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Resumo 

Este trabalho avaliou como as diferentes relações C/N 
(Carbono/Nitrogênio), expressa em DQO/NTK (Demanda 
Química de Oxigênio)/(Nitrogênio Total Kjeldahl), 
interferem no processo de NDS em um reator de leito 
estruturado tratando efluente de cervejaria. O reator 
operou em regime de batelada, com aeração 
intermitente. A concentração afluente de DQO variou de 
2180 a 4447 mg L-1, a de NTK de 20 a 60 mg L-1 e a 
relação DQO/NTK de 20 a 100. A eficiência de remoção 
de DQO variou de 90% a 92%. A concentração efluente 
de N-NH4

+ variou de 0,47 a 2,33 mg L-1. Os resultados 
obtidos mostraram que, nas condições utilizadas, as 
relações DQO/NTK não interferiram na eficiência de 
NDS. 

Introdução  

A remoção biológica convencional de nitrogênio dos 
efluentes envolve duas etapas: a nitrificação e a 
desnitrificação. A NDS é um processo onde as duas 
etapas ocorrem em um mesmo reator, em condições 
operacionais iguais (WOSIACK et al., 2015). No setor 
cervejeiro existem muitas pesquisas relacionadas ao 
desenvolvimento de novos sabores e aperfeiçoamento 
do processo, mas, em relação ao tratamento de seus 
efluentes, ainda faltam pesquisas que avaliem a 
remoção de todas as formas de nitrogênio e DQO em 
um único reator. Portanto, este trabalho busca avaliar 
como as diferentes relações C/N interferem no processo 
de NDS em um reator de leito estruturado.  

Material e Métodos 

Foi utilizado um reator de leito fixo construído em 
acrílico, operado em regime de batelada e com aeração 
intermitente. O reator foi preenchido com Mini Biobobs®, 
um material feito em espuma que serviu de suporte para 
crescimento e fixação das bactérias. O reator tinha 
volume útil de 7,4 L, foi operado com TDH (Tempo de 
Detenção Hidráulica) de 20 h, temperatura de 30oC e em 
diferentes condições (1,2 e 3) de NTK afluente (mgL-1) 
20,60 e 100, respectivamente. Foi utilizado efluente de 
cervejaria coletado em uma micro cervejaria localizada 
no município de Ponta Grossa. Foram utilizadas 
diferentes relações DQO/NTK afluente (Tabela 1). As 
diferentes concentrações de DQO e NTK afluente foram 
obtidas adicionando-se resíduo de levedura, obtido na 
mesma cervejaria onde foi coletado o efluente. Os 
parâmetros físicos e químicos avaliados foram DQO, 
NTK (Nitrogênio Total Kjeldahl), N-NH4

+, N-NO2
- e N-

NO3
-, segundo métodos descritos em APHA (2005). 

 
 

Resultados e Discussão 

Analisando os resultados obtidos (Tabela 1), observou-
se eficiência de remoção de DQO acima de 90% em 
todas as condições avaliadas. Esta alta eficiência se 
explica pelo fato de que, no reator utilizado, a matéria 
orgânica carbonácea é removida tanto por 
microrganismos aeróbios quanto por anaeróbios, já que 
o reator tem aeração intermitente. 
Tabela 1 - Valores médios de DQO no afluente e efluente e 
eficiência de remoção em cada condição estudada 

Condição DQO/NTK 
Afluente 

DQO (mg L-1) Remoção 
de DQO 

(%) 
Afluente Efluente 

1 109 2180±54 169±58 92 

2 74 4447±539 432±23 90 

3 33 3378±175 251±9 92 

A legislação brasileira, através da Res. CONAMA 
430/2011, determina como limite de lançamento de N-
NH4

+ a concentração de 20 mg L-1. Observa-se na 
Tabela 2 que, independente da concentração afluente de 
NTK, o efluente apresentou concentração máxima de N-
NH4

+ de 2,33 mg L-1. As concentrações de nitrito e nitrato 
do efluente ficaram abaixo de 0,3, indicando boa 
eficiência de nitrificação e desnitrificação do reator. 
Tabela 2 - Média de concentração de NTK e N-NH4 afluente e 
efluente e eficiência de remoção de NTK 

Condição NTK (mgL-1) N-NH4
+(mgL-1) Remoção 

NTK (%) Efluente Efluente 

1 5,32±2,19 2,15±0,70 78,89 

2 5,23±0,70 0,47±0,16 91,88 

3 14,00±0.56 2,33±0,43 86,09 

Conclusões 

Analisando-se os resultados obtidos verifica-se que a 

remoção de NTK não foi influenciada pelas diferentes 

relações DQO/NTK afluente, a eficiência de remoção de 

DQO permaneceu acima de 90% durante todo o 

experimento e a concentração efluente de N-NH4
+ 

atendeu aos padrões de lançamento, ficando sempre 

abaixo de 2,33 mg L-1. 
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