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Resumo 

Os processos biológicos apresentam o menor custo de todas as técnicas atualmente 

aplicadas para o tratamento de lixiviados de aterros sanitários. Porém, eles não vêm 

demonstrando capacidade em degradar a matéria orgânica recalcitrante presente 

nesse tipo de água residuária. O presente estudo teve por objetivo avaliar a 

possibilidade da utilização de enzimas, que são largamente empregadas na 

indústria, como auxílio em tal remoção. Após a caracterização do lixiviado do aterro 

sanitário da cidade de Paulínia, verificou-se que o mesmo se encontrava em 

adiantada fase de biodegradação, com pH de 8,40 ± 0,14; baixa concentração de 

matéria orgânica facilmente biodegradável (DBO de 857 ± 475 mgO2/L) e altas 

concentrações de N-NH3(2343 ± 399 mg/L) e de Carbono Orgânico Total (2066 ± 

746 mg/L). A investigação experimental foi realizada em duas etapas, empregando-

se um reator de lodo ativado em bateladas sequencial, com biomassa adaptada ao 

lixiviado. Na primeira etapa, utilizando o planejamento fatorial completo 2³, verificou-

se que aumentando o pH e diminuindo a concentração inicial de N-NH3 era possível 

evitar o acúmulo de nitrogênio amoniacal no sistema a partir da remoção total desse 

composto. Porém, a inibição às bactérias oxidantes da amônia não foi cessada, pois 

a eficiência de oxidação via biológica chegava no máximo a 49,1%, sendo os 50,9% 

restantes atribuídos à volatilização de nitrogênio amoniacal, que era intensificada 

com o aumento do pH. A segunda etapa teve por objetivo a remoção de matéria 

orgânica recalcitrante, medida como COT, presente no lixiviado de aterro sanitário, 

com a utilização da enzima lacase. Esta demonstrou uma expressiva capacidade de 

remoção de nitrito, de 127 mgNO2
-/L para menos que 0,1 mgNO2

-/L em 4 dias, e de 

COT, passando de 2333 mgC/L para 1400 mgC/L, ao ser utilizada sozinha, e de 

1317 mgC/L para 174 mgC/L quando utilizada juntamente com bactérias 

heterotróficas. Ao final, observou-se remoções superiores a 99,9% de N-NH3 

mantendo-se a concentração de OD=2,4 mg/L, pH=8,5 e concentração de N-NH3 

inicial em torno de 270 mg/L. Remoções de 92,3% de nitrito e 40% de COT foram 

obtidas ao se adicionar a enzima ao efluente nitritado, porém foi observado um 

aumento na concentração de COT e de NKT após a inserção da solução enzimática, 

devido a uma alta concentração desses compostos na mesma. 

Palavras-chave: Nitritação, desnitritação, lixiviado de aterro sanitário, enzimas, matéria 

orgânica recalcitrante. 
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Abstract 

 
The biological process is the one with the lowest cost of all the techniques currently 

used for the treatment of landfill leachate. However, it has not demonstrated ability to 

degrade recalcitrant organic matter present in this type of wastewater. This study 

aimed to evaluate the possibility of using enzymes, which are already used in 

industry, as an aid in such removal. After characterizing the Paulinia´s landfill 

leachate, wich was used in this study, it was found that it was in an advanced stage 

of degradation, with a pH of 8.40 ± 0.14; low concentration of readily biodegradable 

organic matter (BOD of 857 ± 475 mgO2/L) and high ammonia nitrogen (2343 ± 399 

mgN/L) and Total Organic Carbon - TOC (2066 ± 746 mgC/L). The experimental 

research was conducted in two stages, using a sequential batch reactor with biomass 

adapted to the leachate. In the first step, using a full factorial design 2³, it was found 

that by increasing pH and decreasing the initial concentration of NH3-N is possible to 

avoid the accumulation of ammonia in the system by the total removal of that 

compound. However, the inhibition of ammonia oxidizing bacteria is not ceased. The 

biological pathway for oxidation efficiency reaches the maximum at 49.1%, with the 

remaining 50.9% being attributed to the volatilization of ammonia, which is enhanced 

with increasing pH. The second stage was aimed at removing recalcitrant organic 

matter, measured by the COT present in landfill leachate, with the use of laccase 

enzyme. The enzyme demonstrated a significant nitrite removal capacity, decreasing 

its concentration of 127 mgNO2
-/L to less than 0.1 mgNO2

-/L, and the TOC, from 

2333 mgC/L to 1400 mgC/L in the same period time. 

 
 
 
 
 

Key words: Nitritation, denitritation, landfill leachate, enzymes. 
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1 INTRODUÇÃO  

O cenário da disposição de resíduos sólidos no Brasil vem sofrendo transformações, 

principalmente nos últimos cinco anos. Tal mudança se deve, principalmente, à 

aprovação e implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 

12.305/2010, regulamentada pelo decreto 7.404 de 23 de dezembro de 2010 

(BRASIL, 2010). 

 

A Política, seguindo uma tendência mundial, traz uma nova visão de gestão dos 

resíduos, tendo como prioridades a não geração, a redução, a reutilização e a 

reciclagem. Porém, o país vem enfrentando dificuldades para a concretização das 

metas impostas pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos, um dos instrumentos da 

PNRS. A título de exemplo, o prazo da erradicação dos lixões terminou no dia 03 de 

agosto de 2014 e cerca de 60% dos municípios ainda usam esta forma de 

disposição (MESQUITA, 2014). O Brasil tem, portanto, muito a melhorar no âmbito 

da gestão de RSU, inclusive eliminando de passivos ambientais causados pela 

disposição dos mesmos no solo, como o lixiviado. 

 

Lixiviado de aterro sanitário é uma água residuária complexa e de difícil tratamento, 

que pode conter grandes quantidades de matéria orgânica biodegradável e 

biorrefratária, além de compostos inorgânicos, tais como metais pesados e 

nitrogênio amoniacal (N-NH3). Tradicionalmente essa água residuária é tratada de 

forma físico-química, biológica ou de ambas as formas. Por ser mais viável 

economicamente, o tratamento biológico geralmente é o mais utilizado, porém, o 

mesmo contém algumas limitações, o que geralmente torna necessário um pós-

tratamento físico-químico.  

 

Dentre as dificuldades encontradas no tratamento biológico de lixiviado, está a 

grande concentração de matéria orgânica recalcitrante, o que dificulta a remoção do 

nitrogênio pela via tradicional, nitrificação e desnitrificação. Pois, para reduzir o 

nitrato a nitrogênio gasoso (N2), é necessário que haja matéria orgânica facilmente 

biodegradável, o que não acontece em lixiviados de aterros sanitários velhos.  
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Por este motivo, vem crescendo o número de pesquisas que tratam esse tipo de 

água residuária através da nitritação e desnitritação, que ao acumular nitrito e 

reduzi-lo diretamente a N2, consome menos carbono orgânico na reação. Todavia, 

mesmo com essa via metabólica alternativa, várias pesquisas vêm demonstrando 

que a matéria orgânica facilmente biodegradável presente no lixiviado continua 

sendo insuficiente para a remoção de nitrogênio, e adicionam uma fonte externa de 

matéria orgânica com a finalidade de melhorar a desnitritação. Já foram utilizados 

etanol (FUX et al., 2006; FREITAS, 2009; QUEIROZ, 2009; TORÀ et al., 2011; 

YABROUDI, 2012;), acetato de sódio (RAHMANI et al., 1995; SPAGNI et al., 2007; 

SPAGNI; MARSILI-LIBELLI, 2009; ZENG et al, 2010), glicerol (TORÀ et al., 2011; 

FRISON et al., 2013), ácido acético (MACÉ et al., 2006; FRISON et al., 2013), dentre 

outros. 

 

Porém, apesar de faltar matéria orgânica facilmente biodegradável, sobra matéria 

orgânica biorrefratária. Vem daí a necessidade de utilizar outras vias metabólicas 

capazes de remover o nitrito e o carbono refratário simultaneamente na etapa de 

desnitritação, evitando, assim, pós-tratamentos físico-químicos que oneram o 

tratamento do lixiviado de aterro sanitário. 
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2 OBJETIVOS  

O objetivo geral da pesquisa foi o estudo da remoção de nitrogênio e compostos 

recalcitrantes do lixiviado de aterro sanitário, utilizando enzimas, em um sistema de 

lodo ativado em bateladas sequenciais. Os objetivos específicos do trabalho foram: 

• Verificar a influência das concentrações inicial de N-NH3 e de oxigênio dissolvido 

(OD), além do pH na eficiência da nitritação;  

• Avaliar a utilização da enzima Lacase na remoção de Carbono Orgânico Total 

(COT); 

• Avaliar a utilização da enzima Lacase na remoção de nitrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

3.1 PANORAMA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO BRASIL  

Conforme mencionado na Introdução, nos últimos cinco anos, uma mudança 

significativa vem acontecendo na situação dos resíduos sólidos no Brasil, devido à 

implementação da PNRS. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos traz as principais 

diretrizes relacionadas aos RSU e suas respectivas estratégias, como por exemplo: 

 

- Eliminação de lixões e aterros controlados até 2014 e disposição final 

ambientalmente adequada de rejeitos; 

 

- Recuperação de lixões, compreendendo as ações de queima pontual dos gases, 

coleta de lixiviado, drenagem pluvial, compactação da massa e cobertura vegetal; 

 

- Manutenção dos atuais patamares de geração de resíduos sólidos urbanos, 

tomando-se por referência o ano de 2008 (1,1 kg/habitante/dia), com posterior 

redução; 

 

- Redução de 70% dos resíduos recicláveis dispostos em aterros sanitários, com 

base na caracterização de 2012.  

 

- Indução da compostagem da parcela orgânica dos RSU e geração de energia por 

meio do aproveitamento dos gases provenientes da biodigestão de compostos 

orgânicos (biogás). 

 

As metas impostas pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos não foram totalmente 

concretizadas, tendo em vista que o prazo da erradicação dos lixões terminou dia 03 

de agosto de 2014, e cerca de 60% dos municípios ainda usam esta forma de 

disposição (MESQUITA, 2014). Todavia, apesar das dificuldades de concretização, a 

PNRS reflete no Brasil uma tendência mundial de redução de RSU nos aterros 

sanitários, que já se encontra em grande evolução na Europa, e ainda se 

desenvolvendo nos Estados Unidos.  
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Na União Europeia, a diretiva 1999/31/CE de 26 de abril de 1999 estabeleceu ações 

de redução de disposição de resíduos biodegradáveis em aterros sanitários, que 

estão sendo seguidas por todos os países membros. A diretiva traz uma nova 

prioridade na gestão de resíduos sólidos, conhecida como 4Rs (redução, reúso, 

reciclagem e recuperação) e, apresenta como última opção a disposição em aterros 

sanitários. A fim de alcançar a meta de redução de 65% da quantidade total em 

massa dos RSU nos aterros sanitários europeus até 2016, a diretiva impõe o não 

recebimento de resíduos que não forem pré-tratados.   

 

O pré-tratamento tem como principal objetivo extrair da massa de resíduos, aqueles 

que possam ser reciclados ou recuperados, incluindo os com potencial de geração 

de energia. Com isso, o principal mecanismo do pré-tratamento é a separação. Tal 

segregação pode ser feita por peneiramento, e no caso dos metais ferrosos, através 

de separadores magnéticos. A título de exemplo, com a utilização de peneiras de 

80mm é possível segregar 90% dos resíduos de origem vegetal e 70% dos de alto 

poder calorífico, como plástico e papel (STEGMANN, 2005) 

 

Os resíduos orgânicos são tratados de forma aeróbia (compostagem), anaeróbia 

(biodigestão), ou ambas, sendo, geralmente, a segunda utilizada como pré-

tratamento da primeira. Tal processo permite a geração de energia elétrica e de 

condicionadores de solo. Os de alto poder calorífico (plástico e papel) são 

queimados, gerando energia elétrica. Os não passíveis de tratamento podem ser 

triturados antes do aterramento. Com a utilização das técnicas de pré-tratamento de 

resíduos, pode-se chegar a reduções de 80 a 90% da produção de gás no maciço 

do aterro e das concentrações de nitrogênio amoniacal e carga orgânica no lixiviado 

gerado (STEGMANN, 2005; LORNAGE et al., 2007; VAN PRAAGH et al., 2009; 

SCAGLIA et al., 2010). Pesquisas de Sormunen et al. (2008) apontaram variações 

de 20 a 100 g/L para 1 a 4 g/L de DQO solúvel e de 600 a 1800 mg/L para 100 a 400 

mg/L de N-NH3 para lixiviados de resíduos sólidos brutos e aqueles que foram pré-

tratados, respectivamente. 

 

O pré-tratamento já está sendo utilizado em alguns aterros brasileiros, como por 

exemplo, no aterro sanitário de Paulínia. Lá foi instalado o Centro de Valorização de 

Resíduos, que tem como principal objetivo separar a matéria orgânica, materiais 
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metálicos e vidros do material de alto valor calorífico, como papéis e madeira, da 

massa de resíduos que chega ao aterro. Ao passar por uma máquina com alta 

capacidade de trituração, a massa de alto poder calorífico é seca e triturada, dando 

origem a um material com grande potencial de geração de energia, chamado de 

Combustível Derivado de Resíduos (CDR). Esse combustível está em fase de testes 

para poder ser,então vendido para indústrias, gerando renda extra e aumentando a 

vida útil do aterro (MESQUITA, 2014).  

 

Lixões e aterros desativados também estão passando por processos de 

recuperação, como é o caso do Aterro Bandeirantes em São Paulo. Encerrado em 

2007, com 40 milhões de toneladas de resíduos aterrados, atualmente, o aterro 

produz, através do biogás coletado, energia elétrica suficiente para abastecer 300 

mil pessoas. 

  

O Brasil caminha a passos lentos, porém de forma constante, para mudar o cenário 

de resíduos sólidos urbanos no país. Algumas medidas importantes já foram 

tomadas, e alguns bons exemplos fazem parte da realidade do país, principalmente 

nas cidades mais desenvolvidas. Porém, ainda há um longo caminho a ser 

percorrido, e muitos passivos ambientais provenientes da disposição de resíduos no 

solo (aterros e lixões) ainda têm de ser eliminados, dentre eles, o lixiviado.   

 

3.2 LIXIVIADO DE ATERRO SANITÁRIO 

Lixiviado de aterro sanitário é uma água residuária complexa, que é formada pela 

percolação da água da chuva, que ao se infiltrar no aterro, arrasta consigo o 

chorume produzido pelos resíduos ali aterrados. A composição do lixiviado de aterro, 

que pode conter grandes quantidades de matéria orgânica biodegradável e 

biorrefratária, além de compostos inorgânicos, tais como metais pesados e 

nitrogênio amoniacal, pode variar devido a diversos fatores, dentre eles, as 

condições climáticas.  

Vale ressaltar que as concentrações dos compostos citados anteriormente, além de 

variarem com o índice pluviométrico do local em que o aterro está instalado, também 

oscilam com diversos outros fatores, como a composição dos resíduos sólidos 
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aterrados e a operação do aterro, o que muitas vezes dificulta o projeto e a operação 

do sistema de tratamento deste tipo de água residuária. Torna-se necessário, 

portanto, a sua caracterização caso a caso para o desenvolvimento de uma solução 

mais adequada a cada situação. A Tabela 1 ilustra os valores de diversos 

parâmetros de lixiviados de aterros sanitários de diferentes cidades brasileiras. 

 

Tabela 1- Composição de lixiviados de diferentes cidades brasileiras. 

Variável 
Santo André - 

SP 
Bandeirantes 

– SP 
Itapecerica da 

Serra - SP 
João Pessoa 

- PB 
Rio de 

Janeiro - RJ 

pH 6,90 a 8,65 7,14 a 8,50 7,05 a 7,14 8,0 a 8,6 7,7 a 9,1 

DQO (mgO2/L) 2.600 a 8.050 5.500 a 7.150 2.560 a 3.700 1504 a 3.089 804 a 4.255 

DBO(mgO2/L) 1.720 a 5.790 3.410 a 8.430 2.520 a 2.720 3516 a 3760 118 a 857 

NTK (mgN/L) 600 a 4.950 80 a 650 160 # 420 a 3.122 

N-NH3 (mgN/L) 25 a 1.000 62 a 220 # 1024 a 2738 76 a 3.565 

Nitrito (mgN/L) 0,005 a 0,10 < 0,05 0,015 176 a 288 0,02 a 2,4 

Nitrato (mgN/L) 0,20 a 0,60 0.40 a 0,60 0,06 a 0,08 7,7 a 13 0,1 a 6,2 

SST (mg/L) 1.230 a 3.350 3.560 a 5.100 1.320 a 2.760 121 a 645 13 a 256 
     # Valores não mencionados nas fontes consultadas. 

     Fonte: Lange e Amaral (2009); Fernandes et al. (2006). 

 

A composição do lixiviado também varia significativamente em relação ao tempo. A 

Tabela 2 mostra a variação das principais características em função do tempo de 

acordo com El-Fadel et al. (2002). Vale ressaltar que os dados foram obtidos de 

aterros norte americanos, sendo aqui exibidos somente para efeito de comparação 

entre lixiviados de aterros novos e antigos.  

 

Tal variação acontece pois lixiviados com menos de dois anos, geralmente, 

encontram-se na fase acidogênica e possuem grandes quantidades de compostos 

facilmente biodegradáveis por fermentação anaeróbia, resultando na produção de 

Ácidos Voláteis Totais (AVT). Com o passar do tempo, a fase acidogênica vai dando 

lugar à metanogênica, onde micro-organismos convertem os AVT em metano e 

dióxido de carbono (EHRIG, 1984 apud KURNIAWAN, 2006; IFEANYICHUKWU, 

2008).  
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Tabela 2- Variação da composição do lixiviado para diferentes idades de aterros norte 

americanos 

Variáveis 
Idade do aterro (anos) 

0 a 5 5 a 10 10 a 15 >20 

DBO (mg O2/L) 10.000 a 25.000 1.000 a 4.000 50 a 1.000 <50 

NTK (mgN/L) 1.000 a 3.000 400 a 600 75 a 300 <50 

N-NH3 (mgN/L) 500 a 1.500 300 a 500 50 a 200 <30 

SDT (mg/L) 10.000 a 25.000 5.000 a 10.000 2.000 a 5.000 <1.000 

pH 3 a 6 6 a 7 7 a 7,5 7,5 

Fósforo (mgP-PO3-
4/L) 100 a 300 10 a 100 # <10 

# Valor não mencionado na fonte consultada 

Fonte: El-Fadel et al. (2002) 

 

Assim, se a amostra é coletada na fase ácida, o pH será baixo, porém 

concentrações de variáveis como DBO, COT, DQO, nutrientes e metais pesados 

deverão ser altos. Mas, durante a fase metanogênica, o pH varia entre 6,5 e 7,5 e os 

valores de DBO, COT, DQO e nutrientes serão significativamente menores.  

 

A biodegradabilidade também varia com o tempo e geralmente é determinada pela 

relação DBO/DQO. Em aterros novos, essa relação fica em torno de 0,7, o que 

representa uma boa biodegradabilidade, enquanto que em aterros antigos, a mesma 

relação fica entre 0,04 e 0,2 (CHIAN; DeWALLE, 1976; EHRIG, 1984). 

 

Apesar da razão DBO/DQO ter sido citada anteriormente, pois é muitas vezes 

utilizada como um indicativo de biodegradabilidade, vale ressaltar que tal abordagem 

vem se mostrando simplista para o caso dos lixiviados de aterro. Na determinação 

da DQO, adiciona-se à amostra acidificada, um oxidante e um catalisador, 

normalmente dicromato de potássio e sulfato de prata, respectivamente. O objetivo é 

degradar compostos orgânicos e medir a quantidade de oxigênio utilizado na reação 

a partir do consumo de dicromato. Porém, quando se trata de alguns tipos de águas 

residuárias, como as industriais ou lixiviados de aterro sanitário, pode haver altas 

concentrações de substâncias inorgânicas reduzidas, que também podem ser 

oxidadas pelo dicromato de potássio. Isto pode causar um aumento na DQO da 
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amostra e consequente diminuição da relação DBO/DQO, o que pode levar à 

errônea conclusão de que o material estudado não é suscetível ao tratamento 

biológico (AQUINO et al, 2006). Por exemplo, em lixiviados de aterro, os cloretos, 

presentes em altas concentrações, são oxidados pelo dicromato a cloro gasoso, que 

por sua vez, oxida o íon amônio, também presente em alta concentração no 

lixiviado, de acordo com a Reação 1 (VAIDYA et al, 1997): 

 

                       2NH4
+ +3Cl2 → N2 + 6HCl + 2H+                          Reação   (1) 

 

A presença de substâncias húmicas, como ácidos húmicos e fúlvicos, em lixiviado de 

aterro também é de grande relevância para o tratamento do mesmo, devido a sua 

biorrefratabilidade. Estas substâncias se apresentam no solo como a fração orgânica 

mais estabilizada e se caracterizam por terem composições e tamanhos moleculares 

muito heterogêneos, tendo como componente básico o anel fenólico. Tais 

compostos exercem influência no comportamento de poluentes em ambientes 

naturais (água e solo), como na especiação de metais, solubilização e adsorção de 

poluentes hidrofóbicos, além de serem uma fonte de grupos metil, o que facilita a 

formação de organoclorados no tratamento de águas residuárias (THURMAN; 

MALCOLM, 1981; HOCH et al, 1999; KANG et al., 2002). 

 

Outra característica que vem sendo estudada é a toxicidade, detectada em lixiviados 

de aterro em vários lugares do mundo, como França, Dinamarca, Suécia, Itália, 

Lituânia, Canadá, Estados Unidos e Brasil (PLOTKIN; RAM, 1984; BERNARD et al., 

1996; SISSINO et al. 2000; ISIDORE et al., 2003; BAUN et al., 2004; BILA et al.,  

2005; SVENSSON et al., 2005; WALLACE et al., 2014). 

 

Uma vez construído, o aterro sanitário produz lixiviado por anos, mesmo após a sua 

desativação. Vem daí, portanto, a importância da melhoria de técnicas de tratamento 

deste tipo de água residuária, tendo em vista que, as futuras gerações irão herdar 

um passivo da atual sociedade, que ainda utilizará a disposição de resíduos em 

aterro sanitário por alguns anos.  
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3.3 PROCESSOS DE TRATAMENTO DE LIXIVIADOS DE ATERRO S 

SANITÁRIOS 

Os processos de tratamento de lixiviados de aterros sanitários podem ser 

classificados basicamente em quatro grupos: (i) recirculação, (ii) térmicos: 

evaporação ou destilação (iii) métodos biológicos e (iv) métodos físico-químicos: 

oxidação química, adsorção, precipitação, coagulação/floculação/sedimentação ou 

flotação, arraste com ar e filtração com membranas (ETTALA, 1998; KURNIAWAN et 

al., 2006; RENOU et al., 2008). 

 

3.3.1 Métodos Biológicos 

Processos biológicos são economicamente mais viáveis, além de serem destrutivos, 

isto é, os poluentes não são transferidos da fase líquida para a sólida ou gasosa. 

Contudo, no caso de lixiviado de aterro, este tipo de tratamento possui um maior 

grau de dificuldade, devido à grande quantidade de compostos recalcitrantes e 

tóxicos.  

 

Processos biológicos têm se mostrado eficientes na remoção de matéria orgânica 

em lixiviados novos, ou seja, com alta razão DBO/DQO (>0,5). Com o passar do 

tempo, os compostos recalcitrantes tornam-se predominantes, sendo necessária a 

utilização de outras tecnologias de tratamento para então removê-los (DENG; 

ENGLEHARDT, 2006; RENOU et al., 2008; HASAR et al., 2009). 

 

Os principais processos biológicos utilizados atualmente no tratamento de lixiviados 

de aterro são os filtros biológicos, lagoas aeradas, lodos ativados, sistemas Moving 

Bed Biofilm Reactor (MBBR) e reator sequencial em bateladas (WISZNIOWSKI, 

2006; IFEANYICHUKWU, 2008; ABBAS et al., 2009).  

 

3.3.2 Remoção de Nitrogênio  

Todas as formas de nitrogênio podem causar danos ao meio, quando lançados em 

corpos d’água em concentrações relevantes. Dentre esses danos estão: 

- Consumo do oxigênio pelos micro-organismos no meio aquático para a oxidação 

do nitrogênio amoniacal e nitrito; 
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- Toxicidade a organismos aquáticos pela amônia; 

- Doenças associadas ao nitrato, como metahemoglobinemia. 

 

A ingestão de nitrito e nitrato já foi relacionada à incidência de câncer de estômago 

(RUDELL et al., 1976; HARTMAN, 1983), porém, estudos mais recentes vêm 

descartando tal relação (BRYAN et al., 2012; BUTLER, 2014). 

 

A fim de controlar a emissão de tais compostos aos corpos d’água, o CONAMA, 

Conselho Nacional do Meio Ambiente, em sua Resolução 357 (BRASIL, 2005), 

publicada em 2005, estabelece concentrações máximas das espécies de nitrogênio 

em ambientes aquáticos. A Tabela 3 traz os valores destas concentrações para as 

diferentes classes de águas doces. 

 

Tabela 3 – Padrões de qualidade para as diferentes formas de nitrogênio estabelecidas pelo 
CONAMA para classes de água doce. 

               Classes 1 e 2 

Nitrato 10,0 mg/L N 

Nitrito 1,0 mg/L N 

Nitrogênio amoniacal Total 

3,7 mg/L N, para pH ≤ 7,5 

2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 

1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5 

0,5 mg/L N, para pH > 8,5 

Classe 3 

Nitrato 10,0 mg/L N 

Nitrito 1,0 mg/L N 

Nitrogênio amoniacal Total 

13,3 mg/L N, para pH ≤ 7,5 

5,6 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 

2,2 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5 

1,0 mg/L N, para pH > 8,5 

Fonte: Resolução 357/05 (BRASIL, 2005) 

 

Em 2011, o CONAMA publicou a Resolução 430 (BRASIL, 2011), que dispõe sobre 

os parâmetros, condições, padrões e diretrizes para o lançamento de efluentes em 

corpos hídricos receptores. A nova resolução complementou a nº 357 de 2005 no 
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que diz respeito aos padrões de lançamento, impondo uma concentração máxima de 

20 mg/L de Nitrogênio amoniacal em efluentes que sejam lançados diretamente no 

corpo receptor. Contudo, no lançamento direto de efluentes oriundos de sistemas de 

tratamento de esgotos sanitários, não é necessário remover esta forma de 

nitrogênio. 

 

No Estado de São Paulo, o Decreto Estadual nº 8.468 (SÃO PAULO, 1976) 

estabelece os seguintes padrões de qualidade para as diferentes formas de 

nitrogênio em águas de classe 2 e 3: 

 

- Amônia – 0,5 mg/L N 

- Nitrato – 10,0 mg/L N 

- Nitrito – 1,0 mg/L N  

 

No lixiviado de aterro, o nitrogênio se encontra predominantemente sob a forma 

orgânica e amoniacal, sendo a primeira capaz de se transformar na segunda por 

hidrólise, que por sua vez se oxida a nitrito e nitrato após entrar em contato com 

bactérias nitrificantes em meio propício. 

 

������ê��� ���â��	� → ���/��� → ���� → ����                             Reação    (2) 

 

O método tradicional de se remover nitrogênio de águas residuárias é a combinação 

nitrificação/desnitrificação. A nitrificação consiste em: nitritação (conversão do 

amônio em nitrito) e nitratação (conversão de nitrito em nitrato). Dois diferentes 

grupos de bactérias participam dessa reação: oxidantes da amônia (BOA) e 

oxidantes do nitrito (BON). O nitrato é, então, convertido em gás nitrogênio, com a 

utilização de matéria orgânica como doadora de elétrons durante a desnitrificação, 

que ocorre em meio anóxico.  

 

Contudo, em alguns casos, especialmente em águas residuárias com grande 

concentração de nitrogênio amoniacal, foram constatadas altas concentrações de 

nitrito, evidenciando assim uma supressão da etapa de nitratação (ALLEMAN, 1984; 

PAREDES et al., 2007; GUO J. H. et al., 2009).  Nesses casos, durante a 

desnitritação, o nitrito, ao invés do nitrato, é convertido a nitrogênio gasoso. Sendo 
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assim, a remoção biológica de nitrogênio via nitrito (ou via curta) é composta de 

duas etapas, a nitritação e a desnitritação.  

 

A nitritação/desnitritação apresenta como principais vantagens em relação a 

nitrificação-desnitrificação tradicional (TURK; MAVINIC, 1987; TURK; MARVINIC, 

1989): 

� Consumo de carbono orgânico 25% inferior na etapa aeróbia; 

� Demanda de carbono orgânico 40% menor na etapa anóxica (desnitritação); 

� Aumento de 63% na taxa de conversão de nitrogênio oxidado a gás 

nitrogênio na desnitritação; 

� Redução na produção de lodo em torno de 35% na fase aeróbia e de 55% 

na fase anóxica; 

� Redução na emissão de CO2. 

� Redução na demanda de O2. 

 

Nitritação 

Para que ocorra uma nitritação eficiente, com acúmulo de nitrito e ausência de 

nitrato, é preciso que haja o controle das variáveis descritas a seguir: 

 

Acúmulo de amônia livre e ácido nitroso 

 

Tal acúmulo ocorre em águas residuárias devido a um conjunto de fatores, e entre 

eles está a presença de amônia livre e ácido nitroso, que são capazes de causar 

inibição às oxidantes de nitrito em concentrações de 0,1 a 1,0 mgNH3/L e de 0,22 a 

2,8 mgHNO2/L (ANTHONISEN et al., 1976). O nitrogênio amoniacal se encontra em 

águas residuárias na forma de amônia livre, também chamado de gás amônia (NH3), 

que fica solúvel no líquido, e na forma de íon amônio (NH4
+). O equilíbrio de tais 

concentrações é afetado pelo pH e temperatura, que quando decresce, diminui a 

concentração da amônia livre. À medida que a oxidação do nitrogênio amoniacal 

acontece, há um aumento de íons hidrogênios, que diminui o pH, e o nitrito formado 

entra em equilíbrio com o ácido nitroso, equilíbrio este que também é afetado pelo 

pH (ANTHONISEN et al., 1976). Seguem as equações de equilíbrio citadas: 
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Nitrogênio orgânico → NH� + OH� ↔ NH� + H�O                                 Reação    (3) 

NH� + 1,5. O� → H�O + H + H + NO�� ↔ HNO� + H�O +  H              Reação    (4) 

 

Porém, Turk e Mavinic (1989), ao estudarem o acúmulo de nitrito em sistemas com 

altas concentrações de amônia, verificaram que estes não se sustentam 

indefinidamente devido à adaptação das BON à amônia. A Figura 1 mostra a 

porcentagem de nitrito em relação ao total de espécies de nitrogênio oxidado em 

função do tempo em um experimento de 359 dias. 

 

Figura 1- Acúmulo de nitrito em função do tempo em um sistema de lodo ativado  

de fluxo em pistão tratando águas residuárias ricas em nitrogênio. 

 

 
  Fonte: Turk e Mavinic (1989) 

 

A partir do dia 227, a concentração de N-NH3 foi aumentada de 7,7 mg/L para 40 

mg/L durante os 20 dias seguintes na tentativa frustrada de evitar a queda de 

acúmulo do nitrito. Esse resultado corroborou estudos que verificaram que as 

oxidantes de nitrito, após serem adaptadas, suportam uma concentração de amônia 

muito maior do que aquela que causou a inibição. Wong-Chong e Loehr (1978) 

relataram que as BON toleraram concentrações de até 50 mgN-NH3/L, enquanto que 

as não adaptadas foram inibidas a concentrações de 3,5 mgN-NH3/L. 

 

Como citado anteriormente, a concentração de amônia e ácido nitroso sofrem forte 

influência do pH, sendo este, portanto, um dos fatores de grande importância para o 
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acúmulo do nitrito. Anthonisen (1976) descreve a relação entre o pH e a 

concentração da amônia livre através da seguinte equação: 

 

Amônia livre =  17
14 . -N − NH�/. 1012

K4 K56 . 1012
                                                                       78.    (1) 

Onde: 

 -N − NH�/ = Concentração de nitrogênio amoniacal (mg/L) 

Ka = Constante de ionização da amônia 

Kw = Constante de ionização da água 

 

Alguns estudos vêm demonstrando que as concentrações de amônia livre e nitrito 

não são as únicas variáveis a influenciarem na inibição das atividades das BON.  

 

pH e temperatura 

 

Além da relação com a amônia livre, o pH também pode intervir em uma reação de 

nitrificação devido a sua influência na especiação do carbono inorgânico em um 

sistema aquoso. Quanto maior o pH, mais facilmente o carbono inorgânico pode ser 

removido do sistema por volatilização, ocasionando falta de fonte de carbono para 

as bactérias nitrificantes (JONES; PASKINS, 1982; CODD, 1984; PAREDES et al., 

2007). 

 

Outra variável que influencia fortemente na presença de bactérias oxidantes do 

nitrito, logo, no acúmulo do mesmo, é a temperatura. Houve uma época em que a 

temperatura ideal para a ocorrência do acúmulo de nitrito não era muito bem definida 

(MEIKLEJOHN, 1954; SHARMA; AHLERT, 1977). Alleman (1984) defendia que 

baixas temperaturas eram condições estressantes para as oxidantes do nitrito, fato 

corroborado por Randall e Burth (1984), que chegaram a valores de 10 a 17ºC para 

a obtenção de altas concentrações do mesmo no sistema. Porém, em seguida, veio 

uma sequência de autores que alcançaram bons resultados adotando temperaturas 

mais elevadas (BUSWELL et al., 1954; FORD et al., 1980; BAE et al., 2002; 

VANHULLE et al., 2008; PAREDES et al., 2007; KIM et al., 2008). Altas 

temperaturas são utilizadas para a obtenção de acúmulo do nitrito pelo fato da taxa 

de consumo de nitrogênio amoniacal ser mais acentuada do que a de nitrito nesta 
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condição. Tal conceito é utilizado no processo Sharon, onde o sistema é submetido 

a altas temperaturas (em torno de 35ºC) para favorecer a oxidação da amônia em 

relação a do nitrito (Hellinga et al., 1998). Bae et al. (2002) obtiveram a maior relação 

ka/kn (0,78) em 30ºC, sendo ka a taxa específica de oxidação da amônia e kn, a 

taxa específica de oxidação do nitrito, com uma concentração de amônia livre de 4,7 

mg NH3/L. 

 

Entretanto, para o acúmulo de nitrito em altas temperaturas, também é necessário 

que a nitratação seja inibida. Balmelle et al. (1992) observaram uma situação em 

que a ativação da nitratação pela temperatura prevaleceu sobre a inibição da 

mesma pela concentração de NH3 (Figura 2). Com valores de 10 a 20ºC, havia 

nitratação, o que indicava que, apesar da concentração de amônia livre estar entre 

2,5 e 5,0 mgNH3/L, concentração supostamente inibitória para oxidação do nitrito a 

nitrato, tal processo estava ocorrendo. A Tabela 4 mostra as temperaturas ideais, 

para o acúmulo de nitrito, obtidas por alguns autores. 

 

Figura 2- Relação entre as taxas de conversão das espécies de Nitrogênio e a temperatura. 

 
Fonte: Balmelle et al. (1992). 
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Tabela 4- Temperaturas e pH utilizados para a ocorrência de acúmulo de nitrito segundo a 

literatura. 

Temperatura (ºC) Autores pH Autores 

30 Groeneweg et al., 
1994 

9,2 Alleman, 1984 

35 Hellinga et al., 1998 7,8 
Antoniou et al., 

1990 

25 Yoo et al., 1999 7,0 
Groeneweg et al., 

1994 

30 Zhu; Jun-xin, 2007 8,0 Bae et al., 2002 

35 a 45 
VanHulle et al., 

2007 
7,2 Pollice et al., 2002  

20 a 30 Kim et al., 2007 7,5 
Jianlong; Ning, 

2004  

20 
Spagni; Marsili-

Libelli, 2009 
8,4 Fux et al., 2006 

19 Zeng et al., 2009 8,3 Kim et al., 2007 

25 a 35 
Gabarró et al., 

2012 
8,1 Chuang et al., 2007 

 

 

Oxigênio Dissolvido (OD) 

 

Em relação à concentração de OD ideal para a ocorrência de acúmulo de nitrito e 

satisfatória remoção de amônia, a literatura não diverge muito (Tabela 5), sendo o 

intervalo mais citado pelos autores de 1,0 a 1,5mg/L (PENG; ZHU,2006; BAE et al., 

2002; CIUDAD et al., 2005; JIALONG; NING, 2004; ASLAN et al. 2009). 

 

Por ser o aceptor final de elétrons em meio aeróbio, a concentração de oxigênio 

dissolvido exerce uma grande influência na oxidação do nitrogênio amoniacal e do 

nitrito, e quando em baixa concentração, pode ocasionar o acúmulo de nitrito no 

sistema. A baixa concentração de OD causa uma diminuição na taxa de oxidação 

por unidade de biomassa tanto nas bactérias oxidantes da amônia, quanto nas 

oxidantes do nitrito. Porém, baixas concentrações de oxigênio dissolvido provocam 

um aumento da produção por crescimento biológico das BOA, efeito compensatório 

que não ocorre no caso das BON (HANAKI et al., 1990). 
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Ruiz et al. (2003) verificaram que o OD não exercia nenhuma influência no acúmulo 

de nitrito quando se encontrava em concentrações entre 2,7 e 5,7mg/L. Já no 

intervalo de 0,7 e 1,4 mg/L, ocorria o maior acúmulo de nitrito, seguido de grande 

remoção de amônia. Ao avaliar o intervalo de 0,5 a 2,4mg/L, Ciudad et al (2005) 

constataram que 1,0 mg/L de oxigênio dissolvido possibilitava um maior acúmulo de 

nitrito, porém, a oxidação da amônia era afetada. Já com 1,4 mg/L de OD, o acúmulo 

era um pouco menor, porém a remoção de amônia se apresentava como sendo mais 

satisfatória. A Figura 3 mostra os resultados de Ciudad et al (2005). 

 

Figura 3 - Acúmulo de nitrito e remoção de amônia em 

função da concentração de OD. 

 
                   Fonte: Ciudad et al. (2005). 

 

Tabela 5- Concentrações de OD utilizadas por alguns 

autores para alcançar o acúmulo de nitrito 

OD (mg/L) Autor 

1,5 Jianlong; Ning, 2004 

2,0 a 2,5 Yoo et al., 1999 

1,0 a 1,5 Peng; Zhu, 2006 

2,0 a 3,0 Bae et al., 2002 

1,5 Fux et al., 2006 
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Idade do lodo 

 

Acúmulo de nitrito satisfatório pode ser alcançado com valores de idade do lodo de 

30 e até de 40 dias (ASLAN et al., 2009). A porcentagem de nitrito em relação às 

demais espécies de nitrogênio (NO2 –N/NOx – N) subiu de 78% para 89% ao 

aumentar o tempo de detenção celular de 20 dias para 40 dias em um reator RBS 

operado por Aslan et al. (2009). Brites (2008) tratou lixiviado utilizando um reator de 

batelada sequencial em escala de laboratório. Na primeira e na segunda fases, foi 

mantida uma idade de lodo de 100 dias, variando-se apenas a temperatura de 30 

para 21ºC, respectivamente. Já na terceira fase, manteve-se uma idade do lodo de 5 

dias e uma temperatura de 21ºC. A autora relatou médias de eficiência de remoção 

de DQO de 67,0; 57,0 e 72,6% para cada fase, respectivamente, e uma 

porcentagem de conversão de nitrogênio amoniacal de 99% com um tempo de 

detenção celular de 100 dias, e de apenas 37% com 5 dias. 

 

 Desnitrificação 

A desnitrificação convencional consiste na formação de N2 por bactérias 

heterotróficas a partir da utilização de nitrito ou nitrato como aceptores de elétrons e 

de matéria orgânica como fonte de carbono. Para a reação, é preciso, em média, de 

aproximadamente 2,86 g de DQO para a redução de 1 g de nitrato. A busca pela 

redução e até anulação deste valor vem impulsionando cada vez mais pesquisas 

(AHN, 2006; WANG et al., 2013). Dentre estas novas técnicas, estão a desnitritação, 

desnitrificação autotrófica e desnitrificação endógena. 

 

Desnitrificação autotrófica 

 

A utilização de compostos de carbono como doadores de elétrons é a forma mais 

conhecida de desnitrificação. Porém, também há a possibilidade de bactérias 

autotróficas utilizarem compostos inorgânicos, como os reduzidos de enxofre, como 

doadores de elétrons (HULSHOFF et al., 1998). Tal reação permite oxidar 

compostos reduzidos de enxofre (S2O3
2-, S4O6

2-, SO3
2-, etc.) ao mesmo tempo em 

que reduz nitrato a nitrogênio gasoso (MOON et al., 2004). A energia necessária 

para a redução provém de reações de oxidoredução, e compostos inorgânicos de 
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carbono (CO2 ou HCO3
-) atuam como fontes de carbono (GEVERTZ et al., 2000). A 

principal desvantagem desse processo é a formação de sulfeto, que além de causar 

corrosão em tubulações, pode ser danoso à saúde (AHN, 2006). 

 

Outra forma de desnitrificação autotrófica é o Anammox.  Tal método consiste na 

oxidação do nitrogênio amoniacal em gás nitrogênio na ausência de oxigênio, com a 

utilização da primeira como doadora de elétrons e o nitrito como aceptor, 

obedecendo a seguinte reação (MULDER et al., 1995; VAN HULLE et al., 2010): 

 

NH4
+ + 1,32NO2

− + 0,066HCO3
− + 0,13H+→ 1,02N2 + 0,26NO3

−  
+ 0,066CH2O0.5N0.15 + 2,03H2O                                                               Reação   (5)                                          
 

Observando a reação 5, percebe-se que uma parte do nitrito utilizado é oxidado a 

nitrato. A formação de NO3
- é uma das desvantagens desse processo, uma vez que 

a legislação impõe limites de concentração para tal composto em águas residuárias 

tratadas a serem lançadas nos corpos receptores. Outra desvantagem é o tempo 

elevado para a partida do sistema, chegando a 3,5 anos (VAN HULLE et al., 2010).  

 

A Tabela 6 mostra os principais micro-organismos responsáveis pelas desnitrificação 

autotrófica. 

 

Tabela 6 - Principais micro-organismos responsáveis por desnitrificação autotrófica 

Reação Micro-organismos 

Compostos reduzidos de enxofre 

Beggiatoa sp. 

Acidithiobacillus sp. 

Thioploca sp. 

Anammox 

Candidatus Brocadia anammoxidans 

Candidatus Kuenenia stuttgartiensis 

Candidatus Scalindua brodae 

Candidatus Scalinda wagneri 

Candidatua Scalindua sorokinii 
Fonte: Adaptado AHN (2006) 
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Desnitrificação endógena 

 

Na falta de doadores de elétrons convencionais (matéria orgânica), polímeros 

intracelulares podem exercer tal função, o que é chamada de desnitrificação 

endógena. Polissacarídeos (como glicogênio), polihidroxialcanoatos (como 

polihidroxibutirato - PHB) e polifosfatos são polímeros produzidos por diversos 

grupos de bactérias como reserva de carbono e energia. Estudos recentes 

demonstram que a utilização de doadores de elétrons internos, principalmente na 

forma de polímeros PHB, pode ser de grande relevância para a remoção de 

nitrogênio. Para que seja possível tal utilização, primeiro é necessário que ocorra o 

acúmulo do mesmo no interior das células bacterianas, o que acontece na presença 

abundante de carbono orgânico. Em seguida, quando a fonte de carbono já não é 

mais suficiente para as necessidades de crescimento celular, ocorre a degradação 

intracelular do polímero acumulado (MAJONE et al., 1999; VAN LOOSDRECHT et 

al., 2001; BERNAT et al., 2008). 

 

Tal tecnologia é interessante para sistemas de tratamento que em algum momento 

recebem uma alta carga de matéria orgânica, mas que é interrompida após algum 

tempo. No caso do tratamento de lixiviado de aterro antigo, em nenhum momento, 

ocorre uma entrada massiva de carga orgânica no sistema, o que impede o acúmulo 

de polímeros intracelulares, inviabilizando, portanto, a desnitrificação endógena. 

                                            

Desnitritação 

 

Há uma forma de se reduzir o consumo de matéria orgânica na conversão de 

compostos oxidados de nitrogênio a nitrogênio gasoso. Tal forma consiste na 

eliminação da oxidação do nitrito a nitrato no processo de nitrificação, fazendo com 

que o processo de desnitrificação também se modifique, de forma que o nitrito seja 

diretamente reduzido a nitrogênio gasoso, o que é chamado de desnitritação. As 

reações 6 e 7 mostram a estequiometria dos dois processos. 

 

Desnitrificação: 5;<=>â?@A< + 4NO3
− + 2H2O → CO2 + 4HCO3

− + 2N2       Reação   (6) 
 
Desnitritação: 3;<=>â?@A< + 4NO2

− + 2H2O + CO2 → 4HCO3
− + 2N2         Reação   (7) 
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Esta técnica de remoção de nitrogênio se torna interessante no caso do lixiviado de 

aterro sanitário antigo, pois o mesmo possui baixa concentração de carbono 

orgânico de fácil degradação.  

 

3.3.3 Remoção de compostos recalcitrantes 

Estima-se que mais de 60% da concentração de COT de lixiviados de aterro 

sanitário seja composta de materiais biorrefratários (ARTIOLA-FORTUNY; FULLER, 

1982), sendo estes principalmente ácidos húmicos e fúlvicos, e uma parcela de 

compostos alifáticos, aromáticos, fenólicos, etc (MONJE-RAMIREZ; VELÁSQUEZ, 

2004).  

 

Uma das características das substâncias húmicas (SH) é sua heterogeneidade em 

termos de composição elementar, funcionalidade química, e distribuição de tamanho 

molecular. SH podem ser derivadas de quaisquer materiais orgânicos, incluindo 

restos de plantas e animais, macrofauna, biorresíduos, pesticidas, etc. Por essa 

versatilidade, podem afetar significativamente o comportamento de alguns poluentes 

em ambientes naturais, tais como especiação de metais, gerando toxicidade (KANG 

et al., 2002).  

 

Fan et al. (2006) quantificaram os ácidos húmicos e fúlvicos em três lixiviados 

distintos, sendo dois de aterros ainda em operação (B e C), e um de aterro já 

encerrado (A). Os resultados obtidos pelos autores podem ser observados na Tabela 

7. 

 

Tabela 7 – Concentração de substâncias húmicas e não húmicas em lixiviados de aterro.  

Variáveis 

Lixiviados 

A B C 
mg/L % mg/L % mg/L % 

Ácidos húmicos 94 28 72 11 101 21 

Ácidos fúlvicos 100 30 202 30 123 26 

Substâncias não húmicas 142 42 390 59 257 53 

Fonte: Fan et al. (2006). 
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Kang et al. (2002) caracterizaram ácidos húmicos e fúlvicos de três lixiviados de 

aterros coreanos de diferentes idades. O aterro A com menos de 5 anos, o B com 

idade entre 5 e 10 anos e o aterro C com idade maior que 10 anos.  

 

Tabela 8 – Composição, normalizada a 100% de compostos orgânicos, dos ácidos húmicos e fúlvicos 
coletados de lixiviados coreanos de diferentes idades. 

 Ácidos Húmicos Ácidos Fúlvicos 

Elementos em % 
Lixiviado Lixiviado 

A B C A B C 

C 56,2 57,1 56,1 45,6 53,6 50,9 

H 8,8 7,0 7,2 9,6 6,7 6,4 

O 26,7 30,2 29,3 32,8 33,8 35,2 

N 8,3 5,7 7,4 12,0 2,5 2,4 

Fonte: Kang et al. (2002) 

 

Tanto os ácidos húmicos como os fúlvicos continuam com sua composição 

praticamente inalterada com o passar dos anos, sendo o carbono o principal 

elemento nos dois compostos. 

 

Feijó et al. (2013), ao estudar o tratamento de lixiviado de aterro sanitário antigo a 

partir de nitritação/desnitritação em um reator de bateladas sequenciais, observaram 

um acúmulo de carbono orgânico total em função do tempo. Várias bateladas foram 

realizadas com a etapa inicial aerada, seguida de uma etapa anóxica, na qual foi 

inserido etanol para o consumo das bactérias desnitritantes. A Figura 4 ilustra, de 

forma contínua, a variação da concentração de carbono orgânico em função do 

tempo, obtida em todas as bateladas. 

 

Pode ser observada, na Figura 4, uma concentração de COT residual de 

aproximadamente 300 mg/L no início do experimento, que com o passar do tempo 

apresenta uma tendência de aumento. Isso demonstra uma perspectiva de acúmulo 

de matéria orgânica recalcitrante no sistema, o que é bastante prejudicial ao 

tratamento. 
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Figura 4 - Variação da concentração de carbono orgânico total em função do tempo, em reator 
de batelada sequencial, tratando lixiviado de aterro sanitário velho. 

 
Fonte: Feijó et al. (2013) 

 

 

3.4 ENZIMAS 

As enzimas já são bastante utilizadas no processo produtivo de muitas indústrias, 

porém, foi em 1973 que Thanh e Simard verificaram a capacidade de dezessete 

diferentes espécies de fungos em remover carga orgânica, nitrogênio e fósforo totais 

de efluentes domésticos e introduziram essa, então nova, tecnologia na área de 

saneamento ambiental (COULIBALY et al., 2003). Tais remoções foram creditadas à 

biossorção e à biodegradação, sendo a última, causada principalmente pela ação de 

enzimas que os fungos produzem (BUMPUS et al., 1985; OHMOMO et al., 1988; 

SAYADI; ELLOUZ, 1995).  

 

O mercado global de aplicação de enzimas em indústrias cresceu de 1(um) bilhão de 

euros em 1995 para 2(dois) bilhões em 2001, e continua crescendo à medida que 

novas enzimas e aplicações são descobertas. As indústrias de celulose, 

detergentes, têxtil, combustíveis (álcool) e alimentícia são as maiores consumidoras 

desse mercado (ARBIGE; PITCHER, 1989; GODFREY, 1996; 2003 apud COLLINS 

et al., 2005; MAYER; STAPLES, 2002). 
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3.4.1 Xilanase 

Xilanases são glicosidases que catalisam a hidrólise da xilana, um polissacarídeo 

que constitui a hemicelulose, que junto com a celulose, pectina e glicoproteínas 

formam a parede celular das células vegetais. O branqueamento das polpas de 

celulose foi a primeira aplicação comercial da xilanase, e apesar de ganharem outros 

usos nas indústrias alimentícias, têxteis e de biocombustíveis, a indústria de papel e 

celulose ainda é a maior consumidora desta enzima (PRADE, 1996; COLLINS et al., 

2005). 

 

A remoção de lignina em polpas de celulose é chamada de branqueamento e é 

necessária por razões estéticas e para a melhoria das propriedades do papel. O 

branqueamento químico utiliza grandes quantidades de cloro e produz subprodutos, 

alguns dos quais tóxicos, mutagênicos, persistentes e biocumulativos, podendo 

causar numerosos distúrbios em sistemas biológicos (BAJPAI, 1999). A ideia de usar 

enzimas extracelulares para a remoção de lignina residual tem atraído considerável 

interesse pela necessidade da diminuição de compostos orgânicos halogenados 

absorvíveis (AOX) na polpa de celulose e pelo isolamento e caracterização da 

ligninase – primeira enzima a ser estudada para o branqueamento da celulose – na 

década de 80, que tornou possível a remoção da lignina de forma biológica (KIRK et 

al. 1986). Os benefícios mais significativos do branqueamento a partir de regimes 

que utilizam este tipo de enzimas incluem maior brilho e redução da quantidade de 

organoclorados em efluentes de indústrias de celulose. Além disso, esses benefícios 

são alcançados sem custos adicionais ou alterações significativas no processo de 

branqueamento (RAGAUSKAS et al., 1994; SAHA, 2003; BORGES, 2010). 

Atualmente, as enzimas xilanases são as mais eficazes para este propósito. 

Xilanases são um grupo de enzimas envolvidas na produção de xilose, um 

monossacarídeo, que é fonte de carbono para o metabolismo celular, e são 

produzidas por vários organismos como bactérias, fungos e protozoários (COLLINS, 

2005). A tecnologia do branqueamento com a utilização da xilanase já está em uso 

em várias fábricas e foi transferida com sucesso à escala industrial em poucos anos.  

 

Na indústria de celulose, a xilanase é adicionada à polpa como uma solução aquosa 

pouco concentrada, uma vez que essas enzimas são potentes catalisadoras. 
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Também é adicionado ácido à solução, geralmente sulfúrico, por esta ser, muitas 

vezes, altamente alcalina (pH 9 a 12). Os fatores que afetam a eficiência do 

tratamento com xilanase são: 

• pH; 

• Temperatura;  

• Dosagem;  

• Dispersão;  

• Consistência e  

• Tempo de reação. 

 

Para xilanases de origem bacteriana, têm-se maior eficiência para valores de pH 

entre 6 e 9, enquanto para as de origem fúngica, deve-se utilizar o pH entre 4 e 6. A 

temperatura ideal varia de 35 a 60 °C. Para obter os melhores resultados de 

utilização da enzima, a dosagem e a consistência da polpa devem ser otimizadas 

caso a caso, de tal forma a garantir uma dispersão eficaz. Misturadores estáticos 

são exemplos eficientes de sistemas de mistura. A maior parte do efeito benéfico de 

branqueamento pode ser obtida depois de apenas 1 a 2 horas de tratamento 

(BAJPAI, 1999; SKERKER et al., 1992 apud BAJPAI 1999). 

 

O interesse em adicionar tal enzima, atualmente utilizada no branqueamento de 

celulose, ao processo de tratamento de lixiviados de aterro provém da possível 

capacidade da mesma em aumentar a biodegradabilidade destes. Senior e Hamilton 

(1992) apud Borges (2010) estudaram casos onde os valores de DBO encontrados 

no efluente final da polpa tratada com xilanase foram o dobro daqueles em que a 

xilanase não era utilizada, obtendo uma relação DBO/DQO de até 40% maior nos 

casos em que as enzimas eram utilizadas. 

 

Borges (2010) tratou efluente de polpas branqueadas com xilanase, utilizando um 

reator de lodo ativado sequencial em batelada, e observou um aumento significativo 

da matéria orgânica, ao compará-lo ao controle (branqueamento sem a enzima). O 

efluente de polpas onde foram utilizadas xilanases obtiveram uma concentração de 

DBO5 (2.180 mg O2/L) cinco vezes superior ao controle (381 mg O2/L) em pH 7 e 

concentração de 200g/t. Porém, a biodegradabilidade (DBO5/DQO) ficou em torno 
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de 40% tanto para os casos em que as enzimas foram utilizadas como para o 

controle.  

 

No tratamento de lixiviado de aterro sanitário, esse tipo de enzima ainda não foi 

testado. 

 

3.4.2 Lacase 

Enzimas Lacase são produzidas principalmente por fungos, porém, também são 

encontradas, com menos frequência, em plantas, e recentemente tem sido relatada 

a sua presença em bactérias. É uma multicobre oxidase que reduz compostos 

inorgânicos enquanto oxida substratos orgânicos. Tem como principal atividade a 

deslignificação, devido a sua capacidade de degradar a lignina na ausência da 

peroxidase (MAYER; STAPLES, 2002; MOROZOVA et al., 2007; MADHAVI; LELE, 

2009). 

 

Este tipo de enzima utiliza a facilidade dos íons de cobre de variar o seu estado de 

oxidação para oxidar uma série de substâncias ao mesmo tempo em que reduz O2 

para H2O. Em geral, lacases possuem três tipos de átomos de cobre (T1, T2 e T3), 

que são classificados de acordo com a sua espectroscopia e com suas 

características funcionais específicas. O mecanismo catalítico se inicia com a 

doação de um elétron do substrato para o primeiro tipo de cobre. O cobre reduzido 

então transfere o elétron para o sítio do T2 e T3, e dá-se então a redução do 

oxigênio a H2O que acontece nestes sítios, como ilustra a Figura 5 (MOROZOVA et 

al., 2007, SOLOMON et al., 2008; GIARDINA et al., 2010) 

 

Geralmente, compostos fenólicos são os principais substratos de enzimas lacases 

por possuírem um potencial redox baixo o suficiente para permitir a fácil abstração 

de elétrons pelo Cu1. Porém, sabe-se que este tipo de enzima não possui um 

substrato específico, podendo catalisar a oxidação de diversas sustâncias orgânicas 

recalcitrantes, dentre elas, poliaminas, diaminas e até alguns íons inorgânicos 

(GIARDINA, 2010; FERNÁNDEZ-FERNÁNDEZ et al., 2012). 
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Figura 5- Transferência de elétrons em uma enzima Lacase 

 
Fonte: Adaptado Santos (2010). 

 

Substratos com alto potencial redox não podem ser oxidados diretamente por esta 

enzima, sendo necessário o uso de substâncias mediadoras, como o 2,2´- 

azinobis(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico) (ABTS). Sistemas mediadores de 

lacases (LMS) vêm permitindo a degradação de diversas substâncias não fenólicas, 

inclusive os hidrocarbonetos aromáticos polinucleares (MOROZOVA et al., 2007; 

MADHAVI; LELE, 2009).  

 

Devido à grande gama de substrato possível de ser utilizado e tendo como elemento 

necessário para a oxidação apenas o oxigênio, a lacase vem sendo utilizada para 

diversos fins. Dentre eles, estão o branqueamento de polpas de celulose; remoção 

de cor de efluentes têxteis; modificações enzimáticas na indústria têxtil; remoção de 

compostos fenólicos na indústria de bebidas; produção de etanol e mais 

recentemente, a remoção de toxicidade de efluentes industriais (MAYER; STAPLES, 

2002; MADHAVI; LELE, 2009). 

 

Em relação ao tratamento de efluentes, o setor industrial é o que mais utiliza a 

lacase, principalmente nas áreas alimentícias (destilarias, moinhos de azeite) e 

têxteis (WONG; YU, 1999; VANHULLE et al., 2008; STRONG; BURGESS, 2008). 
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Em efluentes domiciliares, a lacase vem sendo utilizada para estudar a remoção de 

disruptores endócrinos, de compostos provenientes de produtos farmacêuticos e de 

higiene pessoal, como mostra a Tabela 9.  

 

Tabela 9 - Remoção de compostos através da oxidação da lacase. 

Composto Concentração inicial Remoção Tempo de reação Referência 

Nonilfenol 203,8 – 235,1 µM 
22 e 14% de 
4nNP e t-NP 24 horas 

Junghanns et 
al., 2005 

Bisfenol A 5 mg/L 40 e 100% 1 e 4 horas 
Cabana et al, 

2007 

Nonilfenol 5 mg/L 80 e 100% 1 e 4 horas 
Cabana et al., 

2007 

Triclosan 5 mg/L 15 e 60% 1 e 8 horas 
Cabana et al., 

2007 

Estrógenos 10E-5 M 100% 1 hora 
Suzuki et al., 

2003 

Genisteína 10E-4 M 95 e 100% 1 e 2 horas 
Tamagawa et 

al., 2006 

Oxibenzona 10µg/L 100% 2 horas 
Garcia et al., 

2011 

Fenóis 1,0 mmol/L 90% 3 horas 
Steevensz et al., 

2009 

Fenóis 566 mg/L 51% 3 horas 
Strong e 

Burgess, 2008 

Fenóis  566 mg/L 61% 48 horas 
Strong e 

Burgess, 2008 

Clorofenóis 0,5 mM 100% 4 horas 
Qui e Huang, 

2010 

 

Para o tratamento de lixiviado de aterro, só foi estudada a utilização de fungos 

(Porostereum spadiceum) que continham além de lacase, a peroxidase. Tigini et al. 

(2013)  removeram a cor de um lixiviado de aterro com DQO de 2532 mgO2/L, 408 

mgN-NH3/L e pH de 8,5. Para isso, abaixaram o pH para 5,0 e inseriram 0,1 g/L de 

glucose. Foi verificada uma remoção de cor de 51% em 7 dias de tratamento, e uma 

atividade enzimática da peroxidase muito maior que a da lacase. Não há registros na 

literatura sobre tratamento de lixiviado de aterro utilizando lacase livre, e tal método 

teria como vantagens em relação ao trabalho de Tigini et al. (2013): um menor 

tempo de reação e a não adição de H2O2, composto necessário para que ocorra a 

oxidação por peroxidases. 
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É importante salientar que a eficiência de oxidação de poluentes pela lacase varia 

com uma série de fatores, dentre eles: (i) pH, (ii) dosagem das enzimas, (iii) 

concentração inicial do poluente, (iv) temperatura e (v) tempo de reação. 

Dependendo do composto a ser oxidado também é relevante saber se a enzima está 

imobilizada ou na forma livre, e se houve adição de substâncias intermediadoras da 

reação.  

 

Para uma eficiente oxidação de substratos, o pH deve estar entre 3,0 a 7,0, uma vez 

que a presença demasiada da hidroxila causa inibição à enzima, devido à 

interrupção de transferência interna de elétrons (JAOUANI et al., 2005; MADHAVI; 

LELE, 2009). Outro fator inibitório, ainda segundo os autores, é a presença de 

compostos halogenados, azidas, cianeto, íons metálicos, ácidos graxos e compostos 

quartenários de amônia.  

 

A dosagem inicial de enzimas depende do tipo de composto a ser oxidado e da 

composição da água residuária, pois como foi dito anteriormente, a sua atividade 

pode ser inibida por algumas substâncias. Atalla et al (2013) testaram diversas 

dosagens iniciais e verificaram que a atividade enzimática crescia significativamente, 

à medida que a dosagem aumentava até um valor máximo a partir do qual este 

crescimento não era pronunciado (Figura 6). Qiu e Huang (2010) estudaram a 

influência da concentração da lacase na remoção de 2,4-diclorofenol (DCP) e de 

2,4,6-triclorofenol (TCP) e obtiveram um resultado muito semelhante, que mostra 

que a partir de uma dosagem de 7g/L de lacase, a remoção de DCP e TCP não varia 

significativamente. 

 

Qiu e Huang (2010) verificaram que a concentração inicial do substrato também 

influenciava na oxidação pela Lacase. Ao remover DCP e TCP, os autores 

observaram uma queda na taxa de remoção dos clorofenóis à medida que a 

concentração inicial desses compostos aumentava (Figura 7). 
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Figura 6 - Relação entre a concentração inicial de lacase em mg de proteína e a 

atividade enzimática 

 
Nota: volume da solução = 100 µL de solução tampão de acetato de sódio (0,1 M, pH = 5,0, 27oC), 

300 µL de solução 5 mM de ácido 2,2’-azino-bis(3-etilbenzotiazolina)-6 sulfônico, 300 µL de filtrado 

do cultivo da laccase e 1400 µL de água destilada.  

Fonte: Atalla et al.(2013) 

 

Figura 7 - Relação entre a concentração inicial do substrato e a taxa de remoção 

pela lacase. 

 
Fonte: Qiu e Huang (2010) 

 

A temperatura ótima de atividade da lacase pode variar muito em função de qual 

micro-organismo ela foi gerada, mas em geral, a eficiência aumenta com altas 

temperaturas. A Tabela 10 traz alguns valores reportados na literatura. 
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Tabela 10 - Temperaturas ótimas para atividade da lacase em função do organismo gerador da 
enzima 

Microorganismo Temperatura (ºC) Referência 

Trametes versicolor 40 Dodor et al., 2004 

Pycnoporus coccineus 60 Jaouani et al., 2005 

Trematosphaeria 
mangrovei laccase 65 Atalla et al., 2013 

 

 

O tempo de reação é outro fator que se deve levar em conta ao estudar a oxidação 

de compostos pela lacase. Strong e Burgess (2008) analisaram a remoção de fenóis 

em águas residuárias de 5 diferentes destilarias de vinho, e para cada amostra, eles 

estudaram a remoção durante 3 e 48 horas (Tabela 11). Em todas as amostras 

estudadas, a remoção em 48 horas foi maior do que em 3, mostrando que o tempo 

de reação é um fator que deve ser considerado quando se pretende aumentar a 

eficiência de remoção de poluentes recalcitrantes pela atividade da lacase. 

 

Tabela 11 - Concentração inicial de Fenóis Totais e sua remoção em 3 e 48 h de tratamento 
com lacase. 

Amostra Diluição 
Concentração de  

fenóis (mg/L) 
Remoção (%)  

 3h de tratamento 
Remoção (%)  

48h de tratamento 

A1 SD 280 26 36 

A2 SD 31 14 45 

A3 SD 315 46 52 

A3 25% 249 42 52 

A3 50% 168 44 49 

A4 SD 301 33 41 

A4 25% 228 33 41 

A4 50% 149 28 40 

A5 60% 223 16 26 

A5 70% 152 16 28 

A5 80% 112 20 27 

A6 60% 566 51 61 

A6 70% 436 52 60 

A6 80% 292 47 54 

SD = Sem diluição  

Fonte: Adaptado Strong e Burgess (2008) 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

4.1 ESTUDOS PRÉVIOS  

O presente trabalho faz parte de uma linha de pesquisa que vem sendo 

desenvolvida desde o ano de 2009 no Laboratório de Saneamento Professor Lucas 

Nogueira Garcez da Escola Politécnica da USP, e que tem como principal alvo de 

investigação, o tratamento biológico de lixiviado de aterro sanitário. Os resultados de 

estudos prévios balizaram a escolha do tipo de tratamento e dos parâmetros 

operacionais que foram utilizados no presente trabalho. Por esse motivo, uma 

sequência cronológica dos experimentos inseridos nessa linha de pesquisa é 

apresentada a seguir.  

 

Silva (2009) estudou a nitrificação via curta para o tratamento do lixiviado do aterro 

São João. Tal processo foi escolhido por ser capaz de remover nitrogênio amoniacal 

(que se apresenta em grandes concentrações no lixiviado de aterro), utilizando 

menos carbono orgânico do que a nitrificação/desnitrificação convencional. Tal 

vantagem o torna bem interessante, já que este tipo de água residuária não possui 

grandes quantidades de matéria orgânica de fácil degradação. O principal objetivo 

do experimento era promover a remoção de nitrogênio somente com a matéria 

orgânica presente no próprio lixiviado. Entretanto, após se iniciar o tratamento, foi 

verificado que não houve acúmulo de nitrito, o que segundo o autor, era explicado 

pela grande perda de alcalinidade que acontecia quando o nitrogênio amoniacal era 

oxidado a nitrato, o que fazia com que o pH reduzisse. Como o acúmulo de nitrito 

depende da constante manutenção de um alto pH, o processo de 

nitritação/desnitritação ficava comprometido. O sistema, então, passou a ser 

alcalinizado com solução de NaOH 1M. Além disso, um pré-tratamento com a 

finalidade de remover parte da amônia, diminuindo assim essa perda de 

alcalinidade, foi realizado nas bateladas seguintes. Porém, só com um lixiviado pré-

tratado com concentração de nitrogênio amoniacal de 900 mgN-NH3/L e realizando-

se uma alimentação de 2L em um reator de 20L (troca volumétrica de 10%) foi 

possível alcançar um acúmulo de nitrito satisfatório com uma boa remoção de 

nitrogênio amoniacal. Utilizando, então, um pré-tratamento que removeu 64% do 

nitrogênio amoniacal antes de iniciar o processo biológico, o autor conseguiu boas 
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eficiências tanto de nitritação (95%), como de desnitritação (90%). Porém, ao final de 

cada batelada era verificado um COT residual de cerca de 850 mg/L.  

 

Concomitantemente à pesquisa anterior, Amaral (2009) desenvolveu um estudo que 

consistiu no polimento físico-químico do efluente de sistemas que trataram lixiviado 

do aterro São João (localizado na zona leste da cidade de São Paulo) por processo 

biológico. O experimento foi realizado utilizando um sistema de lodo ativado em 

bateladas sequenciais, onde foi utilizado o método de nitritação/desnitritação 

seguido de coagulação/floculação/sedimentação, empregado como processo de 

polimento. O principal objetivo do polimento físico-químico era remover a matéria 

orgânica recalcitrante do lixiviado remanescente do processo de desnitritação 

ocorrido no RBS. Já era esperada uma concentração residual de nitrito proveniente 

do sistema biológico, uma vez que o lixiviado não possuía matéria orgânica 

facilmente biodegradável em quantidade suficiente para garantir uma desnitritação 

eficiente. A autora chegou à conclusão que o processo de 

coagulação/floculação/sedimentação foi eficiente na remoção da matéria orgânica 

biorrefratária. Contudo, praticamente não se removeu o nitrito acumulado no sistema 

biológico. Outra desvantagem verificada pela autora foi a alta concentração de 

coagulantes demandada para que se atingisse uma boa remoção de matéria 

orgânica. Para o cloreto férrico foi preciso adicionar 1160mg de FeCl3 para cada litro 

de efluente, enquanto que para o sulfato de alumínio adicionou-se 2465mg de 

Al2(SO4)3 por litro de efluente.  

 

Na sequência, Yabroudi (2012) continuou com o estudo de nitritação/desnitritação. 

Para alcançar bons resultados na remoção de nitrito na desnitritação, foi utilizada 

uma fonte externa de carbono e, ao final do tratamento biológico, foi realizado o 

processo de coagulação/floculação/sedimentação seguido de adsorção em carvão 

ativado em pó para remover o COT residual recalcitrante que, como foi verificado na 

pesquisa anterior, não seria removida no RBS.    

 

Resumindo, as principais características e conclusões das três pesquisas realizadas, 

que influenciaram o modo como o presente trabalho foi conduzido, são: 
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1 – Silva (2009) verificou que num pré-tratamento, o arraste com ar da amônia, 

permite alcançar uma boa eficiência na nitritação. Porém, o tratamento utilizado não 

permitiu a remoção da matéria orgânica recalcitrante.  

 

2 – Amaral (2009) demonstrou a eficiência do polimento físico-químico de efluentes 

de processos biológicos na remoção de matéria orgânica biorrefratária (66%) e de 

cor (88%). Contudo, a concentração de nitrito no efluente final se manteve 

praticamente inalterada, apresentando apenas 8% de remoção.  

 

3 – Yabroudi (2012) alcançou uma boa desnitritação (100%) ao utilizar uma fonte 

externa de carbono (etanol) para a remoção do nitrito, e em seguida aplicou um pós-

tratamento físico-químico, obtendo remoções de até 93% da matéria orgânica 

recalcitrante.  

 

 

4.2. DESCRIÇÃO GERAL DA PESQUISA  

A presente pesquisa buscou a remoção biológica do nitrogênio amoniacal, nitrito e 

Carbono Orgânico Total através da oxidação de N-NH3 em nitrito pela nitritação e 

posterior oxidação enzimática de COT e compostos reduzidos de nitrogênio (nitrito e 

nitrato).  

 

A pesquisa foi realizada em duas etapas principais que foram, posteriormente, 

subdivididas em outras fases (Figura 8).  

 

A primeira etapa investigou o processo de nitritação e foi dividida em duas fases: (i) 

desenvolvimento de um planejamento fatorial completo, a fim de estudar 

estatisticamente os efeitos de variáveis na remoção de nitrogênio amoniacal; (ii) 

tratamento biológico por nitritação do lixiviado de aterro, sem o controle das variáveis 

estudadas na fase anterior, com o propósito de verificar os resultados obtidos na 

mesma. 

 

A segunda etapa investigou as propriedades enzimáticas na remoção de nitrito e de 

matéria orgânica recalcitrante. Foram realizadas três fases: (i) estudos preliminares; 
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(ii) reação da enzima lacase no efluente da nitritação; (iii) reação com enzima lacase, 

mais lixiviado, mais bactérias heterotróficas.  

 

Figura 8 – Fluxograma de etapas e fases realizadas na pesquisa. 

 

 

 

4.3. ATERRO SANITÁRIO DE PAULÍNIA  

Neste estudo, foi utilizado o lixiviado do aterro sanitário que pertence ao Centro de 

Gerenciamento de Resíduos (CGR) da cidade de Paulínia. O Centro possui, além do 

aterro sanitário, uma unidade de biorremediação de solo e uma cooperativa de 

triagem de RSU (Cooperlínia).  

 

O CGR de Paulínia é administrado pela Estre Ambiental e se localiza no Estado de 

São Paulo, a 120 Km da capital. O aterro sanitário, inaugurado em 1999, atende a 

33 municípios, abrangendo a região metropolitana de Campinas, e possui uma área 

atual de operação de 533.000 m², tendo como área total 705.000 m². A unidade 

recebe cerca de 500 toneladas de resíduos domiciliares e industriais classe II A e B 

por dia, além de lodo de Estações de Tratamento de Água e resíduos da construção 

civil.  

 

São produzidos em média 450 m³ de lixiviado por dia, que são coletados e 

encaminhados para um poço de 50m³ (Figura 9), de onde são bombeados para 

quatro silos de 150 m³ cada (Figura 10). O lixiviado é, então, transferido para 
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caminhões tanque e levado para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da 

cidade de Jundiaí. 

 

Figura 9 - Poço de lixiviado do aterro sanitário de Paulínia com tubulação de entrada e de 
recalque para os silos de armazenamento. 

 
                                                                                       

 Figura 10 - (a) Silos de armazenamento de lixiviado  (b) Estação de carregamento de lixiviado 

  

                                 (a)                                                                 (b) 

 

No aterro sanitário, o biogás coletado é encaminhado para uma central (Figura 11), 

onde é realizada a queima automatizada, e 99,9% do metano é convertido em gás 

carbônico e água.  
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Figura 11 - (a) Tubulações de coleta de biogás (b) Central de queima do biogás 

  
                                (a)                                                                       (b) 

 

4.4.  INVESTIGAÇÃO DA NITRITAÇÃO NO LIXIVIADO DE PA ULÍNIA  

4.4.1 Primeira fase 

O planejamento fatorial completo tem como principal objetivo a verificação estatística 

da influência de fatores de controle, os que são alterados durante o processo, e suas 

interações em uma dada variável de resposta, a que sofre algum tipo de alteração 

ao se mudar propositalmente os fatores de controle.  

 

Por se tratar de uma análise de três fatores de controle em dois níveis, ou seja, em 

duas diferentes condições de operação, foi utilizado o planejamento fatorial completo 

23. Tal técnica permite avaliar mais de uma variável simultaneamente, estimando as 

influências dos fatores principais e de suas interações. Os fatores podem ser 

quantitativos ou qualitativos. 

 

A Tabela 12 mostra os valores adotados como níveis máximo (+) e mínimo (-) para 

os três fatores considerados.  

 

Vale ressaltar que os valores de concentração inicial de N-NH3 foram controlados a 

partir da alimentação do sistema com lixiviado bruto, por isso, não foi possível 

manter esses valores exatos (270 e 498 mg/L) em todas as bateladas. Tais valores 

se tratam de valores médios. Sendo 270 ± 25,3 mgN/L e 498 ± 21,2 mgN/L os 

valores reais.  
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    Tabela 12 - Níveis dos fatores de controle 

Fatores de controle - (nível mínimo) + (nível máximo) 

Concentração de oxigênio dissolvido (mg/L) 1,2 2,4 

Concentração inicial de N-NH3 (mg/L) 270* 498* 

pH inicial 7,5 8,5 

*Trata-se de valores médios. 

 

Foram, então, realizados dezesseis experimentos, sendo oito ensaios e suas 

duplicatas. A variável de resposta foi a eficiência de remoção do nitrogênio 

amoniacal em cada experimento.  

 

INÓCULO 

O inóculo utilizado para a partida do reator foi coletado de um sistema em operação, 

tratando lixiviado de aterro sanitário juntamente com esgoto sanitário, no Centro 

Tecnológico de Hidráulica (CTH), localizado na Universidade de São Paulo. A 

utilização de tal inóculo facilitou bastante a fase de adaptação do lodo, já que o 

mesmo vinha de um sistema que usava lixiviado de aterro em sua alimentação, 

ainda que em pequena porcentagem (20% de lixiviado para 80% de esgoto 

sanitário). Foram necessárias apenas duas semanas de alimentação gradual para 

que as bactérias se adaptassem e o acúmulo de nitrito começasse a ocorrer. 

 

REATOR 

O reator em bateladas sequenciais era um tanque de acrílico que tinha 10 L de 

volume útil. Foram acoplados ao sistema: (i) um agitador mecânico com potência 0,5 

HP, modelo 105S, da empresa “Nova Ética”, para não permitir que a biomassa 

sedimentasse; (ii) um compressor de ar com potência de 20 W da Boyu, modelo 

AÇQ – 001, que fornecia oxigênio ao sistema e (iii) um oxímetro ótico de alta 

precisão da Mettler Toledo, modelo Inpro 6850i, que media e controlava a 

concentração de OD dentro do reator.  

 

ROTINA OPERACIONAL  

Para o nível inferior (-), a rotina operacional (Figura 12) consistiu em alimentar o 

reator com lixiviado bruto em uma razão de troca volumétrica de 5%, isto é, 500mL 

de lixiviado para dez litros de volume útil do reator (270 mgN-NH3/L). Após a 
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alimentação, iniciava-se a aeração, o oxímetro era ajustado para manter o OD na 

concentração desejada e o pH inicial era acertado para o valor pretendido. Para o 

nível superior (+), a rotina se repetia, com exceção da alimentação, que era feita em 

uma razão de troca volumétrica de 10%, 1000mL para dez litros do reator (498 mgN-

NH3/L). A reação durava 48 horas, valor baseado em pesquisas descritas 

anteriormente, e em seguida, esperava-se a sedimentação da biomassa e retirava-

se todo o sobrenadante. Uma amostra do mesmo era utilizada para a realização das 

análises químicas, conforme os procedimentos padronizados por Eaton et al (2005). 

A Tabela 13 mostra as variáveis determinadas e os métodos analíticos utilizados, 

tanto na primeira como na segunda etapa da pesquisa. 

 

             Tabela 13 - Variáveis e métodos analíticos realizados na fase de adaptação. 

Variável 
Método analítico 

 Standard Methods 
Descrição 

SST 2540 B 
Secagem em estufa a 103-
105ºC até peso constante e 
gravimetria 

SSV 2540 E Ignição a 550ºC e gravimetria 

COT 5310 B, 5310 C Oxidação térmica UV 

DBO 5210 B 
Incubação e semeadura. 5 dias 
a 20ºC 

N-NH3 4500-NH3 B, 4500-NH3C Destilação seguida de titulação 

NKT 4500 -Norg Nitrogen 
Digestão seguida de destilação 
e titulação 

Nitrito 4110 Cromatografia de íons 

Nitrato 4110 Cromatografia de íons 

Fósforo 4500 - P Digestão e colorimetria 

Alcalinidade 2320 B Titulação 
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     Figura 12 – Esquema da rotina operacional adotada na primeira fase 

 
 Fonte: autor 

 

Após realizar os oito experimentos e suas duplicatas, foram calculados os desvios 

padrão dos resultados obtidos para cada tratamento (Si) e em seguida, a variância 

total (S), com a Equação 2, onde νi = grau de liberdade de cada tratamento = 1 .  

 

B² = C� = BD�. ED + B��. E� + B��. E� + B��. E� + BF�. EF + BG�. EG + BH�. EH + BI�. EI
ED + E� + E� + E� + EF + EG + EH + EI

               78. (2)  

 

Com o valor da variância total, obteve-se a variância de cada experimento (Si²), 

como mostra a Equação 3. 

B@� = B²
�                      78. (3) 

 

A seguir, calculou-se a variância do efeito Sef², conforme Equação 4: 

 

BLM� = 1
16 O B@�

I

@PD
                  78. (4) 

  

Por fim, obteve-se o desvio do erro Sef, que é a raiz quadrada da variância dos 

efeitos . 
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O valor crítico da distribuição t de Student (tα/2) foi encontrado na tabela desta 

distribuição, adotando um nível de significância de 5% e considerando o grau de 

liberdade do experimento igual a oito. Efeitos cujos valores absolutos foram 

superiores ao produto do tα/2 pelo Sef foram considerados relevantes ao processo.  

 

4.4.2 Segunda fase 

Esta fase foi realizada visando comprovar os resultados obtidos na primeira. 

 

INÓCULO 

O inóculo utilizado para a partida do reator foi coletado do mesmo sistema da 

primeira fase, e a adaptação da biomassa ao lixiviado também foi feita em duas 

semanas, como na fase anterior.  

 

REATOR 

Para a segunda fase, utilizou-se o reator em bateladas sequenciais, que foi 

empregado em todos os experimentos da linha de pesquisa (Figura 13). O tanque 

era de acrílico e possuía um volume de 100 L, com dimensões internas de 42x42x66 

cm (comprimento x largura x profundidade). Foram acoplados ao sistema: (i) um 

agitador mecânico com potência 0,5 HP, modelo 105S, da empresa “Nova Ética”, 

para não permitir que a biomassa sedimentasse; (ii) um compressor de ar com 

potência de 20 W da Boyu, modelo AÇQ – 001, que fornecia oxigênio ao sistema e 

(iii) um oxímetro ótico de alta precisão da Mettler Toledo, modelo Inpro 6850i, que 

media a concentração de oxigênio dissolvido (OD) dentro do reator. 

 

ROTINA OPERACIONAL 

A rotina operacional compreendeu em alimentar o sistema com lixiviado bruto em 

uma razão de troca volumétrica de 5%, isto é, três litros de lixiviado para sessenta 

litros de volume útil do reator, evitando-se assim uma alta concentração inicial de 

nitrogênio amoniacal. A primeira batelada iniciou pela fase aerada, já que não havia 

nitrito nem nitrato para ser reduzido a N2. Sua duração foi de 48 horas, seguida da 

fase anóxica, que se prolongou também por 48 horas. Já a segunda batelada foi 

iniciada com uma fase anóxica, seguida por uma aeróbia, rotina ilustrada na Figura 
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14, que se repetiu durante toda a segunda fase. O tempo de detenção hidráulico foi 

mantido em 48 horas, tanto na etapa anóxica quanto na aeróbia. 

     
Figura 13 – Reator utilizado na segunda fase da primeira etapa 

 

                 

 

As variáveis foram mensuradas através de análises realizadas no início, no final e ao 

longo de cada batelada, a fim de se verificar a eficiência de remoção de nitrogênio 

no sistema. Tais análises foram feitas em amostras do lixiviado bruto, no reator, logo 

após a adição do lixiviado e dos efluentes das fases anóxica e aeróbia, conforme 

métodos descritos na primeira fase. A Figura 15 ilustra em que momentos do 

processo eram retiradas amostras para a realização das análises. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

  Figura 14 - Rotina operacional do reator 

 
Fonte: autor 

 

 

Figura 15 - Análises feitas durante a fase de adaptação. 

 
       Fonte: autor 
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4.5 DESNITRITAÇÃO UTILIZANDO ENZIMAS 

Consistiu em experimentos realizados para avaliar a capacidade das enzimas 

xilanase e lacase de remover nitrito e matéria orgânica biorrefratária remanescentes 

do processo biológico de nitritação. Esta fase iniciou com ensaios preliminares, onde 

foram testados os dois tipos de enzimas. Em seguida, foram realizados ensaios 

apenas com a lacase, já que esta apresentou as características mais interessantes 

ao objetivo da pesquisa. 

 

As enzimas utilizadas foram fornecidas pela ABenzymes. A Ecopulp TX-800 A® é do 

tipo xilanase, produzida a partir de fungos não patogênicos. Sua atividade é ótima 

em temperatura de 50 a 85ºC e pH de 5,0 a 8,0. A Ecopulp Lacase® foi produzida a 

partir do fungo Thielavia sp. Sua atividade é ótima em temperatura de 50 a 65ºC e 

pH de 4,0 a 6,5.  

 

4.5.1 Ensaios preliminares 

Por não haver referências na literatura sobre enzimas sendo utilizadas para tratar 

lixiviado de aterro sanitário, foi preciso realizar ensaios preliminares, a fim de se 

conhecer o comportamento das mesmas e da biomassa ao entrarem em contato 

entre si e com o lixiviado.  

 

Cada tipo de enzima (xilanase e lacase) foi testado em reatores diferentes, porém 

simultaneamente e com as mesmas condições operacionais. A fim de se obter um 

maior controle do processo, também foi operado um reator que serviu como controle. 

Os reatores eram de acrílico, possuíam um volume útil de 10 litros e foram agitados 

e aerados na mesma proporção. A aeração foi realizada através de um compressor 

de potência de 20 W e pedras porosas. A concentração de oxigênio dissolvido nos 

quatro reatores não foi controlada, apenas medida.  

                     

O inóculo que foi utilizado na segunda fase foi retirado do reator da primeira fase, 

sendo que esta biomassa já estava adaptada às altas concentrações de nitrito e 

nitrogênio amoniacal.  
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A rotina operacional foi iniciada pela alimentação (500 mL de lixiviado) e pela adição 

de 100 mL (1% do volume útil do tanque) da respectiva solução enzimática em cada 

reator. Em seguida, foi ligada a aeração, que se seguiu por 48 horas. Como a lacase 

demonstrou propriedades mais interessantes do que a xilanase, isto é, a capacidade 

adicional em reduzir compostos oxidados de nitrogênio, os demais testes foram 

realizados somente com esta enzima.   

 

4.5.2 Testes com lacase  

Nesta fase, o experimento foi dividido em duas partes: i) a fim de descobrir melhor 

as propriedades enzimáticas da lacase, manteve-se a biomassa nitritante e a 

biomassa enzimática em reatores diferentes; ii) ao se descobrir propriedades 

complementares, foi imposta a presença simultânea da enzima e da biomassa 

bacteriana em um mesmo reator. 

 

4.5.2.1 Primeira fase 

Após o nitrogênio amoniacal ser oxidado a nitrito no Tanque 1, deu-se início à 

sedimentação do lodo, e em seguida, o sobrenadante foi transferido para o Tanque 

2, onde foi adicionada a lacase imediatamente. 

  

Foram feitas as determinações discriminadas na Tabela 14. Todas as análises foram 

feitas no início, durante e no final de cada batelada. 

 

Tabela 14 – Variáveis determinadas e métodos analíticos utilizados na segunda etapa da 
segunda fase do experimento. 

Variável 
Método analítico 

 Standard Methods 
Descrição 

SST 2540 B 
Secagem em estufa a 103-
105ºC e gravimetria 

SSV 2540 E Ignição a 550ºC e gravimetria 

COT 5310 B, 5310 C Oxidação térmica UV 

N-NH3 4500-NH3 B, 4500-NH3C Destilação seguida de titulação 

Nitrito 4110 Cromatografia de íons 

Nitrato 4110 Cromatografia de íons 
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Figura 16 - Tanque 1 (a esquerda) de nitritação e Tanque 2 (a direita) de reação enzimática 

com sobrenadante nitritado. 

 

 

 

 

4.5.2.1 Segunda fase 

 

Em um reator de 10 L de volume útil, foram inseridos 100 mL de solução de 

enzima lacase, 500 mL de lixiviado bruto, e o restante era composto de inóculo 

de bactérias heterotróficas. A reação teve duração total de 96 horas, sendo 

integralmente aeróbia.  

 

INÓCULO 

O inóculo utilizado para a partida do reator foi coletado do mesmo sistema em 

operação no CTH da USP da primeira etapa. 

 

REATOR 

O reator em bateladas consistiu de um tanque de acrílico, que tinha 10L de volume 

útil. Foram acoplados ao sistema: um agitador mecânico com potência 0,5 HP, 

modelo 105S, da empresa “Nova Ética”, para não permitir que a biomassa 

sedimentasse e um compressor de ar com potência de 20 W da Boyu, modelo AÇQ 

– 001, que fornecia oxigênio ao sistema.  
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ROTINA OPERACIONAL 

Compreendeu em alimentar o sistema já inoculado com lixiviado bruto em uma razão 

de troca volumétrica de 5% e adicionar 100mL da solução de lacase. Em seguida 

iniciava-se a reação aeróbia que tinha duração de 96 horas.  

 

As análises laboratoriais foram as mesmas da primeira fase (Tabela 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DO LIXIVIADO 

Após a caracterização do lixiviado do aterro sanitário de Paulínia ao longo dos nove 

meses de investigação experimental, verificou-se que o mesmo se encontra em 

adiantada fase de biodegradação, apresentando altas concentrações de COT e 

baixas de DBO5,20 (Figura 17). Tal condição é corroborada pelo pH alcalino e pelas 

baixas concentrações de fósforo e de Ácidos Voláteis Totais (AVT). Isso ocorre 

devido ao lixiviado já se encontrar na fase de decomposição metanogênica, onde os 

AVTs são convertidos em metano e gás carbônico, aumentando o pH e a 

alcalinidade. A concentração de compostos refratários tais como ácidos húmicos e 

fúlvicos, medidos como COT, cresce consideravelmente, baixando assim a 

biodegradabilidade do lixiviado (CHIAN; DE WALLE, 1976; HARMSEN, 1983; 

EHRIG, 1984). 

 

Figura 17 - Comparativo entre as concentrações de COT e DBO presentes no lixiviado de 

aterro sanitário da cidade de Paulínia. 

 
Fonte: autor 

 

A concentração de parâmetros como COT, N-NH3, NKT e alcalinidade do lixiviado de 

Paulínia se aproxima bastante às do aterro Bandeirantes, corroborando suas 

características de aterro velho (Tabela 15).  
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Tabela 15 - Caracterização e comparação do lixiviado do aterro de Paulínia com outros do 
Brasil. 

Parâmetros 
Média ± desvio 

padrão 
N 

Aterro São 
João - SP 

Aterro 
Bandeirantes 

–SP 

SST (mg/L) 569 ± 197 24 # # 

COT (mgC/L) 2067 ± 744 25 1510 ± 879 1942 ± 198 

DBO (mg/L) 792 ± 376 22 1010 ± 691 # 

N-NH3 (mgN/L) 2343 ± 399 28 1790 ± 363 2183 ± 93 

NKT (mgN/L) 2638 ± 464 28 1997 ± 385 2343 ± 114 

pH 8,40 ± 0,14 27 8,15 ± 0,17 8,01 

Alcalinidade 
(mgCaCO3/L) 

16406 ± 3057 27 8035 ± 1230 10720 ± 784 

Fósforo (mg/L) 9 ± 3 27 # # 

AVT (mgHAc/L) 98 ± 10 13 # # 

Idade (anos)* 15 22 30 

# - Valores ausentes na bibliografia original 
n- número de amostras 
 

Já a concentração de nitrogênio não é dependente da fase de degradação e se 

apresenta predominantemente na forma amoniacal (AKERMAN, 2005). A alta 

concentração desse composto, verificada no lixiviado de Paulínia (Figura 18), ocorre 

graças às características dos RSU dispostos no aterro, que ao serem fermentados 

liberam proteínas e aminoácidos. 

 

Figura 18 - Comparativo de concentrações de Nitrogênio Total e Nitrogênio amoniacal      
presentes no lixiviado do aterro sanitário da cidade de Paulínia. 

 
Fonte: autor 
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O nitrogênio amoniacal se apresenta em equilíbrio com a amônia livre, equilíbrio 

esse que é afetado pelo pH, sendo esta última forma um dos inibidores da biomassa. 

Por isso, a elevada concentração de nitrogênio amoniacal é de alta relevância para 

se planejar o tipo de tratamento a ser empregado, já que o biológico convencional, 

sem pré-tratamento, não se mostra eficiente diante da inibição causada por estes 

compostos (LI;ZHAO, 2001). 

 

 

5.2 INVESTIGAÇÃO DA NITRITAÇÃO 

5.2.1 Primeira etapa 

Ao fazer um planejamento fatorial completo 2³, obteve-se a matriz codificada, 

mostrada na Tabela 16. Os efeitos e estimativas do erro de cada variável e suas 

interações estão na Tabela 17. 

 

Tabela 16 - Matriz codificada das oito corridas mais réplicas do fatorial completo 2³ 

pH (1) N-NH3 (2) OD (3) (12)* (13)* (123)* Remoção (%) 
Duplicata 

(%) 
- - + + - + 72,7 63,1 

- - - + + - 58,7 52,2 

- + - - + + 67,5 63,6 

- + + - - - 56,1 58,7 

+ - + - + - 98,5 97,9 

+ - - - - + 75,1 97,8 

+ + - + - - 70,7 53,7 

+ + + + + + 98,9 78,7 
*Interações entres os fatores 1, 2 e 3 

(-) = nível mais baixo; (+) = nível mais alto 
 

Vale ressaltar que houve corridas em que as duplicatas não obtiveram resultados tão 

próximos. Acredita-se que isso ocorra devido à influência de variáveis que não 

podem ser controladas durante o experimento, como a própria variação da 

composição do lixiviado.  
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           Tabela 17 -  Efeitos e estimativas do erro das variáveis e suas interações 

Variáveis e suas 
interações 

Efeito ± Estimativa 
do erro 

 Principais 
 

pH  23,8 ± 4,9 

N-NH3  -9,7 ± 4,9 

OD  4,2 ±4,9 

Interações 2x2 
 

pH x N-NH 3 -8,4 ± 4,9 

pH x OD 3,2 ± 4,9 

N-NH3 x OD 4,2 ± 4,9 

Interação 3x3 
 

pH x N-NH 3 x OD 15,6 ± 4,9 

 

Ficou evidenciado que a remoção do nitrogênio amoniacal é influenciada pela 

concentração inicial de N-NH3 no sistema, e, principalmente, pelo pH. As interações 

do pH e da concentração de N-NH3 e das três variáveis também mostraram 

influência na variável resposta.  

 

A grande influência do pH explica o motivo dos outros experimentos da linha de 

pesquisa (SILVA, 2009; AMARAL, 2009; YABROUDI, 2012) terem alcançado 

facilmente uma remoção quase total do nitrogênio amoniacal. Os pesquisadores 

tiveram dificuldade em acumular nitrito no reator, uma vez que utilizaram inóculo 

proveniente de um sistema que não tratava lixiviado, dificultando assim a adaptação 

da biomassa. Por isso, os autores mantinham o pH do reator em 8,5, com o objetivo 

de aumentar a inibição às bactérias oxidantes do nitrito, facilitando assim o acúmulo 

do mesmo. A manutenção do pH em 8,5 permitiu, portanto, que a remoção do 

nitrogênio amoniacal fosse completa. Alleman (1984) já observara que, ao aumentar 

o pH de 6,8 para 8,4, o tempo necessário para se alcançar um remoção de 

nitrogênio amoniacal de cerca de 95% reduzia à metade. Villaverde et al. (1997) 

variaram o pH (de 5 a 9) do sistema biológico e observaram que para cada unidade 

acrescida houve um aumento de 13% na eficiência de remoção de nitrogênio 

amoniacal. 

 

Porém, vale ressaltar que o aumento de remoção ocasionado pelo aumento do pH 

não significa necessariamente uma melhora na oxidação do nitrogênio amoniacal a 

nitrito ou nitrato pela via biológica. Na atual pesquisa, não houve diferença 
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significativa na eficiência de oxidação da amônia quando se aumentou o pH de 7,5 

para 8,5 (Tabela 18). A média de oxidação quando se utilizou o pH mais baixo foi de 

37,9%, enquanto que com pH de aproximadamente 8,5, essa média ficou em 38,0%.  

 

Este resultado é diferente ao obtido por Jialong e Ning (2004), que apontaram que a 

eficiência de oxidação da amônia diminuiu quando o pH cresceu de 7,5 a 8,5 em 

concentrações de OD de 1,5 e 2,5 mg/L. Tal verificação pode ser observada no 

gráfico, mostrado na Figura 19 apresentado pelos autores, que relaciona a taxa 

máxima de oxidação da amônia (ka) com diferentes valores de pH em diferentes 

cenários de concentrações de OD.  

 

             Tabela 18 - Média de remoção total e pela via biológica para cada experimento 

pH N-NH3 OD Remoção Total (%) Biológica (%) 

7,5 270 2,4 67,9 51,3 

7,5 296 1,2 55,5 39,8 

7,5 515 1,2 65,5 35,1 

7,5 520 2,4 57,4 29,3 

8,5 262 2,4 100,0 46,1 

8,5 254 1,2 87,6 51,0 

8,5 480 1,2 62,2 31,0 

8,5 489 2,4 89,4 29,9 
 

Figura 19 - Relação entre a taxa máxima de oxidação da amônia em diferentes valores de pH e 
de OD, obtida por Jialong; Ning (2004). 

 
 Fonte: Jialong; Ning (2004) 
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Os resultados obtidos sinalizam que o acréscimo da remoção de nitrogênio 

amoniacal se deveu principalmente à volatilização da amônia, que cresce à medida 

que se aumenta o pH. Ou seja, o efeito inibitório de elementos como amônia livre e 

ácido nitroso (33,2 ± 16 mgNH3/L, 3,1 ± 1,1 mgHNO2/L) continua presente, 

prejudicando a remoção do nitrogênio amoniacal pela via biológica.  

 

Esse aumento de volatilização é explicado pela equação de equilíbrio do gás amônia 

e do íon amônio (reação 3). Quanto maior o pH, maior a concentração do primeiro, o 

que favorece a sua remoção por volatilização. Ao fazer o balanço de massa nos 

dados obtidos por Yabroudi (2012), constatou-se que também houve a volatilização 

da amônia, sendo esta responsável por uma média de remoção de 66,4 ± 14,6% do 

nitrogênio amoniacal. Isso mostra a relevância desse tipo de remoção em sistemas 

que tratam lixiviado de aterro sanitário, principalmente pelas altas concentrações de 

nitrogênio amoniacal presente neste tipo de água residuária. Muitas pesquisas que 

alcançam remoções de amônia próximas a 100% não citam a volatilização como 

uma das possíveis causas de tal remoção (RUIZ et al., 2003; CIUDAD et al., 2005; 

AMARAL, 2009; ZENG et al., 2009; YABROUDI, 2012,). Em sistemas que tratam 

esgoto doméstico de forma biológica, essa remoção realmente não é significativa 

pela pequena quantidade de amônia presente. Porém, quando se trata de lixiviado 

de aterro sanitário, a volatilização tem que ser contabilizada.  

 

Em relação à concentração inicial de N-NH3, fica claro, estatisticamente, que quanto 

maior, menor a remoção de nitrogênio amoniacal. Isso acontece, pois como mostra a 

reação 3, quanto mais nitrogênio amoniacal há no sistema, mais amônia livre, 

aumentando assim a inibição às bactérias nitritantes. Groeneweg et al. (1994) 

observaram o início da inibição das Nitrossomonas sp em concentrações de 

nitrogênio amoniacal acima de 100 mg/L com pH igual a 8,0. Nessas condições, os 

autores observaram uma concentração de cerca de 8,0 mgNH3/L, estando em 

conformidade, portanto, com o valor inibitório de 8,2 mgNH3/L reportado por 

Anthonisen et al. (1976). Para uma concentração de OD de 1,2mgO2/L, T=30ºC e 

pH=8,6, Zhu e Jun-Xin (2007) observaram uma queda na oxidação de nitrogênio 

amoniacal de cerca de 60% para aproximadamente 30% ao se aumentar a taxa de 

alimentação de 0,2 para 0,8 KgNH4
+-N/m³.d.  
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A interação dessas duas variáveis, isto é, pH e N-NH3, também mostrou influenciar a 

remoção de N-NH3. Tal constatação já era esperada, pois a amônia livre ocorre em 

altas concentrações de nitrogênio amoniacal e altos valores de pH e o ácido nitroso, 

em altas concentrações de nitrito e baixos valores de pH, condição esta ocasionada 

quando a alcalinidade do conteúdo do reator é baixa.   

 

Esta etapa da presente pesquisa mostra que é possível evitar o acúmulo de 

nitrogênio amoniacal em um sistema de nitritação/desnitritação ao se remover 

completamente tal composto, sem prejudicar o acúmulo de nitrito através de ajustes 

nos valores de variáveis como pH, concentração inicial de N-NH3 e oxigênio 

dissolvido. 

 

5.2.2 Segunda etapa 

Não houve dificuldade no acúmulo de nitrito. O mesmo oscilou, em média, entre 85 e 

94% em relação às formas oxidadas (Figura 20). O sistema também apresentou uma 

boa eficiência na remoção de nitrogênio amoniacal na primeira batelada (67%), 

porém, essa eficiência oscilou bastante durante as demais, não chegando em 

nenhum momento a alcançar 100%, como também mostra a Figura 20. A dificuldade 

em obter uma remoção eficiente de nitrogênio amoniacal gerou um aumento notório 

na concentração de N-NH3 ao longo do tempo (Figura 21). Essa tendência de 

acúmulo de nitrogênio amoniacal no reator se deve ao sistema não ter demonstrado 

capacidade de remover completamente esse composto, o que indica que houve 

inibição à nitritação. Não há um valor definido de concentração de NH3 e de HNO2 

para que se dê início à inibição das bactérias oxidantes da amônia. Diferentes 

autores verificaram diferentes valores, inclusive porque tal inibição depende do grau 

de adaptação da biomassa (WONG-CHONG;LOHER, 1978). O sistema apresentou 

15,8 ± 8,1 mgNH3/L e 5,6 ± 8,1 mgHNO2/L, condição suficiente para causar inibição 

à oxidação da amônia (ANTHONISEN, 1976; GROENEWEG, et al., 1994; IM et al., 

2001; PENG;ZHU, 2006; ZHU;JUN-XIN, 2007; BLACKBURNE et al., 2008; 

GABARRÓ et al., 2012). 

. 
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Figura 20 - Remoção do nitrogênio amoniacal e acúmulo de nitrito ao longo das bateladas. 

 
Fonte: autor 

  

Figura 21 - Concentração de nitrogênio amoniacal (a) e nitrito ao longo das bateladas (b) 

 
             (a)                                                                                (b) 

Fonte: autor 

 

A maior remoção de nitrogênio amoniacal obtida foi de 81% com OD de 2,4 mg/L, 

concentração de amônia livre de 7,0 mgNH3/L, ácido nitroso de 1,1 mgHNO2/L e pH 

igual a 7,9. Vale salientar que nesta etapa da pesquisa foi possível observar que a 

inibição das bactérias oxidantes da amônia se dá devido a uma combinação de 

vários fatores, dentre eles, as já conhecidas concentrações de amônia livre e de 

ácido nitroso.  
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Já foram realizadas muitas pesquisas com o intuito de estudar a influência das 

variáveis de um sistema de nitritação/desnitritação para a ocorrência do acúmulo de 

nitrito. Contudo, a segunda etapa da presente pesquisa verificou que tão importante 

quanto acumular nitrito em um processo de nitritação/desnitritação, é evitar que o 

nitrogênio amoniacal se acumule no sistema. Durante o experimento, constatou-se 

que o acúmulo de tal composto eleva a concentração de amônia livre que, por sua 

vez, causa maior inibição à nitritação, um ciclo que pode levar o sistema 

praticamente à falência.  

 

A alta porcentagem de acúmulo de nitrito foi mantida durante todo o experimento por 

dois principais motivos: i) foram respeitadas as faixas de valores das principais 

variáveis citadas na bibliografia como responsáveis pela inibição das bactérias 

oxidantes do nitrito (Tabela 19); ii) a crescente concentração de nitrogênio 

amoniacal, causada pelo decréscimo de sua remoção ao longo do tempo, permitiu 

que a inibição das BON também se mantivesse crescente. 

 

Observou-se, também, acúmulo de COT ao longo do tempo (Figura 22). Esse 

comportamento, porém, já era esperado, uma vez que os experimentos já realizados 

nesta linha de pesquisa indicaram que as bactérias desnitritantes não são capazes 

de utilizar o carbono biorrefratário presente no lixiviado de aterro. 

 

Mesmo utilizando a nitritação/desnitritação, que demanda menos carbono orgânico 

na etapa de desnitritação, a matéria orgânica facilmente biodegradável presente no 

lixiviado não é suficiente para remover todo o montante de nitrito formado na etapa 

de nitritação. Por isso, é usual adicionar fontes externas de carbono facilmente 

biodegradáveis ao sistema para completar a desnitritação (RAHMANI et al., 1995; 

FUX et al., 2006; SPAGNI et al., 2007; SPAGNI; MARSILI-LIBELLI, 2009; FREITAS, 

2009; QUEIROZ, 2009; ZENG et al, 2010; TORÀ et al., 2011; YABROUDI, 2012; 

FRISON et al., 2013). Contudo, tal prática onera o tratamento e não impede que a 

fração biorrefratária do carbono orgânico se acumule no reator, como mostra a 

Figura 20. Portanto, o ideal seria que as bactérias desnitritantes utilizassem a 

matéria orgânica biorrefratária que já se encontra presente no lixiviado. Para isso, 

seria necessário que esses compostos fossem transformados em moléculas 

menores, tornando-se então, mais facilmente biodegradáveis. 
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Tabela 19 - Intervalos para as diferentes variáveis operacionais  recomendadas pela literatura para o 

acúmulo sustentado de nitrito. 

Variáveis 
Valores 

mantidos no 
experimento 

Valores citados 
na literatura Efeito Referência 

NH3 (mg/L) 3 a 30 0,1 a 1,0 
Início da inibição 

das NOB 
Anthonisen et al., 

1976 

pH 

 

pH<6,5 e pH>9,0 
Não há nenhum 

tipo de nitrificação 

Ruiz et al., 2003; 
Jialong; Ning, 

2003. 

7,0 a 8,5 

7,5<pH<9,0 
Ocorre a 

nitrificação parcial 

Antoniou et al., 
1990; Painter and 
Loveless, 1983; 
Bae et al., 2002. 

  

10<T<25 
Crescimento de 
NOB maior que 

AOB 

Groeneweg et al., 
1994; Wang and 
Yang, 2004; Bae 

et al., 2002. 
Temperatura 

(ºC) 

 

23 a 26 

25<T<40 
Crescimento de 
AOB maior que 

NOB 

Buswell et al., 
1954; Ford et al., 
1980; Kim et al., 

2008. 

OD (mg/L) 

 

OD>2,8 

Não exerce 
nenhuma influência 

no acúmulo de 
nitrito 

Ruiz et al., 2003; 
Hanaki, 1990; Zhu; 

Jun-xin, 2007 

1,4 a 2,8 

1,0<OD<1,4 
Acúmulo de nitrito 

e remoção de 
amônia 

Ciudad et al., 
2005; Peng and 

Zhu, 2003; Ruiz et 
al., 2003 

TDS (dias) 

 
40<TDS<100 Acúmulo de nitrito 

Brites, 2008; Aslan 
et al. 2009 

60 

TDS>200 
Adaptação das 

NOB, seguida por 
oxidação do nitrito. 

Turk and Mavinic, 
1989; Wong-
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       Figura 22 – Evolução da concentração de COT ao longo do tempo no reator 
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5.3 ENZIMAS 

5.3.1 Ensaios preliminares 

As condições operacionais do experimento não eram ideais nem para a lacase e 

nem para a xilanase. Vale lembrar que a primeira tem sua atividade otimizada em 

baixos valores de pH (4,0 a 6,5) e a segunda, em altas temperaturas (50 a 85ºC). 

Contudo, nesta etapa, foi constatado que a enzima lacase foi capaz de remover 

nitrito, pois a concentração reduziu de 270 mg/L para o limite de detecção (0,1 mg/L) 

logo na primeira batelada. Porém, foram observados alguns problemas operacionais.  

 

Nos dois reatores (um com xilanase e outro com lacase), formou-se uma espessa 

camada de escuma, sinalizando que podia ter ocorrido a morte das bactérias (Figura 

23). Tal suspeita foi comprovada pela concentração de nitrogênio amoniacal, que 

subiu de forma relevante nos dois sistemas, de cerca de 200 mg/L para 1000 mg/L 

no caso da lacase, e para 1600 mg/L no caso da xilanase.  

  

Neste primeiro ensaio preliminar não foi possível coletar dados confiáveis de 

Carbono Orgânico Total, pois a grande quantidade de enzimas que foi inserida nos 

reatores causou interferência no método analítico utilizado.   

 

Outro problema operacional foi a concentração de OD nos reatores que continham 

as soluções enzimáticas. Logo na primeira batelada, houve um grande consumo de 

oxigênio no sistema que continha a lacase, o que já era esperado, já que essa 

enzima reduz o O2 e oxida compostos orgânicos (SOLOMON et al., 2008; 

STEEVENSZ et al., 2009; GIARDINA et al., 2010; ATALLA et al., 2013). No reator 

que continha xilanase, praticamente não houve consumo de OD na primeira 

batelada, o que evidenciou uma inibição inicial causada pela enzima à biomassa 

existente ou uma adaptação à mesma, mas já na segunda batelada, o OD ofertado 

também se mostrou insuficiente. Foi considerado, portanto, inviável manter os 

sistemas, tanto da lacase como da xilanase, já que os mesmos demandaram uma 

quantidade de oxigênio que o aparato experimental não conseguiu suprir. 
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Decidiu-se então realizar os próximos ensaios somente com a lacase, uma vez que 

a mesma se mostrou capaz de remover o nitrito e a xilanase, não Porém, o volume 

da solução enzimática foi reduzido de 1000 mL para 100 mL. 

 

Figura 23 - Escuma formada nos reatores da enzima lacase (a) e xilanase (b) ao se colocar 1L de 

cada solução enzimática em seus respectivos reatores nos ensaios preliminares. 

 

                            (a)                                                       (b) 

 

5.3.2 Ensaios com lacase  

5.3.2.1 Primeiro ensaio: Reator aeróbio alimentado com lacase e sobrenadante do 

sistema de nitritação 

 

O sistema mostrou capacidade de remover nitrito e nitrato. No início da batelada, a 

concentração de nitrito apresentou uma média de 136 mgNO2
-/L, que reduziu para 

uma média de 10 mgNO2/L (Figura 24). Enquanto a concentração de Nitrogênio 

orgânico diminuiu de 1303 mgN/L para 849 mgN/L, a de nitrogênio amoniacal 

aumentou de 161 mgN/L para 313 mgN/L. Além disso, 40% do COT foi removido, 

mas ainda permaneceu 1400 mg/L após 5 dias de tratamento. 
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Figura 24 – Evolução das concentrações de nitrito e nitrogênio amoniacal (a) e de COT e NKT 
(b) ao longo do tempo. 

 
                            (a)                                                                                     (b) 

Fonte: autor 

 

Apesar de constatada experimentalmente a remoção do nitrito, não se pode afirmar 

sob qual mecanismo tal fenômeno acontece. Uma das possibilidades é que na 

solução enzimática da lacase utilizada haja também a presença de nitrito redutase. 

Nitrito redutase também é uma multicobre oxidase, assim como a lacase, e catalisa 

a redução do nitrito a compostos como NO e NO2. Semelhanças inclusive estruturais 

das duas enzimas já foram estudadas (SKÁLOVÁ et al., 2009). Outra possibilidade é 

que, na ausência de oxigênio, a lacase passe a utilizar o NO2
-. Woollard-Shore et al. 

(2009) estudaram a redução do nitrito por complexos de cobre, porém, não há 

nenhum relato na literatura da utilização de nitrito pela lacase. Contudo, já foi 

verificado que na ausência de NO2
-, a nitrito redutase utiliza o oxigênio. O que já se 

sabe também é que a lacase, na ausência de oxigênio, pode reduzir o NO a N2O 

(MARTIN et al., 1981; TORRES et al., 2002). Sugere-se um estudo mais 

aprofundado de biologia molecular da solução enzimática utilizada para evidenciar 

sob qual mecanismo ocorre a remoção do nitrito.  

 

Notou-se que ao alimentar o sistema com a solução enzimática, a concentração de 

nitrogênio total (NKT) aumentou de 160 ± 21 mgN/L para 1303 ± 36 mgN/L. O 

mesmo aconteceu com o COT, que passou de 153 ± 32 mg/L para 2333 ± 160 mg/L. 
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Com o passar do tempo, parte do nitrogênio orgânico foi transformado em nitrogênio 

amoniacal, o que explica o aumento da concentração deste durante o experimento.  

 

Verificou-se que grande parte do COT inserido no sistema através da solução 

enzimática era composta de matéria orgânica facilmente biodegradável. Durante a 

produção da lacase livre em solução, uma grande parte do material orgânico, que é 

utilizado na alimentação dos fungos que geram a enzima, acaba sendo transferida 

para a solução enzimática final. Isso acarreta em um produto final com 

concentrações de COT de cerca de 240.000 mg/L e de DBO de 196.000 mgO2/L. 

Isso explica porque o sistema composto apenas por enzima e pelo sobrenadante da 

nitritação não apresentou uma remoção satisfatória de COT. A lacase não é capaz 

de remover DBO, mas apenas compostos orgânicos refratários, como os aromáticos 

(MAYER; STAPLES, 2002; STRONG; BURGESS, 2008; SOLOMON et al., 2008; 

MADHAVI; LELE, 2009 ).  

 

5.3.2.2 Segundo Ensaio: Reator alimentado com Lacase, bactérias heterotróficas e 

lixiviado bruto. 

 

A remoção de nitrito se manteve satisfatória. Vale lembrar que, pelo fato da 

alimentação do reator ter sido feita com lixiviado bruto, após devida adaptação da 

biomassa heterotrófica, não foi detectada concentração de nitrito no instante zero. 

Contudo, com dois dias de tratamento, a concentração desse composto foi de 127 

mgNO2
-/L em média, e no fim do tratamento (4 dias), a concentração atingiu o limite 

de detecção (0,1 mgNO2
-/L) 

 

A eficiência de remoção de COT foi de 87% (Figura 25), o que representa um 

aumento de 40% em relação ao sistema anteriormente empregado, isto é, sem as 

bactérias heterotróficas. Foi, portanto, confirmada a hipótese da importância da 

presença de bactérias capazes de degradar DBO no reator. A remoção de DBO foi 

de 91%, restando em média 75 mg/L no efluente final, o que atende tanto o Decreto 

Estadual nº 8.468 (SÃO PAULO, 1976), que impõe o mínimo de 80% de remoção, 

como a Resolução CONAMA 430 (BRASIL, 2011), que exige remoção mínima de 

60%. 
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Figura 25 – Variação das concentrações de COT, DBO em função do tempo, no segundo ensaio com 
a enzima lacase 

 
Fonte: autor 

 

Quanto ao nitrogênio amoniacal, o mesmo apresentou uma remoção de 45%, 

diferente do que aconteceu com o primeiro ensaio (Figura 26). Já o nitrogênio 

orgânico, apresentou uma remoção maior (76%). Considerando que a forma de 

remoção de nitrogênio orgânico no presente ensaio foi a sua transformação em 

nitrogênio amoniacal, a baixa eficiência de remoção de N-NH3 se encontra, em 

parte, justificada. Outro motivo para a baixa remoção foram as condições 

operacionais que permitiram altas concentrações de NH3, que se mantiveram entre 

3,8 e 13,2 mg/L. A Figura 27 mostra a diferença de concentrações das duas formas 

de nitrogênio em função do tempo. 

 

Figura 26 – Variação das concentrações de NTK e N-NH3 em função do tempo, no segundo ensaio 
com a enzima lacase. 

  
Fonte: autor 
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Figura 27 – Comparativos das concentrações de Nitrogênio orgânico e amoniacal em função do 
tempo. 

 
 Fonte: autor                                                                       

 

O presente ensaio demonstrou que há formas simples de se remover a grande 

quantidade de matéria orgânica inerente às soluções enzimáticas vendidas 

atualmente no mercado. Com isso, verifica-se que, a problemática da desnitritação 

foi resolvida com a utilização da lacase, a remoção da matéria orgânica biorrefratária 

também alcançou níveis satisfatórios. Contudo, a grande quantidade de NKT 

presente na solução enzimática se mostrou uma barreira ainda a ser enfrentada. 

Porém, como visto na primeira etapa dessa pesquisa, o nitrogênio, principalmente o 

amoniacal, pode ser removido a partir de manipulações de variáveis do sistema 

como pH.  
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6. CONCLUSÕES 

Dos resultados obtidos, conclui-se: 

• É possível obter remoção superior a 99,9% de nitrogênio amoniacal no lixiviado 

estudado, mantendo-se concentração de OD = 2,4, pH =8,5 (valor natural para 

lixiviados na fase ácida) e concentração de nitrogênio amoniacal em torno de 

270mg/L no reator em bateladas sequenciais. No entanto, a atividade das 

bactérias oxidantes da amônia ainda é inibida, sendo a volatilização da amônia 

livre a principal responsável pela remoção de nitrogênio amoniacal; 

• Na nitritação, tão importante quanto o acúmulo de nitrito, é a prevenção do 

acúmulo de nitrogênio amoniacal; 

• Remoções de 92,3% de nitrito e 40% de COT foram obtidas quando se 

adicionou solução de lacase ao efluente nitritado, em concentração iniciais de 

136 ± 46,2 mgN-NO2
-/L e 2333 ± 160,7 mgC/L, respectivamente. A baixa 

remoção de COT deve-se à alta concentração de matéria orgânica facilmente 

biodegradável presente na solução da lacase; 

•  Após adicionar bactérias heterotróficas no sistema de tratamento contendo 

lacase, as remoções de DBO e nitrito foram de 92% e 99,9%, respectivamente, e 

o efluente tratado atende à legislação ambiental vigente em relação a estes 

parâmetros. A remoção de COT atingiu 87%. Valor superior em relação ao 

sistema sem as bactérias heterotróficas. Apenas as concentrações de NKT e N-

NH3 se mantiveram elevadas (acima de 200 mgN/L), devido ao nitrogênio 

orgânico presente na solução da lacase. 
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7. RECOMENDAÇÕES 

• Sugere-se um estudo mais aprofundado de biologia molecular da solução 

enzimática utilizada para esclarecer a remoção de nitrito.  

 

• Sugere-se otimizar a nitritação no sistema contendo lacase e bactérias 

heterotróficas, a fim de se alcançar melhores remoções de nitrogênio. 

 

• Sugere-se avaliar a toxicidade final do efluente do sistema contendo lacase e 

bactérias heterotróficas.  

 

• Sugere-se a utilização e estudo de outros tipos de enzimas. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Caracterização do lixiviado do aterro sanitário de Paulínia 

 

Tabela 1 – Valores das principais variáveis do lixiviado de aterro sanitário de Paulínia 

Amostra 
Parâmetros (mg/L) 

SST 

(mg/L) 

SSV 

(mg/L) 

COT 

(mg/L) 

DBO 

(mg/L) 

N-NH3 

(mgN/L) 

NKT 

(mgN/L) 

Fósforo 

(mg/L) 

Alcalinidade 

(mgCaCO3/L) 

AVT 

(mgHac/L) pH 

1 660 340 2630 891 1299 1713 14 24300 * 8,26 

2 380 200 2632 896 2106 2195 10 19390 * 8,32 

3 400 190 2405 940 2083 2268 8 19110 * 8,24 

4 370 220 1390 * 2044 2212 8 18860 * 8,27 

5 349 220 2056 745 2408 2531 12 22400 * 8,31 

6 370 150 3313 751 1899 2610 10 15000 * 8,32 

7 400 210 1083 * 2263 2699 6 14020 * 8,29 

8 430 240 3039 850 2369 2458 9 13050 * 8,34 

9 520 200 1155 1232 2615 2722 6 12960 * 8,50 

10 * * 1926 1087 2571 2750 8 13370 * 8,35 

11 550 340 3055 * 2464 2632 7 13380 * 8,45 

12 510 320 1590 779 2621 3410 8 19120 * 8,41 

13 710 350 1268 656 2072 2206 4 21840 * 8,56 

14 * * 1859 1434 1837 2005 4 18350 * 8,45 

15 780 490 1425 * 1848 2038 8 14770 99 8,33 

16 990 590 1944 1196 1792 1960 4 14860 106 8,42 

17 870 450 2519 315 2195 2397 6 13960 95 8,42 

18 640 300 2504 503 2285 2509 3 12630 104 8,4 

19 840 540 3854 226 2106 2531 6 * 104 * 

20 660 370 * * 2636 3217 9 14677 106 8,6 

21 480 290 2446 207 2908 3266 12 16046 77 8,35 

22 310 240 1473 * 2949 3239 11 16366 106 8,28 

23 480 250 1904 510 2784 3163 11 16612 115 8,35 

24 560 310 1321 895 2772 3121 12 16123 96 8,88 

25 470 270 1590 782 2603 3149 10 15536 86 8,45 

26      *      * 1310 1522 2833 3163 15 15175         * 8,38 

27 930 450       * 235 2655 2701        * 15199 88 8,59 

28      *       * *         * 2587 3007 10 15849 92 8,24 

*Valores não obtidos 
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APÊNDICE B – Dado obtidos a partir das análises da primeira fase da primeira etapa 

 

Tabela 2 – Valores das variáveis analisadas no reator e seu efluente 

 

COT 

(mg/L) 
SSV (mg/L) N-NH3 

(mg/L) 
pH NO2- 

(mg/L) 

NO3- 

(mg/L) 

OD 

(mg/L) 

1ª              
Reator 125 1350 242 7,5 78 3,5 

2,4 
Efluente 144 60 66 5,7 199 9 

2ª              
Reator 115 1630 298 7,5 83 3,2 

1,2 
Efluente 98 120 123 5,5 196 14 

3ª              
Reator 154 1900 515 7,5 71 2,6 

1,2 
Efluente 108 120 167 5,7 232 13,4 

4ª              
Reator 156 1500 503 7,5 57 7 

2,4 
Efluente 117 80 221 5,3 121 74 

5ª              
Reator 103 1900 283 8,5 30 38 

2,4 
Efluente 92 140 ND 8,3 138 51 

6ª 
Reator 88 2170 257 8,5 15 1,4 

1,2 
Efluente 70 120 64 8,6 119 12 

7ª 
Reator 157 2250 462 8,5 52 5,5 

2,4 
Efluente 137 150 ND 8,2 198 8 

8ª 
Reator 159 2330 468 8,5 67 13 

1,2 
Efluente 154 120 137 8,2 147 84 

 

Tabela 3 – Réplica dos valores das variáveis analisadas no reator e seu efluente 

 

COT 

(mg/L) 
SSV (mg/L) N-NH3 

(mg/L) 
NKT pH NO2- 

(mg/L) 

NO3- 

(mg/L) 
OD (mg/L) 

1ª              
Reat 85 1680 298 375 7,5 35 ND 

2,4 
Efluente 68 120 110 176 4,7 176 9 

2ª              
Reat 97 1870 295 328 7,5 42 2,6 

1,2 
Efluente 77 220 141 152 5,0 145 12 

3ª              
Reat 153 1720 511 538 8,5 51 2,8 

2,4 
Efluente 120 180 211 202 5,2 213 7 

4ª              
Reat 170 1960 516 553 7,5 76 3 

1,2 
Efluente 145 170 188 198 5,5 265 4 

5ª              
Reat 74 2010 240 254 8,5 35 3 

2,4 
Efluente 69 290 ND 23 8,8 162 ND 

6ª 
Reat 80 2180 251 250 8,5 46 3,5 

1,2 
Efluente 71 190 ND 32 8,30 187 ND 

7ª 
Reat 119 2150 498 477 8,5 49 4,7 

2,4 
Efluente 108 130 106 342 8,6 186 5,5 

8ª 
Reat 160 2170 510 652 8,5 38 3,4 

1,2 
Efluente 141 330 236 519 8,5 188 5,2 
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APÊNDICE C – Média dos dados obtidos a partir das análises da segunda fase da 

primeira etapa 

 

Tabela 4 - Reator recém alimentado 

SST 
(mg/L) 

SSV 
(mg/L)  

COT 
(mg/L) 

DBO 
(mg/L) 

N-NH3 
(mg/L) 

NO3
- 

(mg/L) 
NO2

- 
(mg/L) 

NTK 
(mg/L) 

Fósforo 
(mg/L) 

Temperat 
(°C) pH 

Alcalinid 
(mgCaCO3/L) 

4440 3615 194 115 274,5 3,5 3,75 314 1,85 23 8,2 1543 

4065 3020 184 89 215,5 36,5 170,5 253 5,05 23 7,6 1670 

3605 2955 204 153 226 21,35 175 364 9,7 24 7,8 1391 

3440 2870 273 73 239,6 40,7 232,75 294 8,9 24 7,6 1497 

3630 3345 294 89 267,18 67,6 203,5 309 11,45 24 7,6 1541 

3400 2850 309 78 364,16 62,15 258,5 438 9,8 23 7,8 1991 

3330 2805 297 44 431,74 53,5 267 530 8,55 22 7,9 2350 

3410 2540 337 57 414,94 45,5 291 523 9,15 22 7,9 2296 

3170 2615 362 36 410,76 40 413 530 13,9 22 8,0 2119 

3645 2720 313 64 338 38,5 438,25 454 8,9 23 7,9 1971 

3605 2770 392 61 533,2 34,5 427 707 8,6 23 8,1 1730 

 

 

Tabela 5 - Efluente reação anóxica 

SST 
(mg/L) 

SSV 
(mg/L)  

COT 
(mg/L) 

DBO 
(mg/L) 

N-NH3 
(mg/L) 

NO3
- 

(mg/L) 
NO2

- 
(mg/L) 

NTK 
(mg/L) 

Fósforo 
(mg/L) 

Temperat 
(°C) pH 

Alcalinid 
(mgCaCO3/L) 

1710 1440 171 106 256 4 79 196 3 23 6,9 867 

1135 845 149 3 183 21 54 220 9 23 7,9 852 

920 715 185 38 204 14 146 194 10 24 7,4 789 

710 475 264 25 199 28 181 261 8 24 7,4 680 

745 550 285 69 241 56 242 287 11 24 7,6 737 

580 400 289 39 350 43 215 451 14 23 7,7 1486 

917 702 293 23 416 47 248 486 8 22 7,9 2107 

845 695 320 45 390 37 279 469 12 22 7,9 1899 

605 590 349 26 387 27 402 495 14 22 8,0 1278 

700 550 308 44 319 29 429 445 12 23 7,7 1385 

630 445 379 24 480 32 380 532 10 23 7,7 1311 
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Tabela 6 – Efluente final 

SST 
(mg/L) 

SSV 
(mg/L)  

COT 
(mgC/L) 

DBO 
(mg/L) 

N-NH3 
(mgN/L) 

NO3
- 

(mg/L) 
NO2

- 
(mg/L) 

NTK 
(mgN/L) 

Fósforo 
(mg/L) 

OD 
(mgO2/L) 

Temperat 
(°C) pH 

Alcalinid 
(mgCaCO3/L) 

495 330 90 59 91 16 96 129 3 2,6 23 6,4 58 

480 345 149 1 79 25 122 107 11 2,3 23 5,9 90 

355 280 172 14 98 41 211 128 12 2,4 24 6,2 335 

630 480 231 15 115 51 281 187 13 2,4 24 5,9 144 

505 390 243 29 171 46 276 244 3 1,6 24 6,5 653 

330 260 257 9 269 47 260 331 9 1,5 23 7,2 1208 

760 590 275 8 258 42 326 334 9 2,5 22 7,2 1199 

570 395 287 38 212 36 411 288 12 1,9 22 6,9 481 

430 330 299 12 261 30 474 413 8 1,8 22 6,1 439 

510 385 292 17 255 35 469 357 11 1,7 23 6,6 333 

570 390 336 21 283 46 482 369 10 1,8 23 6,6 413 

 

 

 

APÊNDICE D – Dados obtidos a partir dos ensaios com lacase 

 

Tabela 7 – Valores das variáveis analisadas do efluente coletado do reator a cada 24 horas em três 

bateladas triplicatas. 

Bateladas 
COT 

(mgC/L) 

DBO 

(mg/L) 

SSV 

(mg/L) 

N-NH3 

(mgN/L) 

NKT 

(mgN/L) 
pH 

NO2
-
 

(mgNO2
-
/L) 

NO3
-
 

(mgNO3
-
/L) 

OD 

(mg/L) 

T = 0 h 2150 * 550 154 1301 5,22 124 22 7,1 

T = 24 h 2100 * 540 176 1212 5,35 22 96 7,1 

T = 48 h 2000 * 880 223 970 5,7 20 105 5,6 

T = 72 h 1850 * 1190 359 896 6,95 16 42 1,7 

T = 96 h 1650 * 1210 468 654 7,78 22 37 4,7 

T = 0 h 2400 * 380 205 1268 6,23 97 ND 7,1 

T = 24 h 1800 * 540 278 1168 7,76 26 ND 1,1 

T = 48 h 1500 * 750 386 1091 8,00 12 ND 0,6 

T = 72 h 1450 * 460 448 1058 8,16 ND 16 4,6 

T = 96 h 1350 * 850 478 1047 8,20 ND 9 5,6 

T = 120 h 1200 * 740 370 761 8,30 3 5 6,8 

T = 0 h 2450 2327 280 123 1340 7,35 187 9 4,3 

T = 24 h 2150 2235 680 291 1234 7,3 98 86 1,2 

T = 48 h 1950 1654 840 311 1179 7,20 80 77 5,2 

T = 72 h 1800 1893 650 359 1179 8,28 4 3 5,2 

T = 96 h 1750 2110 810 344 1124 8,48 6 3 5,4 

T = 120 h 1600 1562 710 256 937 8,66 18 10 6,7 

*Valores não obtidos 

*ND = Não detectável pelo método analítico utilizado 

 



 

89 
 

 

 

APÊNDICE E – Dados obtidos a partir dos ensaios com lacase e heterotróficas. 

 

Tabela 8 – Valores das variáveis analisadas do efluente coletado do reator a cada 48 horas em três 

bateladas triplicatas. 

Bateladas 

  
COT 

(mgC/L) 

DBO 

(mg/L) 

SSV 

(mg/L) 

N-NH3 

(mgN/L) 

NKT 

(mgN/L) 
pH 

NO2
-
 

(mgNO2
-
/L) 

NO3
-
 

(mgNO3
-
/L) 

OD 

(mgO2/L) 

T = 0 h 1350 882 1520 421 1076 7,7 0 ND 0,6 

T = 48 h 206 125 1900 266 499 7,7 88 ND 2,8 

T = 96 h 145 61 1580 233 388 7,8 ND ND 4,5 

T = 0 h 1280 865 1300 511 1214 7,5 ND ND 1 

T = 48 h 290 112 1420 289 412 7,5 108 ND 1,6 

T = 96 h 172 78 1560 192 339 7,5 ND ND 4,8 

T = 0 h 1320 912 1580 498 1296 7,7 ND ND 1,2 

T = 48 h 310 153 1610 268 431 7,7 186 ND 2,2 

T = 96 h 205 86 1600 205 289 7,7 ND ND 4,2 
*ND = Não detectável pelo método analítico utilizado 

 


