
AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE UM SISTEMA DE 

TRATAMENTO NA REMOÇÃO DE COMPOSTOS 

TÓXICOS, DA MATÉRIA ORGÂNICA CARBONÁCEA 

E NITROGENADA PRESENTES NA ÁGUA 

RESIDUÁRIA DE UMA INDÚSTRIA QUÍMICA 

Sérgio Francisco de Aquino 

Orientador: Prof. Dr. Carlos Eduardo Blundi 



AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE UM SISTEMA DE TRATAMENTO NA 

REMOÇÃO DE COMPOSTOS TÓXICOS, DA MATÉRIA ORGÂNICA 

CARBONÁCEA E NITROGENADA PRESENTES NA ÁGUA RESIDUÁRIA 

DE UMA INDÚSTRIA QUÍMICA 

SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO 

Dissertação apresentada à Escola de 

Engenharia de São Carlos, da Universidade 

de São Paulo, como parte dos requisitos para 

obtenção do Título de Mestre em Hidráulica 

e Saneamento. 

ORIENTADOR: Pro f. Dr. Carlos Eduardo Blundi 

São Carlos 

Maio, 1999 



A657a 

Ficha catalográfica preparada pela Seção de Tratamento 
da Informação do Serviço de Biblioteca- EESC/USP 

Aquino, Sérgio Francisco de 
Avaliação da eficiência de um sistema de tratamento 

na remoção de compostos tóxicos, da matéria orgânica 
carbonácea e nitrogenada presentes na água residuária 
de uma indústria química I Sérgio Francisco de 
Aquino. -- São Carlos, 1999. 

Dissertação (Mestrado) -- Escola de Engenharia de 
São Carlos-Universidade de São Paulo, 1999. 

Área: Hidráulica e Saneamento. 
Orientador: Prof. Dr. Carlos Eduardo Blundi. 

1. Nitrificação. 2. Compostos tóxicos. 3. Carvão 
ativado em pó. 4. Taxa de utilização de oxigênio. 
5. Potencial redox. I. Título. 

• 

.I 



FOLHA DE APROV ACÃO 

_,.. 

Candidato: Bacharel SERGIO FRANCISCO DE AQUINO 

Dissertação defendida e aprovada em 25-06-1999 
pela Comissão Julgadora: 

Prof. Doutor CARLOS EDUARDO BLUNDI (Orientador) 
(Escola d2aria de São Carlos - Universidade de São Paulo) 

• A'fti1 !lck~ ~ 
Prof. Dov{/rLU Z ÁNTONIO DANIE 
(Escola d~ Engenharia de São Carlos - Universidade de São Paulo) 

Prof. Doutor XAVIER BASTOS 
(Universidade Federal de Viçosa - UFV) 

Prof. Associado EDUARDO CLETO PIRES 
Coordenador da Área de Hidráulica e Saneamento 



.. 
11 

Dedico este trabalho a 

Francisco e Jva, meus pais, 

e a Daniella, minha irmã, 

pelo permanente apoio e 

carinho. 



lll 

"A ciência não é um sistema de enunciados certos, bem estabelecidos; 

nem é um sistema que avança firmemente em direção a um estado definitivo. 

(...) 

No entanto, a ciência tem um valor que excede a mera sobrevivência biológica. 

Ela não é apenas um instrumento útil. Embora não possa atingir a verdade, 

o esforço para a obtenção do conhecimento e a procura da verdade 

ainda são os motivos mais fortes da descoberta científica. " 

POPPER,K. 

in: A lógica da investigação científica 
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RESUMO 

O sistema de tratamento dos efluentes da Indústria Química Dissoltex, localizada 

na cidade de São Carlos, SP, foi estudado para verificar a sua real eficiência, tanto na remoção 

de matéria orgânica carbonácea e nitrogenada, quanto na remoção de substâncias tóxicas. 

Além do monitoramento dos diversos poluentes (metais, solventes orgânicos, proteínas, 

carboidratos, lipídeos, DQO, dentre outros), a análise criteriosa do sistema contou ainda com a 

determinação das características microbiológicas (análises microscópicas) e das condições 

operacionais (potencial redox, pH, oxigênio dissolvido e taxa de utilização de oxigênio), 

vigentes em cada unidade, tanque de aeração e reator anaeróbio de leito fixo. 

Constatou-se que o sistema de tratamento apresenta uma remoção média igual a 

73% para a DQO total e de 84% para a DB05. A despeito dessa eficiência, as concentrações 

médias de DQO e DB05 efluentes ao sistema são elevadas e iguais a 1341 mg/L e 315 mg/L, 

respectivamente. A elevada concentração de matéria orgânica no tanque de aeração, aliada aos 

reduzidos valores de potencial redox, da taxa de utilização de oxigênio, e da ausência de 

floculação, evidenciam uma inibição dos processos biológicos no tanque de aeração que é 

operado em elevado tempo de detenção hidráulico e sob endogenia. 

A eficiência do sistema na conversão de NTK e de N-amoniacal é de apenas 16% 

e 2,5%, respectivamente, e a concentração média de N-amoniacal no tanque de aeração é igual 

a 183 mg!L, evidenciando a ausência da nitrificação no reator aeróbio que é operado sob 

condições propícias (nutrientes, relação C/N, pH, OD, TDH) ao desenvolvimento dos 

microrganismos nitrificantes. Com relação a eficiência de remoção das substâncias 

potencialmente tóxicas, constata-se que o sistema remove todos solventes orgânicos afluentes, 

provavelmente pelos mecanismos de biodegradação e volatilização. Os metais pesados, com 

exceção do Chumbo, embora lançados dentro dos padrões legais exigidos, estão presentes em 

concentrações elevadas no tanque de aeração. Esta constatação levanta a hipótese de que a 

ausência de nitrificação e de floculação biológica no reator aeróbio esteja relacionada à 

presença desses compostos tóxicos, principalmente do Chumbo. 
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Visando a mitigação da toxicidade evidenciada, ensaios com CAP - carvão 

ativado em pó, foram realizados para se determinar a melhor condição de aplicação do 

adsorvente. Constatou-se que a dosagem de 1 O g/L, o tempo de mistura de 90 minutos, o 

gradiente de velocidade de 125 s·\ o pH neutro e o tempo de sedimentação mínimo de 8 horas, 

propiciaram uma efetiva remoção de diversos poluentes. Os ensaios com reatores aeróbios de 

bancada comprovaram o papel decisivo do CAP, revelando que o pré-tratamento dos efluentes 

do tanque de equalização da indústria química propiciou uma efetiva nitrificação do despejo. 

Palavras-chaves: Nitrificação, compostos tóxicos, carvão ativado em pó, taxa de utilização de 

oxigênio, potencial redox. 
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ABSTRACT 

The wastewater treatment system o f Dissoltex Chemistry Industry, in São Carlos, 

SP, has been studied to verify its efficience regarding carbonaceous and nitrogenated organic 

material remova!, as well as toxic compounds removal. In addition to many pollutants 

investigation (heavy metais, organic solvents, protein, carbohidrate, lipid, COD, among 

others), the deep system analyses figured on the microbiological analyses and operation 

conditions determination (redox potential, pH, DO, oxygen uptake rate) in both units aerobic 

reactor and packed-bed fixed film anaerobic reactor. 

It was verified that the treatment system removes 73% of COD and 84% of BOD 

in average. In spite ofthese efficiences, the average concentration of BOD and COD effluents 

from the treatment plantare 1341 mg!L and 315 mg/L respectively. The high concentration of 

organic matter into aerobic reactor, in addition to low redox potential, low oxygen uptake rate, 

and absence of floculation, showed a biological process inhibition in aerobic reactor which is 

run under high hidraulic detention time and endogenous phase. 

The system rem oval efficiency of TKN and ammonium nitrogen were in average 

16% and 2,5%, and ammonium nitrogen concentration into aerobic reactor was 183 mg/L. 

That shows an absence of nitrification in aerobic reactor which had operation conditions 

(nutrients, pH, DO, HRT) appropriate to nitrifying microorganisms development. Regarding 

toxic compounds removal efficience, it is noticed that the treatment plant removes ali affluents 

organic solvents, probabily, by biodegradation and stripping ways. Even now, the heavy 

metais are discharged in accordance to Brazilian environmental legislation, they were present 

into aerobic reactor, mainly Lead, in high concentration. That rises a hypothesis that the 

nitrification and biological floculation absence in aerobic reactor is related to this toxic 

compound presence. 

In order to minimize the toxicity, tests using Powered Activated Carbon (P A C) 

were run to establish the better condition to apply this adsorvent. It has been found that a dose 

of 10 g/L, a mix time of 90 minutes, a velocity gradient of 125 s·\ a pH of 7,0 and a 

sedimentation time of 8 hours at least, granted an efficient removal of many pollutants. 
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The pilot aerobic reactors proved the importance of P AC, showing that the pre-treatment of 

equalization tank effluents from chemistry industry granted an effective nitrification of the 

wastewater. 

Key Words: Nitrification, toxic compounds, powdered activated carbon (P AC), oxygen uptake 

rate (OUR), oxidation reduction potenciaL 
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1 - INTRODUÇÃO 

No início do próximo século, mais da metade da população mundial estará 

vivendo em zonas urbanas. Até o ano 2025, essa proporção chegará aos 60%, 

compreendendo cerca de 5 bilhões de pessoas (ONU, 1992). O crescimento rápido da 

população urbana e principalmente da industrialização está submetendo os recursos hídricos 

e a capacidade de proteção ambiental de muitas cidades a graves pressões. 

Os problemas mais graves que afetam a qualidade da água de rios e lagos 

decorrem, em ordem variável de importância, segundo as diferentes situações, da perda e 

destruição das bacias de captação, do tratamento inadequado do esgoto sanitário e do 

controle inadequado de efluentes industriais (ONU, 1992). 

A proteção dos já escassos recursos de água doce, contra o esgotamento, a 

poluição e a degradação, é realizada através de minimização, reciclagem e reutilização das 

águas residuárias; pelo controle das fontes de poluição industrial e pela construção e 

operação adequada de estações de tratamento de esgoto sanitário e de efluentes industriais. 

No caso específico dos efluentes industriais um efetivo controle e tratamento 

assume destacada importância. As águas residuárias industriais contendo poluentes 

perigosos, quando dispostas no corpo receptor sem um tratamento adequado, provocam 

profundos danos, tanto à vida aquática como ao homem, que muitas vezes utiliza aquela 

fonte de água para o abastecimento. Além do mais, grande parte dos compostos 

antropogênicos, largamente encontrados nos resíduos industriais, não são biodegradáveis e 

quando o são, persistem no meio ambiente por um longo período de tempo (MORIT A, 

1993). 

Os sistemas de tratamento de efluentes industriais visam a mrn1m1zação do 

impacto ambiental gerado pela instalação de determinada indústria e compreendem diversos 

processos. Dentre estes, os processos biológicos para tratamento de efluentes líquidos são 

muito empregados, e em geral utilizados com a finalidade de remoção da matéria orgânica 

carbonácea e nitrogenada. Segundo COSSICH et ai. (1996), quandc esses processos são 

utilizados para tratar despejos tóxicos as vantagens são inerentes, porque além de serem mais 
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econômicos, eles contribuem para a melhoria da qualidade do meio ambiente, uma vez que 

tais despejos são gerados em inúmeras atividades industriais. 

Entretanto, a maioria dos sistemas de tratamento de águas residuárias, tem sido 

projetados somente em termos de remoção de DQO, DBO, sólidos e patogênicos, embora 

tenha se verificado que apenas estes parâmetros não garantem a proteção do meio ambiente 

(ECKENFELDER Jr., 1989), principalmente em se tratando de uma água residuária 

industrial. Segundo BERTOLETTI (1989), constitui-se em prática comum avaliar a 

eficiência de um determinado tratamento considerando somente a capacidade do mesmo em 

remover poluentes convencionais, mesmo sabendo-se que um despejo industrial, ao ser 

tratado por métodos biológicos, pode apresentar boa eficiência na remoção de DQO, de DBO 

e de sólidos, em detrimento da redução de sua toxicidade. E infelizmente os próprios órgãos 

ambientais de fiscalização tem adotado tal prática no monitoramento de efluentes industriais. 

O desempenho dos sistemas biológicos de tratamento de águas residuárias 

industriais deve ser analisado não apenas sob a ótica de remoção da carga orgânica presente, 

mas também de remoção da carga tóxica poluente. E o bom desempenho dessas unidades 

biológicas, susceptíveis a inúmeros fatores, é de fundamental importância, principalmente 

quando os efluentes industriais são dispostos conjuntamente com os esgotos sanitários e 

conduzidos às Estações de Tratamento de Esgoto- ETE municipais. Segundo BERTOLETTI 

(1989), a ineficiência dos sistemas biológicos de tratamento das águas residuárias industriais 

pode chegar a comprometer a ETE municipal, com a inibição dos processos biológicos 

previstos para ocorrerem nessas obras das quais se exige um funcionamento eficaz para a 

melhoria da qualidade das águas. 

No presente trabalho, o sistema de tratamento dos efluentes da Indústria 

Química Dissoltex, localizado na cidade de São Carlos, SP, foi estudado para verificar a sua 

real eficiência, tanto na remoção de matéria orgânica carbonácea e nitrogenada quanto na 

remoção de substâncias tóxicas. Essa necessidade partiu da suspeita de que, por se tratar de 

um efluente complexo, contendo compostos tóxicos como solventes orgânicos, metais 

pesados, altas concentrações de amônia, sulfatos e óleos, a eficiência das diversas unidades 

na remoção de alguns poluentes, principalmente da matéria nitrogenada, através da 

nitrificação/desnitrificação biológica, poderia estar sendo prejudicada. 

No tocante a remoção de nitrogênio, vários fatores contribuem para inibir a 

nitrificação e a desnitrificação biológica. Uma alta concentração de nitrogênio amoniacal, de 

nitritos, de metais pesados, de determinados compostos orgânicos, valores extremos de pH, 

altos valores da relação DQO/NTK, baixos valores do potencial redox e oxigênio dissolvido, 
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podem inibir o processo de nitrificação (SEDLAK, 1991; METCALF & EDDY, 1991; VON 

SPERLLING, 1997; BLUM & SPEECE, 1992; ECKENFELDERJr., 1989). 

Por outro lado, a presença de oxigênio dissolvido, altas concentrações de sulfato 

e de nitrito, aliados a pH e potencial redox fora da faixa ideal podem inibir o processo de 

desnitrificação (BAUMANN et al., 1997; VON SPERLLING, 1997; GLASS et al., 1997 e 

METCALF & EDDY, 1991). 

Segundo FERREIRA (1994) elevadas concentrações de solventes orgânicos e 

de metais pesados serão tóxicos aos processos biológicos de tratamento, principalmente ao 

processo de nitrificação, a menos que a capacidade de adaptação dos microrganismos seja 

elevada para promover a sua degradação (MANAHAN, 1990; LEVIN & GEALT, 1993 e 

SPEECE, 1983). De acordo com ECKENFELDER Jr. (1989), em alguns casos, os poluentes 

tóxicos estão presentes em concentrações que não inibem o sistema biológico de tratamento, 

mas também não são removidos, sendo conseqüentemente descartados com o efluente da 

estação de tratamento industrial podendo ocasionar diversos danos à vida aquática do corpo 

receptor. 

Portanto, o sucesso de um tratamento convencional na degradação dos 

compostos tóxicos depende de qual é o principal "destino" dos mesmos no dispositivo de 

tratamento empregado, sendo que os processos de biodegradação, de volatilização e de 

adsorção contribuem com intensidades diferentes para o destino final de determinado 

poluente (LEVIN & GEALT, 1993). 

Somente uma análise criteriosa de todo o sistema de tratamento em 

funcionamento, levando-se em conta a eficiência das diversas unidades, e as condições 

operacionais ali vigentes, permitiriam obter uma conclusão a respeito da real eficiência do 

sistema de tratamento empregado pela Indústria Química Dissoltex. Neste sentido, o presente 

estudo de caso procurou determinar as condições operacionais vigentes em cada unidade, 

tanque de aeração e reator anaeróbio, bem como monitorar os diversos parâmetros afluentes 

e efluentes a elas, para que melhorias pudessem ser feitas objetivando a remoção da matéria 

orgânica carbonácea, da matéria orgânica nitrogenada e dos compostos tóxicos. 

Deste intensivo monitoramento foi constatada a inibição do processo de 

nitrificação/desnitrificação devido a presença de substâncias tóxicas. Como alternativas de 

controle e correção desse problema algumas medidas foram adotadas, dentre elas, foi 

realizado um estudo sobre a importância do uso de carvão ativado em pó - CAP como um 

pré-tratamento da água residuária industrial. De acordo com ECKENFELDER Jr. e 

MUSTERMAN (1994), nos sistemas biológicos em que a capacidade adaptativa dos 
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microrganismos não é suficiente para contornar os problemas de toxicidade, somente um 

elevado tempo de detenção celular e/ou o uso do pré-tratamento possibilitaria a proteção das 

unidades biológicas e o controle de emissão dos compostos tóxicos e recalcitrantes. 

Nesse sentido, esse trabalho apresenta, além dos resultados obtidos com o 

monitoramento das condições operacionais (pH, OD, Potencial Redox, TDH), os resultados 

do monitoramento dos diversos poluentes (solventes, metais, DQO, NTK, óleos/graxas, 

dentre outros), bem como os resultados dos ensaios efetuados com o carvão ativado, onde foi 

verificada a eficiência deste adsorvente na remoção de diversos compostos tóxicos e a sua 

influência positiva sobre o processo de nitrificação biológica. 
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2 - OBJETIVOS 

Constituem objetivos deste trabalho: 

• avaliar a eficiência de um sistema de tratamento, concebido para tratar as 

águas residuárias de uma indústria química, no tocante à remoção da matéria orgânica 

carbonácea e nitrogenada e à remoção de compostos potencialmente tóxicos como metais 

pesados e solventes orgânicos. 

• determinar as condições de operação e funcionamento das unidades Tanque 

de Aeração e Reator Anaeróbio de Leito Fixo para verificar a eficiência desses sistemas na 

promoção da nitrificação e desnitrificação biológica, respectivamente. 

• avaliar a importância do uso do carvão ativado como pré-tratamento da água 

residuária industrial, verificando a influência deste no processo de nitrificação biológica. 
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3 - CONSIDERAÇÕES SOBRE A INDÚSTRIA QUÍMICA 

3.1 - O processo de produção industrial e a geração de resíduos 

A Indústria Química Dissoltex Ltda tem corno atividade principal a fabricação 

de tintas, vernizes, ceras, soluções de nitrocelulose, óleos para engraxe de couros, além da 

composição de "thinners" e solventes orgânicos. A Tabela 3.1 apresenta os principais 

produtos fabricados na indústria com a respectiva estimativa da quantidade mensal 

produzida. 

TABELA 3.1 -Principais produtos fabricados na Indústria Química Dissoltex 

Discriminação Produção média mensal (kg) • 

Catalisadores e outros 7.845 

Ceras e "fillers" 3.723 

Descalcinantes 9.714 

Molhantes e rernolhantes 1.707 

Oleos para engraxe 149.948 
I 

Penetrantes 4.108 

Solventes, mordentes e "thinners" 54.155 

Tingi dores 2.165 

Tintas ("primers" e esmaltes) 15.785 

V emizes e seladoras 31.710 

TOTAL 280.860 

* Média mensal obtida por levantamento de Janeiro a Julho de 1.998 
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3.1.1- A fabricação de Tintas, Vernizes, Seladoras, e Catalisadores 

A fabricação de tintas ('primers' e esmalte), de vernizes, de catalisadores e de 

seladoras é muito semelhante sendo, portanto, resumida em um único tópico. Como exemplo 

genérico será ilustrado o processo de fabricação de tintas. 

A fabricação de tintas inicia-se com a preparação da pasta intermediária, 

composta por pigmentos das cores primárias. A preparação da pasta consiste em misturar 

certa quantidade de resinas com solução de solventes, aditivos e pigmentos, seguida de 

moagem em moinho de esferas. 

Uma vez feita a pasta, com os pigmentos que vão compor a cor da tinta, 

adiciona-se esta em um tacho juntamente com os componentes necessários, ou seja, resinas 

em solução, secantes e aditivos. A cor e a viscosidade adequadas são obtidas com a agitação. 

Após aprovação pelo controle de qualidade, a tinta vai para o enlatamento e 

armazenamento. A Tabela 3.2 apresenta os principais produtos usados durante esta 

fabricação. 

TABELA 3.2 -Produtos usados na fabricação de tintas, vernizes, catalisadores 

e seladoras 

Produto 

Acetato de etila Poliaminas 

Aguaraz Resinas maleicas 

Alcool etílico Resinas vinílicas 

Anilinas Resinas acrílicas 

Aditivos de silicone Resinas alquídicas 

Acidos Resinas de borracha clorada 

Caulim Resinas epoxi 

C aleita Resinas poliuretanas 

Isocianatos Secantes 

Naftas Tolueno 

Outros aditivos Xileno 

Poliamidas 
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3.1.1.1 A geração de resíduos 

O processo de fabricação de tintas, vernizes, seladoras e catalisadores não gera 

em si resíduos líquidos. Este processo é feito dentro de tachos que ao fmal são lavados com 

solventes orgânicos. A mistura dos solventes orgânicos com o resíduo do tacho é então 

acumulada em "containers" para posterior reciclagem. Portanto, todos os solventes usados na 

operação de limpeza dos tachos advém desta reciclagem feita por terceiros, minimizando 

assim o descarte de solventes orgânicos. A lavagem desses tachos é aleatória, podendo ser de 

2 tachos/dia como de 2 tachos/semana, dependendo da demanda de produção de tintas. 

Após a lavagem inicial com solventes orgânicos, os tachos são posteriormente 

lavados com água. Esta lavagem pode ocorrer no tanque de decapagem (Figura 3.1) ou em 

área aberta adjacente ao processo de fabricação (Figura 3 .2), dependendo da natureza do 

produto. Os tachos onde são feitas tintas à base de água são lavados diretamente com água 

corrente na área aberta, sendo os refugos coletados e encaminhados para o tanque pulmão 

(Figura 3.3) do sistema de tratamento. 

Os tachos onde são feitos catalisadores, vernizes, seladoras e tintas à base de 

resinas (tintas de esmalte sintético, de poliuretano, de epoxi) são conduzidos para o tanque 

de decapagem que acumula aproximadamente 7 m3 e é envolvido por serpentinas para 

aquecimento da solução de Hidróxido de Sódio a 90 oc_ Neste tanque o tacho é mergulhado 

durante aproximadamente 3 horas para a total remoção do produto aderido. Como a 

temperatura neste tanque é elevada, grande volume de água é evaporado, necessitando sua 

reposição sempre que novos tachos vão ser lavados, não gerando em contrapartida resíduos 

líquidos. Segundo informações obtidas na indústria, a limpeza do tanque de decapagem é 

feita anualmente, sendo este esvaziado e os resíduos sedimentados enviados para o aterro 

sanitário. Durante este processo a água residuária contida no tanque é armazenada sendo 

retornada ao mesmo após a limpeza, não gerando, portanto, água residuária. 

Entretanto, após o tacho parcialmente limpo ser retirado do tanque de 

decapagem costuma-se lavá-lo com água corrente. Esta água residuária, juntamente com 

àquela produzida durante a lavagem dos pisos onde fica instalada a unidade de produção, 

conterá resíduos de tintas, vernizes, catalisadores e pigmentos que serão encaminhados para 

o tanque pulmão. Sabendo-se que a matéria prima incorpora compostos como solventes 

orgânicos (tolueno, xileno, benzinas, acetato de etila, dentre outros) e diversos metais 
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pesados (Zn, Pb, Cd, Cr, Ti, Cu), esta fonte geradora de resíduos contribui para a introdução 

de carga tóxica no sistema biológico de tratamento. 

FIGURA 3.1 - Tanque de decapagem em funcionamento na indústria química 

FIGURA 3.2 - Área aberta onde são lavados os taches usados na fabricação de 

tintas à base de água 
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FIGURA 3.3 -Tanque pulmão do sistema de tratamento das águas residuárias 

da indústria química 

3.1.2. A fabricação de "thinners". tingidores, solventes e mordentes 

Os "thinners"_ tingidores, solventes e mordentes são fabricados em tanques de 

mistura com capacidade de 9.5 n/ e são compostos de uma mistura de determinados 

solventes orgânicos como tolueno, xileno, álcoois, cetonas, ésteres glicólicos e acetatos. A 

mistura é então homogeneizada em tanque com injeção de ar comprimido durante 30 

minutos. Se aprovado pelo controle de qualidade, o produto é embalado e armazenado. A 

Tabela 3.3 apresenta os principais produtos usados durante a fabricação desses produtos. 

TABELA 3.3 - Produtos usados na fabricação de "'thiimers", tingidores, 

solventes e mordentes 

Pr·oduto 

Acetona I Diisobutil cetona 

Acetato de etila Esteres glicólicos (Butil e Etil glicol) 

Alcool etílico lsobutil glicol 

Alcool isopropílico Tolueno 

Anilinas (complexos metálicos) Xileno 
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3.1.2.1. A geração de resíduos 

Nenhum resíduo líquido é gerado neste processo. O reator onde são misturados 

os diversos solventes orgânicos é utilizado exclusivamente para a produção de "thinners", 

mordentes e para a composição de solventes. Como os solventes são voláteis, geralmente não 

é necessário limpezas entre um processo e outro. Se limpezas forem necessárias, deverão ser 

feitas com solventes adequados que serão acumulados em "containers" para posterior 

reciclagem. 

Entretanto, durante a lavagem do local onde é fabricado os tingidores, a água 

residuária atinge o sistema de tratamento através dos dispositivos de coleta existentes. Desta 

forma, serão conduzidas para o tanque pulmão, algumas substâncias tóxicas como diversos 

metais pesados incorporados ao tingidor anilina. 

3.1.3. A fabricação de lacas nitrocelulósicas 

As matérias primas relacionadas na Tabela 3.4 são individualmente adicionadas 

e pesadas em um tacho, posteriormente transferidas e submetidas a 1 hora de agitação para a 

produção da solução, que pode ser incorporada a outros produtos ou embalada e vendida 

após aprovação do controle de qualidade. 

TABELA 3.4- Produtos usados na fabricação da solução de Nitrocelulose 

Produto 

Acetato de etila Isobutil glicol 

Acetato de butila Nitrocelulose 

Alcool etílico Oleo de mamona 

Dioctilftalato Resinas alquídicas 

Diisobutil cetona Silicones 

Estearato de zinco Sílicas 

Etil glicol Tolueno 
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3.1.3.1 A geração de resíduos 

De maneira similar à fabricação de tintas, somente é gerado resíduo líquido 

durante a lavagem do tacho onde é feita a solução de nitrocelulose. O tacho é enviado para o 

tanque de decapagem da mesma maneira como àquela descrita no item 3 .1.1.1. 

3.1.4 - A fabricação de emulsão de Ceras e de "fillers" 

As matérias primas são adicionadas em um reator, aquecidas a 100 °C até que 

se obtenha a fusão completa. Esta mistura é então resfriada a 95 °C, para a adição de água à 

mesma temperatura. Após resfriamento o produto é então analisado e embalado para 

armazenamento e expedição. Os produtos utilizados nesse processo industrial são: água, 

ceras sintéticas, ceras naturais, morfolina e trietanolamina. 

3.1.4.1 - A geração de resíduos 

De maneira similar à fabricação de "thinners", não é gerado resíduos líquidos 

durante este processo. O tacho em que é feita a emulsão é exclusivo para tal atividade, não 

necessitando ser limpo entre uma operação e outra. Além do mais o resíduo do tacho 

solidifica-se após resfriamento, ficando aderido às paredes até que nova produção seja 

requerida. 

Entretanto algumas ceras são produzidas em reatores similares aos utilizados 

para a sulfonação dos óleos vegetais (item 3.1.5). Nesse caso a geração de resíduos ocorrerá 

durante a lavagem do reator para nova utilização, sendo a água residuária encaminhada para 

o tanque de equalização do sistema de tratamento. 

3.1.5 - A fabricação de Penetrantes, molhantes, remolhantes e óleos sulfonados 

O processo de fabricação de penetrantes, molhantes e remolhantes é feito no 

mesmo reator em que é sulfonado o óleo vegetal. Esses processos só geram resíduos durante 

a lavagem do reator. Portanto, só será apresentada uma breve descrição do processo de 

sulfonação, dada a sua relevância para a geração de resíduos líquidos. 
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A matéria prima básica (óleos vegetais: de arroz, SOJa, milho) é pesada e 

transferida para o reator de sulfonação que é termicamente isolado e resfriado com água a O 

0 C. Após a adição do óleo vegetal, adiciona-se ácido sulfurico concentrado sob agitação e 

com o controle da temperatura da reação. Após a sulfonação, o óleo sulfonado é transferido 

para outro reator termicamente isolado e resfriado com água à temperatura ambiente. 

Terminada a transferência do óleo sulfonado, adiciona-se água com temperatura 

de 40 °C e procede-se a neutralização com amônia até pH 5,0. Após a neutralização, a 

mistura é deixada em repouso durante 12 horas para a decantação e separação da mistura 

água/óleo. 

A água com pH em tomo de 4,0 é então descarregada para o tanque de 

equalização do sistema de tratamento de efluentes industriais. Percebe-se que, durante a 

separação, certa quantidade de óleo sempre é descartada juntamente com a água. Em toda 

esta operação são produzidos diariamente, e em média, 1,5 m3 de efluentes líquidos. A 

Tabela 3.5 apresenta as matérias primas utilizadas durante o processo de fabricação dos 

óleos para engraxe, dos penetrantes, dos molhantes e dos remolhantes. 

TABELA 3.5 - Produtos usados na fabricação de óleos sulfonados, penetrantes, 

molhantes e remolhantes. 

Produto 

Alquilato pesado Metabisulfito de sódio 

Amônia Oleo vegetal 

Acido sulfurico Oleo de origem animal 

Acido sulfônico Tensoativos 

Agua Trietanolamina 

I Ghcó1s 

3.1.5.1 - A geração de resíduos 

Na fabricação de penetrantes, molhantes e remolhantes só há geração de 

resíduos líquidos durante a lavagem do reator. A água residuária de lavagem é encaminhada 

para o tanque de equalização do sistema de tratamento. 
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O processo de sulfonação de óleos, além de ser o único processo que gera em si 

resíduos líquidos, é o processo industrial que mais contribui com o lançamento de carga 

poluente no sistema de tratamento. Nesses resíduos líquidos, que são descarregados uma vez 

ao dia no tanque de equalização (Figura 3.4), há uma grande quantidade de amônia, sulfatos, 

óleos e chumbo. Enquanto os primeiros são gerados a partir do processo de sulfonação, o 

chumbo é originado da corrosão do reator onde se processa a sulfonação. 

Segundo informação obtida junto à indústria, o reator revestido com chumbo é 

utilizado, embora tenha vida útil menor, devido as vantagens econômicas e as características 

daquele metal como condutor de calor. Entretanto, a corrosão interna do reator pelo ácido 

sulfürico utilizado, contribui para a geração de efluentes com elevada concentração de 

chumbo, sabidamente tóxico aos processos biológicos de tratamento. 

FIGURA 3.4 - Tanque de equalização do sistema de tratamento das águas 

residuárias da indústria química 

3.1.6- Outros pontos geradores de resíduos 

Existem ainda três processos geradores de resíduos líquidos que lançam suas 

águas residuárias no sistema de tratamento em operação. Um deles é a lavagem dos tambores 

que acondiciona a matéria prima e os produtos acabados, o outro é o sistema de coleta e 

lavagem dos gases liberados no interior dos galpões de trabalho, e fmalmente tem-se o 
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processo de descarte de água residuária advinda dos laboratórios, do restaurante industrial e 

dos sanitários. 

3.1.6.1. A lavagem dos tambores reciclados 

A lavagem dos tambores é feita aleatoriamente de acordo com a demanda, 

podendo ser lavados, de acordo com informações obtidas, de 60 a 80 tambores e diversas 

bombonas diariamente. 

O processo de lavagem dos tambores consome diariamente cerca de 2,5 m3 de 

água e mensalmente cerca de 400 litros de solventes orgânicos. Esta lavagem ocorre de 

acordo com a natureza do tambor, podendo ser feita somente com água e detergente, como 

no caso de tambores sujos com óleo sulfonado, ou com solvente reciclado como ocorre com 

a maioria dos tambores adquiridos de terceiros. 

A maioria dos tambores são lavados com os solventes advindos da reciclagem 

feita por terceiros, e que por isso contém uma miscelânea de compostos orgânicos como 

cetonas, álcoois, éteres, acetatos e aromáticos. Nesse caso o tambor é submetido a um 

processo de "batimento" no qual o solvente reciclado e fragmentos metálicos são 

introduzidos no seu interior (Figura 3.5). Após este processo o "solvente sujo" é armazenado 

para reciclagem e o tambor submetido a uma lavagem com água e detergente. 

FIGURA 3.5- Processo de lavagem dos tambores reciclados 
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Os tambores e as bombonas adquiridos de terceiros são de vanas ongens. 

Alguns tambores contém resíduos de óleo mineral, de resínas alquídicas, fenólicas e 

melamínicas; outros, originados de saboarias, contém resíduos de glicina e de produtos 

sulfonados. As bombonas lavadas e reutilizadas, muitas vezes contém resíduos tóxicos como 

fungicidas, bactericidas, ácidos e anilina. 

Como pode-se perceber, o efluente deste processo apresenta características bem 

peculiares. É de se esperar, portanto, que o efluente encaminhado diariamente para o tanque 

pulmão, contenha, além de detergentes iônicos sintéticos e de solventes orgânicos, outros 

produtos químicos diversos, potencialmente tóxicos aos processos biológicos de tratamento. 

3.1.6.2. A lavagem de vapores 

O sistema de controle de poluição do ar envolve a coleta dos solventes 

orgânicos voláteis liberados no interior da indústria e a coleta dos vapores produzidos na 

câmara de pintura dos tambores. 

O sistema de coleta dos solventes orgânicos voláteis (Figura 3.6), que deveria 

descarregar no sistema de tratamento, a cada dois meses, aproximadamente 2.500 L de água 

residuária saturada em solventes orgânicos raramente tem sua água residuária descartada. 

Portanto, esse sistema não tem contribuído para a geração de resíduos líquidos. Do mesmo 

modo, o sistema de coleta dos vapores da câmara de pintura não tem contribuído, até o 

presente, com descargas líquidas, devido a sua recente instalação. 

3.1.6.3. -Água residuária dos usos higiênicos, dos laboratórios e do 
restaurante 

Os esgotos originados das instalações sanitárias, dos laboratórios de análise e 

controle de qualidade, e do restaurante industrial são tratados inicialmente em tanque séptico 

(Figura 3.7) e posteriormente reunidos aos efluentes industriais para o tratamento conjunto 

no tanque de aeração. 

Estima-se que aproximadamente 6 m3 de água residuária seJam gerados 

diariamente com esses usos. Embora os esgotos sanitários e a água residuária do restaurante 

possam apresentar características tipicamente domésticas e por conseguinte boa 

biodegradabilidade, os laboratórios de controle de qualidade descartam diariamente inúmeras 
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substâncias químicas rotineiramente utilizadas, como ácidos (clorídrico, fosfórico e 

sulfúrico), hidróxidos (de sódio e amônia), solventes (acetato de etila, acetato de butila, 

etanol, metil-etil-cetona, tolueno, xileno, etil glicol, dentre outros), detergentes, metais 

(através dos resíduos de pigmentos) e óleos, que podem prejudicar o desempenho do sistema 

de tratamento biológico. 

FIGURA 3.6 - Sistema de lavagem dos vapores liberados no galpão de 

trabalho da indústria química 

FIGURA 3. 7 -Tanque séptico para tratamento dos esgotos sanitários 
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3.1. 7- Balanço hídrico 

De acordo com um levantamento realizado na indústria química, a estimativa de 

consumo diário de água, captada de poço artesiano, é de 25 m3/d, conforme a Tabela 3.6. 

TABELA 3.6- Estimativa de consumo de água na indústria química. 

Usos Consumo (m3/d) Destino final 
Processo industrial 
Sulfonação óleos vegetais (lavagem 1,5 Tanque de equalização do 

reator + resíduos) sistema de tratamento 

Lavagem tambores e bombonas 2,5 Tanque pulmão do sistema de 

recicladas tratamento 

Lavagem de tachos com tintas a base de 1,0 Tanque pulmão do sistema de 

água tratamento 

Lavagem de tachos com tintas a base de 0,15 Tanque pulmão do sistema de 

resmas tratamento 

Lavagem da caldeira (descarga de 0,05 Tanque pulmão do sistema de 

fundo) tratamento 

Processos não-industriais 
Sanitários e restaurante 5,0 Tanque séptico do sistema de 

tratamento 

Laboratórios de análise e controle de 1,0 Tanque séptico do sistema de 

qualidade tratamento 

Incorporação ao Produto 
Tingi dores, látex, massas corridas e 1,5 Produto final 

tintas a base de água 

Seladoras (para madeiras e couros) 1,0 Produto fmal 

Oleos sulfonados, tensoativos 2,0 Produto fmal 

Outros usos 
Lavagem de barracões, pátio, veículos, 3,0 Infiltração no solo/Evaporação 

oficinas, recipientes, aspersão de jardins 

Câmaras de pintura, lavagem de bombas 5,0 Acumulação/Infiltração no 

e de tanques solo/Evaporação 

Perdas 1,3 Infiltração no solo/Evaporação 
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A Figura 3.8 apresenta a distribuição relativa do consumo de água na Indústria. 

5% 8% 

D Sulfonação óleos vegetais (lavagem reator+ resíduos) 
!!!I lavagem tambores e bombonas recidadas 
O Lavagem delachos com tintas à base de água 
O Lavagem delachos com tintas à base de resinas 
• Lavagem da caldeira (descarga de fundo) 
El Sanitários e Restaurante 
• Laboratórios de análise e controle de qualidade 
Q Incorporação ao Produto 
• Lavagem de barracões e veículos 

Oficinas, bombas, recipientes, barreiras contenção, tanques 
OP<;pe<são jardim, pátios e perdas 

FIGURA 3.8 -Distribuição relativa do consumo de água na indústria 

Observa-se que 45% da água consumida atinge o sistema de tratamento, o que 

equivale a 11.200 Lld. Supondo que o sistema seja contínuo durante 12 horas obtém-se uma 

vazão média horária de aproximadamente 930 L/h, pouco maior que a vazão total média de 

761 L/h determinada experimentalmente conforme item 5.1. 

Dos 11.200 Lld de água residuária, 53% advém do tanque séptico devido as 

contribuições do restaurante, dos laboratórios e dos sanitários. Os 47% restantes atingem o 

sistema de tratamento a partir do tanque de equalização. Dessa porcentagem que atinge o 

tanque de equalização, 71% advém das contribuições relativas aos processos de lavagem dos 

tambores reciclados e de lavagem dos tachos de fabricação de tintas. Sendo que somente 

29% advém do processo de sulfonação dos óleos vegetais. 

A sulfonação dos óleos vegetais contribui com apenas 6% da água residuária 

total, e com aproximadamente 13% da água residuária total que atinge o sistema de 

tratamento. Entretanto, dada as elevadas concentrações de amônia, sulfatos, DQO, óleos e 

metais (principalmente chumbo) presentes na água residuária, este processo é uma das 

principais fontes geradoras de poluentes orgânicos e tóxicos. 
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3.2 - O sistema de tratamento em funcionamento 

O sistema de tratamento em funcionamento admite a coleta de todos os despejos 

industriais, exclusive os despejos da sulfonação de óleo, em um tanque pulmão, de onde são 

bombeados para o tanque de equalização que conterá os despejos da sulfonação. 

Os efluentes do tanque de equalização são enviados para o tanque de aeração 

que foi projetado para remover tanto a matéria orgânica carbonácea como para promover a 

nitrificação da amônia existente nos despejos de sulfonação dos óleos (ECTA, 1989). O 

tanque de aeração recebe ainda os esgotos proveniente dos laboratórios, do restaurante e dos 

usos sanitários, que são previamente tratados em tanque séptico. 

Após o tanque de aeração há um reator anaeróbio de leito fixo (RALF) que foi 

concebido para promover a desnitrificação do despejo anteriormente nitrificado (ECT A, 

1989). Finalmente, após passar por estas unidades, os efluentes industriais tratados são 

encaminhados para um interceptar de esgotos, conforme apresentado na Figura 3.9 . 

Tanque pulmão L 
.__________.! r 

Tanque de 
equalização 

Tanque de 
aeração 

t 
I TanqueSéptico I 

Reator anaeróbio de Interceptar 
leito fixo ~ de esgotos 

FIGURA 3.9 - Fluxograma do sistema de tratamento em operação na fudústria 

Química Dissoltex 

O tanque pulmão tem capacidade para armazenar 5,2 m3 de água residuária, e 

foi projetado para impedir os choques, tanto de carga hidráulica quanto de carga orgânica. 

Desta fonna os efluentes nele contidos, são bombeados lentamente para o tanque de 

equalização, permitindo sua diluição. 

O tanque de equalização visa homogenizar os despejos e permitir o controle da 

vazão das unidades subseqüentes, constituindo-se ainda no local onde é feita a correção do 

pH da água residuária do processo de sulfonação dos óleos vegetais. Desta forma, logo no 

início das atividades, ocorre o descarte da água ácida resultante daquele processo para que o 

seu pH possa ser corrigido com soda cáustica no tanque de equalização. O volume dessa 

água residuária varia sazonalmente, mas raramente é suficiente para preencher todo o 
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volume útil do tanque de equalização que é 1.800 litros. Assim, o operador do sistema de 

tratamento completa o volume do tanque de equalização com despejos provenientes do 

tanque pulmão. 

A adição de hidróxido de sódio (NaOH), em sistema descontínuo, é feita até que 

vapores de amônia sejam percebidos no ar, o que geralmente corresponde a um pH no 

líquido de 8,0- 9,0. Após a correção do pH o despejo é recalcado para o tanque de aeração 

com vazão que varia de 270 - 300 L!h, durante aproximadamente 6 horas. Após o 

esvaziamento do tanque de equalização, que ocorre por volta das 13:00- 14:00, o sistema de 

tratamento passa a ser alimentado apenas pelos efluentes advindos do tanque séptico. 
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4 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1 - Processos biológicos de tratamento 

Os sistemas desenvolvidos para o tratamento das águas residuárias buscam 

evitar os problemas causados pela poluição dos corpos receptores, sendo que os sistemas 

biológicos de tratamento empregam a capacidade de degradação microbiana encontrada 

naturalmente nos sistemas aquáticos, afim de remover a matéria orgânica presente 

(V AZOLLER, 1993). 

Em um tratamento biológico, os microrganismos que estão presentes em um 

reator são importantes, tão e somente, pelas mudanças químicas e fisicas que eles causam. 

Estas mudanças são resultado direto das demandas nutricionais e atividades bioquímicas 

destes organismos, uma vez que para um organismo crescer ele deve competir 

eficientemente por uma quantidade limitada de nutrientes que estão presentes na água 

residuária (HORAN, 1991). 

4.1.1 - Comportamento metabólico dos microrganismos 

Os sistemas biológicos de tratamento se dividem em aeróbios e anaeróbios em 

função do comportamento metabólico dos microrganismos. No processo aeróbio os 

microrganismos responsáveis pela degradação da matéria orgânica necessitam da presença 

de oxigênio, já os mícrorganismos anaeróbios crescem e metabolizam os compostos de 

carbono na ausência de oxigênio molecular (V AZOLLER, 1993). 

A oxidação do substrato para a obtenção de energia com conseqüente síntese de 

ATP é um processo em cadeia e que envolve uma série de reações catalisadas por enzimas. 

(MADIGAN, et ai. 1997). Esta oxidação se inicia logo após a entrada do substrato na célula 

do mícrorganismo, com a conversão da glicose (adotada aqui como principal substrato) em 

ácido pirúvico. Para isso a maioria dos microrganismos utiliza-se do mecanismo conhecido 
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como glicólise. Esta etapa acontece sem a demanda de ox1gemo, podendo ocorrer em 

ambientes aeróbios ou anaeróbios. Todavia, antes do catabolismo continuar, o 

microrganismo deve regenerar alguns cofatores reduzidos durante a oxidação da glicose. 

Dois mecanismos são disponíveis para isto, sendo um deles dependente da presença de 

oxigênio (respiração aeróbia) e o outro podendo ocorrer na ausência do mesmo (respiração 

anaeróbia e fermentação) (HORAN, 1991). 

a) A respiração 

Os organismos que possuem uma cadeia de transporte de elétrons são capazes 

de regenerar os cofatores NAD+ na presença de oxigênio molecular. Este processo é 

comumente conhecido como respiração aeróbia. 

Na ausência de oxigênio molecular certos microrganismos são ainda capazes de 

utilizar outros aceptores fmais de elétrons, sendo os mais importantes o nitrato, o sulfato e o 

carbonato. Este processo, também chamado de respiração anaeróbia (PELCZAR et al, 1980 e 

HORAN, 1991), ocorre freqüentemente em reatores concebidos para a desnitrificação e 

redução biológica de sulfatos. O termo anóxico é também empregado quando o oxigênio é 

disponível na forma nitrato (VON SPERLING, 1997), diferenciando-se da condição 

estritamente anaeróbia onde o oxigênio não é disponível sob forma alguma (HORAN, 1991). 

b) A fermentação 

O mecanismo de produção de energia que não envolve uma cadeia de transporte 

de elétrons é denominado fennentação. A inexistência de um aceptor de elétrons externo faz 

com que o substrato orgânico sofra uma série de reações oxidativas e redutivas com 

transferência intramolecular de elétrons (ST ANIER, et al. 1989). Assim, o composto 

catabolizado se decompõe em pelo menos duas partes, sendo uma mais oxidada e a outra 

mais reduzida do que o composto original (V AN HAANDEL e LETTINGA, 1994). 

4.1.2- Reator aeróbio de mistura completa sem recirculação 

Esse processo aeróbio se difere daquele denominado lodos ativados 

convencional pelo fato de não haver a etapa de sedimentação e recirculação da biomassa 
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ativa. Em termos práticos ele pode ser comparado às lagoas de estabilização aeradas, nas 

quais o resíduo a ser tratado entra por uma extremidade, sai pela outra, e o oxigênio é 

forçosamente introduzido na massa líquida. É comum a utilização de aeradores mecânicos 

que além de introduzirem o oxigênio necessário para a decomposição aeróbia do despejo, 

promovem a mistura completa da massa líquida. 

Nesse sistema o resíduo é mantido em suspensão com a população microbiana 

responsável pela sua degradação e o tempo de detenção celular pode variar de 2 - 4 dias 

(VON SPERLING, 1996), ou de 14-20 dias no caso de sistemas com aeração prolongada. 

Em ambos, a qualidade do efluente final não é adequada para o lançamento direto, pelo fato 

de conter relativamente altos teores de sólidos em suspensão (150 - 800 mg/L). Por essa 

razão unidades de sedimentação são projetadas a jusante do tanque de aeração para que a 

biomassa suspensa possa ser removida evitando o lançamento no corpo receptor de uma 

carga adicional de DBO. 

4.1.2.1 - Microbiologia do processo 

. . 
Em geral, nos processos aeróbios os m1crorgamsmos processam a 

decomposição da matéria orgânica presente no despejo de acordo com a equação (4.1). 

Bactérias 

COHNS + 02 +Nutrientes ~ C02 + NH3 + CsH1N02 + prod. finais+ energia (4.1) 

Em que: 

COHNS representa a composição média da matéria orgânica do despejo; 

C5H7N02 representa a composição média de novas células. 

Entretanto, nos processos de aeração prolongada, quando a relação de 

alimento/microrganismos (FIM) começa a ficar muito pequena, os microrganismos podem 

entrar em endogenia consumindo seu próprio material celular para prover energia à suas 

necessidades. Assim, a equação (4.2) representa a massa bacteriana em endogenia. 

Bactérias 

C5H7N02 + 5 0 2 IIJio 5 C02 + 2 H20 + NH3 + energia (4.2) 
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4.1.2.2- Microrganismos presentes 

O conteúdo de um reator aerado consiste de uma massa aerada de flocos 

circundante pelo líquido misturado. Esses flocos são constituídos de agregados de 

microrganismos, matéria inorgânica, matéria orgânica coloidal e grande quantidade de 

material particulado, todos sustentados juntos em uma matriz orgânica compacta. Segundo 

HORAN (1991), a população microbiana em um reator aerado é altamente especializada, 

com pouca diversidade de espécies onde predominam bactérias, fungos, protozoários e 

alguns metazoários. 

a) Bactérias 

As bactérias podem ser consideradas a base do floco, tanto estrutural como 

funcional, estando universalmente presentes na mistura líquida. Como a maioria é saprófita, 

as bactérias são as principais responsáveis pela decomposição da matéria orgânica presente 

na água residuária. 

A comunidade bacteriana é normalmente dominada por bastonetes dos gêneros 

Pseudomonas, Achromobacter e Flavobacterium-Cytophaga, os quais são referidos como 

formadores de floco (ALÉM SOBRINHO, 1998). Entretanto para a boa formação do floco a 

presença de bactérias filamentosas é essenciaL Dentre estas as mais freqüentemente 

encontradas são: Sphaerotilus natans, Beggiatoa, Thiotrix, Li anela longa e Nocardia. 

Quando a idade do lodo (tempo de retenção celular) é elevada, quando a relação 

FIM é pequena e quando os fatores ambientais são propícios, a presença de bactérias dos 

gêneros Nitrosomonas e Nitrobacter é ainda observada, indicando que o processo de 

nitrificação biológica está ocorrendo. 

b) Fungos 

Os fungos não estão presentes em grandes quantidades em sistemas operados 

adequadamente. Para a estabilização da matéria orgânica os fungos não são tão eficientes 

quanto as bactérias, mas a sua presença como organismos predominantes pode indicar 

condições adversas de operação, como pH ácidos, deficiência de nutrientes ou de oxigênio 

(ALÉM SOBRINHO, 1998). 
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c) Protozoários 

Depois das bactérias, os protozoários são os organismos mais numerosos em 

sistemas bem operados, sendo os ciliados o principal grupo encontrado. Segundo REPORS 

(1965)1 apud ALÉM SOBRINHO (1998) a ação predatória por parte dos protozoários é o 

principal mecanismo pelo qual as bactérias livres são removidas do efluente, enquanto que a 

indução da floculação pelos protozoários é de importância secundária. 

Segundo JENKINS et al (1993), a observação microscópica de protozoários 

pode auxiliar na identificação e avaliação da toxicidade do despejo. De acordo com os 

autores, como os protozoários se alimentam das bactérias livres não floculadas, sua 

população pode mudar rapidamente no caso de presença de substâncias tóxicas, sendo que a 

ausência de protozoários e de flocos pode implicar em aguda toxicidade do despejo. 

MADONI et al. (1996) estudaram os efeitos tóxicos de metais pesados sobre 

uma comunidade de protozoários e constataram que os ciliados Chilodonella uncinata e 

Trochilia minuta se demonstraram altamente sensíveis a todos os metais estudados (Cd, Cu, 

Pb, Zn e Cr). 

d) Metazoários 

Segundo ALÉM SOBRINHO (1998), dentre os metazoários, somente os 

micrometazoários tem condições para se desenvolverem num ambiente de turbulência como 

verificado nos reatores aeróbios de mistura completa. 

Os metazoários mais freqüentes são os rotíferos, em particular os pertencentes 

aos gêneros Philodina e Rotaria, que geralmente são associados com alto nível de depuração 

do sistema. Já os vermes - nematóides - são raramente encontrados, e sua presença não é 

levada em conta para análise da depuração do sistema. 

4.1.2.3- O crescimento dos microrganismos 

A curva de crescimento de microrganismos em culturas puras é apresentada na 

Figura 4.1, mas é freqüente a sua utilização em culturas mistas, como ocorre nos sistemas 

reais de tratamento de águas residuárias (CETESB, 1989). 

1 REPORS, W.P.R.L. (1965)- The role of Protozoa in Activated Sludge. Stevenage- England. 
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FIGURA 4.1 - Representação da curva de crescimento de microrganismos 

Segundo esta representação, o crescimento dos microrganismos ocorre em 

fases, representadas na Figura 4.1 por letras: 

a) Fase de adaptação: nesta fase, conhecida ainda por "fase lag", não há 

aumento do número de microrganismos pois a taxa de crescimento é nula. É a fase onde os 

microrganismos estão se adaptando às condições do meio. 

b) Fase de aceleração: nesta fase começa haver um crescimento dos 

microrganismos devido ao consumo de substrato. 

c) Fase de crescimento exponencial: nesta fase, conhecida ainda por "fase 

log", a taxa de crescimento é máxima. 

d) Fase de desaceleração: nesta fase a velocidade de crescimento passa a 

diminuir devido a redução de substrato disponíveL 

e) Fase estacionária: nesta fase a taxa de crescimento é novamente nula e 

perdura um tempo maior. No limiar desta fase com a fase de declínio ocorre a respiração 

endógena devido a escassez de substrato e à acirrada competição. 

f) Fase de declínio: nesta fase a taxa de crescimento passa a ser negativa. A 

morte e lise celular passam a superar a síntese de microrganismos. Isto ocorre pela escassez 

completa de alimentos e/ou pelo aumento da concentração de produtos tóxicos excretados. 

Embora em um reator real uma população mista de bactérias não esteja em 

crescimento sincronizado, é possível manter uma parcela maior de bactérias na fase 

endógena através da elevação do tempo de detenção celular no reator. 

Mantendo-se a fase endógena garante-se que a relação F IM seja pequena e que a 

eficiência de remoção do substrato seja elevada (Figura 4.2), principalmente nos reatores de 
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mistura completa onde a concentração de substrato no interior do tanque é teoricamente a 

mesma no efluente. Além do mais, a fase endógena propicia melhores condições de 

floculação biológica confonne se verá no próximo item. 
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FIGURA 4.2 - Curva ideal de crescimento bacteriano pela utilização de um 

substrato em reator descontínuo (ALÉM SOBRINHO, 1998) 

4.1.2.4 - A floculação biológica 

A habilidade dos organismos de flocularem em tanques de aeração, e 

apresentada por Me KINNEY2 apud ALÉM SOBRINHO (1998) como função do nível de 

energia do sistema. As células são consideradas colóides hidrofilicos, carregadas 

negativamente e a dispersão é devido às forças eletrostáticas repulsivas entre si. 

Em altos valores de F IM, a remoção do substrato orgânico ocorre à máxima taxa 

possível, o mesmo ocorrendo com o crescimento dos microrganismos, e sob essas condições, 

o nível de energia é suficientemente alto para manter todos os microrganismos dispersos. 

Quando a relação F 1M se apresenta a níveis em que a taxa de crescimento dos 

microrganismos é limitada pela disponibilidade de alimento (fase com taxa nula e/ou 

decrescente), parte dos microrganismos começa a morrer e os flocos começam a ser 

formados. Se esses microrganismos são mantidos em constante agitação no tanque de 

aeração, eles colidem uns com os outros e o nível de energia de alguns organismos não e 

::_~-i':'~~'.C::::ente alto para superar as forças de atração entre as células, possibilitando a 

2 McKINNEY, RE. (1962)- Microbiology for Sanitary Engineers- McGraw Hill Book Co. - NY 
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formação dos flocos. Na fase endógena as bactérias passam a metabolizar 

predominantemente as reservas de alimento de dentro de suas células, com uma conseqüente 

queda no nível de energia. E conforme o nível de energia cai, a taxa de formação dos flocos 

cresce rapidamente. 

Segundo PALM et ai (1980) há três tipos genéricos de lodo, que refletem as 

características e o tipo de floco formado. O "nonbulking" é o caso ideal onde o lodo 

apresenta boa sedimentabilidade devido a presença equilibrada de microrganismos 

filamentosos. O "filamentous bulking" ocorre pela super produção de microrganismos 

filamentosos que ocasiona a má sedimentabilidade do lodo, prejudicando por conseguinte a 

qualidade do efluente final. O "pin-point floc", ocorre quando as partículas dispersas 

predominam e pioram a qualidade do efluente final devido a não sedimentabilidade. 

Segundo ECKENFELDER Jr. (1989) a composição da água residuária exerce 

papel decisivo na predominância de microrganismos filamentosos e por conseguinte na 

predominância de um dos três tipos de lodo apresentados. Águas residuárias contendo 

resíduos facilmente biodegradáveis como glicose, sacarose, maltose, lactose, promovem o 

crescimetno de microrganismos filamentosos, enquanto águas residuárias de indústrias 

químicas e têxteis inibem o crescimento destes microrganismos em um sistema de mistura 

completa, podendo favorecer o crescimento disperso e o "pin-point floc". Segundo 

JENKINS et al. (1993), para que o processo aeróbio de mistura completa produza um 

efluente bem clarificado, o nível de células bacterianas individuais e pequenos agregados de 

células deve ser pequeno para não causar um aumento da turbidez do efluente final. Este 

problema ligado à floculação biológica pode ser relacionado ao crescimento disperso de 

microrganismos, à formação de flocos tipo "pin-point" e à desfloculação. 

Com o crescimento disperso praticamente não existem flocos e, portanto, não se 

distingue o lodo do sobrenadante. Fatores como relação FIM e toxicidade do despejo são 

decisivos para a ocorrência desse fenômeno. 

Os flocos tipo "pin-point" são partículas distintas, bem pequenas, que 

permanecem no sobrenadante após a sedimentação do lodo. Segundo JENKINS et al (1993), 

esses flocos são usualmente resultantes da baixa relação F IM ou da descarga tóxica de 

efluentes industriais em relações F IM maiores. 

A desfloculação ocorre pela quebra dos flocos existentes resultando na 

formação de bactérias dispersas. Três condições podem ser responsáveis pela desfloculação: 

intensidade de aeração, presença de surfactantes e presença de substâncias tóxicas. 
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4.2 - Remoção biológica de nitrogênio 

A remoção biológica de nutrientes é um tópico que vem ganhando crescente 

atenção nos últimos anos. Os compostos inorgânicos de nitrogênio relevantes do ponto de 

vista ambiental são nitrato, nitrito, íon amônia e óxido nitroso. Os problemas ambientais 

associados a estes compostos são variados e abundantes. 

O lançamento de efluentes com altos teores de nitrogênio amoniacal pode 

aumentar a demanda de oxigênio nos corpos receptores e ter, na sua forma livre (NH3), 

efeitos adversos sobre a vida aquática e sobre a atividade de diversos microrganismos 

(ABREU, 1.995). O lançamento de nitrogênio na forma nitrato pode liderar um 

desenvolvimento explosivo de biomassa autótrofa na água, que se por um lado pode produzir 

oxigênio durante o dia pela fotossíntese, por outro pode consumir - durante a noite - o 

oxigênio essencial para a manutenção dos outros (macro)organismos do corpo receptor 

(V AN HAANDEL e LETTINGA, 1.994). As normas atuais sugerem um teor de nitrato na 

água para abastecimento público abaixo de lO mg/L (BRASIL, 1.986), uma vez que este 

pode ser reduzido facilmente a nitrito na boca e no aparelho digestivo, podendo causar o 

problema da metahemoglobinemia (ABREU, 1.995). 

Especificamente com relação à remoção de nitrogênio, no Brasil, a legislação 

ambiental não tem se preocupado em fixar valores de emissão para o nitrogênio total, 

estabelecendo, por conseguinte, em 5 mg/L o limite para a emissão de nitrogênio amoniacal 

(BRASIL, 1986). Levando-se em conta a legislação vigente, para o seu devido atendimento, 

sem dúvida há a necessidade de se efetuar de forma eficiente, não necessariamente uma 

remoção biológica de nitrogênio, mas a nitrificação. 

Segundo VON SPERLING (1997) a legislação brasileira acerta com esta 

medida porque estabelece as devidas prioridades, uma vez que no Brasil ainda não se 

resolveu nem mesmo os problemas de matéria carbonácea e patogênicos. Entretanto, manter 

em perspectiva a remoção de nitrogênio total é fundamental, principalmente quando o foco é 

transferido dos esgotos sanitários para determinados efluentes industriais que geram elevadas 

cargas desse poluente. 

O nitrogênio pode ser removido tanto por processos físicos quanto biológicos. 

Entretanto, os processos físicos de remoção não são muito utilizados devido aos elevados 

custos operacionais comparados aos sistemas biológicos (BRATBY, 1996). 
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O processo de remoção biológica envolve dois passos seqüenciais. Em um 

pnme1ro momento a amônia é oxidada a nitrato por determinados microrganismos pelo 

processo denominado nitrificação. Em uma segunda etapa o nitrato é utilizado como aceptor 

de elétrons no lugar do oxigênio por outros tipos de microrganismos, de forma que o nitrato 

seja reduzido a gás nitrogênio pelo processo denominado de desnitrificação. 

PATUREAU et al. (1997) tem contrariado o que se sabe atualmente sobre esses 

processos afirmando que uma única espécie de bactéria ("SGL Y2 denitrifying bacterium") 

tem sido capaz de promover tanto a nitri:ficação quanto a desnitri:ficação! Este fato inédito 

implica em uma completa remoção do nitrogênio (de NH3 a N2) por um único 

microrganismo capaz de desnitri:ficar mesmo em altas concentrações de oxigênio dissolvido. 

Entretanto o pensamento dominante é o de que os sistemas convencionais para a 

remoção de nitrogênio são baseados no princípio de que a nitri:ficação é um processo 

exclusivamente aeróbio uma vez que a desnitrificação é um processo restrito às condições 

anaeróbias. Isto implica em uma separação física das unidades de nitri:ficação e 

desnitri:ficação, ou em uma separação temporal de cada etapa através da alternância da 

aeração e não aeração em uma mesma unidade. Em face disto várias configurações tem sido 

propostas para realizar a nitrificação e a desnitri:ficação de um determinado despejo. 

Entretanto objetivando os propósitos desse trabalho, considerar-se-á somente os processos 

efetuados em reatores distintos. 

4.2.1 - A nitrificação biológica 

A nitrificação é predominantemente efetuada por dois grupos de bactérias, que 

são estritamente aeróbias e em sua maioria autótrofas (STANIER, et. al. 1.989). O primeiro 

grupo é responsável pela oxidação do íon amônio a nitrito (Nitrosomonas) e o segundo pela 

oxidação do nitrito a nitrato (Nitrobacter); não existindo relatos de que uma única bactéria 

seja capaz de efetuar a conversão de íon amônia a nitrato (ABREU, 1.995). 

As Nitrosobactérias responsáveis pela produção de nitrito pertencem ao gênero 

Nitrosomonas, Nitrosocystis, Nitrosopira, Nitrosogloea. Nitrosovibrio, Nitrosococcus e 

Nitrosolobus. As Nitrosomonas representam o principal gênero e oxidam a amônia à nitrito, 

conforme apresenta a equação (4.3). 

(4.3) 
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O nitrito formado nesta reação é posteriormente oxidado a nitrato pelas 

Nitrobatérias que se constituem nos gêneros Nitrobacter, Nitrocysis, Nitrospira, Nitrococcus, 

Bactoderma e Microderma. A equação (4.4) ilustra este processo ressaltando que o oxigênio 

incorporado à molécula de nitrito advém da molécula de água (HORAN, 1.991). 

(4.4) 

Em ambos os casos o composto reduzido de nitrogênio é fonte de energia para a 

bactéria e é oxidado por um mecanismo de respiração aeróbia. Na maioria das vezes a fonte 

de carbono é constituída por gás carbônico ou carbonatos, o que define o caráter autótrofo 

destes microrganismos (MADIGAN, et al. 1.997). Segundo NICHOLLS e FERGUSON, 

(1.992) apud3 ABREU (1.995), a fixação do carbono, a partir do C02 ou de carbonatos 

implica em consumo de muita energia. Como a produção de energia obtida pela oxidação da 

amônia a nitrato é baixa (HORAN, 1.991), as bactérias nitrificantes autótrofas apresentam 

uma baixa taxa de crescimento específico e um baixo coeficiente de produção celular 

conforme pode ser observado pela Tabela 4.1. 

Em face do baixo valor de !-! máx, tais microrganismos levam de 6 a 1 O dias para 

alcançarem um número significativo e que lhes possibilite excercer uma demanda de 

oxigênio mensurável (demanda de segundo estágio) no reator aeróbio (METCALF e EDDY, 

1991). Isto faz com que os processos de nitrificação devam ser alimentados com baixa taxa 

de carreamento orgânico para garantir que toda amônia seja convertida a nitrato. 

TABELA 4.1- Valores típicos dos coeficientes cinéticos da nitrificação 

Coeficiente Unidade Faixa ampla Faixa ou valores típicos 
!lmáx (20°C) dia-1 0,3-2,2 0,3-0,7 
KN (amônia) mgNH/IL 0,1-5,6 0,5-1,0 
Ko (oxigênio) mg 02/L 0,3-2,0 0,4- l,O 
YN mg células/mg NH/ oxidado 0,03-0,13 0,05-0,10 
Kd dia-1 0,04-0,16 ~o 

Fonte: ARCEIV ALA (1981t, BARNES e BLISS (1983i, RANDALL et. al6
. 

(1992) reunidos em VON SPERLING, (1997). 

3 FERGUSON, S.J e NICHOLLS, D.G. Bioenergetics 2. Academic Press. London, 148-149, 1992/ 
4 ARCEIV ALA, S.J. (1981). Wastewater treatment and disposal. Mareei Dekker, NY. 892 p. 
5 BARNES, D.; BLISS, P.J. (1983). Biological control of nitrogen in wastewater treatment. 
E.&F.N. Spon, London. 146 p. 
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Segundo ECKENFELDER Jr. (1989), a taxa de crescimento específico das 

Nitrobacter é maior do que a taxa de crescimento específico das Nitrosomonas e por esta 

razão, na maioria dos casos, não há acumulação de nitrito no processo. Como a reação total 

de nitrificação é controlada pela taxa de crescimento das Nitrosomonas, em um sistema 

biológico em que se objetiva a nitrificação o tempo de residência celular, ou a idade do lodo, 

deve, no limite, ser igual a taxa de crescimento das Nitrosomonas, propiciando o 

desenvolvimento das bactérias nitrificantes antes que elas sejam "varridas" do sistema. 

4.2.1.1 - Fatores ambientais intervenientes no processo 

Vários fatores influenciam no desempenho da nitrificação biológica. Dentre os 

mais importantes estão o pH, a temperatura, a concentração de oxigênio dissolvido, a relação 

C/N e a toxicidade. 

4.2.1.1.1- Relação C/N 

VERHAGEN e LAANBROEK (1991) demostraram que em culturas mistas de 

bactérias heterótrofas e nitrificantes autótrofas o processo de nitrificação se inibe por 

assimilação de íon amônio por parte das bactérias heterótrofas, sabidamente mais 

competitivas. De acordo com os autores, o destino do íon amônio depende da relação C/N no 

reator aeróbio. Em baixas relações de C/N as bactérias heterótrofas, limitadas por carbono, 

deixam um excesso de íon amônio disponível para a nitrificação. Em elevadas relações C/N, 

o processo de nitrificação se inibe e a concentração de nitrato tende a zero. 

Embora os microrganismos nitrificantes estejam presentes em quase todos os 

processos biológicos aeróbios, seu número é usualmente reduzido, devido a sua desfavorável 

taxa máxima de crescimento específico. Nesse sentido, METCALF e EDDY (1991), relatam 

que a relação DB05/NTK é decisiva para o desenvolvimento das bactérias nitrificantes e 

para a ocorrência do processo de nitrificação nos sistemas aeróbios de mistura completa. Os 

autores estabelecem uma correlação entre a fração de microrganismos nitrificantes no tanque 

de aeração (fSSVTA) e a relação DBOs!NTK, conforme a Tabela 4.2. 

6 RANDALL, C.W., BARNARD, J.L., STENSEL, H.D. (1992). Design and retrofit ofwastewater 
treatment plants for biological nutrient removal. Teclmomic Publishing Co, Lancaster, EUA 



Capítulo 4- Revisão Bibliográfica ================ 34 

TABELA 4.2 - Correlação entre a fração de microrganismos nitrificantes e a 

relação DB05/NTK 

DBO:;/NTK Fração nitrificante (f) DBO:;/NTK Fração nitrificante (f) 
0.5 0.35 5 0.054 
1 0.21 6 0.043 
2 0.12 7 0.037 
3 0.083 8 0.033 
4 0.064 9 0.029 

FONTE: METCALF e EDDY (1991) 

Desta forma, para valores de DB05/NTK entre 1 e 3, que correspondem aos 

valores comumente encontrados em sistemas de nitrificação (METCALF e EDDY, 1991), a 

fração nitrificante varia de 8,3% a 21% dos SSVTA· Entretanto, segundo os autores, na 

maioria dos processos de lodos ativados convencionais a porcentagem de microrganismos 

nitrificantes raramente ultrapassa 8,3%, correspondendo a uma relação DB05/NTK igual a 3. 

4.2.1.1.2- Relação FIM e Tempo de retenção celular (8c) 

SEDLAK (1.991) diz que se a relação FIM for pequena, garante-se que o floco 

formado no tanque de aeração fique inteiramente sob condições aeróbias, assegurando que a 

nitrificação ocorra a valores máximos, mesmo para valores relativamente baixos de OD. Isto 

porque a taxa de consumo de oxigênio será menor dado as condições de escassez de alimento 

e a provável ocorrência de endogenia. No caso em que há uma alta relação FIM, o floco pode 

apresentar condições anóxicas em seu interior, principalmente se o teor de oxigênio 

dissolvido for pequeno. A Figura 4.3 ilustra o efeito FIM sobre a nitrificação. 

Bactérias Nitrificantes 

........ 6-··a·:x::·· ... /·0 ····· .. , FLOCO 
! o o ' 
{ A.ERÓBIO v 
'\) 0 O/ F/M=O,l 

'·9 .... O Q. .... SJ OD = 1,0 mg/L 
················ 

F/M=0,4 
OD = l,Omg/L 

Bactérias Nitrificantes 

.. L/AERóBio 
.··-o 0·· . 

. .... ·O ó-, FLOCO 

QANOXICOY 

Q··· .. ? .... o. .. 9········/ 

FIGURA 4.3- Relação FIM e OD no interior do floco (SEDLAK, 1991) 
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Segundo METCALF e EDDY (1991) a nitrificação pode ser seguramente 

alcançada com a redução da taxa de carreamento orgânico aplicada ao sistema de aeração. 

Desta forma, garante-se que a relação F IM seja adequada ao desenvolvimento dos 

microrganismos nitrificantes. Este fato aliado à manutenção de tempos de retenção celular 

adequados garantirá que os microrganismos nitrificantes se desenvolvam em concomitância 

com a remoção da matéria orgânica carbonácea promovida pelos microrganismos 

heterótrofos. 

ALÉM SOBRINHO (1998) define o parâmetro fv como sendo o fator de carga 

orgânica aplicada ao lodo volátil (kg DBO/kg SSVTA·d) que para fins práticos é igual a 

relação F IM. O autor define ainda o parâmetro f como sendo o fator de carga orgânica 

aplicada ao lodo (kg DBO/kg SSTA.d) e apresenta, na Tabela 4.3, os valores limites de 8c e 

de f para que haja a nitrificação em sistemas de lodos ativados tratando esgotos sanitários. 

TABELA 4.3 -Valores limites de 8c e f para a nitrificação em sistemas de 

lodos ativados como função da temperatura. 

Temperatura % de crescimento diário de novos N° mínimo f máximo 

microrganismos nitrificantes de dias (8c) (kg DBO/kg SSTA.d) 
10 10 10 0.15 
15 18 6.7 0.13 
20 33 3 0.38 
25 60 1.7 0.55 

FONTE: VOSLOO (1970f apud ALÉM SOBRINHO (1998) 

4.2.1.1.3- Oxigênio Dissolvido -OD 

A aeração promovida por aeradores mecânicos supre a necessidade de oxigênio 

que é essencial por ser utilizado como receptor final de elétrons no processo de nitrificação. 

Observa-se das equações 4.3 e 4.4 que uma grande quantidade de oxigênio é requerida para a 

remoção biológica da amônia. Para remover 1 grama de amônia são necessários 4,2 gramas 

de oxigênio (embora parte deste advenha da molécula de água, como mostra a equação 4.4). 

1 VOSLOO, P.B.B. (1970). Some factors relating to design of activated sludge plants. Water 
Pollution Control. p. 486-495 
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Segundo HANAKI et ai (1.990)8 apud ABREU (1.995), a acumulação de nitrito 

e a diminuição da taxa de crescimento das Nitrosomonas pode ocorrer em sistemas operados 

com baixo teor de OD (menores que 0,5 mg/L). 

Segundo HORAN (1.991), as bactérias que estão na borda de um floco 

biológico podem absorver o oxigênio diretamente da fase aquosa, já os microrganismos do 

centro do floco devem depender do oxigênio que entra por difusão. Nesses casos, e onde os 

flocos forem muito grandes, a quantidade de oxigênio é muitas vezes insuficiente para 

penetrar no seu centro, podendo ocorrer aí um processo anaeróbio. 

De acordo com KORNAROS et. aL (1.997), a formação de flocos grandes e a 

deficiência de oxigênio no interior destes pode levar a ocorrência de atividades 

desnitrificantes em microsítios anóxicos presentes dentro do reator aeróbio. A Figura 4.4 

ilustra o fenômeno de decréscimo do teor de OD de acordo com o raio do floco 

(hipoteticamente suposto uma esfera perfeita). 

Oxigênio Dissolvido t 
I 

__________ ,.--------j------------------...... (Massa liquida aerada) 

_ ... T···-. ____ ·· ... 
·;oco)V\J 

------T-~-7--~-------------~-7-,~-------------------------~ 

.. ··. -j-- __ :_ .. ...- . , Distância a partir do centro do floco 
·-... ____ ----··r··-······- _.· 

····.... . ... ···· 

·------·-·······i········----·---· 

FIGURA 4.4 - Decréscimo do OD em função do tamanho do floco 

(KORNAROS et. aL (1997) 

Segundo BARNES e BLISS (1.983)9 apud VON SPERLING (1.997), a 

concentração de OD critica, abaixo da qual a nitrificação não se processa, encontra-se em 

tomo de 0,2 mg/L. Entretanto valores mais elevados, em tomo de 2,0 mg/L devem ser 

mantidos no tanque de aeração para garantir que em pontos de acesso mais difícil do 

oxigênio - como no interior dos flocos - seja mantida uma concentração mínima para a 

8 HANAKI, K., W ANTA WlN, C. e OHGAKI, S. 1990a_ Effects of acthity of heterotrophs on 
nitrification in a suspended-growth reactor. Wat. Res. 24: 289-296 
9 BARNES, D.; BLISS, P.J. Biologicai Control of Nitrogen in Wastewater Treatment. London, 
E&FN Spon, 1983. 146p 
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ocorrência da nitrificação, além de evitar problemas causados por eventuais picos de carga 

de amônia afluente (ALÉM SOBRINHO, 1998 e METCALF e EDDY, 1.991). 

Segundo VON SPERLLING (1997), a nitrificação requer uma maior garantia 

da presença de OD do que a remoção da matéria carbonácea, de forma que a nitrificação 

cessa no instante em que o OD se reduz abaixo do nível crítico, sendo entretanto, 

prontamente reiniciada à medida que o OD seja elevado. Segundo este autor, o efeito da 

concentração de OD sobre a taxa de crescimento específica pode ser representada pela 

cinética de Monod, da seguinte forma: 

f..l = f..lmãx· OD 
Ko+OD 

f..l: taxa de crescimento específico dos microrganismos nitrificantes (dia-1
) 

OD: concentração de oxigênio dissolvido no reator (mg!L) 

Ko: coeficiente de saturação do oxigênio (mg!L) 

4.2.1.1.4 - Temperatura 

(4.5) 

A taxa de crescimento máxima dos organismos nitrificantes é 

significativamente afetada pela temperatura. A taxa total de nitrificação decresce com o 

decréscimo da temperatura, estando a temperatura ótima na faixa de 28 oc a 36 °C. Segundo 

METCALF & EDDY (1991) o efeito da temperatura sobre o f..l mã.x pode ser descrito por: 

0,098.(T-15) 
J..l. máx (T) = J..l. máx (15°C)·e 

T: Temperatura COC), 

f..l máx(T): taxa de crescimento máxima a uma dada temperatura T (dia-1
) 

f..l mã.x(I5): taxa de crescimento máxima a 15 °C (dia-1
) 

4.2.1.1.5 - pH 

(4.6) 

METCALF e EDDY (1991) recomendam pH na faixa de 7,2 a 9,0 para que o 

processo de nitrificação ocorra sem problemas. Outros pesquisadores já recomendam uma 
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faixa mais estreita, de 7,2 a 8,0. Entretanto, segundo VON SPERLING (1997) o 11-máx dos 

microrganismos nitrificantes é bastante afetado com a redução do pH abaixo de 7,2. Nesse 

sentido a equação 4.7- válida para a faixa de pH de 6,0 a 7,2- é proposta para a correção do 

valor de 11-máx: 

!l-máx(pH)= !l-máx-[1- 0,833.(7,2 -pH)] 

!l-máx(pH): taxa de crescimento máxima para um dado pH (em dia-1
) 

11-máx: taxa de crescimento máxima no pH=7,2 (em dia-1
) 

(4.7) 

Pela equação 4.3 observa-se que prótons são produzidos durante a oxidação da 

amônia, contribuindo para o consumo da alcalinidade presente no reator aeróbio. Cada mol 

de amônia oxidada consome aproximadamente 2 moles de bicarbonato, ou seja, 8,6 gramas 

de alcalinidade são utilizados por grama de amônia oxidada (HORAN, 1.991). Se o efluente 

não suprir esta demanda, o próprio processo de nitrificação pode interromper a sua 

continuidade devido ao abaixamento brusco no pH no tanque de aeração. 

Segundo METCALF e EDDY (1991), os efeitos da temperatura, da 

concentração de OD e do pH podem ser relacionados em uma única equação para fins de 

correção do valor de 11-máx- A equação 4.8 expressa os fatores para esta correção. 

' o.o9s.(T-ISl DO [1 O 8"3 (7 2 H)] P. má.x= !1-má.x-e . . - , ~ . , - p (4.8) 
Ko+DO 

4.2.1.1.6 - Toxicidade 

É sabido que a etapa limitante na remoção biológica do nitrogênio é a 

nitrificação (BÕHM, 1994; GRUITNER et aL 1994a; GRUITNER et aL 1994b). Os 

organismos nitrificantes são extremamente sensíveis e sujeitos à inibição por vários 

compostos, sejam eles orgânicos ou inorgânicos, biogênicos ou antropogênicos. As bactérias 

nitrificantes são sensíveis até mesmo à amônia e ao nitrito, que são respectivamente 

substrato e produto intermediário da nitrificação, dependendo da concentração e do pH do 

meio. 
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Estudos de BL UM e SPEECE (1992) demonstram que uma gama de poluentes 

prioritários exibe, em sua maioria, efeitos sobre a nitrificação e em níveis de concentração de 

I O a I 00 vezes menor do que seria necessário para se verificar qualquer perturbação na 

população microbiana do processo de lodos ativados. De fato isto pode ser percebido a partir 

da Tabela A.8 do anexo A que apresenta as faixas de concentração dos principais poluentes 

orgânicos e inorgânicos que inibem o processo de nitrificação biológica. 

A partir da Tabela A.8 percebe-se que um desafio maior é encontrado quando se 

deseja nitrificar despejos industriais, que contêm substâncias potencialmente tóxicas às 

frágeis bactérias nitrificantes. Segundo ECKENFELDER Jr. (1989), o efeito de compostos 

tóxicos pode ser minimizado pelo emprego de sistemas de mistura completa no qual o 

afluente é diluído pelo conteúdo do tanque de aeração e os microrganismos estão em contato 

somente com a concentração efluente. O mesmo autor ainda sugere que, nos casos em que a 

concentração de substâncias tóxicas é muito elevada, o pré-tratamento dos despejos 

industriais seja efetuado. Ou através da precipitação química (para a remoção dos metais) ou 

da adsorção com carvão ativado (para remover tanto metais como compostos orgânicos). 

a) Amônia e Nitrito 

ANTHONISEN (1976) mostrou que as bactérias nitrificantes são sensíveis ao 

nitrito e amônia nas suas formas não ionizada, HN02 e NH3 respectivamente. O equilíbrio 

NH3/NH/ e HN02/N02- é dependente do pH sendo 3,35 e 9,3 os pKa do HN02 e do NH/ 

respectivamente. Dessa forma, uma faixa estreita de pH tem sido reportada como não 

causadora de efeito tóxico, devido ao favorecimento das espécies NH/ e N02- não tóxicas. 

Segundo ANTHONISEN (1976), em estudos piloto realizados, não se constatou 

nenhuma inibição para concentrações de amônia abaixo de 0,3 mg NHJL, sendo que em 2,8 

mg NH3/L houve 100% de inibição. Em face dessa constatação o autor propõe um diagrama 

de inibição das bactérias nitrificantes em função do pH e das concentrações de amônia livre e 

ácido nitroso, conforme ilustra a Figura 4.5 . 

Segundo GUPT A e SHARMA (1996), as faixas de concentração de amônia 

livre que inibiram os gêneros Nítrosomonas e as Nitrobacter são, respectivamente, 1 O - 150 

mg/L e 0,1- 1,0 mg/L. Esta constatação é coerente com observações feitas por GÓRSKA

SURMACZ et aL (1997) de que as bactérias do grupo Nitrobacter, responsáveis pela 

oxidação do nitrito, são mais sensíveis à amônia livre. 
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FIGURA 4.5- Inibição da nitrificação em função do pH, NHrN e HNOrN 

(ANTHONISEN et ai., 1976) 

De acordo com ANTHONISEN (1976), a concentração de amônia livre (F A) é 

calculada a partir do conhecimento da concentração de N amoniacal, da temperatura e do pH 

dentro do reator aeróbio, segundo a equação 4.9. 

F A (mg/L) = ll_x N-amoniacal (mg/L) X I opH 
14 (Kb/Kw) + IOpH 

F A: concentração de amônia livre (NH3) em mg/L; 

K~w: exp (6.344/273 + T) 

(4.9) 

Segundo o mesmo autor, a concentração de ácido nitroso livre (FN A) pode ser 

calculada de forma similar a partir da equação 4.1 O. 

FNA (mg!L) = 46 x N-No?- (mg/L) (4.10) 
14 Ka X IOpH 

FNA: concentração de ácido nitroso livre (HNOz) 

Ka: exp (-2.300/273 + T) 
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Embora os estudos de GUPTA e SHARMA (1996) e de GÓRSKA-SURMACZ 

et al. (1997) tenham demonstrado que bactérias do grupo Nitrobacter, responsáveis pela 

oxidação do nitrito, são mais sensíveis à amônia livre do que as bactérias Nitrosomonas. uma 

alta concentração de amônia no reator aeróbio pode prejudicar as bactérias oxidadoras de 

amônia. NOTO et aL (1998) advertem que as bactérias Nitrosomonas predominantes na 

maioria dos sistemas de tratamento atingem a taxa máxima de crescimento em pequenas 

concentrações de amônia. Portanto, se a concentração de amônia no tanque de aeração for 

alta, a eficiência do sistema será pequena, uma vez que o crescimento das bactérias 

Nitrosomonas será limitado pela relação de Monod. Desta forma as bactérias oxidantes da 

amônia atingirão a taxa máxima de crescimento em pequenas concentrações de substrato e o 

excesso de poluente passará incólume pelo sistema de tratamento. 

De acordo com BROND e SUND (1994), para um bom rendimento de remoção 

biológica de nitrogênio, a remoção da amônia por "stripping" é essenciaL Os autores 

sugerem que a manutenção do pH no reator aeróbio em tomo de 7,0 pode favorecer o 

"stripping" da amônia, principalmente em condições de elevada temperatura e turbulência. 

Embora o "stripping" seja mais eficiente à medida que o pH aumenta (se pH = pKa = 9,3, 

assegura-se que 50% da amônia esteja na forma NH3 e propícia ao "stripping"), os autores 

recomendam que o pH não ultrapasse 7,0 para evitar os problemas de inibição pelo NH3. 

O pH parece ser um parâmetro fundamental para a análise da toxicidade da 

amônia na sua forma não ionizada, de forma que um pH mais elevado no tanque de aeração 

pode favorecer a formação de NH3 mesmo em menores concentrações de N-amoniacaL Em 

uma análise inversa, ÇEÇEN et al (1.997) constataram que sistemas de aeração com 

concentrações de amônia afluentes maiores do que 900 mg/L não exerceram inibição sobre 

as bactérias nitrificantes em um reator operado com um controle rígido do pH . 

MAHNE et aL (1996) demonstraram ainda que a nitrificação em altas 

concentrações de amônia (até 3000 mg!L) foi possível quando uma seleção de bactérias 

nitrificantes adaptada foi utilizada e um rígido controle do pH e OD foi efetuado. 

b) Metais pesados 

Segundo ECKENFELDER Jr. (1989) dentre os vários compostos químicos que 

afetam a nitrificação, os metais pesados ganham destaque por serem encontrados 

freqüentemente em vários despejos industriais e no esgoto sanitário. Além do mais, a maioria 

dos metais pesados geralmente atravessam incólumes os sistemas de tratamento biológico 
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aeróbio, diferentemente do que ocorre com os compostos orgânicos que são em sua maioria 

biodegradados e/ou volatilizados no tanque de aeração. 

A Tabela A.8 apresente um rol de metais pesados com as respectivas faixas de 

concentração inibitórias do processo de nitrificação, onde percebe-se que concentrações 

relativamente baixas de Ni, Cr6
\ Zn e Pb são suficientes para promoverem a completa 

inibição da nitrificação. 

Segundo CHRISTOULAS et aL (1994) os processos de tratamento mais 

susceptíveis à inibição pelo aumento da concentração de metais são a digestão anaeróbia e a 

nitrificação. De acordo com levantamento desses autores as concentrações dos metais Cu, 

Cr, Ni e Zn que apresentaram toxicidade a nitrificação são 0,005 mg!L, 0,25 mg!L, 0,25 

mg!L e 0,08 mg!L, respectivamente. 

De acordo com DAHL et aL (1997), em um sistema biológico combinado para 

nitrificar e desnitrificar um efluente industrial com altas concentrações de sais, o processo de 

nitrificação se mostrou muito mais sensível à concentrações de metais pesados do que o 

processo de desnitrificação. 

GRUNDITZ et aL (1998) constataram que a inibição por metais pesados afeta 

mais freqüentemente a oxidação de nitritos do que a oxidação da amônia. Avaliando a 

toxicidade de vários despejos industriais que continham inúmeros metais pesados, eles 

constataram que 40 despejos industriais diferentes, de um total de 48 estudados, inibiram o 

processo de oxidação do nitrito. Os pesquisadores concluíram ainda que o metal Zn foi 

responsável por uma inibição que variou de 24 a 44%, e que os metais Cu, Ni e Pb foram os 

principais responsáveis pela inibição dos processos de oxidação da amônia, de oxidação do 

nitrito e de redução do nitrito, respectivamente. 

c) Compostos orgânicos 

O método de inibição dos compostos orgânicos, de forma similar ao metais 

pesados, não é bem elucidado. Especula-se que alguns compostos liposolúveis alteram a 

permeabilidade da membrana bacteriana provocando um desequilíbrio osmótico da célula e 

por conseguinte a sua lise. 

A despeito desse fato, uma vasta literatura é disponível para a identificar as 

faixas de concentração dos compostos orgânicos que inibem o processo de nitrificação, 

conforme apresentado na Tabela A.8 do anexo A. Nessa Tabela foram listados, 

propositadamente, somente os compostos potencialmente presentes no efluente industrial da 
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indústria química Dissoltex. Observa-se que a maioria dos compostos orgânicos comumente 

utilizados como solventes (acetatos, álcoois e cetonas) só são tóxicos em concentrações 

relativamente elevadas e raramente encontradas nas águas residuárias, mesmo de efluentes 

industriais. 

Embora os compostos halogenados não estejam potencialmente presentes na 

água residuária objeto desse estudo, a maioria dos solventes organoclorados são tóxicos aos 

processos de nitrificação em concentrações bem menores (ECKENFELDER Jr., 1989). 

Utilizando um método respirométrico e uma cultura enriquecida de 

microrganismos nitrificantes, GERNAEY et ai. (1997) avaliaram a toxicidade de diversos 

compostos organoclorados ao processo de nitrificação. Os autores determinaram a 

concentração de diferentes substâncias tóxicas que causaram 50% de decréscimo na 

atividade nitrificante e concluíram que em concentrações de 0,51 mg/L para o 3,5 

Diclorofenol e de 2,67 mg/L para o fenol a inibição foi total. 

Uma característica vantajosa dos compostos orgânicos em relação aos metais 

pesados é a capacidade de volatilização, mesmo em baixas temperaturas. Tal fato é de 

fundamental importância uma vez que os solventes orgânicos tóxicos são em sua maioria 

volatilizados no tanque de aeração contribuindo decisivamente para que as concentrações na 

mistura líquida estejam bem abaixo dos limites tóxicos. Outra característica importante dos 

principais solventes (acetatos, álcoois, cetonas) é a sua fácil biodegradabilidade aeróbia. Isso 

contribui para que tais substâncias não se acumulem em sistemas de tratamento evitando, 

desta forma, a ação inibitória revelada em altas concentrações. 

4.2.2 - A desnitrificação 

A nitrificação não resulta na remoção de nitrogênio, mas sim numa conversão 

na sua forma, de amônia a nitritos e nitratos. Portanto, o nitrogênio presente nessas formas 

oxidadas deve ser removido antes do seu lançamento no corpo receptor. 

Essa remoção é realizada pela desnitrificação, que corresponde à redução dos 

nitratos e nitritos a nitrogênio gasoso (esquema 4.11) em ambientes onde o oxigênio 

molecular é indisponível. 

Esse mecanismo de respiração que utiliza o oxigênio na forma combinada, 

embora não seja tão eficiente do ponto de vista energético quando comparado com a 
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respiração que utiliza o oxigênio molecular, é bem mais eficiente do que os processos 

fermentativos (HORAN, 1991) 

(4.11) 

Embora recentemente tenha sido observada a participação de fungos que podem 

catalisar a desnitrificação (JERÔNIMO et aL, 1.996), este processo trata-se assumidamente 

de exclusividade bacteriana, na qual atuam as Alcaligenes, Achromobacter, Miciococcus e 

Pseudomonas (HORAN, 1.991). Nem todos estes gêneros são capazes de completar a 

redução do nitrato até nitrogênio molecular, sendo liberadas uma variedade de produtos 

gasosos intermediários, que podem inclusive inibir a continuidade da desnitrificação, como 

será visto posteriormente. 

A maioria das bactérias desnitrificantes é normalmente abundante no esgoto 

sanitário e tem predominantemente nutrição heterótrofa, embora algumas seJam 

fotossintéticas e outras cresçam autotroficamente. As bactérias desnitrificantes heterótrofas 

são energeticamente muito mais eficientes do que as bactérias nitrificantes, o que reflete sua 

maior taxa de crescimento específico (!-lmãx) quando comparada às últimas (HORAN, 1.991). 

Tais bactérias, por serem heterótrofas, desempenham papel importante na 

remoção complementar da matéria orgânica carbonácea, sendo capazes ainda de degradar 

compostos antropogênicos como aromáticos, detergentes não iônicos e solventes clorados 

(TIEDJE, 1.988; JERONIMO et aL, 1996). Segundo TIEDJE (1988) este fato é muito 

importante pois a versatilidade destas bactérias faz as mesmas terem uma alta taxa de 

crescimento mesmo em presença de substâncias orgânicas inibitórias. 

Dessa forma, a etapa de desnitrificação, além de eliminar o nitrogênio 

inorgânico pela forma de N2, promove também uma redução da DQO da água residuária, se 

os compostos não degradados no tratamento secundário são usados como substrato pelas 

bactérias desnitrificantes (ABREU, 1.995). 

4.2.2.1 - Fatores ambientais que influenciam na desnitrificação 

Embora a desnitrificação seja um processo geralmente estável uma vez iniciado, 

vários fatores como presença de oxigênio, potencial redox, temperatura, pH, disponibilidade 
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de carbono e presença de compostos nitrogenados intermediários podem afetar o 

desenvolvimento de culturas desnitrificantes. 

4.2.2.1.1 - Oxigênio Dissolvido 

A ausência do oxigênio é, obviamente, um pré-requisito fundamental para que a 

maioria das bactérias heterótrofas facultativas promovam a desnitrificação. Como o afluente 

do reator onde ocorre a desnitrificação contém, na maioria das vezes, um residual de 

oxigênio dissolvido, é importante monitorar a sua concentração para evitar a inibição do 

processo (DORIAS e BAUMANN, 1994). 

BAUMANN et al. (1.997) demonstraram em estudos realizados, que o processo 

de desnitrificação foi interrompido imediatamente a partir do momento em que o oxigênio 

molecular tornou-se disponível no reator anóxico. Isto porque o oxigênio molecular é o 

aceptor de elétrons preferencial da maioria dos microrganismos, justamente por prover maior 

energia durante o processo de oxidação. 

NIELSEN et al. (1990), estudando biofilmes formados em reatores anaeróbios, 

verificaram que a desnitrificação só ocorreu em camadas onde o oxigênio molecular estava 

ausente ou presente em baixas concentrações (de poucos ~-tM). Eles concluíram ainda que a 

introdução de oxigênio nas camadas inferiores do biofilme inibiu completamente a 

desnitrificação, embora o processo tenha sido reiniciado imediatamente após as condições 

anóxicas terem sido restabelecidas. 

METCALF e EDDY (1.991) apresentam a equação 4.12 para a correção da taxa 

de desnitrificação na presença de oxigênio. Observa-se que se a concentração de OD for 

igual a 1,0 mg/L, a taxa de desnitrificação será nula. 

TDEoD = TDE.(l-OD) 

TDE: taxa de desnitrificação específica (mg N03-/mg SSV.d) 

TDEoD: taxa de desnitrificação específica na presença OD (mg N03-/mg SSV.d) 

OD: concentração de oxigênio dissolvido(< 1,0 mg!L). 

(4.12) 
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4.2.2.1.2 - Temperatura 

A reação de desnitrificação ocorre em uma ampla faixa de temperatura, de ooc 
a 50°C, com um ótimo de temperatura na faixa de 35°C a 50°C (BARNES e BLISS, 198310 

apud VON SPERLING, 1997). A influência da temperatura na taxa de desnitrificação pode 

ser expressa conforme a equação (4.13). 

TDET = TDEzo.e(T-zo) 

TDET: taxa de desnitrificação em uma dada temperatura T (mgN03-/mgSSV.d) 

TDE2o: taxa de desnitrificação na temperatura de 20°C (mgN03-/mgSSV.d) 

T: temperatura do líquido (0 C) 

8: coeficiente de temperatura. Valor usual de 1,09 (METCALF e EDDY, 1991). 

4.2.2.1.3 - pH 

(4.13) 

A taxa máxima de desnitrificação ocorre em pH entre 7,0 e 7,5 decrescendo 

aproximadamente linearmente com a redução e com o aumento do pH além da faixa 

apresentada (VON SPERLING, 1997). 

Como pode-se verificar pela equação 4.14, a desnitrificação consome íons ft 

para proceder a redução do nitrato, gerando em contrapartida alcalinidade, o que 

conseqüentemente contribui para a manutenção do pH do reator na faixa ideal de ocorrência 

do processo e na faixa permissível pelo órgão ambiental para o lançamento de despejos 

líquidos. 

(4.14) 

CsH102N: representa a composição média do microrganismo 

10 BARNES, D.; BLISS, P.J BiologicaJ Control of Nitrogen in Wastewater Treatment. London, 
E&FN Spon, 1983. 146p 



Capítulo 4- Revisão Bibliográfica ================ 47 

4.2.2.1.4 - Fonte de Carbono 

BROND e SUND (1994) recomendam uma relação DQO/N03- maior do que 5 

para que a desnitrificação possa ser completamente obtida. Segundo VON SPERLING 

(1997) a maioria dos esgotos domésticos possui uma relação maior do que a mencionada, 

não sendo necessária qualquer adição externa de carbono. Entretanto, em se tratando de 

efluentes industriais, a disponibilidade de matéria orgânica biodegradável pode ser limitada 

se as bactérias desnitrificantes não conseguirem degradar tais compostos recalcitrantes. E se 

a carga de amônia afluente ao sistema é elevada, o processo pode ser inibido pela falta de 

carbono assimilável (MEHLHART, 1994). 

WINTER e ZA YED (1998), estudando a desnitrificação dos efluentes de um 

laticínio, contendo elevada concentração de nitrato, constataram que a eficiência de remoção 

do nitrato foi grandemente afetada pela relação DQO/N03-. Nesses estudos a eficiência da 

desnitrificação foi reduzida para 22,4% e 60% quando a relação DQO/N03- foi de 2 e 4 

respectivamente. Quando a relação DQO/N03- foi igual a 6 uma remoção de 100% foi 

obtida. Eles ainda constataram que culturas imobilizadas em biofilme foram muito mais 

eficientes na remoção do que culturas de células suspensas. 

CONST ANTIN (1997) demonstrou que em efluentes industriais em que se faz 

necessário a adição de uma fonte de carbono, o etanol e o ácido acético tem sido 

responsáveis por altas taxas de desnitrificação, embora o metanol seja o mais utilizado, 

conforme mostra a equação 4.14. SOUSA e FORESTI (1995) utilizaram ainda lodo 

anaeróbio de excesso proveniente de reator UASB como fonte de carbono para o processo de 

desnitrificação. Os resultados obtidos dos ensaios em uma coluna piloto de fluxo ascendente 

mostraram uma eficiência de remoção de nitrato superior a 75% para cargas nitrogenadas 

(NOx- e N02") aplicadas variando entre 425 e 880 g N-NOx-/m3.d e taxa de desnitrificação 

média de 0,015 mgN-NOx-/mgSSV.d, mostrando ser possível a utilização do lodo do UASB 

como fonte de carbono alternativa e de baixo custo. 

4.2.2.1.5- Toxici.dade 

A desnitrificação ocorre após a nitrificação e sabe-se que as bactérias 

nitrificantes são muito mais sensíveis a substâncias tóxicas ou inibidoras do que as bactérias 

heterótrofas responsáveis pela desnitrificação. Isto ocorre pelo fato das bactérias 
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desnitrificantes terem um !lmãx maior e por encontrarem-se presentes em uma ma1or 

diversidade de espécies, o que reduz o impacto de algum agente inibidor específico. Assim, 

caso haja a presença de substâncias tóxicas ou inibitórias, é bem provável que a 

desnitrificação seja bastante reduzida pela simples razão da nitrificação ter sido inibida 

(VON SPERLING, 1.997), uma vez que baixas concentrações de nitrato(< 1 mg!L) podem 

limitar a velocidade de desnitrificação (MEHLHART, 1994). 

Entretanto BAUMANN et al. (1.997) demonstraram que NOz-, NzO e NO 

podem inibir o crescimento bacteriano prejudicando a desnitrificação. Estes autores 

demonstraram que tais produtos intermediários são produzidos sob condições de "stress" 

como aqueles ocorridos na desnitrificação em um único reator, onde os microrganismos ora 

estão sob condição de aerobiose, ora sob condições anóxicas. 

No caso do nitrito (NOz) alguns pesquisadores tem sugerido que o mecanismo 

de inibição seja similar ao que ocorre no processo de nitrificação, ou seja, a inibição ocorre 

em função do pH e da concentração, uma vez que o agente inibidor é o ácido nitroso 

(HNOz). 

GLASS et al. (1997) verificaram que a taxa específica de desnitrificação 

aumentou em média de 0,00092 mg N/mg SSV.h em pH = 6 para 0,0048 mg N/mg SSV.h 

em pH = 7, e finalmente para 0,02 mg N/mg SSV.h para um pH = 8. Em pH = 6, onde quase 

nenhuma desnitrificação foi observada, eles constataram que a concentração inicial de N

NOz- era de 250 mg!L. Neste pH a concentração calculada de HNOrN é de 0,36 mg!L. 

Alguns pesquisadores sugerem que a concentração limite de HNOz-N seja de 

0,04 mg!L para que não ocorra a toxicidade (ABERLING e SEYFRIED, 1992). Para se ter 

uma idéia, em um pH = 7 com uma concentração de NOz- igual a 1.000 mg!L tem-se 

aproximadamente 0,15 mg!L de HNOz-N, uma concentração quase 4 vezes superior à 

concentração considerada tóxica. 

GARRIDO et al. (1998), estudando a desnitrificação de um efluente industrial, 

demostraram que o óxido nitroso (NzO) inibitório acumulou-se no reator anóxico devido a 

presença de formaldeído. Segundo os mesmos autores, o monitoramento de NzO na fase 

gasosa pode indicar toxicidade no processo de desnitrificação devido ao seu acúmulo. Eles 

propuseram então que o NzO seja monitorado para detectar sobrecarga ou distúrbios durante 

o processo de desnitrificação, da mesma maneira que os gases C~ e C02 são monitorados 

para prever problemas na digestão anaeróbia. 
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Portanto, a eficiência do processo de desnitrificação está intimamente 

condicionada a uma nitrificação anterior eficiente, para evitar a formação de elevadas 

concentrações de nitritos, bem como a um controle de diversos fatores no reator de 

desnitrificação, para evitar que os produtos intermediários da desnitrificação sejam 

acumulados. 

4.3 -Poluentes perigosos 

A expansão da atividade industrial e o conseqüente aumento da disposição 

conjunta de efluentes industriais e sanitário tem contribuído para que compostos orgânicos e 

inorgânicos, potencialmente tóxicos, sejam detectados tanto nas estações de tratamento de 

esgoto quanto nas estações de tratamento de água municipais. A presença de compostos 

perigosos nesses sistemas de tratamento além de propiciar um aumento do custo e da 

sofisticação dos processos, colocam em alerta as agências reguladoras, dado a carência de 

informações com respeito a toxicidade e aos efeitos de muitos desses compostos no 

organismo humano. 

Cada composto químico afeta diferentemente um organismo a ele exposto. A 

resposta de um organismo vivo a um dado composto químico dependerá principalmente da 

dose desse composto. Portanto, o simples conhecimento de que a substância possa ter um 

efeito tóxico particular não é suficiente para avaliar os riscos daquele em um determinado 

organismo (AWWA, 1990). Entretanto, a determinação das concentrações mínimas acima 

das quais efeitos tóxicos, carcinogênicos, teratogênicos ou mutagênicos ocorram é muito 

difícil e objeto de muita controvérsia (LESTER, 1987). 

A despeito disso, como forma de controle e monitoramento dos compostos 

perigosos no meio ambiente, a agência americana de proteção ambiental - EP A define como 

"Poluentes Prioritários" diversos compostos segundo alguns critérios, tais como: 

- Evidência substancial de carcinogenicidade, mutagenicidade e/ou teratogenicidade em 

estudos epidemiológicos ou toxicológicos em seres humanos ou em cobais; 

- Toxicidade do poluente ao Homem e ao meio ambiente; 

- Características de bioconcentração; 

- Presença nos despejos líquidos industriais, no me10 aquático, nos pe1xes e nas águas 

destinadas ao abastecimento. 
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Alguns poluentes prioritários e não prioritários encontrados comumente nos 
efluentes de indústrias químicas são destacados, segundo MORIT A (1993): 

PRIORITÁRIOS: 

Acroleína 
Arsênio e seus compostos 
Benzeno 
Cádmio e seus compostos 
Chumbo e seus compostos 
Crômio e seus compostos 
Cianeto 
Cloreto de metileno 

NÃO PRIORITARIOS: 

Acetofenona 
Acetona 
Anilina 

Clorofórmio 
Cobre e seus compostos 
2,4 dimetil fenol 
Etil benzeno 
Feno I 

Níquel e seus compostos 
Naftaleno 

Ftalato de bis-2-etil hexila 
Ftalato butil de benzila 
Mercúrio e seus compostos 

Prata e seus compostos 
Tolueno 
Tricloroetileno 
Tetracloroetileno 
1,1, 1-tricloroetano 
Zinco e seus compostos 

Acetato de etila 
Cresóis 
Difenilamina 

Metil isobutil cetona 
Metil etil cetona 
Xileno 

Percebe-se que alguns compostos orgânicos muito utilizados no processo 

industrial da Dissoltex são considerados não prioritários, dentre eles a acetona, o acetato de 

etila, a metil isobutil cetona, a metil etil cetona e o xileno. Entretanto, alguns compostos 

orgânicos como o tolueno, o benzeno, o fenol, e os ftalatos, além de outros inorgânicos como 

os metais cádmio, chumbo, cobre, crômio, níquel, zinco são considerados prioritários e 

também utilizados pela indústria química. 

A Tabela A.l do Anexo A apresenta o destino e a caracterização dos poluentes 

prioritários no meio aquático. Daquela classificação proposta por CHAPMAN et al. (1982) 

observa-se que todos os metais pesados relacionados são persistentes no meio ambiente, são 

cumulativos e não voláteis. Dentre esses metais, aqueles de interesse nesse estudo (Cd, Cu, 

Cr, Ni, Pb e Zn) tem como destino a acumulação nos sedimentos e na biota. 

Dos compostos orgânicos prioritários relacionados, aqueles que se encontram 

potencialmente presentes no efluente da indústria química Dissoltex, como o benzeno, o 

tolueno e o fenol, são em sua maioria persistentes no ambiente, não cumulativos e voláteis. 

O destino dos compostos apresenta grande variabilidade. Alguns mais solúveis 

como o fenol permanecem preferencialmente em fase aquosa. Já os compostos mais apoiares 

como o benzeno tendem a se dissolver na camada lipoprotéica da biota sendo nela 

acumulado. 
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4.3.1- Fontes de poluentes perigosos 

A Tabela A.2 do Anexo A apresenta algumas fontes de poluentes perigosos, 

prioritários e não prioritários, na qual se observa que indústrias que desenvolvem atividades 

similares àquelas desenvolvidas pela indústria química Dissoltex utilizam uma gama de 

produtos orgânicos e inorgânicos considerados prioritários 

A Tabela A.3 do mesmo Anexo, apresenta a faixa de concentração de poluentes 

prioritários inorgânicos encontrados nos efluentes de algumas indústrias químicas cuja 

atividade é correlata à atividade desenvolvida pela indústria química Dissoltex. Observa-se 

que a maioria dos compostos metálicos e ametálicos comumente denominados "metais 

pesados" são considerados poluentes prioritários. Já a Tabela A.4 apresenta a faixa de 

concentração de alguns poluentes prioritários orgânicos encontrados em efluentes de 

indústrias de fabricação de tintas e vernizes. 

4.3.2- Efeitos tóxicos sobre o homem 

As Tabelas A.5 e A.6 do Anexo A apresentam, respectivamente, os efeitos 

tóxicos de alguns poluentes orgânicos e inorgânicos sobre o organismo humano. Essas 

Tabelas foram construídas a partir do conhecimento prévio do processo industrial da 

indústria química Dissoltex, sendo relacionados somente os compostos potencialmente 

presentes no seu efluente industrial. 

A partir da Tabela A.5 observa-se que a maioria dos compostos orgânicos são 

tóxicos, seja por via oral, cutânea ou respiratória. Embora alguns apresentem toxicidade 

aguda em elevadas concentrações (10.000 mg!L), que raramente são encontradas em 

efluentes líquidos; outros como o álcool butílico são tóxicos em concentrações de 50 mg/L. 

Observa-se ainda que alguns compostos listados são cancerigenos (benzeno, clorofórmio) e 

outros podem afetar irreversivelmente órgãos vitais. 

A partir da Tabela A.6 observa-se que os metais cádmio, chumbo, níquel e 

crômio são extremamente tóxicos e as vezes cancerigenos. Metais como zinco e cobre só são 

tóxicos em elevadas concentrações sendo ainda componentes essenciais da dieta humana. 

Outros metais como o ferro e o manganês além de serem essenciais para a dieta não são 

relacionados como tóxicos. A mesma Tabela ainda mostra que elevadas concentrações de 

sulfato e nitrato podem trazer sérios problemas à saúde humana, principalmente em infantes. 
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4.3.3- Efeitos tóxicos sobre os processos de tratamento biológico 

As substâncias tóxicas estão presentes nos efluentes, de um modo geral, em 

concentrações reduzidas. A despeito deste fato, em alguns despejos industriais, a 

concentração de solventes orgânicos e de metais pesados podem ser suficientemente 

elevadas para causar algum processo de inibição nos processos biológicos de tratamento. 

Sabe-se que concentrações relativamente baixas de metais pesados podem 

estimular o crescimento biológico, aumentando a taxa de utilização do substrato (k) 

(BEYENAL et al., 1997). Entretanto o aumento da concentração de metais tóxicos pode 

causar o decréscimo nesse estímulo, sendo que altas concentrações podem danificar 

completamente o sistema de tratamento biológico. 

Uma vez que microrganismos são os componentes essenciais na degradação da 

matéria orgânica, a toxicidade promovida por metais pesados e compostos orgânicos tem 

sido objeto de preocupação. Não somente devido aos impactos causados pelas descargas 

desses poluentes nos cursos d'água, mas também devido ao lançamento de efluentes 

industriais contendo esses poluentes na rede coletora pública, visando o tratamento conjunto 

nas ETE municipais. Tais substâncias tóxicas podem reduzir a eficiência de remoção do 

processo, principalmente no tocante à remoção biológica de nutrientes (CABRERO et al, 

1998; BERTOLETTI, 1992). 

De acordo com MADONI et al. (1996), a toxicidade de metais pesados em 

sistemas de mistura completa é identificada pela diminuição dos valores dos principais 

parâmetros biocinéticos (Y, !lmãx e k) e depende de alguns fatores como a característica e 

concentração do metal, o pH, a concentração da biomassa presente no reator, o tempo de 

detenção celular e a adaptação. 

Tem sido reportado que somente os metais solúveis podem exercer efeitos 

tóxicos sobre a microbiota (ECKENFELDER Jr., 1989), sendo o pH e a matéria orgânica 

decisivos para a predominância de metais solúveis, complexados ou precipitados. 

Segundo BEYENAL et ai. (1997), o aumento da idade do lodo e do tempo para 

a adaptação favorece a reposição das enzimas celulares danificadas pelos agentes tóxicos. 

Nesses casos a utilização de outras rotas metabólicas, utilizando outras enzimas, pode evitar 

a inibição da degradação da matéria orgânica. Entretanto, a adaptação demanda energia da 

célula, e como esta dispõe de uma quantidade limitada de A TP para promover este 

reajustamento enzimático, a adaptação é limitada. 
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Segundo BAGBY e SHERARD (1981) apud BEYENAL et al.(l997)11 a 

completa inibição do processo biológico ocorrerá se quantidades suficientes de enzimas 

forem danificadas e se a reserva energética da célula não é disponível para o reajustamento 

destas. 

Segundo MADONI et al (1996), especula-se que os metais tóxicos bloqueiem o 

sistema enzimático ou interfiram nos metabólitos essenciais das bactérias e protozoários, e 

que uma inibição competitiva, e as vezes reversível, ocorre quando compostos orgânicos 

tóxicos estão presentes. De acordo com BROWER et aL (1986), os metais pesados (Ag, Hg, 

Cu, Cd, Zn, Pb, Cr e Ni) são tóxicos devido a sua habilidade de combinar, irreversivelmente, 

com o grupo sulfidrila, que é componente fundamental - em sua forma livre e reduzida - para 

o desempenho de enzimas e co-enzimas durante o metabolismo microbiano. 

Embora os mecanismos nos quais as substâncias tóxicas afetam os processos 

biológicos de tratamento não sejam ainda muito bem defmidos, a constatação de inibição em 

diversas faixas de concentração é bem documentada. A Tabela A7 do Anexo A apresenta as 

faixas de concentração de diversos poluentes que prejudicam o processo de remoção da 

matéria orgânica carbonácea no sistema de lodos ativados convencionaL 

Segundo MADONI et al (1996), em estudos realizados em laboratório com 

população microbiana de um sistema de lodos ativados, os metais crômio e zinco 

demonstraram ser menos tóxicos do que os metais chumbo, cobre e cádmio. Segundo estes 

autores a ordem de toxicidade dos metais testados é: Cd>Cu>Pb>Zn>Cr. Estudos realizados 

por CABRERO et aL (1998) também demonstraram que o metal Zn é menos tóxico do que o 

metal Cu, sendo que o efeito combinado desses metais agiu tanto de forma sinérgica como 

antagônica, dependendo da sua concentração individuaL No referido estudo os problemas de 

inibição combinada foram maiores quando o metal Cu era dosado em concentrações 

superiores ao metal Zn. 

Embora os metais pesados, assim como os compostos orgânicos, raramente são 

encontrados sozinhos nas águas residuárias, a maioria dos estudos consideram somente o 

efeito individual dessas substâncias. Vários estudos tem comprovado que a interação de 

diferentes metais ou de distintos compostos orgânicos podem aumentar a toxicidade. 

Segundo ANTHONY e BREIMHURST (1981), os metais pesados, em especial o cobre, 

quando combinados com o cianeto são mais tóxicos. WONG et aL (1978) apud PRAKASH 
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et ai. (1996)12 demonstraram que lO metais não foram tóxicos individualmente, mas inibiram 

os processos biológicos quando atuando conjuntamente nas mesmas concentrações. PRAKASH et 

al. (1996) demonstraram através de métodos respirométricos a inibição causada pela mistura binária 

de diversos compostos orgânicos, que nas concentrações estudadas não apresentaram inibição 

iridividualmente. 

Segundo BERTOLETTI et ai (1992) a toxicidade exibida por uma mistura 

complexa pode ser entendida como sendo a resposta genérica dos efeitos interativos, 

aditivos, sinérgicos e antagônicos, dos agentes químicos presentes numa dada água 

residuária, e só é avaliada de forma completa pelos testes com organismos vivos. O referido 

autor, estudando a toxicidade de efluentes tratados de ETE do estado de São Paulo, 

comprovou que, embora os efluentes atendessem o padrão de emissão, causavam na maioria 

dos casos toxicidade ao bioindicador Daphnia similis. 

Para avaliar a toxicidade de efluentes industriais, GRUNDITZ et al. (1998) 

utilizaram culturas puras de microrganismos nitrificantes (Nitrobacter e Nitrosomonas) 

como bioindicadores de toxicidade, por estes serem considerados as espécies mais sensíveis 

em um sistema de tratamento biológíco. 

4.3.4- A remoção de compostos perigosos 

A remoção de compostos perigosos pode ser feita por processos destrutivos e/ou 

por processos de transferência. Os processos destrutivos envolvem a modificação da 

estrutura química do poluente, nos quais se incluem a degradação biológica e a oxidação 

química, seja ela com ozônio, H20z/UV ou com outros oxidantes. Já os processos de 

transferência freqüentemente envolvem uma simples mudança do poluente de uma fase para 

outra. Nessa categoria se incluem os processos de floculação, de precipitação/sedimentação, 

de coagulação, de arraste por ar/"stripping", de flotação, de filtração, de troca iônica, de 

osmose reversa e de adsorção. 

Os processos destrutivos são ideais e devem ser utilizados sempre que possível. 

Entretanto muitas vezes a transformação/degradação de compostos perigosos é lenta ou 

dificultada por algum agente presente na própria água residuária (MORITA, 1993). Nesses 

casos os processos de remoção assumem destacada importância tanto como pré-tratamento, 

11 BAGBY, M.M & SHERRARD, J.H. (1981) Combined effects ofCadmium and Nickel on the 
activated sludge process. J. WPCF 53, 1609 -1619. 
12 WONG, P.T.; CHAU, Y.K. andLUXON, P.L. (1978). J. Fish. Res. Bd Can. 35,479-481. 
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visando a remoção desses agentes inibitórios e assegurando a biodegradabilidade, ou como 

tratamento complementar, evitando o descarte de determinadas substâncias em uma fase 

específica considerada mais importante. 

4.3.4.1 - O destino de poluentes perigosos nos sistemas biológicos de tratamento 

Em um sistema biológico de tratamento ocorrem tanto os processos destrutivos 

quanto os processos de transferência. Segundo ECKENFELDER Jr. (1989), nesses sistemas 

as substâncias orgânicas são removidas por um ou mais mecanismos denominados: sorção, 

"stripping" ou biodegradação. A importância relativa de cada um destes mecanismos 

depende principalmente das caracteristicas fisicas e químicas de cada poluente e das 

condições específicas do sistema de tratamento (tipo de aeração, tempo de retenção celular, 

concentração de SSV, grau de adaptação). A Tabela A.9 do Anexo A apresenta os 

mecanismos de remoção de alguns poluentes prioritários em um sistema de lodos ativados. 

LEVlN e GEALT (1993) apresentam os impactos ambientais de cada um dos 

mecanismos apresentados, conforme observado na Tabela 4.4. 

TABELA 4.4- Impacto ambiental dos diferentes destinos de poluentes em um 

sistema de tratamento 

Destino do Composto Impacto Ambiental 

Biodegradação Nenhum 

Volatilização Libera compostos orgânicos voláteis para a atmosfera, podendo 

depreciar a camada de ozônio. Expõe humanos a substâncias 

carcinogênicas 

Sorção Compostos tóxicos são carregados com o lodo para aterros, 

podendo resultar na contaminação do solo ou águas substerrâneas 

Transpasse Libera substâncias tóxicas nas águas superficiais contaminando 

fontes de água para abastecimento e causando danos no 

ecossistema 

FONTE: LEVlN e GEAL T (1993) 
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a) Biodegradação 

De acordo com LEVIN e GEAL T (1993), o principal destino de muitos 

compotas químicos em uma estação de tratamento é o da biodegradação. Isto porque a taxa 

de biodegradação (Kb) é muito maior do que as taxas de volatilização e sorção. 

Segundo MORITA (1993), a biodegradação é o principal mecanismo de 

remoção dos compostos fenólicos, de ésteres (exceto os ftálicos), de cetonas, de aldeídos e 

de álcoois, conforme observado na Tabela AI O do Anexo A 

A autora afirma que conforme o tipo de substituinte, a susceptibilidade à 

biodegradação aumenta ou diminui em relação ao homólogo não substituído. Em geral, 

aldeídos são mais facilmente oxidados biologicamente do que alcanos e álcoois similares. As 

cetonas são mais resistentes que os correspondentes álcoois, aldeídos ácidos carboxílicos e 

ésteres. E a presença de um átomo de oxígênio no composto, formando ligações do tipo -C

O-C- (éteres) torna-o mais recalcitrante em meio aeróbio. 

De acordo com TABAK et aL (1981), quanto ma10r o numero de cadeias 

cíclicas em hidrocarbonetos aromáticos polinucleares, maior a resistência à biodegradação e 

a adição de radical nitro em anéis aromáticos decresce a sua biodegradabilidade. A Tabela 

A.ll do Anexo A apresenta a biodegradabilide aeróbia de alguns compostos orgânicos. 

Outros fatores que afetam na biodegradabilidade de uma substância são: o peso 

molecular, a natureza de outros substituintes, o impedimento estérico dos substituintes, a 

existência de cadeias ramificadas, a solubilidade, volatilidade e o coeficiente de partição 

octanoVágua do composto. Estes cinco últimos afetam a biodegradabilidade do composto 

perigoso devido a disponibilidade do composto e a sua taxa de assimilação pelos 

microrganismos (MORITA, 1993). A partir da Tabela A.l2 pode-se analisar a porcentagem 

de biodegradação de diversos compostos orgânicos em função das suas solubilidades. 

Em geral, tempos de retenção celular elevados, próxímos daqueles utilizados em 

sistemas de aeração prolongada, são suficientes para promoverem a biodegradação efetiva de 

benzeno, tolueno, diclorobenzenos, naftalenos, pentaclorofenol, dentre outros de difícil 

biodegradação. Entretanto, mesmo em elevados tempos de retenção celular, a biodegradação 

pode não ocorrer, devido a fatores como baixa concentração de SSV no sistema e presença 

de substâncias tóxícas (principalmente metais pesados). Segundo BROWER et al (1986), 

compostos de difícil degradação podem ser eliminados mais facilmente quando se tem maior 

quantidade de biomassa presente e quando substâncias inibitórias dos processos biológicos 

estão ausentes. 
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b) "Stripping" ou Volatilização 

O processo físico de transferência de compostos orgânicos voláteis da água para 

o ar é chamado comumente de "stripping". Esse fenômeno pode ser conseguido através da 

pulverização de água sobre uma corrente de ar ou através da injeção de ar na água por meio 

de difusores ou aeradores superficiais, como ocorre comumente nos reatores aeróbios. 

Segundo PINCINCE (1991) a remoção de alguns poluentes por volatilização, como a 

amônia, pode ocorrer ainda nos tanques de equalização durante a correção do pH. 

A eficiência de transferência de um contaminante da água para o ar depende 

principalmente do valor da sua Constante da Lei de Henry CHc). A habilidade do 

contaminante em sofrer "stripping" pode ser estimada a partir do valor de Hc. Um alto valor 

de Hc indica que o contaminante tem baixa solubilidade na água e pode, portanto, ser 

facilmente removido por "air-stripping". A Tabela A.l3 do Anexo A apresenta os valores de 

Hc para os principais compostos orgânicos presentes nas águas residuárias industriais. 

Segundo SPEECE et al., (1998), para que um composto seja facilmente 

volatilizado, sua constante da lei de Henry deve ser superior a 0,024 atm.m3/mol, embora 

segundo GRÜTTNER et al. (1994a) a evaporação do composto será obtida se Hc for superior 

a 0,003 atm.m3/mol. 

c) Adsorção na biomassa 

O coeficiente de partição octanol/água (Kow) é um parâmetro útil para estimar as 

características de adsorção do poluente na biomassa. Em geral, compostos que apresentam 

um log Kow superior a 3 são significativamente hidrófobos e se adsorvem preferencialmente 

na matéria orgânica (GRÜTTNER et al., 1994a). 

Segundo ECKENFELDER Jr. (1989), enquanto a sorção de compostos 

orgânicos perigosos sobre a biomassa parece não ser significante, isto não é verdade para os 

metais pesados. Metais complexam-se com a parede celular e podem bioacumular-se. E a 

acumulação de metais pode tornar-se um problema para o reuso e disposição final do lodo. 

4.3.4.2- Pré-tratamento de efluentes contendo poluentes perigosos 

LEVIN e GEALT (1993) apresentam na Tabela 4.5 algumas alternativas a 

serem adicionadas ao sistema de tratamento, em função da característica do resíduo, para 

facilitar a sua remoção. 
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TABELA 4.5 - Alternativas de processos a serem combinados com o processo 

de tratamento aeróbio 

Característica do Resíduo Alternativas 
Facilmente biodegradável aerobiamente (tKb) Não necessária 

Volátil (t Hc) Sistema "air-stripping" ou aeração 
prolongada. Tratamento com carvão 

Bom adsorvente (t Kow) Estabilização anaeróbia do lodo. Uso de 
carvão ativado ou reator de biofilme 

Recalcitrante, não volátil e não adsorvente Oxidação química 
(..J... Kow, ..J... Kb, ..J... Hc) Processo carvão ativado 

FONTE: LEVIN e GEALT (1993) 

Segundo ECKENFELDER Jr. (1989) quando a biodegradabilidade de uma água 

residuária é prejudicada pela presença de compostos tóxicos e/ou recalcitrantes o pré

tratamento desse despejo é fi.mdamental, principalmente quando se objetiva a nitrificação 

biológica. Alguns processos de pré-tratamento são sugeridos pelo mesmo autor, conforme a 

Tabela 4.6, embora seja discutido somente os processos de precipitação de metais e de 

adsorção usando carvão ativado, em face aos objetivos deste trabalho. 

TABELA 4.6- Processos para o pré-tratamento de efluentes industriais 

Método de Origem do resíduo Modo de operação Grau de tratamento 
tratamento 
Troca iônica Laminados, nuclear Filtração continua com Recuperação da água 

regeneração da resina desmineralizada e 
recuperação do produto 

Redução e Laminados, metais Tratamento continuo ou tipo Completa remoção de 
precipitação pesados "batch" metais pesados 
Coagulação Papelão, refinarias, Tratamento continuo ou tipo Completa remoção de 

borracha, tinta, "batch" matéria suspensa e coloidal 
têx1il 

Adsorção Metais e/ou Comp. Colunas de carvão ativado Completa remoção da 
orgânicos granular ou aplicação de carvão maioria dos compostos 

ativado em pó orgânicos e metais pesados 
Oxidação Tóxicos e orgânicos Aplicação de ozônio e/ou H202 Parcial ou completa 
química refratários de forma continua ou "batch" oxidação 

FONTE: ECKENFELDER Jr. (1989) 
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4.3.4.2.1 - Precipitação de metais 

Devido a sua toxicidade os metais pesados devem ser removidos dos efluentes 

industriais antes de qualquer tratamento biológico, sendo a precipitação química um 

processo muito empregado para esse fim. 

Geralmente utiliza-se hidróxido de sódio ou hidróxido de cálcio (cal hidratada) 

para promover a elevação do pH e possibilitar a precipitação dos hidróxidos metálicos. 

Quando se usa o hidróxido de cálcio, pode ocorrer ainda a formação de carbonatos insolúveis 

(de bário e chumbo por exemplo) que são removidos pelo mesmo processo. A precipitação 

como sulfetos também garante elevadas eficiências de remoção, sendo este fenômeno 

observado no interior de reatores anaeróbios onde a redução de sulfatos é intensa. 

Embora a maioria dos metais sejam removidos pela precipitação com 

hidróxidos, os metais Al, Zn e Cr são anfóteros. Tais elementos formam complexos solúveis 

com íons hidroxila à medida que se aumenta o pH além da faixa de solubilidade mínima 

inerente a cada metal, conforme ilustra a Figura 4.6. 
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FIGURA 4.6- Valores de pH em função da solubilidade dos metais 

(FONTE: ECKENFELDERJr., 1989) 
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Segtmdo CONW A Y & ROSS (1980), em águas residuárias contendo ferro e 

alumínio a precipitação química pela elevação do pH, traz a vantagem de remover sólidos 

em suspensão não sedimentáveis, através do processo de coagulação e floculação, 

semelhante ao que ocorre nas ET A. 

4.3.4.2.2 - A adsorção em carvão ativado 

O tratamento com carvão pode ser utilizado no tratamento de águas residuárias 

industriais de duas formas. Como tratamento terciário, após um tratamento biológico 

convencional, para remover compostos orgânicos refratários, ou como pré-tratamento. Este 

último caso pode ser útil em processos em que o despejo a ser tratado apresente elevada 

toxicidade e/ou características inibitórias à atividade biológica. 

Em algumas estações de tratamento de resíduos industriais em que o processo 

de nitrificação é inibido pela presença de substâncias tóxicas, a aplicação do CAP - carvão 

ativado em pó, tem se mostrado capaz de reduzir ou eliminar esta inibição (ECKENFELDER 

Jr., 1989; ECKENFELDERJr. e MUSTERMAN, 1994) 

A adsorção é um fenômeno de superfície que ocorre em três passos: 

macrotransporte, microtransporte e a adsorção propriamente dita. Macrotransporte envolve o 

movimento do adsorvato através da água para a interface líquido-sólido por advecção e 

difusão. Microtransporte envolve a difusão do adsorvato através dos macroporos do carvão 

ativado para os sítios de adsorção nos microporos e submicroporos do carvão (METCALF e 

EDDY, 1991). 

O fenômeno de adsorção propriamente dita pode ser reversível ou irreversível, 

dependendo se a adsorção predominante é a física ou a química. Enquanto a primeira 

envolve forças intermoleculares fracas -como as interações de van der Waals e interações 

dipolo-dipolo, a última envolve essencialmente a formação de uma ligação química entre a 

molécula do adsorvato e a superfície do adsorvente (NOLL e GOUNARIS, 1992). A grande 

vantagem da adsorção reversível é a recuperação dos materiais adsorvidos e a regeneração 

do carvão para posterior utilização, sendo este passo mais comumente utilizado quando se 

usa colunas de CAG- carvão ativado granular. 

Segundo MANAHAN (1990), a adsorção pelo carvão ativado é efetiva 

especialmente para compostos pobremente solúveis em água e que tem alto peso molecular. 

Entretanto, segundo NOLL e GOUNARIS (1992), em geral, quaisquer compostos orgânicos 

que tenham peso molecular maior do que 45 g/mol são bons adsorvatos sobre o carvão 
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ativado. Isto toma o carvão ativado um bom adsorvente para a mawna dos compostos 

orgânicos não-biodegradáveis, que em geral possuem pouca afinidade pela fase aquosa e 

elevados pesos moleculares. 

ECKENFELDER Jr. (1989) apresenta os seguintes fatores que influenciam o 

fenômeno de adsorção: 

• compostos com cadeias ramificadas são usualmente ma1s facilmente 

adsorvidos do que compostos com cadeia sem ramificação, 

• grupos amino, sulronicos e hidroxil em geral reduzem a adsorbabilidade 

do soluto, enquanto os grupos nitro aumentam a sua adsorbabilidade. 

• moléculas com baixa polaridade e solubilidade em água são ma1s 

facilmente adsorvidas do que aquelas altamente polares. 

De acordo com CONW A Y e ROSS (1980), o pH influencia grandemente o 

processo de adsorção. O pH é responsável pelo grau de ionização dos compostos presentes 

em solução. Como as frações não-ionizadas são mais facilmente adsorvidas, baixos valores 

de pH, por exemplo, favoreceriam a adsorção de ácidos orgânicos e altos valores de pH 

favoreceriam a adsorção das aminas. Esses autores afirmam ainda que a adsorção feita em 

pH elevado ajuda a remoção de metais pela co-precipitação e adsorção dos anfóteros. 

O desempenho do CAP na remoção de diversos compostos pode ser avaliada 

pela isoterma de Freundlich que estabelece a relação entre a capacidade de adsorção do 

carvão (qe) e a concentração de equilíbrio do composto adsorvido (Ce), conforme a equação 

4.15. 

(4.15) 

qe: capacidade de adsorção do carvão (mg/g) 

K: coeficiente que indica a capacidade de adsorção do adsorvato pelo 

adsorvente, determinado experimentalmente e expresso em (mg/g).(L/mgt; 

n: coeficiente que indica a força da ligação entre o adsorvato e o adsorvente, 

determinado experimentalmente e adimensional. 
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a) Configuração do processo 

Para o tratamento de águas residuárias, o carvão ativado pode ser usado em 

sistemas descontínuo ou contínuo. No primeiro caso o CAP é misturado com a água 

residuária para posterior sedimentação. No segundo caso o CAG é sustentado em colunas 

através da qual a água residuária flui. 

O uso dos sistemas descontínuos é intensivo em tratamento de líquidos muito 

viscosos e com alto teor de sólidos em suspensão, evitando a rápida colmatação de uma 

coluna de CAG. Entretanto, a maior vantagem do uso do CAP constitui-se na versatilidade 

oferecida, que permite ao operador variar a concentração, o tempo de mistura e o tempo de 

sedimentação de acordo com as características da água residuária a ser tratada. Segundo 

ECKENFELDER Jr. (1989) a grande vantagem do CAP é a sua capacidade de ser integrado 

a um sistema de tratamento já concebido e em operação, embora a eficiência das colunas de 

CAG sejam bem maiores sob condições análogas. 

Segundo METCALF e EDDY (1991), devido a muitos fatores desconhecidos 

envolvidos no fenômeno de adsorção com o uso do CAP, testes experimentais para esta 

configuração são sempre recomendados. 

Embora a utilização do CAP tenha vantagens inerentes como baixo custo de 

implementação e versatilidade na utilização, a pequena difusão do CAP é em grande parte 

devido aos problemas a ele relacionados, tais como: a inabilidade em adsorver efetivamente 

moléculas polares pequenas, a dificuldade de se remover completamente as partículas de 

CAP da água residuária tratada, a dificuldade de regeneração e custo para a disposição final 

doCAP. 

b) A disposição final do carvão usado 

A regeneração do carvão ativado com simultânea recuperação do adsorvato 

pode ser alcançada se o processo de adsorção é reversível e se é utilizado o CAG. Quando se 

usa o CAP, raramente é feita a regeneração do carvão ativado, principalmente quando a água 

residuária pré-tratada é complexa e apresenta uma grande variedade de substâncias. 

JONGE et al. (1996) estudaram a biorregeneração de CAP carregado com uma 

gama de compostos orgânicos e concluíram que a biorregeneração depende do tipo de carvão 

utilizado e que os microrganismos foram incapazes de influenciar na dessorbabilidade dos 

compostos adsorvidos, embora a redução na concentração destes tenha sido observada. 
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Mesmo que o carvão não seJa reutilizado, a disposição final através do 

biotratamento é possível e se bem controlada pode minimizar impactos ambientais. Tal 

prática pode ser utilizada na disposição do carvão em aterros sanitários específicos e 

controlados para receber resíduos industriais. 

Embora existam vários processos de regeneração do CAP (oxidação avançada 

com H20z/UV ou com H20 2/03, regeneração usando microondas, biorregeneração), o 

processo mais comumente utilizado ainda é a incineração. 

4.4 - Técnicas pouco usuais de monitoramento de sistemas de tratamento 

Algumas técnicas são comumente empregadas em laboratórios de saneamento, 

porém algumas outras não são tão usuais, dentre as quais seguem-se considerações a 

respeito. 

4.4.1 - Potencial redox 

O potencial redox (Eh) de uma solução depende dos agentes oxidantes e 

redutores nela presentes, medindo por conseguinte a tendência da solução em receber ou 

doar elétrons. O potencial redox é geralmente expresso em milivolts e calculado de acordo 

com a equação 4.16. 

Eh: potencial redox medido 

E0h: potencial redox padrão, a 1 atm, 25°, e concentrações de 1 mol!L 

R: constante universal dos gases 

T: temperatura em Kelvin 

n: número de elétrons envolvidos na reação redox 

F: constante de F araday 

él.ox: atividade dos agentes oxidantes = [oxid.]f 

3.red: atividade dos agentes redutores= [red.]f 

f coeficiente de atividade 

(4.16) 
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Segundo VON SPERLING (1996) a seqüência de transformação que ocorre no 

tratamento de esgotos é função direta do potencial redox, conforme diagrama proposto e 

apresentado na Figura 4.7. 

Observa-se que quanto maior a concentração de agentes oxidantes presentes na 

água residuária, maior será o potencial redox. Desta forma o Eh pode ser utilizado como 

medida indireta da presença de oxigênio, mesmo quando as concentrações de OD são muito 

baixas para serem medidas diretamente pelos medidores de OD convencionais (LIE e 

WELANDER, 1994). Estes mesmos autores fizeram uma correlação entre o Eh e o OD que 

foi útil para controlar a eficiência da desnitrificação, que é sabidamente inibida pela presença 

de OD, nos experimentos por eles realizados. De acordo com os autores, quando o potencial 

redox no reator era muito alto, a taxa de desnitrificação chegava a valores muito baixos. 
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Legenda: (1) Oxidação da matéria carbonácea, (2) Nitrificação, (3) 

Desnitrificação, (4) Redução de sulfatos, (5) Acidogênese/Acetogênese e 

( 6) Metanogênese. 

FIGURA 4. 7 - Processos de transformação em função do potencial redox 

(VON SPERLING, 1996) 

WASIAK-WOUTERS et al. (1994), monitorando o processo de nitrificação em 

tempo real através de sondas de Eh e OD, constataram um decréscimo de Eh e OD no fim do 

processo de nitrificação cuja ocorrência seja provavelmente devido à diminuição da 

atividade respiratória microbiana em função da depleção do substrato amônia. Segundo os 

mesmos autores correlações entre Eh, ODe OUR (Taxa de consumo de Oxigênio) podem ser 
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extremamente úteis para a avaliação da evolução do processo de nitrificação sabidamente 

inibido por amônia e ácido nitroso. 

O potencial redox ainda é muito útil na avaliação da eficiência do processo de 

desnitrificação, principalmente quando este ocorre nos reatores anaeróbios em 

concomitância com a redução biológica de sulfatos e a metanogênese. Segundo HAAS e 

POLPRASERT (1993) é sabido que a presença de altas concentrações de sulfato exerça 

inibição sobre a metanogênese, devido provavelmente a elevação do potencial redox no 

reator. De forma análoga, efluentes industriais contendo elevadas concentrações de sulfato 

podem contribuir para a manutenção do potencial redox em uma faixa de valores favorável a 

predominância de BRS - Bactérias Redutoras de Sulfato, e desfavorável a proliferação de 

BRN - Bactérias Redutoras de Nitrato afetando por conseguinte a desnitrificação, conforme 

diagrama apresentado na Figura 4. 7. 

4.4.2 - Taxa de utilização de oxigênio - OUR 

A taxa com que os microrganismos utilizam oxigênio em um reator aeróbio é 

denominada taxa de utilização do oxigênio (OUR) e pode ser utilizada com uma medida 

indireta da atividade biológica, uma vez que há uma relação direta entre ambas. 

O valor de OUR, isto é, a quantidade de oxigênio utilizado por unidade de 

tempo e por unidade de volume do reator, pode ser determinada experimentalmente a partir 

de uma amostra coletada no tanque de aeração. Esta determinação é feita medindo-se o 

decréscimo da concentração de oxigênio dissolvido com o tempo. A taxa de utilização de 

oxigênio é simplesmente a inclinação da linha de melhor ajuste (regressão linear) no gráfico 

ODxt. 

Se a concentração de OD no tanque de aeração é elevada, não há necessidade de 

se proceder a injeção de ar até se obter a saturação do OD, uma vez que a OUR determinada 

não levará em conta nenhuma inibição da atividade bacteriana devido à deficiência de OD 

(VON SPERLLING, 1997). 

Os valores de OUR são tipicamente expressos em mg 0 2/L.min, mg 0 2/L.h ou 

mg Oz/L.d. Entretanto alguns pesquisadores preferem expressar a taxa específica de 

utilização de oxigênio, que é facilmente encontrada dividindo-se o valor de OUR pela 

concentração de microrganismos presentes no tanque de aeração expressa comumente como 

SSV. 
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A taxa de utilização de oxigênio tem sido amplamente utilizada para avaliar a 

biodegradabilidade da matéria orgânica presente em determinada água residuária (XU e 

HASSELBLAD, 1996; ORTHON et al., 1995), para caracterizar e avaliar a toxicidade de 

determinados despejos (BORTONE et al., 1997; BEL et al., 1996; BROUWER et al., 1998) 

e para monitorar a nitrificação em tempo real nos sistemas de lodos ativados (SURMACZ

GORSKA et al., 1996; KONG et al., 1994). 

4.4.3 -Análises cromatográficas 

Enquanto as impurezas inorgânicas da água oferecem condições mais 

favoráveis para sua especiação e determinação, isto não se aplica à maioria dos 

contaminantes orgânicos (LEITHE, 1972). Por causa do grande número de poluentes 

potencialmente presentes, bem como do aumento das novas técnicas e novos instrumentos de 

análise, a escolha de um método adequado deve ser feita considerando fatores como: faixa de 

concentração, precisão desejada, especificidades, tempo de análise e custo. 

Os métodos cromatográficos são bastante úteis pois são caracterizados pela alta 

resolução, pelo baixo requerimento de amostras e pela alta sensibilidade (capaz de 

determinar até 10-13 gramas) que permite a injeção direta de amostras sem prévio 

enriquecimento de concentração, embora uma certa clarificação (filtração por exemplo) seja 

sempre necessária para evitar o entupimento da coluna cromatográfica. 

A característica comum da técnica cromatográfíca é a separação seletiva de uma 

mistura de compostos entre a fase móvel e a fase estacionária. Na cromatografía gasosa a 

fase móvel é um gás de arraste (geralmente N 2 ou H2) no qual a amostra vaporizada é 

introduzida e arrastada ao longo da coluna que contém a fase estacionária. Esta última pode 

ser um adsorvente sólido ( cromatografía gás-sólido) ou um líquido adsorvente suportado por 

um sólido (cromatografia gás-líquido). 

Quando a fase móvel arrasta a amostra vaporizada, os poluentes presentes nesta 

última movem-se através da coluna em diferentes taxas, que correspondem aos seus 

diferentes coeficientes de distribuição entre a fase estacionária e a fase móvel. Com o passar 

do tempo estes componentes são completamente separados e ao fmal da coluna são 

detectados de forma distinta, em distintos tempos (chamados tempos de residência- t,. ), por 

um detector adequado. 

Esta técnica permite uma análise qualitativa através da comparação dos t,. 

obtidos durante a injeção da amostra, com os t,. obtidos com a injeção de padrões sob 
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mesmas condições operacionais. E se os sinais ("picos'') obtidos rros distintos t,. forem 

integrados, de forma a se obter a área correspondente de cada sinal, a técnica passa a ser 

quantitativa, permitindo a deteT!lÚfração da concentração de cada composto peta compaFação 

das áreas obtidas na injeção da amostra com as áreas obtidas com a injeção dos padrões 

puros em concentrações pré-estabelecjdas. 

Se os poluentes orgânicos a serem analizados puderem ser vaporizados sem sua 

decomposição, a cromatografia gasosa é a melhor técnica cromatográfica a ser utilizada 

devido a sua· elevada sensibi:hzade e poder de resoluçãa, principalmente- panr a identificação 

de compostos orgânicos voláteis como os solventes orgânicos. 

Visto que a indústria química Dissoltex utiliza solventes orgânicos diversos, 

tanto na limpeza de tachos de fabricação como na recuperação de tambores, que a água 

residuária desses processos atinge o tanque pulmão e, conseqüentemente, o tratamento 
j 

biológico concebido, a análise cromatográfica de solventes foi realizada como uma 

ferramenta útil na avaliação dos poluentes perigosos afluentes e e:fluentes ao sistema e na 
I 

correlação com os possíveis efeitos tóxicos exibidos. 

Devido as caiacteásticas peculiares dos tambores recuperados, a água- residuári.a 

daquele processo pode conter uma gama de poluentes orgânicos (hidrocarbonetos clorados, 

hidrocarbonetos aromáticos pclinudeares, ftalatos ), que podem não- ter sido detecl:alWs 

devido as condições padronizadas na análise cromatográfica. A identificação precisa destes 

compostos só seria p-ossível por cromatógrafos operando- solJ diversas condições ttipos 

diferentes de colunas, diferentes programações de temperaturas), acoplados 

preferencialmente a espectrômetros de massa, ou a outros tipos de detectores- diferentes 

daquele utilizado nesse estudo. Além disso, haveria a necessidade de um estudo mais 

aprofundado sobre as melho-res técnicas de prep-aro e enriquecimento da amostra. Este~ fat~, 

obviamente demandariam tempo e aparelhagem não disponíveis durante a execução desse 

trabalho. Por isso restringiu-se a pesquisa ao- universo dos compostos orgânicOS" m~s 

utilizados pela indústria, padronizando as condições operacionais de preparo e 

funcionamento do cromatógrafo panr a determinação- de tais comp-ostos. 

Com a padronização do método de preparo da amostra, assegura-se que se 

determinado poluente tivesse- sua detecção prejudicada, tal efeito seria revelado em t~ os 

pontos de coleta e em todas as amostras. Portanto, não se pode afirmar com absoluta certeza 

a ausência, na água residuária, de determinados poluentes não detectados pela técnica 

cromatográfica utilizada. Embora a recíproca seja verdadeira, não de forma absoluta, mas 

com elevado grau de confiança. 
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5- MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 - Caracterização Hidráulica 

A caracterização hidráulica do sistema de tratamento em operação na Indústria 

Química Dissoltex foi realizada com o objetivo de se determinar a variação da vazão afluente 

ao sistema de tratamento. 

Portanto, foram efetuadas medições de vazão em dois pontos: na saída do 

sistema de tratamento (saída do RALF) e na saída do tanque de equalização (TE). A vazão 

determinada no final do sistema de tratamento é a soma das contribuições dos efluentes 

advindos do tanque séptico- TS, e dos efluentes advindos do TE, conforme Figura 3.9. 

As medições foram efetuadas, utilizando-se cronômetro digital e proveta de 1 

litro, nos dois pontos citados e com frequência de 30 minutos, no período de 7:00 as 18:00, em 

dias aleatórios da semana, sempre que a indústria estava em funcionamento normal. Salienta

se que as determinações das vazões horárias não foram feitas de forma ininterrupta durante 

um único dia específico. Procurou-se ao longo do primeiro semestre de 1998, obter para cada 

hora específica, 15 resultados de vazão. Isto posto, as vazões médias horárias foram 

determinadas através da média desses 15 pontos obtidos em dias aleatórios, 

predominantemente durante os meses de Março, Abril e Maio de 1998. 

5.2 - Sistema de coleta de amostras ao longo do leito fixo do RALF 

Um sistema de tubos e sifões foi montado para permitir a coleta de amostras ao 

longo do leito fixo do RALF, e possibilitar o conhecimento da variação do pH, ODe Eh e das 

características morfológicas microbianas predominantes nas diferentes alturas daquele reator. 

A Figura 5.1 é uma representação esquemática desse sistema. 
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O Brita número 4 

0 Furos com % de poleQada de 
diâmetro distantes da base a 
10, 35 e 65 em nos tubos 
1 , 2 e 3 respectivamente 

r Mangueira para sucção e 
coleta 

FIGURA 5.1- Representação esquemática do sistema de coletas no RALF 

Para construir tal sistema, 12 tubos de PVC, de 100 mm de diâmetro, com 1,5 m 

de comprimento, com a extremidade inferior vedada por CAP, contendo 4 furos de % de 

polegada e eqüidistantes ao longo de uma altura específica (4 tubos com furos à lücm, 4 

tubos com furos à 35 e 4 tubos com furos à 65 em da base do CAP), conforme detalhes na 

Figura 5.2, foram introduzidos no sistema quando o mesmo não estava em funcionamento. 

Cada tubo foi vedado na sua extremidade superior por um CAP furado ao centro 

e perpassado por uma mangueira plástica, de 1 polegada de diâmetro, que descia ao longo do 

tubo de PVC até a altura específica dos furos feitos. A mangueira plástica foi conectada a um 

segmento de mangueira látex onde uma pinça pudesse permitir a obstrução e a saída do fluxo 

de efluente uma vez feito o sifão. As Figuras 5.3, 5.4 e 5.5 ilustram a montagem do sistema 

durante o não funcionamento da unidade, o detalhe do sistema de sifão feito com mangueiras e 

o sistema montado com a unidade em funcionamento, respectivamente. 

Em instantes precedentes à coleta de amostras, as pinças eram abertas para que o 

líquido estagnado dentro dos tubos e mangueiras pudesse ser descartado. Padronizou-se este 

tempo de descarte em 5 minutos para todos os tubos. A partir deste momento as amostras, 

para a análise do pH, do Eh e do OD, foram coletadas em 12 frascos de DB05, devidamente 

rotulados, com o devido cuidado para evitar a oxigenação do líquido, sendo finalmente 

vedados com rolha esmerilhada e prontamente analisadas, in loco, na Indústria Química 

Dissoltex. 
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FIGURA 5.2 - Detalhes dos furos em diferentes alturas no tubo de PVC 

FIGURA 5.3- Montagem dos tubos de PVC com o sistema inoperante 
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FIGURA 5.4 - Detalhe do sistema de sifonamento por mangueira 

FIGURA 5.5 - Sistema montado com o RALF em funcionamento 
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5.3 - Caracterização físico-química da água residuária 

A caracterização fisico-química da água residuária foi feita com o objetivo de se 

deterrnillar as características dos efluentes gerados nas diversas linhas produção, bem como 

para se deterrnillar a eficiência das unidades biológicas aeróbia e anaeróbia na remoção dos 

diversos poluentes, principalmente na remoção do nitrogênio, permitindo assim uma avaliação 

do processo de nitrificação e desnitrificação biológica. 

5.3.1 - Locais e sistemática de coleta de amostras 

A Figura 5.6 identifica as linhas de geração de efluentes líquidos que atingem o 

sistema de tratamento da Indústria Química Dissoltex, e os locais de amostragem , 

identificados com números de 1 a 6. 

Água residuária do 
processo de lavagem dos 
tambores, do processo de 
lavagem de tachos 
contendo resíduos de 
tintas e outros produtos à 
base de água ~ 

Tanque 
Pulmão 

1 
~ 

Água residuária 
do processo de 
sulfonação dos 
óleos vegetais 

Tanque de 
equalização 

3 
~ 

Água residuária de laboratórios, 
Restaurante e Sanitários 

~ 
jTanqueSépticoj 

Tanque de 
Aeração 

L._ ___ _____. 

5 [::J 6 Interceptor de 
~ ~ esgotos 

FIGURA 5.6 - Linhas de geração de efluentes líquidos e locais de amostragem 

A amostragem nos pontos 1 e 2 foi feita de forma pontual, em uma frequência 

menor, objetivando o conhecimento das características do despejo proveniente das duas 

distintas linhas de produção industriaL 

A amostragem nos pontos 3, 4, 5 e 6 foi priorizada e feita de forma composta, 

objetivando a deterrnillação da eficiência de remoção de diversos poluentes nas distintas 

unidades do sistema de tratamento. Nestes pontos, 15 amostragens compostas foram feitas, 

durante dias aleatórios da semana, entre os meses de Março e Setembro de 1998. 
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Optou-se pelo procedimento de amostragem composta devido à verificação de 

grande variação horária na concentração de parâmetros importantes como Alcalinidade, DQO, 

Sólidos e Nitrogênio, conforme Tabelas B.l a B.ll do Anexo B. 

Para compor as amostras coletadas nos referidos pontos, cmco coletas em 

horários aleatórios de um determinado dia de campanha foram feitas. As amostras foram 

então compostas em laboratório de acordo com a vazão determinada no momento da coleta. 

Assim, o volume de cada amostra pontual para compor 1 litro foi determinado de acordo com 

a expressão: 

Valíquota = (Qpontua/LQpontuaJ).lÜÜÜ mL 

As amostras foram armazenadas em recipientes devidamente rotulados, 

permanecendo sob refrigeração até a conclusão de todas as análises laboratoriais. Para a 

análise de Nitratos, as amostras dos pontos 5 e 6 foram coletadas em recipientes distintos, 

para que a preservação em campo pudesse ser feita. Esta preservação consistiu na adição de 5 

mL de ácido clorídrico 1: 1 com o objetivo de abaixar o pH e impossibilitar a ocorrência da 

desnitrificação biológica. 

5.3.2 - Parâmetros monitorados 

A Tabela 5.1 apresenta os parâmetros monitorados de acordo com os distintos 

locais de amostragem. Todos os parâmetros apresentados foram determinados a partir do dia 

subseqüente àquele da coleta, no Laboratório de Saneamento do Departamento de Hidráulica e 

Saneamento - SHS, da Escola de Engenharia de São Carlos - EESCIUSP. Cabe ressaltar que 

todas as análises e exames dos parâmetros apresentados, com exceção dos solventes 

orgânicos, das proteínas, dos carboidratos e dos lipídeos, foram realizados segundo o 

Standard Methods forthe Exarnination ofWater and Wastewater (1992). 

Os métodos para a determinação de proteínas, carboidratos e lipídeos foram 

realizados segundo BLUNDI (1988) e modificados por MANZOLI (1992). A determinação 

de solventes orgânicos foi feita através de cromatografia gasosa no Laboratório de Processos 

Anaeróbios - LPA do SHS. O método de preparo das amostras submetidas à cromatografia, 

bem como as condições operacionais do cromatógrafo serão detalhados no item 5. 7. 
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TABELA 5.1- Parâmetros monitorados de acordo com o local de amostragem 

Locais de amostragem 

Parâmetro Analisado Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 

Alcalinidade Total X X X 

Alcalinidade à Bicarbonato X X X 

Série de Sólidos X X X X X X 

NTK X X X X X X 

Nitrogênio Amoniacal X X X X X X 

Nitratos X X 

Nitritos X 

Sulfatos X X X X X X 

DQOtotal X X X X X X 

DQO filtrada X X X X X X 

DBOstotal X X X X 

Fósforo total X 

Carboidratos X X X X 

Proteínas X X X X 

Lipídeos X X X X 

Óleos e graxas X X X X X X 

Metais (Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, X X X X X X 

Ni, Pb e Zn) 

Solventes orgânicos X X X X X 

5.4 - Caracterização microbiológica 

A caracterização microbiológica de amostras provenientes do TA, das diversas 

alturas no leito do RALF e dos reatores aeróbios de bancada foi feita através de microscopia 

de luz comum e contraste de fase com o auxílio de um fotomicroscópio OL YMPUS, modelo 

BH-2, localizado no Laboratório de Processos Anaeróbios do Departamento de Hidráulica e 

Saneamento. 
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5.4.1- Amostras do Tanque de Aeração 

A investigação microbiológica de amostras do TA foi feita para verificar os 

organismos presentes, o grau de floculação e de estabilização do sistema aeróbio; além de 

possibilitar a correlação dessa investigação com as características operacionais vigentes 

(TDH, OD, pH, Eh) e com os resultados das análises físico-químicas realizadas (concentração 

de nitratos, de metais e de solventes, principalmente). 

Durante esta caracterização, aproximadamente 25 mL de amostra do TA foi 

coletada, de forma pontual e em dias aleatórios, tendo sido prontamente analisada e 

fotografada microscopicamente. 

5.4.2 - Amostras das diferentes alturas no leito do RALF 

Esta caracterizaçã.u foi feita objetivando a comparação da predominância de 

determinadas morfologias bacterianas ao longo do leito fixo do RALF. Para tanto, as 

fotografias em microscopia de contraste de fase, obtidas de amostras coletadas nas distintas 

alturas, foram comparadas com morfologias de culturas puras de BRS - Bactérias Redutora 

de Sulfatos e de BRN - Bactérias Redutoras de Nitrato, caracterizadas no BERGEY'S 

MANUAL OF SYSTEMATIC BACTERIOLOGY (1988). 

As morfologias fotografadas ao longo do RALF foram ainda comparadas com 

fotografias obtidas de uma cultura purificada de BRN isolada a partir de amostra do próprio 

RALF. A cultura purificada foi isolada em meio nutriente líquido genérico para bactérias -

Bacto Nutrient Broth (DIFCO) e sólido Bacto Nutrient Agar (DIFCO) com adição de NaN03 

a 5 mM (GIANOTTI, 1997). Esta cultura purificada foi fotografada ainda em microscopia 

eletrônica de varredura (microscópio Zeiss DSM - 960) após a amostra ter sido tratada com 

hexametildisilazane (HMDS) conforme NATION (1983). 

Esta comparação aliada às variáveis ambientais vigentes (pH, OD e Eh) 

possibilitou o levantamento de hipóteses sobre a predominância de atividades de redução do 

sulfato e de redução do nitrato ao longo do RALF. 
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De forma análoga ao item anterior, aproximadamente 25 mL de amostra 

proveniente das diversas alturas do RALF foram coletadas de forma pontual e em dias 

aleatórios, e prontamente examinadas microscopicamente. 

5.4.3 - Amostras dos reatores aeróbios de bancada 

A análise microbiológica desses reatores (conforme item 5. 9) só foi feita durante 

a "partida" dos reatores aeróbios. De maneira similar àquela descrita anteriormente, 25 mL de 

amostras dos dois reatores, foram tomadas, de forma pontual em dias aleatórios durante a 

primeira semana de operação dos reatores, e prontamente examinada microscopicamente. 

5.5 - Determinação da taxa específica de consumo de oxigênio - OUR 

A taxa específica de consumo de oxigênio foi determinada tanto a partir de 

amostras do TA, quanto de amostras provenientes do interior dos reatores aeróbios de 

bancada. 

O ensaio é baseado na avaliação do comportamento da depleção do oxigênio 

dissolvido - OD com o tempo. Para tanto foram utilizados um cronômetro digital, um agitador 

magnético e um medidor de oxigênio dissolvido da marca ORION, modelo 810, de acordo 

com a Figura 5.7. 

Para fazer a análise, a amostra foi coletada do interior do reator aeróbio, em 

frasco para análise da DB05, e posteriormente vedada com rolha de borracha transpassada 

pela sonda do medidor de OD. A redução da concentração de OD foi então anotada em 

intervalos de 30 segundos até atingir o valor de 1 mg/L. 

A partir dos resultados obtidos, gráficos da depleção da concentração de OD 

contra o tempo decorrido foram construídos. A taxa específica de consumo de oxigênio é dada 

pelo coeficiente angular da função matemática da reta ajustada aos pontos experimentais 

obtidos. 
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5~5.1 - Determinação da taxa específica de consumo de oxigênio no tanque de 

aeração 
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Para se determinar a taxa específica de consumo de oxigênio, no interior do TA 

da Indústria Quínúca Dissoltex, alíquotas de aproximadamente 300 ml eram coletadas daquele 

reator, sempre naqueles dias em que a campanha para a coleta de amostras era efetuada. A 

coleta era feita uma única vez durante o dia de campanha, em horários aleatórios. 

5.5.2 - Determinação da taxa específica de consumo de oxigênio nos reatores 

aeróbios de bancada 

A determinação da taxa específica de consumo do oxtgemo nos reatores de 

bancada operados simultaneamente, confonne item 5. 9, foi feita de modo sinlilar àquela 

descrita no tópico anterior. 

FIGURA 5. 7 - Sistema utilizado na deternlinação da taxa específica de consumo 

de oxigênio dissolvido 
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5.6- Determinação do pH, do Oxigênio Dissolvido (OD) e do Potencial Redox (Eh) 

Durante o dia de campanha para a coleta de amostras, a determinação de pH foi 

efetuada em todos os pontos de coleta, incluindo dentro do TA e nas diversas alturas do leito 

fixo do RALF. A determinação do Eh e do OD foram efetuadas no TA e nas diversas alturas 

do leito fixo do RALF. As coletas foram feitas de forma pontual, e em horários aleatórios ao 

longo do dia de campanha. 

Estas determinações foram feitas in loco através de um medidor portátil de pH e 

Eh. modelo 250-A da ORION, e de um medidor portátil de OD, modelo 810 da ORION. As 

amostras eram coletadas em frascos próprios para a análise de DB05 e prontamente 

inspecionadas com as sondas, sob agitação magnética, no Laboratório improvisado na 

Indústria Química Dissoltex, conforme ilustra a Figura 5.8. 

Para se coletar as amostras provenientes dos tubos de coleta montados no RALF, 

um tempo de descarte do líquido potencialmente estagnado no interior dos tubos e mangueiras 

foi padronizado em 5 minutos. As amostras tanto do RALF, quanto do TA eram coletadas 

com cuidado para se evitar a oxigenação das mesmas. 

FIGURA 5.8- Determinação de pH, ODe Eh in loco 
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5.7- Análise de solventes orgânicos por cromatogra:fia gasosa 

Conforme constatação de campo, o processo de lavagem de tambores reciclados 

e os laboratórios de controle de qualidade da Indústria Química Dissoltex utilizam solventes 

orgânicos diversos que são lançados no sistema de tratamento. 

Uma investigação qualitativa e preliminar revelou que os solventes orgamcos 

mais utilizados e que potencialmente estariam presentes no sistema de tratamento da Indústria 

Química Dissoltex são: acetato de etila, acetato de butila, acetato de etil glicol, álcool etílico, 

álcool isoamílico, álcool isopropílico, álcool isobutílico, benzeno, butil glicol, diisobutil 

cetona, etil glicol, isopropanona, metil-etil-cetona, tolueno e xileno. Portanto, análises 

cromatográ:ficas objetivando a identificação dos solventes relacionados foram feitas. 

5. 7.1 - Condições de operação 

As análises cromatográficas foram realizadas no Laboratório de Processos 

Anaeróbios do SHS, em cromatógrafo a gás de marca ANTEK-3000, coluna de aço inox 

3m x 1/8", empacotada com 10% Carbowax sobre Chromosorb W e detector de ionização de 

chama, sendo o gás de arraste o Hidrogênio. 

As condições cromatográficas foram padronizadas para todas análises, 

mantendo-se a temperatura do injetor em 220 °C, uma programação de temperatura na coluna 

de 60 °C - 120 °C (5 min.), 5 °C/min., com a temperatura do detector em 250 oc e vazão do 

gás de arraste igual a 60 mL/min. 

A escolha da coluna Carbowax foi feita devido a polaridade da mesma ser 

compatível com a polaridade dos solventes orgânicos potencialmente presentes no efluente 

industrial. Além disso, a referida coltma é utilizada com freqüência nos laboratórios de 

controle de qualidade da Indústria Química Dissoltex, identificando, com sucesso, os solventes 

acima mencionados. 
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5.7.2- Coleta e preparo das amostras 

O preparo da amostra consistiu em uma prévia filtração em membranas de 0,2 

f.lm e 13 mm de diâmetro, objetivando a diminuição dos sólidos suspensos e coloidais 

presentes. 

As amostras preparadas para injeção foram coletadas de forma composta, nos 

dias de campanha de coleta, nos pontos 1, 3, 4, 5 e 6 do sistema de tratamento em operação 

na Indústria Química Dissoltex. Amostras pontuais, em dias aleatórios, foram ainda tomadas 

dos reatores aeróbios de bancada operados no Laboratório de Saneamento do Departamento 

de Hidráulica e Saneamento. 

Após o preparo, as amostras foram armazenadas em pequenos frascos de vidro, 

lacrados com septo de borracha, e congeladas até a sua análise por pessoal técnico 

qualificado. 

5. 7.3 - Preparo dos padrões 

Com o objetivo de determinar a faixa de concentração dos solventes orgânicos 

presentes nas amostras investigadas, várias curvas de calibração, a partir dos padrões de 

solventes citados anteriormente foram construídas. 

A construção das curvas de calibração foi feita pela injeção de amostras de 

soluções de concentração conhecida de determinados solventes orgânicos, sob mesmas 

condições operacionais na qual as amostras coletadas foram investigadas. Isto permitiu 

relacionar as áreas e os tempos de retenção (tr) dessas injeções com aquelas obtidas com o 

padrão específico. A regressão linear das curvas permitiu a identificação e a determinação da 

concentração dos solventes orgânicos presentes, tanto nas amostras coletadas nos diversos 

pontos do sistema de tratamento da indústria química, quanto nos reatores aeróbios de 

bancada. 
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5.8- Ensaios tipo "Jar-Test" com carvão ativado 

Com a constatação da presença - no sistema de tratamento - de substâncias 

tóxicas, principalmente metais pesados, em concentrações elevadas foram realizados ensaios 

com carvão ativado, objetivando o pré-tratamento do efluente industrial. 

Os ensaios com carvão ativado permitiram avaliar a eficiência deste adsorvente 

na remoção de diversos poluentes, bem como avaliar a influência dos diversos fatores 

operacionais, como tempo de mistura, concentração de carvão, tempo de sedimentação, 

gradiente de velocidade e pH, sobre o processo de adsorção. 

5.8.1 - Generalidades 

Os ensaios foram realizados em equipamento Jar-Test, conforme a Figura 5.9, no 

Laboratório de Saneamento, utilizando-se carvão ativado em pó anteriormente utilizado pela 

própria indústria química. 

Para a realização de todos os ensaios, foram coletadas, de forma pontual, e em 

dois dias distintos, 25 litros de amostra do TE da indústria. As amostras foram preservadas 

sob refrigeração até a conclusão de todos os ensaios. Em cada ensaio 6 recipientes do Jar-Test 

foram preenchidos, sendo um deles o "branco", com 2 litros de amostra, tendo sido coletado 

no final do ensaio um 1 litro do sobrenadante para a realização das análises fisico-químicas. 

FIGURA 5.9- Aparelho de "Jar-Test" utilizado nos ensaios com o CAP 
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5.8.2 - Execução dos ensaios 

F oram realizados 5 ensaios, sendo cada um caracterizado pela mudança de uma 

das variáveis: concentração de carvão, tempo de mistura, tempo de sedimentação, gradiente de 

velocidade (G) e pH, fazendo, durante cada ensaio, constante as demais variáveis. 

No ensaio 1, cada jarro contendo 2 litros de amostra recebeu uma concentração 

de carvão ativado, cujos valores foram: 2g/L, 5g/L, lOg/L, l5g/L e 20g/L Neste ensaio o 

tempo de mistura foi fixado em 1 hora, o tempo de sedimentação em 8 horas, o gradiente de 

velocidade em 125 s-1 e o pH inicial em 9. Para este ensaio, a concentração de óleos e graxas 

na amostra foi determinada em 315 mg/L. 

No ensaio 2 a variável tempo de mistura assumiu valores de 15 minutos, 30 

minutos, 60 minutos e 90 minutos. A concentração de carvão foi fixada em 1 O g/L, o tempo 

de sedimentação em 8 horas, o gradiente de velocidade em 125 s-1 e o pH inicial em 9. Neste 

ensaio a concentração de óleos e graxas na amostra foi determinada em 1095 mg/L. 

No ensaio 3 a variável gradiente de velocidade assumiu valores de 45 s·\ 72 s-1
, 

113 s-1 e 125 s-1
. A concentração de carvão foi fixada em 1 O g/L, o tempo de mistura em 1 

hora, o tempo de sedimentação em 8 horas e o pH inicial em 9. A concentração de óleos e 

graxas na amostra foi determinada 1095 mg/L. 

No ensaio 4 a variável tempo de sedimentação assumiu valores de 3 h, 8 h, 15 h 

e 24 h. A concentração de carvão foi fixada em 1 Og/L, o tempo de mistura em I hora, o 

gradiente de velocidade em 125 s-1 e o pH inicial em 9. Este ensaio foi efetuado duas vezes, 

ambas utilizando amostra originária do tanque de equalização, porém de características físico

químicas diferentes, uma vez que foram coletadas em dias distintos. Uma apresentava um teor 

de óleos e graxas de 315 mg/L e a outra de 1095 mg/L. 

No ensaio 5 a variável pH assumiu valores de 4; 7 e 9,5. A concentração de 

carvão foi fixada em 1 O g/L, o tempo de mistura em 1 hora, o tempo de sedimentação em 8 

horas e o gradiente de velocidade em 125 s-1
. A concentração de óleos e graxas na amostra foi 

igual a 1095 mg/L. 

Com base nos resultados das análises feitas a partir dos 5 ensaios, um ensaio 6 

foi realizado nas supostas condições ideais, visando a verificação da eficiência do carvão na 
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remoção de DQO, sólidos, metais, solventes orgânicos, óleos e graxas, proteínas, carboidratos 

e lipídeos. 

5.8.3 - Parâmetros monitorados 

No térmíno de cada ensaio foram então tomadas amostras para a análise de DQO 

total, de sólidos e de metais (Zn, Pb, Cd, Ni, Fe, Mn, Cu e Cr). No ensaio 1 analisou-se ainda 

os parâmetros sulfato, nitrogênio amoniacal e nitrogênio total . Entretanto, como o carvão não 

removeu tais poluentes a medida que se variou a concentração do carvão, estas análises não 

foram realizadas nos ensaios subseqüentes. No ensaio 5 só foi feita a análise de metais 

pesados. 

O pH foi aferido antes e após a realização de cada ensaio. A temperatura foi 

medida antes de cada ensaio para fins de correção no valor de G. No ensaio 6, efetuado sob as 

supostas condições ideais, foi determínado ainda o teor de óleos e graxas, de proteínas, de 

carboidratos, de lipídeos e de solventes. 

Todas as análises foram efetuadas segundo o Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (1993), com exceção das análises de solventes, de 

proteínas, de carboidratos e de lipídeos. A análise de solventes foi efetuada por cromatografia 

gasosa, conforme técnica descrita no item 5. 7. As análises de carboidratos, de proteínas e de 

lipídeos foram efetuadas segundo BLUNDI (1988), modificados segundo MANZOLI (1992). 

5.9 - Montagem e operação dos reatores de bancada 

Os ensaios com reatores aeróbio de bancada foram realizados para verificar a 

influência do CAP sobre o processo de nitrificação. Os dois reatores foram operados em 

sistema descontínuo e sob mesmas condições operacionais. Foi mantido ainda, na medida do 

possível, a mesma concentração de ODe pH no interior de ambos reatores. 

A única diferença entre os dois reatores é que em um deles a alimentação se 

processou com efluente pré-tratado com carvão ativado sob condições ótimas estabelecidas no 
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item 5.8. O outro reator foi operado de maneira similar à operação do TA na indústria 

química, onde nenhum pré-tratamento é realizado. 

5.9.1- Descrição da unidade experimental 

Os reatores aeróbios de bancada foram montados no Laboratório de Saneamento, 

e consistiram basicamente de duas células de aeração distintas, no formato de cilindros, em 

acrílico transparente, com volume individual útil de 3 L e aeradas por 2 aeradores de aquário. 

A introdução de ar em cada reator foi feita por intermédio de 1 aerador de aquário com duas 

saídas, sendo a difusão do oxigênio obtida com a utilização de pedras porosas. A vazão de ar 

foi regulada de forma a manter uma concentração de OD em um valor mínimo 5 mg/L e a 

possibilitar uma intensa mistura do líquido no interior das células. A montagem deste sistema 

pode ser visualizada na Figura 5.10. 

FIGURA 5.10- Reatores aeróbios de bancada e de fluxo descontínuo 
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5.9.2 - A composição de efluentes e a alimentação do sistema 

Como o TA do sistema de tratamento existente na Indústria Química Dissoltex 

recebe efluentes de 2 pontos (do TE e do TS), para manter as mesmas condições de 

alimentação no sistema de bancada, uma composição desses efluentes foi feita com base nas 

vazões médias determinadas. 

Verificou-se que a relação de volume dos efluentes advindos do TE e dos 

efluentes advindos do TS é de: 

QTS/QTE = (461 L/h X 12 h/d)/(300 L/h X 6 h/d) = 3 

Portanto uma relação de 3: 1 foi levada em conta na composição do volume de 

alimentação diário nos reatores aeróbios de bancada. 

Para manter o TDH nos reatores de bancada igual ao TDH médio do TA, um 

volume de 200 ml dos reatores foi descartado e reposto com novos efluentes compostos 

diariamente. Isto foi feito sabendo-se que o volume do TA é de 130.000 L e a vazão média 

total do sistema é de 761 L/h. Portanto, o TDH médio do sistema real é de 170,8 horas. Como 

o sistema funciona em média 12 horas por dia, o TDH é de 14,23 dias. Portanto, um volume 

diário de 1/14 do volume útil de cada reator de bancada (1114 de 3 L) foi descartado e reposto 

diariamente durante os 28 dias de operação dos reatores. 

Dos 200 ml repostos diariamente, 150 ml foram advindos do TS e 50 ml 

advindos do TE, à luz da relação de composição obtida. A única diferença entre os dois 

reatores é que em um deles a adição diária dos 50 ml foi feita com o sobrenadante da mistura 

entre o carvão e a água residuária do TE. O pré-tratamento do efluente do TE foi realizado 

fixando a concentração de carvão igual a 1 O g/L, o tempo de mistura igual a 90 minutos, o 

gradiente de velocidade igual a 125 s-\ em pH neutro e com tempo de sedimentação mínimo 

de 8 horas. 

No outro reator, adicionou-se 50 ml com efluente do TE sem prévio tratamento, 

conforme rotina na Indústria Química Dissoltex, que não utiliza o carvão ativado. O reator 

cujo efluente fora pré-tratado será designado de Rc/c e aquele em que o efluente do TE não 

fora pré-tratado de Rs/c. 
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5.9.3 -A adaptação dos microrganismos 

Antes da realização dos ensaios, propriamente ditos, foi necessário adaptar o 

lodo inoculado, uma vez que este foi obtido junto ao sistema de tratamento aeróbio da 

Indústria JOHANN F ABER SI A, localizada na cidade de São Carlos. O lodo foi obtido junto 

a esta indústria devido as suas boas características como baixa concentração de 

microrganismos filamentosos. 

A adaptação foi realizada simultaneamente nos dois reatores adicionando-se em 

cada um deles um volume de lodo de 600 mL, o que corresponde a 20% do volume útil do 

reator13
. Durante 5 dias procedeu-se a adição de efluentes compostos da Indústria Química 

Dissoltex até o preenchimento do volume útil de 3 litros. Durante esta fase de adaptação o pH 

foi mantido em valores próximos de 7 e o oxigênio dissolvido em concentração superior a 5 

mg/L. No 5° dia, ou seja, quando o volume do reator foi totalmente preenchido, análises 

microscópicas foram conduzidas para se verificar, baseando-se em estimativa visual relativa, 

a diversidade da comunidade biológica presente. A presença predominante de microrganismos 

ciliados livre-natantes indicou uma boa adaptação do lodo a água residuária, indicando ainda 

uma alta relação F IM. A partir deste momento inciou-se o descarte e reposição diários de 200 

ml, assim como a realização das análises fisico-químicas. 

5.9.4- Os parâmetros monitorados 

Os parâmetros monitorados, simultaneamente nos dois reatores, o método de 

determinação e a freqüência de análise podem ser verificadas na Tabela 5.2. 

Todas as análises fisico-químicas, com exceção das determinação de pH, OD, Eh 

e temperatura, foram feitas a partir do volume de 200 mL descartado diariamente e segundo o 

Standard Methods for the Examination ofWater and Wastewater (1992), no Laboratório de 

Saneamento do SHS. A determinação de pH, OD, Eh e temperatura foram efetuadas in situ, 

mergulhando as sondas diretamente no interior dos reatores de bancada, conforme Figura 

5.11. 

13 DANIEL, L. A, 1998- Recomendação feita por comunicação pessoal 
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TABELA 5.2 -Parâmetros e freqüência das análises realizadas no ensaio com 

reatores aeróbios de bancada 

Parâmetro analisado Frequência de análise Método utilizado 

Temperatura 2 x por dia~ Tem1ométrico 

pH, OD epE 2 x por dia* Potenciométrico 

DQO solúvel 3 x por semana Espectrofotométrico 

ssv 3 x por semana Gravimétrico 

Nitratos 5 x por semana Espectrofotométrico 

N amoniacal 3 x por semana Titulométrico 

Fósforo Total e Sulfatos semanal Espectrofotométrico 

Óleos e Graxas quinzenal Gravimétrico 

Solventes orgânicos semanal Cromatográfico 

Metais (Cd, Cr, Cu, F e, Mg, Ni, Pb e Zn) semanal Espectrométrico 

* Exceto nos sábados e domingos onde a análise era feita 1 única vez 

FIGURA 5.11 - Determinação de pH, 00, Eh e temperatura no interior dos 

reatores aeróbios de bancada 
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6- APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 - Medições de vazão 

As medições de vazão foram importantes para a determinação das vazões 

médias em cada ponto de alimentação, que serão úteis na determinação da carga orgânica 

aplicada ao sistema e na determinação dos tempos de detenção hidráulica - TDH, nos 

reatores aeróbio e anaeróbio. A medição foi feita na saída do sistema de tratamento (vazão 

total) e na saída do tanque de equalização (vazão da bomba dosadora). Como o tanque de 

aeração é alimentado em dois pontos (conforme Figura 3.9), a vazão média dos efluentes 

advindos do tanque séptico foi calculada pela diferença da vazão média obtida na saída do 

tanque de equalização e na saída do sistema de tratamento. A Figura 6.1 apresenta a variação 

horária da vazão total média. 

Conforme pode ser observado na Figura 6.1 a entrada e saída de efluentes 

industriais no sistema de tratamento ocorre durante aproximadamente 12 horas. Como a 

indústria começa o seu funcionamento as 7:30 e encerra o expediente as 17:00, a vazão 

durante o período noturno pode ser considerada desprezível. Como consequência, o 

tratamento opera com interrupções no fluxo, que é responsável pelo aumento significativo do 

tempo de detenção hidráulico nos reatores. 

Observa-se ainda que o horário em que a vazão é máxima compreende ao 

período de almoço na indústria, onde o restaurante contribui significativamente para o 

aumento da vazão. Os horários de vazão mínima ocorrem, como se esperava, no início e 

após o encerramento da atividade industrial. No final da tarde (17:30) ocorre um aumento da 

vazão, ocasionada, provavelmente, pelas atividades de lavagem dos equipamentos, limpeza 

dos galpões e eventuais banhos de funcionários. 
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A vazão média na saída do sistema de tratamento foi determinada em 7 61 L !h, e 

como a vazão da bomba que recalca água residuária do tanque de equalização para o tanque 

de aeração é praticamente constante, e em média 300 L!h, a vazão média dos efluentes do 

tanque séptico é determinada em 461 L/h. 
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FIGURA 6.1 - Variação horária da vazão média na saída do sistema de 

tratamento. 

De posse desses resultados, e sabendo-se que o volume do tanque de aeração é 

de 130m3 (ECTA, 1989), e que o volume estimado do RALF é de 15m3 pode-se determinar 

o TDH médio e teórico naqueles reatores como sendo: 

T. Aeração: TDHo médio= 130.000 L/761 L.h-1 = 170,83 h x (ld/12 h)= 14 dias 

RALF: TDHo médio= 15.000 L/761 L.h-1 = 19,7h x (ld/12 h)= 1,6 dias 

Observa-se que a vazão do despejo industrial é pequena, quando comparada a 

outros processos industriais e, como conseqüência, o despejo é extremamente concentrado 

no tocante à substâncias tóxicas e sobretudo matéria orgânica. 
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Assumindo um consumo per capita de água de 250 L/d e um coeficiente de 

retomo igual a 0,8 (ABNT, 1986), a água residuária gerada per capita seria de 200 L!d. 

Sabendo-se que a indústria gera efluentes durante 12 horas diárias e, portanto, com uma 

vazão média de 9.132 L!d, a indústria lança águas residuárias equivalentes a uma população 

de apenas 46 pessoas. 

A pequena vazão da água residuária industrial é resultante, em grande parte, do 

programa de minimização de despejos adotado desde a implantação da indústria. Com base 

nesse programa o processo de lavagem dos tachos em que são fabricadas tintas à base de 

água é feito dentro do tanque de decapagem, que acumula 7 m3
, conforme visto no item 

3 .1.1.1. Este processo, aliado a reciclagem dos solventes orgânicos utilizados, é responsável 

por grande redução na geração de água residuária. 

6.2 - Eficiência do sistema na remoção de diversos poluentes 

Os resultados obtidos com o monitoramento dos diversos poluentes, serão 

apresentados a seguir de forma separada, dividindo-os em parâmetros mais usuais e menos 

usuais de monitoramento. 

a)DQO 

A Demanda Química de Oxigênio - DQO é um parâmetro utilizado para medir, 

indiretamente, a quantidade de matéria orgânica presente em determinada água residuária. 

Este teste é muito utilizado para medir a matéria orgânica presente em efluentes industriais 

que contém potencialmente compostos tóxicos inibitórios da atividade microbiana. 

Por ser um teste que utiliza um forte agente oxidante, não apenas a matéria 

orgânica carbonácea e nitrogenada biologicamente degradável serão completamente 

oxidadas, mas também compostos inorgânicos como sulfetos, metais pesados passíveis de 

oxidação (Ferro II, Crômio III, ... ), além de inúmeros compostos orgânicos recalcitrantes. 

A Figura 6.2 apresenta a variação temporal da DQO total em vários pontos do 

sistema de tratamento. A grande variação da DQO no tanque de equalização, é devido, em 

grande parte, a atividade industrial que sazonalmente varia em função das demandas de 

produção. 
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Como o tanque de equalização recebe a água residuária advinda do processo de 

sulfonação de óleos vegetais, que contém elevadas concentrações de óleos/graxas, de amônia 

e de metais; e a água residuária advinda do processo de lavagem dos tambores reciclados, 

que contém detergentes e solventes orgânicos diversos; observa-se naquele local uma 

elevada DQO, tanto total quanto solúvel. 
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FIGURA 6.2 - Variação temporal da DQO total nos diversos pontos de 

amostragem 

A média da DQO total do tanque de equalização é igual a 19784 mg!L, e do 

efluente do tanque séptico igual a 1757 mg!L. A elevada DQO do efluente do tanque séptico 

se deve provavelmente à natureza complexa da água residuária afluente aquele sistema, uma 

vez que não apenas resíduos orgânicos provenientes do restaurante e de sanitários atingem 

aquele tanque, mas também águas residuárias dos laboratórios de controle de qualidade. 

A média da DQO total efluente do tanque de aeração é 2087 mg!L. Já a DQO 

total do efluente final é em média 1.341 mg!L. Com base nesses dados e sabendo-se que a 

bomba recalca efluentes do tanque de equalização numa vazão de 300 L/h durante uma 

média de 6 horas diárias, e que o tanque séptico introduz efluentes no tanque de aeração a 

uma vazão média de 461 L/h durante uma média de 12 horas diárias, pode-se calcular as 
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eficiências do tanque de aeração e do RALF na remoção da DQO total, com base nas cargas 

orgânicas afluente e efluente. 

Carga Afluente: 

19.784 mg/L x 300 L!d x 6 h!d + 1.757 mg!L x 461 L/h x 12 h/d = 45,33 kg/d 

Carga Efluente 

Do tanque de aeração: 2.087 mg/L x 761 L/h x 12 hld = 19,06 kg/d 

Do sistema de tratamento: 1.341 mg/L x 761 L/h xl2 hld = 12,25 kg/d 

Com base nesses cálculos a eficiência média do reator aeróbio na remoção da 

DQO total é de aproximadamente 58%, sendo a eficiência total média do sistema igual 73%. 

A diferença de 15% corresponde, obviamente, a eficiência do RALF e será a resultante de 

dois fatores aditivos: a retenção no RALF de sólidos suspensos advindos do tanque de 

aeração e o consumo de matéria orgânica para o metabolismo heterótrofo. 

O órgão ambiental calcula a eficiência de um sistema de tratamento com base 

nas concentrações afluente e efluente. No caso específico, o órgão ambiental coleta uma 

amostra no tanque de equalização, cuja DQO total média é 19.784 mg/L, e outra na saída do 

sistema de tratamento, cuja DQO total média é de 1.341 mg/L. De acordo com esta 

metodologia a eficiência de remoção aumenta de 73% para um valor "equivocado" de 93%. 

O valor encontrado pode ser considerado "equivocado" porque além da remoção leva em 

conta os efeitos de diluição, wna vez que o sistema de tratamento é alimentado por dois 

pontos distintos (TS e TE), sendo a coleta do órgão ambiental efetuada apenas no TE, onde, 

sabidamente, a DQO é mais elevada. 

Como a legislação ambiental do estado de São Paulo estipula em 80% o mínimo 

de remoção de DQO a ser alcançado por um sistema de tratamento, observa-se que pela 

metodologia empregada pelo órgão de fiscalização um sistema que estivesse abaixo dos 

limites exigidos poderia passar a atender os preceitos legais. 

De fato, quando se considera as cargas para efeito de cálculo da eficiência, 

implicitamente se exclui qualquer efeito de diluição, principalmente nos sistemas operados 

em elevados tempos de detenção hidráulica. Para fins de comparação calcular-se-á o efeito 

de diluição do tanque de aeração considerando, hipoteticamente, a DQO afluente como um 

parâmetro conservativo. 
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DQO = 19784 mg/L 
Q = 300 L/h (6 hld) 

DQO = 1757 mg/L 
Q = 461 L/h (12hld) 

TA 1-+ I RALF I_____. 
DQO= ?mg/L 
Q = 761 L/h (12hld) 
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19.784 mg/L x 300 L/h x 6 h!d + 1757 mg/L x 461 L/h x 12 hld = 761 L/h x 12 hld x DQOEF 

DQOEF = 4.964 mg/L 

Ou seja, considerando apenas o efeito de diluição, a DQO do efluente final seria 

igual a 4.964 mg!L. Como a DQO na saída do RALF é em média 1.341 mg/L, a diferença é 

correspondente a remoção biológica. 

Eficiência de remoção(%)= (4.964- 1.341)/4.964 = 73% 

Observa-se que o cálculo de cargas afluente e efluente conduz ao mesmo 

resultado, e que portanto deva ser o correto para avaliar a real eficiência de remoção do 

sistema de tratamento. O cálculo efetuado pelo órgão ambiental, por levar em conta os 

efeitos de diluição, superestima a eficiência de remoção promovida pelos microrganimos. 

Entretanto, a legislação ambiental brasileira se preocupa com a concentração de poluentes 

lançada, e não com a carga. Sob esta ótica o sistema de tratamento estaria atendendo as 

exigências legais, uma vez que a legislação não se preocupa se a concentração final é 

conseguida em virtude da remoção biológica ou em virtude de efeitos diluidores. 

Segundo VON SPERLING (1996b) esta prática trata de maneira similar o 

grande (alta vazão) e o pequeno (baixa vazão) poluidor, não incentivando, em contrapartida, 

a minimização do consumo de água e da produção de esgotos de uma indústria. Percebe-se 

que a prática de monitoramento com base na concentração não alivia em nada o impacto 

ambiental sobre o corpo receptor, uma vez que a quantidade de poluente (em kg/d) lançada 

será a mesma. 

A Figura 6.3 apresenta a variação temporal da DQO solúvel, sendo a média da 

DQO solúvel do tanque de equalização igual a 9.540 mg/L, e do efluente do tanque séptico 

igual a 13 51 mg/L. A DQO solúvel efluente do tanque de aeração é em média 58 8 mg/L e do 

efluente final igual a 615 mg/L. A eficiência do tanque de aeração e do RALF na remoção da 
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DQO solúvel pode ser calculada, de maneira similar a DQO total, com base nas cargas 

afluente e efluente. 
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9.540 mg/L x 300 L/h x 6 h/d + 1.351 mg!L x 461 L/h x 12 hld = 24,64 kg/d 

Carga Efluente: 

Do tanque de aeração: 588 mg/L x 761 L/h x 12hld = 5,37 kg/d 

Do sistema de tratamento: 615 mg/L x 761 L/h x 12 hld = 5,62 kg/d 
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FIGURA 6.3 - Variação temporal da DQO solúvel nos diversos pontos de 

amostragem 

Portanto, a eficiência do reator aeróbio na remoção da DQO solúvel é em média 

de 78%, sendo a eficiência total do sistema de 77%. Observa-se que o RALF contribui de 

forma negativa para a remoção de DQO solúvel. Isso pode estar ocorrendo, provavelmente, 

devido ao arraste de lodo do RALF, e devido a produção de compostos reduzidos 

(principalmente sulfetos) durante a decomposição anaeróbia. 

De acordo com os procedimentos normalmente utilizados pelos órgãos 

fiscalizadores, a eficiência total do sistema na remoção da DQO solúvel aumentaria de 78% 

para aproximadamente 94%. 
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A Figura 6.4 apresenta a relação entre a DQO total e a DQO solúvel para os 

diversos pontos de monitoramento. Percebe-se que a relação entre DQO total e a DQO 

solúvel para o efluente do tanque séptico apresenta maior uniformidade. De fato, o tanque 

séptico é uma câmara de sedimentação onde a retenção de sólidos suspensos é fundamental 

para que a relação oscile em tomo da unidade. O efluente final também apresenta uma maior 

uniformidade quando comparada ao efluente do tanque de aeração. De maneira similar, a 

retenção de sólidos suspensos no RALF, principalmente dos sólidos suspensos voláteis 

advindos do tanque de aeração, é fundamental para tal comportamento. 

Como era de se esperar, a maior variabilidade ocorre com o efluente do tanque 

de aeração, onde a produção de sólidos suspensos, principalmente os voláteis, dependem de 

vários fatores como tempo de detenção celular, toxicidade do despejo, pH dentre outros. No 

tanque de equalização também ocorre uma certa variação, relacionada à variação das 

características da água residuária, que depende das demandas de produção industriaL 
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FIGURA 6.4 - Relação entre a DQO total e a DQO solúvel nos diversos locais 

de amostragem. 
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b) DBOs 

A DB05 - Demanda Bioquímica de Oxigênio expressa, de maneira aproximada, 

a quantidade de oxigênio consumida por microrganismos aeróbios para oxidar a matéria 

orgânica carbonácea presente na amostra. A quantidade de oxigênio consumida é 

diretamente proporcional à quantidade de matéria orgânica oxidada, o que permite avaliar, 

indiretamente, a quantidade de matéria biodegradável presente na amostra. É importante 

destacar que as frações de matéria orgânica resistentes ou refratárias à oxidação biológica 

aeróbia não serão refletidas pelo teste de DB05. Como este ensaio consiste na incubação, por 

um período de cinco dias, ressalta-se ainda que somente a matéria carbonácea é degradada, 

em uma extensão de aproximadamente 70% (METCALF e EDDY, 1991). 

A Figura 6.5 apresenta a variação temporal da DB05 total, determinada em 

diversos pontos do sistema de tratamento. A média da DB05 total do tanque de equalização é 

7.303 mg!L. Como a DQO total média nesse local é 19.784 mg!L, observa-se que a relação 

DBOsiDQO é em média 0,4. Para o e:fluente do tanque séptico esta relação é de 0,6 uma vez 

que a DBOs média nesse ponto é 809 mg/L. 
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A DB05 média no tanque de aeração é 534 mg!L e no efluente final 315 mg!L e 

as relações DB05/DQO nesses locais são 0.25 e 0.23 respectivamente. METCALF e EDDY, 

(1991) e FERREIRA, (1994), consideram a relação DB05/DQO como um indicador de 

toxicidade e/ou biodegradabilidade, segundo a qual uma relação maior ou igual a 0,6 indica 

uma boa biodegradabilidade, e um valor menor do que 0,3 uma baixa biodegradabilidade 

e/ou alta toxicidade. 

Observa-se que o efluente do tanque séptico apresenta boa biodegradabilidade, 

muito provavelmente devido aos resíduos advindos do restaurante industrial e dos sanitários. 

Os efluentes do tanque de equalização por serem caracterizados pela presença de metais 

pesados, amônia, solventes orgânicos e óleos sulfonados, apresentam uma relação 

DB05/DQO um pouco menor do que 0,5. Este fato pode ser devido a alta concentração de 

amônia que praticamente não é oxidada durante o ensaio de DBOs, mas totalmente oxidada 

no teste de DQO, ou devido à presença dos metais que poderiam ter prejudicado a evolução 

da Demanda Bioquímica de Oxigênio. 

No caso dos efluentes do tanque de aeração e do RALF, a baixa relação 

DB05/DQO encontrada pode ser um indicador de que o sistema de tratamento não está 

removendo a matéria nitrogenada, sobretudo amônia, e tampouco substâncias que exercem 

DQO e de difícil biodegradação, como por exemplo os óleos e graxas presentes. 

Calculando-se a eficiência do sistema na remoção da DB05 tem-se: 

Carga Afluente: 

7.303 mg/L x 300 L/h x 6h/d + 809 mg/L x 461 L/h x 12h/d = 17,62 kg/d 

Carga E:fluente: 

Do tanque de aeração: 534 mg/L x 761 L/h x 12hld = 4,88 kg/d 

Do sistema de tratamento: 315 mg/L x 761 L/h x 12 h!d= 2,88 kg/d 

A eficiência do reator aeróbio na remoção da DB05, é, portanto, de 72%, 

enquanto a eficiência total do sistema é de 84%. A diferença de 12% é a eficiência média do 

RALF na remoção deste parâmetro. 

Com fms de comparação, se duas coletas pontuais, uma no tanque de 

equalização e outra na saída do sistema, forem efetuadas objetivando o cálculo da eficiência 

do sistema na remoção total da DB05, este procedimento forneceria uma eficiência de 96%. 
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Considerando que uma pessoa contribua diariamente com 54 g de DBOs ou com 

92 g de DQO, conforme VERNICK e W ALKER (1980), e sabendo que após o tratamento a 

carga de DB05 e de DQO lançada no ambiente é igual a 2,88 kg/d e 12,25 kg/d 

respectivamente, a indústria química contribui, em termos de DBOs, o equivalente a uma 

população de 53 pessoas. Se a relação é feita em termos de DQO a população equivalente 

aumenta para 133 pessoas. 

c) Nitrogênio Total Kjelhdal 

O Nitrogênio encontra-se presente, nas águas residuárias, principalmente como 

nitrogênio orgânico e amônia livre. Raramente pode ser encontrado na forma de nitrito e 

nitrato, a não ser em efluentes de processos biológicos aeróbios ou em algumas águas 

residuárias industriais específicas. 

O Nitrogênio é um dos macronutrientes mais importantes dentre os requeridos 

para que os processos biológicos sejam bem sucedidos. A ocorrência de nitrogênio orgânico 

em águas residuárias, deve-se, principalmente, à presença de proteínas ou de seus produtos 

de degradação como os polipeptídeos e aminoácidos. A degradação desses compostos e de 

uréia produz amônia livre, que pode indicar, de forma indireta, o estado de degradação da 

água residuária (ALÉM SOBRINHO, 1998). 

As Figuras 6.6 e 6.7 apresentam, respectivamente, as variações temporais das 

concentrações de Nitrogênio Total Kjeldahl e de Nitrogênio Amoniacal em diversos pontos 

do sistema de tratamento. 
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FIGURA 6.6 -Variação temporal do Nitrogênio Total Kjeldahl nos diversos 
pontos de amostragem 
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A Tabela 6.1 apresenta os valores médios das concentrações de NTK, N 

orgânico e N amoniacal nos diversos locais de amostragem. Embora a concentração de NTK 

afluente varie bastante, reflexo das variações de demandas industriais, no TA e no EF a 

variação é menor e similar entre si. 

Tabela 6.1 - Valores médios da concentração das distintas formas de 

Nitrogênio nos diversos locais de amostragem 

Local/Parâmetro NTK N amoniacal N orgânico 
. 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) 

Tanque de Equalização 15701 1252 14449 

Tanque Séptico 39 15 24 

Tanque de Aeração 2613 183 2430 

Efluente Final 2392 250 2142 

*O N1trogêmo Orgânico fOI obtido pela diferença entre o NTK e o N amoniacal 
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FIGURA 6.7- Variação temporal do Nitrogênio Amoníaca! nos diversos locais 

de amostragem 

Com base na Tabela 6.1 pode-se calcular a eficiência de remoção de NTK, N 

amoniacal e N orgânico baseando-se nas cargas diárias afluente e efluente. 
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c.l) Nitrogênio Total Kjeldahl 

Carga Afluente: 

15.701 mg/L x 300 L/h x 6h/d + 39 mg/L x 461 L/h x 12h!d = 28,47 kg/d 

Carga Efluente 

Do tanque de aeração: 2613 mg/L x 761 L/h x 12 h!d = 23,86 kg/d 

Do sistema de tratamento: 2392 mg/L x 761 L/h x 12 h!d = 21,84 kg/d 

A eficiência do reator aeróbio na remoção do NTK é, portanto, de apenas 16%, 

enquanto a eficiência total do sistema é de 23%. A diferença de 7% é a eficiência média do 

RALF na remoção deste parâmetro. 

Ao calcular a mesma eficiência de remoção pelo método utilizado comumente 

pelo órgão ambiental, encontraria-se uma eficiência de remoção irreal de 85%. Observa-se, 

que na realidade 84% da matéria orgânica nitrogenada passa incólume pelo sistema de 

tratamento aeróbio, que como visto apresenta um tempo de detenção hidráulico elevado, cujo 

valor médio é de 14 dias. 

Sabendo-se que a concentração média de SSV no tanque de aeração é igual a 

760 mg/L e que o volume do reator é igual a 130m3
, encontra-se a taxa de carregamento de 

nitrogênio (TCN) a partir da seguinte expressão: 

TCN (kg NTK/kg SSV.d) = Cone. NTK afluente x Ütotal 
Cone. SSVTA X Vreator 

TCN = (28,47 kg/d)/(0,00076 kg/L X 130.000 L)= 0,29 kg NTK/kg SSVTA·d 

GRUPT A e SHARMA (1996) estudando a oxidação biológica em um reator 

operado com um TDH de 1 O dias - de um efluente extremamente concentrado em nitrogênio 

- perceberam uma redução de 99% para 87% na eficiência de remoção do sistema, quando a 

TCN aumentou de 0,135 para 0,30 kg NTK/kg SSVTA·d. 

No presente estudo observa-se que a eficiência de remoção no tanque de 

aeração é muito pequena (16%) para os elevados tempos de detenção mantidos e para a TCN 

média aplicada. 
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c.2) Nitrogênio Amoniacal 

Carga Afluente: 

1252 mg/L x 300 L/h x 6h!d + 15 mg/L x 461 L/h x 12hld= 2,34 kg/d 

Carga Efluente 

Do tanque de aeração: 183 mg/L x 761 L/h x 12hld = 1,67 kg/d 

Do sistema de tratamento: 250 mg/L x 761 L/h x 12hld = 2,28 kg/d 

A eficiência do reator aeróbio na remoção do N -amoniacal é, portanto, de 

apenas 29%, enquanto a eficiência total do sistema é de apenas 2,5%. Isto implica que o 

RALF está contribuindo de forma negativa para a remoção do Nitrogênio Amoniacal. Se 

utilizarmos a metodologia empregada pelo órgão ambiental, a eficiência total de remoção 

aumentaria de 2,5% para 80%! 

A baixa eficiência de remoção do Nitrogênio amoniacal se deve, em grande 

parte, ao processo natural de amonificação que ocorre durante a decomposição anaeróbia no 

RALF e devido a incipiente nitrificação ocorrida no tanque de aeração, conforme se verá em 

resultados posteriores_ Esta amonificação ocorrida no RALF é um grande problema uma vez 

que os limites de emissão de amônia são bem restritos pela legislação ambiental. O limite 

para a emissão de Nitrogênio amoniacal, estabelecido pela Resolução No 20 do CONAMA 

(BRASIL, 1986), é de 5 mg/L. Entretanto, observa-se pela Tabela 6.1 que a concentração 

média de Nitrogênio Amoniacallançada pela indústria química é de 250 mg/L, um valor 50 

vezes maior do que o permitido. 

Observa-se através da Figura 6_7 que a concentração de Nitrogênio amoniacal 

do efluente final é, na maioria das vezes, superior a concentração do Nitrogênio amoniacal 

do efluente do tanque de aeração. Embora o RALF contribua com 7% na remoção do NTK, a 

conversão do Nitrogênio orgânico em Nitrogênio Amoniacal é responsável pela elevada 

concentração de amônia no efluente final do RALF, prejudicando a qualidade do efluente 

final no tocante a este parâmetro. 

Se uma pessoa contribue diariamente com 10 g NTK, e com 6 g N-amoniacal, 

conforme VERNICK e W ALKER (1980), a indústria química lança no ambiente, o 

equivalente a uma população de 2.184 pessoas em relação ao NTK, e o equivalente a 380 

pessoas em relação ao N-amoniacaL Esses cálculos demonstram que o nitrogênio, em suas 

diversas formas, é um dos principais poluentes presente no efluente da indústria química 

Dissoltex_ 
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d) Série de Sólidos 

A Tabela 6.2 apresenta a concentração média dos Sólidos, em suas diversas 

formas e nos diversos pontos do sistema de tratamento. 

TABELA 6.2 - Valores médios da concentração das distintas formas de 

Sólidos nos diversos locais de amostragem 

Tipo de Sólidos I Local Tanque de Tanque Tanque de E fluente 
Equalização Séptico Aeração Final 

Sólidos Totais 79133 443 13487 12643 
Sólidos Totais Fixos 4970 216 1369 1535 
Sólidos Totais Voláteis 74163 227 12118 11108 
Sólidos Suspensos Totais 2662 134 920 481 
Sólidos Suspensos Fixos 447 13 160 100 
Sólidos Suspensos Voláteis 2215 121 760 381 
Sólidos Dissolvidos Totais 76471 309 12567 12162 
Sólidos Dissolvidos Fixos 4523 203 1209 1435 
Sólidos Dissolvidos Voláteis 71948 106 11358 10727 
Sólidos Sedimentáveis 22 ND ND ND 

Obs* em mg/L, com exceção dos Sóhdos Sedimentáveis expressos em mVL 

ND -Não Detectado 

d.l) Sólidos Totais- ST 

Observa-se pela Tabela 6.2 que a concentração de ST afluente ao sistema via 

tanque de equalização é muito elevada. A grande quantidade de ácido sulfürico utilizada no 

processo de sulfonação dos óleos vegetais, aliada a utilização de hidróxido de amônio como 

corretor de pH do óleo sulfonado contribui para a elevada concentração de ST devido a 

formação do sal solúvel Sulfato de Amônia_ 

A eficiência do sistema na remoção de ST é calculada por: 

Carga Afluente: 

79.133 mg/L x 300 L/h x 6h/d + 443 mg/L x 461 L/h x 12h/d=144,89 kg/d 

Carga Efluente 

Do sistema de tratamento: 12643 mg/L x 761 L/h x 12hld = 115,45 kg/d 
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Portanto a eficiência total do sistema é de apenas 20%. Calculando a eficiência 

de remoção pelo método utilizado pelo órgão ambiental encontra-se um valor de 84%, que 

leva mais em conta os efeitos de diluição do que de remoção. A Figura 6.8 apresenta a 

variação temporal da concentração de Sólidos Totais. 
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FIGURA 6.8 - Variação temporal da concentração dos Sólidos Totais nos 

diversos locais de amostragem 

Considerando que uma pessoa contribua com 190 g de ST diariamente 

(VERNICK e W ALKER, 1980), a indústria química libera no ambiente sólidos totais 

equivalente a 607 pessoas. De forma similar a matéria orgânica nitrogenada, os sólidos 

totais, principalmente aqueles dissolvidos e voláteis constituem um importante poluente 

gerado pela indústria. 

d.2) Sólidos Totais Fixos- STF e Sólidos Totais Voláteis- STV 

Percebe-se pela Tabela 6.2 que os STF correspondem a 6%, 10% e 12% dos ST 

presentes nos pontos de coleta tanque de equalização, tanque de aeração e efluente final 

respectivamente. Este aumento na proporção STF /ST pode ser devido a ocorrência de 

mineralização da matéria orgânica a medida que o tratamento biológico prossegue. 

A pequena proporção de sólidos fixos nesses locais talvez seja devido a grande 

quantidade de sulfato de amônia presente no despejo industrial. Durante a execução do 

ensaio de ST percebeu-se que grande quantidade de sal era cristalizada na cápsula de 
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porcelana após a evaporação da água, mas que todo o sal cristalizado desaparecia a medida 

que se submetia a cápsula a 600°C durante o ensaio de STF. Isto indica que o sal sulfato de 

amônia seja volátil a elevadas temperaturas, implicando em baixos valores de STF. 

Já no efluente do tanque séptico a relação STF/ST é de aproximadamente 50%, 

a mesma proporção estabelecida por METCALF e EDDY (1991) para esgotos domésticos 

fortemente concentrados. A Figura 6.9 apresenta a variação temporal da concentração dos 

Sólidos Totais Fixos (a) e Sólidos Totais Voláteis (b), onde percebe-se que na maioria das 

vezes, a concentração de STF efluente do RALF é maior ou igual a concentração efluente do 

TA. E a partir da Tabela 6.2 percebe-se que o RALF, em média, contribui de forma negativa 

para a remoção do STF, devido- provavelmente- ao mesmo efeito de mineralização da 

matéria orgânica. 

A variação temporal dos STV se assemelha muito a variação temporal dos ST. 

A similaridade observada ocorre, provavelmente, porque aproximadamente 94% dos Sólidos 

Totais presentes no tanque de equalização, 90% no tanque de aeração e 88% no efluente 

final são voláteis. Acredita-se que este fato esteja associado a presença de sulfato de amônia, 

o principal componente responsável pela elevada concentração de Sólidos no sistema de 

tratamento. 
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d.3) Sólidos Suspensos - SS 

A Figura 6.1 O apresenta a variação temporal dos Sólidos Suspensos nos 

diversos locais de coleta de amostras. 
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FIGURA 6.10- Variação temporal dos Sólidos Suspensos 

Observa-se que no efluente do tanque séptico a concentração de sólidos 

suspensos é pequena devido a sedimentação ocorrida naquele local. Depois do efluente do 

tanque séptico, o efluente do RALF apresenta, em média, menor concentração de sólidos 

suspensos. Esses sólidos podem ser constituídos principalmente por biomassa desprendida 

do leito fixo, e por precipitados formados, como os sulfetos metálicos em suspensão. 

No tanque de aeração os sólidos suspensos se constituem principalmente de 

microrganismos em suspensão. Entretanto, a presença de precipitados em suspensão, como 

carbonatos, hidróxidos, hidrogenofosfatos não é descartada devido a presença de metais 

naquele reator. 

Embora o tanque de equalização apresente elevadas concentrações de sólidos 

suspensos, devido a formação de precipitados metálicos (principalmente hidróxidos), como 

se verá adiante, na maioria das vezes esses sólidos suspensos não são sedimentáveis, 

dificultando o processo de separação dos mesmos. 
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d.4) Sólidos Suspensos Fixos- SSF e Sólidos Suspensos Voláteis- SSV 

A partir da Tabela 6.2 observa-se que em média 16% dos SS do tanque de 

equalização e aeração são fixos. No efluente do RALF esta proporção aumenta para 20%. 

Isso revela que a maior parte dos SS são voláteis em todos os pontos do sistema de 

tratamento. Os SSF podem ser principalmente metais pesados precipitados nas formas de 

hidróxido (tanque de equalização), de carbonatos e hidróxidos (tanque de aeração), de 

carbonatos, hidróxidos e sulfetos (RALF). A Figura 6.11 apresenta a variação temporal dos 

Sólidos Suspensos Fixos e dos Sólidos Suspensos Voláteis. 
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FIGURA 6.11 -Variação temporal dos SSF (a) e SSV (b) nos diversos locais 

de amostragem 

De particular importância são os SSV presentes no tanque de aeração, uma vez 

que se constituem, em sua maioria, de microrganismos promotores da degradação aeróbia. 

Pela Tabela 6.2 percebe-se que a concentração média de SSV no tanque de aeração é igual a 

760 mg/L e no efluente final igual a 381 mg/L. Observa-se que a variação temporal dos SSV 

se assemelha muito a variação dos SS em todos os locais de coleta, devido a maior parte dos 

sólidos suspensos serem voláteis. A Figura 6.12 e a Figura 6.13 apresentam, 

respectivamente, a variação temporal de FIM calculada a partir da DBOs e da DQO, e a 

relação entre os Sólidos Suspensos Voláteis e os Sólidos Suspensos Totais no tanque de 

aeração. 
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Percebe-se que a relação FIM calculada a partir da DB05 é bastante similar, em 

termos de comportamento, àquela calculada a partir da DQO solúvel. Percebe-se ainda que 

há uma boa correlação entre os SS e os SSV no tanque de aeração. 

Segundo CONW A Y e ROSS (1980), um importante fator que afeta a operação 

do sistema biológico aeróbio é a relação FIM, defmida como FIM= S.!Xvt (em dia-1
), onde S. 

é a DB05 em kg/dia e Xvt é a média da massa de SSV no tanque de aeração (kg). 

Conhecendo-se o volume do tanque de aeração, a concentração média de SSV e a carga 

média de DB05 efluente do tanque de aeração pode-se calcular a relação FIM média do 

sistema: 

FIM= (4,88 kg/d)/(0,00076 kg/L.l30.000L) = 0,05 dia-1 

A relação FIM é igual ao fator de carga orgânica aplicada ao lodo volátil (fv) 

definido por ALÉM SOBRINHO (1998). Segundo o autor, flocos muito pequenos ("pint

point floc") foram sempre observados em baixos valores de ~(<0,2 kg DBO/kg SSV.dia). O 

autor afirma ainda que para valores de f< 0,2 kg DBO!kg SS.dia o sistema aeróbio opera 

sobre condições de endogenia. No presente caso sabendo-se que a concentração média de SS 

no tanque de aeração é 920 mg!L, encontramos o fator de carga f médio como sendo: 

f= (534 mg/L.761 Llh .. 12hldia)/(920 mg/L.l30.000L) = 0,04 kg DBO/kg SS.dia 

Segundo ECKENFELDER Jr (1989), no processo de lodos ativados com 

aeração prolongada, onde objetiva-se o favorecimento do processo de endogenia, a relação 

FIM varia na faixa de 0,05 - 0,15, a idade do lodo de 15 a 35 dias, e a concentração de SSV 

no reator aeróbio de 3000 a 5000 mg/L. Pelos resultados obtidos neste estudo de caso 

observa-se pela Figura 6.12 que a relação F IM não ultrapassou o valor de O, 14; o que permite 

concluir que o sistema opera sob condições de endogenia. 

d.S) Sólidos Dissolvidos - SD 

Observa-se pela Tabela 6.2 e pela Figura 6.14 que a maior parte dos sólidos 

presentes na água residuária da indústria química estão dissolvidos. Por essa razão a Figura 

6.14 se assemelha muito a Figura 6.8. 

Pela Tabela 6.2 percebe-se que 97% dos Sólidos presentes no tanque de 

equalização estão dissolvidos, justificando nossa especulação de que estes sejam sulfato de 

amônia. No tanque de aeração essa relação é de 93% e no efluente final é de 96%, indicando 
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que o RALF produz substâncias microbianas solúveis que prejudicam o melhor desempenho 

daquela unidade. Isso porque a medida que o RALF contribue positivamente com a retenção 

de sólidos em suspensão, produz por outro lado, ácidos acético, butírico, propiônico e 

sulfidrico, além da amônia, que são solúveis e voláteis. 
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FIGURA 6.14- Variação temporal dos Sólidos Dissolvidos nos diversos locais 

de amostragem 

d.6) Sólidos Dissolvidos Fixos - SDF e Sólidos Dissolvidos Voláteis - SDV 

Os SDF representam menos de 12% dos Sólidos Dissolvidos em todos os 

pontos amostrados. De fato a maior parte dos Sólidos Totais, em todos os pontos analisados, 

são Dissolvidos porém Voláteis. Conforme se observa na Figura 6.15 e na Tabela 6.2 os 

Sólidos Dissolvidos Voláteis constituem-se na maior parte dos Sólidos Totais no tanque de 

equalização, tanque de aeração e efluente final. 

d. 7) Sólidos Sedimentáveis 

A maior parte dos sólidos do tanque de equalização não são sedimentáveis. Nos 

demais pontos do sistema de tratamento o ensaio com Cone Inhoff foi negativo em todas as 

análises realizadas. 

No tanque de aeração isto ocorre porque não há a formação de flocos típicos de 

lodos ativados, haja visto que o aumento da relação FIM favorece a floculação. Como será 
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visto adiante, acredita-se a presença de substâncias tóxicas naquele local contribua 

significativamente para a crescimento disperso e para a formação de flocos do tipo "pin

point" (JENKINS et ai. 1993) que não se sedimentam. No efluente do RALF a ausência de 

sólidos sedimentáveis ocorre, provavelmente, devido a retenção biológica dos mesmos nos 

interstícios do leito fixo. Esse fenômeno é responsável pelo aumento significativo do tempo 

de detenção celular (CHERNICHARO, 1996) e da perda de carga no reator. 

A ausência de sólidos sedimentáveis no efluente do tanque séptico é devido a 

sedimentação ocorrida nas câmaras de sedimentação daquele reator. Já no tanque de 

equalização, era de se esperar a presença constante de sólidos sedimentáveis devido a 

formação de precipitados metálicos. Entretanto a fonnação de hidróxidos metálicos no 

tanque de equalização não contribuíram para a formação de sólidos sedimentáveis, na 

maioria das análises realizadas. 
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FIGURA 6.15- Variação temporal dos SDF (a) e SDV (b) nos diversos locais 

do sistema de tratamento. 
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e) Proteínas 

A Figura 6.16 mostra a variação temporal de proteínas nos diversos pontos do 

sistema de tratamento. Percebe-se que grande quantidade de proteínas foi determinada no 

tanque de equalização. Como este local não recebe esgotos domésticos, mas sim rejeitos 

líquidos da sulfonação dos óleos vegetais e do processo de lavagem dos tambores, suspeita

se que o método utilizado para a determinação tenha identificado lipo-proteínas presentes no 

óleo vegetal em abundância naquele locaL 

::::1 
c, 
.s 
"' = 
~ 
0:: 
ú = o o 

3000 ----~~-""'" -·--~~~-·· •"''' 15000 

_._T.Séptico 
13000 

2500 -e-E.Final 
--+--T. Aeração 

11000 
--1111--T .Equalização ::::1 

2000 c, 
9000 .s 

"' = 
1500 7000 ãi 

õ 
0:: 

5000 ú 
1000 g 

u 
3000 

500 
1000 

o +---r-~~~~-+---r--~--+---~~--~---+--~--~--+-1000 
~1> ~1> ~1> ~~< \.~< cff?y ~1;- ~1;- c;,.~?y ).'>.;,~ ).'>.;,~ ).'>~ ~)~ ,~c;? ,..:f->e;--

.$J ,rJ {O ~ ~ <;,~ ,"J ~ ~ ~ {:! ~ <f' ""' "v 
Dia de coleta 

FIGURA 6.16- Variação temporal da concentração de Proteínas nos diversos 

locais de amostragem 

A concentração média de proteínas afluente ao tanque de aeração é 241 mg/L 

via tanque séptico, e 4.655 mg/L via tanque de equalização. Sabendo-se que a concentração 

efluente ao tanque de aeração é 448 mg/L e efluente do RALF é 345 mg/L pode-se calcular a 

eficiência das distintas unidades na remoção desse parâmetro. 

Carga Afluente: 

4655 mg/L x 300 L/h x 6 h/d + 241 mg/L x 461 L/h x 12h/d = 9,71 kg/d 

Carga Efluente 

Do tanque de aeração: 448 mg!L x 761 L/h x 12 hld = 4,09 kg/d 

Do sistema de tratamento: 345 mg/L x 761 L/h xl2 hld = 3,15 kg/d 
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Portanto, a eficiência do tanque de aeração na remoção de proteínas é de 58%, 

sendo a eficiência total do sistema de 68%. A diferença de l 0% é a eficiência do RALF na 

remoção deste parâmetro. Foi visto anteriormente que o sistema de tratamento não remove 

significativamente cargas de nitrogênio. O tanque de aeração remove apenas 15% do N

orgânico afluente ao sistema, sendo 25% a eficiência total de remoção do N-orgânico. 

f) Carboidratos 

A Figura 6.17 apresenta a variação temporal da concentração de carboidratos 

em todos os pontos monitorados. 
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FIGURA 6.17- Variação temporal da concentração de Carboidratos 

A concentração média de carboidratos afluente ao sistema é 42 mg/L via tanque 

de equalização e 233 mg/L via tanque séptico. A concentração efluente do tanque de aeração 

é 103 mg!L e efluente do RALF igual a 52 mg!L. A eficiência de remoção dos carboidratos 

nas diversas unidades do sistema é calculada por: 

Carga Afluente: 

42 mg!L x 300 L!h x 6 h/d + 233 mg/L x 461 L!h x 12h/d = 1,36 kg/d 

Carga Efluente 

Do tanque de aeração: 103 mg!L x 761 L!h x 12 h/d = 0,94 kg/d 

Do sistema de tratamento: 52 mg!L x 761 L/h xl2 hld = 0,47 kg/d 
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Portanto a eficiência do reator aeróbio na remoção de carboidratos é de apenas 

31%, sendo a eficiência do RALF igual a 34%, embora tenha sido visto anterionnente que as 

eficiências do reator aeróbio e do RALF na remoção da DBOs seja igual a 72% e 12% 

respectivamente. 

g) Lipídeos 

A concentração de lipídeos, como era de se esperar, foi bastante elevada no 

tanque de equalização, devido principalmente a grande quantidade de óleos vegetais presente 

naquele locaL A Figura 6.18 apresenta a variação temporal desse parâmetro nos diversos 

locais de amostragem. 
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FIGURA 6.18- Variação temporal da concentração de Lipídeos nos diversos 

locais de amostragem 

A concentração média de lipídeos afluente ao sistema é de 1613 mg!L VIa 

tanque de equalização e de 78 mg/L via tanque séptico. A concentração média efluente do 

tanque de aeração é de 127 mg/L e efluente do RALF de 56 mg/L. De posse desses dados 

calcula-se a eficiência das unidades na remoção deste parâmetro. 

Carga Afluente: 

1613 mg/L x 300 L/h x 6 h/d + 78 mg/L x 461 L/h x 12h/d = 3,34 kg/d 
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Carga Efluente 

Do tanque de aeração: 127 mg!L x 761 L/h x 12 hld = 1,16 kg/d 

Do sistema de tratamento: 56 mg/L x 761 L/h xl2 h/d = 0,51 kg/d 

114 

A eficiência de remoção de lipídeos é de 65% no tanque de aeração e de 20% no 

RALF, sendo 85% a eficiência total do sistema. 

h) Óleos e graxas 

O termo óleos e graxas, embora comumente empregado, deveria ser substituído 

por "resíduos solúveis em n-Hexano", para ser fiel a técnica analítica empregada, uma vez 

que os óleos e graxas constituem-se parte dos resíduos solúveis potencialmente presentes na 

amostra de água residuária analisada. 

Segundo LEFEBVRE et al. (1998), a poluição causada pelos óleos e graxas 

presentes no esgoto doméstico representa no mínimo 25% da DQO total do esgoto. Os 

autores afirmam que a degradação biológica de óleos e graxas é dificultada devido a sua 

baixa solubilidade na água. Esta baixa solubilidade limita a transferência de massa e toma a 

maior parte dos óleos e graxas não disponíveis para os microrganismos. Neste sentido os 

autores fizeram vários estudos e constataram que a saponificação desses resíduos facilita a 

biodegradação por aumentar a transferência desses resíduos da fase líquida para o interior 

das células microbianas. 

Nos ensaios realizados por estes pesquisadores o resíduo saponificado foi 

degradado com uma velocidade de 3 a 4 vezes superior ao resíduo não saponificado, o que 

possibilitou a redução do tempo de detenção hidráulico dos reatores operados em escala real. 

A saponificação é obtida pelo tratamento do resíduo com bases fortes (NaOH, 

KOH), e produz ácidos graxos e glicerol, que por serem mais solúveis aumentam a 

biodegradabilidade do despejo. 

Na indústria química Dissoltex ocorre este fenômeno de saponificação devido a 

adição de hidróxido de sódio para a correção do pH da água residuária do processo de 

sulfonação dos óleos vegetais. A saponificação que ocorre no tanque de equalização é 

refletida no tanque de aeração, onde se observa a constante formação de espuma branca 

devido a intensidade de agitação dos aeradores superficiais. 

A Figura 6.19 apresenta a variação temporal desses resíduos em diversos pontos 

do sistema de tratamento. A concentração média desses resíduos é de 957 mg/L no tanque de 
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equalização, de 173 mg/L no efluente do tanque séptico, de 190 mg/L no efluente do tanque 

de aeração e de 114 mg/L no efluente fmal. 
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FIGURA 6.19 -Variação temporal dos resíduos solúveis em n-Hexano nos 

diversos locais de amostragem 

A eficiência total do sistema na remoção desse poluente, quando calculada pelo 

método utililizado pelos órgãos ambientais é de 88%. Calculando-se a mesma eficiência com 

base nas cargas afluente e efluente tem-se: 

Carga Afluente: 

957 mg/L x 300 L/h x 6 hld + 173 mg!L x 461 L/h x l2hld = 2,68 kg/d 

Carga Efluente: 

Do tanque de aeração: 190 mg/L x 761 L/h x 12 hld = 1,73 kg/d 

Do sistema de tratamento: 114 mg!L x 761 1/h x 12 hld = 1,04 kg/d 

Portanto, a eficiência do tanque de aeração na remoção desse poluente é de 

35%, sendo a eficiência total do sistema de 61%. Percebe-se que o RALF contribui com 26% 

para a remoção de óleos e graxas, devido, principalmente, a retenção ocorrida na superficie 

do leito fixo e nas paredes do reator. 



Capitulo 6- Apresentação dos Resultados e Discussão========= 116 

Embora a eficiência de remoção de óleos/graxas seja de 61%, a Resolução no 20 

do CONAMA (BRASIL, 1986) em seu artigo 21 estipula como limite de emissão uma 

concentração de óleos vegetais e gorduras animais de 50 mg!L, sendo que para óleos 

minerais a concentração não deve superar 20 mg/L. Como os óleos utilizado na indústria 

química e presentes no despejo são, em sua maioria, de origem vegetal observa-se que o 

sistema não está removendo a contento este parâmetro, uma vez que a concentração média 

lançada é de 114 mg/L (2 vezes maior do que o limite permitido). Além do mais, das quinze 

análises efetuadas, em doze a concentração de "resíduos solúveis em n-Hexano" foi superior 

a 50 mg/L, não atendendo, portanto, o padrão de emissão da Resolução n° 20 do CONAMA. 

i) Sulfatos 

Um dos problemas da utilização do ácido sulfürico durante a sulfonação dos 

óleos vegetais é o lançamento de elevadas concentrações de sulfato no sistema de 

tratamento. A Figura 6.20 apresenta a variação temporal de sulfatos em vários pontos do 

sistema de tratamento. 

A concentração média de sulfatos afluente ao sistema é de 54.216 mg!L e as 

concentrações médias efluentes do tanque de aeração e do RALF são, respectivamente, 8.640 

mg!L e 7.992 mg!L A eficiência de remoção deste poluente, se baseada nas coletas pontuais 

na entrada e na saída, seria, em média, de 85%. 

Calculando-se a eficiência de remoção com base nas cargas afluente e efluente 

ao sistema tem-se que: 

Carga Afluente: 

54.216 mg!L x 300 L/h x 6 hld + 14 mg!L x 461 L/h x 12 h/d = 97,66 kg/d 

Carga Efluente: 

Do tanque de aeração: 8.640 mg!L x 761 L/h x 12 hld = 78,90 kg/d 

Do sistema de tratamento: 7.992 mg/L x 761 L!h x 12 h/d =72,98 kg/d 

Portanto, a eficiência média do tanque de aeração na remoção de sulfatos é de 

apenas 19%, sendo 25% a eficiência total média do sistema. Observa-se que a remoção de 

sulfatos no RALF, principalmente devido a redução biológica promovida pelas Bactérias 

Redutoras de Sulfato (BRS), é de apenas 6%. 
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Embora esta porcentagem seja aparentemente pequena, ela corresponde a uma 

remoção de aproximadamente 6 kg Sulfato/dia no reator anaeróbio. Este fato é responsável 

pelo odor inoportuno de gás sulfidrico percebido junto ao sistema de tratamento e as vezes 

nas imediações da Dissoltex. 
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FIGURA 6.20- Variação temporal da concentração de Sulfatos nos diversos 

locais de amostragem 

Sulfatos podem ainda ser removidos através da precipitação química. Sais como 

sulfato de chumbo, sulfato de bário e sulfato de cálcio são insolúveis (principalmente os dois 

primeiros) e apresentam constante de solubilidade (Ks) de 2,2.10-8
, 9,2.10-11 e 2,3.104 mol/L 

respectivamente (VOGEL, 1981). 

KABDASLI et ai. (1995), estudando a remoção de sulfatos a partir de uma 

indústria têxtil, observaram que a precipitação de sulfato de chumbo levou a uma eficiência 

de 100% na remoção do sulfato presente. Tais ensaios foram responsáveis pela redução de 

sulfato de 6870 mg/L para 5050 mg/L, para 480 mg/L e para< lO mg/L quando se usava, 

respectivamente, hidróxido de cálcio, cloreto de bário e nitrato de chumbo como 

precipitantes. Segundo os autores a remoção de sulfatos pela redução microbiológica do 

sulfeto, além de ser incompleta, traz sérios problemas devido a liberação de gás sul:fidrico e 

corrosão de estruturas metálicas no entorno. A remoção de sulfato por tratamento com 

membranas ou por troca iônica além de ser mais onerosa não é aplicada dependendo das 

características da água residuária em questão. 
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Como a concentração média de sulfatos no tanque de equalização é de 54.216 

mg!L, o que corresponde a 0,55 mol!L, a concentração de chumbo necessária para que a 

precipitação ocorra é calculada por: 

PbS04~ B Pb2+ + SOl-

Ks = [Pb2+].[SOl-J = 2,2.10-8 mol/L 

Como [S04
2
-] = 0,55 mol!L :::::> Se [Pb2+] > 4.1 o-8 mol!L haverá precipitação. 

Ou seja, se [Pb2l > 0,0083 mg!L haverá precipitação de sulfato de chumbo. 

Se verá adiante que a concentração média de chumbo no tanque de equalização 

é de 25 mg/L, o que é suficiente para promover a precipitação de sulfato de chumbo. 

Entretanto, como não há dispositivo de separação no tanque de equalização qualquer 

precipitado eventualmente formado é bombeado para o tanque de aeração, onde é mantido 

em suspensão pelos aeradores. 

A partir de 26/05/98, o funcionário responsável pelo sistema de tratamento na 

indústria passou a adicionar cal hidratada diretamente no tanque de aeração para controlar o 

pH e manter a alcalinidade em níveis seguros. Este processo também contribui para a 

remoção de sulfatos através da precipitação de sulfato de cálcio. Como a quantidade de 

sulfatos no tanque de aeração é em média 8.640 mg!L, a concentração mínima de cálcio 

necessária é calculada de forma similar: 

CaS04~ B Ca2+ + so4-Z 

Ks = [Ca2l.[S042
-] = 2,3.104 mol!L 

Como [SOl]= 0,088 mol/L:::::> Se [Ca2+] > 2,6.10-3 mol/L haverá precipitação. 

Ou seja se [Ca2+] > 104 mg!L haverá formação de sulfato de cálcio 

Supondo a cal na forma de Ca(OH)2 (MM = 74 g/mol), conhecendo-se o 

volume do tanque de aeração (130.000 L), a adição no tanque de aeração de 25 kg de cal/d 

seria suficiente para a precipitação de sulfato de cálcio, além de beneficiar o sistema 

biológico através do controle de pH. 

Como a técnica de determinação de sulfatos só detecta sulfatos solúveis (S04
2
-), 

os potenciais sulfatos precipitados, tanto aqueles advindos do tanque de equalização, como 

aqueles formados no tanque de aeração, não contribuem para a concentração de sulfatos 

determinada espectrofotometricamente. 
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j) Metais Pesados 

Os metais investigados neste trabalho foram Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn 

pelo método de Espectrometria de Absorção Atômica. 

A Tabela 6.3 apresenta a concentração média dos diversos metais nos pontos de 

amostragem do sistema de tratamento. 

TABELA 6.3 - Valores das concentrações médias dos metais pesados nos 

diversos locais de amostragem 

Metal/Local T.Séptico T .Equalização T.Aeração E.Final 

Zn (mg/L) 0,3 5,0 0,7 0,4 

Pb (mg!L) 0,2 25,0 4,8 1,2 

Cd (mg/L) 0,01 0,5 0,03 0,01 

Ni (mg/L) ND 3,0 0,3 0,1 

Fe (mg/L) 4,1 117,3 12,3 4,3 

Mn (mg/L) 0,1 2,6 0,4 0,4 

Cr (mg/L) ND 0,3 0,03 0,002 

Cu (mg/L) 0,4 0,5 0,09 0,03 

A variação temporal da concentração dos metais investigados pode ser 

visualizada nas Figuras 6.21 e 6.22. Cada gráfico apresenta no canto superior direito, a 

identificação do metal ao qual ele corresponde. 

A exemplo dos sulfatos, quando se fizer a análise da eficiência de remoção dos 

metais, deve-se entender que a remoção aludida é em termos de transferência do seu estado 

solúvel para o estado de precipitado, pois o ensaio de todos metais foi feito posteriormente à 

pré-filtração das amostras em membranas 0,45 f-Lm. Ressalta-se que embora ocorra a 

mudança de estado, a remoção propriamente dita, não ocorre uma vez que os precipitados 

permaneceram suspensos no tanque de equalização e aeração e eventualmente tem acesso ao 

efluente fmal devido a ausência de dispositivos específicos para retenção desses sólidos. 
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FIGURA 6.22- Variação temporal da concentração dos metais Zinco, Níquel, 
Manganês e Cádmio nos diversos locais de amostragem. 



Capítulo 6- Apresentação dos Resultados e Discussão========= 122 

j.l) Cádmio 

Calculando-se a eficiência média de remoção do metal Cádmio tem-se: 

Carga Afluente: 

0,5 mg/L x 300 L/h x 6 hld + 0,01 mg/L x 461 L/h x 12 hld = 0,95 g/d 

Carga Efluente: 

Do tanque de aeração: 0,03 mg/L x 761 L/h x 12 hld = 0,27 g/d 

Do sistema de tratamento: 0,01 mg/L x 761 L/h x 12 hld = 0,09 g/d 

O tanque de aeração é responsável pela remoção de 71% do metal Cádmio, 

sendo 90% a eficiência total do sistema. A concentração média do metal Cádmio no efluente 

final é de 0,01 mg/L, valor inferior ao limite de emissão estabelecido em 0,2 mg/L pela 

Resolução No 20 do CONAMA (BRASIL, 1986). 

A remoção do Cádmio pode estar ocorrendo no tanque de aeração devido as 

necessidades biológicas, uma vez que é micronutriente essencial em pequenas 

concentrações, e devido a precipitação de hidróxido de Cádmio (Figura 4.6) no tanque de 

equalização. Já a remoção de Cádmio no RALF é devido a precipitação de sulfeto de 

Cádmio extremamente insolúvel (Ks = 1,4.10-28
), que pode ser eventualmente liberado junto 

com o efluente finaL 

A concentração média de Cádmio no tanque de aeração é 0,03 mg/L. O limite 

múümo reportado que causa alguma pertubação em sistemas de lodo ativado convencional é 

de 0,5 mg/L, conforme a Tabela A. 7 do Anexo A. Entretanto, para que ocorra inibição do 

processo de nitrificação biológica, o limite mínimo reportado é bem menor (0,01 mg/L), 

conforme a Tabela A.8 do mesmo anexo. 

Embora o metal Cádmio seja removido nos sistemas biológicos empregados e 

seja lançado em concentrações menores que aquela estabelecida pela legislação ambiental, a 

presença de Cádmio no tanque de aeração pode estar contribuindo para a inibição verificada 

da nitrificação biológica. 

j.2) Cobre 

Calculando-se a eficiência média de remoção do metal Cobre tem-se: 
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Carga Afluente: 

0,5 mg/L x 300 L!h x 6 hld + 0,4 mg/L x 461 L!h x 12 h/d = 3, ll g/d 

Carga Efluente: 

Do tanque de aeração: 0,09 mg/L x 761 L!h x 12 hld = 0,82 g/d 

Do sistema de tratamento: 0,03 mg/L x 761 L!h x 12 hld = 0,27 g/d 

Com base nesses cálculos, a eficiência total do sistema, a eficiência do tanque 

de aeração e a eficiência do RALF na remoção de Cobre é, respectivamente, 91%, 74% e 

17%. 

O Cobre pode estar sendo removido no tanque de aeração devido as 

necessidades da biomassa, se bem que em menor escala, uma vez que é micronutriente 

essencial. Outro processo de remoção é a precipitação como sulfatos básicos, em presença de 

amônia, conforme a equação abaixo. 

(6.1) 

O cobre pode ainda formar hidróxido insolúvel em pH>8, conforme mostra a 

Figura 4.6. Entretanto o Hidróxido de Cobre (li) pode ser dissolvido pela presença de alguns 

complexantes como os ácidos tartárico e cítrico. 

Outro precipitado possível de ser formado no tanque de aeração é o cloreto 

cúprico. A presença abundante de íons cloreto favorece a fomação do sal insolúvel (K5 = 

1.1 0"6
), caso o Cu (I) esteja presente. Entretanto, devido a facilidade de oxidação do Cu (I) 

para Cu (li) é improvável que tal precipitado se forme no tanque de aeração. 

No RALF o cobre pode estar sendo removido devido a precipitação de sulfeto 

de Cobre (li), que é extremamente insolúvel (Ks = 1 o-++), conforme ilustra a seguinte 

equação. 

(6.2) 

Entretanto o precipitado de CuS pode ser dissolvido pela presença de íons 

cianeto devido a formação do complexo tetracianocuprato (I) conforme a equação seguinte. 

2CuS + 8CN- -+ 2[Cu(CN)4t + st (6.3) 
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Como não há indícios de utilização e descarte de cianetos no efluente industrial 

acredita-se que o precipitado de sulfeto de Cobre formado no RALF seja estável e esteja 

contribuindo para a sua remoção. 

A concentração média do metal Cobre no efluente final é 0,03 mg!L e o limite 

de emissão estabelecido pela Resolução no 20 do CONAMA é igual a 1,0 mg!L. Embora o 

lançamento de Cobre esteja de acordo com a legislação ambiental a sua concentração no 

tanque de aeração (em média 0,09 mg/L) pode também estar contribuindo para a inibição dos 

processos biológicos naquele reator. A Tabela A.7 e A.8 estabelece em 0,1 e 0,005 mg/L os 

limites minimos reportados para que haja, respectivamente, pertubação no sistema de lodos 

ativados e inibição da nitrificação biológica. 

Além do mais os efeitos de inibição combinada podem ocorrer, conforme 

descrito por CABRERO et ai. (1998) que constataram sinergismo entre Cobre e Zinco que 

acentuou a inibição do processo de lodos ativados por eles estudado. 

j.3) Crômio Total 

A eficiência de remoção desse metal pode ser calculada com base nas cargas 

afluente e efluente: 

Carga Afluente: 

0,3 mg/L x 300 L/h x 6 hld = 0,54 g/d 

Carga Efluente: 

Do tanque de aeração: 0,03 mg/L x 761 L!h x 12 h!d = 0,27 g/d 

Do sistema de tratamento: 0,002 mg/L x 761 L/h x 12 h/d = 0,018 g/d 

O tanque de aeração é responsável pela remoção de 50% do Crômio afluente ao 

sistema e o RALF é responsável pela remoção de 4 7% desse metal. 

No tanque de aeração pode ocorrer a precipitação do sal insolúvel Cr(OH)3 cujo 

Ks é 2,9.10"29
. Devido ao baixo valor da constante de solubilidade o precipitado de hidróxido 

de crômio IH pode se formar a partir do pH = 5,5 (VOGEL, 1981). Entretanto, o Crômio é 

anfótero e o precipitado dissolve-se no excesso de íons hidroxila (pH> lO), devido a 

formação do complexo tetrahidroxicromato, confonne as seguintes equações: 
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(6.4) 

(6.5) 

A presença de Crômio UI e de fosfatos no tanque de aeração pode liderar ainda 

a formação do precipitado CrP04. Embora este processo remova Crômio UI, é indesejável 

uma vez que contribui para a diminuição de fósforo disponível e essencial para a atividade 

biológica. 

No RALF a remoção de Crômio pode ser devido a precipitação de Hidróxido de 

Crômio lli auxiliado pela presença de sulfetos e/ou carbonatos presentes naquele reator, 

conforme as seguintes equações: 

(6.6) 

(6.7) 

A concentração de Crômio total no efluente fmal (0,002 mg!L) é bem abaixo do 

limite de emissão estabelecido pela legislação ambiental, que é de 0,5 mg!L para Cr6+ e 2,0 

mg/L para Cr3
+. Além disso, a baixa concentração de Crômio total no tanque de aeração 

(0,03mg/L) não deve prejudicar a nitrificação biológica, tão pouco a remoção de matéria 

carbonácea uma vez que os limites minimos reportados como inibitórios desse processos são, 
6" respectivamente, 0,25 mg/L (Cr) e 0,1 mg/L (Crtotal). 

j.4) Ferro 

A eficiência de remoção de F erro é calculada através das cargas afluente e 

efluente às unidades do sistema de tratamento: 

Carga Afluente: 

117,3 mg/L x 300 L/h x 6 h/d + 4,1 mg/L x 461 L/h x 12 h/d =233,8 g/d 

Carga Efluente: 

Do tanque de aeração: 12,3 mg/L x 761 L/h x 12 h/d = 112,3 g/d 

Do sistema de tratamento: 4,3 mg/L x 761 L/h x 12 h/d = 39,3 g/d 
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As eficiências do tanque de aeração e do RALF na remoção de F erro são, 

respectivamente, de 52% e 31%. 

O produto de solubilidade do hidróxido de F erro III é tão reduzido CKs = 

3,8.10-38
) que ocorre a precipitação completa de Fe(OH)3 a partir de pH 3,0 (Figura 4.6). 

Portanto, a remoção no tanque de aeração pode estar ocorrendo devido a formação prioritária 

de hidróxido de Ferro III. Se eventual Fe II estiver presente será oxidado pela elevada 

concentração de oxigênio no tanque de aeração e removido como precipitado de hidróxido 

de Ferro III, embora Hidróxido de Ferro li também seja fonnado em pH superiores a 6,5. 

Acredita-se que a precipitação como hidróxido seja o principal mecanismo de 

remoção do Ferro no tanque de aeração, entretanto a precipitação de fosfato de Ferro III é 

também possíveL Da mesma forma que o metal Crômio tal precipitação consumirá 

hidrogenofosfato disponível para os microrganismos, de acordo com a seguinte equação: 

(6.8) 

Além disso, as precipitações de fosfato, consumindo íons hidrogenofosfato, 

podem contribuir para o abaixamento do pH no tanque de aeração devido ao consumo de 

alcalinidade pelo íon W produzido durante a formação do precipitado. 

No RALF a remoção de Ferro é devido principalmente a formação de sulfeto de 

ferro II (Ks = 4,0.10-19
), tanto a partir do Ferro II quanto do Ferro III, de acordo com as 

seguintes equações: 

(6.9) 

(6.10) 

O limite de emissão para o metal Ferro solúvel é estipulado pela Resolução no 

20 do CONAMA (BRASIL, 1986), em 15 mg!L, e a concentração mínima reportada como 

causadora de problemas em sistemas de lodos ativados é de 1.000 mg/L. Como a 

concentração média desse metal no tanque de aeração é igual a 12,3 mg!L e no efluente final 

é de 4,3 mg!L constata-se que o metal Ferro não causa problemas para a indústria química 

Dissoltex. 
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j.S) Manganês 

A eficiência de remoção do metal Manganês é calculada por: 

Carga Afluente: 

2,6 mg/L x 300 L/h x 6 h/d + 0,1 mg/L x 461 L/h x 12 h/d = 5,23 g/d 

Carga Efluente: 

Do tanque de aeração: 0,4 mg/L x 761 L/h x 12 h/d =3,65 g/d 

Do sistema de tratamento: 0,4 mg/L x 761 L/h x 12 h/d = 3,65 g/d 

Pelos cálculos observa-se que em média a remoção do metal manganês ocorre 

apenas no tanque de aeração com uma eficiência de apenas 30%_ Esta remoção ocorre 

principalmente pela formação do precipitado de hidróxido de manganês II- Mn(OH)2 cujo 

Ks = 4.10-14. Entretanto para que a precipitação ocorra valores de pH maiores do que 9,0 é 

necessário (VOGEL, 1981 ), o que talvez explique a baixa eficiência de remoção desse metaL 

Pode haver ainda a formação do sal fosfato de manganês e amônio que é insolúvel, conforme 

a seguinte equação: 

(6.11) 

Na ausência de amônia livre também é possível a formação do fosfato de 

manganês - Mn3(P04)2 que consome ainda mais íons hidrogenofosfato disponíveis em 

solução. 

A remoção de manganês no RALF poderia ocorrer devido a formação de sulfeto 

de manganês - MnS (Ks = 1.1 o-15
) insolúveL Entretanto o sulfeto formado pode ser 

solubilizado na presença de ácidos orgânicos fracos, como o ácido acético produzido no 

interior do RALF durante a redução biológica dos sulfatos e durante a própria decomposição 

anaeróbia_ 

(6.12) 
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O limite estipulado pela Resolução n°. 20 do CONAMA (BRASIL, 1986) para a 

emissão de manganês solúvel é de 1,0 mg/L, sendo 10 mg/L o limite mínimo reportado para 

que ocorra a pertubação dos processos biológicos no sistema de lodos ativados. Como a 

concentração média de manganês no efluente final e no tanque de aeração é igual a 0,4 

mg/L, observa-se que esse metal está sendo lançado em concentrações compatíveis com a 

legislação ambiental e acredita-se que em tais condições não exerça toxicidade aos processos 

biológicos do tanque de aeração. 

j.6) Níquel 

A eficiência de remoção do metal níquel é calculada através das cargas afluente 

e efluente ao sistema de tratamento: 

Carga Afluente: 

3,0 mg/L x 300 L!h x 6 hld = 5,4 g/d 

Carga Efluente: 

Do tanque de aeração: 0,3 mg!L x 761 L!h x 12 hld =2,74 g/d 

Do sistema de tratamento: 0,1 mg/L x 761 L!h x 12 h!d = 0,91 g/d 

A eficiência do reator aeróbio e do RALF na remoção de níquel é de 49% e 

34% respectivamente. A remoção no reator aeróbio pode ser devido à formação de hidróxido 

de níquel, que é pouco solúvel à medida que o pH aumenta, conforme observado na Figura 

4.6. 

Segundo VOGEL (1981) o precipitado de Ni(OH)2 pode ainda ser dissolvido na 

presença de amônia devido a formação do complexo solúvel hexaminoniquelato (II) 

conforme a seguinte reação: 

(6.13) 

Ressalta-se que a formação do precipitado pode ter ocorrido no tanque de 

equalização e posteriormente recalcado para o tanque de aeração onde permanece em 

suspensão devido a agitação dos aeradores. A remoção de níquel no RALF ocorre 

provavelmente pela formação de sulfeto de níquel insolúvel (Ks=1,4_10-24
). 



Capitulo 6- Apresentação dos Resultados e Discussão========= 129 

j.7) Chumbo 

Calculando a eficiência de remoção de chumbo tem-se: 

Carga Afluente: 

25 mg!L x 300 L/h x 6 h/d + 0,2 mg!L x 461 L/h x 12 h/d =46, 11 g/d 

Carga Efluente: 

Do tanque de aeração: 4,8 mg!L x 761 L/h x 12 h/d =43,83 g/d 

Do sistema de tratamento: 1,2 mg!L x 761 L/h x 12 h/d =10,96 g/d 

A eficiência total do sistema na remoção de chumbo é de 76%, sendo que o 

tanque de aeração e o RALF são responsáveis por 5% e 71% de remoção respectivamente. 

Embora possa ocorrer a formação do precipitado de Pb(OH)2 no tanque de 

aeração e de equalização, o precipitado pode ser dissolvido na presença de excesso de íons 

hidroxila ou de interferentes presentes na água residuária, o que explicaria a pequena 

eficiência de remoção desse poluente no tanque de aeração. 

O hidróxido de chumbo II na presença de excesso de OR forma o complexo 

solúvel tetrahidroxiplumbato (II), conforme a seguinte reação: 

(6.14) 

O sulfato de chumbo formado no tanque de equalização pela presença de 

elevadas quantidades de sulfato pode ser dissolvido no tanque de aeração devido a presença 

de ácidos acético ou tartarárico advindos do tanque séptico. Entretanto, como o reator opera 

sob endogenia, acredita-se que tais complexos não sejam fonnados. 

(6.15) 

(6.16) 

Os precipitados PbC03 e Pb3(P04)2 também podem ser formados no tanque de 

aeração consumindo alcalinidade e íons hidrogenofosfato respectivamente. O Pb3(P04)2 é 
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extremamente insolúvel CKs = 1,5.10-32
) e acredita-se que a remoção de chumbo no tanque 

de aeração esteja ocorrendo, principalmente, às espensas do consumo de íon 

hidrogenofosfato. 

No RALF a remoção de Chumbo (71 %) ocorre predominantemente pela 

formação do sulfeto de chumbo CKs = 5.10-29
), sob condições neutras ou ligeiramente ácidas. 

O precipitado formado (PbS) é preto, estável, e só se decompõe sob ação de um ácido 

mineral forte, devido a liberação de sulfeto de hidrogênio e formação de um precipitado 

branco de enxofre elementar (VOGEL, 1981). 

A concentração média de chumbo efluente ao sistema de tratamento e presente 

no tanque de aeração é de 1,2 mg!L e 4,8 mg!L respectivamente. Como a legislação 

ambiental estabelece, na Resolução n° 20 do CONAMA (BRASIL, 1986), em 0,5 mg Pb/L o 

limite máximo de emissão, constata-se que o efluente industrial está em desacordo com as 

exigências legais. Além desse fato, acredita-se que a presença de metal chumbo em elevada 

concentração no tanque de aeração possa ser o principal responsável pela inibição do 

processo de nitrificação ocorrido naquele local. Pelas Tabelas A.7 e A.8 do Anexo A 

percebe-se que a concentração de chumbo mínima reportada como causadora de pertubação 

ao sistema de lodos ativados e inibitória da nitrificação é respectivamente O, 1 mg!L e 0,5 

mg!L. 

j.8) Zinco 

Calculando a eficiência de remoção de zinco tem-se: 

Carga Afluente: 

5 mg!L x 300 L/h x 6 h/d + 0,3 mg!L x 461 L/h x 12 h/d = 10,66 g/d 

Carga Efluente: 

Do tanque de aeração: 0,7 mg!L x 761 L/h x 12 h/d = 6,39g/d 

Do sistema de tratamento: 0,4 mg!L x 761 L/h x 12 h/d = 3,65 g/d 

A eficiência do tanque de aeração na remoção do metal zinco é de 40%, sendo 

66% a eficiência total do sistema. A remoção no tanque de aeração pode ocorrer tanto devido 

as necessidades microbiológicas, quanto devido a precipitação na forma de hidróxido de 
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zinco em pH básico não superior a 10,0. Em pH > 10, conforme Figura 4.6, o hidróxido de 

zinco se dissolve devido a formação de um complexo solúvel conforme a seguinte equação. 

Zn2
+ + 20R ~ Zn(OH)2-l- (Hidróxido de Zinco) (6.17) 

Zn(OH)2-l- + 20H- ~ [Zn(OH)4f (Tetrahidoxizincato II) (6.18) 

O precipitado Zn(OH)2 pode ainda ser dissolvido em 7<pH<10 pela presença de 

amônia livre, conforme a seguinte reação. 

(6.19) 

No RALF, a remoção de Zinco devido a presença de H2S e conseqüente 

precipitação de sulfeto de zinco CKs = 1.10-23
) é quase completa na presença de acetato 

devido ao deslocamento do equilíbrio no sentido da formação do precipitado. 

(6.20) 

O precipitado ZnS é branco, estável e só se decompõe sob ação de ácidos 

minerais fortes. Acredita-se que devido a pequena quantidade, a maior parte do zinco seja 

removida no tanque de aeração pela precipitação de hidróxidos. 

A concentração de zinco no efluente final e no tanque de aeração é, 

respectivamente, 0,4 mg!L e O, 7 mg/L, e a legislação ambiental determina como limite a 

emissão de 5,0 mg Zn/L. 

Embora a indústria química esteja atendendo os preceitos legais, a presença de 

zmco no tanque de aeração pode estar contribuindo para a inibição do processo de 

nitrificação biológica, uma vez que a faixa de concentração reportada (Tabela A.8 do Anexo 

A) como inibitória é de 0,08-0,5 mg/L. 

k) Compostos orgânicos 

A Tabela 6.4 apresenta a concentração média dos solventes orgânicos 

detectados em distintos pontos do sistema de tratamento. Observa-se que não foi detectado 

solvente orgânico no efluente final. Na maioria das vezes também não foi detectado 

solventes no tanque de aeração, com exceção da diisobutil cetona e do etil glicol que foram 

detectados algumas vezes, conforme ilustra graficamente a Figura 6.23. 
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TABELA 6.4 - Valores médios das concentrações dos solventes orgânicos 

detectados nos diversos locais de amostragem (em ppb -

partes por bilhão~ 1-lg/L) 

TIPO/LOCAL Tanque Tanque de Tanque Tanque de Efluente 

Pulmão Equalização Séptico Aeração Final 

Isopropanona 1117 ND ND ND ND 

Acetato de Etila 1944 595 ND ND ND 

Metil Etil Cetona 3732 1884 ND ND ND 

Etano I 11032 4410 2455 ND ND 

Acetato de Butila 280 ND ND ND ND 

Tolueno 691 228 ND ND ND 

Diisobutil Cetona 1831 385 ND 710 ND 

Etil Glicol 12507 10949 ND 1609 ND 

Butil Glicol 4957 4172 ND ND ND 

Alcool Isoamílico ND 179 ND ND ND 

ND - não detectado 
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FIGURA 6.23 -Concentração média dos solventes orgânicos detectados nos 

diversos locais de amostragem 
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A partir da Figura 6.23 observa-se que, como era de se esperar, o tanque pulmão 

e o tanque de equalização foram os locais onde o maior número de solventes foi detectado e 

em concentrações mais elevadas. A maioria dos solventes detectados no tanque pulmão 

tiveram sua concentração significativamente diminuída no tanque de equalização, com 

exceção do etil glicol e do butil glicol cuja redução foi menor. Essa redução pode ter sido 

devido ao efeito de diluição, uma vez que a água residuária do tanque pulmão so é recalcada, 

na maioria das vezes, para completar o volume de despejos advindos do processo de 

sulfonação dos óleos. Além do mais, a intensa mistura ocorrida no tanque de equalização 

durante a correção do pH, pode favorecer o "stripping" desses solventes organ1cos, 

sabidamente voláteis. 

Embora o sistema de tratamento receba despejos contendo solventes orgânicos, 

especialmente as águas residuárias da lavagem dos tambores, a remoção total da maioria dos 

solventes no tanque de aeração pode ser devido a vários fatores. 

De acordo com a Tabela A 1 O do Anexo A compostos como os álcoois 

alifáticos, cetonas em geral, glicóis, ésteres alifáticos e compostos fenólicos mononucleares 

são em geral biodegradáveis. Todos os compostos orgânicos identificados nesse trabalho 

pertencem às funções orgânicas acima mencionadas. 

A Tabela A 11 mostra que o etano I, o tolueno, o álcool isoamílico e a metil etil 

cetona, que estão presentes no tanque pulmão e tanque de equalização da indústria química, 

são significativamente biodegradáveis e favorecem ainda uma rápida adaptação dos 

microrganismos. Corroborando tal afirmação a Tabela A.12 mostra que os solventes acetato 

de etila, acetato de butila, etano!, metil-etil-cetona e tolueno foram removidos pela 

biodegradação aeróbia (após 15 dias), com eficiências de 69%, 70%, 95%, 91% e 70% 

respectivamente. Estas elevadas eficiências de remoção podem ser comparadas com os 

resultados do monitoramento de solventes orgânicos no tanque de aeração, que opera com 

um TDH médio de 14 dias e que apresentou grande eficiência de remoção para a maioria dos 

solventes afluentes. 

A alta biodegradabilidade daqueles compostos orgânicos detectados na indústria 

química Dissoltex é relatada ainda por MORIT A (1993) que constatou que o principal 

mecanismo de remoção, em reator aeróbio, de compostos fenólicos, de cetonas, de aldeídos e 

de álcoois é a biodegradação. Devido a esta constatação, tais compostos, com excessão do 

tolueno, nem são considerados poluentes prioritários pela agência americana de proteção 

ambiental - EP A 
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Embora a biodegradação de tais compostos seja elevada, o mecanismo de 

"stripping" também pode estar contribuindo para a sua remoção no tanque de aeração. De 

acordo com a Tabela A.9 do Anexo A compostos como o acetato de etila e tolueno são 

removidos tanto por biodegradação como por "stripping", sendo difícil o estabelecimento de 

qual o principal mecanismo. 

A despeito da dificuldade de previsão de qual será o destino prioritário de um 

dado composto, GRUTTNER et al. (1994a) asseguram que compostos cujos valores da 

constante da lei de Henry (Hc) sejam maiores do que 0,003 atm.m3/mol são facilmente 

voláteis e removidos preferencialmente por "stripping". 

Consultando a Tabela A.13 do Anexo A observa-se que dos compostos 

detectados no sistema de tratamento da indústria química, o acetato de etila, o acetato de 

butila, o álcool isoamílico, o etanol e o tolueno apresentam valores de Hc de 0,005; 0,017; 

0,0004; 0,0002 e 0,2 respectivamente. À luz da afirmação de GRUTTNER et. al. (1994a), 

somente o etanol e o álcool isoamílico não apresentam Hc>0,003, e não têm, portanto, 

propensão natural para o "stripping". 

A despeito da menor propensão para o "stripping", é sabido que os álcoois em 

geral são facilmente biodegradáveis, sendo prontamente removidos por degradação aeróbia, 

principalmente nos sistema operados sob endogenia. 

Observa-se nas Tabelas A.7 e A.8 do Anexo A que a toxicidade exibida pelos 

compostos orgânicos aos processos biológicos, em especial à atividade de nitrificação 

biológica, só ocorre em elevadas concentrações. As concentrações consideradas inibitórias 

são de 200 mg/L; > 1000 mg!L, 2.400 mg/L e 18.000 mg/L para o tolueno, metil-etil-cetona, 

álcool etílico e acetato de etila respectivamente. De posse dos resultados do monitoramento 

realizado na indústria percebe-se que nem mesmo no tanque pulmão (local de concentração 

máxima dos solventes orgânicos) tais concentrações são tão elevadas. 

Graças ao programa de minimização e reutilização dos solventes orgânicos 

implantado na indústria desde o seu funcionamento, acredita-se que os compostos 

identificados nesse trabalho e presentes no tanque pulmão não se constituem em uma ameaça 

ao pleno funcionamento do sistema de tratamento em operação. 

Entretanto, pode haver no efluente do sistema de lavagem dos tambores, 

solventes orgânicos que não foram identificados, devido ao método de preparo de amostras 

e/ou das condições operacionais do cromatógrafo pré-estabelecidas. Embora o detector 

utilizado (detector por ionização em chama) seja bastante sensível e de resposta quase 

universal para os solventes orgânicos, para se detectar solventes polinucleares ou 
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organoclorados, por exemplo, o uso de outros detectores ou de outras colunas 

cromatográficas seria fundamental. 

No tocante ao preparo das amostras, o uso de uma simples filtração visando a 

remoção de matéria coloidal e sólidos suspensos, pode ter prejudicado a detecção de 

compostos com alto valor de Kow (Constante de partição Octanol/Água) e facilmente 

adsorvíveis à matéria orgânica suspensa. Para minimizar tal erro, seriam necessários diversos 

estudos, para a escolha da melhor técnica de preparo da amostra (extração simples, extração 

composta, destilação com recuperação, adsorção e recuperação sobre fase sólida ... ). Tais 

estudos demandariam muito tempo, e outros equipamentes não disponíveis durante a 

execução dessa dissertação. Em que pesem as dificuldades apresentadas, pode-se afirmar que 

os solventes identificados no tanque pulmão e de equalização estão realmente ausentes, em 

sua maioria, nos outros locais do sistema de tratamento. 

6.3 - Reator Aeróbio de Mistura Completa 

6.3.1- Variação do pH, potencial redox, OD, temperatura e alcalinidade 

Dos fatores ambientais que influenciam na eficiência dos processos biológicos 

aeróbios, o pH e a alcalinidade, a concentração de oxigênio dissolvido e o potencial redox 

assumem destacada importância. 

A Figura 6.24 apresenta a variação temporal da concentração de OD, da 

temperatura e do potencial redox monitorados in situ no tanque de aeração do sistema de 

tratamento da indústria química. Observa-se que a menor concentração de OD detectada foi 

de 4 mg/L, e que a média da concentração de OD encontrada é de 4,94 mg/L. 

Esta concentração elevada de oxigênio no tanque de aeração pode ser devido a 

estimativa de consumo adicional de oxigênio para a atividade nitrificante, que culminou na 

instalação de 2 equipamentos de aeração de 3,5 HP cada, em um volume útil de 130 m3 

(ECTA, 1989). Entretanto, como a nitrificação é atualmente incipiente, os equipamentos por 

hora fornecem oxigênio muito acima da demanda microbiológica. 

Entretanto, concentrações de OD maiores que 2,0 mg/L devem ser mantidas no 

reator aeróbio para evitar a acumulação de nitritos e a possível inibição da nitrificação pelo 

ácido nitroso e para garantir que todo floco mibrobiano esteja sob condições de aerobiose 

(KORNAROS et al., 1997; VON SPERLLING, 1997). 
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O potencial redox (Eh) no tanque de aeração situa-se na faixa de -50 mV a +50 

mV. Segundo VON SPERLLING (1997), pela Figura 4.7, tal faixa de valores corresponde 

ao ambiente por ele caracterizado como anóxico, ou seja pela ausência de oxigênio 

molecular e pela predominância de nitratos. Entretanto, como visto anteriormente a 

concentração de OD no tanque de aeração é em média 4,94 mg!L, e em que pese este alto 

valor, o potencial redox se situa em faixas relativamente baixas. 

Uma explicação possível para tal fato é a presença de elevada quantidade de 

matéria orgânica naquele reator. Isto porque o Eh mede a relação entre as formas oxidadas e 

reduzidas presentes na massa líquida (equação 4.16). 
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FIGURA 6.24- Variação do Eh, da temperatura e do OD no tanque de aeração 

As formas oxidadas presentes no tanque de aeração e que contribuiriam para a 

elevação do Eh são principalmente 0 2, S04c
2
, N03-, N02- e C02. As formas reduzidas que 

tenderiam a reduzir o valor do Eh são amônia, proteínas (e outras formas de nitrogênio 

orgânico), carboidratos (e outras formas de carbono orgânico), lipídeos, outras formas 

orgânicas mais reduzidas e os próprios microrganismos. 

À luz dessa especulação, um sistema de aeração apresentará potencial redox tão 

maiOr quanto maior for a oxidação/conversão da matéria orgânica presente. Pois a medida 
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que as substâncias oxidadas (S04-2
, N03-, N02- e COz) são produzidas, e a medida que a 

matéria orgânica reduzida é consumida, o Eh se eleva devido ao aumento da relação 3-oxiia,.ed· 

Para tanto, é necessário que a medida do potencial redox seja feita após o processo de 

separação da biomassa, uma vez que os microrganismos também são matéria orgânica na 

forma reduzida, que contribuiriam para a redução no valor do Eh. 

De qualquer forma, pela Figura 4. 7 proposta por VON SPERLLING (1997) 

percebe-se que para que ocorra o processo de nitrificação biológica o potencial redox deve 

ser mais elevado ( + 100 m V a + 3 00 m V) do que aquele observado no tanque de aeração. 

Provavelmente porque nestas condições a concentração de matéria orgânica no reator seja 

pequena o suficiente para possibilitar a competição dos microrganismos nitrificantes com os 

heterótrofos, sabidamente mais competitivos devido ao reduzido valor do f..Lmãx dos primeiros 

(HORAN, 1991; METCALF e EDDY, 1991). 

Segundo METCALF e EDDY (1991) a taxa máxima de crescimento dos 

organismos nitrificantes é significativamente afetada pela temperatura. Observa-se pela 

Figura 6.24 que a temperatura no tanque de aeração, durante os meses monitorados, situou

se na faixa de 16 a 25 oc. Embora a faixa ótima de temperatura para a ocorrência da 

nitrificação seja de 28 a 36 °C, o valor critico para o qual nenhum crescimento de 

microrganismos nitrificantes seja observado é de 4 oc. 
Segundo SPEECE (1996), os sistemas aeróbios apresentariam demandas de 

alcalinidade similares àquelas de sistemas anaeróbios, devido a dissociação do ácido 

carbônico, HzCÜ3, fonnado a partir do COz produzido pelos microrganismos aeróbios. 

Entretanto, a produção de ácido carbônico nos sistemas aeróbios não é uma 

ameaça, justamente porque a concentração de C02 nesses reatores é em geral pequena, 

graças ao "stripping" causado pelos mecanismos de aeração. Sendo que, se um sistema de 

transferência de oxigênio da atmosfera para a fase líquida for eficiente, então o "stripping" 

de gases dissolvidos na massa líquida será ineficiente e vice-versa. 

A partir da Figura 6.25, que apresenta a variação temporal do pH e da 

concentração da alcalinidade no tanque de aeração, observa-se que antes do dia 25/05/98 a 

alcalinidade presente no tanque de aeração era muito pequena, conseqüentemente a variação 

de pH no sistema se situava abaixo da neutralidade. Com os baixos valores de alcalinidade e 

com a queda constante do pH suspeitou-se que a atividade nitrificante pudesse estar 

ocorrendo. Entretanto o monitoramento de nitratos e a elevada DQO naquele sistema 

refutaram tal suposição. 
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Portanto, suspeita-se que a queda de pH no tanque de aeração esteja ocorrendo, 

não devido a atividade de nitrificação, mas devido atividade biológica heterótrofa e a 

deficiente fonte de alcalinidade à bicarbonato. Embora a alcalinidade total afluente ao tanque 

de aeração seja elevada, devido ao elevado pH do tanque de equalização, ela não é suficiente 

para tamponar o sistema aeróbio justamente porque é representada pela presença de íons 

hidroxila (OH). 
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FIGURA 6.25- Variação da Alcalinidade e do pH no tanque de aeração 

De qualquer forma, a manutenção do pH na faixa de 7,0 a 8,0 é essencial para a 

garantia de ocorrência dos processos biológicos, e nesse sentido, a partir de 25/05/98 

recomendou-se que a indústria química passasse a monitorar a alcalinidade à bicarbonato 

dentro do reator aeróbio, adicionando, sempre que necessário, cal hidratada diretamente no 

tanque de aeração para fins de correção do pH e suprimento da alcalinidade. Esta 

recomendação foi prontamente acatada e observa-se o significativo aumento do pH e da 

alcalinidade a partir de 25/05/98. Como se verá nos tópicos seguintes, a correção do pH e o 

monitoramento cuidadoso da alcalinidade do sistema não foram suficientes para propiciar a 

nitrificação no tanque de aeração. 
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A concentração média da alcalinidade à bicarbonato no tanque de aeração é 75 

mg CaC03/L, sendo o pH médio mantido no reator igual a aproximadamente 7,0. Estas 

condições são essenciais para o bom desenvolvimento das atividades biológicas previstas, e 

devem ser mantidas pela indústria química, através do constante monitoramento da 

alcalinidade e adição de cal no tanque de aeração. 

6.3.2- Nutrientes 

A Figura 6.26 apresenta a variação temporal da concentração de fósforo total no 

tanque de aeração. O monitoran1ento desse parâmetro objetivou única e exclusivamente a 

verificação da disponibilidade de nutrientes no reator aeróbio. 

Segundo JENKINS et al. (1993), a relação DB05/N/P de 100:5:1 é considerada 

ideal para o crescimento aeróbio e é baseada na necessidade teórica máxima bacteriana, 

assllll1indo que nessa situação serão produzidos 0,5 gramas de biomassa por grama de DBOs 

removida. Segundo os mesmos autores, uma ligeira deficiência de nutrientes, por exemplo 

relações 100:2,5:0,4, não tem causado maiores problemas e é freqüentemente utilizada em 

muitas indústrias evitando a necessidade de adição externa de nutrientes. 

Segundo os mesmos autores, a necessidade nutricional depende ainda do 9c. Em 

altos valores de ec a ocorrência da respiração endógena, além de demandar menor quantidade 

de nitrogênio e fósforo, propicia a lise celular o que resulta na reciclagem e liberação de 

nutrientes para o meio. Desta forma, menos nutrientes por massa de DB05 removida são 

necessários quando comparado com sistemas operando em baixos valores de ec. 
Sabendo-se que a concentração média da DQO, do NTK e do fósforo total no 

tanque de aeração é de 2087 mg/L, 2613 mg/L e 21 mg/L respectivamente, obtém-se a 

relação DQO:NTK:P como sendo 100:125:1, o que demonstra um excesso da quantidade do 

nutriente nitrogênio e um balanço exato do nutriente fósforo. 

Entretanto, segundo CONW A Y e ROSS (1980), o requerimento de nutrientes 

deve ser expresso se baseando na quantidade de matéria orgânica removida no reator. Sendo 

assim, eles propõem que os requerimentos nutricionais sejam calculados por: 

a) Nitrogênio requerido (em kg/d) = S,/20 

b) Fósforo requerido (em kg/d) = Sr/100 

Sendo Srt a DB05 total removida em kg/d 
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No presente estudo verificou-se que a remoção da DBOs no tanque de aeração 

ocorre, em média, a uma taxa de 12,74 kg/d, o que resultaria, segundo CONW AY e ROSS 

(1980), em uma demanda de nitrogênio de 0,64 kg/d e de fósforo de 0,13 kg/d. Com relação 

ao nitrogênio observa-se pelos tópicos anteriores que as cargas de NTK e N-amoniacal 

afluentes ao tanque de aeração são 28,47 kg/d e 2,34 kg/d respectivamente. 

Percebe-se ainda que as cargas de NTK e de N-amoniacal efluentes do tanque 

de aeração são, respectivamente, 23,86 kg/d e 1,67 kg/d, valores muito superiores àqueles 

necessários para a remoção biológica da matéria orgânica. 

No caso do fósforo, a concentração média efluente do tanque de aeração é de 21 

mg!L, o que corresponde a uma carga efluente de 0,19 kg/d. Ou seja o fósforo efluente do 

reator já é por si só maior do que aquele necessário para a remoção da DBOs no próprio 

reator aeróbio. Presume-se, portanto, que a disponibilidade de nutrientes no tanque de 

aeração seja suficiente para que a atividade biológica ocorra a contento. 
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FIGURA 6.26- Variação da concentração de fósforo no tanque de aeração 

NOW AK et al. (1996) estudaram o impacto da deficiência de fósforo sobre a 

nitrificação biológica. Eles constataram que uma estação de tratamento, operada com uma 

taxa de carreamento orgânico (TCO) igual a 1 kg DQO/m3.dia e com uma concentração de 

fósforo no efluente do reator aeróbio igual a 0,02 mg!L, apresentou deficiências na formação 

de nitratos, que foi superada a partir da adição de ácido fosfórico. 
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Segundo os autores, durante a deficiência de fósforo houve um acúmulo na 

concentração de nitritos, o que os fez concluir que as Nitrosomonas foram menos afetadas 

pela deficiência do que as Nitrobacter. 

De acordo com NOW AK et al. (1996), nas condições de TCO aplicada ao 

sistema (1 kg/m3 .d), esperar-se-ia total nitrificação da carga de nitrogênio afluente. No 

presente estudo de caso a TCO aplicada é igual a: 

TCO (kg/m3 .d) = DOOtata~totai 
V reator 

TCO = 45,33 kg/dia = 0,35 kg/m3.dia 
130m3 

(6.21) 

Percebe-se que a taxa de carregamento orgânico aplicada ao tanque de aeração 

da indústria química é aproximadamente l/3 daquela considerada por N OW AK et al. (1996) 

como sendo suficiente para a total nitrificação. Como não há deficiência de fósforo no 

tanque de aeração, nem - como se verá adiante - acúmulo de nitritos, especula-se que a 

nitrificação não esteja ocorrendo devido a presença de substâncias tóxicas. 

6.3.3- Determinação da taxa de consumo de oxigênio - OUR 

A taxa de consumo de oxigênio foi obtida a partir de amostra tomada 

pontualmente do tanque de aeração nos dias de campanha de amostragem. As Figuras C.l a 

C.l5 do Anexo C apresentam os gráficos da depleção da concentração de OD bem como a 

determinação das taxas de consumo de oxigênio. A Figura 6.27 apresenta a variação 

temporal da taxa de consumo de oxigênio (OUR) e da relação FIM (calculada a partir da 

DB05) no tanque de aeração. 

Pode-se observar grande similaridade entre o comportamento da relação F IM e 

da OUR. Excluindo-se alguns pontos a relação se toma praticamente direta, ou seja, à 

medida que a relação FIM aumenta a OUR aumenta, uma vez que com maior disponibilidade 

de alimento (biodegradável e expresso em termos de DB05), maior será a taxa específica de 

consumo de oxigênio. 
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Observa-se que, em média, o valor de OUR e de FIM são respectivamente 10,2 

mg OD/g SSV.h e 0,055 dia-1
. A relação FIM, expressa como DQO solúvel ou DBOs, indica 

- como visto anteriormente, que o sistema opera em média sob condições de endogenia. E os 

baixos valores da taxa de consumo de oxigênio além de demonstrarem a predominância de 

endogenia, podem estar indicando ainda alguma inibição dos processos biológicos. 
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FIGURA 6.27- Variação da taxa de consumo de oxigênio (OUR) e da relação 

FIM (calculada a partir da DBOs) no tanque de aeração 

MORITA (1993), plotando a taxa específica de utilização de oxigênio pelo 

tempo de detenção celular, observou que houve um aumento da mesma até o tempo de 

detenção celular de 9 dias, segundo ela, provavelmente devido à remoção do substrato. Com 

o aumento deste tempo de detenção celular a atividade dos microrganismos, medida pela 

taxa de utilização específica de oxigênio, começou a diminuir, possivelmente devido a 

respiração endógena. Para o tempo de detenção celular de 15 dias o valor da taxa de 

utilização específica de oxigênio foi detenninado pela autora em 130 mg Oig SSV.h. 

No presente trabalho, considerando-se o tempo de detenção médio de 14 dias, o 

valor da taxa de utilização específica de oxigênio variou de 2 a 18 mg 02/ g SSV-T A.h sendo 

a média igual a 10,2 mg Oig SSV-TA.h. Este valor médio representa apenas 8% do valor 

encontrado por MORIT A (1993), em tempo de detenção similar. Embora as características 
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do despejo sejam diferentes, a baixa taxa de utilização de oxigênio encontrada no TA da 

Dissoltex, pode estar indicando toxicidade aos microrganismos. 

V árias trabalhos tem sido publicados mostrando a viabilidade do uso da taxa de 

consumo de oxigênio como uma ferramenta útil na avaliação rápida, porém indireta, da 

toxicidade de um despejo (ORTHON et al, 1995; SURMACZ-GORKSA et al. 1995, BEL et 

al. 1996 e XU e HASSELBLAD, 1995). BEL et ai. (1996) utilizaram um teste, baseado na 

taxa de consumo de oxigênio dissolvido para verificar a toxicidade da água residuária tratada 

aerobiamente, que consistiu na reaeração sucessiva de uma amostra do tanque de aeração na 

presença e na ausência de substâncias químicas potencialmente tóxicas aos processos 

aeróbios. Após os autores observarem o comportamento da taxa de consumo de oxigênio na 

ausência e na presença de tóxicos, eles determinaram a porcentagem de inibição de acordo 

com a diferença entre a taxa de consumo de oxigênio antes e depois da injeção da substância 

tóxica. 

Como os teste respirométricos em geral são feitos em tempos relativamente 

curtos (variando de 30 a 90 minutos), deve-se ter em mente que somente os efeitos imediatos 

serão indicados. Efeitos de longa duração, como a adsorção de metais aos flocos, não são 

computados neste ensaio. Portanto, a presença de substâncias tóxicas que levariam um tempo 

maior para agir, seriam mascaradas na análise de um efluente rico em material 

biodegradável. E como a demanda carbonácea ocorre preferencialmente à nitrogenada, a 

existência de tóxicos, particularmente inibitórios do processo de nitrificação, não serão 

identificados se a amostra contiver elevado teor de matéria orgânica carbonácea 

biodegradável. Embora esta limitação exista, a reciproca é verdadeira. Ou seja, a observação 

do decréscimo na taxa de consumo de oxigênio de amostras com elevada matéria orgânica, 

certamente implicará na posterior inibição da atividade nitrificante. 

No presente estudo, a média dos valores da taxa de consumo de oxigênio, das 

amostras coletadas no tanque de aeração da indústria Dissoltex é bem inferior àquela 

determinada por BEL et al, (1996) no 21 o dia de um reator aeróbio isento de substâncias 

tóxicas. Enquanto a OUR no reator de controle (isento de substâncias tóxicas) era igual a 

64,6 mg 0 2/g SSV.h, a OUR determinada na presença de substâncias tóxicas era igual a 21,1 

mg Oz/g SSV.h, ou seja uma redução de 68%. 

SURMACZ-GORKSA et ai. (1995) também utilizaram a OUR para avaliar a 

inibição da oxidação de amônia a nitrito, e de nitrito a nitrato. Inicialmente eles 

determinaram a OUR total tomando-se uma alíquota da amostra do tanque de aeração e 

avaliando o comportamento do decaimento do oxigênio com o tempo. Posteriormente eles 
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adicionaram a outra amostra coletada no mesmo local substâncias inibidoras dos processos 

de nitritação (oxidação da amônia a nitrito) e nitratação (oxidação de nitrito a nitrato) para 

que somente a OUR relativa as bactérias heterótrofas pudesse ser detenninada .. Com base na 

comparação dos dois resultados eles determinaram a taxa de consumo de oxigênio para a 

nitrificação, e por conseguinte a taxa de nitri:ficação. Nesse ensaio eles comprovaram que a 

OUR devido apenas a nitrificação se apresentou em valores muito baixos, levando-os a crer 

que o processo de oxidação biológica do nitrogênio estava sendo inibido. Segundo os autores 

a medida que a concentração de amônia aumentou de 5 mg/L para 15 mg/L a OUR diminuiu 

de 40 mg OD/L.h para 25 mg OD!L.h, devido ao aumento da inibição das bactérias 

Nitrosomonas pela amônia livre na forma não ionizada. 

No caso da Dissoltex, a OUR média obtida (7, 7 mg ODIL.h) é muito baixa 

comparada aos resultados apresentados por BEL et al (1996) e por SURMACZ-GORKSA et 

aL (1995) uma vez que é relativa a oxidação tanto da matéria orgânica carbonácea quanto de 

uma eventual oxidação da matéria nitrogenada. Isto reforça a hipótese de que esteja 

ocorrendo inibição dos processos biológicos no tanque de aeração, tanto na remoção da 

matéria orgânica carbonácea quanto na nitrogenada através da nitrificação biológica. 

6.3.4- Exame microscópico 

Os ensaios microscópicos realizados a partir de amostras coletadas no tanque de 

aeração revelaram a ausência de flocos estruturados, a predominância de bactérias dispersas 

com diversas morfologias (bacilos delgados, cocos, diplococos, bacilos curvos), a ausência 

de protozoários e rotíferos. Em suma, em todas as amostras analisadas apenas bactérias 

estavam presentes e em suspensão, sem a formação de agregados característicos de 

floculação. E embora tenha ocorrido a predominância de bactérias em suspensão, 

aparentemente o número e a diversidade de tais indivíduos foi pequeno quando comparados 

com amostras de lodos ativados convencionais, mesmo aqueles operados na fase endógena. 

As Figuras 6.28 a 6.30 apresentam algumas fotografias dos exames 

microscópicos realizados, e a Tabela 6.5 apresenta os resultados, obtidos por simples análise 

visual, de todas análises realizadas. 
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TA BELA 6.5 - Resultados dos exames microscópicos realizados a partir de 

amostras coletadas no tanque de aeração. 

Microrganismo/Dia da Coleta 16/03/98 

Bactérias isoladas em suspensão ++++ 

Bactérias coloniais + 

Bactérias filamentosas ++ 

Protozoários rhizópodos + 

Protozoários flagelados + 

Protozoários ciliados livre-natantes + 

Protozoários ciliados fixos + 

Rotíferos + 

Nematóides + 

Fungos unicelulares (levedos) + 

Flocos compactos + 

Flocos tipo "pint-point" ++ 

Flocos filamentosos + 

Convenção: Ausência: + 
Rara presença:++ 
Presente em frequência elevada:++++ 
Presente em frequência média:+++ 

06/05/98 24/07/98 

++++ ++++ 

+ + 

++ ++ 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+++ ++ 

+ + 

FIGURA 6.28 - Bactérias com diversas morfologias - Ínicroscopia de contraste 

de fase (ocular 10, objetiva 100 e zoom de 1,25). 
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FIGURA 6.29- "Pin-point floc" presente no tanque de aeração- microscopia 

de contraste de fase (ocular 10, objetiva 100 e zoam de 1,25) 

FIGURA 6.30 - Bactérias filamentosas com grânulos intracelulares -

microscopia de contraste de fase (ocular 10, objetiva 100 e 

zoam de 1,25). 

Da Tabela 6.5 e das Figuras 6.28 - 6.30 pode ser constatado a ausência de 

protozoários e de rotíferos que são núcrorganimsos, segundo JENKINS et ai. (1996), 

indicadores de toxicidade. Segundo os autores, a ausência de ciliados e rotíferos em elevados 

tempos de detenção celular é forte indício de toxicidade, uma vez que tais microrganismos 

são os primeiros a sofrer o impacto de substâncias tóxicas . Os mesmos autores asseguram 

ainda que a ausência de protozoários aliada à ausência de flocos pode implicar em toxicidade 
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aguda do despejo ou da predominância de condições adversas, tais como pH fora da faixa 

ideal ou baixas concentrações de OD. 

Em estudo realizado por MADONI et al (1996), constatou-se que algumas 

espécies de protozoários foram altamente sensíveis à presença dos metais Cd, Cu, Pb, Zn e 

Cr. Tais metais, como visto, estão presentes no tanque de aeração, e no caso específico do 

metal chumbo, em elevada concentração. Como as condições operacionais do tanque de 

aeração (pH, OD, temperatura, concentração de nutrientes) estão dentro das faixas 

recomendadas, acredita-se que a presença de metais pesados seja responsável pela ausência 

de protozoários, de rotíferos e de floculação no reator aeróbio da indústria química. 

De acordo com ECKENFELDER Jr, (1989) a característica da água residuária é 

fundamental para o predomínio de um dos três tipos de lodo: "Nonbulking", "Filamentous 

bulking" e "pin-point floc". Segundo o autor águas residuárias de indústrias químicas e 

têxteis, por apresentarem toxicidade em um determinado grau, inibem o crescimento e a 

floculação de microrganismos, favorecendo, por conseguinte, o crescimento disperso 

(bactérias isoladas em suspensão) e o "pin-point floc". 

Embora, segundo JENKINS et al. (1993), a ausência de floculação pode ser 

ainda devido a elevada intensidade de aeração, acredita-se que a ausência de flocos bem 

estruturados e a predominância de flocos pontuais seja devido a toxicidade do despejo 

industrial, haja visto que protozoários e rotíferos são amplamente encontrados em sistemas 

onde o crescimento disperso ocorre. 

As bactérias filamentosas encontradas na amostras, continham grânulos 

intracelulares. Tais grânulos são, possivelmente, glóbulos de enxofre, o que caracteriza tais 

bactérias como aquelas do grupo do enxofre (Thiotrix). Segundo JENKINS et al (1993) a 

deficiência de nutrientes (N e/ou P) propicia o crescimento de bactérias filamentosas como a 

Thiotrix. Entretanto, como visto anteriormente, as exigências nutricionais no tanque de 

aeração estão sendo plenamente satisfeitas, no tocante a presença de fósforo e nitrogênio. 

6.3.5- Classificação da água residuária em função do valor da taxa de remoção 
de substrato (k) 

Segundo ECKENFELDER Jr. e MUSTERMAN (1994), uma água residuária 

pode ser classificada em facilmente biodegradável, moderadamente biodegradável e 

pobremente biodegradável em função do valor da taxa de remoção do substrato - k. Os 
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autores sugerem que a equação 6.22 seja utilizada para cálculo de valor de k com base no 

conhecimento da concentração de substrato afluente e efluente ao sistema aeróbio, do tempo 

de detenção celular vigente e da concentração de microrganismos presentes no tanque de 

aeração. 

~º- S) = k. .S 
Xv. T So 

So e S: concentração do substrato afluente e efluente ao sistema 

Xv: concentração de SSV no reator aeróbio 

k: taxa de remoção de substrato 

-r: tempo de detenção hidráulica 

(6.22) 

Sabendo-se que o tempo de detenção hidráulica médio no tanque de aeração é 

de 14 dias, e que a concentração média de SSV é igual a 760 mg/L, pode-se calcular o valor 

de k conhecendo-se a concentração de DBOs afluente e efluente ao reator aeróbio. Para 

cálculo da concentração da DB05 afluente ao sistema (So) será feito um balanço de massa 

para admitir a contribuição advinda tanto do tanque de equalização quanto do tanque séptico. 

~
DB05 = 809 mg!L 
O =461 L/h 

DB05 = 7303 mg!L 

o= 300 L/h ... , TA I ... 

DB05 afluente (So) = 7303 mg/L.300 L!h + 809 mg/L.461 L/h= 3.369 mg/L 
761 L/h 

Sabendo que a DB05 efluente do TA é em média 534 mg/L, calcula-se o valor 

de k pela expressão 6.22: 

(3.369 mg/L- 534 mg/L)/(760 mg/L.l4 dia)= k(534 mg/L/3.369 mg!L) 

k = 1 68 dia-1 

' 

Segundo ECKENFELDER & MUSTERMAN (1994), quanto maior o valor de 

k mais biodegradável é o despejo, de forma que valores de k situados na faixa de 16- 30 d-1 

são facilmente biodegradáveis como aqueles efluentes de indústrias de bebidas e de 

laticínios. Valores de k situados na faixa de 8 - 15 d-1 correspondem a resíduos 

moderadamente biodegradáveis como aqueles efluentes de indústrias de papeL E finalmente, 
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para valores inferiores a 6 d- 1 o resíduo é considerado pobremente biodegradável, como 

aqueles efluentes de indústrias químicas e têxteis, ou ainda, no caso do resíduo ser 

notoriamente biodegradável, significa que alguma inibição ao processo de biodegradação 

esteja ocorrendo. 

Como percebe-se o valor de k calculado para a indústria Dissoltex é menor do 

que 6 d-1 indicando que o resíduo é considerado pobremente biodegradável, ou ainda, que a 

presença de substâncias tóxicas esteja inibindo os microrganismos e impedindo uma maior 

biodegradabilidade. Isto porque, embora ocorra remoção de 58% da DQO total, 78% da 

DQO solúvel e 72% da DBOs no reator aeróbio, o tempo de detenção celular mantido no 

reator é extremamente elevado para que a DQO solúvel e a DB05 efluentes daquele reator 

seJam maiores do que 500 mg/L. 

A suspeita de toxicidade levantada aqui, não apenas sobre os microrganismos 

nitrificantes, é coerente com a ausência de floculação e de maior diversidade morfológica 

dos microrganismos, bem como com a pequena taxa de consumo de oxigênio evidenciada no 

tanque de aeração. 

6.3.6- A vali ação da nitrificação biológica 

A Figura 6.31 apresenta a variação temporal de nitratos e nitritos efluentes do 

tanque de aeração e de nitratos presentes no efluente finaL Observa-se pela pequena 

quantidade de nitratos presente no tanque de aeração, que a nitrificação biológica não ocorre 

de forma satisfatória naquele reator que foi projetado para remover tanto a matéria orgânica 

carbonácea, quanto a nitrogenada. 

Em que peso os elevados tempos de retenção celular, a baixa relação F 1M e as 

boas condições operacionais vigentes (pH, OD, temperatura e nutrientes), a maior parte do 

nitrogênio efluente do tanque de aeração está presente nas formas de nitrogênio orgânico e 

amoniacaL 

As concentrações médias de nitratos e nitritos, efluentes do tanque de aeração, 

são 5,2 mg/L e 0,014 mg!L respectivamente. Isto equivale a uma carga diária, efluente do 

tanque de aeração, de 0,047 kg nitrato/dia e de 0,00013 kg nitrito/dia respectivamente, 

considerando a vazão média de 761 L/h e 12 horas/dia de funcionamento. 
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Sabendo-se que a quantidade de NTK afluente e efluente ao tanque de aeração é 

em média 28,45 kg/d e 21,98 kg/d respectivamente, podemos através de um balanço de 

massa, estimar a perda de amônia por "stripping" dentre do tanque de aeração. 

Q.[NTK]afluente- Q.[NTK]efluente- Q.[N03- + N02-] =carga NH3 perdida por "stripping" 

Substituindo os valores tem-se: 

28,45 kg/d- 21,98 kg/d- 0,047 kg/d- 0,00013 kg/d = 6,42 kg/d 

Portanto, 6,42 kg de amônia/d é eliminada no tanque de aeração por outros 

mecanismos que não o da oxidação microbiológica, e que se supõe ser principalmente pelo 

mecanismo de "stripping". 
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FIGURA 6.31 -Variação da concentração de nitratos e nitritos no tanque de 

aeração 

Com esta consideração assume-se aqui que nenhuma desnitrificação ocorra no 

tanque de aeração, dado as elevadas concentrações de oxigênio dissolvido observadas 

naquele reator. 
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Entretanto, se ocorresse desnitrificação no tanque de aeração, este fenômeno 

deveria ser levado em conta no balanço de massa, subtraindo da suposta carga de amônia que 

sofreu "stripping" o valor do nitrogênio perdido como N2, NO ou N20. 

Outra forma de remoção é a incorporação de nitrogênio à biomassa presente 

dentro do reator aeróbio. Entretanto, o teste de NTK é feito digerindo a amostra não filtrada, 

de forma que se esta incorporação ocorrer, estará sendo levada em conta no cálculo de NTK 

efluente. 

Observa-se que, em média, 77% do NTK atravessa incólume o tanque de 

aeração. Dos 23% removidos naquele reator, apenas 0,16% é removido pelos processos de 

oxidação a nitrito e nitrato, sendo mais de 99% do NTK removido por outras vias que não a 

nitrificação. 

Acredita-se que o "stripping" de amônia no reator aeróbio ocorra devido a 

manutenção de pH próximos a neutralidade, devido ao elevado grau de agitação promovido 

pelos aeradores superficiais, e devido as temperaturas relativamente elevadas típicas de 

países tropicais. 

Pode-se calcular a taxa de oxidação da amônia (mg N/g SSV.h) a partir da 

seguinte expressão (assumir-se-á a nitrificação incompleta): 

TN =Cone (N03- + NO?L._Q 
SSVTA·f· Vreator 

(6.23) 

Onde f e a fração dos SSV que correspondem aos microrganismos nitrificantes. 

O valor de f pode ser estimado a partir da Tabela 4.2 proposta por METCALF e EDDY 

(1991) de acordo com a relação DB05/NTK vigente no reator aeróbio. 

Como a relação DBOs!NTK no tanque de aeração é menor do que 0,5 será 

considerado um valor defigual a 0,35. Substituindo tem-se: 

TN = 5,214 mg/L x 761 L/h 0,11 mgN 
760 mg!L x 0,35 x 130.000 L g SSV.L 

DAHL et ai. (1997), operando reatores biológicos combinados para promover a 

nitrificação e a desnitrificação de um efluente industrial com alta salinidade constataram que 

o processo de nitrificação se estabilizou com uma TN = 2 mg N/g SSV.h. 

Percebe-se que a TN encontrada pelos autores, trabalhando com um efluente 

industrial, é aproximadamente 18 vezes superior àquela encontrada neste trabalho. Embora 



Capitulo 6- Apresentação dos Resultados e Discussão ======= 152 

os efluentes sejam diferentes, a água residuária utilizada por DAHL et al. (1997) apresenta 

elevadas concentrações de sais dissolvidos (20 g Cr!L) e ainda assim foi possível obter uma 

concentração de amônia no efluente menor do que 8 mg/L. 

Esses resultados demonstram que o processo de nitrificação na indústria 

química é realmente incipiente. Tanto devido à TN encontrada quanto à concentração de N

amoniacal efluente do tanque de aeração. 

6.3.6.1- Verificação dos fatores intervenientes na nitrificação 

a) pH, OD, Temperatura e Nutrientes 

De posse dos resultados do monitoramento do pH, ODe temperatura no tanque 

de aeração, pode-se verificar se esses fatores ambientais influenciam positivamente ou 

negativamente na taxa de crescimento dos microrganismos nitrificantes. Segundo 

METCALF e EDDY (1991), a equação (4.8), transcrita abaixo, corrige o valor do 1-Lmáx 

conhecendo-se os valores de pH, OD e temperatura predominantes no reator aeróbio. 

, 0.098.(T-15) DO [1 o 8"" (7 2 H)] 1-lmáx~l-!mãx-e . . - , ;);)_ , -p (4.8) 
K02 +DO 

Sabendo-se que os valores médios de pH, OD e temperatura no tanque de 

aeração são, respectivamente, 6,98; 4,94 mg/L e 20,2 oC; e adotando os valores de K0 e l--imá." 

iguais a 1,3 e 0,5 dia-\ respectivamente, (METCALF e EDDY, 1991), encontra-se que o 

valor de 1-l' má." é igual a 0,54 d-1
. O valor encontrado, que é maior do que o 1-Lmáx padrão, 

demonstra que os fatores ambientais vigentes no tanque de aeração contribuem para o 

aumento da taxa de crescimento dos microrganismos nitrificantes, e por conseguinte para a 

ocorrência da nitrificação biológica. 

Segundo METCALF e EDDY (1991) o coeficiente 1-l'mãx se refere ao 

crescimento total dos microrganismos nitrificantes e que, embora as Nitrosomonas sejam as 

limitantes do processo, a relação que melhor exprime a idade do lodo mínima para a 

ocorrência da nitrificação é: 

(6.24) 
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Sendo Kd o coeficiente de respiração endógena 

Neste sentido, a partir do valor de f.L' máx obtido, e adotando ~ = 0,05 dia-1 

(METCALF e EDDY, 1991), encontra-se que o tempo de detenção celular mínimo 

necessário para que a nitri:ficação ocorra no tanque de aeração, levando em conta os fatores 

ambientais ali vigentes, é de aproximadamente 2 dias. 

Como o tempo de detenção celular médio no sistema em operação é de 14 dias, 

e sabendo-se que não há deficiências nutricionais (P e N), suspeita-se que outros fatores 

(como efeitos tóxicos) estejam coibindo o crescimento das bactérias nitrificantes, haja visto o 

baixo teor de nitratos no reator aeróbio. 

b) Relação C/N e Relação FIM 

A relação DB05/NTK no tanque de aeração é em média (534 mg/L)/(2613 

mg/L) = 0,204. Segundo METCALF e EDDY (1991) a fração de microrganismos 

nitrificantes diminui a medida que a relação DB05/NTK aumenta. Nesse sentido, a partir da 

Tabela 4.2 observa-se que se DB05/NTK = 0,5 a fração nitrificante é de 0,35. Isto posto, de 

acordo com a relação C/N a fração de microrganismos nitrificantes no tanque de aeração 

seria maior do que 35% do SSVTA· Entretanto, as microscopias realizadas e o monitoramento 

de nitratos indicam que há presença de poucos microrganismos nitrificantes no tanque de 

aeração. 

Segundo ALÉM SOBRINHO (1998), o fator de carga aplicada ao lodo- f, é 

utilizado como parâmetro para que se obtenha a nitrificação em processos de lodos ativados, 

de acordo com a Tabela 4.3 proposta pelo mesmo autor. Calculando-se o valor de f tem-se: 

f= Carga DBOs afluente ao reator aeróbio (kg/d) (6.25) 
Cone. SS no reator aeróbio (kg/L) x Volume reator (L) 

f= 17.62 kg/d = 0,147 kg DBO!kg SSTA.d 
0,00092 kg/L X 130.000 L 

De acordo com a Tabela 4.3, em uma temperatura de 20 oc o fator de carga 

máximo a ser aplicado ao sistema deve ser de 0,38 kg DBO!kg SSTA.d. Nessa condição o 

tempo de detenção celular mínimo necessário para a ocorrência da nitri:ficação seria de 3 

dias, onde se teria 33% de crescimento diário de novos microrganismos nitrificantes. 



Capitulo 6- Apresentação dos Resultados e Discussão ========= 154 

O fator de carga aplicado ao sistema não chega a 50% do valor máximo 

recomendado para a temperatura média predominante no reator aeróbio da indústria química. 

E além do mais o tempo de detenção celular é em média 14 dias, valor 4 vezes superior ao 

recomendado por ALÉM SOBRINNHO (1998). 

E mesmo com f< fmá.x e com 8c >> 8c mín observa-se que a nitrificação não 

ocorre, o que corrobora a tese de inibição do processo de nitrificação por substâncias tóxicas. 

c) Toxicidade por Amônia livre (NH3) 

ANTHONISEN (1976) mostrou que as bactérias nitrificantes são sensíveis a 

amônia livre na sua fonna não ionizada NH3. Segundo o mesmo autor, a concentração de 

amônia livre (FA) pode ser calculada pela equação 4.9, transcrita abaixo: 

F A (mg!L) = 17 X N-amoniacal (mg/L) X 1 opH 
14 (KJKw) + 10pH 

(4.9) 

Sendo KJKw = e(6.344/273 + oC) 

Sabendo-se que a concentração média de N-amoniacal no tanque de aeração é 

de 183 mg!L e que o pH e a temperatura média são, respectivamente, 6,98 e 20,2 °C, calcula

se o valor de F A utilizando a equação 4.9: 

FA (mg!L) = 1 214 x 183 x 106
·
98 

eC6.3441273 + 2o.2) + 106.98 
= 2.1221.109 = 0,85 mg NH3/L 

2,4938.109 

Segundo estudo realizado por ANTHONISEN (1976), abaixo de 0,3 mg NH3/L 

nenhuma inibição da nitrificação foi detectada, sendo que em 2,8 mg NH3/L houve 100% de 

inibição. 

Entretanto, segundo GUPTA & SHARMA (1996) as concentrações mínimas de 

amônia livre que inibiram as Nitrosomonas e as Nitrobacter em ensaios realizados pelos 

autores foram, respectivamente, 10 mg/L e 0,1 mg/L. De acordo com este estudo, e de 

acordo com a Figura 4.5 proposta por ANTHONISEN (1976), a concentração de amônia 

livre no reator aeróbio da indústria química estaria propensa a inibir as bactérias oxidadoras 

de nitrito a nitrato. 
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Entretanto, como não houve acúmulo de nitrito no reator aeróbio, pelo fato de 

ter havido uma incipiente formação de nitratos naquele reator, suspeita-se outros agentes 

estejam inibindo a primeira fase da nitrificação, que é justamente o processo de oxidação da 

amônia a nitrito. 

De acordo com ANTHONISEN (1976), a concentração de ácido nitroso livre 

(FNA) pode ser calculada de forma similar aquela descrita para a amônia livre, a partir da 

equação 4.10 transcrita abaixo: 

FNA (mg!L) = 46 x N-No,- (mg/L) 
14 K. X 10pH 

K. = e(-2.3001273 + oC) 

(4.10) 

Sabendo-se que a concentração média de nitritos no tanque de aeração é de 

0,014 mg!L, e que o pH e temperatura média são, respectivamente, 6,98 e 20,2°C, calcula-se 

a concentração de FNA presente no reator aeróbio: 

FNA (mg/L) = 46. O,Ol4mg/L 
14_ e(-2.3ool273 +20.2) _ 106.98 

FNA (mg!L) = 1,23.10-5 mg/L 

De acordo com ANTHONISEN (1976), a concentração mínima de FNA que 

causa inibição às Nítrobacter é de 0,2 mg/L. Portanto, acredita-se que a fonnação de FNA no 

tanque de aeração não é uma ameaça ao sistema de remoção biológica de nitrogênio. 

Entretanto, o efeito inibitório persiste, uma vez que nitratos não são 

predominantes no tanque de aeração. A partir do momento que medidas corretivas forem 

tomadas para propiciar a primeira fase da nitrificação, o monitoramento da concentração de 

nitritos deve ser rigorosamente implantado, uma vez que a elevada concentração de amônia 

presente no tanque de aeração pode inibir o processo de oxidação de nitritos a nitratos. Se 

essa inibição ocorrer, nitritos serão acumulados no meio, podendo aumentar, 
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conseqüentemente, a concentração de FNA no reator, causando a inibição da segunda fase da 

nitrifícação, que é a oxidação de nitrito a nitrato. 

e) Toxicidade por metais pesados 

A concentração média de metais solúveis presentes no tanque de aeração, bem 

como os limites mínimos reportados como inibidores da nitrifícação biológica, são 

apresentados na Tabela 6.6. 

TABELA 6.6 - Concentrações médias dos metais presentes no tanque de 

aeração e limites mínimos reportados como inibidores da 

nitrifícação (mg!L) 

Metal Cd C r Cu F e Mn Ni Pb Zn 

Cone. média 0,03 0,03 0,09 12,3 0,4 0,3 4,8 0,7 

Limite mínimo 0,01 0,25* 0,005 NR NR 0,25 0,5 0,08 

reportado** 

NR- não reportado 

* Crômio Hexavalente 

** Adaptado de ECKENFELDER Jr. (1989), MORITA (1993), METCALF e 

EDDY (1991), ANTHONISEN (1976) e GRUTNER et. aL (l994b) 

A partir da Tabela 6.6 observa-se que a maioria dos metais, com exceção do 

ferro e do manganês cujo limite não é reportado, e do crômio cujo limite reportado é para o 

Cr (VI) e a determinação feita leva em conta o crômio total presente, apresentam-se acima 

dos limites mínimos reportados como causadores de algum tipo de inibição na nitrifícação 

biológica. 

Embora a maioria dos metais foram reportados individualmente, salienta-se que 

os efeitos combinados (aditivos e sinérgicos) podem intensificar o efeito inibitório, conforme 

demostrado em estudos feitos por ANTHONY e BREIMHURST (1981) e por WONG et aL 

(1978) apud PRAKASH et al. (1996). 
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Entretanto, acredita-se que o metal chumbo, devido a elevada concentração no 

tanque de aeração, e os metais cobre e zinco, devido ao sinergismo na inibição (CABRERO 

et al., 1998) sejam os principais responsáveis pela inibição observada. Embora o metal 

cádmio também tenha sido reportado como extremamente tóxico aos processos 

microbiológicos, a sua presença no tanque de aeração foi detectada com uma freqüência bem 

inferior aos demais. 

Enquanto o metal chumbo é preferencialmente encontrado na água residuária da 

sulfonação de óleos vegetais, devido ao problema já mencionado de corrosão do reator onde 

são sulfonados os óleos vegetais, os outros metais são preferencialmente advindos dos 

processos de lavagem dos tachos onde são fabricadas as tintas a base de água. 

Como a produção de óleos vegetais sulfonados é mais freqüente do que a 

produção de tintas, o que reflete inclusive uma maior concentração de chumbo encontrada no 

tanque de equalização e no tanque de aeração, acredita-se que o descarte de águas residuárias 

advindas do processo de sulfonação seja o principal responsável pela inibição do processo de 

nitrificação. 

Como o tempo de detenção celular no tanque de aeração é elevado, e ainda 

assim nenhuma adaptação dos microrganismos foi observada, entende-se que o pré

tratamento dos efluentes do tanque de equalização seja uma opção a ser estudada para 

minimizar a presença de tais metais tóxicos naquele reator. Este pré-tratamento pode ser 

feito de várias maneiras, sendo a precipitação química e a adsorção com carvão as mais 

utilizadas. 

Embora a adição de hidróxido de sódio no tanque de equalização possa 

contribuir para a formação de precipitados metálicos, não se observou, na maioria das vezes, 

sólidos sedimentáveis naquele local. Além do mais, não existe nenhum dispositivo de 

separação sólido-líquido no tanque de equalização. 

Portanto, para mitigar a inibição da nitrificação observada, estudos com carvão 

ativado em pó- CAP, foram realizados objetivando-se a remoção dos metais da fase líquida. 

A adição de carvão nas condições ótimas, como será visto posteriormente, possibilitou uma 

significativa remoção de metais da fase líquida, principalmente do chumbo, melhorando por 

conseguinte o processo de nitrificação simulado nos reatores de bancada. 
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f) Toxicidade por solventes orgânicos 

Como o monitoramento de solventes orgânicos no tru~que de aeração revelou 

que somente a diisobutil cetona e o etil glicol es+..avam presentes em uma freqüência muito 

pequena e em concentrações menores ainda (0,71 mg/L e 1,69 mg/L, em média, 

respectivamente), acredita~se que os solventes orgânicos mais utilizados na h~dústria 

química, e monitorados neste trabalho, não sejam os causadores da i11ibição da nitrificação. 

Até porque as concentrações i..·übitórias dos solventes orgânicos comumente 

utilizados pela Dissoltex, e report...adas amplamente em literatura, são muito mais elevadas do 

que aquelas repor-..adas para os me+..ais pesados (veja Tabela A.8). Além do mais a maioria 

dos solventes identificados no tanque pulmão e de equalização da in.dústria química tem uma 

propensão para serem biodegradados e/ou volatilizados. 

Acredita-se, port..a'1to, que a maioria dos solventes orgâ.'1icos que atinjam o 

tanque de aeração sejam facilmente volatilizados devido a elevada potência dos aeradores, e 

biodegradados devido ao elevado tempo de detenção celular e a baixa relação F /l\1 vigente_ 

6.4 - Reator Anaeróbio de Leito Fixo - RALF 

6.4.1- Variação do OD, pH, a!calinidade e En no RA.LF 

A análise do pH, OD e Eh ao longo do leito fixo do RALF só foi possível devido 

a montagem do sistema de coletas concebido e ilustrado na Figura 5 _l_ Para fills de 

i..'lterpre+..ação dos resultados, o RALF foi dividido em duas partes: parte A e parte B. 

Foi denominada de A aquela parte do R...;\LF onde o fluxo é descendente, local 

onde ocorre a entrada dos efluentes do ta..'lque de aeração. A parte onde o fluxo é ascendente 

e onde ocorre a saída dos efluentes do RALF~ foi denominada de B. Portanto~ os gráficos a 

seguir apresen+..am os resultados que expressam a variação de pH, OD e En ao longo das 

diferentes alturas do R..~·F (10 crr1~ 35 em e 65 em a partir de fb .... lldc falso) nas duas partes 

do reator. 
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6.4.1.1- Potencial Redox - Eh 

A partir da Figura 6_32 percebe-se que o potencial redox do RALF é muito 

menor do que o observado no tanque de aeração. Percebe-se ainda que na parte A, 

correspondente a altura 10 em (ou seja junto ao fundo falso que suporta o lei1o ~xo do 

reator), o Eh é mais negativo do que nas alturas superiores (35 em e 65 em). 

Na altura de 10 em o potencial permanece praticamente invariável,. com o valor 

de aproximadamente- 350 m V, enquanto nas alturas mais superiores na parte A o potencial 

varia bastante, devido principalmente, a variação do Eh no tanque de aeração. 
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FIGURA 6.32- Variação do Eh ao longo das alturas na parte A do RALF 

LEMMER et al. (1997), monitorando o plL a temperatura, o OD e o ~ ao 

longo das alturas do leito fixo de um reator projetado para promover a desnitrificação de um 

despejo, encontraram que nas camadas superiores do filtro (20 em abaixo do topo do leito), o 

potencial redox variou na faixa de +200 mV a +300 mV. Para camadas mais profundas (80 

em abaixo do topo do leito )7 o potencial redox encontrado foi de + 100 m V. 

O potencial redox encontrado por estes pesquisadores é bem mais elevado do 

que o encontrado no RALF, principalmente nas alturas mais superiores do leito. Isto 

provavelmente esteja ocorrendo porque o afluente do filtro monitorado por LEMMER et aL 

(1997) apresentava elevadas concentrações de nitrato, devido a eficiente nitrificação que 

ocorria no sistema de lodos ativados de montante. 
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Como o potencial redox é o reflexo do equilíbrio entre espécies oxidadas e 

reduzidas presentes no meio, observa-se que quanto mais negativo o seu valor, maior é a 

predominância de espécies mais reduzidas. Por isso o potencial redox nas camadas 

superiores do leito do RALF (65 em e 35 em) é mais elevado, uma vez que o líquido advindo 

do tanque de aeração contém substâncias mais oxidadas (02, C02, sol-, N03-... ). Entretanto, 

como no tanque de aeração da indústria química não ocorre a nitrificação, o potencial redox 

naquele reator é relativamente baixo, comparado, por exemplo, aos estudos realizados por 

LEMMER et aL (1997). 

À medida que o oxigênio vai sendo consumido por microrganismos 

facultativos, e à medida que as substâncias mais oxidadas vão sendo reduzidas devido a 

completa exaustão de oxigênio molecular, o potencial redox vai diminuindo ao longo do 

RALF. Tanto devido ao consumo de C02, S04
2

- e N03-, quanto pela formação de compostos 

reduzidos como C~, S2
- e NH3. Nesse sentido, na altura junto ao fundo do RALF (10 em), o 

potencial redox é característico de ambientes estritamente anaeróbios, conforme diagrama 

proposto por VON SPERLLING (1994) apresentado na Figura 4. 7. 

A Figura 6.33 mostra que a variação do potencial redox na parte B não é tão 

intensa quanto na parte A, mesmo para as alturas de 35 em e 65 em. O potencial redox 

permanece, para qualquer altura, praticamente invariante no valor de -350 mV. Acredita-se 

que isto ocorra devido a estabilização da atividade microbiológica, devido a quantidade de 

sulfatos no efluente, que permite a seleção de bactérias redutoras de sulfato e a 

predominância de valores de Eh propícios a redução biológica de sulfatos a sulfetos. 
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FIGURA 6.33- Variação do Eh ao longo das alturas na parte B do RALF 
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6.4.1.2- Oxigênio Dissolvido - OD 

A Figura 6.34 apresenta a variação da concentração de OD ao longo das alturas 

na parte A do RALF. Na parte B do RALF em todas análises efetuadas não foi detectada 

concentração de OD ao longo de qualquer altura. 

Observa-se que na altura de 65 em a concentração de OD, embora bem menor 

do que aquele observada no tanque de aeração, oscila em tomo de 1,0 mg!L e é a maior 

concentração observada no leito do RALF. O consumo de oxigênio nessas alturas superiores 

é feito, principalmente, pelos microrganismos facultativos advindos do tanque de aeração. À 

medida que o fluxo caminha ao longo do leito, em regime que se supõe predominantemente 

"plug-flow", o oxigênio vai se exaurindo, até a total exaustão, como observado na maioria 

das análises efetuadas junto ao :fimdo falso do RALF (altura de 10 em). 
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FIGURA 6.34- Variação do OD ao longo das alturas na parte A do RALF 

LEMMER et aL (1997), encontraram nas camadas superiores do filtro por eles 

monitorados (20 em abaixo do leito) uma concentração de OD que se situou na faixa de 4,0 

mg/L, decrescendo rapidamente a zero nas camadas mais pro:fimdas. Segundo os autores, o 

consumo de oxigênio nas camadas superiores, é devido, principalmente, as bactérias 

heterótrofas facultativas, que são capazes de usar tanto o oxigênio quanto o nitrato como 
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aceptor de elétrons. Como o oxigênio é o oxidante preferido, a desnitrificação só se iniciaria 

após o seu total consumo. 

Como será visto adiante, na altura de 65 em predominam microrganismos com 

caracteristicas semelhantes aqueles observados no tanque de aeração, bem como 

microrganismos com faculdades para a desnitrificação; sendo que na altura de 1 O em 

predominam microrganismos estritamente anaeróbios como aqueles que promovem a 

redução de sulfato a sulfeto. 

A predominância, nas alturas supenores do RALF, de microrganismos com 

morfologias semelhantes aos microrganismos desnitrificantes, parece corroborar a hipótese 

de LEMMER et al. (1997), uma vez que se tais microrganismos não fossem capaz de se 

desenvolverem na presença de oxigênio, eles não seriam detectados no RALF uma vez que a 

concentração de nitratos naquele local é pequena. Ou seja, mesmo na ausência de nitratos, 

constata-se a presença de microrganismos desnitrificantes nas alturas superiores do RALF, 

onde a concentração de OD oscila de O a 1,26 mg!L, e onde o potencial redox é mais 

elevado. Entretanto, embora tais espécies estejam presentes, elas por hora não estão 

promovendo a desnitrificação, e promovendo o seu metabolismo através do uso do OD 

presente. 

6.4.1.3 - pH e Alcalinidade 

As Figuras 6.35 e 6.36 apresentam a variação do pH ao longo das alturas nas 

partes A e B do RALF, respectivamente. Observa-se que o pH no RALF é, na maioria das 

vezes, menor do que o pH afluente. Esse resultado é compatível com aqueles obtidos por 

LEMMER et al. (1997) e não era esperado, uma vez que a atividade de redução de sulfatos, 

em abundância no RALF, contribui para a geração de alcalinidade e elevação do pH. 

O pH do efluente final do sistema de tratamento varia na faixa de 6,5 a 7,5; 

sendo que a Resolução no 20 do CONAMA (BRASIL, 1986) estabelece a obrigatoriedade de 

lançamento de águas residuárias com o pH na faixa de 5,0 a 9,0. 

Com relação a alcalinidade, observa-se pela Tabela 6. 7 que o efluente do RALF 

apresenta, na maioria das vezes, valores de alcalinidade, tanto total quanto à bicarbonato, 

maiores do que os valores afluentes. Este fato é interessante e ocorre porque a atividade de 

redução biológica de sulfato, desenvolvida com intensidade no RALF, deve predominar 

sobre a atividade anaeróbia geradora de ácidos fracos. 
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FIGURA 6.35- Variação do pH ao longo das alturas na parte A do RALF 
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FIGURA 6.36- Variação do pH ao longo das alturas na parte B do RALF 
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TABELA 6.7- Variação temporal da alcalinidade total (AT), da alcalinidade a 

bicarbonato (AB) e do pH, no efluente fmal (EF) e no efluente 

do tanque de aeração (TA) 

Parâmetro AT (mg/L) AB (mg/L) pH 
Data/Local EF TA EF TA EF TA 

18/Mar 160 21 130 8,4 7,05 6,35 
14/Abr 149 62 82 16 6,92 6,22 
28/Abr 124 31 62 5 6,64 6 
06/Mai 139 26 67 o 6,8 5,56 
12/Mai 180 21 72 o 6,77 5,58 
19/Mai 206 60 103 21 6,89 6,54 
26/Mai 180 190 113 134 7,41 7,9 
15/Jun 242 187 157 146 6,9 7,2 
25/Jun 144 113 87 72 7,08 7.12 
24/Jul 247 139 144 77 7,14 7 
10/Set 232 206 130 103 7,06 7.16 
Média 182 96 104 53 6.97 6.6 

A geração de alcalinidade pode ser compreendida a partir da análise da equação 

6.26, pela qual percebe-se claramente o consumo de prótons durante a atividade de redução 

dos sulfatos. 

(6.26) 

A atividade de redução de nitratos também é responsável pelo consumo de íons 

hidrogênio e produção de alcalinidade, conforme pode ser observado pelas equações 6.27 e 

6.28. Entretanto, a nitrificação no tanque de aeração é incipiente para que a desnitrificação 

no RALF ocorra com intensidade suficiente, ao ponto de ser a principal atividade 

responsável pelo aumento da alcalinidade. 

(6.27) 

(6.28) 

Uma das vantagens da geração de alcalinidade no RALF é o tamponamento da 

água residuária, e manutenção do pH do efluente final em valores próximos a neutralidade, 

essencial para a ocorrência dos processos biológicos e para a satisfação dos preceitos legais. 
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Segundo LEMMER et al. (1997), os baixos valores de pH nos interstícios do 

leito fixo do reator anóxico, podem ser resultantes da presença do gás carbônico gerado, que 

abaixa o pH do meio devido ao seu aprisionamento ocasionado pela grande quantidade de 

biomassa presente. A desvantagem dos baixos valores de pH, segundo os autores, é devido 

ao acúmulo dos intermediários N20 e N02- no meio. 

De acordo com BAUMANN et aL (1997); GLASS et al. (1997), ABERLING e 

SEYFRlED (1992) e GARRIDO et aL (1998), os intermediários N02-, N20 e NO podem 

inibir o crescimento das bactérias desnitrificantes. ABERLING e SEYFRlED (1992) 

sugerem que o mecanismo de inibição seja devido a produção do ácido nitroso livre (HN02) 

em condições de baixo pH. 

Outro fato interessante levantado por LEMMER et aL (1997) é o de que os 

microrganismos heterótrofos facultativos (capazes de respirarem tanto na presença de 

oxigênio quanto na de nitrato) promovem a redução incompleta do nitrato, de forma que 

nitrito sempre acaba sendo acumulado no meio. Isto implicará na formação do ácido nitroso 

livre e inibidor se o pH no reator for muito reduzido. 

6.4.2- Exame de microscopia 

O exame de microscopia, realizado nas partes A e B do reator, nas alturas 1 O em 

e 65 em, revelaram que: 

a) Altura de coleta: 65 em (Parte A) 

Nesta altura houve o predomínio de microrganismos muito semelhantes àqueles 

encontrados no tanque de aeração. A Figura 6.37 destaca a presença de microrganismos 

contendo grânulos em seu interior. Supõe-se que tais microrganismos sejam do grupo do 

enxofre, encontrados freqüentemente no tanque de aeração. 

Verificou-se ainda, conforme apresenta a Figura 6.38, a presença, não em 

abundância, de microrganismos muito semelhantes àqueles isolados em meio de cultura 

específico para o crescimento de microrganismos desnitrificantes. Esses microrganismos, 

que foram isolados a partir da amostra coletada na altura correspondente a 65 em da parte A 

do RALF, conforme ilustra as Figuras 6.39 e 6.40, apresentam morfologia muito semelhante 
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àquelas de microrganismos desnitrifícantes caracterizados no BERGEY'S MANUAL OF 

SYSTEMA TIC BACTERIOLOGY (1988). 

FIGURA 6.37 - Bactérias filamentosas com grânulos intracelular (65 em, 

parte A) - Microscopia de contraste de fase (ocular 10, 

objetiva 100 e zoam de 2,5) 

FIG URA 6.38- Células em forma de bacilo (65 em, parte A) - Microscopia de 

contraste de fase (ocular 10, objetiva 100 e zoam de 2,5) 
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FIGURA 6.39 -Células em fonna de bacilos isoladas em meio específico para 

o crescimento de 
. . 

m1crorgamsmos desnitrificantes 

Microscopia de contraste de fase (ocular 10, objetiva 100 e 

zoom de 2,5) 

FIGURA 6.40 - Células em forma de bacilos isoladas em meio específico para 

o crescimento de 
. . 

microrgamsmos desnitrificantes 

Microscopia eletrônica de varredura 
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b) Altura de coleta: 1 O em (Parte A) 

Nesta altura verificou-se o predomínio de microrganismos muito semelhantes 

àqueles que promovem a redução biológica do sulfato a sulfeto. A Figura 6.41 apresenta o 

exame de microscopia realizado a lO em do fundo falso na parte A do RALF. 

Percebe-se, através de comparação visual com fotografias apresentadas no 

BERGEY'S MANUAL OF SYSTEMATIC BACTERIOLOGY (1988), que há uma 

semelhança de morfologia muito grande entre esses microrganismos e as Bactérias 

Redutoras de Sulfato (BRS). 

A ausência de BRS nas alturas superiores do RALF pode ser devido ao elevado 

potencial redox e a presença de OD, que impediria a redução de sulfato, mesmo em grandes 

concentrações desse poluente. 

Entretanto em camadas mais profi.mdas do RALF, onde o oxigênio é, na maioria 

das vezes, escasso e os valores de potencial redox reduzidos, é possível o desenvolvimento 

de microrganismos que utilizam outros aceptores de elétrons, como é o caso das BRS. A 

variação de potencial redox na altura 10 em, onde foi abundante a presença de BRS, é 

compatível com os valores apresentados por VON SPERLLING (1996) na Figura 4.7 para o 

desenvolvimento da atividade de redução biológica do sulfato. 

c) Altura de coleta: 10 em (Parte B) 

Na parte B do RALF não se verificou grande diferenciação na morfologia dos 

microrganismos ao longo das alturas. Talvez isto ocorra devido a completa ausência de OD 

e pouca variabilidade do potencial redox, cujo valor se situa próximo a -350 mV para 

quaisquer alturas. 

A Figura 6.42 apresenta uma fotografia obtida na altura de lO em, onde 

percebe-se uma diversidade de morfologias com uma abundância de microrganismos 

semelhantes as BRS. 

Acredita-se portanto, que a predominância da atividade de redução do sulfatos, 

só ocorra no RALF, em potenciais redox menores e principalmente na parte B daquele 

reator. Desta forma, se a nitrificação. estivesse ocorrendo no tanque de aeração, a atividade 

de desnitrificação ocorreria, predominantemente, na parte A daquele reator, nas camadas 

onde o potencial redox não fosse tão reduzido. 
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d) Altura de coleta: 65 em· (Parte 8) 

Nesta altura as morfologias identificadas assemelham-se muito àquelas 

evidenciadas na altura de 1 O em. A partir da Figura 6.43 percebe a abundância de 

microrganismos semelhantes as morfologias caracterizadas no BERGEY'S MANUAL OF 

SYSTEMA TIC 8ACTERIOLOGY ( 1988) como bactérias redutoras de sulfato. 

FIGURA 6.41- Diversidade de morfologias semelhantes aquelas das bactérias 

redutoras de sulfato (1 O em, parte A) - Microscopia de 

contraste de fase (ocular lO, objetiva 100 e zoom de 1,25). 

FIGURA 6.42 - Abundância de microrganismos redutores de sulfato (1 O em, 

parte 8) - Microscopia de contraste de fase (ocular 10, 

objetiva 100 e zoom de 1,25). 



Capitulo 6 - Apresentação dos Resultados e Discussão ========= 170 

FIG URA 6.43 - Microrganismos semelhantes as BRS (65 em, parte B) -

Microscopia de contraste de fase (ocular 10, objetiva 100 e 

zoom de 1,25). 

6.5 - Ensaio com carvão ativado em pó - CAP 

A partir dos resultados apresentados anteriormente observa-se que o processo de 

. nitrificação vem sendo inibido no tanque de aeração da indústria química, a despeito do 

elevado tempo de detenção celular e das favoráveis condições operacionais predominantes 

(pH, OD, relação FIM .. . ) . 

Constatado ainda a presença de metais pesados potencialmente tóxicos no 

tanque de aeração, que não são removidos pela precipitação química no tanque de 

equalização, ensaios com carvão ativado em pó - CAP foram. realizados objetivando a 

mitigação de possíveis efeitos tóxicos ao processo de nitrificação biológica. 

Portanto, vários ensaios foram realizados objetivando, única e exclusivamente, a 

determinação das melhores condições de utilização do CAP. A seguir serão então 

apresentados alguns gráficos, bem como as discussões pertinentes a cada ensaio específico 

realizado. 
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6.5.1- Primeiro Ensaio (variação da Dose de CAP) 

Verifica-se através da Figura 6.44 que o aumento da dosagem de CAP, resultou 

em uma maior eficiência de remoção da DQO, não afetando, entretanto, a eficiência de 

remoção de nitrogênio e sulfatos. Isto ocorreu provavelmente devido a alta solubilidade do 

sulfato e da amônia na água, uma vez que a adsorção pelo carvão ativado é efetiva 

especialmente para compostos de baixa polaridade (pouco solúveis em água) e que tem alto 

peso molecular (MANAHAN, 1990). 

Na mesma Figura observa-se que a partir da concentração de lOg/L o acréscimo 

da eficiência de remoção de DQO e principalmente de sólidos é pouco significativo. Enquanto 

a eficiência na remoção de DQO é da ordem de 64% para a concentração de carvão igual a 2 

g/L, essa remoção é de 79% quando a concentração é de l Og!L, aumentando para 81% em 

wna concentração de 20 g/L. 

Com relação aos sólidos a eficiência de remoção é de praticamente 25% para os 

sólidos totais, e de praticamente 99% para os sólidos suspensos, para qualquer dosagem 

aplicada. Acredita-se que a baixa eficiência de remoção de sólidos totais, quando comparada 

aos sólidos suspensos, tenha ocorrido devido ao aumento da concentração dos sólidos totais 

fixos a medida que se aumentava a dosagem de CAP, uma vez que quanto maior a dosagem 

maior é o número de partículas de carvão que permanecem em suspensão para um mesmo 

tempo de sedimentação. 

Observa-se que durante a remoção de sólidos suspensos, uma dosagem de CAP 

de 2 g/L contribui para a mesma eficiência de remoção que uma dosagem de 20 g/L. Como o 

CAP remove principalmente compostos aparentemente dissolvidos, através da sua difusão 

para dentro dos poros de carvão, pode-se especular que o carvão auxiliou na sedimentação 

dos sólidos suspensos. Isto pode ter ocorrido através de um "arraste" desses sólidos durante a 

sedimentação do CAP, uma vez que ensaios em cone Imnhof demostraram não haver, na 

maioria das análises, sólidos sedimentáveis presentes no tanque de equalização da indústria 

química. Supõe-se que grande parte dos sólidos suspensos e não sedimentáveis (na ausência 

de carvão), seja constituída basicamente por hidróxidos metálicos, haja visto a presença de 

metais pesados e ao elevado pH no tanque de equalização. 

A eficiência de remoção dos metais pesados é apresentada na Figura 6.45. 

Observa-se que, com exceção dos metais cádmio e cobre presentes em menores concentrações, 



Capítulo 6- Apresentação dos Resultados e Discussão =======172 

a eficiência de remoção mínima foi de 73%. Na dosagem de 10 g/L observa-se uma eficiência 

de remoção de 73% para o zinco, de aproximadamente 90% para o chumbo, de 60% para o 

cádmio, de 90% para o níquel e ferro, de 85% para o manganês e de 33% para o cobre. 
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FIGURA 6.44 - Variação da eficiência de remoção de DQO, sulfato e 
nitrogênio com a dosagem de CAP. 

A remoção de metais pode estar também associada ao fenômeno de co

precipitação sobre a superficie do carvão, devido ao pH básico da água residuária. Entretanto, 

ressalta-se que o CAP desempenhou papel fundamental na remoção desses poluentes tóxicos, 

uma vez que não se observou qualquer sedimentação e por conseguinte remoção de metais na 

ausência do adsorvente utilizado. 
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6.5.2- Segundo Ensaio (variação do Tempo de Mistura) 

Para este ensaio, fixou-se a concentração em 1 O g/L e variou-se o tempo de 

mistura de 15 a 90 minutos. A Figura 6.46 apresenta a eficiência de remoção sólidos totais e 

da DQO com o tempo de mistura. Observa-se um aumento da eficiência de remoção de sólidos 

e da DQO à medida que o tempo de contato aumenta, para um mesmo tempo de sedimentação. 

A eficiência de remoção da DQO aumenta de 17%, quando o tempo de mistura é 

de 15 minutos, para 31% quando o tempo de mistura é de 90 minutos, demonstrando que 

quanto maior o tempo de contato entre a água residuária e o CAP maior é a remoção de 

poluentes. Esta parece ser uma grande desvantagem do CAP quando comparado às colunas de 

CAG (carvão ativado granular), que exigem menores tempos de contato para elevadas 

eficiências de remoção. 

Entretanto, a eficiência de remoção encontrada nesse ensaio é bem inferior àquela 

obtida no primeiro ensaio. Isto talvez possa ser explicado, em parte, pelo fato de que as 

características da água residuária utilizadas em cada ensaio foram diferentes. No primeiro 

ensaio, a concentração de óleos e graxas da amostra era de 313 mg!L, enquanto no segundo 

ensaio era de 1095 mg!L. Acredita-se, como se verá nos ensaios posteriores, que a 

característica da água residuária exerça grande influência na eficiência de remoção. 

Desta forma, supõe-se que a elevada concentração de óleos e graxas (que tem 

tendência à flotação) na amostra crie empecilhos para a sedimentação do carvão adicionado. 

Conseqüentemente, para um mesmo tempo de sedimentação, a eficiência de remoção da DQO 

e de sólidos será maior para a amostra com menor teor de óleos e graxas, como é o caso do 

primeiro ensaio. Desta especulação, constata-se que um dos principais fatores que influenciam 

na eficiência de remoção é o tempo de sedimentação, pois se as partículas de carvão 

permanecerem em suspensão, maior será a concentração de partículas sólidas e da DQO no 

sobrenadante analisado. 

Com relação a remoção de metais pesados, de maneira similar à DQO, também 

parece haver uma tendência de se aumentar a eficiência de remoção dos metais com o amnento 

do tempo de mistura, conforme observado na Figura 6. 4 7. 
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6.5.3- Terceiro Ensaio (variação do Gradiente de Velocidade) 

A partir da Figura 6.48 observa-se que a eficiência de remoção de DQO e sólidos 

é diretamente proporcional ao Gradiente de Velocidade (G), pelo menos dentro das faixas 

estudadas. 

Em um gradiente de velocidade muito baixo (45 s"1
) a eficiência de remoção da 

DQO é de apenas 28.% aumentando para 44% quando o gradiente é de 125 s-1
_ De fato é 

necessário uma intensidade de agitação minima que garanta o rompimento da camada de 

líquido estagnado circundante as partículas de carvão e que possibilíte uma efetiva 

transferência de massa do meio líquido para a superfície sólida (CONW A Y & ROSS, 1980). 

Segundo al::,ouns pesquisadores14
, há a possibilidade de um alto valor de G 

prejudicar o processo de adsorção, quebrando as tênues interações eletrostáticas típicas do 

fenômeno de adsorção física. Entretanto a faixa estudada se encontra em baixos valores de G, 

não sendo possível inferir qualquer conclusão a respeito. 
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FIGURA 6.48 -Variação da eficiência de remoção da DQO e de sólidos totais 

com o gradiente de velocidade 

14 CAMPOS, J.R (1998) -Comunicação pessoal 
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Com relação aos metais pesados, a partir da Figura 6.49 observa-se uma 

tendência de estabilização da eficiência de remoção dos metais Mn, Pb, e Fe à medida que 

aumenta o valor de G, sendo que para os metais Zn, Cu, Ni e Cd observou-se um tendência de 

proporcionalidade direta entre o valor de G e a eficiência de remoção. 

70 

60 

-50 
~ C> -
-~ 40 
~ 
!: 
~30 
o 
;;: 
w20 

10 

o 
o 25 50 75 

Gradiente de Velocidade G (1/s) 

100 

--+-Zn 

_._Pb 

--A-Cd 

*-Ni 

_._ Fe 

_._1\/h 

-+-Cu 

FIGURA 6.49- Variação da eficiência de remoção de Metais com o Gradiente 

de Velocidade 

Como este ensaio foi feito com água residuária com concentração de óleos e 

graxas igual a 1095 mg/L, a eficiência de remoção, tanto da DQO quanto dos sólidos totais e 

metais foi em média menor do que aquela obtida no primeiro ensaio. 

6.5.4- Quarto Ensaio (variação do Tempo de Sedimentação) 

Fato interessante é observado quando se avalia a eficiência de remoção da DQO 

com o tempo de sedimentação. Observa-se na Figura 6.50 que se a concentração de óleos e 

graxas presente na amostra é relativamente pequena, o tempo de sedimentação praticamente 

não influencia na remoção da DQO. Se a concentração de óleos e graxas é elevada, é 

necessário um tempo de sedimentação de aproximadamente 12 vezes maior para que se 

obtenha a mesma eficiência de remoção. 
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Como dito anteriormente, especula-se que isso ocorra devido a dificuldade de 

sedimentação do carvão imposta pelo óleo presente na amostra. Portanto, a escolha do melhor 

tempo de sedimentação dependerá das características da água residuária industrial, que varia 

de acordo com a atividade produtiva da Indústria. Sem dúvida, essa flexibilidade oferecida 

pelo sistema de batelada, é uma das vantagens inerentes quando se opta pelo uso do CAP. 
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FIGURA 6.50 -Variação da eficiência de remoção da DQO e de sólidos totais 
com o tempo de sedimentação para amostras com diferentes 
concentrações de óleos e graxas. 

A amostra coletada no tanque de equalização para a realização do primeiro 

ensaio (OG = 315 mg/L) foi advinda principalmente do tanque pulmão, uma vez que o volume 

de água da sulfonação era pequeno. Já a amostra coletada no tanque de equalização, cuja 

concentração de OG = 1095 mg!L, foi advinda principalmente do processo de sulfonação dos 

óleos vegetais. 

Portanto, para aplicação do CAP no tanque de equalização deve-se saber a priori 

qual é a principal fonte geradora. Para águas advindas prioritariamente do tanque pulmão, um 

tempo de sedimentação de 8 horas já é suficiente para favorecer uma maior remoção do CAP 

da fase líquida. Para amostras advindas do processo de sulfonação, um tempo de 

sedimentação maior (24 horas) deve ser adotado para que a maior parte do CAP em 

suspensão se sedimente. 
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6.5.5 - Quinto Ensaio (variação do pH inicial da amostra) 

Conforme observado na Figura 6.51, o pH da amostra é outro importante fator 

interveniente na eficiência do processo de remoção de metais pelo CAP. Para amostras com 

mesmas características fisico-químicas, observa-se que em um meio ácido a eficiência de 

remoção é pequena para a maioria dos metais. Em pH 7, O a eficiência de remoção para a 

maioria dos metais é maximizada. Neste pH a eficiência de remoção dos metais foi 

aproximadamente de 75% para o Fe, de 70% para o Pb, de 55% para o Zn, de 40% para o 

Cd, de 20% para o Cd, de 12% para o Mn e de 10% para o Ni. Portanto, o pH neutro foi 

considerado ótimo para a remoção dos principais poluentes (Pb, Zn e Cd) 

As baixas eficiências de remoção dos metais em relação ao pnme1ro ensaro 

também pode ter sido devido a elevada concentração de óleos e graxas na amostra. 

A maior eficiência de remoção do metais Mn e Ni ocorreu em pH elevado, e 

ocorreu provavelmente devido a formação de hidróxidos_ metálicos e conseguinte co

precipitação. 
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FIGURA 6.51- Variação da eficiência de remoção de metais com o pH 
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6.5.6 ,__Sexto Ensaio (Supostas Condições Ideais) 

Pelos resultados obtidos anteriormente, detenninou-se como condições ideais a 

concentração de carvão igual a 1 Og/L, o gradiente de velocidade igual a 125 s·\ o tempo de 

mistura igual a 90 minutos, o tempo de sedimentação igual a 24 horas (para amostras com 

elevado teor de óleos) ou 8 horas (para amostras com baixo teor de óleos), e o pH igual a 7, O. 

Para estas condições, e adotando um tempo de sedimentação igual a 24 horas, a 

eficiência de remoção de diversos__ poluení:e& é apresentada na Tabela 6JL Observa--se. que os 

solventes orgânicos presentes, embora biodegradáveis e voláteis, foram removidosem grande 

e-xtensão-, com exceção do EtanoJ,.._que..n.ão_ foi totalmente remuvido_ pmvav:elmerrt~ devido a 

sua elevada polaridade e baixo peso molecular. 

TABELA 6.8- Eficiência de remoção (%) de diversos poluentes çom o uso do 
CAP nas supostas condições ideais. 

Parâmetru Bruta cLCaOLão % efic._ Parâmetro_ Rrut::~ e/CarvãO- % efic. 

pH\IJ 9.0 8.94 Zn 1,5 0,51 66 

OQO total 18975 6925 63,5 Pb 70 2,48 96,4 

NTK 6204 6008 3,1 Cd 0,3 0,22 26,6 

N-orgânico 4562 4498 1,4 Ni 0,85 0,7 17,6 

N-amoniacal 1642 1510 8,0 F e 115 3,07 97,3 

Sulfatos 64860 61857 4,6 Mn 2,71 0,75 72,3 

Oleos/Graxas 1469 35 97,6 Cu 0,54 0,3 44,4 

Proteínas 4070 1663 59,1 C r 7 NO 100 

Carboidratos 129 33 74,4 ST 91080 87880 3,5 

Lipídeos 3662 80 97,8 STF 7548 7364 2,4 

lsopropanona 2 NO 100 STV 83532 80516 3,6 

Acetato etila 4 NO 100 ss 5870 218 96,3 

MEK\LJ 5 NO 100 SSF 850 44 94,8 

Etano I 12 6 50,0 ssv 5020 174 96,5 

Oiisobutil Cetona 2 NO 100 

Obs* Todos parâmetros estão expressos emmg/L 

1- admensional, 2- Metil-Etil-Cetona e ND- Não detectado 
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6.6 - Ensaia com I eatores aer óbios de-batelada-

Após determinar as condições ideais de utilização do CAP, ensaios com reatores 

de bancada foram realizados para verificar se a adição de CAP na água residuária advin~ no 

tanque de equalização favorecia a ocorrência da nitrificação. 

PortantO; um- reator (Relc)- foi ahmefltado- com água residuária- pré-tratada- CO$ 

CAP, sendo o outro reator (Rs/c) operado de acordo com as condições de operação da 

indústria química, nas quais nenhmn pré-tratamento é realizado. 

A Figura 6.52 apresenta os resultados do monitoramento da temperatura e da 

concentração- de- OD-nos- reatores- aefóbffis de- bancada-. Pela- Figma percebe-se EfUe os- rearorys 

foram operados sobre mesma temperatura e concentração de OD. Observa-se ainda que foi 

mantido m concentração de- OD- SUfJerior a 5-,0- mg!L em ambos reatores. Estã e~ 
I 

concentração de OD foi mantida para que as condições de operação se assemelhassem ao 

máximo- àquelas. mantidas no tanque de aeração em operação na indústria química. 

-OD(Rc/c) 

-OD{Rs/c) 

---T (Rc/c) 

---.-T (Rs/c) 

Q +--------r--------~------~-------+--------+-----~ 

11/Ago 17/Ago 22/Ago 28/Ago 03/Set 06/Set 

Dias de operaçao 

FIGURA 6.52 -Variação da temperatura e do OD nos reatores Rs/c e Rc/c. 

A Fignra 6-.5-3- ap-resenta a variação do potencial redox e do pH nos dois reatores. 

Percebe-se que o pH nos dois reatores é praticamente igual até o dia 22/08. Entretanto a partir 

deste dia- iniciou-se a nitri:ficação-no reator alimentado com o- efffiente-pré-ffata-00 com CAP, 

que culminou no abaixamento do pH naquele reator. Devido a este fato, a partir do dia 22/08, 
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o pH no Rclc passou a ser corrigido 2 vezes ao dia com a adição de hidróxido de cálcio, 

visando- o. tampooamentu 00- sisrema. 

Observa:-se ainda~ embora os. r-eatores tenham sido op.erados. na maioria dos 

dias numa faixa que se situou de + 180 a + 220 m V, o potencial redox no Rc/c apresentou uma 

tendência_da elevação_ a medida que o tempo de-Ofleraçào avançava_ De maneira contrái:ia, 

observa-se uma tendência de diminuição do potencial redox no Rs/c com o aumento do tempo 

de 0peF~ do sistema. Tal fato- talvez_ possa seF explicaOO- àevidG- ao maior cooSH!l10- de 

substrato no Rc/c, principalmente N-amoniacal, a medida que o tempo de operação 

aumentava_ Is.tn p.o.r:que Q consumo de substâncias reduzidas ÇDQO,.. N-amoniacal) e Q 

conseqüente aumento de substâncias oxidadas (N03- principalmente) tendem a elevar o 
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FIGURA 6.53- Variação do potencial redox e do pH nos reatores Rs/c e Rc/c 

Essa hipótese foi confirmada a medida que se fazia a alimentação diária dos 

reatores. O potencial redox era medido duas vezes ao dia, uma no final do dia, e outra, logo 

após a alimentação ter sido feita. Percebia-se que o potencial redox sempre diminuía depois 

que a alimentação era feita. Isto porque com a adição do efluente bruto, contendo substâncias 

em sua forma mais reduzida (matéria orgânica em geral), causava naturalmente uma 

diminuição na relação 3.oxl3.red e obviamente um abaixamento do potencial redox, conforme 

preconizado pela equação 4.16. 
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A Figura 6.54 apresenta a variação da concentração de N-amoniacal e da taxa de 

consumo de oxigênio (OUR) em ambos reatores. Observa-se que a concentração de N

amoniacal no Rc/c diminui_ mais significativamente do que no Rs/c devido a atividade de 

nitrificação biológica. Observa-se ainda que a taxa de consumo de oxigênio no Rc/c aumentou 

significativamente a partir do início da atividade nitrificante, provavelmente devido ao 

consumo extra de oxigênio pelos microrganismos nitrificantes. O valor médio da taxa de 

consumo de oxigênio no Rs/c é iguar a 13,20 mg OD!L.h, valor ligeiramente maior do que 

àquele encontrado no tanque de aeração da indústria química que é de 7,7 mg OD/L.h. Já no 

caso do Rc/c a taxa média de consumo de oxigênio é igual a 60,43 mg ODIL.h. Depreende-se 

que a taxa de consumo de oxigênio também pode ser uma ferramenta indireta, porém útil, para 

se avaliar possíveis efeitos tóxicos nos sistemas biológicos de tratamento. 
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FIGURA 6.54- Variação da OUR e do N-amoniacalnos reatores Rs/c e Rc/c 

Segundo BEL et al. ( 1996) a inibição dos microrganismos em um reator 

alimentado com substâncias tóxicas relativa a um reator onde só há matéria biodegradável 

pode ser calculada a partir da seguinte expressão: 

o/o inibição= [(OURmtes- OURJepois)/OUR.ntesllOO (6.29) 
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Portanto, calcular-se-á a porcentagem de inibição, observada e relativa, entre os 

reatores Rs/c e Rc/c com base na taxa de consumo de oxigênio: 

%inibição= [(60,43 mg OD/L.h -13,20 mg OD/L.h)/(60,43 mg OD/L.h)}.l 00 

%inibição= 78% 

Embora haja substâncias tóxicas nos dois reatores de bancada, a inibição 

observada naquele onde o efluente não foi pré-tratado com carvão é de 78%. 

A Figura 6.55 apresenta a variação da DQO solúvel e da concentração de 

Nitratos nos reatores Rs/c e Rc/c. 
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FIGURA 6.55- Variação da concentração de Nitratos e da DQO nos reatores 

de bancada Rs/c e Rc/c 

Observa-se que a redução da DQO no reator Rs/c ocorreu em proporção menor, 

mas comparável àquela ocorrida no Rc/c. Após o 14° dia de operação a eficiência de remoção 

da DQO solúvel foi de 77% para o Rc/c e de 67% para o Rs/c. Embora a remoção de DQO 

solúvel tenha ocorrido nas mesmas proporções, a conversão de nitrogênio através da 

nitrificação biológica foi bem discrepante. 
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Enquanto que no Rs/c praticamente não se observou o fenômeno de nitrificação 

(concentração média de nitratos igual a 6,4 mg!L), observou-se uma elevada taxa de 

nitrificação no Rc/c a partir do 13° dia de operação. 

Como as condições operacionais nos dois reatores foram mantidas as mesmas, e 

como a alimentação do Rc/c foi feita com o efluente do tanque de equalização pré-tratado com 

CAP, entende-se que substâncias tóxicas presentes no tanque de equalização - e removidas 

pelo CAP -foram as responsáveis pela inibição da nitrificação biológica no Rs/c. 

A Tabela 6.9 apresenta a média dos resultados das análises fisico-quimicas 

realizadas com amostras coletadas do interior dos reatores Rc/c e Rs/c. 

TABELA 6.9 - Valores médios das concentrações dos poluentes monitorados 

nos reatores Rs/c e Rc/c 

Parâmetro/Local coleta Rc/c Rs/c 

Sulfatos (mg!L) 22.033 21.487 

Fósforo total (mg!L) 70 41 

Zn (mg!L) 1,73 1,91 

Pb (mg!L) 0,56 2,13 

Cd (mg!L) 0,02 0,02 

Cu (mg!L) 3,02 4,67 

Cr total (mg/L) 0,06 0,26 

Mn (mg/L) 1,07 0,84 

Fe (mg!L) 5,88 4,8 

Ni (mg!L) 0,17 0,21 

Óleos e Graxas (mg!L) 61 98 

Etanol (ppb) 1.875 2.438 

Diisobutil Cetona (ppb) 2.121 3.376 

Observa-se que o pré-tratamento com o CAP diminui consideravelmente a 

concentração de alguns poluentes no Rc/c. Isto, como visto, permitiu que a nitrificação 

ocorresse a contento a partir do 13° de operação do reator mantido com um TDH igual a 14 

dias. 
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Como a concentração de amônia não é removida devido ao uso do CAP, a 

concentração deste poluente nos dois reatores é praticamente igual no inicio do ensaio (Figura 

6.54). A medida que o ensaio progrediu a concentração de amônia diminuiu no Rc/c devido a 

intensificação da atividade de nitrificação. Portanto, constata-se que a possível toxicidade 

devido a presença de amônia livre, como relatado por ANTHONISEN (1976) é descartada 

para explicar o efeito da inibição no Rs/c. 

Como pode ser observado pela Tabela 6.9, a concentração de sulfatos é similar 

nos dois reatores, o que descarta algum possível efeito inibidor desse poluente. Ainda mais 

que não se tem conhecimento da inibição do processo de nitrificação devido a sulfatos. 

Acredita-se ainda que os solventes orgânicos identificados neste trabalho, e 

ausentes, na maioria das vezes nos reatores Rc/c e Rs/c, não se constituem em uma ameaça a 

ocorrência da nitrificação. Isto porque são facilmente voláteis e biodegradáveis 

(ECKENFELDER e MUSTERMAN, 1994), o que justifica inclusive a ausência da maior 

parte dos solventes mesmo no reator (Rs/c) onde não se realizou o pré-tratamento. 

Acredita-se que os metais pesados sejam os principais inibidores da atividade 

nitrificante, principalmente o metal chumbo. Isto porque a concentração média daquele metal 

no Rs/c é de aproximadamente 4 vezes superior a concentração detectada no Rc/c e porque a 

literatura reporta um limite mínimo de 0,5 mg/L para que a inibição da nitrificação biológica 

ocorra. 

Portanto, embora não se possa afirmar quais são as substâncias causadoras da 

inibição, dado a complexidade da água residuária e aos possíveis efeitos sinérgicos, observa

se que o uso do carvão ativado aplicado no efluente do tanque de equalização mitiga o efeito 

inibitório, tomando possível a remoção de nitrogênio pelo processo de oxidação biológica. 

Desta forma, acredita-se que a adição de carvão ativado no tanque de 

equalização da indústria química, nas condições de uso determinadas no item 6.5 contribuiria 

para a redução das substâncias tóxicas no tanque de aeração, melhorando possivelmente as 

condições do meio para que os microrganismos nitrificantes pudessem se desenvolver, 

promovendo por conseguinte a nitrificação do despejo. 
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7 - CONCLUSÕES 

Com relação a eficiência do sistema de tratamento na remoção de diversos 

poluentes conclui-se que: 

A eficiência média de remoção da DQO total no tanque de aeração é de 58%, sendo 73% 

a eficiência total do sistema. Em que pese esta remoção, a concentração média efluente 

do sistema de tratamento é elevada e em média igual a 1341 mg/L. E embora seja 

mantido um elevado tempo de detenção hidráulica no tanque de aeração (em média igual 

a 14 dias), a concentração média da DQO total naquele reator é de 2.087 mg/L. 

A eficiência média de remoção da DQO solúvel no tanque de aeração é de 78%, sendo 

77% a eficiência total do sistema. Observa-se que o RALF contribui de forma negativa 

para a remoção da DQO solúvel, provavelmente devido aos efeitos aditivos de 

desprendimento biomassa e da produção no reator de substâncias reduzidas solúveis 

como sulfetos e amônia. 

A eficiência média de remoção da DB05 total no tanque de aeração é de 72%, sendo a 

eficiência total do sistema igual a 84%. A DB05 total média no tanque de aeração é igual 

a 534 mg/L e no efluente final igual a 315 mg/L. Estes valores são considerados 

elevados e podem estar indicando efeitos tóxicos sobre os microrganismos que 

promovem a remoção da matéria orgânica carbonácea. 

A eficiência média de remoção do NTK no tanque de aeração é de apenas 16%, sendo 

23% a eficiência total do sistema. As elevadas concentrações de NTK no tanque de 

aeração (2613 mg!L) e no efluente final (2392 mg!L) revelam que o nitrogênio é um dos 

principais poluentes gerados pela indústria química, que não vem sendo removido de 

maneira satisfatória no sistema projetado com tal finalidade. 
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A eficiência média de remoção do N-amoniacal no tanque de aeração é de 29%, sendo 

2,5% a eficiência total do sistema. Observa-se que o RALF contribui de forma negativa 

para a remoção desse poluente, devido a produção de amônia durante a decomposição 

anaeróbia do N -orgânico, fazendo, por conseguinte, que os padrões de emissão 

estabelecidos pela legislação ambiental não sejam atendidos. 

A elevada concentração de N-amoniacal no tanque de aeração revela ainda que, embora 

as condições operacionais (nutrientes, pH, OD, TDH) no reator aeróbio sejam propícias 

ao desenvolvimento de microrganismos nitrificantes, a nitrificação do despejo vem 

sendo inibida por fatores que se presume tóxicos. 

A eficiência de remoção de sulfatos no sistema de tratamento é igual a 19%, sendo 25% 

a eficiência total do sistema. A pequena eficiência de remoção e a elevada concentração 

desse poluente no efluente industrial faz com que a concentração média lançada seja 

elevada e igual a 7.992 mg/L. 

A eficiência total do sistema na remoção dos resíduos solúveis em n-hexano é de 61%, 

sendo igual a 114 mg/L a sua concentração média no efluente final. Como a legislação 

ambiental determina em 50 mg/L o limite máximo para a emissão de "óleos e graxas" 

observa-se que o sistema de tratamento não vem removendo a contento este poluente. 

Embora o sistema de tratamento receba cargas de diversos solventes orgânicos, que são 

concentrados no tanque pulmão, observa-se que os mesmos não foram detectados no 

efluente fmal e que a maior parte é removida no tanque de aeração, devido 

provavelmente, aos fatores aditivos de volatilização e biodegradação. 

Como os solventes orgânicos monitorados são, em sua mawna, facilmente 

biodegradados, volatilizados e tóxicos somente em elevadas concentrações, acredita-se 

que os compostos identificados não sejam os responsáveis pela inibição observada da 

nitrificação. Entretanto, salienta-se que é possível a presença de outros compostos 

orgânicos no despejo industrial, que não foram identificados devido as téçnicas 

laboratoriais padronizadas e os equipamentos utilizados. 
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Embora o sistema de tratamento receba carga tóxica de metais pesados, provenientes -

principalmente - da lavagem dos tachos onde são fabricadas as tintas e os tingidores, a 

concentração determinada na saída do sistema de tratamento, está - para todos os metais 

com exceção do chumbo- de acordo com as exigências legais. 

O metal chumbo, além de ser lançado em uma concentração média (1,2 mg!L) superior 

àquela estabelecida pela legislação ambiental (0,5 mg!L), ainda está presente no tanque 

de aeração em uma concentração considerada inibitória dos processos de nitrificação 

biológica. Por isso, acredita-se que este poluente seja um dos principais responsáveis 

pela inibição observada da nitrificação no tanque de aeração. 

Com relação as condições de operação do tanque de aeração conclui-se que: 

A relação FIM média mantida no reator foi igual a 0,05 dia-1 e característica de sistemas 

operados em endogenia. Embora a endogenia favoreça a elevada remoção de matéria 

orgânica carbonácea e a formação de flocos, observa-se que as concentrações de DQO e 

DBOs no tanque de aeração são elevadas, e que predominou a formação do crescimento 

disperso e dos flocos tipo "pin-point". Tais evidências podem indicar uma inibição não 

só dos microrganismos nitrificantes mas da população microbiológica em geral. 

A relação F IM apresentou uma boa correlação com a taxa de consumo de oxigênio 

(OUR) determinada a partir de amostras do tanque de aeração. Entretanto, os valores 

encontrados da OUR são considerados pequenos quando comparados com valores 

determinados por outros pesquisadores em condições similares. Os baixos valores de 

OUR, aliados a elevada DB05 no tanque de aeração e a ausência de floculação, vem 

corroborar a hipótese de inibição da atividade microbiana autotrófíca e heterotrófíca pela 

presença de substâncias tóxicas. 

O potencial redox no interior do reator aeróbio variou na faixa de O a 50 m V, um valor 

considerado baixo para a ocorrência da nitrificação. Os valores encontrados refletem 

uma elevada concentração de compostos reduzidos (matéria orgânica) e, indiretamente, a 

ausência de nitrificação no tanque de aeração. 
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Embora o pH, o OD e a temperatura no interior do tanque de aeração favorecesse o 

crescimento dos microrganismos nitrificantes, e embora outros fatores como 

disponibilidade de nutrientes, relação F IM e relação C/N favorecessem a nitrificação, 

observou-se uma pequena taxa de nitrificação (0,11 mg N/g SSV.L). A inibição da 

nitrificação pode ser devido a presença de metais pesados uma vez que a concentração 

média de nitritos e amônia no reator aeróbio não lideravam a formação de grandes 

quantidades de HN02 e NH3 sabidamente tóxicos do processo. 

Com relação as condições de operação do reator anaeróbio conclui-se que: 

O monitoramento microbiológico, afiado a determinação do OD, do pH e do Eh 

revelaram que na parte A do reator há uma predominância, nas alturas superiores do 

leito, de morfologias semelhantes àquelas dos microrganismos heterótrofos facultativos e 

responsáveis pela redução do nitrato. Já na parte B foi verificado uma predominância de 

morfologias semelhantes àquelas das bactérias redutores de sulfato, devido, 

provavelmente, as condições de potencial redox mais favoráveis. 

Com relação aos ensaios com carvão ativado pode-se concluir que: 

A eficiência de remoção da DQO, de sólidos e da maioria dos metais é favorecida com o 

aumento da dosagem, do tempo de mistura e do gradiente de velocidade. Com relação ao 

tempo de sedimentação, observou-se que para amostras com elevadas concentrações de 

óleos e graxas, um tempo de sedimentação maior deve ser observado para se conseguir 

eficiências similares àquelas obtidas a partir de amostras com menor concentração de 

óleos e graxas. 

O pH parece ser decisivo para o aumento da remoção dos metais pesados com o uso do 

CAP. Depreende-se que os efeitos de co-precipitação possam ter ocorrido 

concomitantemente com o fenômeno de adsorção, e que num pH neutro a eficiência de 

remoção é otimizada. 

O uso de CAP, nas supostas condições ideais, foi fundamental para a remoção de 

poluentes tóxicos como, principalmente, o metal chumbo. Elevadas eficiências de 

remoção de óleos e graxas, de solventes orgânicos e de sólidos suspensos são obtidas 

quando se utiliza o carvão ativado, embora poluentes como sulfato e nitrogênio não 

sejam removidos. 



Capítulo 7- Conclusões ==================== 190 

Com relação aos ensaios com reatores de bancada pode-se concluir que: 

O pré-tratamento com CAP auxiliou o desempenho do sistema na remoção da matéria 

orgânica carbonácea e nitrogenada. No reator alimentado com água residuária sem 

prévio tratamento não se observou a ocorrência significativa da nitrificação. Isso permite 

inferir que a presença de compostos tóxicos, removidos pelo CAP, pode ter sido 

responsável pela inibição da nitrificação observada no tanque de aeração da indústria 

química. 
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8 - RECOMENDAÇÕES 

a) Sugestões operacionais a serem adotadas pela indústria química, visando a minimização 

da carga orgânica e da toxicidade afluentes ao sistema de tratamento. 

Evitar lançar no sistema de tratamento elevadas concentrações de óleos através da 

mudança no procedimento operacional de descarte da água após o processo de 

sulfonação dos óleos vegetais. Desta forma, a minimização do teor de óleos afluentes ao 

sistema de tratan1ento pode ser conseguida desde que o operador não descarregue a água 

do reator diretamente na tubulação que alimenta o sistema de tratamento. Ao invés desse 

procedimento ele a descarregaria em um tambor com dispositivo de drenagem no fundo. 

Deste modo o óleo que sai do reator ficaria acumulado, junto com a água, dentro do 

tambor, garantindo-se na drenagem do tambor que somente a água seja descartada para o 

sistema de tratamento 

Procurar lavar todos os tachos onde são fabricados as tintas dentro do tanque de 

decapagem, evitando que a lavagem de detenninados "containers" seja feita com água 

corrente na área aberta adjacente ao processo de produção. 

b) Sugestões de controle do sistema de tratamento a serem adotadas pela indústria química, 

visando a melhoria do desempenho dos processos biológicos no reator aeróbio 

Continuar utilizando hidróxido de sódio na correção do pH no tanque de equalização, 

mantendo um pH no líquido na faixa de 7,5- 8,5. Manter um tempo de mistura maior de 

forma que uma maior quantidade de amônia sofra "stripping" antes de atingir o tanque 

de aeração. 

Estudar a viabilidade de aplicação do carvão ativado em pó - CAP no tanque de 

equalização do sistema de tratamento, objetivando a remoção de compostos tóxicos 

presentes e inibitórios do processo de nitrificação biológica. 
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Monitorar o pH e a alcalinidade no tanque de aeração do sistema de tratamento, 

mantendo o pH próximo da neutralidade e a alcalinidade a bicarbonato superior a 100 

mg CaCOo/L, adicionando, sempre que necessário, hidróxido de cálcio previamente 

dissolvido, diretamente no tanque de aeração. 

Diminuir a vazão de recalque dos e:fluentes do tanque de equalização de fonna que o 

recalque seja feito durante 12 horas diárias. Isto propiciaria um aumento do tempo de 

detenção hidráulico no reator aeróbio e provavelmente aumento da eficiência. 

c) Sugestões de temas a serem abordados em futuras pesquisas 

Estudar o efeito combinado de metais pesados e compostos orgânicos sobre o processo 

de nitrificação biológica, tentando identificar concentrações limites e condições 

operacionais criticas e buscando utilizar a taxa de utilização de oxigênio (OUR) como 

indicador das condições de toxicidade. 

Estudar a influência do CAP sobre o processo-de nitrificação em escala real, realizando 

ainda testes de "bioensaios" com o efluente final para avaliar a influência do adsorvente 

na retenção de compostos tóxicos e recalcitrantes. 

Estudar com maior aprofundamento a relação entre o potencial redox e a concentração 

de matéria orgânica em reatores biológicos, de forma que esta ferramenta possa ser mais 

utilizada no controle de sistemas em tempo reaL 
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ANEXO A 

TABELAS REPORTADAS NO CAPÍTULO 4 



Tabela A.l - Destino e Classificação dos poluentes prioritários no meio aquático 

Poluente Classificação kua Sedimento 
JV!ETAJS E LVORGA..lvJCOS PRIORITARIOS 
Antimônio 3 X 
Arsênio 1 
Asbestos 3 X 
Berílio 1 
Cádmio 1 
Chumbo 1 
Cianetos 5 X 
Cobre I 
Crômio 1 
Mercúrio 1 

1 

1 

I Zinco PESTICIDAS 
1 

Acro1eína 2 
Aldrín 2 X 

2 

Die1drín 1 
Endosultàn 2 
Endrin 1 X 
Epóxido de heptacloro 1 X 
Heptacloro 1 
y-Hexaclorociclohexano 3 X 
Isoforona 3 X 
TCDD 1 
Toxafeno 1 
AROivfATICOS POLil'lUCLEADOS 
Acenafteno 1 
Acenaftileno l 
Antraceno 1 
Benzo(a)antraceno 1 
Benzo (b) fluoranteno I 
Benzo (k) fluoranteno I 
Benzo (g,~i) perileno 1 
Benzo (a) pireno 1 
Criseno I 
Dibenzo ( a.h) antraceno 1 
Fluoranteno 1 
Fluoreno 1 
Indeno ( 1 ,2,3-Cd) pireno I 
Naftaleno 1 
Fenantreno l 

Notas: 1 - persiste no me10 ambiente, é cumulativo e não é volátil 
2 - persiste no meio ambiente, é cumulativo e é volátil 
3 - persiste no meio ambiente, não é cumulativo e não é volátil 
4 - persiste no meio ambiente, não é cumulativo e é volátil 
5 - tóxico por um curto período de tempo 

X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Biota 

X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
~ 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 



Tabela A.l- Destino e Classificação dos poluentes prioritários no meio aquático 
(Continuação ... ) 

Poluente Classificação Agua 
AR0Ai4.TICOS MONONUCLEARES 
Benzeno 4 
Clorobenzeno 2 
1,2-Diclorobenzeno 2 
1.3 -Diclorobenzeno 2 
1, 4-Diclorobenzeno 2 
1,2,4-Triclorobenzeno 2 
Hexaclorobenzeno 1 
Etil benzeno 4 
Nitro benzeno 3 
Tolueno 4 
2A-Dinitrotolueno 3 
2,6-Dinitrotolueno 3 
COJ\IfPOSTOS FENOLJCOS 
Fenol "' X .) 

2-Clorofenol 3 X 
2, 4-Diclorofenol 5 X 
2A,6-Triclorofenol 3 
Pentaclorofeno1 1 
2-Nitrofenol 3 
2, 4-Dinitrofenoi "' .) 

2, 4-Dimetilfenol 1 
_p-cloro-rn-cresol 3 
4,6-dirútro-p-cresol 3 
ESTERES DO ACIDO FTALICO 
Ftalato de di-metila 1 
Ftalato de di-etila 1 
Ftalato de di-n-butila l 
Ftalato de di-n-octila 1 
Ftalato de bis-2-etil hexila 1 
Ftalato butil de benzila l 
ETERES 
E ter bis-2-cloro-metílico 3 X 
E ter bis-2-cloro-etilico 2 X 
E ter bis-2-cloro-isopropílico "' X .) 

Eter 2-cloro-etil-vinílico 4 X 
Eter 4-cloro-fenil-fenílico 1 
Eter 4-bromo-fenil-fenílico I 
bis-(2-cloroetóxi)netano 3 X 
BIFENILAS POLICLOR4DASE COMPOSTOS SlJ\IJILARES 
PCBs 1 I 
2-cloro-na:ftaleno 1 I 

Notas: l - persiste no meio ambiente, é cumulativo e não é volátil 
2 - persiste no meio ambiente, é cumulativo e é volátil 
3 - persiste no meio ambiente, não é cumulativo e não é volátil 
4 - persiste no meio ambiente, não é cumulativo e é volátil 
5 - tóxico por um curto período de tempo 

Sedimento 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X l 
X I 
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Tabela A.l - Destino e Classificação dos poluentes prioritários no meio aquático 
(Continuação ... ) 

Poluente Classificação Al!lla 
ALIFATJCOS HALOGE1\fADOS 
Cloreto de metila 4 X 
Cloreto de metileno 4 X 
Clorofórmio 4 X 
Tetracloreto de carbono 4 X 
Cloroetano 4 X 
1,1-Cticloroetallo 4 X 
1 ,2-Cticloroetano 4 X 
1, L 1-tricloroetano 4 X 
L 1,2-tricloroetano 4 X 
L 1,2,2-tetracloroetano 4 X 
Hexacloroetano 4 X 
Cloreto de Vinila 4 X 
Cloreto de ViniliCtina 4 X 
1,2-trans-Cticloroetileno 4 X 
Tricloroetileno 4 X 
Tetracloroetileno 4 X 
1,2-dlicloropropano 4 X 
1,3-dicloropropeno 4 X 
Hexaclorobutadlieno 1 
Hexaclorociclopentadlieno 1 
Bromometano 4 X 
Bromodiclorometano 

.., 
X .) 

Dibromoclorometano 3 X 
Bromofórmio 3 X 
Diclordifluormetano 4 X 
Triclorofluonneta11o 4 X 
NITROSAlvfiNAS E OUTROS COlvfPOSTOS PRJORJTARIOS 
Dimetil nitrosamina 3 X 
Difenil nitrosamina 1 
Di -n-propil-nitrosamina 1 X 
BenziCtina 1 
3,3 -dicloro-benzidina 1 
L2-difenil hidrazina 1 
acrilonitrila 4 X 

Notas: 1 - persiste no meio ambiente, é cumulativo e não é volátil 
2 - persiste no meio ambiente, é cumulativo e é volátil 
3 - persiste no meio ambiente, não é cumulativo e não é volátil 
4 - persiste no meio ambiente, não é cumulativo e é volátil 
5 - tóxico por um curto período de tempo 

Fonte: CHAPMAN et ai. (1982) 

Sedimento 
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Tabela A.2 - Algumas fontes de poluentes perigosos (Fonte: MORIT A, 1993) 

Categoria Metais e Principais poluentes não prioritários Compostos orgânicos prioritários 
inot·gânicos 
Prioritários 

Indústria de Corantes e Antimônio, Bário, Acetato de etila, dimetil cetona, álcool n- Benzeno, 2 clorofenol, clorofórmio, 1,2 
Pigmentos Cádmio, Chumbo, butílico, álcool etílico, álcoolmetílico, diclorobenzeno, diclorometano, 2,4 

Crômio, Níquel e ciclohexano, cresóis, cumeno, meti! etil dinitrotolueno, fenantreno, pentaclorofenol, 
Selênio cetona, meti! isobutil cetona e xileno. tetracloreto de carbono, tolueno, 1 ,2,4-

triclorobenzeno e triclorofluormetano. 
Indústria de Oleos e Ceras Arsênio, Chumbo, Acetona, álcool isobutílico, álcool Antraceno, benzeno, 1,2 diclorobenzeno, 

Cianeto, Crômio e metílico, meti! etil cetona e meti! isobutil etil benzeno, fenantreno, feno!, naftaleno e 
Zinco cetona. tolueno 

Indústria de Tintas e Vernizes Antimônio, Acetato de etila, acetona, álcool n- Benzeno, cloreto de metileno, clorofórmio, 
Arsênio, Bário, butílico, álcool etílico, cresóis, dissulfeto 1 ,2-diclorobenzeno, I ,2-dicloroetano, etil 
Cádmio, Chumbo, de carbono, 2-etoxietanol e meti! etil benzeno, fenantreno, feno!, ftalato de bis-2-
Cianeto, Cobre, cetona etil-hexila, ftalato de di-n-butila, ftalato de 
Crômio, Mercúrio, di-etila, ftalato de di-metila, isoforona, 
Níquel, Selênio e naftaleno, pentaclorofenol, tetracloreto de 
Zinco carbono, I, 1,2,2-tetracloroetano, 

tetracloroetileno, tetraclorofenol, tolueno, 
I, I, 1-tricloroetano e tricloroetileno. 

Indústria de Sabões e Antimônio, Acetato de etila, acetona, álcool n- Benzeno, clorofórmio, feno!, nitrobenzeno, 
Detergentes Cádmio, Chumbo, butílico, álcool etílico, álcool isobutílico, tetracloreto de carbono, tetracloroetileno e 

Cobre, Cromo, dietilamina, éter etílico, meti! etil cetona, tolueno. 
Níquel e Zinco nitroetano, nitrometano, 2-nitropropano e 

piridina 
Indústria Re~uperadora de Dados não Acetato de etila, acetona, acetonitrila, Benzeno, bromofórmio, cloreto de 
Solventes e Oleos disponíveis álcool isobutílico, aldeído acético, metileno, clorobenzeno, etil benzeno, 

ciclohexanona, cresóis, cumeno, 1, I ,2,2-tetracloroetano, tetracloroetileno, 
dissulfeto de carbono, meti! etil cetona, tolueno, I, I, l-tricloroetano e tricloroetileno 
meti! isobutil cetona, nafta. 
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Tabela A.3 Faixa de concentração (mg/L)dos poluentes prioritários inorgânicos presentes em efluentes líquidos industriais 

~ategoria/Compostos Ag As Ba Cd cN- c +6 r C r Cu F e Hg Ni Pb Sb Se TI Zn 
total total 

Indústria Química 2a 0,2 a 0,02 
de Corantes e 2000 843 a702 
Pigmentos 
Indústria Química 200 a O a Oa2 0,04 a 
de Óleos e Ceras 500 0,2 1,8 
Indústria Química 0.02 O a 1,2 a O a Oa2 0,4 a 0,03 O a 271 O a 0,4 1 a 0,21 0,17 17 0,37 a 
de Tintas e Vernizes 0,8 8,7 0,8 7,5 a77 100 120.000 86 7,4 
Indústria Química 4,5 a 
de Sabões e 9 
Detergentes 
Indústria Química 200 a O a Oa2 0,66 0,04 a 
Recuperador~ de 500 0,2 1,8 
Solventes e Oleos 

Fonte: EPA (1974a), EPA (l974b), EPA (1974c), EPA (1975), EPA (1977), Nemerow (1978), EPA (1979), EPA (1980), Patterson (1980), 
Patterson;Kodukala (1981), EPA (1982), OMS (1982b), Verschueren (1983), Dyer;Mignone (1983), EPA (1984), Patterson (1985), 
Van Luin;Van Starkenburg (1985), EPA (1985b), EPA (1985c), EPA (l986b), EPA (1986c), EPA (1987a), EPA (1987c) reunidos em 
MORITA (1993). 

N ,__. 
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Tabela A.4- Faixa de concentração dos poluentes prioritários orgânicos presentes 
em efluentes líquidos de Indústria Química de Tintas e Vernizes 

c t ompos o orgamco g/L Faixa de concentração (uu ) 
Benzeno O a 9.900 
Bromo de cloro metano 27 
Cloreto de metileno O a 200.000 
Cloreto de vilidina O a 620 
Clorofórmio O a 900 
diBromoclorometano 43 
1 ,1-dicloroetano O a 33 
1,2 dicloroetano O a420 
1,2 dicloropropano O a 960 
Etil benzeno O a 2.900.000 
Fenol 1.100 
Ftalato butil de benzina O a 87.000 
Ftalato de di-n-butila O a 69.000 
Indeno-(1,2,3 Cd) pireno O a 18.000 
Nitrobenzeno O a 180 
Pentaclorofenol O a 27.000 
Tetra cloreto de carbono O a 30.000 
Tetra cloro etileno O a 4.900 
Tolueno O a 260.000 
1,2 trans dicloro etileno O a 260 
1,1,1 tricloro etano O a 1.000 
1,1,2 tricloro etano O a 2.800 
Triclorofluormetano O a 5.000 

FONTE: MORITA, (1993) 
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Tabela A.5 - Efeitos de alguns poluentes orgânicos ao Homem 

Poluente Classificação Forma de exposição Efeitos decorrentes da Efeitos decorrentes 
exposição prolon~ada da exposição a,._cruda 

Acetato de Tóxico Vias respiratórias Anemia com leucocitose Irritação no nariz e na 
e til a e cutânea e danos no fígado (4.450 garganta ( 400 ppm no 

ppm, via respiratória, em ar, 3 a 5 minutos) e 
coelhos) narcose 

Acetona Tóxico Vias respiratórias e Danos ao fígado e aos Irritação nos olhos, 
cutânea rins, irritação nas vias nariz e garganta ( 500 

respiratórias, eritema e ppm no ar), cefaléia, 
descamação da pelo sonolência, fraqueza 

e náuseas (12.000 
ppm) 

Alcool Tóxico Vias respiratórias. Irritação das mucosas, Irritação no nariz e 
etilico oral ou cutânea cefaléia. falta de nos olhos (5.000 a 

concentração e 10.000 ppm), 
sonolência alteração no sistema 

nervoso central 
Alcool Tóxico Vias respiratória, oral Irritação nos olhos, 
isoanúlico ou cutânea · nariz (150 ppm em 2 

a 4 minutos) e 
garganta ( 100 ppm 
em 2 a 4 minutos) e 
narcose 

Alcool Tóxico Vias respiratória, oral Narcose em animais 
isobutílico e cutânea (6400 ppm), eritema 

e hiperemia na pele, 
morte (10.600 ppm 
em 300 minutos) 

Alcool Tóxico Vias respiratória, oral Dermatites Náuseas, vômitos, 
isopropílico e cutânea cefaléia e vertigem, 

choque, coma. 
conjuntivite. 
opacidade da córnea 
em cobaias (12.000 
ppm por 4 horas), 
irritação gástrica I 

Alcooln- Tóxico Vias respiratória, oral Irritação nos olhos com Irritação aos olhos e 
butílico e cutânea lacrimejamento, danos à mucosas, alteração no 

visão, fotofobia (50 sistema nervoso 
ppm), dermatite central 

Alcool n- Tóxico Vias respiratória, oral Irritação nos olhos. 
propílico e cutânea nariz e garganta ( 400 

ppmpor 3 a 5 
minutos), morte em 
ratos (13.120 ppm em 
160 minutos), 
narcose 

Benzeno Carcinogênico Vias respiratória ou Irritabilidade, insônia Alteração do sitema 
oral cefaléia, tremores e nervoso centraL 

parestesias, anorexia, coma, excitação, 
náuseas, metamorfose euforia tonteira. 
gordurosa do coração, convulsões, 
fígado e rins, leucenúa. insuficiência 

respiratória. 



Tabela A.S- Efeitos de alguns poluentes orgânicos ao Homem (continuação .. ) 
?I" - ..) 

Poluente Classificação Forma de exposição Efeitos decorrentes da Efeitos decorrentes 
exposição prolono-ada da exposição amda 

Ciclohexano Tóxico Vias respiratória e processos degenerativos Irritação aos olhos e 
oral graves no coração, mucosas, narcose 

pulmões, fígado, rins e 
I cérebro (em cobais) 

Clorofórmio Carcinogênico Vias respiratória, oral Lassitude, distúrbios Náuseas, fadiga e 

Metil 
isobutil 
cetona 

Tolueno 

Xileno 

e cutânea digestivos e lentidão cefaléia (1000 ppm), 
mental (77 a 237 ppm), arritmia cardíaca 
câncer no fígado e rins (22.500 ppm), 

necrose hepática 
e:\l.ensa injúria na 
córnea e descamação 
da pelo 

Tóxico Vias respiratória e Irritação e descan1ação Náuseas e cefaléia 
cutânea da pele (100 ppm), irritação 

nos olhos e mucosas 

Tóxico Vias respiratória e Arritmia cardíaca Alteração no sistema 
cutânea acidose tubular renal e nervoso central, 

dem1atite fadiga, parestesias 
(200 ppm por 8 
horas), cefaléia e 
dilatação da pupila. 

Tóxico Vias respiratória e Formação de vesículas Disfunção hepática 
cutânea na pele, disfunção temporária até morte 

temporária até morte por edema pulmonar 
(10.000 ppm por 18 
horas), perda de 
sentidos, sonolência, 
incoordenação, 
anorexia, náuseas e 
dores abdominais 
(200 ppm), 

I vacuolização 
irreversível da 
córnea eritema e 
descamação da pele, 
irritação nos olhos, 
garganta e nariz. 

Fonte: Olishfski (1971), Proctor (1978), OMS (1982a), Harrison (1984), OMS (1984a a l984e), OMS 
(1985a a 1985c), OMS (1987a a l987b), OMS (1989a a 1989c), OMS (1990a a 1990c), Thresold 
limit values and biological e:\-pomes índices (1990-1991) reunidos em MORITA (1993). 
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Tabela A.6- Efeitos de alguns poluentes inorgânicos ao Homem 

Composto Classificação Ocorrência Efeitos Adversos 
Cádmio Não tem fimção Indústria de cosméticos, de borracha, Acmnula-se no fígado e rins. Ex-posição 

metabólica. É de pigmentos, de tintas e de crônica causa disfunções renais, sendo 
cancerigeno e pesticidas. Corrosão de tnbos de fatal em doses de 300- 3.500 mg. Induz 
altamente Tóxico zinco onde o cádmio sempre aparece tnmores no pulmão e carcinogenicidade 

como impureza. via inalacão de cloreto de cádmio. 
Crômio Cr+ é essencial Indústrias químicas, de tintas, de Crômio III é nutriente essencial, não 

Cr6+ é altamente galvanoplastia, de pigmentos, de tóxico e pobremente adsorvíveL Crômio 
tóxico podendo ser ex1intores. Formação de ligas, lab. VI é ex-tremamente tóxico, causa 
cancerigeno totográtl.cos, curtnmes, lubrificantes hemorragia interna, úlceras, disfunções 

e pesticidas. respiratórias e necrose do rim. Tem efeitos 
cancerigenos em ex-posicões prolongadas. 

Cobre E essencial em Corrosão de tnbulação de bronze, Embora seja requerimento nutricional em 
pequenas doses, controle de algas nas ETE's, doses de 2-3 mg/d, altas doses podem 
podendo ser tóxico circuitos impressos, indústrias de causar irritações gástricas, problemas 
em concentrações desinfetantes, de cosméticos, de renais, anemia e necrose hepática. É 
maiores pesticidas. Lubrificantes, pigmentos, cancerigeno em animais mas não ao 

combustíveis e oleos homem. 
Chmnbo Não tem funcão Corrosão de tubulações, baterias, Atua bloqueando a formação de glóbulos 

metabólica. E indústrias de tintas e pigmentos, vermelhos e a sintese de vitamina D. Pode 
altamente tóxico lixiviação de aterros, indústria de causar distúrbios neurológicos e psíquicos. 

aditivos químicos. Combustíveis, Tem sido classificado como potencial 
automotivos, extintores, cosméticos cancerigeno devido a tnmores renais. 
e preservativos. 

Ferro E essencial para Produtos automotivos, para limpeza, E essencial para dieta hmnana, sendo 
plantas e animais. cosméticos, corrosão de ligas composto ativo no transporte de oxigênio 
Não apresenta efeitos metálicas, pigmentos, tintas, pela hemoglobina. Não há relatos de 
tóxicos. preservativos e laboratórios dei tos adversos e de toxicidade. 

fotogr_áücos. 
Manganês Essencial para Cosméticos, Iixiviação, óleos, E componente da dieta hmnana. Não há 

plantas e animais. desinfetantes e fertilizantes, relatos de efeitos adversos e de toxicidade 
Não apresenta efeitos pesticidas, tintas, baterias e ligas 
tóxicos. metálicas. 

Níquel E essencial em Produção de ligas, indústrias de Complexa-se com aminoácidos, peptídeos 
pequenas doses, tintas, pigmentos e similares. e proteínas acmnulando-se em tecidos do 
podendo ser tóxico Indústria de detergentes e saboarias. pulmão, rins, fígado e cérebro. Embora 
em concentrações Indústria de galvanoplastia, de não seja cancerigeno com exposição oral, 
maiores. contatos elétricos e de catalizadores. pode ser cancerigeno por inalacão. 

Nitratos Moderada Contaminação por esgotos sanitários, Causa methaemoglobínemia podendo levar 
Toxicidade por algmnas índústrias que utilizam à morte infantes. Podem exibir 

ácido nítrico e/ou amônia. carcinogenicidade quando da fonnação de 
nitrosaminas no trato gastro-intestinal 

Sulfatos Levemente Tóxico Contan1Íllação por esgotos sanitários. Altas concentrações causam diarréia 
Indústrias de xampu. detergentes, transitória. Concentrações acima de 500 
sabão e que utilizam o ácido mg!L leva à desidratação e aumento da 
sulfúrico. pressão sanguínea. 

Zinco E essencial em Corrosão de tubulações, li'riviação Pode causar eí"eitos à saúde devido a sua 
pequenas doses, de aterros. Indústrias de deficiência. Recomenda-se 15 mg/d para a 
podendo ser tóxico galvanoplastia, de tintas e pigmentos dieta adulta. Em maiores concentrações e 
em concentrações e íàrmacêutica. Encontrado em por longo tempo de exposição causa dores 
ma10res baterias, televisores, borrachas e musculares, irritabilidade, náuseas e 

pneus. anemia 

Fonte: Adaptado de A WW A (1990) e de LESTER (1987). 



Tabela A.7- Limites de tolerância a poluentes perigosos em sistemas de lodos ativados 
convencional 

Poluentes Limite minimo reportado Faixa de variação Referências 
Perigosos (mg/L) (mg/L) 

lv!ETAIS 
Alumínio 15 15-26 Metcalf & Eddy (1991) 
Arsênio 0.04 0.4-0.4 EPA(l987b) 

0.1 Jenkins (1984) e Metcalf & 
Eddy (1991) 

Cádmio 0.5 0.5- lO EPA (1987b) 
l - 10 Anthonv, Breimurst (1981) 

Cálcio 2500 Metcalf & Eddy (1991) 
Cobre 0.1 0.1- 1 EPA(1987b) 

1 J enkins ( 1984) e Metcalf & 
Eddv (1991) 

Chumbo 0.1 0.1-10 EPA (l987b) 
1 o- 100 J enkins (1984) 

Crômio III 10 10-50 Russe1 et al. ( 1 984) e Metca1f 
& Eddy (1991) 

Crônúo VI 1 1-10 Russel et al (1984) e Metcalf 
& Eddy (1991) 

Crômio total 0.1 1 - 100 Jenkins ( 1984) 
O. I - 20 EPA (l987b) 

Ferro 1000 Metcalf & Eddv (1991) 
Manganês 10 Metcalf & Eddy (1991 ) 
Mercúrio 0.1 0.1-5 EPA (l987b) 

2.5 Jenkins ( 1984) 
Níquel 1 1-2,5 Metcalf & Eddy ( 1991) 

l - 5 EPA (l987b) 
5 Jenkins (1984) 

Prata 0.03 0.25-5 Russel (1984) 
0.03- 5 EPA (1987b) 

Zínco 0.03 0.03 Bishop (1985c) 
0.3- 20 EPA(l987b) 
5- 10 Jenkins ( 1987b) 

INORG4.NICOS 
Amônia 480 480 Metcalf & Eddv (1991) 
Baratos 0.05 0.05- 100 Metcalf & Eddv ( 1991 ) 
Cianetos 0.05 0.1- 5 Russel (1984) 

0.05-20 EPA (1987b) 
COlvfPOSTOS FENOLICOS 
2-Clorofenol 5 5 Russel et al. (1984) 

20-200 Anthonv: Breimurst ( 1981) 
2,4-diclorofenol 64 ni em 75 Kincam10n et al. (1983) 

64 Anthonv; Breimurst ( 1981) 
2,4-dimetil feno! 40 40-200 Anthony: Breimurst ( 1981) 
2,4 dínitrofenol 1 1 Bishop et al. ( 1985b) 

ni em 96 Kincannon et al ( 1983) 
Feno! 50 50-200 Jenkins (1984 ), 

ni em 360 Russel et al (1984) 
2-Nitrofeno1 >10 ni em 10 Bishop et al. ( 1985b) 
4-Nitrofenol 59 59 Yoshioka et al ( 1986) 

72 Volskay; Grady (1988) 
98 Kíng; Dutka ( 1986) 

p-cloro-m-cresol >10 ni em 1 O Bishop et al. (1985b) 
Pentaclorofenol 0.95 0.95 Russel et al (1984) 

2.5 K.lecka et al. (1985) 

I 

I 
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Tabela A.7- Limites de tolerância a poluentes perigosos em sistemas de lodos ativados 
convencional (continuação ... ) 

Poluentes Perigosos Limite mínimo reportado Faixa de variação Referências 
(mo-/L) (mg!L) 

AROMATICOS MONOlv'UCLEARES 
Benzeno 100 100-500 Jenkins (1984) 

Anthony, Breimurst (1981) 
C1orobenzeno 140 140 Volskay: Grady (1988) 
I ,2-diclorobenzeno 5 5 Russel et aL ( 1984) 

ni em 83 Kincannon et aL (1983) 
1 ,3-diclorobenzeno 5 5 Russel et al. ( 1984) 
1,4 diclorobenzeno 5 5 Russel et aL ( 1984) 
2,4 dinitrotolueno 5 5 Russel et al (1984) 
E til benzeno 200 200 Anthony, Breimurst (1981) 

>152 Volskay; Grady (1988) 
Hexaclorobenzeno 5 5 Russel et al. (1984) 
Nitrobenzeno 30 30-500 Anthony, Breimurst (1981) 

Vo1skav: Gradv (1988) 
To1ueno 200 200 Anthony, Breimurst ( 1981) 

>500 Volskay; Grady (1988) 
1,2,4 triclorobenzeno >6 niem6 Bishop et al. (l985b) 
CETONAS 
Acetona >1000 >1000 Vo1skay; Grady (1988) 
Ciclo hexanona >1000 >1000 Vo1skay; Grady ( 1988) 
Metil etil cetona >1000 >1000 Vo1skay; Grady (1988) 
Metil isobutil cetona >1000 >1000 Vo1skay; Grady ( 1988) 
ESTERES DO ACJDO FTALICO 
Ftalato de bis-2-etil >10 ni em lO Bishop et al. (1985b) 
h exila >0,4 Volskay; Grady (1988) 
Ftalato butil de >lO ni em lO Bishop et al. (l985b) 
benzi la >2,9 Volskay; Grady (1988) 
Ftalato de di-n-butila >lO niem lO Bishop et al. ( l985b) 
Fta1ato de di-etila >10 ni em 10 Bishop et al. (l985b) 
ALIFATICOS HALOGENADOS 
Bromofómio >lO niem lO Bishop (1985b) 
Cloreto de metila >lO ni em 100 Bíshop (1985d) 
Clorofórmio 500 niem 10 Bishop (1985b) 

500 Volskay; Grady (1988) 
1 ,2 dicloroetano >250 ni em250 Bishop (1985b) 

>1000 Vo1skay; Grady (1988) 
Hexacloroetano >10 ni em 10 Bishop (1985b) 
Tetracloreto de lO O ni em 10 Bishop (1985b) 
carbono 100 Yoshio1a et aL (1986) 
Tetracloroetileno 360 ní em lO Bishop ( l985b) 

360 Volskay: Grady (1988) 

Nota: ni -nenhuma inibição 
Fonte: Exceto METCALF e EDDY (1991), todas as fontes são apud MORITA (1993) 
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Tabela A.8- Principais compostos orgânicos e inorgânicos que inibem a nitrificação 
em lodos ativados. 

Substância tóxica Concentracão(rnaj]L) 
COMPOSTO ORGANICO 
Acetona 2.000 
Acetato de etila 18.000 (a) 
Alcool etílico 2.400 
Alcool metílico 160 
Alcool n-butJ.1ico 8.200 
Alcool n-propílico 20.000 
Alcool alílico 19,5 
Cloreto alílico 180 
o-Cresol 12,8 
Clorobenzeno 100 
Clorofórmio lO 
Carbonato de guanidina 16,5 
Dissulfeto benzotiazólico 38 
Dissulfeto de carbono 35 
Diciandiamida 250 
Diguanida 50 
2,4-diclorofenol 64 
2,4-dinitrofenol 460 
Dimetil ditiocarbamato de sódio 13,6 
E ter dialíli co 100 
Escatol 7 
Fenol 5,6 
Hidrazina 58 
8-Hidroxiquinolina 72,5 
Isotiocianato alílico 1,9 
Isotiocianato de metila 0,0008 
Mercaptobenzotiazol 0,0033 
Metil ditiocarbamato de sódio 0,0009 
Sulíàto de metil tiourânio 6,5 
Tiocianato de potássio 300 
Tioacetamida 0,00053 
Tiosemicarbazida 0,00018 
Tiourea 0,000076 
T rimetilamina 118 
COMPOSTO INORGANICO 
Amônia livre 2,8 
Cádmio 0,01- 15 
Chumbo 0,5-20 
Cianetos 0,34 
Cloretos > 10.000 
Cobre 0,005-0,5 
Crômio (hexavalente) 0,25 
Magnésio 50 
Mercúrio 1 -150 
Níguel 0,25 

- -)00 
0,08-0,5 

Nota: (a) cultura pura 
Fonte: Adaptado de ECKENFELDER Jr. (1989), MORITA (1993), METCALF e EDDY 

(1991), ANTHONISEN (1976) e GRUTTNER et al. (l994b) 
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TABELA A.9- Comparação dos mecanismos de remoção de alguns poluentes 
prioritários no processo de lodos ativados. 

Biodegradação Biodegradação/ Stripping 
I 

Refratários 
Stripping 

Nitreobenzeno Acetato de etila 1,2 dicloroetano Bis(2-etilhexil) 
ftalato 

2,4 diclorobenzeno Benzeno 1, 1,1 tricloroetano 
2,4 dinitrobenzeno 1,2 diclorobenzeno I, 1 ,2,2 tetradoroetano 
Acroleína Cloreto de metileno 1,2 dicloropropano 
Acrilonitrila Tolueno tricloroetilenp 
Pentaclorofenol Etilbenzeno 
Fenol Clorofórmio 
Fenantreno Tetracloreto de 

carbono 
Naftaleno 
Benzidina 

Fonte: ECKENFELDER Jr. (1989) 

Tabela A.lO- Biodegradabilidade relativa de alguns compostos orgânicos 

Compostos orgânicos Compostos geralmente resistentes 
biodegradáveis à degradação biológica 

Acido acrilico Eteres 
Acidos alifáticos Cloridrinas 
Alcoois alifáticos Isoprenos 
Aldeídos alifáticos Metil vínil cetona 
Esteres alifáticos Morfolina 
Amínas aromáticas Oleos 
Diclorofenóis Compostos polimerizados 
Etanolaminas Benzeno polipropileno 
Glicóis Sulfonatos 
Cetonas Hidrocarbonetos alifáticos 
Monoclorofenóis Hidrocarbonetos aromáticos 
Nitrilas Hidrocarbonetos com grupos 

arilas e alquilas 
Fenóis Alcoois alifáticos terciários 
Amínas alifáticas primárias Sulfonatos alifáticos terciários 
Estirenos Triclorofenóis 
Acido metacrilico 
Acetato de vilína 

Fonte: MORITA (1993) 
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Tabela A.ll- Biodegradabilidade aeróbia de alguns compostos orgânicos 

Composto orgânico Concentração (mg/L) 
Alcool n-butilico 100 
Alcool etílico 100 
Alcool isoamílico 500 
Alcool isobutílico 100 
Alcool isopropílico 200 
Alcool metilico 500 
Alcooln-propílico 200 
2.4 Dinitrofenol 200 
Fenol 250 
Pentaclorofenol 0,35- 12 
Bromofórmio 10 
Clorofórmio 10 
Tetracloreto de carbono 10 
Benzeno 100 
Clorobenzeno 100 
Xileno 0.05-0.15 
Tolueno 0.05-0.15 
1,2,4 triclorobenzeno 0.05-0.15 
Acetona 100 
Metil etil cetona 100 
Metil isobutil cetona 500 

-Classificaçao: 
R - significativa biodegradação, rápida adaptação 
A - significativa biodegradação, gradual adaptação 
Fonte: MORITA (1993) 

Classificação Referências 
R Urano; Kato (1986) 
R Urano: Kato (1986) 
R Gerhold: Malaney ( 1966) 
R Urano: Kato (1986) 
R Pitter (1976) 
R Gerhold: Malaney (1966) 
R Pitter (1976) 
c Pitter (1976) 
R Verschueren (1983) 
A Melcer: Bedford (1988) 
A Tabak et al. (1981) 
A Tabak et ai. (1981) 
R Tabak et al. (1981) 
c Urano: Kato (1986) 
N Urano: Kato (1986) 
R Weber et al. (1987) 
R W eber et al. (1987) 
N Weber et al. (1987) 
A Urano: Kato (1986) 
R Urano; Kato (1986) 
N Gerhold: Malaney ( 1966) 

C - lenta biodegradação e adaptação 
N - não é significativamente biodegradado 

TABELA A.12-% de biodegradação para vários compostos orgânicos 

Composto orgânico Solubilidade Demanda Teórico de Biodegradação após 
($100 ml áuua) Oxi2ênio (mg/mg) 

Acido Acético c 1.07 
Acetona c 2.20 
Acetato de Etila 8.50 1.82 
Acet. de Isobutila 0.63 2.?0 
Acetato de Butíla 0.68 2.20 
Benzeno 0.17 3.10 
n-Butanol 7.70 2.59 
Dietileno Glicol c 1.50 
Diisobutil Cetona 0.05 2.93 
Etanol c 2.10 
Etileno Glicol c 1.30 
Isobutanol 8.50 2.59 
Isopropanol c 2.40 
Metano} c 1.50 
Metil Etil Cetona 26.80 2.44 
Metil Isob.Cetona 1.90 2.70 
Fenol 8.40 2.40 
n-Propanol c 2.40 
Propileno Glicol c 1.68 
Tolueno 0.08 3.13 

- -Observaçoes: * Cultura nao achmatada. C - Completamente m1scivel 
Fonte: CONW A Y e ROSS (1980) 

15 dias(%)* 
85 
83 
69 
79 
70 
24 
92 
13 
57 
95 
92 
76 
80 
91 
84 
69 
87 
81 
75 
70 
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TABELA A.13- Valores da constante de Henry para alguns compostos orgânicos. 

Com_Qosto Orgânico log_ Hc Hc (atm.m3/mol) 
Acido Acético -4,29 0,00005 
Acido Propiônico -4,74 0,00002 
Acetato de metila -2,43 0,003 
Acetato de etila -2,26 0,005 
Acetato de propila -2,09 0,008 
Acetato de butila -1,87 0,017 
Acetato de isobutila -1,73 0,018 
Acetaldeído -2,57 0,002 
Acetona Não definido ~o 

Alcool butílico -3,69 0,0002 
Alcool isoamílico -3,39 0.0004 
Benzeno -0,65 0,22 
1-Butanol 3,46 2884 
Ciclohexano 0,90 7,94 
Clorofórmio -0,72 0,19 
Diclorometano -0,98 0,10 
1, 1-dicloroetano -0,62 0,23 
Etileno 0,94 8,70 
Etanol -3,59 0,0002 
Eter etílico -1,17 0,067 
Etilamina -3,30 0,0005 
Fenol -4,79 0,00001 
Hexano 1,87 74 
Metano I -3,72 0,0002 
Metil etil cetona -3,04 0,0009 
Piridina -3,44 0,0003 
1-Propanol -3,56 0,0002 
Tetracloreto de carbono 0,02 1,0 
Tolueno -0,56 0,2 
o-Xileno -0,66 0,2 

Fonte: SPEECE et al. (1998) 
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ANEXO B 

TABELAS E FIGURAS REPORTADAS NO CAPÍTULO 5 
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TABELA B.l- Variação horária da Alcalinidade Total (mg/L) no dia 02/03/98 

Local/Hora 8h 10h 12h 14h 16h 18h 
T. Aeração 21 17 21 17 21 17 
T. Séptico 80 84 88 88 84 88 
Ef. Final 168 223 218 202 185 185 

TABELA B.2- Variação horária da DQO total (mg/L) no dia 02/03/98 

Local/Hora 8h 10h 12h 14h 16h 18h 
T. Séptico 1685 1669 1560 1660 1705 1737 
T. Aeração 1483 1346 1381 1369 3380 1852 
Ef. Final 760 810 765 865 930 535 

TABELA B.3- Variação horária da DQO solúvel (mg/L) no dia 02/03/98 

Local/Hora 8 h 10h 12h 14h 16h 18h 
T. Séptico 1400 1435 1420 1477 1450 1459 
T. Aeração 264 237 288 252 439 257 
Ef. Final 325 290 425 465 590 556 

TABELA B.4- Variação horária do Nitrogênio Total Kjeldahl (mg/L) no dia 02/03/98 

Local/Hora 8 h 10h 12h 14h 16h 18h 
T. Séptico 32 30 37 36 40 35 
T. Aeração 2197 1866 1965 1136 2031 1998 
Ef. Final 2076 2060 1811 2143 1977 2391 

TABELA B.S- Variação horária do Nitrogênio amoniacal (mg/L) no dia 02/03/98 

Local/Hora 8h 10h 12h 14h 16h 18h 
T. Séptico 22 21 30 30 30 28 
T. Aeração 15 34 41 35 62 34 
Ef. Final 121 106 116 107 110 102 

TABELA B.6- Variação horária dos Sólidos Totais (mg/L) no dia 02/03/98 

Local/Hora 8h 10h 12h 14h 16h 18h' 
T. Séptico 320 592 540 490 340 456 
T. Aeração 11128 10268 10836 11112 12310 11118 
Ef. Final 7936 7908 7910 7998 8446 8858 
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TABELA B.7- Variação horária dos Sólidos Totais Fixos (mg/L) no dia 02/03/98 

Local/Hora 8h 10h 12h 14h 16h 18h 
T. Séptico 26 392 28 332 64 168 
T. Aeração 1318 1184 1530 1516 956 1406 
Ef. Final 1194 752 920 982 1646 1586 

TABELA B.8- Variação horária dos Sólidos Totais Voláteis (mg/L) no dia 02/03/98 

Local/Hora 8h 10h 12h 14h 16h 18h 
T. Séptico 294 200 512 158 276 288 
T. Aeração 9810 9084 9306 9596 11354 9712 
Ef. Final 6742 7156 6990 7016 6800 7272 

TABELA B.9- Variação horária dos Sólidos Suspensos Totais (mg/L) no dia 02/03/98 

Local/Hora 8h 10h 12h 14h 16h 18h 
T. Séptico 126 130 104 92 110 102 
T. Aeração 480 390 550 390 2880 1080 
Ef. Final 120 80 115 145 170 193 

TABELA B.lO Variação horária dos Sólidos Suspensos Voláteis (mg/L) no dia 02/03/98 

Local/Hora 8h 10h 12h 14h 16h 18h 
T. Séptico 114 120 98 92 98 98 
T. Aeração 400 390 500 270 2620 860 
Ef. Final 95 75 110 130 160 186 

TABELA B.ll- Variação horária dos Sólidos Suspensos Fixos (mg/L) no dia 02/03/98 

Local/Hora 8h 10h 12h 14h 16h 18h 
T. Séptico 12 10 6 o 12 4 
T. Aeração 80 o 50 120 260 220 
Ef. Final 25 5 5 15 10 7 



ANEXO C 

CURVAS DE DEPLEÇÃO DO OD COM O TEMPO PARA A 

DETERMINAÇÃO DA TAXA DE CONSUMO DE OXIGÊNIO 
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Figura C.l - Determinação da taxa de consumo de oxigênio no dia 10/03/98 
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Figura C.2 - Determinação da taxa de consumo de oxigênio no dia 16/03/98 
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Figura C.3 -Determinação da taxa de consumo de oxigênio no dia 25/03/98 
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Figura C.4 - Determinação da taxa de consumo de oxigênio no dia 14/04/98 
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Figura C.S - Determinação da taxa de consumo de oxigênio no dia 28/04/98 
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Figura C.6 - Determinação da taxa de consumo de oxigênio no dia 06/05/98 
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Figura C.7 Determinação da taxa de consumo de oxigênio no dia 12/05/98 
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Figur·a C.S - Determinação da taxa de consumo de oxigênio no dia 19/05/98 
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Figura C.9 - Determinação da taxa de consumo de oxigênio no dia 26/05/98 



~ 
§. 
o o 
o 

•ro 
<.> 
~ c: 
~ 
u 
c 
o 
u 

~ 
"' §. 
o o 
o 
'"' <.> 
e c: 
1l 
e 
o 
u 

228 

7 

6,5 

6 

5,5 

5 

4,5 

4 

3,5 

3 

2,5 

2 

1 ,5 

1 

0,5 

o 

oUR= 0,117mg/L.mln=7mg/L.h 
SSV=1350mg/L 
Taxa específica (OURISSV) = 5,2 m g021gSSV.h 

~ ~ ~ N 
Tempo (minutos) 

o ... 

Figura C.lO Determinação da taxa de consumo de oxigênio no dia 15/06/98 

8 

6 

2 OUR = -0,186 mg/L.min = 11mg/L.h 
S s V = 111 O m g /L 
Taxa específica (OURISSV) = 10,0 mg02/gSSV .h 

• • 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Tempo (m in) 

Figura C.ll - Determinação da taxa de consumo de oxigênio no dia 25/06/98 
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Figura C.12- Determinação da taxa de consumo de oxigênio no dia 15/07/98 
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Figura C.13- Determinação da taxa de consumo de oxigênio no dia 24/07/98 
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Figura C.14- Determinação da taxa de consumo de oxigênio no dia 11/08/98 
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Figura C.15- Detenninação da taxa de consumo de oxigênio no dia 10/09/98 
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