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Resumo 

Neste trabalho foi utilizado um reator de leito 

empacotado para se fazer o pós tratamento de esgoto 

sanitário, com a remoção de DQO (Demanda Química 

de Oxigênio) e NT (Nitrogênio Total). Foram avaliados 

dois TDH (Tempo de Detenção Hidráulica) de 10 e 8 

horas com aeração contínua. Foram obtidas eficiências 

de remoção de DQO de 68% e 75%, nas condições 1 e 

2, respectivamente, indicando ser possível o uso deste 

reator para o pós tratamento de esgoto sanitário. 

Introdução  

A maior parte das estações de tratamento de esgoto 

(ETE) do Brasil removem apenas a DQO. Porém 

nutrientes, como nitrogênio e fosforo, estão presentes 

nos esgotos e, quando lançados em corpos d’água, 

podem causar eutrofização. Pesquisas estão surgindo 

para tentar minimizar os custos e aumentar eficiência 

das ETEs. Uma linha que vem sendo desenvolvida na 

UEPG, juntamente com pesquisadores da USP, UEL, 

Sanepar e Bioproj, é o uso de um único reator para 

remoção de DQO (Demanda Química de Oxigênio) e 

nitrogênio total. O presente estudo tem como objetivo 

avaliar um reator de leito estruturado com aeração 

contínua no pós tratamento de esgoto sanitário. 

Material e Métodos 

O objetivo deste trabalho é avaliar um reator de leito 

fixo localizado na cidade de Castro-PR, na ETE (Estação 

de Tratamento de Esgoto) Iapó da Sanepar. Tem volume 

total de 5,65 m3, funciona à temperatura ambiente e 

aeração contínua. O reator é recheado por espumas 

(Biobob®), as quais são responsáveis pela fixação e 

retenção das bactérias que vão tratar o esgoto. O reator 

foi operado com duas condições diferentes: condição 1, 

com TDH (Tempo de Detenção Hidráulica) de 10 horas, 

e condição 2, de 8 horas. Para se avaliar a eficiência do 

reator, analisou-se os teores de DQO, NTK (Nitrogênio 

Total Kjeldahl), N-NH4
+, N-NO2

- e N-NO3
-, segundo 

método descrito em APHA (2017). 

 

 

 

Resultados e Discussão 

A caracterização média do afluente utilizada em cada 
condição do reator está apresentada na Tabela 1. 

Tabela 1. Valor médio de DQO, NTK e N-NH4
+ afluente em ambas as 

condições avaliadas   

Condição DQO NTK N-NH4 

(mg L-1) 

 1 550 n.a. n.a. 

 2 747 57 53 

Fonte: O autor, 2020.  

Tabela 2. Resultados médios de NTK, N-NH4 e DQO do efluente e 

eficiência de remoção de DQO, NTK e N-NH4 na Condição 2. 

Condição 

NTK  
N-

NH4  
DQO  NTK  

N-
NH4 

DQO 

(mg L-1) (%) 

1 n.a. n.a. 175 n.a. n.a. 68 

2 52 27 160 9 50 75 

Fonte: O autor, 2020.  

Observando-se a Tabela 2, vê-se que, apesar de as 

eficiências de remoção das formas nitrogenadas terem 

ficado abaixo de 50%, a remoção de DQO apresentou 

eficiência elevada, de 68% na condição 1 e 75% na 

condição 2.  

Conclusões 

Foi possível observar que, com aeração contínua, o 

reator apresentou eficiência de remoção de DQO de 68 e 

75%, com TDH de 10 e 8 horas, respectivamente. É 

possível concluir que este reator é eficiente para a 

remoção de DQO no pós tratamento de esgoto sanitário. 
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