, oil and grease. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A produção de carne de frango desempenha um importante papel na economia brasileira. 

Segundo a ABEF – Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frango – o Brasil foi o 

maior exportador mundial de carne de frango em 2007, com exportações para mais de 150 países 

em todos os continentes.  

Apesar do grande número de abatedouro de aves no país e da elevada quantidade de efluente 

gerado por esse tipo de indústria, a maior parte dos investimentos no setor de abate de aves é 

direcionada para pesquisas nas áreas de biotecnologia, microeletrônica e automação, com baixos 

investimentos na área de saneamento ambiental.  

As águas residuárias provenientes de abatedouros de aves apresentam altas concentrações de 

sólidos suspensos, são ricas em matéria orgânica, óleos e graxas e macronutrientes, como o 

nitrogênio e o fósforo. O sistema de tratamento de efluentes de abatedouros mais estudado é o 

físico-químico seguido de reator anaeróbio. 

Os reatores anaeróbios destacam-se por seu baixo custo operacional e reduzida geração de 

lodo. Entretanto, tais sistemas apresentam eficiência limitada na remoção de macronutrientes, o que 

implica a necessidade de um pós-tratamento, uma vez que o despejo de efluentes com altos níveis 

de nutrientes favorece o crescimento excessivo de algas e plantas aquáticas, gerando um 

desequilíbrio ecológico nos corpos d’água, fenômeno conhecido como eutrofização. Além disso, a 

presença de altas concentrações de nitrogênio amoniacal pode ter efeitos tóxicos sobre os 

organismos. 

Os sistemas combinados anaeróbio-aeróbio têm obtido sucesso, tanto na redução da matéria 

orgânica como na remoção de nutrientes, além de apresentar vantagens quando comparados aos 

sistemas físico-químicos e aeróbios, como baixa produção de lodo biológico e menor custo de 

implantação e operacional.  

Contudo, águas residuárias provenientes de abatedouros de aves também apresentam 
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elevadas concentrações de óleos e graxas, compostos de baixa biodegradabilidade e que podem 

levar o sistema ao colapso devido à flotação da biomassa. Esses compostos, quando aderidos à 

superfície do floco de lodo biológico, dificultam a sedimentação da biomassa devido a sua baixa 

densidade. Eles também podem prejudicar os fenômenos de transferência de massa, pois a capa 

lipídica que se forma ao redor do biofilme reduz a velocidade de transferência de oxigênio, 

limitando a atividade microbiana. Além disso, os produtos formados pela hidrólise dos óleos e 

graxas, como os ácidos graxos, podem atuar como inibidores do processo de degradação biológica.  

Dessa forma, o tratamento biológico de águas residuárias contendo óleos e graxas é bastante 

complexo. Geralmente, parte da carga lipídica é removida previamente ao tratamento biológico, por 

meio de tratamentos físico-químicos, a fim de evitar os efeitos danosos resultantes da presença 

desses compostos em sistemas biológicos. 

Propõe-se, portanto, o uso de um reator anaeróbio-aeróbio de leito fixo, com recirculação da 

fase líquida, no tratamento de água residuária proveniente de abatedouro de aves, visando o baixo 

consumo de energia e a baixa formação e lodo. Busca-se, assim, a remoção da matéria orgânica e de 

nutrientes em um único sistema de tratamento, capaz de manter bom desempenho na presença de 

óleos e graxas, sem perda de biomassa nem fenômenos de inibição. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral do trabalho foi avaliar o desempenho de um reator anaeróbio-aeróbio de 

leito fixo com recirculação da fase líquida no tratamento de água residuária proveniente de 

abatedouro de aves.  

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos do trabalho foram: 

 

 Avaliar o desempenho do reator vertical de leito fixo, com argila expandida e espuma de 

poliuretano como suportes para a imobilização da biomassa, operando em condição 

anaeróbia no tratamento de água residuária bruta e coletada após pré-tratamento por sistema 

de flotação por ar dissolvido (FAD); 

 

 Avaliar o desempenho do reator vertical de leito fixo, com argila expandida e espuma de 

poliuretano como suportes para a imobilização da biomassa, operando em condição 

anaeróbia para diferentes tempos de detenção hidráulica aplicados no tratamento de água 

residuária coletada após pré-tratamento por sistema de flotação por ar dissolvido (FAD); 
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 Avaliar a influência da inclusão da zona aeróbia sobre a remoção de matéria orgânica no 

tratamento de água residuária bruta e coletada após pré-tratamento por sistema de flotação 

por ar dissolvido (FAD; 

 

 Avaliar a influência da recirculação do efluente da zona aeróbia para a anaeróbia sobre a 

remoção de matéria orgânica e nitrogênio no tratamento de água residuária coletada após 

pré-tratamento por sistema de flotação por ar dissolvido (FAD). 
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3.1. ABATEDOUROS DE AVES 

 

A produção de carne de frango desempenha um importante papel na economia brasileira. 

Segundo a ABEF – Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frango – o Brasil é o 

maior exportador mundial de carne de frango, com exportações para mais de 150 países em todos os 

continentes. A carne de frango é o terceiro produto nas exportações do agronegócio e sua 

participação no mercado internacional de carnes chega aos 45% (em milhões de toneladas). 

A produção brasileira de carne de frango em 2007 foi de 10,2 milhões de toneladas, 

resultado que manteve o país no terceiro lugar entre os maiores produtores mundiais, atrás somente 

de Estados Unidos e China, que apresentaram produção de 16,2 e 11,5 milhões de toneladas 

respectivamente. As projeções da ABEF para o ano de 2008 apontam um aumento de 8,6% na 

produção brasileira de carne de frango.  

A evolução do segmento observada nos últimos anos é devida às contribuições advindas da 

biotecnologia e das tecnologias complementares da microeletrônica e da automação. Entretanto, 

Martinelli e Souza (2005) afirmam que este é um setor que pouco investe em pesquisa e 

desenvolvimento, pois as empresas mais inovadoras são as fornecedoras de insumos, tais como as 

empresas do ramo da biotecnologia e as indústrias farmacêuticas. Isso ocorre porque o setor já tem 

os processos produtivos amplamente difundidos e não exige investimentos em pesquisa para o 

lançamento de novos produtos. 

O processo de abate de aves pode ser dividido em etapas, conforme o fluxograma 

esquematizado na Figura 3.1.  
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Figura 3.1: Fluxograma do processo de abate de aves. 

 

O abate e a higienização dos equipamentos são as etapas de maior consumo de água e maior 

geração de efluente líquido, responsáveis pela maior parte da água residuária gerada (Amorim et al., 

2007). 

As águas residuárias provenientes de abatedouros de aves apresentam altas concentrações de 

sólidos suspensos, são ricas em matéria orgânica, óleos e graxas e macronutrientes, como o 

nitrogênio e o fósforo. O tratamento biológico desse tipo de água residuária, assim como da maior 

parte dos efluentes industriais, é dificultado pela grande variabilidade de suas características. Além 

disso, o tipo de produto produzido tem profunda influência nas características do efluente. Por 

exemplo, o abate de frangos maiores gera maior concentração de sangue e gordura no efluente do 

que o de frangos com menor massa; também a fabricação do produto temperado aumenta a 

salinidade do efluente. 

Assim, um sistema de tratamento adequado para as águas residuárias provenientes de 

abatedouros de aves, deve contemplar a redução das elevadas cargas orgânica e lipídica, a remoção 

de nutrientes e deve ser robusto o suficiente para suportar as variações de vazão e composição na 

corrente efluente, intrínsecas ao processo produtivo.  
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3.2 TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS RICAS EM NITROGÊNIO 

 

3.2.1 Processo Convencional para Remoção Biológica de Nitrogênio 

Os sistemas de tratamento convencionais promovem a remoção biológica de nitrogênio das 

águas residuárias em três etapas: amonificação, nitrificação e desnitrificação, de acordo com a 

sequência apresentada na Figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Processo convencional para remoção biológica de nitrogênio 

presente nas águas residuárias. 
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Processo de Amonificação 

A conversão biológica do nitrogênio orgânico, constituinte da matéria orgânica encontrado 

sob a forma de proteínas, aminoácidos e uréia, em nitrogênio amoniacal é denominada 

amonificação.  

A amônia (NH3), bem como o íon amônio, é comumente encontrada em águas residuárias. 

No entanto, a concentração de cada composto varia de acordo com o pH segundo a relação descrita 

na equação 3.1. 

 

[ ]
[ ] [ ] [ ] KaHNHNH

NHNH ++ +
=

+
×

=
1

100100%
43

3
3      (3.1) 

 

Em que: 

Ka: constante de dissociação = 5,62.10-10 

[NH3]: concentração de amônia 

[NH4
+]: concentração do íon amônio 

 

Portanto, em grande parte dos reatores anaeróbios, cujo pH permanece em torno de 7 e a 

temperatura por volta de 25 oC, o íon amônio é predominante (MetCalf & Eddy, 2003). 

 Embora as bactérias utilizem o nitrogênio amoniacal para a síntese celular, sua importância 

na remoção de nitrogênio em águas residuárias é pequena, face às contribuições proporcionadas 

pelos processos biológicos de nitrificação e desnitrificação.  

 

Processo de Nitrificação 

A nitrificação é o processo microbiológico de oxidação do nitrogênio amoniacal (N-NH4
+) a 

nitrato (N-NO3
-), via nitrito (N-NO2

-), utilizando o oxigênio molecular (O2) como aceptor final de 

elétrons. Devido a sua demanda de oxigênio e sua toxicidade, o nitrogênio amoniacal deve ser 
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obrigatoriamente removido das águas residuárias (Rittmann & McCarty, 2001). 

As bactérias nitrificantes são aeróbias e quimioautotróficas, razão pela qual sua velocidade 

máxima específica de crescimento é bem menor do que a das aeróbias heterotróficas. Essas 

bactérias têm seu catabolismo limitado pela concentração de oxigênio dissolvido, uma vez que o 

utilizam para a respiração e para a oxidação inicial da amônia a hidroxilamina (NH2OH) (Rittmann 

& McCarty, 2001). 

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

-, é chamada de nitritação e 

ocorre em duas etapas. Primeiramente, a amônia é oxidada a 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 a nitrito, por meio da ação da enzima 

hidroxilamina oxidoredutase. A reação de nitritação é apresentada pela Equação 3.2 (Colliver & 

Stephenson, 2000; Hagopian & Hiley, 1998). 

 

OHHNOONH 22
Nitritação

23 2
3

++⎯⎯⎯ →⎯+ +−      (3.2) 

 

Essa etapa é realizada mais comumente pelas bactérias do gênero Nitrosomonas. Entretanto, 

as bactérias dos gêneros Nitrosococcus, Nitrosopira, Nitrosovibrio e Nitrosolobus também são 

capazes de oxidar amônia a nitrito (MetCalf & Eddy, 2003). 

A segunda etapa da nitrificação, a oxidação de N-NO2
- a N-NO3

-, é definida como nitratação 

e é realizada pela enzima nitrito oxidoredutase. A reação de nitratação é apresentada pela Equação 

3.3 (Colliver & Stephenson, 2000; Hagopian & Hiley, 1998). 

 

−− ⎯⎯⎯ →⎯+ 3
Nitratação

22 2
1 NOONO         (3.3) 

O gênero Nitrobacter é o mais conhecido entre os responsáveis pela oxidação do nitrito, que 
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também é observada nos gêneros Nitrospira, Nitrospina e Nitrocystis (MetCalf & Eddy, 2003). 

As duas equações apresentadas anteriormente retratam as características mais importantes da 

nitrificação: a demanda de oxigênio (4,14 g O2/ g NH4
+consumido) e o consumo de alcalinidade 

(7,07 g CaCO3/g NH4
+consumido). Portanto, fatores como a concentração de oxigênio dissolvido e 

alcalinidade tem forte influência na estabilidade do processo. Além desses, a nitrificação também 

pode ser influenciada pela concentração de nitrogênio, pH, temperatura e toxicidade, fatores cuja 

ação podem se dar diretamente na atividade enzimática e na velocidade de crescimento, ou 

indiretamente, na estrutura do biofilme(MetCalf & Eddy, 2003). 

 

Processo de Desnitrificação 

A desnitrificação consiste na redução biológica do nitrato (N-NO3
-) e do nitrito (N-NO2

-) a 

óxido nítrico (NO), óxido nitroso (N2O) e gás nitrogênio (N2). O processo de desnitrificação pode 

ser realizado por bactérias heterotróficas e autotróficas, das quais muitas são aeróbias facultativas e 

podem respirar oxigênio ou nitrogênio (Rittmann & McCarty, 2001). 

A remoção total do nitrogênio das águas residuárias por meio da desnitrificação é 

fundamental para a proteção dos corpos d’água contra a eutrofização. Também conhecida como 

redução dissimilativa do nitrato, a desnitrificação está relacionada com a geração de energia para o 

metabolismo celular, utilizando o nitrato ou o nitrito como aceptores finais de elétrons nas reações 

de oxidação. Como doadores de elétrons, podem ser utilizados os compostos orgânicos no caso das 

bactérias desnitrificantes heterotróficas, ou compostos inorgânicos, como o hidrogênio e o sulfeto, 

no caso das autotróficas.  

As enzimas envolvidas na desnitrificação são a nitrato redutase, a nitrito redutase, a óxido 

nítrico redutase e finalmente a óxido nitroso redutase, que atuam conforme a rota mostrada na 

Equação 3.4 (Schmidt et al., 2003). 
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2223 NONNONONO →→→→ −−                    (3.4) 

Os organismos heterotróficos capazes de promover a desnitrificação incluem os gêneros 

Agrobacterium, Bacillus, Chromobacterium, Flavobacterium, Moraxella, Pseudomonas, 

Rhizobium, Rhodopseudomonas, Spirillum e Vibrio (MetCalf & Eddy, 2003). 

Admitindo-se uma fórmula geral para a matéria orgânica (CxHyOz), que atuará como 

doadora de elétrons, a equação 3.5 representa a reação de desnitrificação, conforme proposto por 

van Haandel & Marais (1999). 

 

2223 10
24

5
32

5
24

5
24 NzyxOHzyxxCONOzyxHzyxOHC zyx ⎟

⎠
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⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+

+→⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+

+ −+  (3.5) 

 

Portanto, a velocidade de desnitrificação dependerá da natureza e concentração da fonte de 

carbono. Além disso, observa-se que a redução do nitrato gera alcalinidade seguindo uma relação 

estequiométrica de 3,57 g CaCO3/ g NO3
- reduzido. Dessa forma, é possível recuperar 

aproximadamente metade da alcalinidade consumida durante a nitrificação. 

Os organismos desnitrificantes são menos sensíveis aos fatores ambientais se comparados 

aos nitrificantes. Não foram observadas alterações expressivas na velocidade de desnitrificação na 

faixa de pH entre 7 e 8 (van Haandel & Marais,  1999 ). 

 

3.2.2 Sistemas Anaeróbio-Aeróbios 

Efluentes de reatores anaeróbios dificilmente atendem aos padrões de lançamento 

estabelecidos pela legislação ambiental brasileira. Torna-se imprescindível, portanto, o pós-

tratamento desses efluentes para que os requisitos legais sejam atendidos e os padrões de qualidade 

dos corpos d’água receptores sejam respeitados. O pós-tratamento tem por objetivo a remoção de 

constituintes pouco afetados nos processos anaeróbios, tais como nutrientes e organismos 

patogênicos. 
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Os sistemas combinados anaeróbio-aeróbios tem se mostrado adequados, principalmente 

quando, além da redução da matéria orgânica, deseja-se a remoção de nutrientes, em particular o 

nitrogênio orgânico e amoniacal. As vantagens dos processos combinados são a baixa potência de 

aeração requerida na fase aeróbia, menor produção de lodo biológico e baixo custo de implantação e 

operação (Chernicharo, 2006).  

Ros e Vrtovsek (1998) aplicaram um reator anaeróbio-anóxico-aeróbio, com recirculação do 

efluente da zona aeróbia para a zona anóxica, no tratamento de água residuária de indústria 

farmacêutica. Os autores afirmam que um tempo de retenção hidráulica menor que 1 hora foi 

suficiente para transformar compostos orgânicos complexos em matéria orgânica prontamente 

biodegradável para ser utilizada no processo de desnitrificação.  

O sistema anaeróbio-aeróbio composto por reatores seqüenciais em batelada (SBR) em série 

para tratamento de esgoto sanitário, operado por Callado & Foresti (2001), alcançou altas 

eficiências de remoção de DQO, nitrogênio e fósforo. Os processos de nitrificação, desnitrificação e 

remoção biológica de fósforo ocorriam no segundo reator SBR, operado sob ciclos aeróbio e 

anóxico, tratando efluente do reator anaeróbio. Entretanto, foi necessária a adição de uma fonte 

externa de carbono, o acetato, para efetiva desnitrificação e remoção de fósforo. 

De fato, os efluentes dos reatores anaeróbios podem ter relação N/DQO e P/DQO muito alta 

devido à significativa remoção de matéria orgânica, dificultando uma posterior remoção de 

nutrientes sem que sejam adicionados compostos orgânicos na etapa de desnitrificação e remoção 

de fósforo. Neste caso, podem ser utilizados doadores de elétrons alternativos, produzidos pelos 

próprios reatores anaeróbios, tais como ácidos orgânicos, álcoois, metano, compostos reduzidos de 

enxofre, como sugerem Foresti et al. (2006).  

O emprego de doadores de elétrons produzidos pelos próprios reatores anaeróbios foi 

estudado por Araujo Jr. (2006) e Oliveira Netto (2007) em reator anaeróbio-aeróbio com 

recirculação da fase líquida da zona aeróbia para a zona anaeróbia, tratando água residuária 
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industrial (gerada na produção de L-lisina) e esgoto sanitário, respectivamente. A recirculação 

imposta aos reatores injetava o efluente nitrificado no início da zona anaeróbia, com o intuito de 

aproveitar os ácidos orgânicos produzidos nessa região como fonte de carbono para a 

desnitrificação. Dessa forma, os pesquisadores eliminaram a necessidade de adição de compostos 

orgânicos e obtiveram eficiências de desnitrificação de 78% e 83% e eficiências de remoção de 

nitrogênio total de 77% e 75%%, respectivamente. 

Lacalle et. al. (2001) promoveram o tratamento de água residuária industrial com alta carga 

orgânica (10400 mg DQO.l-1) e de nitrogênio (790 mg NTK.l-1) aplicando um sistema combinado 

composto por um reator UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) conectado em série a um 

UBAF (Upflow Biological Aerated Filter), com linha de recirculação do efluente do UBAF para o 

UASB. A eficiência de remoção de matéria orgânica foi de 98%, enquanto a eficiência de remoção 

de nitrogênio total foi de 91%, alcançada aplicando-se razão de recirculação igual a 6,7. 

 Existem poucos relatos sobre a aplicação de sistemas combinados no tratamento de águas 

residuárias provenientes de abatedouro de aves. Del Pozo & Diez (2005) empregaram um reator 

anaróbio-aeróbio de leito fixo com recirculação interna em escala piloto, para tratamento de 

efluente de abatedouro de aves e obtiveram eficiências de remoção de matéria orgânica e de 

nitrogênio de 93% e 67%, respectivamente. Contudo, vale ressaltar que a carga orgânica aplicada 

média foi de 0,77 kg DQO.m-3.dia-1 e a carga de nitrogênio aplicada foi de 0,084 kg N.m-3 dia-1, 

valores que podem ser considerados baixos quando comparados aos convencionalmente aplicados 

em reatores anaeróbios, de 4 a 6 kg DQO.m-3.dia-1 (Lettinga & Hulshoff Pol, 1991). 

 

 



20 
 

3.3 TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS RICAS EM ÓLEOS E GRAXAS – 

ÊNFASE EM ÁGUAS RESIDUÁRIAS DE ABATEDOURO DE AVES 

 

3.3.1 Tratamentos Físico-Químicos 

Os sistemas físico-químicos são amplamente utilizados para o tratamento de efluentes ricos 

em óleos e graxas, uma vez que reduzem a carga orgânica por meio da flotação e coagulação das 

gorduras e dos sólidos suspensos.  

A flotação por ar dissolvido alcança eficiências razoáveis, mas requer controle da 

temperatura do efluente, já que a solubilidade do ar é reduzida em elevadas temperaturas (Willey, 

2001).  

A adição de produtos químicos como o sulfato de alumínio e o cloreto férrico, aliada ao 

sistema de flotação, produz maiores eficiências de tratamento, pois auxilia na quebra da emulsão 

lipídica provocando a flotação da gordura. Essa estratégia tem sido utilizada como pré-tratamento 

de efluentes ricos em óleos e graxas provenientes de abatedouros de aves (De Nardi et al., 2008; 

Del Nery et al., 2007; Woodard et al., 1977) e de refinarias de óleos vegetais (Azbar & Yonar, 

2004) e tem resultado em eficiências de até 99% de remoção de óleos e graxas e sólidos suspensos 

no caso de abatedouro de aves. 

Entretanto, o uso de sais como agentes floculadores aumenta a quantidade de lodo gerado, o 

que torna mais difícil e onerosa sua disposição (Kárpáti et al., 1995) e constitui uma desvantagem 

para aplicação dos tratamentos físico-químicos.  

A eletrocoagulação é mais uma alternativa para o tratamento de águas residuárias 

provenientes de abatedouros de aves, com eficiência de remoção de matéria orgânica acima de 80% 

e remoção de óleos e graxas acima de 98% (Asselin et al., 2008; Bayramoglu et al., 2006; Sengil & 

Ozacar, 2006; Kobya et al., 2006). Os custos operacionais do processo foram avaliados por 

Bayramoglu et al. (2006) e situam-se na faixa de 0,015 a 0,027 USD$.(kg DQO removida)-1, 
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incluindo a depreciação do equipamento, custos de material e produtos químicos e gastos com o 

transporte e disposição do lodo gerado. 

 

3.3.2 Tratamentos Biológicos Anaeróbios 

O tratamento anaeróbio de águas residuárias ricas em óleos e graxas tem sido bastante 

estudado em reatores de alta taxa, como por exemplo, os reatores UASB. Contudo, vários trabalhos 

reportam o fracasso do sistema no tratamento desses efluentes. As justificativas mais comuns para a 

falha do processo são: a flotação da biomassa e os efeitos inibitórios dos ácidos graxos sobre a 

metanogênese (Chipasa & Medrzycka, 2006). 

Hwu et al. (1997) e Rinzema  (1993) observaram  que a flotação da biomassa é proporcional 

à carga orgânica aplicada e que o tempo necessário para que toda biomassa seja flotada diminui 

com o aumento da carga orgânica. Contudo, a carga orgânica aplicada ao sistema quando observado 

o fenômeno da flotação foi de 200 mg DQO.g SSV-1.dia-1, o que indica que, em reatores com 

biomassa suspensa, é mais provável que toda a biomassa seja flotada, antes que a inibição da 

metanogênese pela ação dos ácidos graxos seja observada (Chipasa & Medrzycka, 2006). 

Jeganathan et al. (2006) também observaram a flotação da biomassa em seus reatores UASB 

tratando água residuária de indústria alimentícia. Segundo o autor, o acúmulo de material lipídico e 

não a carga de óleos e graxas aplicada foi o fator responsável pela falência do processo. A adsorção 

da gordura ao redor do floco de biomassa provocou a flotação do lodo. Com a perda de biomassa 

houve um aumento na carga lipídica específica aplicada, intensificando o processo de flotação do 

lodo. 

  Devido à adsorção de gordura no leito reacional, os dados de remoção de óleos e graxas 

devem ser sempre analisados com muita cautela, uma vez que pesquisas realizadas com reatores 

biológicos (Hwu et al., 1997; Sam-Soon et al., 1991) obtiveram remoções de óleos e graxas de até 

70% apresentando, no entanto, uma produção de metano bem abaixo do valor esperado.  
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  O processo de adsorção precede a biodegradação. Hwu  et al. (1997) explicam que, 

primeiramente, a remoção de óleos e graxas é alta devido à adsorção desses compostos nos 

grânulos. A seguir, ocorre um aumento da concentração de lipídios no efluente devido à dessorção, 

acompanhada de um aumento significante na produção de metano, indicando o início do processo 

de biodegradação.  

 A biodegradação é afetada pela baixa densidade dos compostos lipídicos. Diante disso, 

Rinzema (1993) estudou a aplicação do reator EGSB (Expanded Granular Sludge Bed), com altas 

velocidades ascensionais (> 4 m.h-1) e baixos tempos de retenção hidráulica (< 10 h) com o intuito 

de proporcionar alto grau de mistura entre substrato e biomassa. Os autores alcançaram carga 

volumétrica de 31,4 gDQO.l-1.dia-1, e não houve flotação de biomassa.  

  Outros dois fatores influenciam a degradação de lipídios: o tamanho da cadeia de carbonos e 

seu grau de insaturação. Compostos de cadeia alifática mais longa são mais hidrofóbicos e, 

portanto, de biodegradação mais lenta. Quanto ao grau de insaturação da cadeia, pode-se afirmar 

que ligações insaturadas requerem enzimas especiais para sua quebra, o que torna sua degradação 

mais complexa para o metabolismo celular (Chipasa et al., 2006). 

  Para que o metabolismo celular assimile mais facilmente os compostos oléicos, 

pesquisadores têm adicionado co-substratos na alimentação dos reatores biológicos, como a glicose 

e o acetato (Hwu et al., 1998; Beccari et al., 1996). Assim, foi observado que a degradação foi mais 

difícil ou não ocorreu na ausência de um substrato de fácil degradação. 

  Del Pozo et al. (2000) utilizaram reatores anaeróbios de leito fixo, com e sem recirculação, 

para o tratamento de água residuária proveniente de abatedouro de aves e alcançaram eficiências 

satisfatórias (85% a 95%) operando com carga volumétrica de 8 kg DQO m-3 dia-1 e concentração 

afluente de óleos e graxas de 110 mg l-1. Contudo, o regime de operação do reator era intermitente, 

com interrupções aos fins de semana.  
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  Del Nery et al. (2007) estudaram reatores tipo UASB em escala real no tratamento 

anaeróbio de água residuária proveniente de abatedouro de aves, após pré-tratamento com sistema 

de flotação por ar dissolvido (FAD). A carga orgânica aplicada aos reatores variou de 0,9 a 2,7 kg 

DQO m-3 dia-1 atingindo eficiência de remoção de matéria orgânica de 67%. A necessidade de um 

pós-tratamento para remoção de nutrientes é ressaltada pelos autores. 

 

3.3.3 Tratamentos Biológicos Aeróbios 

 Óleos e graxas são mais facilmente degradáveis em sistemas aeróbios. Ainda assim, os 

fenômenos de adsorção e conseqüente flotação de biomassa são observados. Além da perda de 

biomassa, os óleos e graxas também podem provocar a redução da velocidade de transferência de 

oxigênio, limitando a atividade microbiana (Chao & Yang, 1981). 

Os problemas operacionais que podem ser gerados estão relacionados ao crescimento de 

organismos filamentosos que podem formar espuma na superfície do tanque de aeração, 

dificultando a floculação sedimentação da biomassa (Jenkins et al., 1993). 

  Não foram observados efeitos inibitórios causados por lipídios em tratamento utilizando 

sistema de lodos ativados até a razão de 0,25 g lipídio.g SS-1 (Hrudey, 1981), acima da qual o 

sistema mostrou desempenho insatisfatório. Os autores sugerem que esses compostos não exercem 

influência sobre o metabolismo celular, mas sim sobre outra função já que as bactérias 

heterotróficas não sofreram qualquer tipo de inibição. 

Os lodos aeróbios submetidos a processos de adaptação mostraram melhor desempenho na 

degradação de óleos e graxas (Wakelin & Foster, 1997). Segundo Chipasa et al. (2006), os 

resultados sugerem que os sistemas adaptados apresentam melhor desempenho devido às diferenças 

nos sistemas enzimáticos, principalmente na produção de lipases. 

Keenan e Sabelnikov (2000) estudaram a influência da adição de material suporte a um 

reator com biomassa de crescimento suspenso tratando água residuária de indústria alimentícia e 
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obtiveram um aumento expressivo na remoção de óleos e graxas, resultado da maior concentração 

de biomassa no interior do reator e da manutenção da população ativa. Entretanto, o sistema 

apresentava colapsos esporádicos atribuídos a falhas no ajuste de pH. 

Vários tipos de sistemas aeróbios têm sido utilizados no tratamento de águas residuárias 

ricas em gorduras como, por exemplo, lagoas aeradas, lodos ativados (Tawfik et al., 2008; Nowak 

et al., 1999), reatores de membrana (Acharya et al., 2006) e reatores operados em bateladas 

sequenciais (Sirianuntapiboon et al., 2005; Arrojo et al., 2004). Porém, o custo operacional 

associado ao consumo de energia desses reatores devido à aeração é elevado. 

Para águas residuárias proveniente de abatedouros de aves a aplicação de reatores biológicos 

aeróbios como principal unidade de tratamento é limitada devido ao gasto energético e a elevada 

geração de lodo (Del Nery et al., 2007) o que implica poucos relatos sobre sua utilização (Rusten et 

al., 1998; Eremektar et al., 1999). 

 

3.3.4 Tratamentos Enzimáticos 

A hidrólise enzimática é um processo promissor para o pré-tratamento de efluentes ricos em 

óleos e graxas, uma vez que evita os efeitos indesejáveis da presença de lipídios nos tratamentos 

anaeróbios e aeróbios e não apresenta geração de lodo.  

A aplicação do tratamento enzimático, no entanto, depende da redução de custos da 

produção das enzimas, através do desenvolvimento e otimização dos processos de fermentação e 

uma melhor compreensão dos mecanismos fisiológicos que governam os microrganismos 

(Bornscheuer et al., 2002; Pandey et al., 1999; Sharma et al., 2001). 

Resíduos industriais ricos em óleos e materiais graxos provenientes de restaurantes, 

laticínios e indústrias processadoras de carnes podem ser tratados através do uso de lipases de 

diferentes origens desde que as enzimas utilizadas no tratamento de efluentes não aumentem muito 

os custos do processo. Por isso, estão sendo estudadas alternativas mais econômicas para produção 
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de enzimas como, por exemplo, a fermentação em meio sólido e obtenção de preparados vegetais de 

baixo custo. A utilização de enzimas, produzidas por fermentação em meio sólido, no tratamento de 

diversos tipos de efluente vem sendo realizada com muito sucesso em escala laboratorial 

(Cammarota et al.,2001; Jung et al., 2002; Leal et al., 2002, 2006; Valladão et al., 2007; Rosa et al., 

2006; Rigo et al., 2008). 

Massé et al. (2001) estudaram o pré-tratamento com lipases pancreáticas PL-250 e 

obtiveram redução no tamanho médio das partículas de, no máximo, 60% do tamanho inicial. Os 

autores consideraram a lipase PL-250 como melhor forma de pré-tratamento conhecida para 

hidrolisar partículas de gordura em efluentes de abatedouro de aves. Contudo, avaliando o efeito 

desse pré-tratamento na eficiência de um sistema de digestão anaeróbia posterior, foi observado um 

decréscimo no tempo de digestão de apenas 5% para alcançar uma redução de 80% nas 

concentrações de gordura e ácidos graxos (Massé et al., 2003). 

 O estudo da pré-hidrólise enzimática aplicada ao tratamento de efluentes de abatedouro de 

aves (Valladão et al., 2007 ), conduzido em reatores de batelada, mostrou um aumento na remoção 

de DQO de 53% para 85% utilizando uma mistura enzimática de baixa concentração. 

 

 

3.4 BIOMASSA IMOBILIZADA 

 

As vantagens do emprego de um suporte para a imobilização da biomassa já foram 

amplamente difundidas, mas cabe ressaltar algumas delas novamente. Entre elas está o aumento do 

tempo de retenção celular e da concentração de biomassa no reator; o aumento das velocidades 

globais de conversão dos substratos, devido às altas concentrações de biomassa; a redução no 

volume dos reatores e a redução na susceptibilidade a choques de cargas orgânica e temperatura.  

Como desvantagens, os reatores de leito fixo poderão apresentar resistências à transferência 
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de massa, inerentes aos processos que envolvem as fases sólida e líquida. Portanto, os fluxos de 

massa influenciam diretamente a eficiência de reatores contendo células imobilizadas, já que podem 

ser limitantes do processo de conversão, afetando a velocidade global das reações. 

Conseqüentemente, é fundamental a escolha do material adequado para a formação do 

biofilme e retenção da biomassa no interior do reator. Para uma boa escolha devem ser consideradas 

as características físicas e químicas do material suporte e da água residuária. 

As superfícies porosas e rugosas são mais propícias do que as superfícies lisas e o tamanho e 

o número de poros também influencia a aderência dos microrganismos (Huysman et al., 1983).  

Estudos realizados por Zaiat et al. (1997) e Varesche et al. (1997) mostraram que o uso da 

espuma de poliuretano como material suporte para a imobilização da biomassa proporciona  um 

curto período de partida. Isso ocorre porque a espuma de poliuretano requer baixo nível de 

organização do biofilme, pois facilita o fluxo de substratos e produtos intermediários entre as 

espécies fixadas nas matrizes. 

 Entretanto, ainda que a espuma tenha se mostrado adequada à fixação microbiana, esse 

material apresenta desvantagens sob o aspecto hidrodinâmico, em função de sua compressibilidade 

e do acúmulo de sólidos retidos no leito, constituindo a origem dos problemas operacionais 

observados em reatores de leito fixo operados por Lima et al. (2005); Ribeiro et al. (2005) e  Zaiat 

et al. (2000).  

Dessa forma, a composição de materiais para aderência de microrganismos pode influenciar 

o desempenho hidrodinâmico do reator. Os bons resultados obtidos com o uso de materiais não 

compressíveis e menos porosos (Chang et al., 2003; Ortega et al., 2001) indicam a argila expandida 

como uma boa opção para evitar a obstrução do leito reacional devido ao acúmulo de sólidos, 

presentes em elevada concentração em águas residuárias provenientes de abatedouros de aves. 
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3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É esperado que nessa seção tenham sido justificadas todas as diretrizes desse trabalho. 

Primeiramente, a opção pelo uso de um reator anaeróbio-aeróbio tem o intuito de reduzir os gastos 

energéticos na fase aeróbia e remover os nutrientes presentes no efluente da fase anaeróbia. A 

adoção da recirculação da fase líquida, utilizando ácidos orgânicos produzidos pelo próprio reator 

como fonte de carbono para a desnitrificação, visa eliminar a necessidade de fonte externa de 

carbono.  

O emprego de um leito fixo misto teve o objetivo de aumentar a concentração de biomassa 

no reator e, por conseguinte, a velocidade de conversão de substratos de baixa biodegradabilidade, 

como os óleos e graxas, como também de aproveitar as características físicas dos materiais para 

favorecer o desempenho hidrodinâmico do reator e a aderência dos microrganismos desejados. 

Além disso, diante dos diversos trabalhos citados que relatam problemas com a flotação da 

biomassa, a utilização do leito fixo pode ser uma alternativa eficiente para conservar a concentração 

de biomassa presente no reator. 
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4.1 MATERIAL  

 

4.1.1 Reator combinado anaeróbio-aeróbio de leito fixo 

Para o tratamento da água residuária proveniente de abatedouro de aves foi utilizado um 

reator de leito fixo e escoamento ascendente, constituído por um tubo de acrílico de diâmetro 

interno de 9,3 cm e comprimento de 100 cm, apresentado na Figura 4.1. 
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Figura 4.1: Desenho esquemático do reator. 

 

O reator era composto por: câmara de alimentação, leito reacional, câmara de aeração e 

câmara de saída. O leito reacional, por sua vez, era dividido em três módulos de volumes diferentes, 

separados por flanges perfurados de acrílico. 
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A grande vantagem dessa configuração de reator é permitir que a matéria orgânica, presente 

no primeiro compartimento, seja utilizada como doadora de elétrons para a desnitrificação do 

efluente recirculado, além de equilibrar o consumo e a geração de alcalinidade resultantes dos 

processos de amonificação, nitrificação e desnitrificação. Assim, elimina-se a necessidade de fontes 

externas de matéria orgânica e alcalinidade.  

O volume de cada compartimento medido sem material suporte era: 

• Volume da câmara de alimentação: 543 cm3; 

• Volume da zona anaeróbia: 3938 cm3 (1º compartimento: 1358 cm3 + 2º compartimento: 

2580 cm3); 

• Volume da câmara de aeração: 407 cm3; 

• Volume da zona aeróbia: 1222 cm3; 

• Volume da câmara de saída: 679 cm3; 

• Volume total do reator: 6789 cm3. 

 

A alimentação foi feita por bomba peristáltica Gilson® modelo MiniPlus. A recirculação do 

efluente aeróbio para a parte anaeróbia (fase combinada) foi realizada também por bomba 

peristáltica Gilson® MiniPlus. Para a aeração, foi utilizada bomba da marca Big Air® modelo A360, 

que injetava o ar na câmara de aeração através de uma pedra porosa responsável pela difusão do 

mesmo na parte aeróbia do reator. 

O reator foi conservado em câmara com temperatura interna média de 30±1°C, mantida por 

sistema microprocessado de controle de temperatura. 

 

4.1.2 Suportes para a imobilização da biomassa 

 Como suportes para a imobilização da biomassa anaeróbia foram utilizados dois materiais: 

argila expandida (área superficial de 1,08 m2 g-1, densidade aparente de 2,035 g ml-1 e porosidade 
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de 54%), com granulometria média variando entre 5 mm e 15 mm, e matrizes cúbicas de espuma de 

poliuretano (área superficial de 43,8 m2 g-1, densidade aparente de 0,023 g ml-1 e porosidade de 

95%) com 1 cm de aresta. Os materiais utilizados podem ser observados na Figura 4.2. 

 

  

Figura 4.2: Materiais utilizados como suporte para a imobilização da biomassa. 

 

A argila expandida foi utilizada como material suporte no primeiro compartimento da zona 

anaeróbia por ser um material menos poroso e menos compressível do que a espuma de poliuretano. 

Essas características proporcionam menor retenção de sólidos e podem minimizar a colmatação do 

leito reacional. Além disso, a argila expandida promove a aderência preferencial de organismos 

acidogênicos, geradores de ácidos orgânicos que podem ser utilizados como fonte de carbono e 

energia por organismos desnitrificantes no leito subseqüente preenchido com espuma de poliuretano 

(Ortega et al., 2001). 

 Após a montagem, o leito do reator apresentou porosidade de 45% na zona preenchida com 

argila expandida, enquanto as zonas preenchidas com espuma de poliuretano apresentaram 

porosidade de 55%.  

Assim, o volume líquido de cada compartimento, após o preenchimento com material 

suporte foi: 

• Volume líquido da zona anaeróbia preenchida com argila expandida: 611 cm3; 

• Volume líquido da zona anaeróbia preenchida com espuma de poliuretano: 1419 cm3; 

• Volume líquido da zona aeróbia preenchida com espuma de poliuretano: 672 cm3. 
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4.1.3 Inóculo 

 O módulo de espuma da zona anaeróbia foi inoculado com biomassa proveniente de reator 

UASB tratando água residuária de abatedouro de aves da empresa Avícola Dacar S.A., localizada 

em Tietê, SP. O lodo foi imobilizado utilizando-se metodologia descrita por Zaiat et al. (1994). A 

argila expandida na zona anaeróbia e a espuma na zona aeróbia não foram previamente inoculadas. 

 

4.1.4 Água residuária 

 A água residuária era coletada semanalmente no abatedouro de aves da região de São Carlos 

e mantida sob refrigeração no período entre coletas. Na FASE 1 foi realizada a coleta da água 

residuária bruta, enquanto na FASE 2 a água residuária foi coletada após sistema de flotação por ar 

dissolvido (FAD) sem adição de produtos químicos, instalado no próprio abatedouro. 

 A Tabela 4.1 apresenta a caracterização da água residuária proveniente de abatedouro de 

aves estudada por Del Nery et al. (2007).  

 

Tabela 4.1: Caracterização de água residuária proveniente de abatedouro de aves (Del Nery et al., 2007) 

Parâmetro Média Mínimo Máximo 
DQO (mg l-1) 3102 ± 688 2360 4690 
DBO (mg l-1) 1780 ± 543 1190 2624 
O&G (mg l-1) 375 ± 151 249 702 

pH  6,5 7,0 
NTK (mgN l-1) 186 ± 27 147 233 
NH3 (mgN l-1) 39 ± 16 20 68 
P (mgPO4

3- l-1) 76 ± 36 33 128 
ST (mg l-1) 2457 ± 332 2032 3139 

STV (mg l-1) 1782 ± 301 1397 2379 
SS (mg l-1) 872 ± 178 640 1213 

SSV (mg l-1) 814 ± 178 600 1188 
 

 



35 
 

4.2 MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

Os parâmetros monitorados durante a pesquisa podem ser observados na Tabela 4.2. Todas 

as análises físico-químicas foram realizadas segundo métodos descritos pela APHA (2005).  

 

Tabela 4.2: Parâmetros analisados e métodos analíticos 

Parâmetro Método analítico Frequência de amostragem 

Vazão - diária 

Temperatura Termômetro diária 

DQO bruta (mg/L) Espectrofotométrico 3 x semana 

DQO filtrada (mg/L) Espectrofotométrico 3 x semana 

pH Potenciométrico 3 x semana 

Alcalinidade (mg CaCO3/L) Titulométrico 3 x semana 

Ácidos Voláteis (mg Hac/L) Titulométrico 3 x semana 

ST, STV, SSV, e SST Gravimétrico 3 x semana 

N-NTK (mgN/L) Titulométrico 3 x semana 

N-NH4
+ (mgN/L) Titulométrico 3 x semana 

N-NO2
- (mgN/L) Espectrofotométrico 3 x semana 

N-NO3
- (mgN/L) Espectrofotométrico 3 x semana 

Óleos e Graxas Extração Soxhlet Perfis Espaciais 

OD (mg/L) Polarográfico 3 x semana 
 

Para a obtenção dos valores de oxigênio dissolvido foi utilizado o Sistema Portátil para 

Oxigênio Dissolvido Orion® Modelo 810. 

 

4.3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

 Operação do Reator 

Inicialmente, o reator foi alimentado com água residuária bruta. Durante esse período foram 
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observadas deficiências em seu desempenho hidrodinâmico causadas pela retenção de sólidos no 

leito reacional. Como alternativa para mitigação desses efeitos, optou-se pela utilização da água 

residuária coletada após pré-tratamento por processo de flotação por ar dissolvido (FAD) sem 

adição de produtos químicos, realizado no próprio abatedouro. Esse procedimento aumentou a vida 

útil do reator, tornando viável a sua aplicação. Dessa forma, a operação do reator foi dividida em 

duas fases: Fase 1 – Tratamento da Água residuária Bruta e Fase 2 – Tratamento da Água 

Residuária Coletada após Flotação por Ar Dissolvido (FAD). 

 

FASE 1: Tratamento da Água Residuária Bruta 

O tratamento da água residuária bruta foi avaliado em duas etapas. Na primeira etapa, o 

reator anaeróbio, apresentado na Figura 4.3, foi operado com tempo de detenção hidráulica de 5 h, 

considerando o volume de 3252 cm3, referente à soma dos volumes totais das câmaras de 

alimentação (543 cm3) e saída (679 cm3) e do volume líquido do leito anaeróbio (2030 cm3).  

 

Figura 4.3: Reator anaeróbio 

 

A carga orgânica volumétrica média foi de 8,9 kg DQO m-3 dia-1 para a primeira etapa e 5,8 

kg DQO m-3 dia-1para a segunda etapa. Esses valores são superiores aos valores convencionalmente 
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aplicados no tratamento desse tipo de água residuária. (Lettinga e Hulshoff Pol,1991) que, devido a 

sua baixa biodegradabilidade, geralmente requer elevados tempos de detenção hidráulica. 

Nos primeiros três dias o afluente foi diluído, já que a água residuária proveniente de 

abatedouro de aves apresenta elevadas concentrações de matéria orgânica e óleos e graxas. No 

primeiro dia, a carga orgânica aplicada foi reduzida a 25% da carga orgânica real, sendo acrescida 

de 25% diariamente até atingir o valor real (100%) no quarto dia de operação. Esse procedimento 

foi adotado em todas as etapas do trabalho. 

Na segunda etapa, o reator foi operado de forma combinada, com uma zona anaeróbia 

seguida de outra aeróbia, conforme pode ser observado na Figura 4.4. Entre as duas zonas foi 

inserido um compartimento de aeração, realizada por meio de difusor poroso. O tempo de detenção 

hidráulica adotado na segunda etapa também foi de 5 h para a zona anaeróbia. O TDH 

correspondente da zona aeróbia foi 1,7 h, considerando volume de 1079 cm3, referente ao volume 

total da câmara de aeração (407 cm3) somado ao volume líquido da zona aeróbia (672 cm3). Deste 

modo, TDH para o reator anaeróbio-aeróbio foi de 6,7 h. 

 

Figura 4.4: Reator anaeróbio- aeróbio 
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FASE 2: Tratamento da Água Residuária Coletada após Flotação por Ar Dissolvido (FAD) 

O tratamento da água residuária coletada após flotação por ar dissolvido (FAD), sem adição 

de produtos químicos, realizada no próprio abatedouro, foi dividido em cinco etapas. 

Na primeira e segunda etapas o reator anaeróbio foi operado com tempo de detenção 

hidráulica de 5 h e 10 h, respectivamente, correspondendo às cargas orgânicas volumétricas médias 

de 3,4 kg DQO m-3 dia-1 e 2,8 kg DQO m-3 dia-1, considerando o volume líquido de 3252 cm3. O 

objetivo foi avaliar a influência do TDH no desempenho do reator anaeróbio. 

Na terceira etapa o reator foi operado de forma combinada, anaeróbio-aeróbio, com TDH de 

5 h na zona anaeróbia, já que não foi observada melhora significativa em seu desempenho quando 

aplicado o TDH de 10 h. O TDH total no reator combinado foi de 6,7 h, com 1,7 h na zona aeróbia. 

Na quarta e quinta etapas da FASE 2 do trabalho, o reator foi operado de forma combinada 

com recirculação do efluente da zona aeróbia para a anaeróbia, logo acima do leito preenchido por 

argila expandida, como mostra a Figura 4.5.  

 

Figura 4.5: Reator anaeróbio aeróbio com recirculação da fase líquida 
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As razões de recirculação foram 0,5 e 1,5, respectivamente, e o tempo de detenção 

hidráulica foi mantido idêntico nas duas etapas, igual a 6,7 h, para que fosse possível avaliar a 

influência da razão de recirculação no desempenho do reator. A carga orgânica volumétrica média 

durante as etapas 3, 4 e 5 foi de 3,2 kg DQO m-3 dia-1. 

As etapas do trabalho e seus respectivos parâmetros operacionais podem ser observados na 

Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3: Etapas Operacionais 

FASE ETAPA 
ÁGUA 

RESIDUÁRIA 
REATOR 

TDH 

(h) 

VOLUME 

(cm3) 

RAZÃO DE 

RECIRCULAÇÃO 

(R) 

1 1 Bruta Anaeróbio 5 3252 0 

 2 Bruta Anaeróbio-aeróbio 6,7 4331 0 

2 1 Pré-tratada Anaeróbio 5 3252 0 

 2 Pré-tratada Anaeróbio 10 3252 0 

 3 Pré-tratada Anaeróbio-aeróbio 6,7 4331 0 

 4 Pré-tratada Anaeróbio-aeróbio 6,7 4331 0,5 

 5 Pré-tratada Anaeróbio-aeróbio 6,7 4331 1,5 

 

É importante ressaltar que o material suporte para imobilização da biomassa foi trocado e 

inoculado no início de cada etapa do trabalho, exceto nas etapas 4 e 5 da FASE 2. Esse 

procedimento foi adotado para que, na comparação entre as etapas, fosse avaliada apenas a variável 

estudada, evitando a influência de materiais adsorvidos no leito reacional durante a etapa anterior 

nos resultados obtidos. 
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A mudança de uma etapa para outra foi realizada assim que o reator já não apresentasse 

melhora significativa em seu desempenho em relação à eficiência de redução e DQO e de 

desnitrificação. 

 

Estudos hidrodinâmicos 

Os estudos hidrodinâmicos têm por finalidade avaliar o padrão de escoamento real no 

interior do reator e detectar as anomalias como caminhos preferenciais e regiões de estagnação.  

As frações do fluido no interior do reator que adotam rotas distintas podem apresentar 

tempos de residência diferentes (Levenspiel, 2000).  A distribuição desses tempos gera a curva de 

Distribuição de Tempo de Residência (DTR ou E) esquematizada na Figura 4.6. 
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Figura 4.6: Curva de Distribuição de Tempo de Residência típica. 

A área sob da curva E é convencionalmente adotada igual à unidade, ou seja: 

      

 

(4.1) 
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Dessa forma, a fração de fluido com tempo de detenção hidráulica (TDH) menor do que t 

corresponde a: 

 

(4.2) 

 

A maneira mais prática de determinar a curva E é utilizar um traçador físico, que pode ser 

injetado na corrente afluente na forma de pulso ou de degrau. Quando a injeção é do tipo degrau a 

introdução do traçador é realizada na corrente afluente que é mantida ao longo de todo ensaio. A 

curva resposta obtida no ensaio é sempre crescente, até que se atinja a concentração de traçador 

aplicada, conforme curva esquemática apresentada na Figura 4.7. 
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Figura 4.7: Curva resposta típica de ensaio hidrodinâmico com injeção do tipo degrau 

 

Dividindo os valores de concentração da curva C obtidos ao longo do tempo pelo valor da 

concentração máxima alcançada é gerada a curva normalizada F, conforme a Figura 4.8. 
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Figura 4.8: Curva F normalizada obtida em ensaio hidrodinâmico com injeção do tipo degrau 

 

Analisando a curva F em qualquer tempo t é possível obter a fração de fluido contendo 

traçador na corrente de saída, que é equivalente a fração de fluido com TDH<t (Levenspiel, 2000), 

ou seja: 

 

                                     (4.3) 

 

Diferenciando-se a equação 4.3 tem-se a relação entre a curva F obtida no ensaio 

hidrodinâmico e a curva E desejada: 

 

     (4.4) 

 

No presente trabalho foram realizados quatro ensaios hidrodinâmicos para as condições 

operacionais referentes às Etapas 1, 3, 4 e 5 da FASE 2.  A finalidade desses estudos foi avaliar o 

padrão de escoamento, o tempo de detenção hidráulica real e as anomalias associadas ao 

escoamento, tais como caminhos preferenciais e regiões de estagnação. O tempo de detenção 

hidráulica teórico empregado foi de 5 horas para o reator anaeróbio e de 6,7 horas para o reator 

dtEF
t
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anaeróbio-aeróbio. O traçador utilizado foi o cloreto de sódio (NaCl), aplicado ao reator na forma 

de estímulo degrau (Levenspiel, 2000). 

A metodologia aplicada consistiu em instalar, na saída do efluente líquido do reator, um 

vertedor com uma sonda para detecção de condutividade, acoplada a um transdutor CBL da Texas 

Instruments®, que por sua vez foi acoplado a uma calculadora Texas® TI-89, conforme apresentado 

na Figura 4.9. 

 

 

Figura 4.9: Aparato experimental para ensaio hidrodinâmico. 

 

A coleta de dados foi realizada durante período equivalente a quatro vezes o TDH, ou seja, 

20 horas. Os dados obtidos com a calculadora foram ajustados com o auxílio do software Microcal 

Origin 6.0® para determinação das curvas de distribuição do tempo de detenção hidráulica, cálculo 

do tempo de detenção hidráulica real e ajuste dos modelos de escoamento. 
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Exames Microbiológicos 

Os exames de microscopia ótica (luz comum, contraste de fase e fluorescência) foram 

realizados utilizando-se microscópio Olympus BX60-FLA com sistema de aquisição de imagens 

(software Image Pro-Plus) e os exames de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram 

realizados utilizando-se microscópio eletrônico de varredura DSM-960 marca ZEISS, após 

tratamento das amostras conforme metodologia descrita por Nation (1983) e adaptada por Araújo 

(1995). 

 

Quantificação da Biomassa Aderida 

A quantificação da biomassa aderida aos materiais suporte foi executada ao fim de cada 

etapa operacional, segundo a metodologia descrita por Ribeiro (2001).  

Uma porção de cada material suporte (argila expandida e espuma de poliuretano) foi 

coletada e transferida para um frasco de 40 mL. Foram adicionadas pérolas de vidro no interior de 

cada frasco e 10 mL de água destilada. O frasco foi lacrado e agitado durante 20 minutos para que a 

biomassa aderida se soltasse das matrizes da espuma. 

O líquido foi separado do material suporte e das pérolas de vidro e transferido para uma 

cápsula de porcelana previamente pesada (P0). O material suporte também foi transferido para uma 

cápsula de porcelana previamente pesada (P0MS), conforme mostra a Figura 4.10. 

 

Figura 4.10: Metodologia para quantificação da biomassa aderida. 
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As cápsulas foram mantidas em estufa por 24 horas, à temperatura de 110°C. Decorrido o 

tempo de secagem, as cápsulas foram levadas para um dessecador até que atingissem a temperatura 

ambiente, para realizar a pesagem (P1 e P1MS). Após a pesagem, apenas a cápsula contendo o 

líquido separado foi calcinada em mufla à temperatura de 550°C, durante 2 horas. Por fim, foi 

realizada nova pesagem (P2). 

Os valores de sólidos totais (ST) e sólidos totais voláteis (STV) por massa de partícula 

foram obtidos a partir das expressões 4.5 e 4.6. 

 

          

(4.5) 

 

 

     (4.6) 

 

 

  Quantificação da Produção de Biogás  

Para a quantificação da produção de biogás foi utilizado medidor de vazão da Ritter®, 

milligascounter, e cromatografia gasosa para determinação da quantidade de metano presente no 

biogás.  
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5.1 ENSAIOS HIDRODINÂMICOS 

 

Os estudos hidrodinâmicos foram realizados antes do início da operação, quando o reator já 

estava preenchido com material suporte, porém sem a inoculação com o lodo da Avícola Dacar S.A. 

Os dados obtidos com a realização do ensaio do tipo degrau foram ajustados para obtenção 

das curvas F e E, sendo a curva E, representativa da distribuição do tempo de residência - DTR 

(Levenspiel, 2000). 

A Figura 5.1 apresenta a curva F obtida com o ensaio hidrodinâmico para o reator anaeróbio 

com TDH teórico de 5 horas e a Figura 5.2 apresenta a curva E (DTR) para esta mesma condição. 
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Figura 5.1: Curva F obtida em ensaio do tipo degrau para reator anaeróbio 

operando com TDH teórico de 5 h. 
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Figura 5.2: Curva E obtida em ensaio do tipo degrau para reator anaeróbio 

operando com TDH teórico de 5 h. 

 

A curva F apresentou comportamento característico do ensaio do tipo degrau, com patamar 

final estabelecido e permitiu um ajuste sigmóide com coeficiente de correlação de 0,99. A curva E, 

derivada obtida a partir do ajuste sigmóide de Boltzman, representou o comportamento do reator 

com fluxo próximo ao tipo pistonado, com baixa dispersão, escoamento esperado no reator utilizado 

no presente estudo.  

Entretanto, com a inserção do módulo aerado, o comportamento hidrodinâmico apresenta 

maior dispersão devido à mistura causada pela zona aerada. A Figura 5.3 apresenta a curva F obtida 

para o reator anaeróbio-aeróbio e a Figura 5.4 apresenta a curva E (DTR) para esta mesma 

condição, na qual se observa facilmente o aumento da dispersão longitudinal do fluxo. 
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Figura 5.3: Curva F obtida em ensaio do tipo degrau para reator anaeróbio-aeróbio 

operando com TDH teórico de 6,7 h. 
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Figura 5.4: Curva E obtida em ensaio do tipo degrau para reator anaeróbio-aeróbio 

operando com  TDH teórico de 6,7 h. 

 

As curvas F e E obtidas para o estudo hidrodinâmico realizado com o reator anaeróbio-

aeróbio com razão de recirculação de 0,5 podem ser observadas nas Figuras 5.5 e 5.6, 
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respectivamente. Os resultados para o reator anaeróbio-aeróbio com razão de recirculação de 1,5 

são apresentados nas Figuras 5.7 e 5.8. 
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Figura 5.5: Curva E obtida em ensaio do tipo degrau para reator anaeróbio-aeróbio com razão de 

recirculação de 0,5 e TDH teórico de 6,7 h. 
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Figura 5.6: Curva E obtida em ensaio do tipo degrau para reator anaeróbio-aeróbio com razão de 

recirculação de 0,5 e TDH teórico de 6,7 h. 
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Figura 5.7: Curva E obtida em ensaio do tipo degrau para reator anaeróbio-aeróbio com razão de 

recirculação de 1,5 e TDH teórico de 6,7 h. 
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Figura 5.8: Curva E obtida em ensaio do tipo degrau para reator anaeróbio-aeróbio com razão de 

recirculação de 1,5 e TDH teórico de 6,7 h. 

 

Os resultados mostraram que o comportamento do reator é bastante distinto em cada 

condição operacional, claramente tendendo à mistura perfeita na medida em que a razão de 
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recirculação é aumentada. Para representar o comportamento hidrodinâmico do reator foram 

utilizados dois modelos uniparamétricos: o de N-reatores de mistura completa em série e o de 

dispersão longitudinal para tanques fechados. O modelo de N-reatores de mistura completa em série 

fornece uma idéia sobre o comportamento do reator se este fosse constituído por uma série de 

reatores de mistura completa. O número de reatores é representado pelo parâmetro N. A dispersão 

longitudinal, por sua vez, indica se no reator ocorre grande ou pequena dispersão no escoamento, o 

que é representado pela razão D/uL (número de dispersão). Os resultados obtidos em cada condição 

podem ser visualizados na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1: Ajuste dos modelos de N reatores em série e de dispersão longitudinal. 

Condição operacional Parâmetros 
TDHteórico N D/u.L 

anaeróbio 5 12 0,04 
anaeróbio - aeróbio 6,7 9 0,06 

anaeróbio - aeróbio R = 0,5 6,7 4 0,14 

anaeróbio - aeróbio R = 1,5 6,7 2 0,25 

 

Os parâmetros N e D/uL obtidos no ajuste dos modelos confirmam o aumento da dispersão 

longitudinal do fluxo, na medida em que  se adiciona a aeração e a recirculação é promovida. Dessa 

forma, o reator anaeróbio poderia ser representado por 12 reatores de mistura completa em série, 

com fluxo próximo ao pistonado, enquanto o reator anaeróbio-aeróbio com razão de recirculação de 

1,5 poderia ser representado por apenas 2 reatores de mistura completa em série, aproximando-se 

mais de um reator de mistura completa. 
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5.2 TRATAMENTO DA ÁGUA RESIDUÁRIA BRUTA – FASE 1 

 

5.2.1 Operação do reator anaeróbio tratando água residuária bruta com TDH de 5 horas – 

Etapa 1 

 O reator anaeróbio foi operado durante 60 dias. A eficiência de redução de DQO do reator 

anaeróbio apresentou valor máximo de 85%, obtido no 34º dia de operação, e média de 70±11%.  

Contudo, é importante observar que nessa etapa o fenômeno de adsorção provavelmente foi mais 

significativo do que a biodegradação e, portanto, os valores de eficiência obtidos devem ser 

utilizados com muita cautela. A Figura 5.9 apresenta os valores de concentração de matéria 

orgânica afluente e efluente durante o período de operação. A eficiência de redução de DQO ao 

longo dos 60 dias de operação é apresentada na Figura 5.10. 

 

Figura 5.9: Variação temporal dos valores de DQO do afluente ( ), efluente bruto (•) e efluente 

filtrado ( ) no reator anaeróbio tratando água residuária bruta com TDH de 5 horas. 

 

Os valores médios dos parâmetros monitorados durante todas as estapas operacionais podem 

ser observados na Tabela 5.17 apresentada na seção 5.4. 
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Figura 5.10: Variação temporal dos valores de eficiência de redução da DQO em reator anaeróbio 

tratando água residuária bruta com TDH de 5 horas. 

 

 Embora os valores de DQO afluente tenham apresentado grandes variações, o reator 

mostrou-se capaz de amortecer as sobrecargas orgânicas, conservando a DQO efluente bruta em 

torno de 600 mg l-1. A relativa estabilidade do processo é também confirmada pelo baixo acúmulo 

de ácidos voláteis (Figura 5.11) e pela geração de alcalinidade a bicarbonato (Figura 5.12) durante 

todo o período de operação. O pH efluente permaneceu praticamente estável com média de 6,9±0,5. 

Ainda que os resultados indicassem um processo aparentemente estável, a inspeção visual 

do reator realizada diariamente mostrava a obstrução progressiva do leito. Após 60 dias a operação 

foi finalizada devido à completa colmatação do leito reacional, uma vez que a perda de carga no 

leito era maior do que a capacidade de bombeamento. 
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Figura 5.11: Variação temporal da concentração de ácidos voláteis totais no afluente ( ) e efluente 

(•) do reator anaeróbio tratando água residuária bruta com TDH de 5 horas. 

 

Figura 5.12: Variação temporal da alcalinidade a bicarbonato no afluente ( ) e efluente (•) do 

reator anaeróbio tratando água residuária bruta com TDH de 5 horas. 
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Para maior compreensão das causas do colapso do reator foram realizados perfis espaciais 

de DQO, Ácidos Voláteis e Óleos e Graxas. As análises de microscopia comum e de varredura 

complementaram os resultados obtidos.  

  

Perfil espacial do reator anaeróbio tratando água residuária bruta com TDH de 5 horas 

 Os resultados obtidos para a redução de DQO para a operação do reator anaeróbio com TDH 

de 5 horas podem ser observados na Tabela 5.2 e Figura 5.13. É imprescindível lembrar que os 

valores de DQO e Óleos e Graxas foram obtidos por métodos distintos. O método utilizado para a 

determinação de DQO era espectrofotométrico, enquanto o método para quantificação de Óleos e 

Graxas era gravimétrico e, portanto, mais impreciso. Assim, os valores não devem ser utilizados 

para a realização de balanço de massa. 

 

Tabela 5.2: Variação espacial (em função da relação comprimento por diâmetro do reator - L/D) de 

DQO bruta e filtrada e óleos e graxas do reator anaeróbio tratando água residuária bruta com TDH 

de 5 horas. 

L/D 0 1,8 2,8 3,8 5,3 7,5 

DQO Bruta (mg l-1) 2182 1452 595 444 307 521 
DQO Filtrada (mg l-1) 360 275 134 106 165 281 

Óleos e Graxas (mg l-1) 700 309 346 485 200 179 
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Figura 5.13: Variação espacial de DQO bruta ( ) e filtrada (•) do reator anaeróbio tratando água 

residuária bruta com TDH de 5 horas 

 

Avaliando o perfil espacial de DQO constata-se que mais de 70% da matéria orgânica é 

removida até o ponto de L/D = 2,8 (equivalente a um TDH teórico de 2,08 h), que corresponde ao 

final do trecho preenchido com argila expandida. Isso indica que a degradação anaeróbia da matéria 

orgânica é extremamente favorecida nesse reator, já no leito com argila expandida com TDH muito 

baixo ou que os lipídeos se acumularam nesse segmento do reator por simples processo de retenção 

no meio poroso, o que é mais provável. Conjuntamente às análises de DQO, foram realizadas 

análises por cromatografia gasosa para a determinação dos ácidos voláteis presentes nas corrente 

afluente e efluente. A Tabela 5.3 apresenta os resultados obtidos. 

O perfil de ácidos indica concentrações de ácidos acético e propiônico mais altas na região 

do leito de argila expandida, resultado que está de acordo com o perfil de redução de DQO obtido. 

A demanda química de oxigênio gerada pelos ácidos voláteis foi calculada para cada ponto de 

amostragem do reator, resultando no perfil de DQO teórica apresentado na Figura 5.14.  Esse 

resultado mostrou que a produção de ácidos orgânicos ao longo do leito de argila expandida ocorreu 

como esperado. Essa constatação é de extrema importância, pois os ácidos orgânicos, 
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principalmente o acético, constituirão a fonte de carbono para o processo de desnitrificação no 

reator anaeróbio-aeróbio com recirculação da fase líquida.  

 

Tabela 5.3: Variação espacial de ácidos graxos voláteis do reator anaeróbio tratando água residuária 

bruta com TDH de 5 horas. 

L/D 0 1,8 2,8 3,8 5,3 7,5 

Acético (mg l-1) 83 214 67 38 55 58 
Isovalérico (mg l-1) 3 83 31 10 22 24 

Valérico (mg l-1) ND 40 14 5 10 11 

Propiônico (mg l-1) 7 210 81 34 59 61 

Isobutírico (mg l-1) ND 43 18 7 14 15 

*ND = não dectectado 

 

  

Figura 5.14: DQO teórica gerada pelos ácidos voláteis ao longo do reator anaeróbio tratando 

água residuária bruta com TDH de 5 horas. 

 

O limite entre o leito de argila expandida e o de espuma de poliuretano, de acordo com o 

perfil de óleos e graxas (Figura 5.15) e com a inspeção visual realizada depois de finalizada a 
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operação, foi a região que apresentou maior acúmulo material viscoso ao redor do suporte de 

imobilização da biomassa. 

 

 

Figura 5.15: Variação espacial Óleos e Graxas (•) do reator anaeróbio tratando água residuária bruta 

com TDH de 5 horas 

A formação desse material viscoso pode ser atribuída à elevada concentração de sólidos 

totais e óleos e graxas presente na água residuária, mas também pode estar associada à produção de 

polímeros extracelulares, já que a colmatação do leito também foi observada no tratamento de água 

residuária não oleosa utilizando essa mesma configuração de reator (Araújo Jr., 2006).  As Figuras 

5.16 e 5.17 mostram o material acumulado nos interstícios do leito reacional.  
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Figura 5.16: Leito de argila expandida depois de finalizada a operação do reator anaeróbio tratando 

água residuária bruta com TDH de 5 horas 

 

 

Figura 5.17: Leito de espuma de poliuretano depois de finalizada a operação do reator anaeróbio 

tratando água residuária bruta com TDH de 5 horas 

 

Dessa forma, as reduções de DQO e Óleos e Graxas obtidas não podem ser completamente 

atribuídas ao processo de degradação pelas bactérias anaeróbias, já que de fato o reator estava 

funcionando como um filtro. Para águas ricas em óleos e graxas o processo de adsorção precede a 

biodegradação, mascarando os resultados relativos à eficiência de tratamento (Chipasa & 

Medrzycka, 2006). Uma estratégia interessante para avaliar a influência do processo de adsorção na 

eficiência de tratamento do reator é acompanhar a produção de metano, que foi realizada na FASE 2 

desse trabalho.  
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Exames microbiológicos do reator anaeróbio tratando água residuária bruta com TDH de 5 

horas 

As análises de microscopia comum detectaram pouca diversidade de microrganismos na 

região preenchida com argila expandida, como pode ser observado na Figura 5.18. Não foi 

verificada a predominância de bactérias filamentosas, como relata a literatura (Leite et al., 2008; 

Ortega et al., 2001), que estariam relacionadas com a produção de ácidos orgânicos.  

De acordo com Ortega et al. (2001), o elevado potencial zeta da argila expandida pode 

impedir a aderência da maioria das espécies de bactérias, favorecendo o predomínio das bactérias 

filamentosas no sistema. Leite et al. (2008) atribuiu a grande produção de ácidos orgânicos obtida 

em seu trabalho à presença dominante das bactérias filamentosas em reator anaeróbio horizontal de 

leito fixo utilizando argila expandida como material suporte.  

Entretanto, esses autores utilizaram águas residuárias de fácil degradação (a base de 

glicose), o que pode ter facilitado a aderência de maior número de microorganismos na argila 

expandida. O mesmo não ocorreu no presente trabalho, que utiliza água residuária rica em 

compostos de degradação lenta, como óleos e graxas. 
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(a)       (b) 

Figura 5.18: Morfologias observadas por meio de microscopia ótica de luz comum em partículas de 

argila expandida ao fim da operação do reator anaeróbio tratando água residuária bruta com TDH 

de 5 horas 

(a) microrganismos aderidos, (b) microrganismos em suspensão 

 

Já a espuma de poliuretano apresentou grande quantidade e diversidade de bactérias aderidas 

e em suspensão, como mostra a Figura 5.19.  

 

(a)     (b) 

Figura 5.19: Morfologias observadas por meio de microscopia ótica de luz comum em matrizes de 

espuma de poliuretano ao fim da operação do reator anaeróbio tratando água residuária bruta com 

TDH de 5 horas 

(a) microrganismos aderidos, (b) microrganismos em suspensão 
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A microscopia eletrônica de varredura apenas evidenciou o preenchimento dos interstícios 

da argila expandida e da espuma de poliuretano pelo material viscoso apresentado anteriormente 

nas Figuras 5.16 e 5.17, o que impediu a visualização de microrganismos, conforme se observa na 

Figura 5.20. 

 

 

(a)                                                             (b) 

Figura 5.20: Morfologias observadas por meio de microscopia eletrônica de varredura ao fim de 60 

dias de operação do reator anaeróbio tratando água residuária bruta com TDH de 5 horas 

(a) argila expandida, (b) matrizes de espuma de poliuretano 

 

Diante dos problemas hidrodinâmicos ocorridos durante a operação do reator anaeróbio com 

TDH de 5 horas, optou-se pelo início da segunda etapa da FASE 1 do trabalho, operando o reator 

anaeróbio-aeróbio com TDH de 6,7 horas (mantendo 5 h no segmento anaeróbio).  
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5.2.2 Operação do reator anaeróbio-aeróbio tratando água residuária bruta com TDH de 6,7 

horas – Etapa 2 

O objetivo inicial era operar o reator anaeróbio-aeróbio até que o processo de nitrificação 

fosse estabelecido na zona aeróbia e, então, promover a recirculação da fase líquida. Com a 

recirculação, esperava-se um aumento na velocidade de hidrólise de lipídeos e, conseqüentemente, 

menor impacto negativo na hidrodinâmica do reator. Porém, o acúmulo de sólidos foi intenso, 

causando novamente a obstrução do leito com apenas 12 dias de operação, antes que a recirculação 

fosse empregada.  

A eficiência de redução de DQO do reator anaeróbio-aeróbio foi baixa, com valor máximo 

de 87% obtido no 3º dia de operação e média de 75±11% durante todo o período operacional. Ou 

seja, a inserção da zona aeróbia resultou em um aumento de apenas 5% na eficiência média de 

redução de DQO em relação à etapa anterior. Oliveira Netto (2007), nessa mesma configuração de 

reator aplicado ao tratamento de esgoto sanitário, alcançou eficiência média de redução de DQO de 

95±2%. A Figura 5.21 apresenta os valores de concentração de matéria orgânica afluente e efluente 

durante o período de operação.  

Considerando a obstrução do leito em apenas 12 dias, é possível concluir que a redução de 

DQO observada nesse período foi, provavelmente, resultado da retenção de sólidos no leito. O 

declínio do desempenho do reator já era observado nos últimos dias de operação, resultando em 

maiores concentrações de ácidos voláteis no efluente (Figura 5.22) e queda na alcalinidade (Figura 

5.23).  
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Figura 5.21: Variação temporal dos valores de DQO do afluente ( ), efluente bruto (•) e efluente 

filtrado ( ) no reator anaeróbio-aeróbio tratando água residuária bruta com TDH de 6,7 horas. 

 

 

Figura 5.22: Variação temporal da concentração de ácidos voláteis totais no afluente ( ) e efluente 

(•) do reator anaeróbio-aeróbio tratando água residuária bruta com TDH de 6,7 horas. 

 



68 
 

 

Figura 5.23: Variação temporal da alcalinidade a bicarbonato no afluente ( ) e efluente (•) do 

reator anaeróbio-aeróbio tratando água residuária bruta com TDH de 6,7 horas. 

 

A rápida obstrução do leito do reator foi associada à inserção da proteína de soja como 

agente fixador no processo de tempero de aves, o que não ocorria anteriormente. Esse produto tem 

baixa solubilidade e, na presença de gordura, forma um material viscoso semelhante ao observado 

no leito do reator. No mesmo período, foram relatados problemas com as lagoas de estabilização 

utilizadas no tratamento do efluente do abatedouro de aves, que ficaram cobertas desse material. 

Após esse incidente com as lagoas, a proteína de soja deixou de ser utilizada no processo industrial. 

 

 Perfil espacial do reator anaeróbio-aeróbio tratando água residuária bruta com TDH de 

6,7 horas 

 Foram coletadas amostras para o perfil espacial do reator anaeróbio-aeróbio operando com 

TDH de 6,7 horas para a realização de análises de DQO, Ácidos Voláteis, Óleos e Graxas e 

Nitrogênio Amoniacal. Os resultados obtidos para a redução de DQO e óleos e graxas podem ser 

observados na Tabela 5.4 e Figuras 5.24 e 5.25. 
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Tabela 5.4: Variação espacial (em função da relação comprimento por diâmetro do reator - L/D) de 

DQO bruta e filtrada e óleos e graxas do reator anaeróbio-aeróbio tratando água residuária bruta 

com TDH de 6,7 horas. 

L/D 0 1,8 2,8 3,8 5,3 8,0 9,0 10 

DQO Bruta (mg l-1) 983 770 666 589 508 466 363 324 
DQO Filtrada (mg l-1) 624 483 456 403 297 281 287 184 

Óleos e Graxas (mg l-1) 380 440 370 210 240 260 170 240 

 

A redução de DQO ao longo do perfil espacial do reator anaeróbio-aeróbio é menos variável 

do que no perfil espacial do reator anaeróbio. O perfil de óleos e graxas indicou concentrações 

menores do que os valores obtidos no perfil do reator anaeróbio apresentando, entretanto, uma 

remoção baixa, de apenas 37%. Tal fato sugere que a capacidade de adsorção do leito tenha se 

esgotado, o que seria coerente com sua obstrução em apenas 12 dias. 

 

 

Figura 5.24: Variação espacial de DQO bruta ( ) e filtrada (•) do reator anaeróbio-aeróbio tratando 

água residuária bruta com TDH de 6,7 horas 
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Figura 5.25: Variação espacial Óleos e Graxas (•) do reator anaeróbio-aeróbio tratando água 

residuária bruta com TDH de 6,7 horas 

 

Nas Figuras 5.26 e 5.27 pode-se observar o material responsável pela obstrução do leito do 

reator na zona anaeróbia e na zona aeróbia, respectivamente. 

 

  

    (a)     (b) 

Figura 5.26: Material viscoso observado no leito do reator anaeróbio-aeróbio tratando água 

residuária bruta com TDH de 6,7 horas 

(a) argila expandida e (b) espuma de poliuretano. 
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    (a)     (b) 

Figura 5.27: Material viscoso observado no leito do reator anaeróbio-aeróbio tratando água 

residuária bruta com TDH de 6,7 horas 

(a) na câmara de aeração e (b) na zona aeróbia. 

 

Verificou-se a formação de película na parte superior da câmara de aeração, limitando a 

transferência do oxigênio. Pesquisas relatam o impedimento da transferência gasosa em reatores 

aeróbios devido à presença de óleos e graxas. Especificamente, esses compostos reduzem a 

velocidade de transferência de oxigênio ao consórcio microbiano pela formação de uma capa 

lipidíca ao redor do biofilme (Chao and Yang, 1981; Lemmer and Baumann, 1988). Isso explica o 

baixo incremento na eficiência média do reator após a inserção da zona aeróbia. 

Foram realizadas análises por cromatografia gasosa para a determinação dos ácidos voláteis 

cujos resultados são apresentados na Tabela 5.5. 

Novamente, o perfil de ácidos indica concentrações mais altas de ácidos acético e 

propiônico na região do leito de argila expandida. A demanda química de oxigênio gerada pelos 

ácidos voláteis foi calculada para cada ponto de amostragem do reator, resultando no perfil de DQO 

teórica apresentado na Figura 5.28. Esse resultado confirmou mais uma vez a produção de ácidos 

orgânicos no leito de argila expandida. 
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Tabela 5.5: Variação espacial de ácidos graxos voláteis do reator anaeróbio-aeróbio tratando água 

residuária bruta com TDH de 6,7 horas. 

L/D 0 1,8 2,8 3,8 5,3 8,0 9,0 10 

Acético (mg l-1) 102 190 262 172 160 ND 159 46 
Isovalérico (mg l-1) 7 12 34 17 20 38 33 47 

Valérico (mg l-1) 5 7 14 9 11 7 4 4 

Propiônico (mg l-1) 81 110 149 111 99 51 44 10 

Isobutírico (mg l-1) 4 7 18 10 12 20 19 16 

Capróico (mg l-1) 1,81 1,11 2,28 1 1 1 ND ND 

*ND = não dectecado 

 

 

Figura 5.28: DQO teórica gerada pelos ácidos voláteis ao longo do reator anaeróbio tratando 

água residuária bruta com TDH de 6,7 horas. 

 

Diante dos problemas hidrodinâmicos ocorridos durante as duas etapas da FASE 1 do 

trabalho, foram estudadas possibilidades para aumentar a vida útil do reator, como por exemplo o 

aumento do tempo de detenção hidráulica (TDH) ou a aplicação de um pré-tratamento para remoção 

de sólidos e gorduras. A segunda opção foi a escolhida, e o pré-tratamento selecionado foi a 

flotação por ar dissolvido (FAD) sem adição de produtos químicos, que já era aplicada no processo 
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de tratamento do abatedouro de aves. Dessa forma, a coleta de água residuária passou a ser 

realizada após o sistema de flotação, constituindo a FASE 2 desse trabalho. 

 

 

5.3 TRATAMENTO DA ÁGUA RESIDUÁRIA COLETADA APÓS FLOTAÇÃO POR 

AR DISSOLVIDO (FAD) – FASE 2 

 

5.3.1 Operação do reator anaeróbio tratando água residuária coletada após FAD com TDH 

de 5 horas – Etapa 1 

 O reator anaeróbio foi operado durante 75 dias nessa etapa. A eficiência de redução de DQO 

do reator anaeróbio apresentou valor máximo de 90% obtido no 38º dia de operação e média de 

66±17%. A Figura 5.29 apresenta os valores de concentração de matéria orgânica afluente e 

efluente durante o período de operação. A eficiência de redução de DQO ao longo dos 75 dias de 

operação é apresentada na Figura 5.30. 

É importante ressaltar que as variações na eficiência de redução de DQO do reator são 

influenciadas grandemente pela variação intrínseca da corrente afluente. Como já citado 

anteriormente, as características da água residuária estão diretamente ligadas ao volume de água 

consumido por ave durante o processo de abate, ao tamanho médio das aves e ao tipo de produto 

produzido. 

Embora os valores de DQO afluente tenham apresentado grandes variações, o reator 

mostrou-se robusto, com DQO efluente bruta estável em torno de 199±73 mg l-1.  
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Figura 5.29: Variação temporal dos valores de DQO do afluente ( ), efluente bruto (•) e efluente 

filtrado ( ) no reator anaeróbio tratando água residuária coletada após FAD com TDH de 5 horas. 

 

 

Figura 5.30: Variação temporal dos valores de eficiência de redução da DQO em reator anaeróbio 

tratando água residuária coletada após FAD com TDH de 5 horas. 

 

Durante praticamente todo o período de operação a concentração de ácido voláteis totais no 

efluente esteve abaixo de 100 mg l-1 (Figura 5.31). A geração de alcalinidade a bicarbonato (Figura 
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5.32) também ocorreu durante quase todo o período de operação. O pH efluente permaneceu estável 

com média de 7,1±0,3. 

 

Figura 5.31: Variação temporal da concentração de ácidos voláteis totais no afluente ( ) e efluente 

(•) do reator anaeróbio tratando água residuária coletada após FAD com TDH de 5 horas. 

 

Figura 5.32: Variação temporal da alcalinidade a bicarbonato no afluente ( ) e efluente (•) do 

reator anaeróbio tratando água residuária coletada após FAD com TDH de 5 horas. 
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Perfil espacial do reator anaeróbio tratando água residuária coletada após FAD com TDH 

de 5 horas 

 Os resultados obtidos para a redução de DQO e óleos e graxas para a operação do reator 

anaeróbio com TDH de 5 horas podem ser observados na Tabela 5.6 e Figuras 5.33 e 5.34.  

 

Tabela 5.6: Variação espacial (em função da relação comprimento por diâmetro do reator - L/D) de 

DQO bruta e filtrada e óleos e graxas do reator anaeróbio tratando água residuária coletada após 

FAD com TDH de 5 horas. 

L/D 0 1,8 2,8 3,8 5,3 7,5 

DQO Bruta (mg.l-1) 1001 939 643 443 386 368 
DQO Filtrada (mg.l-1) 600 400 352 324 283 220 

Óleos e Graxas (mg.l-1) 600 438 400 380 310 290 

 

 

 

Figura 5.33: Variação espacial de DQO bruta ( ) e filtrada (•) do reator anaeróbio tratando água 

residuária coletada após FAD com TDH de 5 horas 
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Figura 5.34: Variação espacial Óleos e Graxas (•) do reator anaeróbio-aeróbio tratando água 

residuária coletada após FAD com TDH de 5 horas 

 

 Mesmo após um período de operação de 75 dias, o perfil espacial de redução de óleos e 

graxas não indicou um ponto crítico no escoamento, devido ao acúmulo desses compostos no leito. 

Isso indica que os óleos e graxas estavam realmente sendo degradados.   

 Essa hipótese foi reforçada pelos dados de produção de biogás durante os últimos 10 dias de 

operação, durante os quais o reator apresentou produção média de 310 l CH4 por kg DQO removida, 

que corresponde a 69% da produção teórica esperada para a temperatura e pressão em que o reator 

foi operado (427 l CH4 por kg DQO removida). A produção teórica de biogás é estabelecida 

considerando que toda matéria orgânica degradada é convertida em biogás, o qual seria constituído 

por metano. Entretanto, sabe-se que parte dela é utilizada para a produção de material celular e que 

o biogás é constituído por metano e dióxido de carbono. Portanto, a razão entre as produções real e 

teórica de metano indica que o processo de biodegradação ocorreu e foi mais significativo que a 

adsorção de compostos no material suporte. 
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Na Figura 5.35 observa-se que o acúmulo de sólidos ficou limitado à região preenchida com 

argila expandida. No leito de espuma não foi observado nenhum material prejudicando o 

escoamento, sugerindo a degradação da matéria orgânica estava ocorrendo, o que condiz com o 

perfil de DQO e a produção de biogás. 

 

 

    (a)     (b) 

Figura 5.35: Material suporte do reator anaeróbio tratando água residuária coletada após FAD com 

TDH de 5 horas 

(a) argila expandida e (b) espuma de poliuretano. 

 

 Foram realizadas análises por cromatografia gasosa para a determinação dos ácidos voláteis 

cujos resultados são apresentados na Tabela 5.7. A demanda química de oxigênio gerada pelos 

ácidos voláteis foi calculada para cada ponto de amostragem do reator, resultando no perfil de DQO 

teórica apresentado na Figura 5.36.   

 Esse resultado confirmou mais uma vez a produção de ácidos orgânicos no leito de argila 

expandida. 
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Tabela 5.7: Variação espacial de ácidos graxos voláteis do reator anaeróbio tratando água residuária 

coletada após FAD com TDH de 5 horas. 

L/D Afluente 1,8 2,8 3,8 5,3 Efluente 

Acético (mg l-1) 74 87 61 44 31 36 
Propiônico (mg l-1) 40 60 54 35 24 39 

 

 

   

Figura 5.36: DQO teórica gerada pelos ácidos voláteis ao longo do reator anaeróbio tratando água 

residuária coletada após FAD com TDH de 5 horas. 

 

Esses ácidos serão utilizados como fonte de carbono para a desnitrificação nas Etapas 3, 4 e 

5 nas quais o reator terá configuração anaeróbia aeróbia. Reyes-Avila et al. (2004) e Cuervo-Lopez 

et al. (1999) obtiveram eficiências de desnitrificação de 69% e 100% , respectivamente, quando 

utilizaram o acetato como doador de elétrons para o processo. A reação estequiométrica entre o 

nitrato e o acetato está descrita na Equação 5.1 (Reyes-Avila et al., 2004). 
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1,25 CH3COOH + 2 NO3 → 2,5 CO2 + N2 + 1,5 H2O + 2 OH-   (5.1) 

∆G0’ = -1054,8 kJ/reação 

 

Assim, a relação estequiométrica é de 1 mol de acetato para 1,6 mol de nitrato, ou seja, 1 g 

de acetato para 1,033 g de nitrato. Isso significa que 87 mg l-1 de ácido acético seriam suficientes 

para a desnitrificação de 90 mg l-1 de nitrato. 

 

5.3.2 Operação do reator anaeróbio tratando água residuária coletada após FAD com TDH 

de 10 horas – Etapa 2 

 O reator anaeróbio foi operado durante 30 dias. A eficiência de redução de DQO do reator 

anaeróbio apresentou valor máximo de 85% obtido no 28º dia de operação e média de 80±4%. A 

Figura 5.37 apresenta os valores de concentração de matéria orgânica afluente e efluente durante o 

período de operação. A eficiência de redução de DQO ao longo dos 30 dias de operação é 

apresentada na Figura 5.38. 

Ainda que a eficiência média de redução de DQO do reator para o TDH de 10 horas 

(80±4%) tenha sido maior e mais estável do que a eficiência obtida quando aplicado o TDH de 5 

horas (66±17%), cabe ressaltar que a carga orgânica volumétrica teórica correspondeu à metade do 

valor aplicado na etapa anterior. 

A concentração de ácido voláteis totais no efluente permaneceu abaixo de 50 mg l-1 (Figura 

5.39). A geração de alcalinidade a bicarbonato (Figura 5.40) também ocorreu durante todo o 

período de operação. O pH efluente permaneceu estável com média de 7,2±0,2. 
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Figura 5.37: Variação temporal dos valores de DQO do afluente ( ), efluente bruto (•) e efluente 

filtrado ( ) no reator anaeróbio tratando água residuária coletada após FAD com TDH de 10 horas. 

 

 

Figura 5.38: Variação temporal dos valores de eficiência de redução da DQO em reator anaeróbio 

tratando água residuária coletada após FAD com TDH de 10 horas. 
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Figura 5.39: Variação temporal da concentração de ácidos voláteis totais no afluente ( ) e efluente 

(•) do reator anaeróbio tratando água residuária coletada após FAD com TDH de 10 horas. 

 

 

Figura 5.40: Variação temporal da alcalinidade a bicarbonato no afluente ( ) e efluente (•) do 

reator anaeróbio tratando água residuária coletada após FAD com TDH de 10 horas. 
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Perfil espacial do reator anaeróbio tratando água residuária coletada após FAD com TDH 

de 10 horas 

 Os resultados obtidos para a redução de DQO e óleos e graxas para a operação do reator 

anaeróbio com TDH de 10 horas podem ser observados na Tabela 5.8 e Figuras 5.41e 5.42.  

 

Tabela 5.8: Variação espacial (em função da relação comprimento por diâmetro do reator - L/D) de 

DQO bruta e filtrada, óleos e graxas do reator anaeróbio tratando água residuária coletada após 

FAD e operando com TDH de 10 horas. 

L/D 0 1,8 2,8 3,8 5,3 7,5 

DQO Bruta (mg.l-1) 2282 493 467 280 224 200 
DQO Filtrada (mg.l-1) 420 300 282 172 116 95 

Óleos e Graxas (mg.l-1) 675 403 393 260 257 180 

 

 

Figura 5.41: Variação espacial de DQO bruta ( ) e filtrada (•) do reator anaeróbio tratando água 

residuária coletada após FAD com TDH de 10 horas 
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Figura 5.42: Variação espacial Óleos e Graxas (•) do reator anaeróbio-aeróbio tratando água 

residuária coletada após FAD com TDH de 10 horas 

 

Na Figura 5.43 observa-se que o material suporte aparentemente não apresentou retenção de 

sólidos, mantendo a aparência que tinha inicialmente, logo após a inoculação. Tal constatação pode 

ser justificada por um período de operação menor (30 dias) e carga orgânica volumétrica reduzida.   
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    (a)     (b) 

Figura 5.43: Material suporte do reator anaeróbio tratando água residuária coletada após FAD com 

TDH de 10 horas 

(a) argila expandida e (b) espuma de poliuretano. 

 

Foram realizadas análises por cromatografia gasosa para a determinação dos ácidos voláteis 

cujos resultados são apresentados na Tabela 5.9. A demanda química de oxigênio gerada pelos 

ácidos voláteis foi calculada para cada ponto de amostragem do reator, resultando no perfil de DQO 

teórica apresentado na Figura 5.44.   

 

Tabela 5.9: Variação espacial de ácidos graxos voláteis do reator anaeróbio tratando água residuária 

coletada após FAD com TDH de 10 horas. 

L/D Afluente 1,8 2,8 3,8 5,3 Efluente 

Acético (mg l-1) 50 105 53 45 49 46 
Propiônico (mg l-1) 33 ND 48 47 28 45 

*ND = não dectecado 

 

Além disso, a produção de ácidos no leito de argila expandida não foi significativamente 

maior do que nas outras regiões, ao contrário do ocorrido nas etapas anteriores, provavelmente 

porque menores tempos de detenção hidráulica favorecem a atuação das bactérias acidogênicas e o 

maior acúmulo de ácidos orgânicos.  
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.  

Figura 5.44: DQO teórica gerada pelos ácidos voláteis ao longo do reator anaeróbio tratando 

água residuária coletada após FAD com TDH de 10 horas. 

 

Como já explicitado anteriormente, ainda que o tempo de detenção hidráulica de 10 horas 

tenha proporcionado maiores eficiências de degradação dos compostos orgânicos, é preciso 

considerar que a carga orgânica volumétrica estava reduzida a metade do valor da etapa anterior. 

Diante dessa consideração, o TDH de 5 horas ainda foi mais vantajoso e por isso foi utilizado nas 

etapas subseqüentes do trabalho. 

 

5.3.3 Operação do reator anaeróbio-aeróbio tratando água residuária coletada após FAD 

com TDH de 6,7 horas variando a razão de recirculação da fase líquida - Etapas 3, 4 e 5 

 O reator anaeróbio-aeróbio foi operado durante 60 dias com THD de 6,7 horas (5 h na zona 

anaeróbia e 1,7 h na aeróbia). Após 13 dias, estabelecido o processo de nitrificação, a recirculação 

do efluente líquido foi promovida utilizando uma vazão correspondente à metade do valor da vazão 

de entrada (R=0,5). No 36o dia a razão de recirculação foi aumentada para 1,5. 

Durante todo o período o reator demonstrou boa eficiência de redução de DQO, com valor 

máximo de 98% obtido no 54º dia de operação e média de 90±4%, sendo o valor médio da DQO no 
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efluente de 87±31 mg l-1. A Figura 5.45 apresenta os valores de concentração de matéria orgânica 

afluente e efluente durante o período de operação. A eficiência de redução de DQO ao longo dos 60 

dias de operação é apresentada na Figura 5.46. 

 

 

Figura 5.45: Variação temporal dos valores de DQO do afluente ( ), efluente bruto (•) e efluente 

filtrado ( ) no reator anaeróbio-aeróbio tratando água residuária coletada após FAD com TDH de 

6,7 horas. 

  R=0                      R=0,5                                R=1,5
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Figura 5.46: Variação temporal dos valores de eficiência de redução da DQO em reator anaeróbio-

aeróbio tratando água residuária coletada após FAD com TDH de 6,7 horas. 

 

A concentração de ácido voláteis totais no efluente permaneceu baixa, nunca ultrapassando 

o valor de 60 mg l-1 (Figura 5.47).  

 

 

Figura 5.47: Variação temporal da concentração de ácidos voláteis totais no afluente ( ) e efluente (•) do 

reator anaeróbio‐aeróbio tratando água residuária coletada após FAD com TDH de 6,7 horas. 

  R=0                      R=0,5                                R=1,5

  R=0                        R=0,5                                R=1,5 
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A alcalinidade a bicarbonato (Figura 5.48) sofre influência da amonificação, nitrificação e 

desnitrificação, que constituem processos em que a alcalinidade é consumida e gerada, 

respectivamente. As variações de alcalinidade provocadas por cada um desses processos são 

descritas a seguir (van Haandel & Marais, 1999). 

 

Amonificação: ∆3,57 mg CaCO3/mg N      

Nitrificação:   ∆ -7,14 mg CaCO3/mg N       

Desnitrificação:  ∆ 3,57 mg CaCO3/mg N   

    

Logo, é possível calcular teoricamente qual seria a variação da alcalinidade devido ao efeito 

estequiométrico combinado de amonificação, nitrificação e desnitrificação. Observando a Figura 

5.48, nota-se claramente a sequência dos processos ocorridos 

Inicialmente, é gerada alcalinidade que começa a ser consumida assim que o processo de 

nitrificação se estabelece. Por isso, nos primeiros 13 dias há um déficit médio de alcalinidade de 

103 mg l-1.   

Para manter a estabilidade do processo foi iniciada a recirculação de efluente. Assim, o 

efluente nitrificado era injetado na zona anaeróbia para que fosse desnitrificado, utilizando como 

fonte de carbono os ácidos orgânicos produzidos na região preenchida com argila expandida. O 

processo de desnitrificação gerava alcalinidade que era consumida pela nitrificação na zona 

posterior do reator, dessa forma o déficit médio de alcalinidade foi reduzido para 58 mg l-1. 

Contudo, a eficiência de desnitrificação é diretamente dependente da razão de recirculação. 

Por isso, quando a razão de recirculação foi aumentada a alcalinidade efluente também aumentou, 

praticamente equilibrando o consumo e a geração da mesma. Esse equilíbrio, sem déficit de 

alcalinidade, torna-se um dos grandes atrativos dessa configuração por eliminar a necessidade de 

adição de compostos alcalinizantes, com consequente economia para o processo. 
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A variação de pH seguiu a mesma sequência ocorrida com a alcalinidade, porém com 

menores alterações (Figura 5.49), com média de 7,2±0,4. 

 

 

Figura 5.48: Variação temporal da alcalinidade a bicarbonato no afluente ( ) e efluente (•) do 

reator anaeróbio-aeróbio tratando água residuária coletada após FAD com TDH de 6,7 horas. 

 

  R=0                      R=0,5                                R=1,5 



91 
 

 

Figura 5.49: Variação temporal de pH no afluente ( ) e efluente (•) do reator anaeróbio-aeróbio 

tratando água residuária coletada após FAD com TDH de 6,7 horas. 

 

A eficiência de desnitrificação foi calculada de acordo com as Equações 5.2 e 5.3.  

 

nitr

enitr
caçãoDesnitrifi N

NN
E

−
=       (5.2) 

 

efluenteafluentenitr NTKNTKN −=     (5.3) 

 

Em que: 

Nnitr  é a concentração de nitrogênio nitrificado  

Ne é a somatória das concentrações de N-Nitrito e N-Nitrato no efluente tratado 

 

Considerando que todo N-Nitrito e N-Nitrato que passasse pela zona anaeróbia era 

desnitrificado, é possível fazer o seguinte balanço para o nitrato, proposto na Equação 5.4. 

 

  R=0                        R=0,5                                R=1,5 
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)( QRQNNQ enitr ⋅+=⋅      (5.4) 

  

A partir desse balanço pode-se definir a eficiência de desnitrificação em função da razão de 

recirculação, conforme as Equações 5.5 e 5.6. 

 

RN
NN

nitr

enitr

+
−=

−
1

11      (5.5) 

 

R
E caçãoDesnitrifi +

−=
1

11      (5.6) 

 

Assim, a eficiência de desnitrificação teórica para cada razão de recirculação pode ser 

calculada e os valores obtidos são apresentados na Tabela 5.10 . 

 

Tabela 5.10: Eficiências teóricas de desnitrificação para as razões de recirculação aplicadas ao 

reator anaeróbio-aeróbio tratando água residuária coletada após FAD com TDH de 6,7 horas 

Eficiência teórica (%) Etapa 3:  R=0 Etapa 4:  R=0,5 Etapa 5:  R=1,5 

Desnitrificação 0 33 60 

 

As eficiências reais de desnitrificação e remoção de Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK) e 

Nitrogênio Total (NT) para cada etapa estão indicadas na Tabela 5.11. As variações temporais de 

NTK e NT ao longo da operação são apresentadas nas Figuras 5.50 e 5.51. 
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Tabela 5.11: Eficiências de desnitrificação e remoção de Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK) e 

Nitrogênio Total (NT) para o reator anaeróbio-aeróbio tratando água residuária coletada após FAD 

com TDH de 6,7 horas 

Eficiência real (%) Etapa 3:  R=0 Etapa 4:  R=0,5 Etapa 5:  R=1,5 

Desnitrificação - 63 89 

Remoção de NTK 38 59 44 

Remoção de NT 2 38 41 

 

As eficiências reais de desnitrificação obtidas foram bem maiores do que a teóricas 

calculadas, o que pode ter sido ocasionado por processos de nitrificação e desnitrificação 

simultâneos. Esse processo pode ocorrer em nichos anóxicos na zona anaeróbia por se tratar de 

sistema heterogêneo. Assim, embora a concentração de OD tenha sido mantida acima de 2 mg l-1 no 

seio líquido na zona aeróbia, dentro das matrizes de espuma de poliuretano ou mesmo em zonas 

estagnadas do leito, a concentração de OD pode ter chegado a valores bem mais baixos o que pode 

ter possibilitado a formação de micro-zonas anóxicas, onde a desnitrificação pode ter ocorrido. 

Observando a Tabela 5.11, também nota-se um aumento significativo na eficiência de 

desnitrificação quando a razão de recirculação aumenta de 0,5 para 1,5. Entretanto, a remoção de 

NTK diminui. Tal fato pode estar relacionado a uma deficiência no processo de nitrificação devido 

à limitação de transferência de oxigênio causada pela presença de óleos e graxas, ou então, ao 

desprendimento de células provocado pela maior velocidade superficial devido ao aumento da 

vazão de recirculação, acarretando maior concentração de N-NH4
+ no efluente do reator.   

Dessa forma, ainda que a eficiência de desnitrificação tenha aumentado de 63% para 89%, a 

eficiência de remoção de NT aumentou de 38% para apenas 41%, pois foi limitada pela baixa 

remoção de NTK. 
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Figura 5.50: Variação temporal de NTK no afluente ( ) e efluente (•) do reator anaeróbio-aeróbio 

tratando água residuária coletada após FAD com TDH de 6,7 horas 

 

 

 

Figura 5.51: Variação temporal de NT no afluente ( ) e efluente (•) do reator anaeróbio-aeróbio 

tratando água residuária coletada após FAD com TDH de 6,7 horas 

 

  R=0                        R=0,5                                R=1,5 

  R=0                        R=0,5                                R=1,5
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A hipótese de que células tenham sido eliminadas parece ser a mais provável, uma vez que 

há uma tendência de redução de concentrações de NTK e NT no efluente bem como de N-NH4
+, 

durante a Etapa 5 (R=1,5), conforme observa-se na Figura 5.51. Além disso, a aeração foi mantida 

para garantir concentração mínima de oxigênio dissolvido no efluente de 2 mg l-1. 

 

 

Figura 5.52: Variação temporal de N-NH4
+ no afluente ( ) e efluente (•) do reator anaeróbio-

aeróbio tratando água residuária coletada após FAD com TDH de 6,7 horas 

 

  De acordo com o padrão de lançamento de efluentes exigido pela legislação ambiental, 

segundo a resolução n° 357/05 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), o valor 

máximo para emissões de nitrogênio amoniacal é de 20 mg l-1. Este valor é explicitado na Figura 

5.51, mostrando que em parte do período operacional ele foi respeitado, principalmente durante o 

período operacional com razão de recirculação de 0,5. 

 As concentrações de nitrito e nitrato no afluente e efluente ao longo do período de operação 

são apresentadas nas Figuras 5.52 e 5.53. Esses dados expõem a melhora na desnitrificação quando 

a razão de recirculação é aumentada de 0,5 para 1,5. 

  R=0                        R=0,5                                R=1,5 

CONAMA
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Figura 5.53: Variação temporal de N-NO2
- afluente ( ) e efluente (•) do reator anaeróbio-aeróbio 

tratando água residuária coletada após FAD com TDH de 6,7 horas 

 

 

Figura 5.54: Variação temporal de N-NO3
- afluente ( ) e efluente (•) do reator anaeróbio-aeróbio 

tratando água residuária coletada após FAD com TDH de 6,7 horas 

  

  R=0                        R=0,5                                R=1,5 

  R=0                        R=0,5                                R=1,5 
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Perfil espacial do reator anaeróbio-aeróbio tratando água residuária coletada após FAD com 

TDH de 6,7 horas e R = 0,5 

 Foram coletadas amostras para o perfil espacial do reator anaeróbio-aeróbio operando com 

TDH de 6,7 horas e R=0,5 para a realização de análises de DQO, Ácidos Voláteis, Óleos e Graxas, 

Nitrogênio Amoniacal, Nitrito e Nitrato. Os resultados obtidos podem ser observados na Tabela 

5.12 e Figuras 5.54 a 5.58. 

 

Tabela 5.12: Variação espacial (em função da relação comprimento por diâmetro do reator - L/D) 

de DQO bruta e filtrada e óleos e graxas do reator anaeróbio-aeróbio tratando água residuária 

coletada após FAD com TDH de 6,7 horas e R=0,5 

L/D 0 1,8 2,8 3,8 5,3 8,0 9,0 10 

DQO Bruta (mg l-1) 844 412 302 368 202 139 116 81 
DQO Filtrada (mg l-1) 467 236 173 220 79 79 61 34 

Óleos e Graxas (mg l-1) 395 313 365 392 362 250 150 110 

Nitrogênio Amoniacal (mg N- 23 46 45 47 54 20 19 19 

Nitrito (mg N-NO2
-  l-1) - - - - - 3 2 3 

Nitrato (mg N-NO3
-  l-1) 1 1 1 1 1 8 8 7 

 

Neste perfil, os valores de concentração de O & G são maiores do que os valores de DQO. 

Isso foi causado pela grande diferença na quantidade de amostra utilizada. A análise de DQO utiliza 

apenas 2,5 ml de amostra, que são pipetados em tubo de ensaio. Já a análise de óleos e graxas utiliza 

100 ml de amostra, o que permite a coleta de determinadas quantidades de biomassa que são 

expulsas esporadicamente. Além disso, o método para determinação de Óleos e Graxas é 

gravimétrico enquanto o método para determinação de DQO é espectrofotométrico, o que pode 

aumentar a diferença dos resultados. 
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Figura 5.55: Variação espacial de DQO bruta ( ) e filtrada (•) do reator anaeróbio-aeróbio tratando 

água residuária coletada após FAD com TDH de 6,7 horas e R=0,5 

 

 

Figura 5.56: Variação espacial de Óleos e Graxas (•) do reator anaeróbio-aeróbio tratando água 

residuária coletada após FAD com TDH de 6,7 horas e R=0,5 

  

 Os perfis de concentração dos compostos nitrogenados são bastante didáticos, mostrando a 

formação de nitrogênio amoniacal na região anaeróbia e seu consumo na região aeróbia, originando 
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nitrito e nitrato. 

 

 

Figura 5.57: Variação espacial de Nitrogênio Amoniacal (mg N-NH4
+ l-1) (•) do reator anaeróbio-

aeróbio tratando água residuária coletada após FAD com TDH de 6,7 horas e R=0,5 

 

 

Figura 5.58: Variação espacial de Nitrito (mg N-NO2
-  l-1) (•) do reator anaeróbio-aeróbio tratando 

água residuária coletada após FAD com TDH de 6,7 horas e R=0,5 
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Figura 5.59: Variação espacial de Nitrato (mg N-NO3
-  l-1) (•) do reator anaeróbio-aeróbio tratando 

água residuária coletada após FAD com TDH de 6,7 horas e R=0,5 

 

Foram realizadas análises por cromatografia gasosa para a determinação dos ácidos voláteis 

cujos resultados são apresentados na Tabela 5.13.  

 

Tabela 5.13: Variação espacial de ácidos graxos voláteis do reator anaeróbio-aeróbio tratando água 

residuária coletada após FAD com TDH de 6,7 horas e R=0,5. 

L/D 0 1,8 2,8 3,8 5,3 8,0 9,0 10 

Acético (mg l-1) 78 44 34 34 14 5 4 5 
Propiônico (mg l-1) 38 29 16 19 1 ND ND ND 

*ND = não dectecado 

 

O perfil de ácidos indicou novamente maiores concentrações de ácidos na região do leito de 

argila expandida. A demanda química de oxigênio gerada pelos ácidos voláteis foi calculada para 

cada ponto de amostragem do reator, resultando no perfil de DQO teórica apresentado na Figura 
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5.59.  Esse resultado confirmou mais uma vez maior concentração de ácidos orgânicos no leito de 

argila expandida. 

 

 

Figura 5.60: DQO teórica gerada pelos ácidos voláteis ao longo do reator anaeróbio-aeróbio 

tratando água residuária coletada após FAD com TDH de 6,7 horas e R=0,5 

 

Perfil espacial do reator anaeróbio-aeróbio tratando água residuária coletada após FAD 

com TDH de 5 horas e R = 1,5 

 Foram coletadas amostras para o perfil espacial do reator anaeróbio-aeróbio operando com 

TDH de 6,7 horas e R=1,5 para a realização de análises de DQO, Ácidos Voláteis, Óleos e Graxas, 

Nitrogênio Amoniacal, Nitrito e Nitrato. Os resultados obtidos podem ser observados na Tabela 

5.14 e Figuras 5.60 a 5.64. 

 Os dois perfis realizados após o início da recirculação do efluente líquido, para as razões 

de recirculação de 0,5 e 1,5, mostram que o comportamento do reator se aproxima ao de um reator 

de mistura perfeita, com concentrações próximas ao longo do leito. Esses resultados estão em 

consonância com os estudos hidrodinâmicos realizados que, para o modelo de N-CSTR em série, 

indicaram valores para o parâmetro N de 4 e 2 quando a razão de recirculação é de 0,5 e 1,5, 
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respectivamente. Os valores de dispersão longitudinal obtidos nos estudos hidrodinâmicos também 

apontaram a proximidade do comportamento do reator ao de mistura perfeita, com valores de D.µ/L 

altos de 0,14 e 0,25 para as razões de recirculação de 0,5 e 1,5, respectivamente. 

 

Tabela 5.14: Variação espacial (em função da relação comprimento por diâmetro do reator - L/D) 

de DQO bruta e filtrada e óleos e graxas do reator anaeróbio-aeróbio tratando água residuária 

coletada após FAD com TDH de 6,7 horas e R=1,5 

L/D 0 1,8 2,8 3,8 5,3 8,0 9,0 10 
DQO Bruta (mg l-1) 965 338 166 236 212 84 80 21 

DQO Filtrada (mg l-1) 509 207 92 131 112 30 30 16 

Óleos e Graxas (mg l-1) 437 313 287 212 313 300 275 125 

Nitrogênio Amoniacal (mg N-NH4
+ l-1) 33 33 35 36 37 29 32 18 

Nitrito (mg N-NO2
-  l-1) - - 1 - - 3 1 1 

Nitrato (mg N-NO3
-  l-1) 1 1 1 1 1 1 2 1 

 

 

 

Figura 5.61: Variação espacial de DQO bruta ( ) e filtrada (•) do reator anaeróbio-aeróbio tratando 

água residuária coletada após FAD com TDH de 6,7 horas e R=1,5 
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Neste perfil, os valores de concentração de O & G são maiores do que os valores de DQO 

devido a fatores já explicados anteriormente.  

 

 

Figura 5.62: Variação espacial de Óleos e Graxas (•) do reator anaeróbio-aeróbio tratando água 

residuária coletada após FAD com TDH de 6,7 horas e R=1,5 

 

 O perfil de nitrogênio amoniacal para o reator anaeróbio-aeróbio com R=1,5 (Figura 5.62) 

mostra maiores concentrações desse composto ao longo do leito. Esses valores podem ter sua 

origem no arraste de células, que estavam depositadas no material suporte e foram desprendidas 

pela maior velocidade superficial.  
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Figura 5.63: Variação espacial de Nitrogênio Amoniacal (mg N-NH4
+ l-1) (•) do reator anaeróbio-

aeróbio tratando água residuária coletada após FAD com TDH de 6,7 horas e R=1,5 

 Com a razão de recirculação maior também houve um aumento de nitrito e nitrato na zona 

anaeróbia, conforme mostram as Figuras 5.63 e 5.64. 

 

  

Figura 5.64: Variação espacial de Nitrito (mg N-NO2
-  l-1) (•) do reator anaeróbio-aeróbio tratando 

água residuária coletada após FAD com TDH de 6,7 horas e R=1,5 
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Figura 5.65: Variação espacial de Nitrato (mg N-NO3
-  l-1) (•) do reator anaeróbio-aeróbio tratando 

água residuária coletada após FAD com TDH de 6,7 horas e R=1,5 

 

Os resultados das análises de ácidos voláteis por cromatografia gasosa são apresentados na 

Tabela 5.15. O perfil de ácidos indica maior consumo dos ácidos orgânicos no ponto de L/D=2,8, 

que corresponde ao ponto de recirculação do efluente nitrificado, o que indica que eles foram 

utilizados como fonte de carbono para desnitrificação. A demanda química de oxigênio gerada 

pelos ácidos voláteis foi calculada para cada ponto de amostragem do reator, resultando no perfil de 

DQO teórica apresentado na Figura 5.65.   

 

Tabela 5.15: Variação espacial de ácidos graxos voláteis do reator anaeróbio-aeróbio tratando água 

residuária coletada após FAD com TDH de 6,7 horas e R=1,5 

L/D 0 1,8 2,8 3,8 5,3 8,0 9,0 10 

Acético (mg l-1) 79 26 12 18 15 3 2 4 
Propiônico (mg l-1) 87 32 5 13 10 ND ND ND 

*ND = não dectecado 
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Figura 5.66: DQO teórica gerada pelos ácidos voláteis ao longo do reator anaeróbio-aeróbio 

tratando água residuária coletada após FAD com TDH de 6,7 horas e R=1,5 

 

 A Figura 5.66 mostra a câmara de aeração e a zona aeróbia ao fim do período de 60 dias de 

operação. 

 

    (a)     (b) 

Figura 5.67: Leito do reator anaeróbio-aeróbio tratando água residuária coletada após FAD com 

TDH de 6,7 horas e R=1,5 

(a) câmara de aeração e (b) zona aeróbia. 
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A Figura 5.67 mostra a diferença visual entre amostras de afluente e de efluente coletadas 

durante a operação do reator tratando água residuária coletada após FAD com TDH de 6,7 horas e 

R=1,5. 

 

 

Figura 5.68: Amostras de afluente e de efluente coletadas durante a operação do reator 

tratando água residuária coletada após FAD com TDH de 6,7 horas e R=1,5. 

 

5.4 AVALIAÇÃO GERAL DE DESEMPENHO 

 

Os resultados obtidos durante a operação do reator indicaram que a melhor configuração 

estudada para o tratamento da água residuária estudada foi a anaeróbia-aeróbia com razão de 

recirculação R=1,5.   

Os valores médios dos parâmetros analisados durante a operação do reator estão 

apresentados na Tabela 5.17. Na Tabela 5.17 é possível visualizar que, para carga orgânica de 

aproximadamente 3 kgDQO m-3 dia-1 e carga de nitrogênio próxima de 0,25 kgN m-3 dia-1, a 

condição anaeróbia-aeróbia com R=1,5 alcançou as maiores eficiências de remoção de DQO e NT, 

cujos valores foram de 92% e 41%, respectivamente. 

Essa condição operacional também apresentou valores satisfatórios de remoção de sólidos, 
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sem que isso prejudicasse seu desempenho hidrodinâmico. Os valores de ácidos voláteis 

permaneceram abaixo de 40 mg l-1 durante todo período operacional, refletindo o comportamento 

estável do reator. 

Os resultados de quantificação da biomassa aderida, apresentados na Tabela 5.16, mostram 

que aderência da biomassa foi maior durante a operação sob condição anaeróbia-aeróbia com 

R=1,5, o que consequentemente reduziu a carga orgânica aplicada e pode ter contribuído para o 

melhor desempenho do reator durante essa etapa. 

 

Tabela 5.16: Quantificação da biomassa aderida ao material suporte  

Fase Etapa Argila Espuma Anaeróbia Espuma Aeróbia 
ST* STV** ST* STV** ST* STV** 

1 
1 0,15 0,01 0,84 0,59 -- -- 

2 0,04 0,00 1,17 0,84 0,23 0,17 

2 

1 0,08 0,01 1,26 0,90 --- --- 

2 0,03 0,01 1,25 1,05 --- --- 

5 0,10 0,01 1,65 1,16 0,37 0,37 

*   [g ST/g material suporte] 
** [ g STV/g material suporte] 

 

O desempenho do reator anaeróbio-aeróbio estudado neste trabalho foi comparado ao seu 

desempenho tratando outros tipos de água residuária e também ao de outros reatores tratando água 

residuária industrial. Os parâmetros comparativos podem ser observados na Tabela 5.18. 

A comparação de desempenho com outros reatores aplicados ao tratamento de água 

residuária proveniente de abatedouro de aves mostra que o reator anaeróbio-aeróbio com 

recirculação da fase líquida foi submetido a cargas orgânicas e de nitrogênio maiores do que as 

convencionalmente aplicadas e, ainda assim, apresentou bom desempenho na remoção de sólidos, 

de matéria orgânica e de nutrientes, sem necessitar de uma fonte externa de carbono nem de alcalinidade.
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Tabela 5.17: Resultados médios dos parâmetros analisados durante a operação do reator. 

Parâmetros 
FASE 1  FASE 2 

Etapa 1  Etapa 2  Etapa 1  Etapa 2  Etapa 3  Etapa 4  Etapa 5 

Duração (dias)  60  12  75  30  13  24  23 

pHaf  6,17±0,72  6,94±0,62  6,75±0,22  6,81±0,25  6,64±0,10  6,40±0,28  6,41±0,16 

pHef  6,93±0,47  7,98±0,06  7,14±0,26  7,16±0,20  7,08±0,57  7,10±0,30  7,41±0,11 

DQOaf  760±242 1609±817 822±427 1152±221 920±88 827±112 930±218

DQOef  552±98  451±393  199±73  227±37  78±22  95±27  78±42 

COV (kgDQO m‐3 dia‐1)  8,86±2,93 5,76±2,93 3,36±1,4 2,76±0,53 3,30±0,32 2,96±0,40 3,33±0,78

Remoção DQO bruta (%)  70±11  75±11  66±17  80±4  92±2  88±4  92±5 

Remoção de O&G (%)  74  30  52  73  72  72  71 

OD (mg O2 l
‐1)  ‐‐  ‐‐‐  ‐‐  ‐‐  3,7±0,3  3,1±0,2  2,3±0,3 

AVTef (mg HAc l‐1)  83±43  100±77  71±31  35±6  21±5  31±16  27±5 

ABef (mg CaCO3 l
‐1)  221±74 313±99 237±82 237±30  91±80 61±30 160±31

Carga de N (kgDQO m‐3 dia‐1)  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  0,28±0,06  0,22±0,04  0,24±0,07 

Remoção NTK (%)  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐  38±31 59±16 44±10

Remoção NT  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  38±16  41±11 

Eficiência de desnitrificação (%)  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  63±18  89±6 

N‐NH4
+ ef  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  37±22  15±8  32±11 

N‐NO2
‐ 
ef  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  9±6  3±2  2±0,5 

N‐NO3
‐
ef  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐  20±19 8±4 1±0,3

Remoção SST (%)  21  51  ‐‐  82±5  72±32  54±15  73±14 

Remoção SSV (%)  42 21 ‐‐ 83±6  84±15 52±18 68±20
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Tabela 5.18: Comparação entre reator anaeróbio-aeróbio vertical de leito fixo com recirculação da fase líquida e alguns sistemas de tratamento 

de águas residuárias industriais. 

Tipo de Sistema de 

Tratamento 

Água residuária 
COV 

(kgDQO m-3 dia-1) 

CN 

(kgN m-3 dia-1) 

Eficiências de 

Remoção 
Eficiência de 

Desnitrificação

(%) 

Remoção 

O&G  

(%) 

Referências 

Bibliográficas 
Procedência 

DQO  

(mg l-1) 

NTK 

(mg l-1)

O&G  

mg l-1) 

DQO 

(%) 

NTK 

(%) 

NT  

(%) 

Reator anaeróbio-

aeróbio R=1,5 

Abatedouro 

de Aves 
880 65 416 3,3 0,24 90 44 41 87 72 Esse estudo 

Reator anaeróbio-

aeróbio R=1,5 

Esgoto 

Sanitário 
622 38 -- 1,3 -- 95 86 75 83 --- 

Oliveira 

Netto (2007) 

Reator anaeróbio-

aeróbio R=3,5 

Indústria 

Alimentícia 
1400 160 -- 0,97 -- 97 94 77 78 -- 

Araujo Jr. 

(2006) 

FAD + UASB 
Abatedouro 

de Aves 
3639 163 362 0,9 – 2,7 -- 80 -- -- -- 81 

Del Nery et 

al. (2007) 

Reatores anaeróbio e 

aeróbio em série 

Abatedouro 

de Aves 
1040 180 110 0,39 0,06 92 95 -- 93 -- 

Del Pozo 

(2003) 

Reator integrado 

anaeróbio-aeróbio 

com recirculação 

interna 

Abatedouro 

de Aves 
1820 190 170 0,77 0,15 93 91 67 -- -- 

Del Pozo 

(2005) 
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6.1 CONCLUSÕES 

 

 Esse trabalho constatou que o reator anaeróbio-aeróbio vertical de leito fixo com 

recirculação da fase líquida constitui uma forma de tratamento viável para águas residuárias 

provenientes de abatedouros de aves, desde que seja precedido por tratamento preliminar que 

remova parcialmente sólidos, óleos e graxas.  

 Sob esta condição, o reator apresentou desempenho promissor na remoção de matéria 

orgânica, nitrogênio e óleos e graxas. Entre as condições operacionais estudadas, a que 

proporcionou melhores resultados foi a configuração de reator anaeróbio-aeróbio com razão 

de recirculação da fase líquida igual a 1,5. Durante essa etapa, as eficiências médias de 

remoção de matéria orgânica, óleos e graxas e nitrogênio total foram de 92%, 71% e 41% 

para a carga orgânica volumétrica de 2 kg DQO m-3 dia-1 e carga de nitrogênio total de 0,15 

kg NT m-3 dia-1. 

 Quanto aos resultados específicos do trabalho, podem ser citadas as seguintes 

conclusões: 

 

• Os melhores resultados foram obtidos no tratamento da água residuária proveniente de 

abatedouro de aves coletada após sistema de flotação por ar dissolvido seguido de 

reator anaeróbio-aeróbio vertical de leito fixo com razão de recirculação igual a 1,5. 

As eficiências médias de remoção de matéria orgânica, óleos e graxas e nitrogênio 

total foram de 92%, 71% e 41%, respectivamente;  

 

• O aumento do tempo de detenção hidráulica (TDH) do reator anaeróbio de 5 horas 

para 10 horas gerou um aumento na eficiência de remoção de DQO de 66% para 80%. 

Entretanto, o TDH de 5 horas foi considerado, ainda assim, mais vantajoso já que a 
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carga orgânica volumétrica correspondia a duas vezes o valor da carga para o TDH de 

10 horas; 

 

• A inclusão da zona aeróbia proporcionou melhora na eficiência de remoção de DQO 

de 5% no caso da água residuária bruta e de 26% no caso da água residuária submetida 

a flotação por ar dissolvido (FAD); 

 

• A inclusão da zona aeróbia e da recirculação possibilitou a remoção de nutrientes. 

Entretanto, a remoção de nitrogênio total foi prejudicada pelo acúmulo de nitrogênio 

amoniacal no sistema.  

 

• A recirculação interna do efluente possibilitou a desnitrificação dos compostos 

nitrificados na zona aeróbia, utilizando como fonte de carbono os ácidos orgânicos 

produzidos no leito anaeróbio. O aumento da razão de recirculação provocou aumento 

na eficiência de desnitrificação de 63% para 89%. Contudo, houve aumento também 

na concentração de nitrogênio amoniacal no efluente, que pode ter sido resultado da 

expulsão de células mortas, desprendidas com a maior velocidade de superfície 

aplicada. Esse arraste talvez seja minimizado ao longo do tempo de operação, o que 

não pôde ser avaliado nessa pesquisa. 
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6.2 SUGESTÕES 

 

 As seguintes sugestões são colocadas com o intuito de aperfeiçoar o sistema de 

tratamento proposto para águas residuárias provenientes de abatedouros de aves: 

 

• Estudar outros sistemas de tratamento preliminar que possam substituir a flotação por 

ar dissolvido (FAD) com menor gasto energético e geração de lodo como, por 

exemplo, o pré-tratamento enzimático; 

 

• Aprofundar o conhecimento da cinética de degradação das águas residuárias 

provenientes de abatedouro de aves; 

 

• Investigar outros tipos de aeradores que permitam menor acúmulo de sólidos ao seu 

redor, o que contribuirá para a manutenção da potência de aeração ao longo do período 

operacional do reator. 
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