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RESUMO 
 

 
O estudo das emissões de óxido nitroso (N2O) em processos de tratamento 

de esgoto tem se tornado necessário e urgente nos últimos anos visto à sua 

contribuição às mudanças climáticas globais, já que este gás é responsável por 6% 

do efeito estufa e tem se tornado a principal substância destruidora do ozônio 

estratosférico do século XXI.  Poucos são os estudos que quantificaram as emissões 

de N2O diretamente em estações de tratamento de esgoto (ETEs) e a literatura 

apresenta uma grande variação nos fatores de emissão (FEs) obtidos por eles. As 

Diretrizes de 2006 do IPCC para Inventários de Gases do Efeito Estufa sugerem o 

FE de 3,2 (2-8) g N2O pessoa-1 ano-1 para estimativas das emissões de N2O em 

ETEs, que corresponde a 0,035% do nitrogênio total (NT) emitido como N2O. As 

emissões de N2O em processo de tratamento de lodos ativados foram determinadas 

no período de janeiro a julho de 2010 em uma ETE municipal no Estado do Rio de 

Janeiro que trata aproximadamente 14,7 mil m3 dia-1 com média remoção de DQO 

para o período de estudo de 73% e carga de NT afluente de 46 mg N L-1. Os 

principais parâmetros operacionais relacionados às emissões de N2O em ETE foram 

estudados, a saber, concentração de oxigênio dissolvido (OD), concentração de 

nitrito (NO2
-), pH e temperatura. As maiores emissões de N2O foram observadas 

quando a concentração de OD se encontrava entre 1,3 e 3,4 mg L-1, o pH entre 5,9 e 

6,5 e temperatura acima de 30oC. Enquanto as menores emissões ocorreram em 

concentrações de OD abaixo de 1,0 mg L-1 e acima de 4,0 mg L-1, e em pH acima de 

6,5. O fluxo de N2O estimado é de 4,1 x 105 g N2O ano-1 e os FEs de N2O per capita, 

por vazão de esgoto tratado e pela carga NT afluente são 8,1 g N2O pessoa-1 ano-1, 

8,0 x 10-5 g N2O L -1 e 0,12%. O FE per capita estimado exclusivamente para o 

tanque de aeração é aproximadamente 2,5 vezes superior ao proposto pelo IPCC 

(2006) para inventários de emissões de N2O para países que possuam sistemas 

centralizados de tratamento de esgoto com avançado controle dos processos de 

nitrificação e desnitrificação. 

 

Palavras-chave: Óxido nitroso. Processos de tratamento de esgoto. Ciclo do 

nitrogênio. Efeito Estufa. Fatores de emissão. Emissão de gases do efeito estufa. 



 

 
 

 
ABSTRACT 

 
 

The study of nitrous oxide (N2O) emissions from wastewater treatment 

processes has become necessary and urgent in the last years due to its contribution 

to global climate change, since this gas is responsible for 6% of the global 

greenhouse effect and will become the main ozone-depleting substances (ODS) of 

the 21st century.  Few studies have quantified the direct emissions of N2O from 

wastewater treatment plants (WWTPs) and literature shows a wide variation in the 

emission factors (EFs) obtained by them. 2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories suggests an EF to estimate N2O emissions from WWTP 

of 3.2 (2.8) g N2O person-1 yr-1, which corresponds to 0.035% of total nitrogen 

emitted as N2O.  Emissions of N2O from a full-scale activated sludge process was 

determined from January to July of 2010 during measurement campaign at a 

municipal WWTP in the State of Rio de Janeiro that treat roughly 14,700 m3 day-1 

with an average influent removal COD for the period of study of 73% and total 

nitrogen load (TN) of 46 mg N L-1. The most important operational parameters 

leading N2O emissions in WWTP were also studied, namely, dissolved oxygen 

concentration (DO), nitrite (NO2
-) concentration, pH and temperature. The largest 

emissions of N2O were observed when DO concentration was between 1.3 and 3.4 

mg L-1, pH between 5.9 and 6.5 and temperatures above 30oC. While lower 

emissions occurred in DO concentrations below 1.0 mg L-1 and above 4.0 mg L-1, 

and at pH above 6.5.  Total estimated annual flux of N2O is 4.1 x 105 g N2O yr-1 and 

the EF of N2O estimated per capita, wastewater flow and the influent TN load are 8.1 

g N2O person-1 yr-1, 8.0 x 10-5 g N2O L(wastewater)-1 and 0.12%. The per capita EF 

estimated exclusively for the aeration tank is almost 3 times higher than that 

proposed by the IPCC (2006) for N2O emission inventories for countries that 

predominantly have advanced centralized WWTPs with nitrification and denitrification 

steps. 

 
 

Key-words: Nitrous oxide. Wastewater treatment processes. Nitrogen cycle. 

Greenhouse effect. Emissions factors. Greenhouse gases emissions.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
 
Diversos fatores naturais e antrópicos são potencialmente responsáveis pelas 

mudanças climáticas globais. No entanto, daqueles relacionados às ações humanas, 

destaca-se o aumento das emissões de alguns gases como o dióxido de carbono 

(CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), decorrentes principalmente do uso de 

combustíveis fósseis, das atividades agropecuárias e do desmatamento em larga 

escala. Dentre os três gases do efeito estufa (GEE), o N2O é o menos abundante na 

atmosfera, com uma concentração média atual da ordem de 325 ppb e vem 

apresentando um ritmo de crescimento constante nas últimas três décadas, i.e. de 

cerca de 0,25% ano-1 (AGAGE). O potencial de aquecimento global do N2O é 

aproximadamente 310 vezes superior ao do CO2, contribuindo com 6% para efeito 

estufa (IPCC, 2007). Além disso, com o declínio das emissões dos 

clorofluorcarbonos (CFCs) a partir do Protocolo de Montreal, o N2O se tornará a 

principal substância destruidora do ozônio (ODS) na estratosfera ao longo do século 

XXI, atuando como fonte de óxido nítrico (NO), um dos radicais livres responsáveis 

pelo consumo do ozônio nessa camada da atmosfera [N2O + O(1D) → 2NO; NO + O3 

→  NO2 + O2]  (McELROY, 2002; RAVISHANKARA et al., 2009). 

A produção de N2O em solos, sedimentos e corpos d’água resulta 

principalmente de transformações bioquímicas (nitrificação e desnitrificação) de 

compostos inorgânicos de nitrogênio. Estes processos são basicamente os mesmos 

responsáveis pela produção de N2O em sistemas biológicos de tratamento de esgoto 

(WRAGE et al., 2001). De acordo com Mosier et al. (1998), os sistemas de 

tratamento de esgotos domésticos contribuem com uma parcela insignificante das 

emissões de N2O quando comparada àquelas atribuídas à disposição de resíduos 

no solo e ao lançamento de esgotos domésticos em rios e estuários (0,2 (0,04-2,6) 
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Tg N ano-1). Mais recentemente, este valor foi reestimado em 0,3 Tg N ano-1, 

correspondendo a 3,7% das emissões antrópicas e 1,6% das emissões totais de 

N2O de 2006 (Tabela 1) (SYAKILA; KROEZE, 2011). Cabe acrescentar que 

estimativas de emissão global de N2O atribuída exclusivamente a sistemas de 

tratamento de esgoto a literatura ainda não dispõe. 

Pouco se tem feito no sentido de estimar as emissões de N2O diretamente em 

estações de tratamento de esgoto (ETEs). A maior parte das pesquisas foi realizada 

em escala laboratorial, com intuito de inferir os mecanismos de produção e emissão 

de N2O nos processos de transformação de nitrogênio durante o tratamento de 

esgoto. Com estes estudos, tem sido observado que os fluxos de N2O são 

extremamente variáveis e dependentes de alguns parâmetros operacionais do 

tratamento, existindo, portanto, uma grande faixa de variação no que diz respeito ao 

fator de emissão (FE) relacionado à fração do total de N convertido em N2O tanto em 

estudos em escala real (0-25%), quanto naqueles em escala laboratorial (0-90%) e, 

estes últimos reportam FEs de N2O muito superiores aos estudos em ETEs 

(KAMPSCHREUR et al., 2009; RASSAMEE et al., 2011).   

A pesquisa mais citada nos trabalhos, relatórios e diretrizes sobre emissões 

de N2O em ETEs foi desenvolvida por Czepiel et al. (1995) em uma ETE municipal 

de Durham (NH), nos EUA e o FE por eles obtido vem sendo indicado pelo IPCC 

como diretriz para inventários de emissões de N2O para países que possuam 

sistemas centralizados de tratamento de esgoto com avançado controle dos 

processos de nitrificação e desnitrificação (IPCC, 2006). Este, entretanto, não 

representa a realidade no que tange aos sistemas de tratamento de esgoto dos 

países em desenvolvimento, onde reside mais de 80% da população humana 

mundial (IBGE, 2001) e nos quais uma proporção de ETEs não funciona de forma 

adequada.  

No Brasil, o primeiro estudo sobre emissões de N2O em processos de 

tratamento de esgoto foi desenvolvido por Brotto et al. (2010) em diversas unidades 

de uma ETE de lodos ativados por aeração prolongada na cidade do Rio de Janeiro 

(RJ). No Estado do RJ 60% do esgoto urbano é tratado (IBGE, 2010). Porém, no 

âmbito federal o cenário é bem diferente, menos de 30% do esgoto urbano 

produzido no país recebe algum tipo de tratamento, sendo o restante lançado in 

natura nos corpos d’água (IBGE, 2010). No estudo de Brotto et al. (2010) foi obtida a 

contribuição relativa, no que tange a emissão de N2O, nas seguintes unidades: 
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tanque de aeração (TA) (90%), recirculação do lodo (5%), digestor de lodo (3%), 

entrada do esgoto bruto-desarenador (1%), efluente (1%) e decantador secundário 

(<<1%). Em seguida, foi desenvolvido por De Mello et al. (2011), o estudo em uma 

ETE municipal de lodos ativados por aeração prolongada de fluxo intermitente na 

Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. A produção de N2O ocorreu tanto na 

fase aerada quanto na não-aerada do ciclo operacional de aeração. No entanto foi 

observado que mais de 99% das emissões de N2O no tanque de aeração ocorreram 

durante a aeração. Com estes estudos preliminares pôde-se concluir que o tanque 

de aeração é a principal unidade-fonte de N2O, e que a sua emissão está associada 

ao grau de aeração do sistema. De forma semelhante, foi verificado por Czepiel et 

al. (1995) em que 91% das emissões de N2O da ETE em Durham (EUA) originavam-

se nessa unidade do tratamento. 

Este presente estudo, portanto, o terceiro a ser realizado em um país de clima 

tropical, vem abordar as emissões de N2O no tanque de aeração de outra variante 

do processo de tratamento de esgoto de lodos ativados, a aeração modificada. O 

processo de lodos ativados é o mais utilizado mundialmente para o tratamento de 

esgotos doméstico e industrial, apresentando elevada eficiência na remoção da 

matéria orgânica, mas para tal, requer uma operação mais sofisticada e maiores 

consumos de energia elétrica para a aeração, em comparação a outros tipos de 

tratamentos (VON SPERLING, 2002).  

Como a nossa pesquisa sobre produção e emissão de N2O em processos de 

tratamento de esgoto é pioneira no Brasil, nos últimos 4 anos de estudo foi possível 

contribuir para o avanço da Ciência no país nessa área. No entanto, ainda é clara a 

relevância e a necessidade de se ampliar este estudo para outras ETEs, não só no 

Estado do Rio de Janeiro, mas por todo o país, incluindo aquelas que possuem 

tratamento de esgoto diferenciado aos previamente estudados. Dessa forma será 

possível obter uma relação direta entre a eficiência de cada tipo de tratamento e a 

emissão de N2O proveniente destes e, portanto, inferir o processo de tratamento de 

esgoto mais adequado, não apenas em relação a remoção de matéria carbonácea, 

mas também em termos de minimizar a produção e a emissão de N2O para a 

atmosfera. E mais além, será possível também estimar a contribuição dos processos 

de tratamento de esgoto para as emissões globais desse gás do efeito estufa, cujas 

incertezas associadas ainda são altas, e propor um FE de N2O oriundo de ETEs 

para países de clima tropical, tendo como exemplo o Brasil.   



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 OBJETIVO 

 
 

Estimar as emissões de N2O em tanque de aeração de uma estação de 

tratamento de esgoto em um dos municípios da região metropolitana do Rio de 

Janeiro, buscando as relações entre essas emissões e alguns parâmetros 

operacionais do tratamento, e comparando os resultados aos de outros estudos já 

realizados no Brasil (por nosso grupo) e em outras localidades do mundo. 

 
 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Determinar as concentrações de nitrito (NO2
-), nitrato (NO3

-), nitrogênio 

amoniacal (NHx = NH4
+ + NH3), nitrogênio total (NT)  e demanda química de oxigênio 

(DQO) com o intuito de caracterizar o esgoto e efluente estudado. 

• Determinar in situ os parâmetros físico-químicos do esgoto no tanque de 

aeração: pH, oxigênio dissolvido (OD) e temperatura. 

• Estudar alguns fatores de controle das emissões de N2O no tanque de aeração: 

concentração de OD, concentração de NO2
-, temperatura e pH, visto que estas são 

variáveis importantes no controle da produção e emissão desse gás. 

• Determinar os FEs de N2O com base no aporte de esgoto, no aporte de 

nitrogênio neste e na população atendida para a ETE estudada. 

• Comparar os FEs da ETE estudada com os de outras instaladas em regiões de 

clima tropical e temperado, bem como àquele proposto pelo IPCC para inventários 

de N2O de ETEs. 

• Estimar a contribuição da emissão de N2O nesse processo de tratamento de 

esgoto, uma fonte ainda pouco estudada e com contribuições variantes. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

3.1 ÓXIDO NITROSO (N2O)  

 
 

O óxido nitroso é um importante gás-traço e tem sido identificado como 

significante constituinte de alguns fenômenos da física e química atmosférica 

(CZEPIEL et al., 1995),  devido ao importante papel que exerce no balanço radiativo 

do planeta e no controle dos níveis de ozônio (O3) estratosférico. 

Por ser inerte na troposfera, possui um longo tempo de residência (110-150 

anos) e ao interagir com a radiação infravermelha emitida pela superfície da Terra 

absorve-a significativamente em duas regiões localizadas ao redor de 4 µm e 7 µm 

(2500-1430 cm-1) (BANGE et al., 1996; TOLENTINO et al., 1998). Dessa forma, o 

N2O apresenta um poder de aquecimento global cerca de 298 vezes superior ao 

CO2, contribuindo com cerca de 6% do efeito estufa (BAIRD, 2008; IPCC, 2007). A 

sua concentração atual na troposfera é quase 325 ppb, apresentando um 

crescimento linear nas duas últimas décadas de aproximadamente 0,25% ano-1 

(AGAGE). O aumento total nos dois últimos séculos foi de 50 ppb ou de quase 20% 

em relação a sua concentração no período pré-industrial, quando encontrava-se em 

270 ppb (McELROY, 2002). 

Não existem sumidouros para o N2O na troposfera, dessa forma, todo o N2O 

alcança a estratosfera onde é então decomposto. Em altitudes acima de 30 km o 

N2O é principalmente fotodissociado em gás nitrogênio (N2) e átomo de O: 

 

N2O + hν → N2 + O       (λ < 300 nm)         [1] 
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Porém, 10% das moléculas de N2O que atingem a estratosfera colidem com um 

átomo de oxigênio eletronicamente excitado (produzido pela fotólise do ozônio), 

resultando na formação de óxido nítrico (NO): 

 

N2O + O (1D) → 2 NO           [2] 

 

As moléculas de NO decompõem o ozônio estratosférico, de acordo com as 

reações a seguir (McELROY, 2002): 

 
  

NO + O3 → NO2 + O2           [3] 

NO2 + hν → NO + O                   [4] 

O3 → O2 + O               [5] 

 
 

Com o declínio das emissões dos CFCs a partir do Protocolo de Montreal, o 

N2O tem se tornado a principal substância destruidora do ozônio (O3) estratosférico, 

que protege a superfície do planeta de uma maior incidência de radiação ultravioleta 

(McELROY, 2002; RAVISHANKARA et al., 2009). 

Na natureza, o N2O é produzido por processos microbiológicos em sistemas 

continentais e marinhos (solo, água e sedimentos). As florestas tropicais e os 

oceanos representam as fontes naturais mais importantes de N2O para a atmosfera 

(Tabela 1).  Dentre as atividades antrópicas, destacam-se, principalmente, as 

relacionadas à produção de alimentos como, o uso de fertilizantes nitrogenados na 

agricultura e a criação de animais. E, estas são importantes razões pelas quais as 

emissões de N2O em solos e sistemas aquáticos têm aumentado e, embora tenham 

sido apontadas como as principais fontes, as incertezas associadas às estimativas 

das taxas de emissão são altas (IPCC, 2007; McELROY, 2002; OLIVIER et al., 1998; 

SYAKILA; KROEZE, 2011). 
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Tabela 1. Fontes naturais e antrópicas de N2O. 

Naturais (10,5 Tg N ano-1) Antrópicas (7,8 Tg N ano-1) 
• Solos – 62%  
• Oceanos – 33% 
• Oxidação de NH3 – 5% 
 

• Solos agrícolas (adubos) - 52%  
• Atividades pecuárias - 26% 
• Queima de biomassa, combustíveis fósseis e carvão 
- 6%  
• Processos industriais (produção de nylon e ácido 
nítrico, emissões veiculares) - 16% 

Fonte: IPCC, 2001; SYAKILA; KROEZE, 2011. 

 
 
As emissões de N2O em processo de tratamento de esgoto podem ser 

consideradas indiretamente de origem agrícola, pois são advindas do N reativo (N 

ligado à C, O ou H), exportado da agricultura sob a forma de produtos alimentícios, 

sendo posteriormente nitrificado e desnitrificado durante o tratamento, e, desse 

modo, resultando na perda de N2O para a atmosfera (BARTON et al., 2002). Vale, 

entretanto, ressaltar que parte do N de origem agrícola provém inicialmente da 

conversão de nitrogênio diatômico (N2) em amônia utilizada como fertilizante 

(Processo Haber-Bosch e fixação biológica de N).  

Mosier et al. (1998) assumiram que o tratamento de esgoto contribui com 

uma parcela insignificante para as emissões de N2O devido às baixas taxas de 

emissão reportadas nesses sistemas. E, segundo as diretrizes do IPCC de 2006 as 

emissões de N2O em ETEs apresentam a menor porção do total emitido por esgoto, 

sendo o maior contribuinte as emissões em rios e estuários poluídos. Os esgotos 

domésticos contribuem com 3,7% das emissões antrópicas (6,1% relacionados 

somente à fontes agrícolas) e 1,6% das emissões totais de N2O de 2006 (SYAKILA; 

KROEZE, 2011). No entanto, a literatura ainda não apresenta estimativas de 

emissão global de N2O atribuída exclusivamente a sistemas de tratamento de 

esgoto. 

 
 

3.2 TRATAMENTO DE ESGOTO E TRANSFORMAÇÕES DE NITROGÊNIO 

 
 

O processo de tratamento de esgoto de lodos ativados é o mais utilizado 

mundialmente e sua função principal é a remoção de matéria carbonácea 

biodegradável. No entanto, algumas variantes deste processo podem realizar a 
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remoção biológica de nutrientes, como N e fósforo (VON SPERLING, 2002). A 

remoção biológica de nutrientes é empregada no tratamento de esgoto em países 

desenvolvidos onde existem regulamentações cada vez mais exigentes sobre a 

qualidade das águas do efluente final e do corpo receptor. E, dessa forma, esses 

países têm se esforçado para desenvolver e implementar estratégias com melhor 

custo-benefício para a  remoção de nutrientes em ETEs (AHN et al., 2010). No 

Brasil, entretanto, assim como em outros países em desenvolvimento, ainda há a 

necessidade de se ampliar a coleta de esgotos e o tratamento secundário para 

remoção de carga orgânica antes de se avançar para um segundo estágio, o qual 

concerne a remoção biológica de nutrientes (VON SPERLING, 2002). 

No reator biológico (tanque de aeração) de uma ETE de lodos ativados 

ocorrem as reações bioquímicas de remoção de matéria orgânica e, como 

conseqüência destas, as reações de transformações da matéria nitrogenada, através 

da nitrificação e da desnitrificação (VON SPERLING, 2002). No esgoto doméstico, 

aproximadamente 60% do nitrogênio é composto por espécies inorgânicas (PARK et 

al., 2000), cuja forma predominante é o nitrogênio amoniacal (NHx), representado 

pelas formas iônica (NH4
+) e livre (NH3) da amônia. O NHx tem sua principal origem 

na uréia, que é rapidamente hidrolisada e raramente encontrada no esgoto bruto 

(VON SPERLING, 2002). O nitrogênio remanescente é o orgânico (Norg), que 

corresponde, em geral, aos grupamentos aminas. Vários são os estudos realizados 

em ETEs e em escala laboratorial que comprovam a produção de N2O em grandes 

quantidades durante as transformações de N nos processos de tratamento de 

esgoto (KAMPSCHREUR et al., 2009).  

Embora a prioridade do tratamento de esgoto no Brasil seja a remoção da 

matéria carbonácea também existe a preocupação com os compostos nitrogenados 

nos efluentes devido ao seu significante impacto sobre o ambiente aquático, como 

por exemplo, a eutrofização. Com a evolução da legislação ambiental foram 

estabelecidos padrões de lançamento em corpos hídricos. A Resolução CONAMA no 

357 de 17 de março de 2005 (BRASIL, 2005) dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. Estes padrões 

baseiam na capacidade de assimilação dos dejetos pelos corpos hídricos e visam 

impedir o lançamento de efluentes acima dos limites permitidos. A Tabela 2 

apresenta os padrões de lançamento dos principais compostos inorgânicos de 
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nitrogênio, NHX, NO2
- e NO3

-, presentes nos efluentes. Estes padrões variam de 

acordo com a classificação do corpo hídrico receptor.  Dessa forma, o tratamento de 

esgoto deve apresentar elevada eficiência não só em termos de remoção de matéria 

carbonácea, mas também deve reduzir os níveis desses compostos nitrogenados a 

serem lançados no corpo hídrico receptor visando minimizar o impacto no ambiente 

aquático a na saúde humana. 

 
Tabela 2. Padrões de lançamento de efluentes dos principais compostos de nitrogênio. 

Corpos Hídricos NHx (mg N L-1) NO2
- (mg N L-1) NO3

- (mg N L-1) 

Águas doces* 
(Classes 1, 2 e 3) 

3,7 a 13,3 (pH ≤ 7,5) 
2,0 a 5,6 (7,5 < pH ≤ 8,0) 
1,0 a 2,2 ( 8,0 < pH ≤ 8,5) 

0,5 a 1,0 (pH > 8,5) 

1,0 10 

Águas Salobras** 
e Salinas *** 

(Classes 1 e 2) 
0,40 a 0,70 0,07 a 0,20 0,40 a 0,70 

Fonte: BRASIL, 2005. 
*Águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 ‰. 
**Águas salobras: águas com salinidade superior a 0,5 ‰ e inferior a 30 ‰. 
***Águas salinas: águas com salinidade igual ou superior a 30 ‰. 

 
 
 

A seguir são apresentados separadamente os principais processos de 

transformação de N durante o tratamento de esgoto, devido as suas características 

biológicas distintas. 

 
 

3.2.1 Nitrificação 

 
 

A nitrificação é responsável pela primeira fase do processo de transformação 

de N durante o tratamento de esgoto, o qual em sua forma mais reduzida de N 

amoniacal (NHx = NH3 + NH4
+) é transformado em formas mais oxidadas de N 

inorgânico (NO2
- e NO3

-). Este processo ocorre via microorganismos específicos 

denominados de bactérias nitrificantes, ocorrendo principalmente em ambiente 

aeróbio. Os microorganismos nitrificantes autotróficos oxidam compostos 

inorgânicos, como o NHx e o NO2
-, para a obtenção de energia e utilizam o CO2 

como fonte de carbono (LEITE, 2007). Já os microorganismos nitrificantes 

heterotróficos utilizam o carbono orgânico como fonte de C e de energia, e oxidam 
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tanto as formas de N orgânico quanto de NHx e NO2
-. Embora a nitrificação 

autotrófica e a heterotrófica apresentem os mesmos substratos (a heterotrófica tem 

um substrato a mais que a autotrófica, o N orgânico), intermediários e produtos, as 

enzimas e as condições de produção de N2O se diferenciam entre elas (WRAGE et 

al., 2001). 

A primeira etapa da nitrificação autotrófica é conhecida como nitritação 

(Figura 1). Nesta etapa o NHx é oxidado à NO2
- pelas bactérias autotróficas 

oxidadoras de amônia (AOB), sendo as mais freqüentes as do gênero Nitrosomonas. 

A nitritação é catalisada pela amônia monooxigenase onde o NHx é oxidado a 

hidroxilamina (NH2OH) com a redução de um dos átomos de O2 (WOOD, 1986). A 

NH2OH é um intermediário, o qual é posteriormente oxidado à NO2
- pela 

hidroxilamina oxido-redutase (WOOD, 1986). O N2O é gerado como subproduto pela 

decomposição dos intermediários da etapa de oxidação da amônia, como a NH2OH 

e o próprio NO2
- como substrato básico para formação de N2O (KIM et al., 2010). 

Dessa forma há evidências de que o N2O é liberado em grandes quantidades 

quando há nitrificação incompleta (AHN et al., 2010; HOOPER; TERRY, 1979).  

A segunda etapa é conhecida como nitratação, e é responsável pela oxidação 

final do NO2
- à NO3

- mediada pelas bactérias oxidadoras de nitrito (NOB), sendo as 

mais abundantes as bactérias do gênero Nitrobacter. Essa etapa é catalisada pela 

enzima nitrito oxido-redutase, sem intermediário detectável (BOCK et al., 1986) e, 

portanto, não é responsável pela produção de N2O.  

Sob condições aeróbicas, a quantidade de N2O produzida durante a 

nitrificação heterotrófica pode ser 2 ordens de grandeza superior à produzida pelas 

AOB sob condições semelhantes (PAPEN et al., 1989). E, além disso, embora a 

nitrificação heterotrófica seja considerada a menor fonte de N2O quando comparada 

à autotrófica, supera este último processo na produção de N2O sempre que houver 

condições de baixo pH (pH < 7), alta concentração de OD e disponibilidade de 

matéria orgânica (PAPEN et al., 1989; WRAGE et al., 2001). 
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Figura 1. Produção de óxido nitroso a partir das reações microbiológicas de nitrificação 

(WRAGE et al., 2001, adaptado). 

 
 

3.2.2 Desnitrificação 

 
 
A desnitrificação é outra fase do processo de transformação de N, onde o N 

dissolvido no sistema sob a forma inorgânica de NO3
- é reduzido em duas etapas 

pelas bactérias heterotróficas, através da oxidação da matéria orgânica, sendo as 

Pseudomonas o gênero mais conhecido. A matéria orgânica (fonte de carbono) 

funciona como doador de elétrons, enquanto o NO3
- e o NO2

- agem como aceptor de 

elétrons na cadeia respiratória. A desnitrificação ocorre em condições anóxicas, e 

dessa forma, ocorrem as reações de produção seqüencial de NO2
- e dos gases NO, 

N2O e N2 catalisadas pelas enzimas nitrato redutase, nitrito redutase, óxido nítrico 

redutase e óxido nitroso redutase, respectivamente (WRAGE et al., 2001). A Figura 

2 sintetiza essas reações. 

Em contraste com a nitrificação, o N2O é um intermediário da desnitrificação, 

podendo ser reduzido a N2 pela enzima óxido nitroso redutase. Portanto, a inibição 

desta enzima pode tornar o N2O o produto final da desnitrificação, e que poderá ser 

extraído do meio aquoso para a atmosfera por processo físico de aeração nas 

regiões aeróbicas, ou por difusão, nas anóxicas (KAMPSCHREUR et al., 2009). As 

condições de inibição da enzima óxido nitroso redutase são baixos níveis de pH, e 

principalmente, presença de OD. Dessa forma, o N2O pode ser liberado em grandes 

Amônia 
monooxigenase 

Hidroxilamina 
oxido-redutase 

Nitrito  
oxido-redutase 

Oxidação de amônia Oxidação de nitrito 
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quantidades pela desnitrificação incompleta, desde que haja suficiente concentração 

de NO3
- e carbono orgânico metabolizável (WRAGE et al., 2001). 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2. Produção de óxido nitroso como intermediário das reações microbiológicas de 

desnitrificação (WRAGE et al., 2001, adaptado). 

 
 

A desnitrificação, em zonas anóxicas, tem sido considerada a principal fonte 

de N2O em processos de tratamento de esgoto (IPCC, 2006; USEPA, 2009). No 

entanto, estudos mais recentes ressaltam o importante papel da nitrificação na 

geração e emissão de N2O em ETEs, especialmente em tratamentos que alternam 

entre condições anóxicas e aeróbicas, como no caso de lodos ativados de fluxo 

intermitente (AHN et al., 2010). 

 

 
3.2.3 Nitrificação desnitrificante 

 
 

A nitrificação desnitrificante é outro caminho da nitrificação, no qual a 

oxidação do NHx à NO2
- é seguida pela redução do NO2

- à NO, N2O e N2 em uma só 

etapa, sem que haja a formação de NO3
- (Figura 3). Esta sequência de reações é 

realizada por um único tipo de microorganismo, as AOB, e acredita-se que as 

enzimas requeridas para realizar a desnitrificação por bactérias nitrificantes são 

essencialmente as mesmas responsáveis pela nitritação e desnitrificação (WRAGE 

et al., 2001) 
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Figura 3. Produção de óxido nitroso como intermediário das reações microbiológicas de 

nitrificação desnitrificante (LEITE, 2007, adaptado). 

 

Neste processo o ponto fundamental é a disponibilidade de oxigênio, 

fornecendo ao processo apenas a quantidade estequiométrica, de forma a permitir 

que a nitrificação prossiga apenas até o NO2
- e, devido à escassez de elétrons o 

NO2
- formado seja consumido para a oxidação do restante do NHx (VERSTRAETE; 

PHILIPS, 1998). 

No que diz respeito ao tratamento de esgoto, o processo de nitrificação 

desnitrificante tem recebido mais atenção nos últimos anos, e dessa forma, técnicas 

tem sido desenvolvidas para fazer uso tanto da nitrificação desnitrificante quanto da 

nitrificação acoplada com a desnitrificação no tratamento de esgoto, com vistas à 

otimizar o uso de energia nesse sistema (WRAGE et al., 2001). 

Como o processo de redução de NO2
- é similar ao que ocorre nas etapas da 

desnitrificação, espera-se que também seja afetado pelos mesmos inibidores desta. 

No entanto, não é comprovado o efeito inibidor da presença de O2 sob a ação da 

enzima óxido nitroso redutase durante a nitrificação desnitrificante (WRAGE et al., 

2001).  

A nitrificação desnitrificante pode ser uma importante fonte de N2O, sob 

condições com alto teor de N, baixa concentração de C orgânico, baixa 

concentração de OD e, talvez também baixos níveis de pH (WRAGE et al., 2001). 

 
 

3.2.4 Condições de produção e emissão de N2O no esgoto 

 
 
Alguns parâmetros operacionais do tratamento de esgoto são responsáveis 

pelo controle da produção e emissão de N2O. Estudos recentes têm investigado a 
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influência desses parâmetros para melhorar o entendimento dos mecanismos 

envolvidos na emissão de N2O por sistemas de tratamento de esgoto (AHN et al., 

2010; KAMPSCHREUR et al., 2009; RASSAMEE et al., 2011). Dentre os parâmetros 

investigados, os principais são: a concentração de OD, a concentração de NO2
-, o 

pH e a temperatura, pois interferem na quantidade de N2O resultante dos processos 

microbiológicos de produção, a nitrificação e a desnitrificação. Além destes, os 

efeitos da idade do lodo e da razão DQO/N também têm sido estudados 

(GEJLSBJERG et al., 1998; KAMPSCHREUR et al., 2009; LEITE, 2007). 

A concentração de OD é considerada um dos principais fatores de controle 

das emissões de N2O durante os processos de nitrificação e desnitrificação. Ahn et 

al. (2010) e Brotto et al. (2010) observaram que em ETEs de lodos ativados as 

emissões de N2O em zonas aeradas, onde a concentração de OD é maior, são 

algumas ordens de grandeza superiores às emissões nas zonas não aeradas. Por 

outro lado, Zheng et al. (1994) constatou que concentrações de OD abaixo de 0,5 

mg L-1 conduzem a nitrificação incompleta, o que também proporciona uma maior 

emissão de N2O.  

O NO2
-, em particular, é simultaneamente produto, substrato e inibidor nas 

reações bioquímicas de transformação de N, e pode ser produzido e consumido sob 

ambas condições aeróbia e anóxica, por diferentes tipos de microorganismos 

(FOLEY et al., 2010). De acordo com Kampschreur et al. (2009), o aumento da 

concentração de NO2
- durante o tratamento de esgoto pode provocar o aumento dos 

fluxos de N2O em ambos os processos de nitrificação e desnitrificação. Existindo, 

portanto, grande dificuldade em identificar claramente o mecanismo predominante 

de produção de N2O em ETEs. Segundo estudos em escala laboratorial 

desenvolvido por Tallec et al. (2006), a produção de N2O originada de lodos ativados 

se torna de 4 a 8 vezes mais alta, dependendo da concentração de OD, quando 

NO2
- é adicionado ao esgoto a uma concentração 10 mg N L-1.  

Em relação a desnitrificação, a produção de N2O é mais significativamente 

afetada pela concentração de OD do que pela concentração de NO2
-. Isso se dá pelo 

fato de que a enzima óxido nitroso redutase (que reduz o N2O a N2) é fortemente 

inibida pela presença de O2, tornando o N2O um significativo produto final da 

desnitrificação incompleta.  Já a inibição por NO2
- é mais significativa nas etapas 

catalisadas pelas enzimas nitrato redutase e nitrito redutase, que não levam à 

produção direta de N2O (ALINSAFI et al., 2008). 
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O pH é um dos fatores mais decisivos na eficácia do processo de tratamento 

de esgoto, pois variações deste parâmetro podem causar inibição da atividade 

microbiana no reator de lodos ativados (LEITE, 2007), que atua normalmente na 

faixa de 6,5 a 9,0 (SPELLMAN, 2003). Variações graduais dentro desta faixa não 

provocam grandes alterações no tratamento, no entanto rápidas modificações 

podem ter um significativo impacto na performance das bactérias (SPELLMAN, 

2003), em destaque as nitrificantes, que são especialmente sensíveis às 

perturbações de pH (LEITE, 2007). 

Segundo Barton et al. (2002), em geral, a produção de N2O pode ser 

minimizada alcançando-se completa nitrificação e desnitrificação, mantendo a 

concentração de OD acima de 0,5 mg L-1 e condição neutra à alcalina de pH, a fim 

de se obter um processo de tratamento de esgoto mais eficiente, não só em termos 

de remoção de matéria carbonácea, mas também no que tange às emissões de 

GEEs. 

 
 

3.2.5 Lodos ativados 

 
 
O lodo ativado consiste em uma cultura microbiológica na forma de flocos 

produzida no esgoto do tanque de aeração com a finalidade de absorver e 

metabolizar a matéria orgânica presente nesse esgoto na presença de oxigênio 

dissolvido. O sistema de lodos ativados é amplamente utilizado à nível mundial para 

o tratamento de despejos domésticos e industriais, em situações que necessitam 

elevada qualidade do efluente e nas quais há limitada disponibilidade de área. No 

entanto, este sistema inclui um índice de mecanização superior ao de outros 

sistemas de tratamento, implicando em operação mais sofisticada, maior consumo 

de energia e maior produção de lodo (VON SPERLING, 2002). 

O processo de lodos ativados é classificado quanto à idade do lodo e quanto 

ao fluxo de esgoto. A idade do lodo representa o tempo médio que uma partícula de 

lodo permanece no sistema, e pode ser estimada como a relação entre a quantidade 

de lodo biológico existente no tanque de aeração e a quantidade diária de lodo 

biológico removida do sistema de lodos ativados (VON SPERLING, 2002). Quanto 

maior a permanência do lodo biológico no sistema mais elevada é a eficiência do 

tratamento de lodos ativados, já que a biomassa tem tempo suficiente para 
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metabolizar praticamente toda a matéria orgânica dos esgotos (VON SPERLING, 

2002). Na classificação quanto à idade do lodo existem algumas variantes, sendo as 

mais conhecidas: lodos ativados convencional, cuja idade do lodo é da ordem de 4 a 

10 dias, e aeração prolongada, onde o lodo permanece de 18 a 30 dias no sistema. 

Mais ainda, há a variante de lodos ativados por aeração modificada, quando a idade 

do lodo é inferior a 3 dias. Esse sistema é pouco utilizado no Brasil, encontrando 

maiores aplicações em outros países, como os Estados Unidos, porém é o tipo de 

tratamento empregado na ETE estudada. Na segunda classificação, quanto ao fluxo, 

existem duas variantes: fluxo contínuo, no qual o esgoto entra e sai continuamente 

do tanque de aeração e, fluxo intermitente, em que a entrada do esgoto se dá de 

forma descontínua em cada reator de lodos ativados, sendo também conhecido com 

batelada (VON SPERLING, 2002). 

O tratamento de lodos ativados por aeração modificada baseia-se na 

oxidação da matéria orgânica por bactérias aeróbias e facultativas em reatores 

biológicos (tanque de aeração) seguido de decantação, recirculação do lodo e 

retirada do lodo excedente. Além disso, apresenta outras unidades como partes 

integrantes do processo de tratamento por lodos ativados (Figura 4). 

A primeira etapa do processo consiste no tratamento preliminar, composto por 

grade e desarenador. Sequencialmente, o esgoto bruto passa pela grade, onde são 

removidos os sólidos grosseiros. Deste ponto, o esgoto segue para o desarenador, 

ocorrendo a sedimentação de areia.  

Em seguida, geralmente no sistema de lodos ativados, parte da matéria 

orgânica do esgoto (em suspensão, sedimentável) é retirada através do decantador 

primário, visando a economia de energia para a próxima unidade do tratamento (o 

tanque de aeração), caracterizando o tratamento primário de esgotos, porém, esta 

unidade não compõe a ETE estudada. 

A próxima unidade do tratamento, e a principal, é o tanque de aeração (TA), 

onde ocorrem as reações bioquímicas de remoção de matéria orgânica e, em 

determinadas condições, de nitrogênio e fósforo. Devido à alimentação contínua, na 

forma de DBO, os microorganismos se utilizam desse substrato para crescerem e se 

reproduzem continuamente. O tempo de detenção hidráulica, ou seja, o tempo de 

permanência da parte líquida no TA, é bem baixo, na ordem de 6 a 8 horas, 

implicando em que o volume do TA seja bem reduzido (VON SPERLING, 2002). 

 



31 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 4. Fluxograma do sistema de lodos ativados por aeração modificada. 

 

 

Do tanque de aeração, a mistura segue para o decantador secundário onde 

ocorre a sedimentação do lodo formado pelo crescimento bacteriano, permitindo que 

o efluente final saia clarificado. Os sólidos sedimentados (lodo ativado) no fundo do 

decantador são recirculados para o TA, onde são misturados ao afluente bruto rico 

em matéria orgânica, aumentando assim a eficácia do processo, que tem como 

características a alta eficiência de redução de carga orgânica e de microorganismos 

(VON SPERLING, 2002). 

A idade do lodo, ou tempo de retenção de sólidos, é inferior a 3 dias. Com 

essa idade do lodo, a biomassa retirada do sistema no lodo excedente ainda requer 

uma etapa de estabilização, por conter ainda um elevado teor de matéria orgânica 

armazenada nas suas células. Então, o excesso de lodo ativado produzido no 

processo é enviado para uma etapa de tratamento cujos objetivos são a redução de 

volume e do teor de matéria orgânica. Para alcançar estes objetivos, o tratamento do 

lodo usualmente inclui uma ou mais das seguintes etapas: adensamento, 

estabilização e desidratação (VON SPERLING, 2002). Assim o lodo tratado pode ser 

destinado à disposição final em aterros sanitários ou incineração, ou ainda ser 

Grade

Desarenador

Tanque de aeração (TA)

Decantador secundário

Efluente tratadoEstabilização do lodo

Lodo excedente

Recirculação
de lodo
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reaproveitado em processos industriais, na agricultura e na produção de bioóleo 

(VON SPERLING, 2002; VIEIRA et al., 2009). 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 JUSTIFICATIVA 

 
 

As Diretrizes de 2006 do IPCC para Inventários de Gases do Efeito Estufa 

(IPCC, 2006) sugerem o FE de 3,2 (2-8) g N2O pessoa-1 ano-1 para estimativas das 

emissões de N2O em ETEs, que corresponde a 0,035% do NT emitido como N2O 

(KAMPSCHREUR et al., 2009). Este valor provém de um estudo realizado em uma 

ETE municipal de lodos ativados em New Hampshire (EUA) (CZEPIEL et al., 1995) e 

tem sido recomendado para inventários de emissões de N2O para países que 

possuam sistemas centralizados de tratamento de esgoto com avançado controle 

dos processos de nitrificação e desnitrificação. No entanto, apresenta grandes 

incertezas devido à insuficiência de dados, além de ser um estudo realizado há 

quase duas décadas. Recentemente, em 2 estudos preliminares, realizados no 

Estado do Rio de Janeiro, com vistas à estimativa da emissão de N2O em ETEs de 

lodos ativados por aeração prolongada e de lodos ativados por aeração prolongada 

de fluxo intermitente, Brotto et al. (2010) e De Mello et al. (2011) obtiveram FEs de 

13 e 8,8 g N2O pessoa-1 ano-1, respectivamente, ambos superiores àqueles 

propostos pelo IPCC. Com esse fato, sugere-se que em região de clima tropical as 

emissões de N2O em ETEs possam ser superiores as de clima temperado, pelo fato 

de os processos de tratamento de esgoto serem necessariamente dependentes da 

temperatura para degradação da matéria orgânica pelos microorganismos presentes 

no sistema. Com isso, o uso de apenas um FE universal para estimativa das 

emissões de N2O em ETE parece inadequado e fortemente não recomendado, visto 

a variabilidade climática ao redor do planeta e as características específicas do 

esgoto e de cada processo de tratamento adotado nas diferentes regiões. 

Em quase duas décadas foram publicados poucos artigos científicos que 

quantificaram sistematicamente as emissões de N2O em ETEs em escala real, 
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sendo 1 no Japão (KIMOCHI et al., 1998) e na Austrália (FOLEY et al., 2010), 2 no 

Brasil (BROTTO et al., 2010; DE MELLO et al., 2011) e nos EUA (AHN et al., 2010; 

CZEPIEL et al., 1995), os demais na Europa (KAMPSCHREUR et al., 2008; 

SOMMER et al., 1998; SUMER et al., 1998; WICHT; BEIER, 1995). A maior parte 

das pesquisas tem sido realizada em escala laboratorial, e apresentam estudos 

sobre os mecanismos de produção e emissão de N2O durante o processo de 

transformação de N no tratamento de esgoto. No entanto, existe uma grande faixa 

de variação dos FEs relacionados ao total de N emitido como N2O tanto dos estudos 

em escala real (FE = 0-25%), quanto os em escala laboratorial (FE = 0-90%), sendo 

que estes últimos reportam FEs muito superiores aos de escala real 

(KAMPSCHREUR et al., 2009; RASSAMEE et al., 2011). Portanto, a pesquisa 

científica nessa área requer uma ampliação no número de estudos em escala real e, 

consequentemente de publicações para se poder aferir com maior confiabilidade os 

FEs de N2O nesses sistemas. E dessa forma, este presente estudo contribui 

significativamente para o aumento dos dados de emissão de N2O diretamente em 

ETEs e, em especial, para o tratamento de esgotos de lodos ativados que é 

amplamente utilizado mundialmente para efluentes industriais e domésticos. 

Outra contribuição relevante dessa pesquisa está relacionada ao estudo dos 

fatores de controle das emissões de N2O em processos de tratamento de esgoto, já 

que ainda não é totalmente conhecida a real contribuição desses parâmetros nas 

emissões de N2O. Alguns estudos publicados recentemente têm discutido a 

influência desses parâmetros operacionais do tratamento, pois interferem 

diretamente na geração de N2O resultante dos processos microbiológicos e na sua 

emissão para a atmosfera (AHN et al., 2010; KAMPSCHREUR et al., 2009; 

RASSAMEE et al., 2011). Dentre os fatores de controle estudados, destacam-se a 

concentração de OD, a concentração de NO2
-, o pH e a temperatura. No entanto, da 

mesma forma que existe uma grande variação nos FEs de N2O nos poucos estudos 

efetuados diretamente em ETEs, também poucos são os estudos que objetivaram 

correlacionar as emissões de N2O com os parâmetros operacionais diretamente 

nesses sistemas. E, portanto, muito ainda se tem a fazer nesse âmbito.  

Com todas as questões supracitadas fica clara a relevância dessa pesquisa 

não só pelo pioneirismo no Brasil, mas também a nível global, com o propósito de: 

(1) estimar um FE para países de clima tropical a ser adotado pelo IPCC; (2) ampliar 

o banco de dados das emissões de N2O diretamente em ETE para possibilitar uma 
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melhor comparação entre os estudos nessa temática; (3) monitorar os parâmetros 

operacionais que contribuem para maiores emissões de N2O e inferir as faixas ideais 

de operação de cada um deles a fim de se obter um processo de tratamento de 

esgoto mais eficiente em relação à remoção de matéria orgânica e com mínimas 

emissões de GEEs. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 METODOLOGIA 

 
 
5.1 ÁREA DE ESTUDO 

 
 
O estudo foi realizado em uma ETE de lodos ativados por aeração modificada 

localizada em um dos municípios que constituem a Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro (RMRJ). A ETE estudada atende a aproximadamente 50 mil habitantes. 

Apresenta unidades de tratamento preliminar e secundário (Figura 5) que tratam 

aproximadamente de 14,7 x 103 m3 dia-1 de esgoto predominantemente doméstico. O 

tempo de retenção hidráulica e a idade do lodo são, respectivamente, 9 horas e 3 

dias.  

O tratamento preliminar é composto por gradeamento e caixa de areia. Em 

seguida o esgoto segue para o tratamento secundário que é constituído pelo tanque 

de aeração, decantador secundário e linha de recirculação de lodo (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema de tratamento de esgoto utilizado na ETE estudada. 
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O tanque de aeração possui uma área superficial de 960 m2 e um volume de 

5760 m3. O sistema de distribuição de ar é composto por difusores tubulares 

posicionados no fundo do TA, com fluxo de injeção de ar de 5,4 x 103 m3 h-1. A 

aeração é realizada de forma contínua em todo o TA e sem zonas anóxicas de pré 

ou pós-desnitrificação.  

 
 

5.2 AMOSTRAGEM  

 
 
As campanhas de coleta de amostras ocorreram no período de janeiro a julho 

de 2010, uma vez por mês e entre 9:00 e 11:00 horas da manhã, totalizando 7 

campanhas realizadas. Em cada campanha foram amostrados 7 pontos, 

relativamente eqüidistantes entre si, distribuídos ao longo de duas bordas 

adjacentes do TA. Em cada ponto foram realizadas as seguintes tarefas: 1) medidas 

de temperatura, concentração de OD e pH; 2) Coleta de 4 amostras do ar 

desprendido da superfície do esgoto (técnica do funil invertido), resultante do 

processo de aeração do mesmo, para determinação da concentração de N2O nas 

bolhas; 3) coleta de amostra de ar ambiente; 4) coleta de amostra de esgoto (técnica 

do equilíbrio em headspace) para determinação da concentração de N2O dissolvido; 

e 5) coleta de amostra de esgoto para determinação de DQO, NT, NO2
-, NO3

-, e 

NHx.  

As medidas de temperatura, concentração de OD e pH no esgoto do TA, bem 

como na entrada e na saída da ETE, foram feitas in situ por meio de uma sonda 

multiparâmetro Hanna HI988. 

 
 

5.2.1 Técnica do funil invertido  

 
 
A técnica do funil invertido permite a captação das bolhas de ar que se 

desprendem da superfície do lodo aerado e cuja finalidade é a determinação da 

concentração de N2O no ar desprendido do lodo para posterior cálculo da emissão 

do N2O em unidades aeradas da ETE.  
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Essa técnica consiste no uso de um funil de polietileno de 30 cm de diâmetro 

(área = 0,071 m2) com gargalo conectado a um tubo de PVC (comprimento ~ 2 m; 

diâmetro = 5 cm) (Figura 6).  

A parte superior do tubo de PVC é aberta, permitindo a saída do ar resultante 

do rompimento das bolhas emanadas da superfície do esgoto. Por dentro do tubo de 

PVC fixou-se um tubo plástico flexível com diâmetro interno de 4 mm, que se 

estende do meio do gargalo do funil até a outra extremidade do tubo de PVC, 

através do qual é retirada a amostra por meio de uma seringa de polipropileno de 20 

mL. Para coleta de amostras do ar resultante do rompimento das bolhas na 

superfície do lodo, imerge-se o funil até que o nível do líquido atinja 

aproximadamente 2/3 da altura total acima da boca do funil (em posição 

emborcada), conforme mostrado na Figura 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Funil emborcado para determinação da concentração de N2O nas bolhas de ar emanadas 

da superfície do esgoto da ETE (BROTTO et al., 2010). 

 

O volume de ar interno (headspace) do funil emborcado, considerando-se da 

superfície do esgoto até a ponta inferior do tubo plástico flexível, através do qual a 

amostra é aspirada pela seringa, é de aproximadamente 3,0 L (com base nas 

dimensões do dispositivo utilizado). Com base na área do tanque de aeração da 

ETE (960 m2), na vazão de injeção de ar (5,4 x 103 m3 h-1) e na área de captação de 

bolhas do funil (0,071 m2), estima-se que a vazão de entrada de ar no funil utilizado 

2/3 
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para captação de bolhas seja de aproximadamente 6,6 L min-1. Após imersão parcial 

do funil para coleta da amostra, aguardou-se pelo menos 1 minuto até o início da 

coleta de amostra, tempo suficiente para passagem de um volume de ar oriundo das 

bolhas pelo menos 2 vezes superior ao volume do headspace do funil (~3,0 L). 

Durante as trocas de ponto de coleta dentro do tanque de aeração, moveu-se 

lateralmente o funil sem removê-lo do lodo, evitando-se, dessa forma, a entrada de 

ar atmosférico no headspace do funil. Com base no volume total interno do tubo 

plástico (~40 mL), removeu-se e desprezou-se 3 amostras de ar do interior do funil, 

totalizando assim ~60 mL, e aproveitou-se a quarta. Este procedimento foi adotado 

cada vez que se movia o funil de um local para outro tanto no tanque de aeração. 

 
 

5.2.2 Técnica do equilíbrio em headspace  

 
  

A técnica do equilíbrio em headspace da seringa, descrita por Guimarães e 

De Mello (2008) para água do mar e semelhante à utilizada por Czepiel et al. (1995), 

é utilizada para extração de N2O do esgoto no tanque de aeração da ETE.  Para 

isso, coletou-se em uma seringa de 60 mL, 30 mL de esgoto imediatamente seguida 

de 30 mL de ar atmosférico, evitando-se a presença de bolhas de ar na amostra. A 

seringa foi então sacudida 200 vezes manualmente e, em seguida, o ar contido no 

headspace da seringa foi transferido para outra seringa seca, interligada por meio de 

uma válvula de três vias (Figura 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 7. Transferência do headspace de uma seringa com amostra após extração de N2O para outra 

através de torneira de três vias. 
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5.3 TRATAMENTO DE AMOSTRAS 

 
 

As amostras de esgoto para análise dos compostos de nitrogênio (NHx, NO2
-, 

NO3
- e NT) e DQO foram coletadas em frascos de polipropileno de 500 mL, 

previamente descontaminados. Após o recolhimento das amostras, estas foram 

acondicionadas à 4oC e conduzidas aos laboratórios de Biogeoquímica de 

Ambientes Tropicais do Departamento de Geoquímica da UFF e do Departamento 

de Saúde e Saneamento Ambiental da FIOCRUZ. Ao chegarem aos laboratórios, 

parte das amostras foi filtrada através de membranas de celulose de 0,22 µm de 

diâmetro de poro (Millipore®) e armazenada em freezer a -20 oC para determinação 

de NO2
- e NHx

 no dia seguinte à amostragem. A fração não filtrada de cada amostra 

foi acidificada com H2SO4 concentrado a pH 2 para determinação de NO3
-, no 

mesmo dia da coleta, e de NT e DQO em até 1 semana após a amostragem. 

As amostras gasosas foram coletadas por meio de seringas de polipropileno 

de 20 mL (Becton Dickinson) e acondicionadas em caixa de isopor para não haver 

diferença de temperatura e pressão até a chegada ao laboratório. As análises de 

N2O foram efetuadas no máximo em 8 horas após a coleta para a minimização da 

perda do gás na seringa.  

 
 

5.4 ANÁLISES QUÍMICAS 

 
 
5.4.1 Compostos de nitrogênio 

 
 
5.4.1.1 Nitrogênio amoniacal 

 
 

O nitrogênio amoniacal foi determinado por colorimetria pelo método azul de 

indofenol (FAO, 1975). Este método consiste na reação do NHx com o cloro para 

formação da monocloramina, que reage com o fenol, formando um complexo de 

coloração azul (BAUMGARTEN et al., 1996). Para tal, foram adicionados, em 

laboratório, 0,2 mL de solução de fenol, 0,2 mL de ácido dicloroisocianúrico (trione) e 

0,2 mL de citrato de sódio à 5 mL de amostra ou padrão, em triplicatas, 

acondicionados em frascos âmbar de 60 mL. Em algumas amostras foi necessário 
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proceder diluições de até 25 vezes. Após 3 horas de reação à temperatura ambiente 

e no escuro foram medidas as absorbâncias das amostras e dos padrões em 

comprimento de onda de 630 nm no espectrofotômetro digital de feixe simples 

Biospectro, modelo SP-22. A concentração do complexo de coloração azul é 

proporcional a concentração de N amoniacal na amostra. Através de uma curva 

analítica com seis padrões com concentrações entre 5,0 e 100 µmol L-1 de NH4Cl foi 

calculada a concentração de nitrogênio amoniacal na amostra.  O limite de detecção 

foi de 0,5 µmol L-1 e precisão analítica ± 10%.  

 

 
5.4.1.2 Nitrito 

 
 

O NO2
- foi determinado por colorimetria através da reação de Griess 

(CARMOUZE, 1994). O método é baseado na reação do nitrito com cloridrato de 

sulfanilamida levando a formação de um sal de diazônio que, por sua vez, acopla 

com o dicloridrato de N-(1-nafitil)-etilenodiamina formando um azo-composto de 

coloração rosada. Dessa forma procedeu-se em laboratório a adição dos reagentes 

à 5 mL de amostra ou padrão, em triplicata, na seguinte ordem: 0,2 mL de 

sulfanilamida, e após 1 minuto, 0,2 mL de n-naftil. Em algumas amostras foi preciso 

realizar diluição de até 10 vezes.  Após 15 minutos de reação as medidas de 

absorvância das amostras e dos padrões foram realizadas em comprimento de onda 

de 540 nm no espectrofotômetro de feixe simples Biospectro, modelo SP-22. A 

concentração do azo-composto formado é proporcional a concentração de NO2
- na 

amostra. Através de uma curva analítica com sete padrões com concentrações entre 

0,3 e 10 µmol L-1 de NaNO2 foi calculada a concentração de NO2
- na amostra. O 

limite de detecção foi de 0,01 µmol L-1 e a precisão analítica na faixa de ± 8%. 

 
 
5.4.1.3 Nitrato 

 
 
O NO3

- foi determinado pelo método eletrodo íon-seletivo (APHA, 2005). Em 

um béquer, foram transferidos 10 mL de amostra ou padrão, e mantido com agitação 

magnética por 1 minuto. Em seguida foram feitas as medidas de potencial dos 

padrões e das amostras à mesma temperatura. Para o cálculo da concentração de 
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NO3
- nas amostras foi realizada a curva de calibração com quatro padrões com 

concentrações entre 1 e 1000 mg L-1 de NaNO3. A metodologia foi desenvolvida com 

eletrodo íon-seletivo de nitrato (Thermo Scientific Orion), com reprodutibilidade de 

2%. 

 

 
5.4.1.4 Nitrogênio total 

 
 

O nitrogênio total (inorgânico e orgânico dissolvido e particulado) foi 

determinado por colorimetria de acordo com a metodologia Hach 10072 (HACH, 

LOVELAND, CO). O método é baseado na digestão alcalina da amostra à 105 oC 

por 30 minutos. Para tal foram utilizados três reagentes, o primeiro com a função de 

oxidar os compostos de N, o segundo para eliminação de interferências de óxidos 

halogenados, e por fim, um reagente complexante com formação de um complexo 

de coloração amarela com absorvância medida em 410 nm. A metodologia foi 

desenvolvida em duplicada com o kit da Hach contendo os reagentes e a curva de 

calibração programada (HACH, LOVELAND, CO) no espectrofotômetro digital Hach, 

modelo DR 2500. A precisão analítica foi de ±8%. 

 
 

5.4.2 DQO 

 
 

A demanda química de oxigênio (DQO) foi determinada pelo método  

colorimétrico (APHA, 2005) baseado na digestão ácida. Para isso, foram adicionados 

à 2 mL de amostra ou padrão 1,2 mL de solução digestora de dicromato de potássio 

(K2Cr2O7) em ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado, em triplicatas. Para as amostras 

da entrada da ETE e do tanque de aeração foi utilizada solução digestora de 

K2Cr2O7 de faixa alta (30 mmol L-1), e para as amostras da saída da ETE, solução 

digestora de faixa baixa (3 mmol L-1). Em seguida adicionaram-se 2,8 mL de solução 

catalítica de sulfato de prata (Ag2SO4) em H2SO4 concentrado, e procedeu-se a 

digestão em bloco digestor programado à 140 oC por 120 minutos. Após a digestão, 

obteve-se uma solução esverdeada que foi deixada na bancada para o resfriamento 

e em seguida foram medidas as absorvâncias das amostras e padrões em 
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comprimento de onda 600 nm para as amostras de faixa alta e, em comprimento de 

onda de 420 nm para as amostras de faixa baixa no espectrofotômetro digital Hach, 

modelo DR 2500. A concentração do complexo de coloração esverdeada é 

proporcional a concentração de DQO na amostra. Para o cálculo da concentração de 

DQO nas amostras foram realizadas duas curvas analíticas, de acordo com as faixas 

de concentração. Para a curva de calibração para as concentrações de faixa baixa 

foram utilizados oito padrões de biftalato de potássio (KHC8H4O4) entre 20 e 90 mg 

L-1, e para a curva de calibração para concentrações de faixa alta, nove padrões 

entre 100 e 900 mg L-1. A precisão analítica foi de ± 9%. 

 
 

5.4.3 Óxido nitroso  

 
 

O N2O foi determinado por cromatografia a gás (Shimadzu, modelo GC-17A) 

com detector de captura de elétrons (63Ni) operado a 340 oC e gás de arraste de 

argônio com 5% de metano, numa vazão de 40 mL min-1. As amostras de ar forma 

injetadas em um loop de 2 cm3 acoplado a uma válvula de 6 vias em aço inoxidável. 

A coluna de separação utilizada foi Porapak Q empacotada (80-100 mesh; 3 mm x 

3.2 m) operada a 60 oC. Foram utilizados padrões analíticos de N2O com 

concentrações de 356 e 840 ppb (White Martins). A precisão analítica foi de ± 1% (5 

réplicas de cada um dos padrões). 

 
 

5.5 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 
 
Foi realizado tratamento estatístico dos dados obtidos através das 

determinações dos compostos de N, DQO, N2O nas amostras líquidas e gasosas, e 

dos parâmetros obtidos pela sonda multiparâmetro (Hanna HI988). 

Primeiramente foi realizada a estatística descritiva, com o cálculo da média, 

desvio padrão, valores mínimos e máximos com o propósito de sintetizar os dados, 

permitindo uma visão geral da variação desses valores. Foi aplicado o teste 

Kolmogorov-Sminorv para cada uma das variáveis em estudo com intuito de testar a 

distribuição das freqüências para melhor indicar o tipo de tratamento estatístico a ser 

aplicado. Os resultados deste teste mostraram que todos os dados são não-



44 
 

 

paramétricos e, portanto, foi aplicado a correlação de Spearman para avaliar as 

associações estatísticas entre as variáveis: Fluxo de N2O, concentrações de NHx e 

de NO2
-, OD, pH e T. Foram gerados gráficos Box-Wiskers (centrados na mediana) 

para a identificação de outliers e valores extremos que interferem na 

homogeneidade da distribuição de frequência das variáveis, e por isso foram 

retirados após a confirmação desses valores duvidosos pelo teste de Grubbs,  

considerando-se um intervalo de confiança de 95%. Além disso, aplicou-se a 

estatística multivariada através da análise de Agrupamento (“cluster”, utilizando o 

método Ward e distância Euclideana), que possibilita analisar, simultaneamente, 

várias dimensões das variáveis de estudo, sendo representada graficamente através 

de um dendograma, onde os pares das variáveis foram agrupados em níveis de 

similaridade. 

Para o tratamento dos dados e análises estatísticas foram utilizados os 

programas Microsoft Excel 2007 (Windows) e Statistica 7.0 (StaSoft).  

Todos os dados encontram-se tabelados nos apêndices 9.1 e 9.2. 

 
 

5.6 CÁLCULOS DAS EMISSÕES DE N2O 

 
 
5.6.1 Taxa de emissão  

 
 
5.6.1.1 Funil invertido 

 
 

A taxa de emissão (TE) de N2O da superfície do lodo, expressa em unidade 

de massa de N2O por tempo, é calculada através do produto da vazão total de ar 

injetado (Q) no tanque de aeração pela diferença entre a concentração de N2O nas 

bolhas que afloram na superfície do lodo, amostradas pela técnica do funil invertido 

descrito na seção 5.2.1, e a concentração atmosférica, ∆[N2O]. Assim, tem-se: 

 

TE = Q × ∆[N2O]               [6] 

 

∆[N2O] = [N2O]bolhas - [N2O]ar             [7] 
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5.6.2 Fluxo de N2O 

 
 
O fluxo (F) de N2O é calculado dividindo-se a TE pela área superficial do TA (A 

= 960 m2), conforme a Equação:  

 

F = Q x ∆[N2O]                      [8] 
               A    
 

 

Sendo, portanto, expresso em unidade de massa de N2O por tempo e por 

área. 

 
 

5.7 CÁLCULO DA CONCENTRAÇÃO DE N2O NO ESGOTO  

 
 

Para determinação da concentração de N2O no meio líquido adotou-se a 

técnica do equilíbrio em headspace da seringa, a mesma descrita por Guimarães e 

De Mello (2008) para água do mar e semelhante à utilizada por Czepiel et al. (1995) 

para extração de N2O do esgoto em ETE.   

Para o cálculo da concentração de N2O no esgoto, em nmol L-1, utilizou-se a 

Equação 9 (GUIMARÃES; DE MELLO, 2008): 

 
 

Clíquido = (K0 × Chs(f)) + [(P/RT) × (Chs(f) – Chs(i))]                                [9] 

 

onde chs(f) e chs(i) são, respectivamente, as concentrações de N2O (em ppb) final 

(após agitação) e inicial (concentração de N2O no ar ambiente) no headspace da 

seringa, K0 é o coeficiente de solubilidade do N2O calculado para a temperatura e 

salinidade do esgoto (WEISS; PRICE, 1980), P a pressão atmosférica (assume-se 1 

atm), R a constante universal dos gases (0,082 L atm K-1 mol-1) e T a temperatura do 

líquido (em K) na condição de equilíbrio (adotou-se a temperatura ambiente).



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 
6.1 COMPOSTOS DE NITROGÊNIO E DQO  

 
 

Para avaliação da eficiência do tratamento de esgotos realizada na ETE 

estudada foi efetuada a caracterização química do esgoto bruto e do efluente final 

da ETE em termos de compostos de N e da DQO. As concentrações determinadas 

para esses compostos encontram-se resumidas na Tabela 3.  

 
Tabela 3. Concentração dos compostos de nitrogênio (mg N L-1) na entrada e na saída da ETE e a 
eficiência percentual de remoção da demanda química de oxigênio para cada campanha. 

a  NHx = NH3 + NH4
+   

 

 

No tratamento de esgoto por processos aeróbicos, como é o caso de lodos 

ativados, é fundamental o fornecimento de oxigênio para que os microorganismos 

possam realizar os processos metabólicos conduzindo à estabilização da matéria 

orgânica (VON SPERLING, 2002).  A DQO retrata a quantidade de oxigênio 

requerida para oxidar a matéria orgânica total, que inclui a biodegradável e a 

Entrada Saída 
Data 

NHx
a NO2

- NO3
- NT DQO NHx NO2

- NO3
- NT DQO 

Eficiência de 
remoção de 

DQO (%) 
26 jan 22 0,006 0,025 32 268 3 0,40 0,14 18 120 55 
2 fev 24 0,003 0,011 40 435 3 0,11 0,22 15 59 86 

26 mar 30 0,003 0,016 55 586 25 0,10 0,20 27 68 88 
27 abr 37 0,008 0,045 44 544 7 0,52 1,5 14 85 84 
25 mai 27 0,023 0,12 46 490 21 0,27 0,21 27 263 46 
11 jun 41 0,003 0,043 58 564 24 0,10 0,11 27 189 67 
5 jul 39 0,012 2,5 50 362 26 0,02 2,0 29 56 85 
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biologicamente inerte. Normalmente a DQO de esgoto doméstico varia de 200 e 800 

mg L-1 (JORDÃO; PESSÔA, 2005). Observa-se que a DQO média de entrada foi 460 

mg L-1, caracterizando-se, por isso, um esgoto exclusivamente doméstico com carga 

orgânica média. A eficiência média (mediana) de remoção de DQO é de 73% (84%), 

próximo ao que é esperado para o tratamento de esgoto por lodos ativados, que 

deve atuar com eficiência entre 80 e 90% (VON SPERLING, 2002).  

A concentração média de NHx (31 ± 7,4 mg N L-1) no afluente (entrada do TA) 

foi alta em relação às concentrações médias de NO2
- (0,008 ± 0,007 mg N L-1) e 

NO3
- (0,40 ± 0,92 mg N L-1). Está de acordo com o esperado, visto que as formas 

nitrogenadas predominantes neste são o NHx e o N orgânico, e os demais são 

constituintes minoritários. A concentração média de NT no esgoto afluente é de 46 ± 

9,0 mg L-1, estando dentro dos padrões para esgoto doméstico, ou seja, na faixa de 

20 a 85 mg L-1 (JORDÃO; PESSÔA, 2005). As concentrações médias de NHx (16 ± 

11 mg N L-1) no efluente (saída da ETE) são inferiores às concentrações no esgoto 

bruto, e em contrapartida, as concentrações médias de NO2
- (0,16 ± 0,17 mg N L-1) e 

NO3
- (0,63 ± 0,78 mg N L-1) são superiores às concentrações iniciais no esgoto 

bruto.  

Conforme o esgoto percorre as etapas do tratamento biológico, vão ocorrendo 

as transformações do NHx em NO2
- e este, em seguida, em NO3

-, pelas reações 

bioquímicas de nitrificação. Dessa forma as concentrações de NHx no TA (Tabela 4) 

são, em geral, menores do que as concentrações no esgoto bruto, embora ainda 

sejam superiores às concentrações de NO2
- e NO3

- no TA, visto que dentro do TA há 

o incremento de NHx resultante do N orgânico. Em contrapartida, as concentrações 

de NO2
- e NO3

- no TA são superiores às da entrada da ETE em decorrência de sua 

produção a partir da oxidação bioquímica do NHx durante a nitrificação.  

No entanto, observa-se que, na campanha de abril, quando foram registrados 

os maiores emissões de N2O para a atmosfera (Tabela 5), as concentrações de NO2
- 

no TA foram, em média, uma ordem de grandeza mais alta em relação à de NO3
-.  

Como o NO2
- é formado na primeira etapa da nitrificação gerando o N2O como 

subproduto, sua elevada concentração no tratamento secundário indica que a 

segunda etapa da nitrificação, ou seja, quando ocorre a oxidação de NO2
- à NO3

-, 

por alguma razão, está ocorrendo em menores proporções, contribuindo para o 

acúmulo de NO2
- no sistema e, consequentemente, para maiores emissões de N2O 

(AHN et al., 2010; HOOPER; TERRY, 1979). De fato, a nitritação é mais favorável 
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energeticamente para as bactérias nitrificantes que a nitratação (LEITE, 2007). Além 

disso, os valores da DQO apresentaram grande variação entre os pontos de 

amostragem nesta campanha, resultando em um alto desvio padrão para este 

parâmetro, o que indica que o esgoto no TA não estava sendo homogeneizado de 

forma adequada pela aeração.  

 

Tabela 4. Concentrações dos compostos de nitrogênio (mg N L-1) e da demanda química de oxigênio 
(mg L-1) no tanque de aeração. (n = 7) 

      *Não foram coletadas amostras de esgoto do TA nas campanhas de janeiro a março. 

 

Já nas campanhas de maio, junho e julho as concentrações de NO3
- no TA 

foram superiores às de NO2
-, em especial na última, na qual se achavam um pouco 

acima da concentração normalmente encontrada no esgoto bruto, 2,0 mg N L-1. Isso 

pode indicar que, nessas campanhas, houve condições suficientemente favoráveis à 

oxidação completa de NO2
- a NO3

-, concluindo-se ambas as etapas da nitrificação e, 

como conseqüência, foram observados os menores fluxos de N2O para a atmosfera, 

principalmente em julho (Tabela 5). 

 
 
6.2 EMISSÕES DE N2O 

 
 
6.2.1 Fluxos 

 
 

As emissões de N2O apresentaram uma variação temporal considerável entre 

os dias de campanha (Tabela 5). O menor e maior fluxo foram registrados, 

respectivamente, nas campanhas de julho e abril. Verificou-se também que em 

março houve a segunda menor emissão, que, pelo menos em parte, pode estar 

relacionada à vazão de ar injetado para aeração, que se encontrava à metade do 

valor utilizado durante as demais campanhas (2,7 x 103 m-3 h-1).  

Data* NH4
+ NO2

- NO3
- NT DQO 

27 abr 7,5 ± 3,6 0,67 ± 0,17 0,03 ± 0,003 103 ± 11,1 1289 ± 777 
25 mai 30 ± 2,0 0,24 ± 0,064 0,57 ± 0,052 55 ± 5,4 634 ± 83 
11 jun 15 ± 4,0 0,19 ± 0,038 0,39 ± 0,072 83 ± 43 110 ± 92 
5 jul 20 ± 0,50 0,16 ± 0,037 2,53 ± 0,361 37 ± 2,9 202 ± 27 
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Os dados de supersaturação relativa (SR) de N2O evidenciam a significativa 

produção deste no TA. Nas campanhas de fevereiro e abril, nas quais foram 

observados os maiores fluxos de N2O para a atmosfera, as concentrações e as 

supersaturações relativas deste no esgoto do TA também foram as maiores 

encontradas, 204 ± 113 e 7069 ±  54%, 311 ± 143 e 5388 ± 28 %, respectivamente. 

Portanto, os fluxos de N2O estão diretamente relacionados à sua produção no 

sistema de tratamento de esgoto. 

 
 

Tabela 5. Fluxos de N2O (g N2O m-2 dia-1) da superfície do esgoto no tanque de aeração, 
concentrações de N2O dissolvido (nmol L-1), concentrações de N2O dissolvido em equilíbrio com a 
atmosfera (nmol L-1) e supersaturação relativa de N2O no esgoto no tanque de aeração. (n = 7) 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Não foi possível determinar a variação diurna dos fluxos de N2O em função da 

variação da carga de N afluente, pois as campanhas foram realizadas somente no 

período da manhã, entre 9:00 e 11:00 h, devido à logística de amostragem e análise 

de N2O. Ahn et al. (2010) observaram que os menores fluxos de N2O ocorreram pela 

manhã, entre 6:00 e 12:00 h e os fluxos máximos foram registrado no início da noite. 

Esses fatos foram atribuídos à variação da carga de NT afluente, já que no período 

da manhã são esperados menores valores devido ao número reduzido de 

moradores em suas residências, e se tratando de uma ETE que atende 

exclusivamente esgoto doméstico essa variação pode ser de grande impacto nas 

emissões de N2O. Já De Mello et al. (2011) observaram que após uma descarga de 

1/3 do esgoto do TA e consecutiva entrada do mesmo volume de esgoto fresco, 

houve um aumento de até 13 vezes no fluxo de N2O, muito provavelmente pela 

carga de NT afluente, principalmente sob as formas de NHx e N orgânico. Dessa 

forma, é possível que os resultados dos fluxos de N2O na ETE estudada estejam 

Data 
Fluxo de N2O 

(g N2O m-2 dia-1) 
[N2O]esgoto 

(nmol L-1) 
[N2O]eq 

(nmol L-1) 
SR 
(%) 

26 jan 1,45 ± 0,37 275 ± 75,0 7,25 5118 ± 27 
2 fev 2,19 ± 1,12 204 ± 113 7,76 7069 ± 54 
26 mar 0,40 ± 0,07 143 ± 6,98 7,40 2866 ± 17 
27 abr 2,34 ± 0,90 311 ± 143 9,68 5388 ± 28 
25 mai 0,45 ± 0,17 104 ± 13,3 8,19 1548 ± 36 
11 jun 0,83 ± 0,15 132 ± 25,0 8,05 2865 ± 19 
5 jul 0,36 ± 0,11 69,8 ± 31,4 7,97 1311 ± 30 
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subestimados e, portanto, recomenda-se a realização estudos de 24 h de 

determinação dos fluxos de N2O de forma a verificar a representatividade das 

medidas feitas em curtos períodos do dia.  

A média (e mediana) dos fluxos de N2O no tanque de aeração da ETE de 

lodos ativados por aeração modificada é 47,8 (47,0) mg N2O m-2 h-1 (n = 7). Supondo 

que os fluxos de N2O se mantenham constantes ao longo do dia, estima-se a taxa 

de emissão diária de 1,10 x 103 g N2O, uma taxa de emissão equivalente de CO2 de 

328 kg CO2-eq dia-1 

 
 
6.2.2 Fatores de conversão e de emissão de N2O 

 
 

Os fatores de conversão (% N emitido como N2O em relação a carga de N no 

afluente ou efluente) e o fator de emissão anual per capita de N2O obtidos para o TA 

da ETE estudada para cada campanha encontram-se na Tabela 6. Com base nas 

médias da carga de esgoto bruto (170 L s-1) e da concentração de N total (46 mg N 

L-1) no afluente da ETE, estima-se que são tratados aproximadamente 676 kg N dia-1 

sendo, em média, 0,12 % deste total emitido como N2O no tanque de aeração. 

Considerando que a vazão do efluente (esgoto tratado) é a mesma do esgoto bruto, 

em relação ao N total removido (24 mg N L-1) pelo tratamento, tem-se que, em 

média, 0,21% foi emitido sob a forma N2O. A parcela de N removido, que não é 

emitida como N2O (99,8%), encontra-se incorporada ao lodo de descarte, ou é 

transferida para a atmosfera como em N2, produzido pela desnitrificação associada 

às AOB (nitrificação desnitrificante) no TA e, possivelmente, nitrificação seguida de 

desnitrificação no decantador secundário. 

O fator de conversão obtido para ETE de estudo (0,12%) é estatisticamente 

semelhante (α = 0,05) ao encontrado nos dois estudos prévios realizados no Estado 

do Rio de Janeiro (Tabela 7), que foram de 0,11% para o tratamento de lodos 

ativados por aeração prolongada de fluxo intermitente (DE MELLO et al., 2011) e 

0,14% para a ETE de lodos ativados por aeração prolongada (BROTTO et al., 2010). 

No entanto, é maior que o encontrado por Czepiel et al. (1995), i.e. de 0,035%.  
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Tabela 6. Resumo dos fatores de emissão de N2O medidos no tanque de aeração da ETE estudada.  

DP = Desvio Padrão 
 

Como observado na Tabela 7, os fatores de conversão de N2O compilados na 

literatura apresentam uma alta variabilidade.  

 
Tabela 7. Resumo dos fatores de emissão de N2O em processos de tratamento de esgoto. 

Referência g N2O pessoa-1 ano-1 g N2O Lafluente
-1 g N2O-N/g Nesgoto 

(%) 
Este estudo 8,1 8,03 x 10-5 0,12 
DE MELLO et al. 
(2011) 

8,8 8,00 x 10-5 0,11 

BROTTO et al. (2010) 13 9,00 x 10-5 0,14 
IPCC (2006) 3,2 - - 
CZEPIEL et al. (1995) 3,2 3,2 x 10-5 0.035a 
WICHT; BEIER (1995) - - 0,6 (0–14,6)b 
KIMOCHI et al. (1998) 0,42–1,9 - 0,01–0,08 
AHN et al. (2010) - - 0,01–1,8c 

a baseado no valor carga de N per capita de 16 g N dia-1. 
b variação entre 12 ETEs estudadas. 
c faixa encontrada em 25 ETEs. 

 

O maior fator de conversão e as maiores variações foram encontrados na 

Alemanha por Wicht e Beier (1995) que estudaram as emissões de N2O em 25 ETEs 

de lodos ativados e observaram que as maiores emissões ocorreram com o aumento 

da carga de N afluente. No Japão, Kimochi et al. (1998) reportaram uma faixa de 

0,01 a 0,08%, em uma ETE de lodos ativados de fluxo intermitente, em função do 

ciclo operacional entre as fases aeradas e não aeradas. Eles observaram que as 

emissões de N2O foram maiores quanto menor o período sem aeração aplicado, i.e. 

30, 60 e 90-min sem aeração. Nos Estados Unidos, Ahn et al. (2010) encontraram 

Date 
Carga de NT 

afluente  
(g N dia-1) 

Carga de NT 
efluente 
(g N dia-1) 

Carga de 
esgoto  
(L s-1) 

% NT afluente 
emitido como 

N2O 

% NT removido 
emitido como 

N2O 

FE 
(g N2O pe-1 ano-1) 

 26 jan 5,06 x 105 2,77 x 105 183 0,18 0,39 10,28 
 02 fev 7,24 x 105 2,75 x 105 212 0,19 0,30 15,53 
 26 mar 1,13 x 106 5,50 x 105 240 0,02 0,04 2,80 
 27 abr 4,68 x 105 1,43 x 105 123 0,31 0,44 16,57 
 25 mai 5,48 x 105 3,16 x 105 138 0,05 0,12 3,17 
 11 jun 7,00 x 105 3,29 x 105 141 0,07 0,14 5,91 
 5 jul 6,46 x 105 3,68 x 105 150 0,03 0,08 2,57 
 Média 6,75 x 105 3,22 x 105 170 0,12 0,21 8,12 
 DP 2,07 x 105 1,13 x 105 40.2 0,10 0,15 5,60 
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para 12 ETEs, que funcionam com remoção biológica de N, fatores de conversão 

variando de 0,01 a 1,8% em relação à carga de TKN afluente (nitrogênio total 

Kjeldahl = Norgânico + NH4
+). 

Com base na população atendida, aproximadamente 50 mil habitantes, 

estima-se um fator de emissão de N2O diário per capita na ordem de 8,1 (2,5-17) g 

N2O pessoa-1 ano-1. O FE per capta é aproximadamente 3 vezes superior àquele 

proposto pelo IPCC (2006), 3,2 (2-8) g N2O pessoa-1 ano-1, como diretriz para 

inventários de emissões de N2O para países que possuam sistemas centralizados 

de tratamento de esgoto com avançado controle dos processos de nitrificação e 

desnitrificação.  

Considerando a carga de esgoto média (170 L s-1) estima-se um fator de 

emissão por volume de esgoto tratado de 8,0 x 10-5 g N2O Lafluente
-1. Em comparação 

com o mesmo FE obtido no estudo de Czepiel et al. (1995), o estimado neste estudo 

é aproximadamente 2,5 vezes superior. Dessa forma, este é o terceiro estudo 

realizado no Brasil que apresenta FEs superiores aos propostos como diretrizes para 

inventários de emissões de N2O. 

 
 
6.2.3 Fatores de controle das emissões de N2O 

 
 

Embora se saiba que os processos microbiológicos de nitrificação e 

desnitrificação são responsáveis pela produção de N2O ainda existe grande 

incerteza em inferir a contribuição de cada um deles nas emissões ocorridas 

diretamente nas ETEs. A desnitrificação, em zonas anóxicas, tem sido considerada a 

principal fonte de N2O em processos de tratamento de esgoto (IPCC, 2006; USEPA, 

2009). No entanto, estudos mais recentes ressaltam o importante papel da 

nitrificação na geração de N2O em ETEs (KAMPSCHREUR et al., 2009), 

especialmente em tratamentos que aplicam ciclos entre condições anóxicas e 

aeróbicas, como no caso do lodos ativados de fluxo intermitente (AHN et al., 2010). 

Os processos de produção e emissão de N2O são fortemente dependentes de 

alguns parâmetros operacionais, como pH, temperatura e as concentrações de OD e 

de NO2
- (GEJLSBJERG et al., 1998; KAMPSCHREUR et al., 2009). E, dessa forma, 

existe uma grande faixa de variação das taxas de emissão de N2O tanto nos estudos 
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em ETEs, quanto nos realizados em escala laboratorial (KAMPSCHREUR et al., 

2009; RASSAMEE et al., 2011).   

Os coeficientes das matrizes de correlação dos parâmetros operacionais 

estudados e dos fluxos de N2O nas campanhas de abril à julho podem ser conferidos 

na tabela 8. Para n = 28 e p < 0,05 foram verificadas algumas correlações 

significativas. 

 
Tabela 8. Matriz dos coeficientes de correlação linear dos parâmetros operacionais estudados e dos 
fluxos de N2O nas campanhas de abril à julho (n = 28, p < 0,05). 

 Fluxo de N2O NO2
- T OD pH  

Fluxo de N2O 1.00         
NO2

- 0.61 1.00    
T 0.24 0.64 1.00   
OD 0.06 0.28 0.14 1.00  
pH -0.76 -0.34 -0.20 0.27 1.00 

 
 

A Tabela 9 apresenta os valores obtidos para cada um daqueles fatores de 

controle medidos na ETE durante as campanhas e, discute-se a seguir, a influência 

de cada um na produção e emissão de N2O em ETE de lodos ativados por aeração 

modificada estudada. 

 
Tabela 9. Parâmetros físico-químicos do esgoto no TA. (n = 7) 

Data T (oC) OD (mg L-1) pH NO2
- (mg N L-1) 

26 jan 29,9 ± 0,01 1,97 ± 0,51 6,08 ± 0,15 n.d. 
2 fev 31,4 ± 0,05 1,97 ± 0,47 6,11 ± 0,18 n.d. 
26 mar 29,7 ± 0,02 3,29 ± 1,39 6,46 ± 0,02 n.d. 
27 abr 29,0 ± 0,01 2,58 ± 0,79 6,24 ± 0,12 0,67 ± 0,17 
25 mai 26,0 ± 0,01 5,93 ± 1,07 7,00 ± 0,10 0,24 ± 0,064 
11 jun 24,7 ± 0,01 3,89 ± 1,08 6,82 ± 0,04 0,19 ± 0,038 
5 jul 25,0 ± 0,01 1,07 ± 0,55 6,89 ± 0,06 0,16 ± 0,037 
Média 28 ± 2,5 2.96 ± 1,74 6,51 ± 0,38 0,31 ± 0,23 

n.d. = não determinada. 
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6.2.3.1 Oxigênio dissolvido (OD) 

 
 

A concentração de OD é considerada um importante parâmetro operacional 

no controle da produção e emissão de N2O durante o processo de tratamento de 

esgoto. As maiores emissões de N2O e concentrações de N2O dissolvido no esgoto 

ocorreram quando as concentrações de OD no TA encontravam-se na faixa de 1,3 a 

3,4 mg L-1 (Figura 9). As menores emissões foram observadas em níveis de OD 

inferiores a 1,0 mg L-1 e superiores a 4,0 mg L-1. A Figura 9 apresenta claramente 

uma ”banda” de emissão (Figura 9a) e acúmulo (Figura 9b) de N2O no líquido em 

função da variação de OD, com pico máximo de concentração de OD próximo a 2,0 

mg L-1, que é a concentração de OD média requerida para operação do tratamento 

por lodos ativados (VON SPERLING, 2002). 

Como o N2O é um gás, espera-se que a maior parte das emissões ocorra 

pela transferência para a atmosfera em compartimentos aerados, onde podem 

acontecer as reações de nitrificação autotrófica e heterotrófica, ou ainda a 

nitrificação desnitrificante. Este fato foi observado nos estudos realizados por Ahn et 

al. (2010), Brotto et al. (2010) e De Mello et al. (2011) em ETE de lodos ativados, 

cujas emissões durante a aeração foram algumas ordens de grandeza maiores que 

nas zonas não aeradas. Esta recente observação vem de encontro ao previamente 

estabelecido, de que as maiores emissões de N2O ocorriam nas regiões anóxicas do 

tratamento de esgoto (USEPA, 2009). Como no TA da ETE estudada o sistema de 

aeração é contínuo e não apresenta zonas especificamente anóxicas, não é 

possível, portanto, diferenciar a contribuição de cada processo de produção de N2O 

nesse sistema. No entanto, sugere-se fortemente que somente as reações de 

nitrificação e nitrificação desnitrificante sejam viáveis nesse sistema devido às 

concentrações de OD registradas em todas as campanhas, não sendo possível, 

portanto, a ocorrência das reações de desnitrificação.  

Ahn et al. (2010) sugeriram em seus resultados que o N2O pode ser liberado 

em maiores quantidades quando há incompleta nitrificação, ou seja, quando o OD 

não é suficiente para a oxidação completa de NO2
- pelas NOB. Já de acordo com 

Kim et al. (2010), nessas condições aeróbias, ou ainda subaeróbias, as AOB são 

responsáveis pela redução do NO2
- e liberação de N2O e N2 e ainda, a principal 

fonte das emissões de N2O em condições nitrificantes em lodos ativados, depende 
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da etapa de desnitrificação de NO2
- realizada pelas AOB, ou seja, a nitrificação 

desnitrificante. 

 
 

a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 9. a) Fluxo de N2O (g N2O m-2 dia-1) em função da concentração de OD (mg L-1) no esgoto do 

TA. b) Concentração de N2O (nmol L-1) em função da concentração de OD (mg L-1) no esgoto do TA. 

 

Na campanha de março, a concentração média de OD no esgoto do TA foi de 

3,29 ± 1,39 mg L-1, inferior somente as de maio e junho. A concentração de N2O 

determinada no esgoto foi de 143 ± 6,98 nmol L-1 com supersaturação (SR) de 2866 
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± 490 % em relação à concentração de equilíbrio no meio líquido com a 

concentração de N2O atmosférico (325 ppb), evidenciando a significativa produção 

de N2O no sistema. No entanto, foi observado o segundo menor fluxo de N2O para a 

atmosfera. Este fato pode estar diretamente relacionado à menor vazão de injeção 

de ar no TA, que se encontrava à metade das demais campanhas, resultando então 

em menor transferência de N2O para a atmosfera através da purga. 

Na campanha de maio, quando foram registradas as maiores concentrações 

de OD no tanque de aeração e um dos menores fluxos de N2O, foi observada 

flutuação de flocos de lodo no decantador secundário, que, segundo von Sperling 

(2002), é causada pela ocorrência de reações de desnitrificação com liberação de N2 

nessa unidade, devido a falta de zonas anóxicas nas unidades precedentes, i.e. TA, 

como ocorre na ETE estudada. E, possivelmente, este fato está relacionado à menor 

eficiência na remoção de DQO registrada dentre todas as campanhas (46%).  

Na campanha de julho, na qual foram registrados os menores fluxos de N2O 

para a atmosfera (0,36 ± 0,11 g N2O m-2 dia-1), também foram observadas menores 

concentrações de OD (1,07 ± 0,55 mg L-1, SR = 1311 ± 30%) e de N2O no esgoto 

(69,8 ± 31,4 nmol L-1), além das concentrações de NO3
- serem uma ordem de 

grandeza superiores às de NO2
- no TA. Essas observações indicam que o oxigênio 

disponível foi suficiente para a oxidação completa do NO2
- à NO3

- pelas NOB, 

levando a uma menor produção e emissão de N2O, na hipótese de que o NO2
- seja o 

substrato básico à sua formação (KIM et al., 2010).  

 
 

6.2.3.2 Concentração de NO2
- 

 
 

Como o NO2
-, apresenta características simultâneas de produto, substrato e 

inibidor nas reações bioquímicas de transformação de N, ele pode ser produzido e 

consumido sob ambas condições aeróbia e anóxica, por diferentes tipos de 

microorganismos, interferindo diretamente na produção de N2O durante os 

processos de nitrificação e desnitrificação (KAMPSCHREUR et al., 2009; FOLEY et 

al., 2010).  

O aumento da concentração de NO2
- durante o tratamento de esgoto 

acompanhou paralelamente o aumento dos fluxos de N2O. A Figura 10 mostra, 
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especificamente na campanha de abril, um aumento abrupto das emissões de N2O 

para concentrações de NO2
- acima de 0,5 mg N L-1, bem como uma nítida correlação 

positiva entre estes parâmetros (r = 0,61; p < 0,05; n = 27). Foley et al. (2010) 

observaram comportamento similar na geração de N2O no TA quando as 

concentrações de NO2
- no sistema superaram 0,4 mg N L-1.  

 
a) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. a) Fluxo de N2O (g N2O m-2 dia-1) em função da concentração de NO2
- (mg N L-1) no 

esgoto do TA. b) Concentração de N2O (nmol L-1) em função da concentração de NO2
- (mg N L-1) no 

esgoto do TA. 
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Tanto as maiores concentrações de N2O dissolvido no esgoto (311 ± 143 

nmol L-1) quanto as maiores emissões para a atmosfera (2,04 ± 0,97 g N2O m-2 dia-1) 

se deram na campanha de abril, quando foram registradas as concentrações mais 

elevadas de NO2
- (0,67 ± 0,17 mg N L-1) no TA. Alguns autores também reportaram 

correlação positiva entre o acúmulo de NO2
- e a emissão elevada de N2O (FOLEY et 

al., 2010; KAMPSCHREUR et al., 2009).  

Sob condições aeróbias, sabe-se que o NO2
- pode se acumular no sistema 

quando a taxa de oxidação de NHx à NO2
- (Equação 10) é maior que a de oxidação 

de NO2
- à NO3

- (Equação 11) na nitrificação, devido à dinâmica do processo de 

tratamento (WRAGE et al., 2001): 

 
 

         ∆Go = - 275 kJ/mol N  [10]  
 

 

                   ∆Go = - 74 kJ/mol N [11] 
 

 
Em condições de T = 25 oC e pH 7, as AOB obtêm mais energia por mol de N 

oxidado do que as NOB. Isso quer dizer, em outras palavras, que enquanto houver 

NHx no sistema, as bactérias nitrificantes optarão por realizar a primeira etapa da 

nitrificação, devido ao maior ganho de energia desta e, dessa forma, o NO2
- 

acumulará no TA.  

Dessa forma, o acúmulo de NO2
- no sistema está relacionado ao processo 

incompleto de nitrificação e, consequentemente, a maiores emissões de N2O. Sendo 

assim, a concentração de NO2
- se apresenta como importante fator de controle das 

emissões desse gás no TA da ETE. 

 
 
6.2.3.3 pH 

 
 

O pH é um dos fatores mais decisivos na eficácia do tratamento de esgoto. 

Variações deste parâmetro, devido às possíveis flutuações da carga de N 
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introduzido pelos efluentes, podem causar inibição da atividade microbiana no reator 

de lodos ativados convencional (LEITE, 2007), que atua normalmente com pH na 

faixa de 6,5 a 9,0 (SPELLMAN, 2003). Durante o período de estudo, o pH no TA 

oscilou de 5,9 a 7,1. Os maiores fluxos de N2O ocorreram quando o pH se 

encontrava na faixa entre 5,9 e 6,5, e as menores emissões em pH acima de 6,5 

(Figura 11).  

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. a) Fluxo de N2O (g N2O m-2 dia-1) em função do pH no TA. b) Concentração de N2O (nmol 

L-1) em função do pH no TA. 
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Nossos resultados estão em consonância com aqueles obtidos por Thoern e 

Soerensson (1996) que, em uma planta piloto, mostraram que as maiores emissões 

de N2O se deram em pH próximo a 5,5 e valores indetectáveis em pH acima de 6,5. 

Hanaki et al. (1992) observaram um aumento da emissão de N2O com o decréscimo 

do pH 8,5 para 6,5.  

Com esses resultados pode-se inferir a nitrificação heterotrófica como 

principal mecanismo de produção de N2O na ETE estudada. Embora esta seja 

considerada a menor fonte de N2O em comparação a nitrificação autotrófica, pode 

produzir significativas quantidades de N2O sob condições de pH inferior à 6,5, 

associada à elevada concentração de OD, e disponibilidade de matéria orgânica 

(WRAGE et al., 2001), condições encontradas no tratamento de esgoto em estudo 

em todas as campanhas. 

 
 

6.2.3.4 Temperatura 

 
 

O nível da atividade bacteriana no processo de lodos ativados aumenta com o 

aumento da temperatura (SPELLMAN, 2003). Pode-se observar na Figura 12 uma 

variação temporal significativa entre os fluxos de N2O e a temperatura do esgoto. A 

temperatura do esgoto no TA variou de 24,7 a 31,4 oC. A maior delas foi verificada 

na campanha de fevereiro e a menor na de junho. Os fluxos de N2O foram mais 

elevados nas campanhas de janeiro, fevereiro e abril e, mais baixos nas de maio, 

junho e julho. Por razões operacionais, a vazão de ar na campanha de março foi 

metade em relação aquela dos demais meses, o que explica o baixo fluxo de N2O 

nesta campanha. Observa-se que há uma forte tendência entre os dois parâmetros, 

com exceção de março, quando a emissão de N2O foi a segunda menor registrada.  

Os dados de fluxos de N2O e temperatura do esgoto foram examinados por 

correlação de Spearman para se verificar a dependência das emissões em relação à 

temperatura. Os dados de fluxo do mês de março foram excluídos do cálculo face a 

vazão de ar diferenciada das demais campanhas. A vazão de ar injetado no TA foi a 

mesma nas demais campanhas e, portanto, este importante fator de controle não 

exerceu influência entre as variações de fluxo de N2O. Dessa forma, foi observada 

uma correlação estatisticamente significativa entre os dois parâmetros (r = 0,62, n = 

6). Por outro lado, Ahn et al. (2010) e Czepiel et al. (1995) não encontraram 
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correlação entre a temperatura e os fluxos de N2O tanto em zonas aeradas quanto 

nas não-aeradas em ETEs de lodos ativados em climas subtropical e temperado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Correlação entre os fluxos de N2O (g N2O m-2 dia-1) e da temperatura (oC) do esgoto do TA 

durante as campanhas.   

 

Gejlsbjerg et al. (1998) investigaram o efeito da temperatura em experimentos 

em escala laboratorial e concluíram que temperaturas elevadas apresentam um 

maior efeito na oxidação do NH4
+ do que na oxidação do NO2

- durante a nitrificação, 

levando ao acúmulo deste último no sistema. Schimidt (2003) expõe que a elevada 

energia de ativação da oxidação do NH4
+ (68 kJ mol-1) faz com que este processo 

seja mais dependente da temperatura. E segundo Kim et al. (2010), as emissões de 

N2O sob condições nitrificantes em lodos ativados está diretamente relacionada à 

etapa de oxidação de NH4
+ pelas AOB e não depende da oxidação de NO2

- pelas 

NOB. 
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7 CONCLUSÃO 

 
 

As emissões de N2O apresentaram uma variação temporal durante os dias de 

campanha. A baixa emissão registrada em março pode ser explicada em virtude da 

baixa vazão de ar injetado para aeração nesse dia, que foi a metade do valor 

registrado nas demais campanhas.  

Com o estudo dos fatores de controle associados às emissões de N2O em 

ETE de lodos ativados, verificou-se que: 

• A aeração atua como o principal processo, exclusivamente físico, 

responsável pela transferência do N2O do meio aquoso para a atmosfera no TA do 

tratamento de lodos ativados.  

• O OD é um importante fator no processo de produção de N2O, pois 

dependendo da sua concentração podem ocorrer processos completos ou 

incompletos de nitrificação, sendo este último responsável pela maior geração de 

N2O em processos de lodos ativados;   

• A temperatura também é um fator importante, varia sazonalmente e não 

pode ser controlado no tratamento de esgoto por lodos ativados. Os resultados 

mostraram correlação estatisticamente significativa entre os fluxos de N2O e a 

temperatura do esgoto e, sugere-se que países de clima tropical possam contribuir 

com maiores emissões de N2O em ETEs do que os de clima temperado. 

• O aumento dos fluxos de N2O seguiu paralelamente ao aumento da 

concentração de NO2
- durante o tratamento de esgoto. A hipótese é que o acúmulo 

de NO2
- leva à nitrificação heterotrófica incompleta, contribuindo para maiores 

emissões de N2O para a atmosfera. 
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• O pH é um importante fator de controle na eficácia do tratamento de esgoto 

e, de acordo com os resultados, é preferível que o reator de lodos ativados atue com 

condições neutra à alcalina de pH, visto que maiores emissões ocorreram na faixa 

ácida.  

 

As condições de maiores emissões de N2O foram: elevadas concentrações de 

OD (OD ≥ 2,0 mg L-1), pH inferior a 6,5 e disponibilidade de matéria orgânica 

(DQOmédia = 460 mg L-1) que sugerem a nitrificação heterotrófica como o principal 

mecanismo de produção de N2O no TA da ETE estudada. As diretrizes de 2006 do 

IPCC e o inventário das emissões dos GEE da USEPA apontam o processo de 

desnitrificação, como a dominante fonte de N2O em ETEs. No entanto, não se pôde 

obter essa relação no tratamento estudado, visto que a configuração do TA da ETE 

não inclui zonas anóxicas, onde ocorrem as etapas da desnitrificação. 

Garantir a eficiência do tratamento de esgoto é fundamental para minimizar as 

emissões de N2O mantendo-se condições favoráveis para que ocorram completas 

reações de nitrificação. Como o processo de tratamento de esgotos por lodos 

ativados consome grande quantidade de energia para a aeração do sistema e, além 

disso, os resultados mostram um grande impacto da taxa de aeração nas emissões 

de N2O, recomenda-se um controle apropriado da injeção de ar no TA. Com isso, o 

oxigênio fornecido deverá ser suficiente para atender a oxidação da matéria 

orgânica a fim de se obter um tratamento mais eficiente em termos de consumo de 

energia e minimizar as emissões de N2O, com ocorrência das reações de nitrificação 

completas e, em casos específicos, também de completa desnitrificação. 

Os fatores de emissão de N2O per capita, por vazão de esgoto tratado, pela 

carga de entrada de N total e pela carga de N total  removido na ETE são, 

respectivamente: 8,1 g N2O pessoa-1 ano-1, 8,03 x 10-5 g N2O Lefluente
-1, 0,12% e 

0,21%.  

Esses FEs são superiores ao proposto pelo IPCC como estimativa de 

emissões de N2O para países que possuam sistemas centralizados de tratamento de 

esgoto com avançado controle dos processos de nitrificação e desnitrificação. No 

entanto, acredita-se que os dados das emissões possam ser considerados 

subestimados, já que foram obtidos em um período de menor carga de N total 

afluente, o horário da manhã. Dessa forma, recomenda-se a realização estudos de 

24 horas de determinação dos fluxos de N2O de forma a se verificar a 
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representatividade das medidas feitas em curtos períodos do dia. Recomenda-se 

ainda a determinação do N total no lodo de descarte e dos fluxos de N2O no mesmo 

para se fechar o ciclo de N no tratamento secundário de esgotos.  

Embora esta pesquisa apresente relevante contribuição aos estudos das 

emissões de N2O, em especial por ser o primeiro a estudar os fatores de controle 

dessas emissões diretamente em ETEs em país de clima tropical, ainda há a 

necessidade de se ampliar os estudos, para outras ETEs, incluindo sistemas 

tratamento de esgoto diferenciado aos previamente estudados: lodos ativados por 

aeração prolongada, lodos ativados por aeração prolongada de fluxo intermitente e 

lodos ativados por aeração modificada. Com isso, será possível obter uma relação 

direta entre a eficiência de cada tipo de tratamento e a emissão de N2O proveniente 

destes, além de ampliar os dados dos fatores de controle das emissões. Assim será 

possível inferir a melhor faixa de operação de cada parâmetro em cada tipo de 

tratamento e o processo de tratamento de esgoto mais adequado, não apenas em 

relação à remoção de matéria carbonácea, mas também em termos de produção e 

emissão de N2O. E mais além, será possível também estimar a contribuição dos 

processos de tratamento de esgoto para as emissões globais desse GEE, cujas 

incertezas associadas ainda são altas, e propor um FE de N2O oriundo de ETEs 

para países de clima tropical, tendo o Brasil como exemplo.   
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n.d. = não determinado. 
*outlier identificado pelo Box&Wiskers e pelo Teste de Grubbs (n=48; Gcal (3.93) > Gtab (2,94)) 
considerando-se intervalo de confiança de 95%. 

 

9.1 DADOS DE N2O 

 

Data Ponto Fluxo FE FE FE [N2Oesgoto] [N2O]eq 

  g N2O m-2 dia-1 (g N2O Lesgoto
-1) x 104 g N2O pe-1 ano-1 (g N2O-N)/g N (%) nM nM 

26 jan 1 1,75 1,06 12,39 0,21 311,52 7,25 
26 jan 2 1,42 0,86 10,03 0,17 295,89 7,25 
26 jan 3 1,07 0,65 7,56 0,13 315,52 7,25 
26 jan 4 1,03 0,62 7,27 0,12 324,88 7,25 
26 jan 5 1,08 0,66 7,64 0,13 338,51 7,25 
26 jan 6 1,93 1,17 13,66 0,23 201,45 7,25 
26 jan 7 1,89 1,15 13,41 0,23 139,20 7,25 
02 fev 1 3,61 1,89 25,52 0,30 319,63 7,75 
02 fev 2 3,34 1,75 23,66 0,28 310,38 7,75 
02 fev 3 2,96 1,55 20,98 0,25 297,18 7,75 
02 fev 4 2,22 1,17 15,74 0,19 197,54 7,75 
02 fev 5 1,94 1,01 13,70 0,16 184,40 7,75 
02 fev 6 0,71 0,37 5,02 0,06 59,41 7,77 
02 fev 7 0,58 0,31 4,12 0,05 56,47 7,77 
26 mar 1 0,50 0,23 3,54 0,03 156,25 7,40 
26 mar 2 0,45 0,21 3,16 0,02 143,18 7,40 
26 mar 3 0,43 0,20 3,03 0,02 142,10 7,40 
26 mar 4 0,41 0,19 2,87 0,02 141,56 7,40 
26 mar 5 0,36 0,17 2,54 0,02 142,98 7,40 
26 mar 6 0,29 0,14 2,07 0,02 134,85 7,40 
26 mar 7 0,34 0,16 2,40 0,02 n.d. n.d. 
27 abr 1 1,15 1,04 8,17 0,15 315,98 9,67 
27 abr 2 1,70 1,54 12,04 0,22 281,01 9,68 
27 abr 3 2,07 1,87 14,63 0,27 295,69 9,68 
27 abr 4 2,08 1,88 14,73 0,27 271,34 9,68 
27 abr 5 2,28 2,06 16,12 0,30 276,35 9,68 
27 abr 6 2,95 2,67 20,90 0,39 425,51 9,68 
27 abr 7 4,15* 3,75* 29,38* 0,54* 661,77* 9,68 
25 mai 1 0,80 0,64 5,65 0,09 130,26 8,31 
25 mai 2 0,25 0,20 1,78 0,03 112,62 8,31 
25 mai 3 0,46 0,37 3,24 0,05 98,70 8,31 
25 mai 4 0,39 0,31 2,76 0,04 92,50 8,31 
25 mai 5 0,51 0,41 3,58 0,06 93,61 8,31 
25 mai 6 0,25 0,20 1,80 0,03 99,13 8,31 
25 mai 7 0,48 0,39 3,41 0,05 103,36 7,49 
11 jun 1 1,06 0,83 7,48 0,09 159,87 8,05 
11 jun 2 0,89 0,70 6,27 0,08 168,80 8,05 
11 jun 3 0,94 0,74 6,68 0,08 145,35 8,05 
11 jun 4 0,89 0,70 6,33 0,08 118,51 8,05 
11 jun 5 0,55 0,43 3,90 0,05 120,09 8,05 
11 jun 6 0,70 0,55 4,92 0,06 107,85 8,05 
11 jun 7 0,82 0,65 5,80 0,07 107,45 8,05 
05 jul 1 0,29 0,22 2,07 0,03 84,03 7,97 
05 jul 2 0,49 0,37 3,48 0,05 89,81 7,97 
05 jul 3 0,42 0,31 2,99 0,04 91,88 7,97 
05 jul 4 0,44 0,33 3,13 0,04 87,95 7,97 
05 jul 5 0,43 0,32 3,02 0,04 8,36 7,97 
05 jul 6 0,30 0,22 2,11 0,03 81,46 7,97 
05 jul 7 0,16 0,12 1,16 0,02 45,41 7,97 
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n.d. = não determinado. 
*outlier identificado pelo Box&Wiskers e pelo Teste de Grubbs (n=48; Gcal (3.93) > Gtab (2,94)) 
considerando-se intervalo de confiança de 95%. 

 

9.2 DADOS DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

Data Ponto NHx NO2
- NO3

- Nt DQO T OD pH 

  mg-N L-1 mg-N L-1 mg-N L-1 mg L-1 mg L-1 oC mg L-1  

26 jan 1 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 29,9 2,20 5,95 
26 jan 2 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 29,9 2,36 5,95 
26 jan 3 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 29,9 2,20 5,95 
26 jan 4 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 29,9 2,62 6,02 
26 jan 5 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 29,9 1,77 6,09 
26 jan 6 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 29,9 1,27 6,28 
26 jan 7 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 29,9 1,39 6,31 
02 fev 1 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 31,4 2,20 5,90 
02 fev 2 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 31,4 2,73 5,94 
02 fev 3 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 31,4 2,20 5,98 
02 fev 4 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 31,4 2,03 6,07 
02 fev 5 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 31,4 1,60 6,13 
02 fev 6 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 31,3 1,71 6,36 
02 fev 7 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 31,3 1,33 6,37 
26 mar 1 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 29,7 4,81 6,48 
26 mar 2 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 29,7 4,70 6,45 
26 mar 3 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 29,7 3,90 6,46 
26 mar 4 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 29,7 3,40 6,44 
26 mar 5 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 29,7 2,97 6,44 
26 mar 6 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 29,7 2,42 6,43 
26 mar 7 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. 29,7 0,84 6,50 
27 abr 1 4,1 0,48 0,037 97,5 713 29,0 3,33 6,29 
27 abr 2 5,3 0,56 0,035 99,5 899 29,0 2,52 6,15 
27 abr 3 5,6 0,62 0,029 89,5 1085 29,0 2,78 6,11 
27 abr 4 7,1 0,68 0,032 110,5 931 29,0 3,00 6,12 
27 abr 5 6,4 0,79 0,035 108,0 948 29,0 3,40 6,21 
27 abr 6 9,5 0,97* 0,035 95,5 1480 29,0 2,13 6,30 
27 abr 7 14,7 0,59 0,032 122,5 2967 28,9 0,92 6,47 
25 mai 1 32,7 0,22 0,579 59,5 620 26,0 4,75 6,84 
25 mai 2 30,8 0,12 0,602 63,5 736 26,0 5,90 6,87 
25 mai 3 30,8 0,18 0,561 53,5 760 26,0 6,70 7,14 
25 mai 4 29,5 0,29 0,626 50,5 553 26,0 6,98 6,99 
25 mai 5 28,8 0,29 0,563 58,0 627 26,0 6,89 7,01 
25 mai 6 28,8 0,27 0,593 50,5 581 26,0 6,34 7,04 
25 mai 7 26,4 0,27 0,463 49,5 563 26,0 3,95 7,10 
11 jun 1 10,4 0,13 0,523 92,0 1083 24,7 2,77 6,76 
11 jun 2 13,5 0,19 0,397 28,0 1100 24,7 3,88 6,78 
11 jun 3 11,7 0,23 0,398 30,0 1074 24,7 4,54 6,80 
11 jun 4 14,8 0,15 0,363 147,0 1229 24,7 5,12 6,83 
11 jun 5 17,0 0,21 0,407 74,0 930 24,7 5,04 6,86 
11 jun 6 19,8 0,23 0,356 100,5 1157 24,7 3,95 6,86 
11 jun 7 20,8 0,17 0,284 111,5 1128 24,7 1,95 6,88 
05 jul 1 19,0 0,13 2,008 39,5 225 25,0 0,76 6,80 
05 jul 2 19,0 0,19 2,197 35,5 240 25,0 1,31 6,82 
05 jul 3 19,0 0,17 2,489 35,5 222 25,0 1,72 6,85 
05 jul 4 20,0 0,19 2,578 33,0 171 25,0 1,47 6,97 
05 jul 5 20,0 0,19 2,499 39,0 180 25,0 1,45 6,90 
05 jul 6 20,0 0,17 2,887 36,0 194 25,0 0,79 6,89 
05 jul 7 19,5 0,09 3,049 41,5 179 25,0 0,00 6,98 


