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RESUMO – Os processos de tratamento aeróbio possuem alta eficiência de remoção de matéria 

orgânica, sendo o sistema de lodo ativado e as lagoas aeradas as configurações mais usuais para esse 

processo. O reator em bateladas seqüenciais pode ser uma configuração vantajosa devido a sua 

flexibilidade operacional. Esta pesquisa apresenta os resultados da interferência da salinidade no 

processo de remoção de matéria orgânica em reator aeróbio operado em escala laboratorial tratando 

água de produção de petróleo pré-ozonizada (APPOz), diluída em substrato sintético simulando 

esgoto sanitário (SES). A adição da APPOz foi feita de forma gradativa possibilitando a adapitação 

da microbiota a diferentes concentrações de cloreto. O monitoramento do reator foi feito através de 

analises de DQO bruta e solúvel. Os resultados mostram que a eficiência de remoção de DQO 

oscilou dependendo da quantidade de APPOz adicionada, ficando entre 71%, 78%, 47%, 60%, e 

36% para as fases para as Fases 1 (sem APPOz), 2 (1% APPOZ + SES500), 3 (2% APPOz + SES500), 

4 (2% APPOz + SES1000) e 5 (5% APPOz + SES1000) respectivamente.  

Palavras-Chave – remoção de DQO, reator aeróbio, salinidade. 

 

INTERFERENCE OF SALINITY IN AEROBIC BIOLOGICAL REMOVAL 

OF ORGANIC MATTER 

ABSTRACT - Aerobic treatment processes have high removal efficiency of organic matter, and the 
activated sludge and aerated lagoons most common settings for this process. The sequencing batch 
reactor can be an advantageous configuration due to its operational flexibility. This research presents 
the results of the interference of salinity in the process of removal of organic matter in aerobic 
reactor operated at laboratory scale treating water oil production pre-ozonated (APPOz), diluted in 
synthetic substrate simulating domestic sewage (SES). The addition of APPOz was gradually made 
possible the adapitação microbial different chloride concentrations. The monitoring of the reactor 
was done through analysis of raw and soluble COD. The results show that the COD removal 
efficiency varied depending on how much APPOz added, being between 71%, 78%, 47%, 60% and 
36% for stages for Phases 1 (no APPOz), 2 (1 + SES500 APPOZ%) 3 (2% APPOz SES500 +) 4 (+ 
2% APPOz SES1000) and 5 (5% APPOz SES1000 +), respectively. 
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INTRODUÇÃO 

Com o aumento da população mundial, cresceu também a necessidade por bens e serviços, 

principalmente por produtos industrializados, torna-se cada vez mais presente no cotidiano das 

pessoas. A consequência disto é a expansão da indústria e com isso um maior volume de resíduos 

gerados a partir dessa atividade. 

Atualmente, o sal é considerado um fator comum de instabilidade em estações de tratamento 

de águas residuárias, especialmente no âmbito industrial. Indústrias de processamento de frutos de 

mar e de conservas, curtumes, fabricação de queijo, produção de químicos e farmacêuticos e 

indústrias petrolíferas, geram efluentes com elevadas concentrações de sais inorgânicos (Dahl et al., 

1997 apud Bassin, 2008). 

Para o tratamento de efluentes industriais, surge cada vez mais a necessidade da realização 

desse tratamento através de processos biológicos. A utilização de microrganismos na degradação 

dos poluentes encontra-se cada vez mais aplicada em estações de tratamento de efluentes domésticos 

e efluentes industriais. 

Nas refinarias quando se pretende  a obtenção de derivados com elevado interesse comercial, 

originam-se efluentes com elevada salinidade  que interferem posteriormente no tratamento. Assim, é 

extremamente importante o estudo dos efeitos inerentes  à salinidade, nomeadamente no que toca ao 

tratamento biológico de efluentes (Mesquita, 2006).  

Os processos aeróbios utilizam organismos que requerem oxigênio molecular que se 

proliferam na água ou no solo, otimizando o tratamento e minimizando custos. As tecnologias de 

tratamento de águas residuárias são um aperfeiçoamento do processo de depuração da natureza, e 

buscam maior capacidade de absorção, com o mínimo de recursos em instalações e operação, e 

melhor qualidade do efluente lançado (Rosato, 1997  apud  Barros, 2009). 

A grande variabilidade e complexidade química, aliada à alta salinidade, dificultam o 

tratamento biológico desses efluentes, uma vez que, a elevada concentração salina do meio, além de 

alterar o transporte de espécies químicas entre o meio e o interior da célula microbiana, provocando 

mudanças no metabolismo e efeitos inibitórios, também tende a causar a desidratação e lise celular, 

devido à grande diferença de pressão osmótica entre o citoplasma e o ambiente (Dan  et al., 2003). 

A consequência global desses efeitos provocados pela alta salinidade na comunidade microbiana é a 

redução da eficiência do processo biológico. 

Dispondo de um RBS, Uygur e Kargi (2004) apud Bassin (2008)  avaliaram o efeito da 

inibição de sal (NaCl) na remoção  de nutrientes (DQO, N-NH4 e P-PO4). Embora ostentando 

percentagens de remoção de DQO acima de  90% para um teor salino abaixo de 0,5% (5 g.L-1), a 

percentagem de remoção de DQO caiu drasticamente quando a concentração salina variou de 0 a 6% 

(m/v), passando de 96 para 32%. 

Kargi & Dinçer (1996) apud Mesquita (2006) estudaram o desempenho de um processo de 

tratamento biológico usando um efluente salino.  Utilizaram uma cultura dominante de  Zooglea 

ramigera (bactérias formadoras de flocos) devido aos efeitos adversos dos efluentes salinos na 

microbiologia dos processos de tratamento biológicos. Apesar da utilização destes microrganismos, 

observaram que concentrações de sal a 2,0 % causam uma redução na eficiência de remoção de 

CQO do processo. 
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Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a remoção de matéria orgânica em ambiente 

aeróbio com alto teor de salinidade. 

METODOLOGIA 

Descrição da Instalação Experimental 

A pesquisa foi desenvolvida utilizando-se uma instalação experimental de bancada 

laboratorial, montada no Laboratório de Saneamento Ambiental da UFAL (LSA/UFAL) composta 

por um sistema de ozonização, e um reator em bateladas sequenciais aeróbio (AeSBR),como 

ilustrado na Figura1. 

 
Figura 1. Instalação experimental. 

Legenda: (1) tanques de armazenamento, (2) aerador, (3) RBAae. 

 

O AeRBS era dotado de dois pontos, um inferior (localizado a 3 cm do fundo) para a entrada 

de efluente bruto e outro com espaçamento de 12 cm (a 15 cm do fundo) destinado à saída do 

efluente tratado. Tinham ainda 2 pontos um no fundo do reator, para coleta de lodo sedimentado e 

outro na superfície para coleta de efluente decantado. 

 

Resíduos Utilizados 

Substrato sintético simulando esgoto sanitário 

 

Era preparado diariamente (exceto aos sábados e domingos) 8 L de substrato sintético 

complexo simulando esgoto sanitário (SES), em baldes plásticos à temperatura ambiente utilizando-

se água do sistema de abastecimento em volume suficiente para alimentar o reator durante  um  ciclo, 

segundo metodologia proposta por Torres (1992) em duas faixas de valores de DQO: 500 mg/L 

(SES500) e 1000 mg/L (SES1000) com a composição apresentada na Tabela 1. 

 

 

1 

1 

2 

3 
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Tabela 1: Composição do Substrato complexo simulando esgoto Sanitário 

Composto % 

DQO 
Fonte Valores adicionados 

para 
SES500 SES1000 

Proteínas 50% Extrato de carne, 50% 17 mL/L
 

34 mL/L 
Carboidrato

s 
40% Sacarose, 20% 

Amido Comercial, 60% 
Celulose, 20% 

0,144 g/L
 

0,448 g/L
 

0,164 g/L
 

0,188 g/L 
0,896 g/L 
0,328 g/L 

Lipídios 10% Óleo de soja, 10% 

emulsionado c/ 24 - 48 gotas de 

detergente.L
-1 

0,153 g/L
 

0,306 g/L 

Alcalinizante  Bicarbonato de sódio 0,400 g/L 0,800 g/L 

        Fonte: Adaptado de Torres, 1992. 

A fonte de proteínas utilizada foi fígado bovino previamente cozido em água e posteriormente 

triturado em liquidificador. Já os carboidratos foram obtidos através da adição de reagentes de 

sacarose (açúcar), amido comercial (maisena) e celulose (papel higiênico picotado). Os lipídeos 

presentes foram de fonte de óleo de cozinha à base de soja. Além disso, era adicionado bicarbonato 

de sódio para fornecer alcalinidade ao sistema. 

O esgoto sintético era preparado sempre que iniciado um novo ciclo reacional, manipulado em 

balde plástico, à temperatura ambiente utilizando-se água do sistema de abastecimento em volume 

suficiente para alimentar o reator durante um ciclo.  

 

Água de Produção 
 

 A interferência da salinidade na remoção de matéria orgânica foi avaliada com a adição de 

água de produção de petróleo, coletada na saída do separador água-óleo (SAO), da Unidade de 

Processamento de Petróleo Sergipe/Alagoas – UNSEAL, localizada a 36 Km de Maceió, no 

município de Pilar/Alagoas. Por se tratar de um resíduo altamente salino, e tentando diminuir essa 

salinidade, essa água de produção antes de ser adicionada passou por um processo de pré-

ozonização durante 15 min com oxigênio. 

  

Operação do Reator Biológico – RBSAae 
 

O RBSAae foi alimentado com esgoto sanitário sintético (SES) operado em bateladas com 

ciclos de 24 horas em 4 fases distintas: enchimento + reaçao (11 horas), reaçao (11 horas), 

sedimentação (1,5 horas), descarte (0,5 horas). 

A fase de enchimento ocorreu juntamente com a fase de reação, cujo ciclo de reação foi feita 

com, 50% do tempo sendo enchimento+ reação e 50% somente reação. O tempo de enchimento foi  

controlado por meio da abertura parcial da válvula de saída do tanque de armazenamento do resíduo, 

e a aeração/agitação feita conectando-se o soprador de ar, por meio de uma mangueira de borracha a 

uma tubulação de PVC de 5 mm de diâmetro, a quatro pedras porosas colocadas no fundo do reator. 

Cessada a fase de reação, os sólidos em suspensão eram separados por sedimentação da fase líquida 

no próprio reator e posteriormente o sobrenadante descartado, reiniciando o ciclo operacional. O 

RBSae foi operado a temperatura ambiente (variando de 27 
o
C a 30 

o
C), tratando 8,0 L de resíduo 

por batelada. 
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Inicialmente,  o  reator  passou  por  uma  etapa  de  partida  recebendo apenas substrato 

sintético complexo simulando esgoto sanitário (SES)  em ciclos de 24 horas, com o intuito de 

adaptação e crescimento da massa microbiana. 

Posteriormente o AeRBS foi alimentado com água de produção pré-ozonizada (APPOz), em 

quantidades que aumentaram gradualmente, diluída em substrato sintético complexo simulando 

esgoto sanitário (SES). 

O AeRBS foi operado durante 140 dias,  com DQO do SES de 500 mg/L (SES500) e de 1000 

mg/L (SES1000), resultando em 5 fases operacionais, como apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Operação de cada fase do reator aeróbio 

Fase Alimentação 

Mistura APPO+SES 

DQO SES 

(mg/L) 

Salinidade 

(mgCl
-
.L

-1
) 

Duração 

(dias) 

1 Partida-100% SES500 500  - 28 

2 1% APPOz e 99% SES500 500  1.107±220 14 

3 2% APPOz e 98% SES500 500  2.137±146 21 

4 2% APPOz e 98% SES1000 1000  2.197±161 42 

5 5% APPOz e 95% SES1000 1000  4.532±662 35 

 

 

 Lodo de inóculo 
 

Para a partida do AeRBS foi utilizado 1,0 L de lodo proveniente de um reator aeróbio de 

uma estação de tratamento de esgoto industrial, antes de inocular o reator o lodo foi caracterizado 

através dos parâmetros: sólidos totais, fixos e voláteis. 

 

Avaliação do desempenho do reator 
 

Devido à elevada concentração de cloreto no resíduo tratado, as análises de DQO foram  

realizadas segundo metodologia proposta por Freire e Sat’anna Jr. (1998), por meio de digestão com 

refluxo fechado a 150 °C durante duas horas com aumento da concentração de sulfato de mercúrio 

na solução digestora, passando de 33,3  g/L  HgSO4,  para  66,6  g  HgSO4,  e  utilizando-se  o  

método  espectrofotométrico com leitura no comprimento de onda de 620nm. 

 

RESULTADOS 

 

O reator foi inoculado com 1 litro de lodo aeróbio, correspondente a 12,5% do volume útil 

do reator, cuja concentração inicial de sólidos totais, fixos e voláteis de lodo era de 3.465 mg.L
-1

, 

2.662 mg.L
-1

 e 458  mg.L
-1

 respectivamente, demonstrado que a fração orgânica correspondia a 

14%. Após a inoculação, a altura do lodo sedimentado no reator correspondia a cerca de 2,0 cm. Ao 

final da primeira fase de operação do reator a altura do lodo era de cerca de 4,5 cm, durante a 

operação do reator observou-se o decréscimo gradativo da altura do lodo sedimentado na fase de 

decantação do ciclo operacional, atingindo 3,0 cm com 180 dias de operação e concentração de 

sólidos totais no licor misto de 12.852 mg.L
-1

. 

A avaliação da remoção de matéria orgânica foi realizada através da DQO (bruta – DQOB, e 

solúvel – DQOS). 
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Figura 2 – Variação da DQOB e sua eficiência de remoção ao longo do tempo 

 

 

Figura 3 - Variação da DQOS e sua eficiência de remoção ao longo do tempo 

 

 

Tabela 3 - Valores médios de DQO e eficiências médias de remoção de DQO 
 

Fase DQOB A 

(mg/L) 

DQOB E 

(mg/L) 

Efic. 

(%) 

DQOS A 

(mg/L) 

DQOS E 

(mg/L) 

Efic. 

(%) 

4 (100%SES500). 565,6±195,4 150,4±44,9 71,5±11,2 260,1±38,7 46,9±23,6 80,8±11,6 

5 (1%APPOz+99%SES500) 602,7±83,4 179,1±2,8 78,4±5,6 127,7±15,8 50,8±1,6 71,6±1,3 

6 (2%APPOz+98%SES500) 677,3±99,0 347,8±48,6 47,4±14,0 326,5±106,4 126,1 64,4 

7 (2%APPOz+98%SES1000) 910,5±69,0 375,5±70,4 60,5±9,0 367,9±64,2 172,3±60,6 57,6±14,0 

8 (5%APPOz+95%SES1000) 1613,7±321,3 1057,4±438,1 36,3±15,3 631,3±106,6 340,6±165,5 48,7±19,5 

 

 

A adição de APPOz, devido o alto teor de sal, foi feita de forma gradativa, possibilitando a 

aclimatação da microbiota aeróbia a diferentes concentrações de cloreto. 
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Ao analisar as Figuras 2, 3 e a Tabela 3, observa-se que na Fase 4, sem adição de cloreto a 

eficiência de remoção de DQOB foi de 71,5%. Na Fase 5 (1%APPOz+99%SES500) a eficiência média 

de remoção aumentou para 78,45%, indicando que o aumento da salinidade devido a adição de 

APPOz não interferiu no processo.  

Na fase 6 com 2%APPOz e 99%SES500 a eficiência média de remoção de DQO bruta caiu, 

para menos de 50%. Como a concentração de STV da biomassa do reator permanecia baixa (1.464 

mgSTV.L
-1

) optou-se por duplicar a concentração do SES com o intuito de aumentar a 

disponibilidade da fonte de nutrientes facilmente biodegradável, favorecendo o aumento da remoção 

DQO com o crescimento do percentual de APPOz, beneficiando assim o desenvolvimento da 

biomassa. Esta tomada de decisão levou em conta o reportado por Medeiros et al. (2007), de que a 

manutenção da biomassa com concentração de STV na faixa de 2.500 a 5.000 mg/L, no tanque de 

aeração, favorece o tratamento de efluentes salinos, e que teores de SSV na faixa de 1.500 a 1.800 

mg/L ou menos são mais sensíveis a mudanças na concentração de cloreto. 

Assim deu-se inicio a uma nova fase operacional do reator (Fase 7), o qual passou a ser 

alimentado com 2%APPOz e 99%SES1000, durante 6 semanas. No final desse período a 

concentração de STV da biomassa havia aumentado para 2.660 mgSTV.L
-1

 e a eficiência de 

remoção de DQO aumentou, atingindo cerca de 70% no final da Fase, tanto em relação a DQO bruta 

quanto solúvel. 

Na Fase 8 quando passou-se a alimentar o reator com 5%APPOz e 95%SES1000 a eficiência 

de remoção de DQO passou a cair gradativamente ao longo do tempo, atingindo valores inferiores a 

30% (tanto em relação a DQO bruta quanto solúvel) no final da Fase, que teve duração de 5 

semanas. Tal fato pode ser justificado pela dificuldade de degradação da matéria orgânica em 

ambiente com elevado teor de sal, onde possivelmente os microrganismos presentes não obtiveram 

boa aclimatação. 

Segundo Mesquita (2006), a incapacidade de remoção de matéria orgânica pelos consórcios 

microbianos, devido ao aumento da salinidade do meio, pode ser justificada pela alteração da força 

iónica do meio reacional, induzindo a um fenómeno designado por plasmólise celular. A plasmólise é 

a contração do volume das células por perda de água. Este fenômeno ocorre quando a célula é 

colocada num meio hipertónico, ou seja, quando o meio exterior é mais concentrado que o  

citoplasma e a célula perde água por osmose. 

 

 

CONCLUSÕES 

A partida do AeRBS (Fase 1)  teve duração de 28 dias (ciclos) e o percentual de adição de 

APPOz ao SES foi feita de forma gradativa, possibilitando a aclimatação da microbiota aeróbia a 

diferentes concentrações de cloreto.  

O AeRBS apresentou eficiência de remoção de matéria orgânica (DQO), com valores 

oscilando entre 71%, 78%, 47%, 60% e 36% para as Fases 1 (sem APPOz), 2 (1% APPOZ + 

SES500), 3 (2% APPOz + SES500), 4 (2% APPOz + SES1000) e 5 (5% APPOz + SES1000) 

respectivamente.  

Sendo a salinidade o interferente no processo de remoção de matéria orgânica, a eficiência de 

remoção na Fase 2 não foi afetada, porém na Fase 3 já com um percentual maior de adição de 

APPOz ao SES500 essa eficiência caiu, optou-se por duplicar a concentração do SES com o intuito 

de aumentar a disponibilidade da fonte de nutrientes facilmente biodegradável, favorecendo o 

aumento da remoção de DQO com o aumento do percentual de APPOz. 

 



Wanderley. E.L.; Siqueira, J.P.S.; Callado, N.H. / Interferêcia da salinidade na remoção biológica aeróbia de matéria orgânica. 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  8 

AGRADECIMENTOS 

 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL) e a CAPES pela 

concessão de bolsa de estudo e pesquisa.  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BARROS, T. T. “Degradação Biológica de Água de Produção de Petróleo Utilizando Reatores em 

Bateladas Sequenciais.” 125p. Dissertação (Mestrado), UFAL, Maceió, Brasil, 2009.  

 

BASSIN, J. P. Nitrificação de Efluentes Salinos em Reatores de Leito Móvel com Biofilme e 

Biorreatores Agitados. 2008. 210 f. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 2008 

DAN, N. P., VISVANATHAN, C., BASU, B. Comparative Evaluation of Yeast and Bacterial  

Treatment of High Salinity Wastewater Based on Biokinetic Coefficients. Bioresource Technology, 

v. 87, pp. 51 – 56, 2003. 

 

FREIRE, D. D. C. & SANT’ANNA JR., G. L. (1998) “A Proposed Method Modification for the 

Determination of COD in Saline Water.” Environmental Technology, v.19, p.1243-1247. 

 

MESQUITA, D. P.; COELHO, M. A. Z.; FERREIRA E. C. (2006). Efeito do Sal no Desempenho 

de um Reator  Batelada Sequencial. In Anais do XVI Congresso Brasileiro de ENGENHARIA 

QUÍMICA, Santos, São Paulo – SP, 2006. 

 

MEDEIROS, V. A.; FONTOURA, G. A. T; DEZOTTI, M.; SANT’ANNA JR, G. L. (2007). 

Avaliação do Efeito da Salinidade e da Adição de um Suplemento Nutricional no Tratamento 

Biológico de um Efluente Industrial Complexo. In: 23° Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária 

e Ambiental ABES, Campo Grande, Set. 2007.  

MESQUITA, D. P. B. Monitorização e Análise de Imagem de um Reator Descontínuo Sequencial 

de Lamas Ativadas. 2006. 122f. Dissertação (Mestrado). Universidade do Minho. Escola de 

Engenharia. 2006. 

TORRES, P. (1992). Desempenho de um reator anaeróbio de manta de lodo (UASB) de bancada 

no tratamento de substrato sintético simulando esgotos sanitários. Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo, 163 p. 

 

 

 

 


