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Resumo 

A produção de queijo gera um resíduo de soro de leite, 
que normalmente não possui um tratamento adequado 
para lançamento do efluente em corpos hídricos ou em 
solo. Esse trabalho procurou avaliar o desempenho de 
um reator aeróbio no tratamento de esgoto sintético 
acrescido do soro de leite, tendo como variáveis o tempo 
de aeração, a quantidade de soro diluído na solução de 
entrada, a utilização de materiais alcalinizantes e a 
ordem dos reatores em série, avaliando sua eficiência. 
Os resultados indicaram que devido a acidez da água 
residuária, o tratamento com o acréscimo de uma 
substância alcalinizante foi mais eficiente. 

Introdução  

Segundo o IBGE, em 2010, foram produzidas 896 
toneladas de queijo, resultando em 8 bilhões de litros de 
soro de leite (ALVES et al., 2014). Quando dissolvidos 
em corpos d’água, esse efluente consome um valor 
considerável de oxigênio, já que possui DQO de 
0,8~102gL-1 e DBO entre 0,6 e 60gL-1. É o poluente mais 
importante em laticínios, por sua carga orgânica e por 
sua grande produção (CARVALHO; PRAZERES; RIVAS, 
2013). Os estudos iniciais no tratamento do soro foram 
com sistemas de digestão anaeróbia, porém o efluente 
tende a acidificar e desestabilizar o digestor. Por isso, os 
reatores aeróbios vêm sido usados por serem mais 
robustos. Por facilitar a distribuição do ar internamente, o 
reator airlift com recirculação de ar em tubos 
concêntricos foi utilizado no tratamento da água 
residuária com aeração contínua ou intermitente. 
Portanto, esse trabalho busca analisar o comportamento 
de um reator aeróbio de bancada no tratamento de 
efluente residual da produção de queijo, com aeração 
como variante do sistema e avaliação da eficiência da 
remoção dos parâmetros da legislação vigente.   

Material e Métodos 

O digestor utilizado em escala piloto possuía um volume 
total de 3,5L, mas seu trabalho efetivo foi realizado com 
2,5L. Seu tempo de detenção hidráulica permaneceu em 
12h durante todo o estudo. O substrato foi produzido com 
esgoto sintético e adição de porcentagem crescente de 
soro de leite proveniente da produção de queijo do curso 
de engenharia de alimentos da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa. Foram realizados ensaios de sólidos 
sedimentáveis, fósforo inorgânico, Cálcio, Cloreto e 
demanda química de oxigênio (DQO) de acordo com os 
métodos padrão (APHA, 1998). Nitrogênio amoniacal e 
dureza usaram métodos revisados (USP). Também 
foram medidos pH e condutividade elétrica. O estudo foi 
iniciado com 50% de aeração por hora e aumentada para 
75% após 111 dias de funcionamento. Com 124 dias foi 

acrescida uma substância alcalinizante, o bicarbonato de 
sódio. Durante a primeira etapa o reator recebia 
diretamente o substrato, enquanto na segunda etapa 
participou como pós-tratamento de um reator UASB. 

Resultados e Discussão 

Após os ensaios pode-se obter os resultados 
encontrados para cada parâmetro. 
Tabela 1. Resultados pós-tratamento da primeira etapa.  

Parâmetro

pH 7,48 ± 0,2 7,63 ± 0,3 5,32 ± 1,3 5,76 ± 0,6 5,30 ± 1,4

Condutuvidade elétrica 1096 ± 66 1160 ± 71 1279 ± 95 1345 ± 143 1583 ± 187,8

Remoção DQO (%) 69% ± 10% 71% ± 15% 46% ± 6% 36% ± 22% 40% ± 0,3

Cálcio (mg/L) 38,40 ± 1,1 50,11 ± 4,2 68,00 ± 49,5 68,50 ± 7,8 69,00 ± 25,4

Nitrogênio amoniacal (mg/L) 9,81 ± 3,3 17,20 ± 8,8 13,51 ± 14,2 31,08 ± 2,2 14,73 ± 8,0

Cloretos (mg/L) 402,66 ± 79,5 275,60 ± 12,4 266,46 ± 6,7 299,76 ± 13,5 302,62 ± 35,2

Dureza (mg/L) 127,61 ± 28,9 129,22 ± 35,3 115,00 ± 49,5 210,00 ± 99,0 264,00 ± 125,4

Fósforo inorgânico (mg/L) 1,67 ± 0,8 2,22 ± 1,3 7,07 ± 1,2 9,57 ± 1,5 7,01 ± 3,7

Sólidos sedimentáveis (mL/L×h) 3,5 ± 4,8 4,18 ± 7,1 0,20 ± 0,0 0,86 ± 0,2 0,45 ± 0,5
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Tabela 2. Resultados pós-tratamento da segunda etapa.  

Parâmetro

pH 6,00 ± 1,0 7,44 ± 0,3 8,27 ± 0,4

Condutuvidade elétrica 1505 ± 183 1287 ± 41,0 2846 ± 631

Remoção DQO (%) 1% ± 14% -8% ± 0,0 49% ± 19%

Cálcio (mg/L) 71,25 ± 48,5 54,00 ± * 1925,00 ± 1258,0

Nitrogênio amoniacal (mg/L) 23,52 ± 3,0 22,68 ± * 39,38 ± 6,4

Cloretos (mg/L) 277,16 ± 11,2 223,63 ± * 265,27 ± 29,9

Dureza (mg/L) 130,00 ± 56,0 140,00 ± * 1502,50 ± 745,5

Fósforo inorgânico (mg/L) 4,79 ± 2,5 3,11 ± * 3,88 ± 0,5

Sólidos sedimentáveis (mL/L×h) 0,10 ± 0,1 0,50 ± * 0,70 ± 1,1
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Conclusões 

Com o aumento da porcentagem de soro de leite o 
sistema desestabilizou e se mostrou inviável. Conclui-se 
através deste trabalho que para o tratamento do soro de 
leite é recomendado o uso de substância alcalinizante 
para equilibrar a acidez do substrato. Também pode-se 
concluir que o tratamento com sequência de tratamento 
aeróbio/anaeróbio se conduz melhor do que o tratamento 
isolado. 
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