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REMOÇÃO DE NITROGÊNIO DE EFLUENTES DA SUINOCULTURA UTILIZANDO-SE 
PROCESSO DE DESAMONIFICAÇÃO  

 

 

RESUMO 

 

 

A suinocultura brasileira tem desempenhado importante papel no mercado mundial. Com a 
adoção de Sistemas de Produção de Animais Confinados (SPACs), grandes quantidades de 
efluentes com potencial poluidor são gerados. Visando minimizar o impacto ambiental, o 
tratamento biológico de efluentes surge como alternativa para viabilizar a atividade. Existem 
inúmeras tecnologias capazes de mitigar o potencial poluidor de efluentes suinícolas, 
contudo sua aplicação precisa ser avaliada em relação a aspectos envolvendo custos, 
confiabilidade do processo, complexidade operacional e redução do impacto ambiental. De 
forma geral, a avaliação da melhor alternativa é usualmente baseada em critérios de custo. 
Nesse contexto, os novos processos para remoção de nitrogênio, como é o caso do 
processo de Nitritação Parcial/Anammox ou mais conhecido como desamonificação, vão ao 
encontro desse critério. Isso deve-se ao fato de não requerer grandes áreas para 
implantação, são altamente eficientes e não há necessidade de fonte externa de carbono. 
Porém, há necessidade da realização de mais estudos para entender melhor a 
complexidade microbiana existente nos processos, para que a biotecnologia possa ser 
transferida para produtores com segurança e confiabilidade. Visando preencher essa 
lacuna, o presente estudo objetiva avaliar o potencial de aplicabilidade do processo de 
desamonificação na remoção de nitrogênio quando alimentado com efluentes oriundos de 
processos de digestão anaeróbia 
 
 

 

Palavras-chave: Desamonificação, Remoção de Nitrogênio, Digestão anaeróbia. 
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NITROGEN REMOVAL FROM SWINE WASTEWATER BY DEAMMONIFICATION 
PROCESS 

 

 
ABSTRACT 

 

 

The Brazilian swine production has played an important role in the global market. In this way, 
with the increase Confined Animal Feeding Operations (CAFOs) processes, high volume 
wastewater with high pollution potential has been generated. To minimize the activity 
environmental impacts, biological treatment of wastewater is an alternative to minimize the 
environmental risks. There are numerous biotechnologies able to mitigate the pollution 
potential of swine wastewater. However, some aspects must be considered to choice the 
best alternative as, costs, process reliability, operational complexity and required 
environmental impact reduction. In this context, new processes for nitrogen removal must be 
developed, as deammonification processes as partial nitritation/anammox. These processes 
are highly efficient and there is no need external carbon source supplementation. However, 
there need further studies to understand microbial complexity, so that the biotechnology can 
be transfer to farmers with safety and reliability. This study aims to evaluate 
deammonification process applicability to nitrogen removal, fed with anaerobic digestion 
wastewater.     

 

 

 

Key-words: Deammonification, nitrogen removal, anaerobic digestion.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Para atender à crescente expansão do mercado nacional e internacional na busca 

por proteína animal, precisou-se modificar o modo de produzir suínos. Foram então, 

adotados os Sistemas de Produção de Animais Confinados (SPACs). Esses sistemas 

concentram um grande número de animais em uma pequena área, acarretando na geração 

de grandes quantidades de efluentes com elevada concentração de nutrientes (nitrogênio e 

fósforo).  

Buscando alternativas para mitigar o impacto ambiental gerado pelos SPACs, o 

tratamento de efluentes surge como alternativa para viabilizar a atividade. Processos 

biológicos são amplamente utilizados para remoção de nutrientes e compostos orgânicos.  

A biodigestão anaeróbia é uma estratégia utilizada para remoção de compostos 

orgânicos e produção de biogás. Efluentes pós-biodigestão (digestato) podem servir como 

substrato para processos de remoção de nitrogênio devido à baixa relação C/N. 

Nos últimos anos, novos processos para remoção das formas nitrogenadas 

ganharam destaque, como é o caso do processo de Desamonificação, sendo a união do 

processo Anammox e Nitritação Parcial (em dois reatores ou em único reator).   

O processo de desamonificação possui grande potencialidade para remoção de 

nitrogênio em águas residuais de produção animal e agroindustrial. Para obter melhores 

resultados na eficiência de remoção de nitrogênio, faz-se necessário controlar parâmetros 

como pH, temperatura, oxigênio dissolvido, concentração de substrato e compostos 

orgânicos.  

Outro fator que deve ser levado em consideração para obter melhor desempenho é a 

configuração do reator. Configurações como EGSB apresentam alta eficiência para 

efluentes industriais com substratos orgânicos na forma mais solúvel.  

Em função do exposto, o presente estudo objetivou avaliar o potencial de 

aplicabilidade do processo de desamonificação utilizando efluentes de digestão anaeróbia 

em um reator EGSB na remoção de altas cargas de nitrogênio. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 

Determinar o potencial de aplicabilidade do processo de desamonificação no 

tratamento de efluentes da digestão anaeróbia. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Estabelecer o processo de desamonificação em um sistema de reator único 

com biomassa em suspensão à temperatura ambiente (25 ºC).  

 Avaliar e comparar eficiência do processo de desamonificação com afluente 

sintético e afluente da digestão anaeróbia (digestato). 

 Realizar progressão de carga de nitrogênio visando atingir 3 kg N.m-3d-1. 

 Avalizar o efeito de diferentes regimes de alimentação e vazões de ar sobre 

o processo de Desamonificação. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 Suinocultura Brasileira 

 

 

No Brasil, o sistema de produção em regime de integração é o grande responsável 

pelo crescimento da suinocultura no sul do País, promovendo uma produção mais eficiente, 

simplificando a administração das propriedades rurais que adotam este sistema. O país é o 

quarto maior produtor mundial de carne suína, (3,37 milhões.t-1 – em equivalente carcaça, 

em 2013), atrás de China, União Europeia e Estados Unidos (ABIPECS, 2014). 

 

 

Figura 1 Divisão da produção suinícola brasileira 

Fonte: MIELE 2013 

 

A produção de suínos encontra-se presente em todas as regiões brasileiras 

conforme observado na figura 1 sendo que a maior concentração de animas está na região 

Sul (48,6%), seguindo da região Sudeste (17,9%), Nordeste (15,4%), Centro-Oeste (14,1%) 

e Norte (4,0%) (IBGE, 2013). 
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O estado do Paraná é o terceiro maior produtor nacional de suínos, tendo 22 

frigoríficos inscritos SIF - Serviço de Inspeção Federal. Também possuí 55 frigoríficos 

inscritos no SIP – Serviço de Inspeção Estadual. No Paraná é estimada a existência de 

aproximadamente 130.000 propriedades que possuem suínos, contudo destes estima-se 

que apenas 31.000 tem produção regular e de caráter comercial (SEAB, 2013). 

À medida em que a escala de produção tem aumentado, cria também problemas 

ambientais que requerem um manejo dos dejetos diferenciado do adotado comumente pela 

atividade (esterqueiras), sob risco de um alto impacto ambiental (KUNZ, 2006). 

 

 

3.2 Manejo e destinação dos efluentes suinícolas 

 

 

Efluentes agroindustriais são potencialmente poluentes. Especialmente efluentes 

provindos de atividades pecuárias intensivas, como a suinocultura. Estes resíduos 

apresentam altas concentrações de matéria orgânica, nutrientes e metais com maior 

potencial poluidor. Isso cria em muitos casos grandes problemas ambientais, em virtude da 

alta geração de resíduos, sendo que na maioria dos casos tem como destino a disposição 

no solo.  (STEINMETZ et al., 2009).  

A prática comumente adotada pela suinocultura brasileira tem sido a armazenagem 

desses resíduos em lagoas ou tanques e sua posterior aplicação como fertilizante vegetal e 

condicionador do solo. Em regiões em que a geração de efluentes supera a capacidade de 

suporte do solo e/ou as recomendações dos órgãos de fiscalização ambiental, alternativas 

de tratamento ou exportação de nutrientes precisam ser adotadas (KUNZ, 2009; VIVAN et 

al., 2010)  

Kunz et al., (2007) relatam que das alternativas existentes para o manejo de dejetos, 

o seu tratamento em muitos casos apresenta-se como única alternativa para viabilizar a 

atividade. Essa prática, em geral, não é muito bem aceita pelos produtores, sofrendo 

resistência para sua aplicação devido a necessidade aplicação de recursos financeiros.  

Outro fator deve-se ao fato de os dejetos suínos sempre serem vistos como um 

fertilizante do solo, tendo-se a percepção, muitas vezes errônea, de que o seu tratamento é 

desnecessário. Critérios legais e técnicos devem ser avaliados, como o balanço de 

nutrientes, os quais comprovam que em muitas regiões há um excesso de nutrientes 

fazendo com que a prática de disposição direta no solo sem tratamento não deva ser 

recomendada (KUNZ et al., 2006). 

Em função do exposto, torna-se necessário em muitos casos o tratamento dos 

efluentes suinícolas. A integração de processos físicos, físico-químicos e biológicos é de 

fundamental importância para garantir uma melhor qualidade do efluente tratado.  
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A Figura 2 ilustra um modelo possível de manejo para efluentes suinícolas. Visando 

a não-sobrecarga de reatores biológicos e redução do risco de obstruções nas tubulações e 

bombas, a primeira etapa visa à separação sólido/líquida. A simples adoção dessa medida, 

reduz complexidade das frações, permitindo que cada uma delas possa ser destinada a 

tratamento e/ou armazenamento mais adequado. (HIGARASHI, 2007). 

 
Figura 2 Opções para tratamento de dejetos suínos 

Fonte: (KUNZ, 2010). 
 

 

3.3 Processos biológicos para tratamento de efluentes suinícolas 

 

 

3.3.1 Remoção de compostos orgânicos 
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 O processo de biodigestão anaeróbia surge como uma alternativa importante, sendo 

de baixo custo e eficiente na redução da matéria orgânica de águas residuárias da 

suinocultura. Sob condições anaeróbias, ou seja, na ausência de oxigênio a matéria 

orgânica facilmente biodegradável é convertida em biogás (AMARAL et al., 2014).  

O processo de digestão anaeróbia (DA), pode ser considerado um ecossistema onde 

diversos grupos de microrganismos trabalham interativamente na conversão de matéria 

orgânica complexa em metano, gás carbônico, água, gás sulfídrico e amônia. Os 

microrganismos atuantes no processo têm velocidade de crescimento e inibição diferentes e 

a inoperância de um determinado grupo pode inativar todo o processo (CHERNICHARO, 

2007; KUNZ, 2014). 

Configurações de reatores como UASB (upflow anaerobic sludge bed) e EGSB 

(expanded granular sludge bed) (Figura 3) são utilizados quando o objetivo é obter maior 

eficiência na remoção de compostos orgânicos. Essas configurações são denominadas 

“sistemas de alta taxa”, devido a capacidade em reter grandes quantidades de biomassa 

com elevada atividade, permitindo a aplicação de baixos tempos de retenção hidráulica 

(TRH). Dessa forma, consegue-se manter um elevado tempo de retenção de sólidos (TRS), 

mesmo com a aplicação de elevadas cargas hidráulicas no sistema (CHERNICHARO, 

2007). 

 

 
Figura 3 Esquema do reator UASB 

Fonte: Adaptado KATO et al., 1999. 
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Em reatores UASB, o leito de lodo permanece de certa forma estático, devido as 

velocidades ascensionais do líquido serem inferiores quando comparadas com reatores 

EBSB, na ordem de 0,5 a 1,5 m/h (CHERNICHARO, 2007).  

Para que sistemas de alta taxa possam desempenhar alta eficiência na remoção de 

compostos orgânicos, faz-se necessário adotar estratégias de manejo para separação de 

frações, como observado na Figura 2. Desse modo, somente a porção cuja 

biodegradabilidade é baixa permanece no efluente do digestor, permitindo assim, a 

aplicação do efluente gerado em processos de remoção autotrófica de nitrogênio, como é o 

caso do processo de desamonificação (BASSIN, 2011).  

 

 

3.3.2 Processos biológicos para remoção de nitrogênio  

 

 

Dentre as espécies de nitrogênio, o N-NH3 é um dos principais componentes em 

águas residuárias da produção animal e agroindustrial, necessitando ser removido quando 

não há possibilidade de valoração agronômica (SCHEEREN et al., 2011) 

Nos últimos anos, o paradigma de que o único modo para converter biologicamente 

amônio para nitrogênio gasoso era a completa oxidação de amônio a nitrato (nitrificação 

aeróbia e autotrófica) seguida da redução de nitrato a nitrogênio gasoso (desnitrificação 

anóxica e heterotrófica), tornou-se obsoleto.  

Com o descobrimento de novas rotas metabólicas, novos processos de remoção de 

nitrogênio mais sustentáveis foram desenvolvidos, e vêm sendo aprimorados continuamente 

à medida que as pesquisas nesse assunto avançam. Como exemplo dos novos processos 

envolvidos na remoção de nitrogênio pode-se mencionar: Nitritação Parcial (NP), SHARON, 

Anammox, Desamonificação aeróbia/anóxica e o processo CANON (KUNZ, 2007; BASSIN, 

2011).  
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Figura 4 Processos de remoção de nitrogênio 

 

 

 

 

3.3.2.1 Processo Convencional (Nitrificação/Desnitrificação) 

 

 

3.3.2.1.1 Nitrificação 

 

 

A transformação do nitrogênio amoniacal a nitrato, denominada nitrificação, é uma 

transformação mediada por microrganismos de diferentes gêneros, sendo os dois mais 

frequentes, o Nitrosomonas, responsável pela passagem da amônia a nitrito (bactérias que 

oxidam o amônio – BOA) (Equação 1), e o Nitrobacter responsável pela conversão de nitrito 

a nitrato (bactérias que oxidam o nitrito – BON) (Equação 2) (SCHMIDELL e SPILLER, 

2005; SANT’ANNA, 2010). 

 

 

Nitritação   
 
 

NH4
+ + 1,5 O2             NO2

- + 2H+ + H2O       Equação 1  
    
 
 
 

Nitratação  
 
 

NO2
- + 0,5 O2             NO3

-          Equação 2 

 

 

Segundo Sant´anna (2010), as bactérias nitrificantes crescem de forma 

quimiolitotrófica com base nas formas reduzidas de nitrogênio inorgânico, que atuam como 

doadores de elétrons enquanto o oxigênio é o aceptor final na cadeia de transporte de 

elétrons e geração de energia. A maioria das nitrificantes é autotrófica, assimilando o 

carbono de fontes inorgânicas. Assim, a nitrificação convencional é um processo aeróbio 

conduzido por dois distintos grupos de bactérias autotróficas.  
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3.3.2.1.2 Desnitrificação 

 

 

No contexto de tratamento de efluentes a desnitrificação corresponde ao processo 

de transformação do nitrato em nitrogênio gasoso com formação de vários intermediários, 

com decrescente grau de oxidação.  

Os agentes desse processo são bactérias facultativas heterotróficas, ou seja, 

necessitam de fonte de carbono, que atuam em meios praticamente desprovidos de 

oxigênio dissolvido (Equação 3) (KUNZ, 2007). 

. 

 

NO3
-           NO2

-           NO            N2O      N2      Equação 3 

 

 

 

3.3.2.2 Processo de nitritação parcial (NP) 

 

 

O processo NP trata-se de uma tecnologia baseada na seleção e favorecimento de 

bactérias oxidadoras de amônia, funcionando como um pré-tratamento capaz de produzir 

um efluente com características ideais para alimentação de reatores com atividade 

anammox (PRÁ, 2013). 

Para que o efluente gerado tenha potencial de aplicabilidade no processo 

anammox, deve-se controlar a atividade das BOA de modo que apenas 50% da NH4
+ seja 

oxidada a NO2
- e outros 50% permaneça como NH4

+ (controle das BON). A estequiometria 

proposta está descrita na Equação 4 (ZHANG, 2011; PRÁ, 2012) 

 

 

NH₄⁺ + 0,75 O₂ → 0,5 NO₂⁻ + 0,5 NH₄⁺ +2 H⁺ + H₂O                       Equação 4 

 

 

O ponto chave para controlar o processo de NP é obter condições para que o 

acúmulo de nitrito de reator nitrificante permaneça estável. Diversas estratégias são 

utilizadas para que os processos biológicos possam seguir a rota do nitrito, as quais incluem 

controle de temperatura, tempo de retenção hidráulica, pH, oxigênio dissolvido e presença 

de amônia livre. (GERARDI, 2002). A Tabela 1 ilustra como esses diversos fatores 

influenciam o crescimento e a atividade dos microrganismos responsáveis pelo processo. 
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Tabela 1 Efeito de alguns fatores (temperatura, pH, amônia livre, ácido nitroso) no 
crescimento e na atividade das bactérias nitrificantes. 

Fator Efeito 

Temperatura   

T > 15 ºC 
Bactérias oxidadoras de amônia crescem mais 
rapidamente que bactérias oxidadoras de nitrito 

T= 25 ºC Bactérias oxidadoras de amônia se tornam dominantes 

pH   

7,0-8,0 Faixa ótima para a nitrificação 

7,9-8,2 Faixa ótima para as oxidadoras de amônia 

7,2-7,6 Faixa ótima para as oxidadoras de nitrito 

Amônia livre   

150 mg/L 
Inibição das bactérias oxidadoras de amônia e 

oxidadoras de nitrito 

1-7 mg/L 
Inibição das bactérias oxidadoras de amônia e acúmulo 

de nitrito 

Ácido nitroso                          
>2,8 mg/L 

 

Inibição das bactérias oxidadoras de amônia e 
oxidadoras de nitrito 

Fonte: Adaptado Bassin (2011). 
 
 

 

 

3.3.2.3 Processo Anammox 

 

 

 

Esse processo foi descoberto na década de 90 quando (MULDER et al., 1995) 

observaram que ocorria perda de amônio em um reator desnitrificante de leito fluidizado de 

uma planta de tratamento de águas residuais em Delf, na Holanda.  

O processo de oxidação anaeróbia da amônia (ANAMMOX) é considerado um dos 

mais inovadores avanços tecnológicos na remoção de nitrogênio amoniacal (N − NH3), de 

águas residuais (STROUS et al., 1999). O mesmo consiste na oxidação do íon amônio 

(NH4
+) a nitrogênio gasoso (N2), utilizando nitrito (NO2

⁻ ) como aceptor final de elétrons, 

produzindo uma pequena quantia de nitrato (NO3
⁻ ) (STROUS et al.,1998). 
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Estudos realizados por Van de Graaf et al. (1997), com objetivo de entender o 

metabolismo das bactérias ANAMMOX utilizando nitrogênio radioativamente marcado. 

Neste estudo, hidroxilamina foi considerada um composto intermediário da reação de 

redução do nitrito e a hidrazina um composto intermediário da reação entre hidroxilamina e o 

íon amônio (Van de Graaf et al. 1997; SCHEEREN et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Bactérias com atividade anammox 

 

A rota metabólica apresentada na Figura 6 indica que em uma primeira etapa a 

enzima hidrazina-hidrolase (HH), atravessa a membrana celular e promove a reação de 

oxidação do amônio para formar hidrazina. A enzima hidrazina-oxidase (HZO), situada na 

membrana celular, catalisa a reação da hidrazina a nitrogênio gasoso. Nesta reação os 

elétrons gerados são transferidos para a enzima nitrito-redutase e assim o ciclo continua 

(ZUH, et al. ,2008; SCHEEREN et al., 2011). 
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Figura 6 Possível rota metabólica da oxidação anaeróbia do amônio 

Onde: (1) Formação da hidrazina, (2, 3 e 4) formação da hidroxilamina e N2, (5) formação do nitrato. 

Fonte: Adaptado de VAN DE GRAAF et al., (1997). 

 

 

Uma possível equação global para o processo Anammox (produtos e síntese 

celular) foi apresentada por Ahn (2006) conforme Equação 5. 

 

 

NH₄⁺ + 1,32NO₂⁻ + 0,066HCO₃⁻ + 0,13H⁺  

0,066CH₂O0,5N0,15  + 1,02N₂ + 0,26NO₃⁻  + 2,03H₂O                    Equação 5 

 

 

Os microrganismos atuantes no processo pertencem ao grupo Planctomycete. O 

uso de técnicas moleculares tem permitido conhecer melhor a diversidade das bactérias 

com atividade Anammox. Diversas espécies foram identificadas em reatores de sistemas de 

tratamento de efluentes ou em sistemas naturais: Brocadia fulgida, Kuenenia stuttgartiensis, 

Brasilis concordiensis, entre outras (VIANCELLI, 2011; SANT’ANNA, 2010). 

Bactérias com atividade Anammox são quimiolitoautotróficos, anaeróbios, 

trabalham em temperaturas entre 20 e 43 oC e sofrem inibição reversível na presença de 

oxigênio (STROUS et al., 1998). Uma das maiores vantagens do processo está na 

capacidade de remoção de altas cargas de nitrogênio com baixo tempo de retenção 

hidráulica (CHO et al.,2010).  

Segundo Ahn (2006), o principal produto do processo é o gás nitrogênio, contudo, 

cerca de 10% da concentração de nitrogênio inicial são convertidos a nitrato.  
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Bactérias com atividade anammox, compuseram a última adição ao ciclo do 

nitrogênio. Durante mais de um século, acreditava-se que o ciclo do nitrogênio estava 

completo. Até o momento o ANAMMOX ocupa um lugar central no ciclo, pois é mais 

eficiente comparado com processos de nitrificação/desnitrificação, representado na Figura 7 

(JETTEN et al.,2012).  

 

 

Figura 7 Posição de bactérias ANAMMOX no ciclo do nitrogênio  

Processos parciais: (1) Fixação de nitrogênio; (2a) Assimilação de amônio; (2b) 

Amonificação/mineralização; (3) Oxidação aeróbia do amônio; (4) Oxidação de nitrito; (3a) e (4b) 

Nitrificação/desnitrificação por amônio; (5) Redução dissimilatória de nitrito para amônio; (6) 

Desnitrificação aeróbia; (7) ANAMMOX. 

Fonte: (JETTEN, 2012) 

 
 
 

 

3.3.2.3.1 Fatores que influenciam na atividade das bactérias Anammox 

 

 

3.3.2.3.1.1 Substratos e produtos 
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A concentração de nitrito é um importante parâmetro a ser controlado no processo 

Anammox. Por um lado, e fundamental que se tenha determinada concentração de nitrito 

durante o processo de partida do sistema Anammox. Caso a concentração de nitrito seja 

muito baixa, pode-se ter limitação de substrato ocasionando baixo crescimento. Por outro 

lado concentrações muito elevadas podem ocasionar inibição (BASSIN, 2011).  

Pesquisas demonstram que a tolerância ao nitrito é diferente para os diferentes 

gêneros de bactérias com atividade Anammox (EGLI et al., 2001). Em seu estudo, 

Schierholt Neto (2007), verificou que o processo Anammox começou a sofrer inibição com 

concentração de 140 mgN-NO₂⁻. L⁻¹. Dapena-Mora et al., (2007), por meio da realização de 

testes de atividade, observaram que 350 mgN-NO₂⁻. L⁻¹ causaram inibição em 50% da 

atividade do processo Anammox.  

Pesquisas realizadas por Strous et al. (1999), reportam que uma maneira de tentar 

restaurar a atividade Anammox devido à inibição por nitrito consiste na adição de 

quantidades traço de intermediários do processo, tais como hidroxilamina e hidrazina.  

 

 

3.3.2.3.1.2 Matéria orgânica 

 

 

Na presença de determinadas quantidades de material orgânico, bactérias com 

atividade Anammox não são mais capazes de competir por nitrito com os organismos 

desnitrificantes, os quais apresentam velocidades de crescimento muito superiores aos 

microrganismos com atividade Anammox. Não existe um consenso na literatura a respeito 

da concentração de orgânicos a partir da qual os microrganismos desnitrificantes não 

permitem o crescimento das bactérias Anammox (BASSIN, 2011).  

Coradi (2014) reporta que uma relação C/N acima de 2,0 causa inativação dos 

microrganismos Anammox. Zhang et al. (2012) reportam que uma relação C/N ideal para o 

processo é de 0,65. Winkler et al. (2012) encontram estabilidade do processo até uma 

relação C/N de 0,5.  

Ruscalleda et al., (2008) observaram que as bactérias Anammox e organismos 

desnitrificantes podem coexistir e ser fundamentais para o tratamento com altas 

concentrações de material orgânico lentamente biodegradável. Nessas águas residuárias, 

em particular, o crescimento de organismos heterotróficos desnitrificantes é limitado pela 

baixa biodisponibilidade de carbono orgânico. Como consequência, esses microrganismos 

não conseguem se tornar dominantes e não prejudicam o crescimento dos microrganismos 

com atividade Anammox.  
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3.3.2.3.1.3 Temperatura, pH e Oxigênio dissolvido (OD) 

 

 

Bactérias com atividade Anammox permanecem com atividade em diferentes 

temperaturas 20 - 43 ºC, sendo a temperatura ideal na faixa de 40 ± 3 ºC (JETTEN et al., 

2003). A faixa de pH considerada ideal se situa entre 6,7 e 8,3, com valor ótimo de 8,0 

(STROUS et al.,1999),  

Estudos realizados por Egli et al. (2001) demonstram que o metabolismo Anammox 

é reversivelmente inibido em baixos níveis de oxigênio dissolvido de (0,25 -2% em relação à 

saturação do ar), embora seja provavelmente irreversível em altos níveis (> 18% em relação 

à saturação do ar). 

 

 

3.3.2.3.1.4 Concentração de biomassa 

 

 

De acordo com Strous et al., (1999), bactérias Anammox podem ser consideradas 

com alta atividade somente quando as concentrações de células são maiores que 1010-1011 

células/mL, mesmo quando em culturas altamente enriquecidas.  

Pynaert et al., (2004) descreveram a hipótese de que a presença de bactérias 

oxidadoras de amônia é necessário para a reativação dos organismos Anammox após o 

sistema biológico ter sofrido algumas perturbações. Devido a produção ou acúmulo de 

hidroxilamina ou hidrazina pelas bactérias responsáveis pela oxidação de amônia, as 

bactérias Anammox podem reativar seu metabolismo. Assim que o processo é 

reestabelecido, a tendência é de que as bactérias oxidadoras de amônio não participem do 

processo Anammox (PYNAERT et al., 2004; BASSIN, 2011) 

 

3.3.2.3.1.5 Vantagens do processo ANAMMOX 

 

Comparado com o processo convencional Nitrificação-Desnitrificação, exerce duas 

principais vantagens. Em primeiro lugar, porque o processo ANAMMOX é efetuado por 

bactérias autotróficas, não havendo necessidade de fonte externa de carbono orgânico, 

economizando assim, custos de dosagem de produtos químicos (ZHU, 2008). Em segundo 

lugar, o tempo de duplicação para essas bactérias seja de 9 a 11 dias, resultando na baixa 

produção de biomassa (0,11g SSV/g N − NH4
+), reduzindo assim custos com o tratamento 

do lodo (ZHU,2008; JETTEN,1999).  
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Uma das maiores vantagens desse processo é a capacidade de remoção de altas 

cargas de nitrogênio com baixo tempo de retenção hidráulica (CHO et al.,2010). Casagrande 

(2011), conseguiu atingir remoções de nitrogênio na ordem de 16,24 KgN.m−3 . d−1., 

operando com TRH de 0,2 horas. Permitido assim, a utilização de biorreatores mais 

compactos. 

 

3.3.2.3.1.6 Limitações do processo 

 

Apesar do processo ANAMMOX ser bastante promissor para o tratamento de 

efluentes, o desafio é adaptá-lo a afluentes agroindustriais, em função da necessidade 

bastante específica de substrato, ou seja, baixa concentração de carbono biodegradável, 

além de concentrações de (N-NO2
⁻ ), e (N-NH 4

+), a uma proporção aproximada de 1:1 

(SCHEEREN et al.,2011).  

 

 

3.3.2.4 Processo de Desamonificação aeróbio/anóxico  

 

 

Diversas denominações foram utilizadas para os sistemas de NP/Anammox em 

apenas um reator como: processo CANON, OLAND, Desamonifiicação aeróbia/anóxica ou 

processo DEMON e processo SNAP (BASSIN, 2011). 

A desamonificação aeróbia é baseada no princípio do processo CANON, no qual 

ocorre cooperação entre as bactérias nitrificantes e bactérias Anammox sob condições de 

limitação de oxigênio.  

A combinação de NP/Anammox em um único reator, implica que os microrganismos 

autotróficos aeróbios responsáveis pela NP e os microrganismos Anammox atuem em 

cooperação durante todo o processo, possibilitando a ocorrência de reações sequenciais de 

forma simultânea (AHN, 2006).  

Nesse sistema, em particular, a concentração de oxigênio é um parâmetro crucial 

que deve ser controlado. Microrganismos nitrificantes se encarregam da oxidação da 

amônia a nitrito, consumindo boa parte do oxigênio e criando condições anóxicas 

fundamentais para a ocorrência do processo Anammox, no qual ocorre a conversão de 

amônia e nitrito (gerado na NP) em N2(g) (BASSIN, 2011).  

As Figuras 8 e 9 representam o processo de Desamonificação em dois reatores e 

em único. Bassin (2011),. 
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Figura 8 Esquema representando o processo de Desamonificação em dois reatores 

 

A alta atividade nitrificante pode proteger as bactérias com atividade Anammox do 

oxigênio, além de fornecer o nitrito. Além disso, ao se inocular biomassa enriquecida em 

bactérias Anammox em um reator NP, o tempo de partida do processo para remoção de 

nitrogênio em um único reator é acelerada, obtendo consideráveis remoções de nitrogênio 

após um ou dois meses (SLIEKERS, 2002). 

Deve-se sempre ficar atento a concentração de nitrito no afluente do reator, já 

mencionado no item 3.4.3.1.1, pois o mesmo é um potencial inibidor do processo Anammox. 

Caso seja consumido na mesma proporção em que é produzido, o seu efeito inibitório não é 

significativo (VÁZQUEZ-PADÍN, 2009).  
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Figura 9 Esquema representando o processo de Desamonificação único reator 

Bassin (2011), relata que a limitação do oxigênio dissolvido é o principal fator 

operacional que determina a razão amônio/nitrito. Diferentes estratégias são utilizadas para 

conseguir obter a nitritação parcial desejada e produzir afluentes ideal para o processo 

Anammox como:  

 

 Operação do reator em baixas concentrações de oxigênio dissolvido (< 0,5 

mg.L-1); 

 Operação do reator em altos valores de pH (7,5 – 8,5), fazendo com que a 

concentração de amônia livre aumente e a concentração de ácido nitroso 

diminua;  

 Operação do reator em alta temperatura (> 25 ºC); 

 Tempo de nitrificação limitado, fazendo com que a oxidação de amônia pare 

antes de sua conversão integral. 

 

A escolha na configuração do modelo do reator também deve ser levada em 

consideração. Estudo realizado por Casagrande et al., (2013), relata que para obtenção de 

uma cultura Anammox enriquecida e estável, é recomendável utilizar configurações de 

reatores de fluxo ascendente. P 
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Como mencionado no item 3.3.1, configurações de reatores como EGSB permitem 

uma melhor fluidização do leito de lodo (granular ou floculento denso), resultando em uma 

maior expansão e consequentemente, melhorando o contato biomassa-substrato como 

observa-se na Figura 10 (ZHENG, 2013).  

 

 

Figura 10 Representação esquemática de fluxo no reator. (a) leito estático, (b) leito 
expandido, (c) leito suspenso, (d) leito fluidizado. 
Fonte: Zheng (2013). 
 
 

O modelo de configuração EGSB surgiu a partir da necessidade de aperfeiçoar 

sistemas anaeróbios já consolidados, como os reatores tipo UASB. Sua concepção é similar 

a dos reatores UASB, porém com relação altura/diâmetro elevada, da ordem de 20, onde 

são aplicadas velocidades ascensionais acima de 2,5 m/h, podendo chegar até 10 m/h em 

certos casos específicos. Devido ao movimento vertical ascendente da massa líquida, 

microrganismos desenvolvem-se aderidos a partículas inertes (material suporte) 

permanecendo “suspensas” (KATO et al., 1999).  
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Figura 11 Remoção de compostos orgânicos e nitrogenados 

 

Neste contexto, observa-se na figura 11 o esquema representativo onde utiliza-se 

um reator UASB para remoção de compostos orgânicos e um reator EGSB para remoção de 

compostos nitrogenados. Faz-se necessário obter níveis de relação CN baixos (0,4 - 1) na 

saída do reator UASB para que possa servir de fonte de substrato para o processo de 

Desamonificação.   

Relações CN elevadas existe uma competição por substrato, nesse caso o nitrito, 

onde bactérias com atividade anammox são desfavorecidas pela presença de bactérias 

desnitrificantes quando expostas à oxigênio dissolvido e matéria orgânica devido a reação 

ser termodinamicamente mais favorável (Ahn, 2006). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Caracterização do biorreator utilizado 

 

 

Foi utilizado um biorreator com processo de desamonificação apresentando 

atividade estabelecida, localizado no Laboratório de Experimentação da Embrapa Suínos e 

Aves, na cidade de Concórdia - SC.  

 

Figura 12 Reator utilizado no experimento 

 

O reator utilizado no presente estudo foi inoculado por Chini (2015) com 0,35 gSSV-

1 .L-1 de biomassa com atividade nitrificante e 2,48 gSSV-1 .L-1 de biomassa com atividade 

anammox. 

Na tabela 2, observa-se as condições obtidas por Chini (2015) no final do período 

experimental, sendo que essas condições caracterizam o início da Fase I do presente 

estudo. 

 

Tabela 2 Condições operacionais obtidas por Chini (2015) 

Processo Substrato 
Afluente N-
NH3 (mg L-1) 

Carga 
Aplicada (kg 

N.m-3d-1) 

Remoção 
N (%) 

TRH  
(h) 

Qar 
(mL/min) 

Desamonificação Sintético 300 1 51 7,06 20 
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4.2 Meio de Cultura Sintético 

 

Inicialmente, o biorreator foi alimentado com meio de cultura sintético na 

concentração de 300 mgN.L-1, e nutrientes e microelementos, de mesma composição 

apresentada na Tabela 3 Este foi preparado semanalmente. 

. Após apresentar estabilidade, a alimentação foi substituída por efluente da 

digestão anaeróbia (digestato).  

 

Tabela 3 Composição afluente sintético 

Nutriente Concentração (mg/L) 

NH4Cl 1,146 

K2HPO4 0,100 

NaHCO3 2,911 

Na2CO3 0,391 

MgSO4.7H2O 0,060 

FeSO4.7H2O 0,008 

CaCl2.2H2O 0,008 

Micro. Elem. (mL/L) 0,1 mL/L 

    

Solução micronutrientes Concentração (mg/L) 

ZnSO4·7H2O 1,247 

MnSO4·H2O 1,119 

CuSO4·5H2O 0,044 

Al2(SO4)3·14H2O 0,202 

Na2MoO4·2H2O 0,129 

CaCl2·6H2O 0,030 

KCl 0,100 

EDTA 0,975 
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4.3 Coleta e caracterização do efluente utilizado na alimentação do sistema 

(digestato). 

 

Para alimentação do biorreator foi coletado 1 m³ de efluente da saída de um reator 

UASB com alta eficiência na remoção de compostos orgânicos (Figura 13)  

 

Figura 

13 

Coleta 

e 

caracterização do digestato (sobrenadante reator UASB) 

O efluente foi caraterizado para avaliação da potencialidade do efluente na 

alimentação do sistema de desamonificação. Análises de N-NH3, N-NO2
-, N-NO3

-, 

Alcalinidade, COT (carbono orgânico total) foram realizadas para caracterização do mesmo 

(tabela 4). 

 

Tabela 4 Caracterização afluente (digestato) 

Substrato 
Concentração 
N-NH3 (mg L-1) 

Concentração 
N-NO2

- (mg L-1) 
Concentração 
N-NO3

- (mg L-1) 
Alcalinidade 

(mg CaCO3 L
-1) 

COT  
(mg L-1) 

Digestato 756 ± 20 14 ± 3 - 2970 ± 268 278 ± 14 

 

 

 

 

 

 

4.1 Estratégias de ciclo de aeração e regime de alimentação 
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Realizam-se testes para variando ciclo de aeração com a finalidade de investigar 

qual a melhor condição para adaptação e equilíbrio do consórcio de microrganismos.  

Nos testes, variou-se o tempo o ciclo de aeração e vazão de ar, dentro dos 30 

minutos de cada ciclo. Testou-se os ciclos 15 minutos aerando (fase óxica) e 15 minutos em 

fase anóxica durante 300 dias de operação (fase I – V). As fases VI e VII caracterizam-se 

pela alteração no regime de alimentação e progressão de carga de nitrogênio.  Com 73 dias 

de operação (300 à 373 dias)  

A tabela 5 ilustra dos ciclos de aeração testados e regime de alimentação com 

diferentes fontes de substrato. 

 

Tabela 5 Regime de Almientação/Aeração 

Fases Substrato 
Regime de 

Alimentação 
Ciclo de Aeração Relação C/N 

I - II Sintético Intermitente Intermitente - 

III - V Digestato Intermitente  Intermitente 0,4 

VI Digestato Contínuo Intermitente 0,4 

VII Digestato Contínuo Contínuo 0,4 

 

A adoção do ciclo de aeração/alimentação, foi embasado em estudos realizados por 

Coradi, 2013, De Prá 2013 e Chini, 2014, devido microrganismos apresentando atividade 

anammox são mais sensíveis nestas condições operacionais com maior exposição com OD, 

tornando-se limitante do processo. 

 

Figura 14 Ciclo de aeração (fase óxica/ fase anóxica) 

 

Conforme exposto por Coradi, 2014, expor o reator a tempos mais prolongados de 

aeração e maiores concentrações de OD propicia o crescimento de bactérias nitrificantes, 
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uma vez que estas são aeróbias, sendo favorecidas pelo menor tempo de duplicação, que 

segundo Hommes, et al. (2003) é de 7,4 horas, enquanto para as bactérias anammox é de 

11 dias (STROUS, et al., 1998).  

Em seu estudo, Chini 2014 menciona sobre a dificuldade em se obter uma cultura 

enriquecida com microrganismos com atividade anammox e nitrificante. Dificuldade essa, 

também relatada por Li et al. (2011), onde operaram um reator RBS, alimentado com 

efluente sintético, contendo amônio e nitrito como fonte principal de substrato. Para 

estabilização do processo, os autores levaram um período de tempo de 55 dias para 

estabilizar o processo ANAMMOX. Após este período para aclimatação do mesmo, substitui-

se o mesmo por outra fonte de substrato sintético apenas amônio, e agora fornecendo 

oxigênio para oxidar amônio à nitrito servindo de fonte de substrato para o processo 

anammox. Após um período de 25 dias em estágio estacionário, começam indícios da 

existência do processo de Desamonificação. 

De forma semelhante, Cho et al. (2011) e De Prá. (2013) também encontraram 

dificuldades na estabilização do processo. Assim como nestes estudos relacionados, o 

oxigênio dissolvido no meio e o acompanhamento do residual de nitrito na saída do reator 

apresentam-se como uma das principais grandezas de controle do processo. 

 

 

4.2 Pontos de amostragem 

 

O acompanhamento do sistema foi realizado por análises físico-químicas realizadas 

no LEAA. As coletas foram realizadas diariamente (Tabela 6), na entrada e saída do reator, 

durante 373 dias de operação. 

 

 

Tabela 6 Pontos de amostragem, frequência de coleta e análises realizadas no reator 

Pontos de amostragem Análises realizadas Frequência das análises 

Entrada do reator 
N-NH3; N-NO2

-; N-NO3
-; 

Alcalinidade; pH 
Diariamente 

Meio do reator 
pH; OD; Temperatura;  Diariamente 

SST; SSV; SSF 1 vez por fase 
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Saída do reator 
N-NH3; N-NO2

-; N-NO3; 
Alcalinidade; pH 

Diariamente 



28 

 

 

 

 

4.3 Aparato experimental  

 

 

 

Figura 15 Representação esquemática de um reator de leito granular expandido (EGSB). 

 

 

 
A configuração utilizada no biorreator será de um reator EGSB, construído em vidro 

com volume de trabalho de 1 L, fluxo ascendente, com alimentação e aeração intermitente, 

sendo que na fase aeróbia o leito é suspenso e na fase anóxica o leito é fixo.  

A temperatura foi controlada por um banho termostatizado sendo aquecido por um 

aquecedor (Atman 200 Eletronic Heater) à 25 ºC. Será utilizado um sistema de 

sedimentação para reciclo de biomassa, com volume de trabalho de 1 L.  

Foi utilizado meio suporte do tipo Kaldnes, com a finalidade de formar biofilme e 

proteger a biomassa da tensão de cisalhamento causada pela fluidização durante a aeração 

e reduzir a perda de biomassa do reator. 

A alimentação e aeração serão controlados por meio de um Controlador Lógico 

Programável (CLP) (Dexter, modelo μDX série 100), regido pelo software de programação 

gráfica PG v6.8 da Dexter. A aeração será controlada por um compressor de ar 2,5 W 

(A230, Big Air) acoplado a um controlador de vazão (Gilmont, GF-9260) e difusor submerso. 

As vazões de alimentação e o reciclo de biomassa serão controlados por bombas 

peristálticas (Milan, BP-600).  
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4.4 Eficiência de remoção de nitrogênio 

 

Com os dados obtidos a partir das análises das formas nitrogenadas, foi possível 

determinar a eficiência de remoção (em %) para cada reator, conforme Equação 07. 

 

 

 

                                                                                                         Equação 6 

 

 

 

 

Onde: 

𝜂 = Eficiência (%) 

(𝐶𝑁)𝐸 = Concentração de nitrogênio na forma de amônio, nitrito e nitrato na 

entrada do reator (mgN. L⁻1); 

(𝐶𝑁)𝑆  = Concentração de nitrogênio na forma de amônio, nitrito e nitrato na saída 

do reator (mgN. L⁻1). 

 

 

 
4.5 Progressão de carga 

 

A partir dos dados obtidos nas análises das formas nitrogenadas, foi possível 

calcular a carga volumétrica de nitrogênio dos reatores, de acordo com a Equação 08. 

 

         
Equação 7 

 

 

 

C = Carga (mgN.L-1.d-1); 

[  ] = Concentração de nitrogênio (mgN. L⁻1); 

V = Volume útil do reator (L); 

Q = Vazão (L.d⁻1)  

 

 

𝜂 =
(𝐶𝑁)𝐸 − (𝐶𝑁)𝑆 

(𝐶𝑁)𝐸
𝑋 100 

𝐶 =
[ ]. Q

V
 

Q=
𝑉

𝑇𝑅𝐻
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                                  Equação 

8  

 

 

 
TRH = Tempo de retenção hidráulico (d). 

 

 

4.6 Ensaio cinético  

 

O ensaio cinético foi realizado no bioreator, com volume útil de 1L, operado em 

batelada. A entrada e saída do reator foram conectadas, formando uma linha de 

recirculação, a fim de manter o reator homogêneo e otimizar a transferência de massa, uma 

vez que neste caso não havia aeração para promover a agitação.  

Utilizou-se como fontes de substrato o mesmo afluente com qual o reator estava 

sendo alimentado no período de realização do teste. A temperatura do processo foi mantida 

constante em 25°C, através de um banho termostatizado, aquecido por um aquecedor para 

aquário (Atman 200 Eletronic Heater). 

A velocidade de consumo de substrato (rs) e a velocidade especí-fica de consumo 

de substrato (μs) foram determinadas a partir da regres-são linear das concentrações de 

substrato em função do tempo, resultan-tes dos ensaios cinéticos experimentais, conforme 

as Equações 10 e 11, respectivamente (De Prá, 2013).  

 

 

  

  

                               Equação 

9 

 

Onde:  

rs = velocidade de consumo de substrato (mgN L-1 h-1)  

S = concentração do substrato (mgN L-1)  

t = tempo (h)  

 

         Equação 10 
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Onde:  

μs = velocidade específica de consumo de substrato (mgN gSSV-1 h-1)  

X = concentração celular (mgSSV-1 L-1)  

 

 

4.7 Técnicas analíticas 

 

 

4.7.1 Carbono Orgânico Total (COT) e Carbono Orgânico Solúvel (COS) 

 

 

O COT é obtido por diferença entre a medida do CO2 residual da queima da 

amostra a 950 ºC e a medida do CO2 volatizado da amostra quando submetida a pH abaixo 

de 2. O CO2 é medido por detector NDIR por infravermelho pelo equipamento de análise 

elementar Multi Elementar Analitic® Multi C/N 2100 marca Analytik Jena. Para o COS 

realiza-se o seguinte procedimento, as amostras líquidas inicialmente devem ser 

centrifugadas a 15.000 g e depois filtradas em filtro com membrana em PVDF de porosidade 

de 0,22 μm. Após este procedimento as amostras serão analisadas no analisador elementar 

Multi Elementar Analitic® Multi C/N 2100 (BORTOLI, 2010). 

 

 

4.7.2 Nitrito (N-NO2
-) 

 

 

Para determinação de nitrito se utilizará um Sistema Multicanal FIAlab – 2500. 

Equipado com espectrofotômetro (Ocean-optics S2000 – escala ótica de 200 a 850 nm), 

lâmpada de halogênio de quartzo. Reagente de cor: Sulfanilamida,Ácido Ortofosfórico e N-1-

naftiletilenodiamina dihidracloreto, sendo todos os reagentes de grau analítico 

(SCHIERHOLT NETO et al. 2006). 

 

 

4.7.3 Nitrato (N-NO3
-) 

 

 

Para determinação de nitrato se utilizará um Sistema Multicanal FIAlab – 2500. 

Equipado com espectrofotômetro (Ocean-optics S2000 – escala ótica de 200 a 850 nm), 



32 

 

lâmpada de halogênio de quartzo. Uma coluna com 5g de cádmio. Solução tampão: Cloreto 

de Amônio e EDTA Sal Dissódico. Reagente de cor: Sulfanilamida, Ácido Ortofosfórico e N-

1-naftiletilenodiamina dihidracloreto, sendo todos os reagentes de grau analítico 

(SCHIERHOLT NETO et al. 2006). 

 

 

4.7.4 Nitrogênio Amoniacal (N-NH3) 

 

 

Para determinação de nitrogênio amoniacal, se utilizará eletrodo de íon seletivo da 

marca Thermo segundo procedimento descrito no Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (APHA, 2012), pelo método potenciométrico, com alteração do 

volume de amostra. 

 

 

4.7.5 Alcalinidade Total 

 

 

Para determinação de alcalinidade, o método a ser utilizado é o titulométrico 

(APHA, 2012). Este método é aplicável à determinação da presença de carbonato e 

bicarbonatos em efluentes de sistemas de tratamentos de resíduos e água em geral. 

Utilizar-se-á potenciômetro TECNAL Tec-3MP; um titulador semi-automático 

TITRONIC T-200. Para a análise, preparar-se-á a solução padrão de ácido sulfúrico (H₂SO₄) 

0,005 mol.L⁻¹, onde o valor de alcalinidade será obtido segundo a Equação 6. 

 

mgCaCO₃.L⁻¹ =
 M.A.100000

V
                                                                       Equação 11 

 

Onde:  

M = molaridade do ácido padronizado (mol.L⁻¹)  

A = volume de ácido padronizado (mL)  

V = volume de amostra (mL) 

 

 

4.7.6 Determinação de pH 
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As determinações de pH serão realizadas com potenciômetro da marca TECNAL 

modelo Tec-3MP com eletrodo de pH e calibrado segundo os procedimentos descrito por 

(APHA, 2012), com soluções tampão de pH 7,0 e 4,0 da marca Merk. 

 

 

4.7.7 Determinação de Oxigênio Dissolvido (OD) 

 

 

As determinações de pH foram realizadas com potenciômetro da marca HANNA 

Instrumens, modelo HI 8424, com eletrodo de pH e calibrado segundo os procedimentos 

descritos pelo Standard Methods (APHA, 2012), com soluções tampão de pH 7,0 e 4,0 da 

marca Merk. As determinações de oxigênio dissolvido foram realizadas com medidor de 

oxigênio dissolvido, da marca YSI modelo 55 Dissolved Oxygen. 

 

4.7.8 Sólidos Suspensos Totais (SST) e Sólidos Suspensos Voláteis (SSV) 

 

 

A análise será realizada segundo procedimento descrito no Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012). Secar as amostras em estufa a 105 ºC 

por uma hora (SST) e calcinar em mufla a 550ºC por 20 minutos (SSV). 
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5. Resultados e discussão 

 

 

5.1 Partida e acompanhamento da atividade de Desamonificação  

 

Na figura 16 apresentam-se os resultados de concentração de nitrogênio amoniacal 

(entrada e saída) durante as cinco fases. 

 

 

Figura 16 Acompanhamento entrada e saída de nitrogênio amoniacal 

 

A fase I, é marcada pelo início do período experimental com 37 dias se operação. 

Nesse período, buscou-se permanecer com o reator operando próximo as condições 

estabelecidas por por Chini (2015).  

Aos 06 dias de operação, nota-se que os níveis de concentração de nitrogênio 

amoniacal na saída do reator elevam-se de 86 mgN-NH3.L
-1 para 183 mgN-NH3.L

-1, 

ocorrendo assim, queda na eficiência de remoção de nitrogênio de 51% para 20%. 

Constata-se então, que o aumento na saída de nitrogênio amoniacal ocorreu devido à 

problemas no sistema de aeração, sendo o mesmo solucionado com a substituição dos 

difusores de ar.  
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Sliekers et al (2003), reportaram que a transferência de oxigênio foi fator limitante 

do processo em um reator air-lift de escala laboratorial. Essa limitação de oxigênio pode ser 

atribuída à sua difusão lenta no interior do biofilme/grânulo ou à transferência ineficiente na 

interface gás-líquido (Bassim, 2011). 

Observa-se na figura 17 onde estão expostos os valores de AL (amônia livre), que a 

partir do 6º dia de operação os níveis de AL ficam próximos a faixa de inibição das 

oxidadoras de nitrito.  

Nesta fase realizaram-se testes para avaliar a velocidade de consumo de amônio, 

sendo, a velocidade encontrada foi de 9,12 mgN-NH4
+. L-1.h-1. Velocidade essa, considerada 

50% menor da obtida por Chini, 2014 de 19,22 mgN-NH4
+. L-1.h-1. Esta velocidade de 

consumo é definida pela ação conjunta de bactérias com atividade nitrificantes e bactérias 

com atividade anammox. Possivelmente, a velocidade de consumo obtida por Chini, (2014) 

foi maior devido as bactérias com atividade anammox e nitrificantes apresentavam-se com 

cultura mais enriquecida. 

No 28º dia, visando melhorar a eficiência do processo e obter maior oxidação de 

nitrogênio amoniacal residual, adotou-se estratégia de fornecer mais OD por aumento da Qar 

de 20 mL/min para 30 mL/min. Pode-se observar que a mudança na Qar teve efeito positivo 

na oxidação de nitrogênio amoniacal, resultando no final da primeira fase (37º dia) aumento 

da eficiência de remoção de nitrogênio para 52% e queda nos níveis de AL. 
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Figura 17 Faixa de inibição BOA e BON 

 

 

Na tabela 7 estão apresentados os resultados obtidos com a progressão na Qar. 

Mesmo com maior fornecimento de OD para o meio, o pH manteve-se estável, não 

necessitando de suplementação de alcalinidade.   

Nesse período fixou-se o TRH em 7,06, contudo ocorreu redução na carga de N 

aplicado devido queda na concentração de N-NH3 no afluente.  

Observa-se que trabalhando com Qar de 20 mL/min não foi suficiente para oxidar o 

amônio a nitrito em quantidade estequiométrica para o processo ANAMMOX, logo, o OD 

disponível não foi suficiente para estabelecer uma nitrificação parcial eficiente. Isto indica 

que, existe uma relação direta entre o tempo de aeração, e consequentemente o OD, com a 

carga de amônia aplicada. Para maiores concentrações de amônio, ciclos com maiores 

tempos de aeração são necessários para oxidação do mesmo, para estabelecer a 

nitrificação parcial (CORADI, 2013). 

Com o aporte de N menor e aumento na Qar foi possível melhor a eficiência de 

remoção de N do processo. 

 

Tabela 7 Condições operacionais do reator na primeira fase com diferentes Qar 

Fase 
Tempo 
(dias) 

Substrato 
Concentração 
Afluente N-NH3 

(mg L-1) 

Carga 
Aplicada   

(kg N.m-3d-

1) 

Remoção 
N (%) 

Qar 
(mL/min) 

TRH 
(h) 

I 1 - 28 Sintético 276 ± 11 0,94 ± 0,04 35 ± 9 20 7,06 

I 29 - 37 Sintético 257 ± 4 0,88 ± 0,01 45 ± 5 30 7,06 

 

 

Devido a obtenção do aumento da eficiência do processo de Desamonificação no 

final da primeira fase, e objetivando alcançar maiores níveis de carga de N aplicada, inicia-

se aos 38 dias de operação a fase II.  

A fase II caracteriza-se pela progressão de carga de N por aumento na 

concentração do afluente e a busca pela estabilidade do processo para a substituição da 

fonte de substrato sintético para digestato.   

A tabela 7 ilustra a progressão de carga durante a primeira etapa. No final da 

primeira fase (dia 37), a concentração do afluente era de 257 ± 4 mgN-NH3.L
-1, passando 

para 313 ± 24 mgN-NH3.L
-1 fase II (dia 38). 
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 Com o aumento na concentração de nitrogênio amoniacal no afluente, no período 

dos dias 38 a 78, a carga de N aplicada passou para 1,08 ± 0,8 kg N.m-3d-1 com eficiência 

média de remoção de N de 47± 9%.  

 No 73º dia de operação, a mangueira de retorno do decantador para o do reator 

estava trancada, resultando no transbordamento do decantador. Tal fato, ocasionou queda 

na eficiência de remoção de N para 37%. Consequentemente, a queda na eficiência do 

processo resultou no aumento na saída N-NH3 para 163 mgN-NH3.L
-1 e acúmulo de AL 

como pode ser observado anteriormente na figura 17. É de extrema importância que os 

valores de AL sejam controlados, pois o seu acúmulo pode resultar na inibição da BON e 

bactérias com atividade anammox.  

Buscando mitigar esse acúmulo de AL e melhorar a eficiência do processo, aos 79º 

dias adotou-se estratégia diferente da fase I por aumento da Qar, optou-se então, por 

reduzir a carga de N aplicada para 0,68 kg N.m-3d-1 por aumento do TRH para 11,11 h.  

A estratégia adotada mostrou-se adequada, uma vez que no dia subsequente obtêm-

se 67% de eficiência na remoção de N, permanecendo até o 87º dia em 64 ± 8%. 

Comparando os resultados da fase I com a fase, nota-se que a velocidade de 

consumo de amônio na fase II de 20,82 mgN-NH4
+. L-1.h-1, sendo o 50% superior a 

encontrada na fase I. Isso indica que na fase II, o processo de Desamonificação 

apresentava maior estabilidade quando comparado com a fase anterior. 

Aos 88º dias, realizou-se progressão de carga de N para 0,85 kg N.m-3d-1 por 

redução no TRH para 9,52 h. Com a obtenção na melhoria da eficiência do processo foi 

possível alcançar os níveis de remoção de N almejados conforme ilustrado na tabela 8. 

 

 

Tabela 8 Condições operacionais fase II 

Fase 
Tempo 
(dias) 

Substrato 
Concentração 
Afluente N-NH3 

(mg L-1) 

Carga 
Aplicada   

(kg N.m-3d-

1) 

Remoção 
N (%) 

Qar 
(mL/min) 

TRH 
(h) 

II 38 - 78 Sintético 313 ± 24 1,08 ± 0,8 47 ± 9 30 7,06 

II 79 - 87 Sintético 313 ± 14 0,69 ± 0,02 64 ± 8 30 11,11 

II 88 - 93 Sintético 330 ± 4 0,84 ± 0,01 67 ± 4 30 9,52 

 

 

5.2 Alimentação com substrato digestato 
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Visando a futura transferência de tecnologia para o campo, buscou-se nesse estudo 

avaliar o efeito na eficiência do processo quando substituído a fonte de substrato sintético 

para fonte de substrato da saída de biodigestor com baixa relação CN 0,4. Nesse contexto 

dar-se-á início à fase III. 

 

 

Com o intuito de não ocasionar queda na estabilidade do processo com alteração 

na fonte de substrato, optou-se por manter nos primeiros dias as condições operacionais 

utilizadas no final da fase II.   

Aos 94º dias de operação, realizou-se troca da fonte de substrato sintético para 

digestato. Para não ocasionar sobrecarga no sistema foi diluído o novo afluente em duas 

vezes, permanecendo a concentração na entrada de 349 ± 20 mgN-NH3.L
-1 com relação CN 

0,4.  

Após período de 38 dias (dia 94 – 132) utilizando digestato como afluente, o 

processo manteve-se estável com 64 ± 5% de eficiência na remoção de N. Realizou-se 

estudo cinético para determinar a velocidade de consumo de amônio, obtendo 21,47 mgN-

NH4
+.L-1.h-1. Visando progressão de carga, no 133º dia de operação baixou-se o TRH de 

9,52 h para 8,33 h com carga aplicada de N de 1,15 kg N.m-3d-1. Até o período do 154º dia o 

processo obteve eficiência média de remoção de N 67 ± 6%.  

Conforme mencionado anteriormente, existe relação direta entre a transferência de 

OD e oxidação do nitrogênio amoniacal. Para que fosse possível progressão de carga de N, 

faz-se necessário encontrar relação em que possam coexistir diferentes culturas sem que 

ocorra queda na eficiência do processo.  
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Figura 18 Reator operando com digestato 

Pode-se observar que para progressão de carga de N, faz-se necessário transferir 

maior quantidade oxigênio dissolvido para que o processo de nitrificação parcial consiga 

oxidar parcialmente nitrogênio amoniacal à nitrito.  

Nesse contexto, é fundamental a escolha de equipamentos, estratégias de aeração 

e a configuração de reatores que determinam a transferência de massa de oxigênio para o 

meio reacional (CEMA et al., 2011). 

 Esse equilíbrio é indispensável para que o processo anammox obtenha como fonte 

de substrato nitrogênio amoniacal (50%) e nitrito (50%) em relação estequiométrica de 1:1, e 

por consequência estabelecer o equilíbrio no processo de Desamonificação.  

Com base neste cenário, realizou-se no 155º dia outra progressão de carga de N 

baixando o THR para 7,41 h, passando de 1,15 kg N.m-3d-1 para 1,20 kg N.m-3d-1.  

 Com o aumento na carga aplicada e visando não ocasionar acúmulo de AL adota-

se então, a estratégia de fornecer mais OD por aumento da Qar de 30 mL/min para 40 

mL/min.  

Aos 164º dias foi realizado outra processão de carga, baixando o TRH para 6.06 h 

sendo a nova carga aplicada de 1,32 kg N.m-3d-1. A Qar manteve-se em 40 mL/min obtendo 

68 ± 9% de eficiência na remoção de N. 
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Vázquez-Padín et al (2009), também obtiveram significativa remoção de nitrogênio 

(0,5 kg N.m-3d-1) em trabalhando em temperatura ambiente com um reator de batelada 

sequencial. 

Na figura 19 é possível constatar a estabilidade do processo. Pode-se verificar que 

a troca da fonte de substrato não teve efeito negativo na eficiência do processo. 

Figura 19 Coeficientes estequiométricos 

  
 
 

 

 

Na figura 20 observa-se a progressão de carga de nitrogênio amoniacal em 300 

dias de operação. Neste período realizou-se progressão de carga por diminuição do TRH e 

aumento na concentração do afluente.  
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Figura 20 Acompanhamento carga aplicada e carga removida. 

 

Aos 168º dia de operação, inicia-se a fase IV com objetivo de aplicar carga de 2,0 

kg N.m-3d-1. Até o 189º dia, aplica-se carga de 1,58 kg N.m-3d-1, sendo a estratégia adotada 

por aumento na concentração do afluente para 360 mgN-NH3.L
-1.  

Nesse período realizou-se estudo cinético para determinar a velocidade de 

consumo de amônio, obtendo 29,32 mgN-NH4
+.L-1.h-1, valores esses, 38% superiores 

quando comparados com a fase III. 

Durante esse período a eficiência do processo baixou para 65 ± 6%. Devido à 

queda na eficiência de remoção, foi preparado novo meio de cultura com 334 mgN-NH3.L
-1 

para evitar acúmulo de AL no sistema. 

Visando atingir o objetivo proposto, no dia 190 o TRH é alterado de 6,06 h para 

5,56 h. Essa alteração acarreta em uma nova carga de 1,64 kg N.m-3d-1 com eficiência de 

remoção de 60 ± 3%. 

Nos dias 199 e 212 realizam-se outras progressões de carga com alteração do TRH 

para 4,76 e 4,44 h, sendo a carga aplicada de 1,87 kg N.m-3d-1 e 2,04 kg N.m-3d-1 
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respectivamente. Nesse período ocorre queda de aproximadamente 10% na eficiência do 

processo.  

A baixa na eficiência pode estar relacionada com falta de oxigênio dissolvido no 

meio, pois, uma vez que houve aumento na carga de N aplicado contudo a Qar não sofreu 

alteração, manteve-se em 40 mL/min.  

Após análise dos dados, verificou-se que existia deficiência na suplementação de 

OD, sendo mesmo suprido por aumento na Qar para 50 mL/min. Aos 217º dias, é possível 

observar aumento na eficiência de remoção de N para 63 ± 7% devido a suplementação de 

OD.  

Observa-se que no período dos dias 231 até 237 o reator atinge a maior carga 

aplicada até o momento de 2,38 kg N.m-3d-1, eficiência média de remoção de N 63 ± 10%, 

trabalhando com Qar de 50 mL/min e TRH de 4,17 h. Comparando esses valores com os 

obtidos no início da fase IV, nota-se que houve aumento de 50% na carga de nitrogênio 

aplicada. 

Aos 238º dias de operação o processo começa perder eficiência devido problemas 

operacionais com os difusores de ar. Os mesmos são substituídos, contudo a eficiência de 

remoção de N baixa para 58%. 

Para tentar mitigar e efeito da não transferência de OD para o meio e o acúmulo de 

AL, diminuiu-se a carga de N aplicada para 2,20 kg N.m-3d-1 e realiza-se progressão na Qar 

para 80 mL/min. Com a adoção dessa medida, no dia 240 a eficiência passa para 62%. 

Em nenhum momento se fez necessário a suplementação de alcalinidade no 

sistema e/ou o controle do pH como pode-se observar na figura 21. 

Conforme estudado por Coradi, (2013), o ciclo e forma de aeração é particular para 

cada caso específico, devendo ser definido antes de iniciar seus ensaios. Além disso, 

quando o trabalho envolver aumento de carga, o ciclo de aeração deve ser alterado em 

função das necessidades e características do processo. 
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Figura 21 Alcalinidade 

 

 

A fase V corresponde o final da primeira etapa, onde realizou-se progressão de 

carga de N por duas estratégias sendo aumento na concentração de nitrogênio amoniacal 

no afluente e por diminuição do TRH. Para que fosse possível obter equilíbrio entre 

progressão de carga e eficiência de remoção de N, fez-se necessário progressão de carga 

na Qar.  

Neste período não houve alteração no ciclo de alimentação/aeração, 

permanecendo em 15 min fase óxica e 15 min fase anóxica. A fonte de substrato com baixa 

relação C/N 0,4 mostrou-se adequada para obter altos níveis de carga aplicada e mantendo 

boa eficiência na remoção de N.  

A tabela 9 ilustra as configurações utilizadas para atingir 3 kg N.m-3d-1. Aos 240º 

dias de operação, verifica-se que com a Qar de 80 mL/min a concentração de nitrogênio 

amoniacal na saída do processo está aumentando. Conforme discutido anteriormente, a 

falta de OD pode causar acúmulo de nitrogênio amoniacal devido a não oxidação do mesmo 

por intermédio das BOA, sendo a Qar alterada para 100 mL/min. Com o aumento na Qar, logo 

a eficiência de remoção aumenta para 64%.  
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Observa-se no período dos dias 247 à 288 é realizado progressão de carga 

alterando o TRH para 3,70 h resultando em carga aplicada de 2,49 ± 0,09 kg N.m-3d-1 e 

mantendo a eficiência média de remoção de N de 63 ± 7%.  

A última alteração nessa fase ocorreu no período dos 289 à 299 dias, alcançando 

carga de 3,17 ± 0,17kg N.m-3d-1 e eficiência média de remoção de N de 61 ± 8%. Esses 

valores são 47% superiores quando comparados com o início da fase.  

Realiza-se então, estudo cinético para determinar a velocidade de consumo de 

amônio na fase V, obtendo 36,18 mgN-NH4
+. L-1.h-1, valores esses, 24% superiores quando 

comparados com a fase IV.  

Esses valores indicam uma biomassa mais enriquecida quando comparado com os 

as outras fases quando alimentadas com substrato sintético e digestato. 

A eficiência de remoção está relacionada com a configuração do reator utilizada e as 

condições de processo aplicadas. Li et al. (2011) atingiram uma eficiência de remoção de 

amônio de 74,5%, Daverey et al. (2013) removeram 89% de nitrogênio total e 98% de 

amônio e Cho et al. (2011) atingiram uma remoção de 85% de nitrogênio total. 

 

 

Tabela 9 Condições operacionais fase V 

Fase 
Tempo 
(dias) 

Substrato 
Concentração 

Afluente N-
NH3 (mg L-1) 

Carga 
Aplicada   

(kg N.m-3d-

1) 

Remoção 
N (%) 

Qar 
(mL/min) 

TRH 
(h) 

V 241 - 246 Digestato 310 ± 10 2,15 ± 0,05 64 ± 4 100 4,17 

V 247 - 288 Digestato 322 ± 12 2,49 ± 0,09 63 ± 7 100 3,70 

V 289 - 299 Digestato 321 ± 19 3,17 ± 0,17 61 ± 8 150 3,03 

 

 

 

 

 

5.3  Alteração no regime de alimentação/ aeração  

 

 

Nessa etapa há alteração do ciclo de alimentação e aeração, sendo alimentação e 

aeração contínuas visando obter maior eficácia no sistema. Parâmetros de controle como 

tempo de aeração são de extrema importância para o equilíbrio do processo de 

Desamonificação. Durante muito tempo estudou-se a exposição de bactérias com atividade 
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anammox em meios com oxigênio dissolvido, sendo o processo suprimido em 

concentrações de oxigênio dissolvido elevadas. 

A fase VI caracteriza-se pela alteração no regime de alimentação/aeração, onde a 

alimentação do reator passou a ser de forma contínua e a aeração intermitente (15 min 

on/15 min off) para que fosse possível avaliar qual seria a resposta do processo.  

No dia 300, a bomba de alimentação foi retirada do controlador lógico programável, 

sendo seu regime de trabalho de forma contínua. Visando manter a mesma carga de 

nitrogênio aplicada, a vazão foi reduzida, contudo, manteve-se o mesmo TRH.  

Pode-se observar na tabela 10 que alteração no regime de alimentação (fase VI) 

não afetou negativamente o processo de Desamonificação, pois o mesmo manteve-se 

estável com 65 ± 7% na eficiência de remoção de N. 

 

 

Tabela 10 Condições operacionais fase VI 

Fase 
Tempo 
(dias) 

Substrato 
Concentração 
Afluente N-NH3 

(mg L-1) 

Carga 
Aplicada   

(kg N.m-3d-

1) 

Remoção 
N (%) 

Qar 
(mL/min) 

TRH 
(h) 

VI 300 - 310 Digestato 317 ± 30 3,17 ± 0,26 65 ± 7 150 3.03 

 

 

 

 

Visando a transferência dessa tecnologia para campo e avaliando o perfil da 

maioria dos sistemas de tratamento de efluentes, buscou-se obter maior simplicidade nos 

parâmetros de controle. A não utilização de sistemas de controladores lógicos programáveis 

pode facilitar a operacionalidade do sistema. 

Nesse contexto, o regime de aeração também torna-se contínuo. Com aeração e 

alimentação contínuas, é de fundamental importância o controle e acompanhamento nos 

níveis de saída de N-NO2
-, pois o seu acúmulo no reator pode causar supressão no 

processo. 

No dia 311 é alterado o regime de aeração, então, a Qar é alterada para 100 mL/min 

para não ocorra acúmulo de nitrito no sistema e consequentemente a supressão do 

processo anammox.  

Essa supressão pode ocorrer caso o nitrito não seja consumido na mesma 

proporção em que é produzido. Entretanto, Vázquez-Padín et al (2009), relatam que em 

algumas situações é possível que altas concentrações de nitrito (25 mgN/L) não 
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Fase VII 

prejudiquem o processo devido à presença de gradiente de concentração no interior do 

grânulo, onde estão localizadas as bactérias com atividade anammox. 

Até o 324º dia, a carga média aplicada foi de 3,27 ± 0,2 kg N.m-3d-1 obtendo 71 ± 

9% de eficiência na remoção de N, sendo os resultados mais satisfatórios até o momento. 

Com o objetivo de encontrar melhor relação custo/benefício, realizam-se pequenos 

testes para reduzir demanda de oxigênio dissolvido transferida para o sistema, pois os 

custos com energia correspondem em até 50% das despesas em sistemas que demandam 

de OD. 

Aos 325º dia baixa-se a Qar para 80 mL/min, contudo a eficiência de remoção de N 

manteve-se em 74 ± 6%. Nessa fase não há alteração no TRH, sendo o mesmo mantido em 

3,33 h com relação C/N de 0,4.  

 

 

Figura 22 Relação entre TRH; Vazão de ar e nitrito 

 

No dia 343 nota-se queda na eficiência do processo de 4% e eleva-se a Qar para 

100 mL/min. O objetivo dessa alteração foi fornecer mais oxigênio dissolvido para o 

processo e consequentemente oxidar mais nitrogênio amoniacal à nitrito para que fosse 

utilizado pelo processo anammox como fonte de substrato. 
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Até o período do dia 345, a carga aplicada foi de 3,38 kg N.m-3d-1 e eficiência de 

remoção de N de 77%.  Contudo, os níveis de nitrito elevaram-se, indicando assim, que se a 

Qar fosse mantida poderia ocasionar acúmulo do mesmo.  

Conforme mencionado anteriormente, o acúmulo de nitrito poderia causar 

supressão da atividade anammox.  

Neste contexto, adotou-se a estratégia de baixar novamente a Qar para 80 mL/min 

visando evitar possíveis quedas na eficiência do processo e na atividade do 

microrganismos. 

Após esse período é realizado estudo cinético para determinar a velocidade de 

consumo de amônio na fase VII, obtendo 39,59 mgN-NH4
+. L-1.h-1. 

 É possível observar na figura 22 que a adoção dessa medida mostrou-se de forma 

positiva para o processo. Aos 346º dias, os níveis de concentração de nitrito na saída do 

reator retornam à estabilidade.  

No período do 346º até 353º dia, o reator atinge a maior eficiência média de 

remoção e carga de N aplicada, com 79 ± 9% e 3,33 ± 0,08 kg N.m-3d-1 respectivamente. 

Resultados esses, que quando comparados com diversos trabalhos encontrados na 

literatura correspondem em até 100% de superioridade. 

A partir dos resultados obtidos até o presente momento e visando economia na 

transferência de oxigênio para o meio, aos 354º dias a Qar de 80 mL/min é reduzida para 

apenas 40 mL/min. 

Pode-se observar na tabela 11 que até o dia 373 o processo permaneceu com alta 

eficiência na remoção de nitrogênio de 79 ± 3%. Com base nos resultados obtidos, um dos 

parâmetros que corroborou de forma significativa para obtenção de alta eficiência do 

processo foi a utilização da fonte de substrato com baixa relação C/N. 

 

Tabela 11 Condições operacionais fase VII 

Fase 
Tempo 
(dias) 

Substrato 
Concentração 
Afluente N-NH3 

(mg L-1) 

Carga 
Aplicada  

(kg N.m-3d-1) 

Remoçã
o N (%) 

Qar 
(mL/min) 

TRH 
(h) 

VII 311 - 324 Digestato 365 ± 32 3,27 ± 0,24 71 ± 9 100 3,33 

VII 325 - 342 Digestato 356 ± 20 3,17 ± 0,17 74 ± 6 80 3,33 

VII 343 - 345 Digestato 370 ± 1 3,38 ± 0,01 77 ± 2 100 3,33 

VII 346 - 353 Digestato 353 ± 15 3,33 ± 0,08 79 ± 4 80 3,33 

VII 354 - 373 Digestato 346 ± 40 3,36 ± 0,26 79 ± 3 40 3,33 
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Nota-se que mesmo com a redução na vazão de ar, o reator manteve alta a 

eficiência de remoção de N.  

 

 
 
 
 
 

 

Na tabela 12, observa-se a comparação entre diferentes processos biológicos para 

remoção de compostos nitrogenados e suas respectivas eficiências. 

 

Tabela 12 Comparação entre diferentes processos para remoção de N 

Processo Reator Substrato 
Carga 

Aplicada (kg 
N.m-3d-1) 

Remoção 
N (%) 

Referência 

Nitriticação/ 
Desnitrificação 

MLE Dejeto Suíno 0,41 90-95 Bortoli, 2010 

Anammox 
Leito 
Fluidizado 

Digestato 1,5 81-99 Ahn,2006 

 
UASB Sintético 2,3-6,4 86-92 Ahn,2006 

 
Up-flowb Sintético 24 77 

Casagrande, 
2013 

CANON Gas-lift Sintético 1,5 ± 0,2 42 ± 4,7 Ahn,2006 

 
UASB Digestato 0,06-0,08 80-95 Ahn,2006 

Desamonificação UASB Sintético 0,02-0,03 30-50 Ahn,2006 

 
Up-flow Sintético 0,55 58 De Prá, 2013 

 
EGSB Sintético 1,08 ± 0,8 47 ± 9 Presente Estudo 

  EGSB Digestato 3,36 ± 0,3 79 ± 3 Presente Estudo 

 

Quando comparado os resultados obtidos no presente estudo utilizando como fonte 

de substrato o digestato com o processo convencional (Nitrificação/Desnitrificação) na 

remoção de nitrogênio, o mesmo apresenta maior superioridade.  

Essa superioridade também está relacionada com a fonte de substrato utilizada, 

sendo que o processo de Desamonificação não remove altas concentrações de carbono 

orgânico, sendo necessário um processo anterior eficiente para remoção de COT.  

Nota-se que a configuração do reator utilizado é de fundamental importância, sendo 

fator limitante na obtenção de altas cargas de nitrogênio. Reator como modelo EGSB 

melhoram a interação entre biomassa e substrato.   
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6. Conclusões 

 

Foi possível reestabelecer o processo de Desamonificação em único reator à 

temperatura ambiente. 

Quando comparado nas mesmas condições com afluente sintético e digestado, a 

fonte de substrato digestado apresentou níveis de eficiência de remoção e eficiência de N 

superiores aos encontrados com substrato sintético. 

A fase V foi a que obteve melhores resultados operando em regime de alimentação 

e aeração intermitente atingindo alta remoção de N e carga aplicada. 

Vazões de ar acima de 100 mL/min precisam de maior monitoramento, pois 

favorecem as BOA e consequentemente acúmulo de nitrito no reator. 

Quando comparado os diferentes regimes de alimentação e aeração, o regime 

contínuo (fase VII) obteve os melhores resultados quando comparado com os demais. Além 

de obter a maior remoção de N e carga aplicada, observa-se que há economia na 

transferência de OD. 
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8. CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS 

 

 

Com o presente estudo, espera-se compreender como os diversos fatores 

ambientais afetam esses processos quando alimentados com efluentes da suinocultura. 

O conhecimento dos processos microbianos básicos como qPCR e FISH será 

fundamental para permitir incrementar as taxas de remoção de nitrogênio. 

 Espera-se também, obter resultados satisfatórios para aplicação da tecnologia em 

escalas reais de tratamento e expandir a aplicação de estratégias de tratamento confiáveis. 
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9. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA 

 

 

Além do sistema experimental já descrito, será necessário para a realização do 

projeto: medidor de pH e OD, rotâmetro, balança de precisão, freezer, refrigerador, 

destilador de água, mufla, estufa, FIA, potenciômetro, titulador semi-automático, centrífuga, 

vórtex, equipamento qPCR e microscópio de epifluorescência. 

 

 

 

 

 

 

 


