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RESUMO 

 

O óxido nitroso (N2O) é um dos principais gases do efeito estufa e a principal fonte de óxido 

nítrico na estratosfera, contribuindo de forma indireta para o consumo do ozônio 

estratosférico. O tratamento de esgotos é uma fonte antrópica de N2O, cuja contribuição é 

quantitativamente considerada de menor relevância, entretanto, pouco se sabe sobre a real 

contribuição dessas emissões em virtude da grande variabilidade reportada nos fatores de 

emissão (FEs), balizados na carga de nitrogênio total (NT) afluente, tanto oriundo de estudos 

realizados em escala real quanto laboratorial. As diretrizes de 2006 do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas para inventários nacionais de gases do efeito 

estufa propõem como FE 3,2 (2-8) g N2O pessoa
-1

 ano
-1

 para o caso de Estações de 

Tratamento de Esgotos (ETEs) com processos de nitrificação e desnitrificação controlados. O 

objetivo do presente estudo foi avaliar a relação entre alguns parâmetros operacionais, tais 

como concentração de NT afluente à ETE (especialmente NH4
+
), demanda química de 

oxigênio (DQO) e concentração de oxigênio dissolvido (OD), com as emissões de N2O do 

tanque de aeração de uma ETE localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro. O 

processo de tratamento de esgotos empregado é o sistema de lodos ativados convencional com 

aeração realizada de forma diferenciada por zonas. As emissões de N2O foram determinadas 

mensalmente, sempre na parte da manhã, no período de janeiro a junho de 2010 ao longo das 

seis zonas dos quatro tanques de aeração que a ETE possui em funcionamento. A média das 

emissões de N2O determinada durante o período de estudo foi 1,11 kg N dia
-1

, o que 

corresponde a 0,02% da carga de NT afluente. As emissões de N2O foram menores no período 

de verão do que no inverno e positivamente correlacionadas (r = 0,90; n = 6; P < 0,01) com as 

concentrações de NH4
+
 afluente à ETE. Em relação às concentrações de DQO e OD, as 

maiores emissões de N2O ocorreram em regiões de baixas concentrações de DQO e 

concentrações de OD superiores a 2,0 mg L
-1

, sendo a maior emissão média de N2O 

determinada em OD próximo a 3,0 mg L
-1

. A redução da carga orgânica ao longo das zonas e 

o aumento gradual da concentração de OD contribuem de forma direta para as maiores 

emissões de N2O, em razão da maior disponibilidade de OD para ambas as reações de 

oxidação da matéria orgânica e nitrificação e, consequentemente, maior produção e emissão 

de N2O. As eficiências de remoção de demanda bioquímica de oxigênio (DBO), DQO e NT 

foram 97%, 93% e 80%, respectivamente. O FE médio, balizado na população atendida, foi 

2,5 vezes menor do que o proposto pelas diretrizes de 2006 do Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas para inventários de emissões de N2O em ETEs com processos de 

nitrificação e desnitrificação controlados. Portanto, os resultados sugerem que o processo de 

lodos ativados convencional empregado na ETE de estudo é bastante eficiente na remoção da 

carga orgânica e NT e, além disso, no que tange as menores emissões de N2O quando 

comparado a outros sistemas empregados nas ETEs estudadas no Brasil e em estudos 

desenvolvidos no exterior. Sugere-se que tal eficiência esteja relacionada à utilização de 

aeração suficiente e diferenciada por zonas, que proporciona condições favoráveis aos 

processos microbiológicos de oxidação da matéria orgânica e aos processos de nitrificação 

completos, mesmo nas condições de elevadas concentrações de DBO, DQO e de NT 

(especialmente NH4
+
), como observado no período de inverno. 

 

Palavras chave: tratamento de esgotos. lodos ativados. óxido nitroso. fatores de emissão.  
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ABSTRACT 

 

Nitrous oxide (N2O) is a major greenhouse gas and the main source of nitric oxide in the 

stratosphere, contributing indirectly to consumption of the stratospheric ozone. Wastewater 

treatment is an anthropogenic source of N2O, whose contribution is considered to be 

quantitatively of minor importance. However, little is known about the actual contribution of 

these emissions due to the wide variability reported in the emission factors (EFs), based on 

amount of N2O emitted relative to the influent total nitrogen (TN) load, both from full-scale 

and laboratory-scale studies. The 2006 guidelines of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change for national inventories of greenhouse gases as proposed EF 3.2 (2-8) g N2O person
-1

 

yr
-1

 for the case of advanced centralized wastewater treatment plants (WWTPs) with 

controlled nitrification and denitrification steps. The aim of this study was to evaluate the 

relationship between some operational parameters, such as TN concentration (especially 

NH4
+
), chemical oxygen demand (COD) and dissolved oxygen (DO) concentrations, on N2O 

emissions from the aeration tank of a WWTP located in the metropolitan region of Rio de 

Janeiro, Southeast Brazil. The wastewater treatment employed is conventional activated 

sludge process with a differentiated aeration system. The entire aeration system consists of 

four adjacent aeration tanks with six zones each. N2O emissions were measured monthly in 

the period from January to June 2010, always in the morning, over the six zones of the four 

aeration tanks. The average N2O emission was 1.11 kg N day
-1

 corresponding to 0.02% of the 

influent TN load. N2O emissions were lower in summer than winter and were positively 

related (r = 0.90; n = 6; P < 0.01) with influent NH4
+ 

concentrations. Regarding the COD and 

DO concentrations, the highest N2O emissions occurred in regions of low concentrations of 

COD and DO concentrations above 2.0 mg L
-1

, with the highest average emission of N2O in 

DO concentration close to 3.0 mg L
-1

. The reduction of the organic load along the zones and 

gradually increase the DO concentration, contributes directly to higher N2O emissions, due to 

the greater availability of DO for both the oxidation of organic matter and nitrification, and 

consequently higher production and emission of N2O. The removal efficiencies of biological 

oxygen demand (BOD), COD and TN were 97%, 93% and 80%, respectively. The average 

EF calculated from population served was 2.5 lower than that proposed by the IPCC for N2O 

emission inventories in WWTPs with controlled processes of nitrification and denitrification. 

Therefore, the results suggest that the process employed in the WWTP study is very efficient 

in removing the organic load and TN, and in addition, with smaller N2O emissions when 

compared to other systems studied in Brazil and those available in literature. It is suggested 

that this efficiency is related to the use of aeration sufficiently to promote conditions 

favorable for the microbial oxidation of organic matter and complete nitrification, even under 

conditions of high BOD, COD and TN concentrations (especially NH4
+
), as observed during 

winter. 

 

Keywords: wastewater treatment. activated sludge. nitrous oxide. emission factors.  
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1 INTRODUÇÃO   

 

O óxido nitroso (N2O) possui grande importância ambiental em função do papel que 

desempenha na química e física da atmosfera. Na troposfera, é um dos principais gases do 

efeito estufa e possui potencial de aquecimento 300 e 15 vezes superior ao do dióxido de 

carbono (CO2) e metano (CH4), respectivamente (IPCC, 2001). Nesta camada da atmosfera é 

estável com um tempo de residência de aproximadamente 114 anos (IPCC, 2001). O principal 

sumidouro do N2O é na estratosfera, onde uma parcela equivalente a 4% dele é convertida a 

óxido nítrico (NO) através das reações com átomos de oxigênio excitado - O(
1
D) (ABBAT; 

MOLINA, 1993; CRUTZEN, 1979; McELROY, 2002). O NO é um dos principais gases 

responsáveis pelo consumo do ozônio (O3) estratosférico (RAVISHANKARA; DANIEL; 

PORTMAN, 2009). Segundo Ravishankara, Daniel e Portman (2009), o N2O se tornará a 

principal substância emitida por atividades antrópicas que mais danos causará a camada de O3 

ao longo do século XXI, superando os clorofluorcarbonetos (CFCs). 

Nos últimos 30 anos, as concentrações de N2O na atmosfera vêm crescendo de forma 

constante e na ordem de 0,25% ano
-1

 (IPCC, 2007). Em 2006, cerca de 45% do total global de 

N2O emitido para a atmosfera foi originado de fontes antrópicas, sendo a agricultura 

responsável por aproximadamente 2/3 do total dessas emissões (SYAKILA; KROEZE, 2011). 

Atualmente sua concentração atmosférica é aproximadamente 325 ppb (NOAA, 2012), 

representando um aumento de 20% se comparado ao período pré-industrial (FLÜCKIGER et 

al., 1999; IPCC, 2007). Outra fonte antrópica deste gás são os processos de tratamento de 

esgotos, cuja contribuição é quantitativamente considerada de menor relevância (IPCC, 2006; 

USEPA, 2011), entretanto, pouco se sabe sobre a real contribuição dessas emissões em 

virtude da grande variabilidade observada nos fatores de emissão, balizados na carga de 

nitrogênio total (NT) afluente, disponíveis na literatura, oriundos de estudos realizados tanto 

em escala real (0-25%) (KAMPSCHREUR et al., 2009; LAW et al., 2012a) quanto 

laboratorial (0-95%) (KAMPSCHREUR et al., 2009). 

Para inventários de emissão de N2O de Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs), o 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) propõe o uso do fator de emissão (FE) 

3,2 g N2O pessoa
-1

 ano
-1

 para ETEs com processos de nitrificação e desnitrificação 

controlados (IPCC, 2006), baseado em apenas um estudo, cujo trabalho foi realizado por 

Czepiel, Crill e Harriss (1995)
 
em uma ETE de lodos ativados localizada na cidade de 

Durham, uma região de clima temperado no nordeste dos Estados Unidos. Entretanto, a 

United States Environmental Protection Agency (US-EPA) adota o FE 7,0 g N2O pessoa
-1
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ano
-1

 para o caso de ETEs com processos de desnitrificação intencional, e o FE 3,2 g N2O 

pessoa
-1

 ano
-1

 para ETEs com processos de desnitrificação não intencional (USEPA, 2011). 

Basicamente, a produção de N2O em sistemas de tratamento de esgotos está associada 

aos mesmos processos microbiológicos de nitrificação e desnitrificação que ocorrem em 

ambientes naturais (LAW et al., 2012a; WRAGE et al., 2001). No entanto, os mecanismos 

que conduzem à formação do N2O são ainda amplamente discutidos na literatura oriundos de 

estudos realizados em sua maioria em escala laboratorial (KIM et al., 2010; LAW et al., 

2012b; RASSAMEE et al., 2011; WUNDERLIN et al., 2012). No caso de ETEs com sistemas 

de lodos ativados, apesar de, em escala real, ainda não haver um completo entendimento dos 

mecanismos que levam à emissão de N2O, em estudo realizado em 12 ETEs localizadas nos 

Estados Unidos, Ahn et al. (2010) indicaram que elevadas concentrações de amônio (NH4
+
), 

nitrito (NO2
-
) e oxigênio dissolvido (OD), no tanque de aeração, estão positivamente 

correlacionadas com as emissões de N2O. Lotito et al.
 
(2012) complementam, através de 

estudo realizado em escala piloto, que a conversão de NH4
+
 a N2O está fortemente relacionada 

a parâmetros operacionais, tais como carga de nitrogênio, idade do lodo e concentração de 

OD. 

Em virtude da ausência de informações relativas às emissões de N2O em ETEs 

localizadas em países de clima tropical, deu-se início a uma pesquisa que vem sendo realizada 

desde outubro de 2007, com o objetivo de determinar os principais fatores operacionais 

responsáveis pela intensificação na produção e emissão de N2O em ETEs de lodos ativados, 

com vistas à busca de soluções para atenuação das emissões de N2O nesses sistemas.  

O presente estudo é o quarto trabalho realizado por nosso grupo da Universidade 

Federal Fluminense (UFF) em parceira com a Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) em 

ETEs de lodos ativados localizadas no Brasil (BROTTO et al., 2010; BROTTO, 2011; DE 

MELLO et al., 2013). Os estudos anteriores realizados por nosso grupo mostraram influência 

direta da aeração, idade do lodo e mudanças intermitentes entre condições anóxicas e aeróbias 

com as maiores emissões de N2O. Brotto et al. (2010) verificaram que 90% do total das 

emissões de N2O de uma ETE de lodos ativados com aeração prolongada foram oriundos do 

tanque de aeração. Brotto (2011) verificou, em estudo realizado em uma ETE de lodos 

ativados com aeração modificada (reduzida idade do lodo; 3 dias), a influência da idade do 

lodo no processo de nitrificação, com maiores emissões de N2O nos meses caracterizados pelo 

acúmulo de NO2
-
 no tanque de aeração, relativos à obtenção de processos de nitrificação 

incompletos. De Mello et al. (2013) estimaram, através de estudo realizado em uma ETE de 

lodos ativados com aeração intermitente (ciclos de 60 minutos de aeração e 30 minutos de 
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não-aeração), que uma faixa entre 50 a 75% da produção líquida de N2O foi emitida para a 

atmosfera durante a etapa de aeração (condição aeróbia), em razão da produção e acúmulo de 

N2O durante a etapa de não-aeração (condição anóxica).  

                         

1.1 OBJETIVOS  

 

1.1.1 Objetivo geral  

 

O presente estudo teve como objetivo determinar a magnitude das emissões de N2O no 

tanque de aeração de uma ETE que utiliza o sistema de lodos ativados convencional, e avaliar 

a sua relação com alguns parâmetros operacionais, tais como concentração de NT afluente à 

ETE (especialmente NH4
+
), e com a demanda química de oxigênio (DQO) e concentração de 

OD no tanque de aeração.  

 

1.1.2 Objetivos específicos  

 

1. Determinar a quantidade de N2O emitida em cada zona (com quantidades diferentes de 

difusores de ar) dos tanques de aeração que a ETE possui em funcionamento. 

 

2. Inferir processos de produção de N2O (nitrificação ou desnitrificação) no sistema de 

tratamento de esgotos estudado a partir de correlações entre as emissões de N2O e as demais 

formas de nitrogênio inorgânico presentes no efluente da ETE.  

  

3. Relacionar as emissões médias de N2O ao longo do período de estudo com a concentração 

de NT afluente à ETE, especialmente concentrações de NH4
+
.  

 

4. Relacionar as emissões médias de N2O ao longo das zonas com a variação da concentração 

de OD e DQO expressa como variável significativa da matéria carbonácea. 

 

5. Comparar o FE obtido na ETE de estudo com o obtido por Czepiel, Crill e Harriss (1995) e 

recomendado pelo IPCC (2006) como referência de FE para inventários nacionais de 

emissões de N2O de ETEs. Comparar também com os valores obtidos em outras ETEs de 

estudo do nosso grupo de pesquisa (BROTTO et al., 2010; BROTTO, 2011; DE MELLO et 

al., 2013) e presentes na literatura (LAW et al., 2012a). 
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2 BASE TEÓRICA  

 

2.1 ÓXIDO NITROSO 

 

2.1.1 Evolução na Atmosfera 

 

As estimativas das concentrações de N2O na atmosfera anteriores ao ano de 1976 são 

obtidas principalmente através da análise de testemunhos de gelo, que apresentam um rico 

registro das mudanças climáticas e a sua interferência no comportamento das concentrações 

de N2O (FLÜCKIGER et al., 1999).  

Um perfil diretamente proporcional à temperatura é observado no comportamento das 

concentrações de N2O ao longo dos últimos 40000 mil anos, com menores concentrações 

observadas durante períodos de menores temperaturas e maiores concentrações em 

temperaturas mais elevadas (FLÜCKIGER et al., 1999). Tal perfil é coerente com os 

fundamentos da cinética química (CASTELLAN, 1986), uma vez que o N2O é produzido 

principalmente por vias microbiológicas fortemente dependentes da temperatura e, portanto, o 

aumento da temperatura é o responsável pelo aumento da cinética das reações de produção 

desse gás.  

As concentrações de N2O na atmosfera aumentaram substancialmente na transição do 

último período glacial para o início da época do Holoceno, atingindo uma concentração de 

aproximadamente 270 ± 5 ppb em torno de 11 mil anos antes do presente (FLÜCKIGER et 

al., 1999). A Figura 1 mostra que essa concentração permaneceu relativamente estável por um 

período de tempo compreendido entre os anos de 1400 e 1750, relativo ao período pré-

industrial (FLÜCKIGER et al., 1999), com uma pequena redução no início do século XIX 

relacionada principalmente a menores temperaturas observadas durante esse período (Figura 

2) (D’ARRIGO et al., 1999) e, aumento significativo em meados da década de 60, atingindo 

uma concentração aproximada em torno de 293 ppb (MACHIDA et al., 1995) e, associadas 

principalmente ao incremento das emissões de N2O relacionadas às interferências antrópicas, 

principalmente as atividades agropecuárias (SYAKILA; KROESE, 2011).  
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Figura 1. Concentrações de N2O na atmosfera ao longo dos últimos 250 anos obtidos pela análise de 

testemunhos de gelo coletados na Antártida. 

Fonte: MACHIDA et al., 1995, adaptado.  

 

 

Figura 2. Reconstrução das temperaturas anuais do hemisfério norte (expressas pelas diferenças com relação às 

médias do período de 1951-1980) através de modelos de simulação.  

Fonte: D’ARRIGO et al., 1999, adaptado. 

 

Nos últimos 30 anos, a concentração de N2O na atmosfera apresentou um perfil 

constante e crescente da ordem de 0,25% ano
-1

 (IPCC, 2007), com concentração atmosférica 

atual de aproximadamente 325 ppb (Figura 3) (NOAA, 2012), e ausência de qualquer 

estimativa de redução deste panorama durante todo o século XXI. O controle das atividades 

humanas responsáveis pelo incremento das emissões de N2O ainda continuam não 

regulamentadas pelo Protocolo de Montreal e suas revisões posteriores, o que deve ser então, 
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futuramente, motivo de preocupação em razão de sua importância associada ao seu crescente 

aumento na atmosfera (RAVISHANKARA; DANIEL; PORTMAN, 2009). 

 

 

Figura 3: Concentrações de N2O na atmosfera ao longo dos últimos 30 anos. 

  Fonte: NOAA, 2012, adaptado. 

 

2.1.2 Importância na Atmosfera 

 

Na troposfera, o N2O é o terceiro gás permanente, em concentração, responsável pela 

intensificação do efeito estufa, no entanto, o primeiro em relação ao potencial de aquecimento 

global, com valores por molécula do gás na ordem de 300 e 15 vezes superiores ao CO2 e 

CH4, respectivamente (IPCC, 2007). Em razão de sua geometria molecular, o N2O é capaz de 

absorver a radiação infravermelha que é emitida pela superfície da Terra, com bandas de 

absorção de infravermelho em duas regiões próximas a 4,0 e 8,0 µm (Figura 4) (LUTGENS; 

TARBUCK, 1998). Considerando a taxa de crescimento e o acúmulo atmosférico de N2O na 

troposfera em razão de sua relativa estabilidade, tempo de residência de aproximadamente 

114 anos (IPCC, 2001), a contribuição da força radiativa do N2O estimada para o período de 

1750 a 2005 foi de +0,16 W m
-2

, o que representa 6% relativo à contribuição total (+2,63 W 

m
-2

) (IPCC, 2007), sendo assim responsável por 6% do efeito estufa (Tabela 1).  
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Figura 4. Absortividade do N2O na troposfera em razão do comprimento de onda. 

            Fonte: TOLENTINO; ROCHA FILHO, 1998, adaptado. 

   

Tabela 1. Estimativas da média global da força radiativa para o CO2, CH4, N2O 

antrópicos e outros agentes e mecanismos importantes. 

 

Fonte: IPCC, 2007, adaptado. 

 

Além disso, por ser um gás pouco reativo na troposfera, o N2O é capaz de atingir 

altitudes mais elevadas, onde na estratosfera uma pequena parcela (~4%) é convertida a NO, 

através de reações com átomos de O(
1
D) presentes nesta camada da atmosfera (Figura 5) 
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(ABBAT; MOLINA, 1993; McELROY, 2002). O NO é um dos principais gases responsáveis 

pelo consumo do O3 estratosférico através de reações catalíticas e, uma vez que o NO é 

regenerado a cada reação, uma única molécula de NO será capaz de destruir centenas de 

milhares de moléculas de O3 estratosférico, provocando um efeito devastador se estiver 

presente em altas concentrações (CRUTZEN, 1979). 

 

 

Figura 5. Esquema das reações de decomposição do N2O e consumo do O3 na estratosfera. 

    Fonte: McELROY, 2002, adaptado. 

 

Os CFCs, substâncias dominantes no consumo do O3 estratosférico nas regiões polares 

da Terra no final do século XX, apresentam similaridades com o N2O. Ambas são substâncias 

relativamente estáveis na troposfera e fontes de espécies reativas na estratosfera 

(RAVISHANKARA; DANIEL; PORTMAN, 2009). No entanto, os CFCs não apresentam 

fontes naturais, sendo sua emissão para a atmosfera oriunda somente de atividades humanas, 

que a partir de 1987 através do Protocolo de Montreal e de suas revisões posteriores passou a 

ser regulamentada com controle efetivo destas atividades, com estimativa de redução das 

emissões de CFCs a níveis negligenciáveis (JONES, 2008).  

Nos últimos 20 anos, os CFCs começaram a apresentar uma tendência de redução em 

sua concentração na atmosfera (Figura 6) (AGAGE, 2012), em razão do controle de suas 

emissões e o consumo efetivo na estratosfera. No entanto, como o N2O não é regulamento por 

nenhum protocolo, não havendo controle em suas emissões, somado ao seu crescente aumento 

na atmosfera (Figura 3), de acordo com Ravishankara, Daniel e Portman (2009), o N2O se 

tornará a principal substância emitida por atividades humanas que mais danos causará a 

camada de O3 ao longo do século XXI (Figura 7).        
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Figura 6. Concentrações de CCl3F (CFC-11) na atmosfera ao longo dos últimos 30 anos. 

     Fonte: AGAGE, 2012, adaptado. 

 

 

Figura 7. Estimativa das emissões com base no potencial de destruição do ozônio (PDO) (expressa em 10
3
 

toneladas do potencial de destruição do ozônio de cada gás, utilizando como referência o fator de conversão 1 

para o CFC-11; 1ton PDO = 1ton de CFC-11) ao longo dos anos.  

Fonte: RAVISHANKARA; DANIEL; PORTMAN, 2009, adaptado. 

 

2.1.3 Principais Fontes Antrópicas 

 

O aumento nas concentrações de N2O na atmosfera ao longo dos últimos anos é 

resultado da intensificação nos processos de nitrificação e desnitrificação em razão da 

acentuação nas atividades humanas, o que tem provocado interferências significativas no ciclo 

biogeoquímico do nitrogênio (BARTON; ATWATER, 2002). Este aumento é atribuído 

principalmente ao crescimento populacional, o que provoca a necessidade de maior produção 
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de alimentos e de tratamento dos resíduos gerados, consequentemente resultando em futuras 

emissões de N2O relacionadas às atividades agropecuárias e ao tratamento de esgotos 

(BARTON; ATWATER, 2002; SYAKILA; KROESE, 2011).  

Syakila e Kroese (2011) estimaram um aumento nas emissões globais de N2O em 

torno de 7,0 Tg N ano
-1

 no período compreendido entre 1500-2006 (Figura 8). Em 2006, 

aproximadamente 45% do total global de N2O emitido para a atmosfera originou-se de fontes 

antrópicas. As atividades agropecuárias foram responsáveis por cerca de 60% do total das 

emissões antrópicas de N2O (SYAKILA; KROESE, 2011).  

 

 

Figura 8. Emissões globais de N2O no período compreendido de 1500-2006 no novo cenário 

agricultura/oceano/sumidouro.  

Fonte: SYAKILA; KROESE, 2011, adaptado. 

 

No que diz respeito ao tratamento de esgotos, o IPCC reporta uma contribuição em 

torno de 2,8% do total das emissões antrópicas de N2O (IPCC, 2007). A USEPA observa que 

o tratamento de esgotos representa aproximadamente 2% do total das emissões de N2O nos 

EUA, o que corresponde à sétima maior fonte contribuidora das emissões de N2O (USEPA, 

2011). No entanto, apesar da contribuição do tratamento de esgoto ser quantitativamente 

considerada de menor relevância (IPCC, 2006; USEPA, 2011), são esperados um aumento em 

13% nas emissões globais de N2O no período compreendido entre 2005-2020 (LAW et al., 

2012a). Outras fontes antrópicas de N2O incluem o uso da energia (CRUTZEN et al., 2007), a 

queima de biomassa, os processos industriais (IPCC, 2007) e os oceanos (induzida pela 

deposição atmosférica de nitrogênio como resultado do aumento das emissões antrópicas de 

NOx) (SYAKILA; KROESE, 2011).  
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2.2 TRATAMENTO DE ESGOTOS 

 

Os esgotos domésticos são formados por aproximadamente 99,9% de água e apenas 

0,1% de sólidos. Do total referente à parcela sólida dos esgotos domésticos, 70% é composto 

pela fração orgânica (e.g. proteínas, carboidratos, gordura, etc.) e 30% pela fração inorgânica 

(e.g. sais, metais, etc.) (MOTA, 1997). Essa pequena parcela de sólidos é responsável pela 

maior parte dos problemas de poluição das águas receptoras dos esgotos in natura, uma vez 

que, por exemplo, problemas relacionados ao aumento da turbidez da água, diminuição da 

atividade fotossintética e redução das concentrações de OD, podem ser provocados pelo 

elevado aporte de sólidos suspensos e dissolvidos, assim como, o fenômeno da eutrofização 

pode ser ocasionado pelo elevado aporte de nutrientes em um corpo hídrico (MOTA, 1997). 

Logo, a necessidade da coleta e o tratamento dos esgotos se tornam de extrema importância. 

No entanto, dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB, 2008) mostram que, 

em 2008, aproximadamente 55% dos municípios brasileiros coletavam seus esgotos, onde 

desse total, apenas 69% tratavam seus esgotos.  

Além disso, o nível do tratamento dos esgotos também é importante, sujeito 

principalmente, aos objetivos do tratamento a serem atendidos. Vários fatores influenciam na 

escolha do nível do tratamento e, consequentemente, na eficiência de remoção da matéria 

orgânica, tais como, disponibilidade de área, qualidade a ser alcançada para o efluente tratado 

em virtude da legislação referente ao local, dentre outros (VON SPERLING, 2005). O 

tratamento dos esgotos é usualmente classificado pelos seguintes níveis de tratamento, tais 

como, preliminar, primário, secundário e terciário.  

O tratamento preliminar objetiva a remoção de sólidos em suspensão grosseiros 

(materiais de maiores dimensões e areia), enquanto que o tratamento primário é caracterizado 

pela remoção de sólidos em suspensão sedimentáveis e parte da matéria orgânica. Ambos são 

caracterizados pela presença de mecanismos físicos de remoção. Já o tratamento secundário é 

caracterizado pela presença de mecanismos biológicos, sendo responsável principalmente pela 

remoção da matéria orgânica e, eventualmente pela remoção de nutrientes (nitrogênio e 

fósforo). O tratamento terciário é pouco utilizado no Brasil, cujo objetivo principal é a 

remoção dos elementos nitrogênio e/ou fósforo, nutrientes responsáveis pela eutrofização de 

corpos d’água. Remoção de poluentes específicos ou remoção complementar de poluentes não 

suficientemente removidos durante o tratamento secundário também são objetivos do 

tratamento terciário (VON SPERLING, 2005). No que diz respeito ao tratamento secundário 

existe uma grande variedade de métodos de tratamentos a serem empregados, sendo que os 
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mais comuns são: lagoas de estabilização e variantes, lodos ativados e variantes, filtros 

biológicos e variantes, tratamento anaeróbio e disposição sobre o solo (VON SPERLING, 

2005). O sistema de lodos ativados é o processo amplamente empregado, em nível mundial, 

no tratamento de resíduos líquidos domésticos em situações que são necessários uma elevada 

qualidade do efluente e reduzida área de implantação (VON SPERLING, 2002).  

O sistema de lodos ativados consiste no tratamento secundário com o objetivo de 

remover biologicamente a matéria orgânica. Neste processo, o efluente do tratamento 

primário e o lodo ativado formado pelo crescimento microbiano são misturados, agitados e 

aerados em tanques de aeração, para logo em seguida, serem separados no decantador 

secundário. A maior parcela do lodo ativado retorna ao tanque de aeração e o excesso de lodo 

segue para tratamento específico (JORDÃO; PESSÔA, 2005; VON SPERLING, 2002). No 

entanto, devido à recirculação dos sólidos, estes ficam retidos no sistema por um tempo 

superior ao do líquido. O tempo de retenção celular, também conhecido como idade do lodo, é 

definido como a razão da massa de sólidos no sistema pela massa de sólidos retirada do 

sistema por unidade de tempo. Já o tempo de permanência do líquido no sistema é chamado 

de tempo de detenção hidráulica, definido pela razão do volume de líquido no sistema pelo 

volume de líquido retirado do sistema por unidade de tempo. Enquanto que o tempo de 

detenção hidráulica é da ordem de horas, a idade do lodo é expressa em dias (VON 

SPERLING, 2002). 

Oliveira e von Sperling (2005) apresentaram uma análise de desempenho de 166 ETEs 

urbanas em operação nos estados de Minas Gerais e São Paulo, com investigação de 6 

modalidades diferentes de tratamento de esgotos em nível de tratamento secundário, 

compreendendo os processos: fossa séptica seguida de filtro anaeróbio (FS + FA); lagoas 

facultativas (LF); lagoas anaeróbias seguidas de lagoas facultativas (LAN + LF); lodos 

ativados (LA); reatores Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) operando isoladamente e 

reatores UASB seguidos por pós-tratamento (UASB + POS). A avaliação considerou dentre 

outros parâmetros, as eficiências de remoção dos constituintes demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO), DQO, sólidos suspensos totais (SST), nitrogênio total kjeldahl (NTK), 

fósforo total (PT) e coliformes fecais (CF), onde o sistema de lodos ativados foi o que 

apresentou as maiores eficiências de remoção da matéria orgânica (DQO e DBO), assim como 

na remoção de NT (Tabela 2). Tais resultados demonstram a elevada eficiência do sistema de 

lodos ativados no tratamento de esgotos, ainda com possibilidade de remoção biológica de 

nutrientes, principalmente nitrogênio. 
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Tabela 2. Eficiências de remoção (%) de diferentes constituintes (DBO, DQO, SST, NT, 

PT, CF) reportadas na literatura e efetivamente observadas em diferentes processos de 

tratamento de esgotos (FS + FA, LF, LAN + LF, LA, UASB, UASB + POS). 

 

Fonte: OLIVEIRA; VON SPERLING, 2005. 

 

2.2.1 Lodos Ativados Convencional 

 

O sistema de lodos ativados pode ser classificado em duas categorias, no que diz 

respeito tanto à idade do lodo adotada quanto ao fluxo de esgoto aplicado. Em relação à idade 

do lodo, o sistema de lodos ativados pode ser classificado em lodos ativados com aeração 

modificada, convencional ou aeração prolongada, com idades do lodo variando de inferior a 3 

dias, 4 a 10 dias e 18 a 30 dias, respectivamente. Quanto ao fluxo de esgoto aplicado, o 

sistema ainda pode ser classificado como fluxo contínuo ou intermitente (batelada) (VON 

SPERLING, 2002).  

O sistema de lodos ativados convencional (Figura 9) é empregado usualmente com 

fluxo contínuo, onde para se economizar energia para aeração, parte da matéria orgânica dos 

esgotos é retirada antes da entrada no tanque de aeração (tratamento secundário), através do 

decantador primário (tratamento primário). A biomassa permanece mais tempo no sistema do 

que o líquido, o que garante uma elevada eficiência na remoção da DBO. No entanto, em 

razão da idade do lodo adotada (4 a 10 dias), a biomassa retirada do sistema necessita de um 

pré-tratamento antes da disposição final, em razão de ainda conter um elevado teor de matéria 
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orgânica (tratamento do lodo) (VON SPERLING, 2002). No sistema convencional, o tempo 

de detenção hidráulica no reator é da ordem de 6 a 8 horas. 

 

 

Figura 9. Unidades de tratamento de esgotos do sistema de lodos ativados convencional. (a) Tratamento 

preliminar e primário. (b) Tratamento secundário. (c) Tratamento do lodo.  

Fonte: VON SPERLING, 2002. 

  

Além disso, há a possibilidade de remoção biológica de N, uma vez que o processo de 

nitrificação completo (i.e., NH4
+
  NO2

-
  NO3

-
) é usualmente obtido nessa faixa de idade 

do lodo adotada, necessitando apenas de uma região anóxica (OD ≤ 0,5 mg L
-1

 e presença de 

NO3
-
), com tempo de detenção hidráulica (t = 0,5 a 2,5 horas) suficiente para o processo de 

desnitrificação completo (i.e., NO3
-
  NO2

-
  NO  N2O  N2) (VON SPERLING, 2002). 

 

2.2.3 Processos de Produção de N2O 

 

A produção de N2O nos sistemas de tratamento de esgotos é resultado dos mesmos 

processos de transformação microbiológica dos compostos nitrogenados, através das reações 

de nitrificação e desnitrificação que ocorrem em ambientes terrestres e marinhos, tais como 

solos, sedimentos, oceanos, etc. (LAW et al., 2012a; WRAGE et al., 2001). De acordo com 

Wrage et al. (2001) existem 3 rotas diferentes para a produção de N2O, que pode ser gerado 

através dos processos de nitrificação (oxidação autotrófica da amônia), desnitrificação 

heterotrófica e desnitrificação nitrificante (Figura 10). 
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Figura 10. Mecanismos dos processos de produção de N2O. (a) Nitrificação. (b) Desnitrificação. (c) 

Desnitrificação nitrificante.  

Fonte: WRAGE et al., 2001, adaptado. 

 

A nitrificação (Figura 10a) é realizada em duas etapas e conduzida por dois grupos de 

microorganismos. A primeira etapa é referente à oxidação autotrófica da amônia (NH3), que é 

convertida a hidroxilamina (NH2OH), sendo realizadas por microorganismos denominados 

bactérias oxidantes de amônia (BOA) e catalisada pela enzima amonia monooxigenase 

(AMO). Esta primeira etapa requer um par de elétrons para a redução do oxigênio molecular 

(O2) a água. Ainda na primeira etapa do processo, o intermediário NH2OH é convertido a 

NO2
-
 e catalisado pela enzima hidroxilamina oxidoredutase (HAO), gerando dois pares de 

elétrons, sendo um par utilizado para a manutenção da etapa de oxidação da NH3, e o restante 

para a geração de energia (LAW et al., 2012a; WRAGE et al., 2001). O N2O é produzido 

como um subproduto (metabólito) nessa primeira etapa do processo, mais precisamente 

através da oxidação biológica da NH2OH a NO2
-
. No entanto, a produção de N2O também 

pode ocorrer através da decomposição química da NH2OH, em razão de uma incompleta 

oxidação a NO2
-
, ou até mesmo por uma desnitrificação química, com utilização do NO2

-
 

como receptor de elétrons (WRAGE et al., 2001; WUNDERLIN et al., 2012). A segunda 

etapa do processo é realizada por bactérias oxidantes de nitrito (BON), que oxidam o NO2
-
 a 

nitrato (NO3
-
), não havendo nesta etapa geração de N2O (WRAGE et al., 2001). 

A desnitrificação (Figura 10b) é outro processo de produção do N2O, sendo realizados 

predominantemente por um grupo de microorganismos heterotróficos que são facultativos, 

que utilizam o NO3
- 
como receptor de elétrons em substituição ao O2 na cadeia respiratória. 

Os microrganismos heterotróficos utilizam a matéria orgânica biodegradável como fonte de 
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elétrons e, consequentemente, como fonte de energia para a síntese de novas células. A 

desnitrificação se processa em reações sequenciais de redução do NO3
-
 a nitrogênio molecular 

(N2), com formação dos intermediários NO2
-
, NO, N2O, sendo tais reações catalisadas pelas 

enzimas nitrato redutase, nitrito redutase, oxido nitrico redutase e oxido nitroso redutase, 

respectivamente (LAW et al., 2012a; WRAGE et al., 2001). 

A desnitrificação nitrificante (Figura 10c) é o processo que envolve a oxidação da NH3 

a NO2
-
, seguida de sua posterior redução a NO, N2O e N2. Essa sequência de reações é 

realizada por um único grupo de microorganismos, denominadas BOAs autotróficas. As 

enzimas que catalisam tais reações são as mesmas encontradas nos processos de nitrificação e 

desnitrificação. Tal processo é dominante em condições de limitação de OD, uma vez que as 

BOAs utilizam o NO2
-
 formado no processo como receptor de elétrons para oxidar o restante 

da NH3, possibilitando assim, economia de O2 e diminuição das concentrações de NO2
-
, que 

em altas concentrações é tóxico para alguns microorganismos. Esse processo difere do 

chamado nitrificação-desnitrificação, onde coexistem dois grupos de microoganismos 

(nitrificantes e desnitrificantes) que realizam os dois processos acoplados, muito utilizado em 

ETEs que objetivam a remoção de nitrogênio em seus efluentes (LAW et al., 2012a; WRAGE 

et al., 2001). A produção de N2O nos sistemas de lodos ativados em condições nitrificantes é 

relacionada ao processo de desnitrificação nitrificante, mais precisamente a atividade 

desnitrificante das BOAs, uma vez que o gene oxido nitroso redutase não foi encontrado no 

genoma desse tipo de microorganismos, sugerindo que o N2O seja o produto final deste 

processo ao invés do N2 (BROTTO, 2011; KIM et al., 2010; LAW et al., 2012a).  

 

2.2.4 Fontes e Magnitude das emissões de N2O 

 

As emissões de N2O em ETEs ocorrem em fontes distintas, como resultado das 

diferentes condições das unidades constituintes de uma ETE (IPCC, 2006). As emissões de 

N2O podem ocorrer desde condições óxicas, sub-óxicas ou até mesmo anóxicas através dos 

processos de nitrificação e desnitrificação (WRAGE et al., 2001). Acredita-se que as maiores 

emissões de N2O ocorram em compartimentos aerados, regiões de elevadas concentrações de 

NH4
+
 e OD (AHN et al., 2010; YU et al., 2010), como resultado dos processos de nitrificação 

incompletos somado à contribuição do aumento no processo físico de transferência desse gás 

para a atmosfera (air stripping), ocasionado pela maior turbulência do meio líquido e a 

passagem de bolhas de ar pelo esgoto em tratamento aeróbio (AHN et al., 2010; BROTTO et 

al., 2010; CZEPIEL; CRILL; HARRISS, 1995; DE MELLO et al., 2013). A emissão de N2O 
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pelo simples processo de difusão é estimada a ser relativamente baixa (DE MELLO et al., 

2013; KAMPSCHREUR et al., 2009; LAW et al., 2012a), em razão de sua solubilidade ser 

relativamente alta em água (K0 = 24 mM atm
-1

), com coeficiente de Henry (K0) 

aproximadamente 18 vezes superior ao do O2 em água (K0 = 1,3 mM atm
-1

), valores obtidos a 

25 ºC e 0% de salinidade (WEISS; PRICE, 1980).   

Além disso, acredita-se que o N2O também seja produzido substancialmente em 

regiões anóxicas pelo processo de desnitrificação incompleto e, posteriormente, seja 

transferido para regiões aeradas (tanques de aeração) e então purgadas do sistema (CZEPIEL; 

CRILL; HARRISS, 1995; DE MELLO et al., 2013). Czepiel, Crill e Harriss (1995) reportam 

que 91% do total dos fluxos de N2O medidos em uma ETE de lodos ativados localizada em 

New Hampshire, no nordeste dos EUA, foram oriundos dos tanques de aeração (Tabela 3), e 

relacionados principalmente a maior produção de N2O em compartimentos anóxicos, sendo 

posteriormente, transferido para os tanques de aeração. Brotto et al. (2010) reportam resultado 

semelhante em uma ETE de lodos ativados localizada no sudeste do Brasil.  

 

Tabela 3. Fluxos de N2O em diferentes unidades de tratamento de esgotos de uma ETE 

de lodos ativados localizada nos EUA. 

 

  Fonte: CZEPIEL; CRILL; HARRISS, 1995, adaptado. 

 

Considerando o total das emissões de N2O (Tabela 3) e a população média atendida 

(10925 habitantes) pela ETE estudada por Czepiel, Crill e Harriss (1995), o fator de emissão 

balizado na população atendida gerado é 3,2 g N2O pessoa
-1

 ano
-1

 para ETEs com típicos 

processos de tratamento de esgotos primário e secundário. Este FE é o proposto pelo IPCC 

(2006) para inventários nacionais de emissões de N2O em ETEs que possuam processos 

controlados de nitrificação e desnitrificação. Além disso, o IPCC (2006) utiliza este FE 
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gerado por Czepiel, Crill e Harriss (1995) para estimar emissões de N2O oriundas de 

processos de tratamento de esgotos através da utilização da equação 1. 

 

N2OETEs = P × GUETE × Find-com × FEETE              (1) 

 

onde P é a população atendida pela ETE; GUETE é o grau de utilização da ETE (%); Find-com é 

um fator de descarga industrial e comercial, valor padrão = 1,25 (METCALF; EDDY, 2003) e 

FEETE é o fator de emissão 3,2 g N2O pessoa
-1

 ano
-1

 (CZEPIEL; CRILL; HARRISS, 1995). 

 

Corpos hídricos receptores de efluentes de ETEs também são considerados fontes 

antrópicas de N2O, uma vez que o N reativo presente no efluente da ETE que é lançado em 

um corpo hídrico poderá ser utilizado em novos processos microbiológicos de nitrificação e 

desnitrificação (IPCC, 2006). Portanto, elevadas eficiências de remoção de NT de uma ETE 

proporcionam uma menor disponibilidade de N reativo no efluente, minimizando futuras 

emissões de N2O após descarga nos corpos hídricos (FOLEY et al., 2010). O IPCC (2006) 

recomenda o FE 0,5% (0,005 kg N2O-N/kg N) para corpos hídricos receptores de efluentes de 

ETEs, valor superior ao FE 0,035% recomendado pelo IPCC (2006) para ETEs, considerando 

uma carga de NT afluente de 16 g N pessoa
-1

 dia
-1 

para países desenvolvidos (FOLEY et al., 

2010). No entanto, uma grande variabilidade foi observada nos FEs, balizados na carga de NT 

afluente, disponíveis na literatura oriundos de estudos realizados tanto em escala real (0-25%) 

(KAMPSCHREUR et al., 2009; LAW et al., 2012a) quanto laboratorial (0-95%) 

(KAMPSCHREUR et al., 2009), e atribuída a diferentes métodos de amostragem e, 

principalmente, a diferentes condições dos parâmetros operacionais presentes em cada ETE 

de estudo (FOLEY et al., 2010). 

Os principais parâmetros operacionais responsáveis pela intensificação na produção e 

emissão de N2O são amplamente discutidos na literatura oriundos de estudos realizados em 

sua maioria em escala laboratorial (KIM et al., 2010; LAW et al., 2012b; RASSAMEE et al., 

2011; WUNDERLIN et al., 2012). Em um destes estudos, Law et al. (2012b) realizaram 

diversos testes em laboratório com variação nos níveis de pH, OD e concentração de NH4
+ 

em 

uma cultura de BOAs enriquecida e cultivada em um sistema de nitritação alimentado com 

esgoto proveniente de um digestor anaeróbio, e como resultado uma correlação exponencial e 

estatisticamente significativa foi encontrada entre a taxa de oxidação de NH4
+
 e a taxa de 

produção de N2O (Figura 11). Wunderlin et al. (2012) complementam através de observações 

obtidas em experimentos com adição de NH4
+
, também em escala laboratorial, que elevadas 
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concentrações de NH4
+
 em combinação com uma elevada taxa de oxidação pelas BOAs (OD 

em torno de 2 a 3 mg L
-1

) são responsáveis pela produção de N2O através do favorecimento 

da via de oxidação da NH2OH (nitrificação), com contribuição do processo de desnitrificação 

nitrificante pelas BOAs apenas próximo ao final do experimento, em maiores concentrações 

de NO2
-
 e menores concentrações de NH4

+
. 

 

 

Figura 11. Correlação exponencial estatisticamente significativa entre as taxas de oxidação de NH4
+ 

e produção 

de N2O.  

Fonte: LAW et al., 2012b, adaptado. 

 

No que diz respeito à conversão de NH4
+
 a N2O no tanque de aeração, Lotito et al. 

(2012) reportam, através de estudo realizado ao longo de dois dias consecutivos, em escala 

piloto, que alguns parâmetros operacionais são responsáveis diretamente por uma 

intensificação nesta conversão, destacando-se dentre eles, a carga de NT afluente, 

especialmente concentrações de NH4
+
. A Figura 12 mostra que as maiores emissões de N2O 

ocorrem em regiões de elevadas concentrações de NH4
+
 no tanque de aeração e, relacionadas 

com os picos nas concentrações de NH4
+
 no afluente, como resultado da variabilidade diária 

observada nos fluxos de entrada do esgoto bruto. Resultados semelhantes também foram 

observados por Ahn et al. (2010) e de Mello et al. (2013) em trabalhos realizados em ETEs. 

Kim et al. (2010) complementam, através de estudo realizado em escala laboratorial, com 

utilização de um efluente de uma suinocultura, que o NH4
+
 é um fator determinante nas 

emissões de N2O em condições de aeração. No entanto, a magnitude dessas emissões pode 

depender, além da carga de NT afluente, das concentrações de OD no tanque de aeração. A 
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concentração de OD é um parâmetro operacional chave para as emissões de N2O (TALLEC et 

al., 2006), sendo um fator condicionante do processo de nitrificação, no qual a concentração 

de OD disponível crítica encontra-se em torno de 0,5 mg L
-1

, abaixo da qual a nitrificação não 

se processa (VON SPERLING, 2002).  

 

 

Figura 12. (a) Variação nas concentrações e carga de NH4
+
 afluente. (b) Variação nas concentrações das formas 

nitrogenadas inorgânicas. (c) Variação nas concentrações e carga de N2O.  

Fonte: LOTITO et al., 2012, adaptado. 

 

Em estudo realizado em uma ETE de lodos ativados com aeração modificada, baixa 

idade do lodo adotada (ca. 3 dias), Brotto (2011) encontrou um pico máximo de emissão de 

N2O em concentração de OD próximo a 2,0 mg L
-1

 (Figura 13), com uma nítida correlação 

positiva encontrada entre as emissões de N2O e as concentrações de NO2
-
 no tanque de 

aeração. Um resultado diferente foi obtido no estudo realizado por Tallec et al. (2006), em 

escala laboratorial, onde as menores emissões de N2O foram obtidas em níveis de OD 

mantidos acima de 2,0 mg L
-1

. No entanto, de acordo com os resultados apresentados por 

Pollice et al. (2002), para prevenção da acumulação de NO2
-
, e, consequentemente, redução 

nas emissões de N2O por um processo amplamente discutido na literatura e denominando 

desnitrificação nitrificante (KIM et al., 2010; LAW et al., 2012a; TALLEC et al., 2006; 

WRAGE et al., 2001; WUNDERLIN et al., 2012), é importante haver além de uma 

concentração de OD que seja alta suficiente para promover a oxidação de NO2
-
 a NO3

-
 (OD ≥ 

2,0 mg L
-1

), uma idade do lodo no reator biológico relativamente alta, que promova condições 
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de nitrificação completa, com aeração suficiente para promover as reações microbiológicas de 

oxidação da matéria orgânica e nitrificação. 

 

 

Figura 13. Fluxo de N2O em função da concentração de OD no tanque de aeração. 

         Fonte: BROTTO, 2011. 
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3 ÁREA DE ESTUDO 

 

A ETE escolhida para a realização do presente estudo está localizada na região 

metropolitana do Rio de Janeiro. Esta ETE faz parte do Programa de Despoluição da Baía de 

Guanabara, responsável pelo tratamento de esgotos provenientes de troncos coletores do 

Centro e bairros da Zona Norte, e foi projetada para atender a uma população de 

aproximadamente 1,25 milhões de habitantes. Atualmente atende ca. 38% desse total. 

A ETE de estudo é considerada de grande porte e utiliza como sistema de tratamento 

de esgotos o processo de lodos ativados convencional, com a realização dos processos de 

nitrificação e desnitrificação intencionais, a fim de atender a remoção biológica de nitrogênio 

(RBN). O tempo de detenção hidráulica no tanque de aeração é de aproximadamente 9 horas, 

com uma idade do lodo variando de 10 a 12 dias. A vazão de esgoto bruto, afluente à ETE, 

durante o período de estudo variou de 5,6 × 10
3
 a 6,8 × 10

3
 m

3
 h

-1
. 

A ETE possui como unidades de tratamento de esgotos, o tratamento preliminar 

(composto por gradeamento, elevatória de esgoto bruto, medidor Parshall e desarenador), o 

tratamento primário (composto por decantador primário), o tratamento secundário (composto 

pelo tanque de aeração e o decantador secundário), e o tratamento do lodo (composto por 

adensador, digestor anaeróbio e sistema de desaguamento do lodo).   

 

3.1 SISTEMA DE AERAÇÃO 

 

O processo de aeração nesta ETE é diferenciado por zonas, sendo a aeração realizada 

em um total de 6 zonas (ZNs) em cada um dos 4 tanques de aeração em funcionamento (dos 8 

que a ETE possui) (Figura 14). A ZN1 é diferenciada das demais zonas pela presença de 

difusores de bolhas grossas, possuindo apenas a função de homogeneização do efluente do 

tratamento primário e do lodo biológico que retorna do decantador secundário. Apesar de não 

possuir uma recirculação interna de nitratos (NO3
-
) para esta zona, esta pode ser considerada 

uma zona anóxica, em virtude de uma pequena carga de nitratos que retorna pelo retorno do 

lodo e pela concentração de OD sempre abaixo de 0,5 mg L
-1

. No entanto, o pequeno volume 

da ZN1 e, consequentemente, baixo tempo de detenção hidráulica nesta zona, não é favorável 

à obtenção de processos de desnitrificação completos (VON SPERLING, 2002). Além disso, 

a ZN1 é considerada um seletor biológico, uma vez que é caracterizada por uma elevada 

relação alimento/microrganismo (A/M), o que favorece a formação de um floco de melhor 
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sedimentabilidade, em razão do favorecimento da formação de bactérias formadoras de floco 

em detrimento à formação das bactérias filamentosas. As demais zonas (ZN2 a ZN6) são 

caracterizadas por possuírem difusores de bolhas finas (Figura 15), tendo como vantagens boa 

capacidade de mistura e elevada transferência de oxigênio (VON SPERLING, 2002), o que 

caracteriza condições aeróbias para estas zonas, com tempo de detenção hidráulica suficiente 

para processos de nitrificação completos. 

A vazão de ar de cada zona é proporcional ao número de difusores presentes em cada 

uma delas (Figura 14). A vazão total de ar durante o período de estudo nos 4 tanques de 

aeração estudados variou de 1,8 × 10
4 

a 2,1 × 10
4
 m

3
 h

-1
.  

 

 

Figura 14. Representação esquemática de apenas um tanque de aeração da ETE de estudo, mostrando a 

diferença no número de difusores presentes em cada zona, responsável pela aeração diferenciada por zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Difusores de ar de bolhas finas utilizados na ETE de estudo e dispostos no fundo dos tanques de 

aeração. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 PLANO DE AMOSTRAGEM  

 

A amostragem foi realizada de forma a avaliar a magnitude e o comportamento das 

emissões de N2O em função dos parâmetros operacionais, tais como concentrações de NH4
+
 

afluente à ETE, e concentrações de DQO e OD em cada zona dos tanques de aeração.  

Com base nos objetivos propostos e considerando o zoneamento dos quatro tanques de 

aeração, foram escolhidas as seguintes variáveis para elaboração do plano de amostragem: (i) 

variáveis espaciais: áreas com diferentes números de difusores de ar, o que implica em 

diferentes vazões de ar injetado no sistema; e (ii) variáveis temporais: diferentes meses do 

ano, com diferentes temperaturas mensais, concentrações de matéria orgânica e NT afluente. 

As amostragens ocorreram no período de janeiro a junho de 2010, uma vez por mês e sempre 

pela manhã, entre 08:00 e 11:00 h, totalizando 6 campanhas realizadas. Em cada dia de 

amostragem foram efetuadas medidas de fluxos de N2O em 10 pontos distribuídos 

aleatoriamente entre as zonas dos 4 tanques de aeração de forma que todas as zonas (ZN1 a 

ZN6) fossem amostradas. 

Durante as amostragens também foram realizadas medições in situ da concentração de 

OD, pH e temperatura do esgoto nos tanques de aeração por meio de uma sonda 

multiparamétrica (Hanna Instruments, modelo HI-9828). Foram coletadas amostras de esgoto 

bruto e tratado para a determinação das concentrações de nitrogênio inorgânico dissolvido 

(NID = NH4
+
 + NO2

-
 + NO3

-
) e NT, além de amostras do tanque de aeração para a 

determinação da DQO em laboratório. Os dados de concentração da DBO e DQO referentes 

ao esgoto bruto (afluente) e tratado (efluente) foram fornecidos pelo laboratório da ETE e as 

coletas realizadas três vezes por mês por operadores da ETE em dias diferentes às datas de 

amostragem. Além disso, dados de concentração de sólidos suspensos voláteis no tanque de 

aeração (SSVTA) também foram fornecidos pelo laboratório da ETE e as coletas realizadas 

diariamente por operadores da ETE. 

Para determinação do fluxo de N2O na interface esgoto-atmosfera em cada zona dos 

tanques de aeração foi utilizada como metodologia de amostragem a técnica do funil 

emborcado descrita detalhadamente por Brotto et al. (2010). Para determinação da 

concentração de N2O dissolvido no esgoto, também em cada zona dos tanques de aeração, foi 

utilizada como metodologia de amostragem a técnica do equilíbrio em headspace da seringa, 

a mesma descrita em Guimarães e de Mello (2008) e Brotto et al. (2010).  
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4.1.1 Técnica do Funil Emborcado  

 

Esta técnica consiste na utilização de um aparato (Figura 16) feito com um tubo de 

PVC com 5,0 cm de diâmetro e 2,0 m de altura, acoplado a um funil de polietileno de 30 cm 

de diâmetro cobrindo uma área de amostragem de 0,071 m
2
. Através de um tubo plástico 

(diâmetro de 4,0 mm) inserido no interior do tubo de PVC, são retiradas as amostras por meio 

de uma seringa de polipropileno com válvula de três vias com volume de 20 mL (BROTTO et 

al., 2010). Esta técnica é semelhante à utilizada por Czepiel, Crill e Harriss (1995) em seu 

trabalho realizado em uma ETE localizada nos EUA, com cobertura de 0,084 m
2
 da superfície 

de amostragem, cujo resultado é base para o fator de emissão proposto pelo IPCC (2006). 

 

 

Figura 16. Técnica de amostragem do funil emborcado.  

      Fonte: BROTTO et al., 2010. 

 

Esta técnica permite a captação das bolhas de ar que se desprendem da superfície do 

esgoto aerado, com a finalidade de se determinar a concentração de N2O no ar desprendido do 

esgoto para posterior cálculo do fluxo do gás. Após imersão parcial do funil para coleta da 

amostra como exemplificado na Figura 16, aguardou-se pelo menos 3 minutos até que 

houvesse a estabilização da concentração do N2O no headspace do funil. Com base no 

volume total interno do tubo plástico (~40 mL), desprezavam-se as três primeiras amostras de 

ar do interior do funil (~60 mL) e aproveitava-se a quarta (BROTTO et al., 2010). Em cada 
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um dos 10 pontos de amostragem foi coletada sequencialmente, após descartes, uma amostra 

de ar atmosférico e 4 amostras do interior do headspace do funil, totalizando 50 amostras para 

determinação de N2O. A obtenção de 4 amostras por ponto de amostragem teve como objetivo 

verificar a homogeneidade da concentração de N2O no headspace do funil. Os coeficientes de 

variação das médias das 4 determinações de concentração de N2O no headspace do funil, de 

60 medidas realizadas (6 campanhas × 10 pontos de amostragem), foram inferiores a 6%. 

 

4.1.2 Técnica do equilíbrio em headspace da seringa  

 

Para determinação da concentração de N2O dissolvido no esgoto em cada zona dos 

tanques de aeração foi utilizada como metodologia de amostragem a técnica do equilíbrio em 

headspace da seringa, a mesma descrita em Guimarães e de Mello (2008) e Brotto et al. 

(2010), e semelhante à utilizada por Czepiel, Crill e Harriss (1995) para extração de N2O de 

compartimentos de estocagem do lodo em ETE. No campo foram coletados em seringas de 

polipropileno com volume de 60 mL e equipadas com válvulas de três vias, 30 mL de 

amostras de esgoto, e em seguida preenchidas com 30 mL de ar. Ainda no momento da coleta 

foram promovidas 200 agitações desta (ca. 1 minuto) e o ar do headspace foi transferido para 

outra seringa seca de polipropileno com volume de 60 mL, também equipada com válvula de 

três vias (Figura 17). As agitações são realizadas para que haja a troca (extração simples) 

entre as quantidades de N2O dissolvido no esgoto e o ar atmosférico que é colocado na 

seringa. 

 

 

Figura 17. Técnica de amostragem do equilíbrio em headspace da seringa. 
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Após a amostragem para a determinação da concentração de N2O no meio líquido 

utilizando a técnica descrita detalhadamente por Brotto et al. (2010) para extração de N2O do 

esgoto em ETE, foram realizados testes de extração de N2O em seringa, com a finalidade de 

verificar a eficiência de extração do N2O dissolvido ao longo de diferentes números de 

agitações manuais, uma vez que o processo de extração realizado por Czepiel, Crill e Harriss 

(1995), os quais promovem agitações manuais durante 2 minutos, resultaram em eficiências 

de extração de N2O próximas a 95%.  

Para a realização dos testes foi selecionado um local na Baía de Guanabara 

caracterizado pelo elevado aporte de esgoto in natura, consequentemente com elevadas 

concentrações de N2O dissolvido no meio líquido (GUIMARÃES; DE MELLO, 2008), o que 

de certa forma minimiza os possíveis erros associados a menores concentrações de N2O. Os 

testes foram realizados em triplicata, somente pela manhã, promovendo extrações com 10, 25, 

50, 100, 150, 200, 250 e 300 agitações (Figura 18a). Os testes foram repetidos ainda no 

mesmo dia com adição de timol (Figura 18b), um biocida para inibição da atividade 

bacteriana, de forma que a concentração final do meio fosse próxima a 400 mg L
-1

 (AYERS et 

al., 1998). Ayers et al. (1998) reportam a eficácia do uso do timol como biocida para 

preservação das amostras de água de chuva, uma vez que em amostras onde não houve adição 

do timol verificaram-se perdas de condutividade elétrica, associada, por exemplo, ao consumo 

microbiológico do NH4
+
. 

As Figuras 18a e 18b referentes aos testes sem e com adição do timol, 

respectivamente, mostram que os picos máximos de extração de N2O ocorreram em ambos os 

testes, exatamente, em 100 agitações. Após 100 agitações há uma redução na concentração de 

N2O no headspace em torno de 9% para o teste sem adição do timol e 17% para o teste com 

adição do timol, que aparenta manter-se constante nos dois testes, invariavelmente 

independente do número de agitações, apresentando coeficiente de variação de ± 4% no 

intervalo de 150 a 300 agitações para ambos os testes. A diferença observada nas 

concentrações médias de N2O no headspace obtidas em cada teste, para cada número de 

agitação, pode estar relacionada ao efeito da diluição provocado pela subida da maré no 

espaço de tempo entre uma coleta e outra (intervalo de 2 horas entre os inícios de cada teste).  
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Figura 18. Extração simples de N2O do meio líquido através da utilização de uma seringa. (a) Extração sem 

utilização do timol. (b) Extração com utilização do timol.  

 

Com base no teste de extração de N2O realizado sem a adição do timol (Figura 18a) e 

posterior à amostragem realizada na ETE de estudo, uma possível recuperação em torno de 

90% do total das concentrações de N2O dissolvido no esgoto pode ter acontecido, uma vez 

que foram promovidas 200 agitações durante a técnica de extração em headspace da seringa 

durante as amostragens. A perda de 10% foi provocada por razões onde sua explicação ainda 

necessita de estudos posteriores para um melhor entendimento da influência do número de 

agitações na recuperação do total de N2O dissolvido.  

 

4.2 ANÁLISES QUÍMICAS  

 

As amostras de ar contidas nas seringas plásticas para determinação da concentração 

de N2O foram analisadas no mesmo dia da amostragem (até 8 horas após as coletas e 
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extrações). Após este período a perda pelo simples escape do gás da seringa é linear e 

estatisticamente significativa (r = 0,95; n = 8; P < 0,01), como demonstrado na Figura 19 

através de testes de armazenamento de gases em seringas, realizados em triplicata, utilizando 

o padrão de N2O com concentração de 1000 ppb. Uma perda em torno de 13% e 20% é 

estimada para um e dois dias de estocagem das amostras, respectivamente. 

 

 

Figura 19. Diminuição na concentração do padrão de N2O (1000 ppb) armazenado em seringa ao longo de dois 

dias consecutivos. As barras representam os desvios padrões de um conjunto de medidas realizadas em triplicata. 

 

As amostras para determinação de NID foram filtradas em membrana de acetato de 

celulose com diâmetro de poro de 0,22 μm e armazenadas (congeladas) em freezer para 

posterior análise através dos métodos colorimétricos descritos no Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005) (Figura 20). Já as análises para 

determinação de NT e DQO foram realizadas em amostras não filtradas e acidificadas com 

ácido sulfúrico para pH próximo a 2,0. 
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Figura 20. Diagrama esquemático representativo das análises físico-químicas in situ e análises químicas das 

fases líquida e gasosa. 

 

4.2.1 Cromatografia a gás 

 

As amostras de ar foram analisadas através da utilização de um cromatógrafo a gás 

(Shimadzu, modelo GC-17A), equipado com detector de captura de elétrons (
63

Ni), operado a 

uma temperatura de 340 ºC, e coluna empacotada com Porapak-Q, mantida a 60 ºC 

(GOREAU et al., 1980). O gás de arraste utilizado foi o argônio contendo 5% de metano 

(White Martins Ltda), numa vazão de 40 mL min
-1

. Foram utilizados para construção da curva 

analítica padrões de 356 e 840 ppb (White Martins Ltda.). Os limites de detecção e 

quantificação foram 30 e 300 ppb, respectivamente. A precisão analítica das determinações, 

baseada nos valores de área obtidos para a concentração atmosférica de N2O realizada em 

triplicata, foi aproximadamente ± 5%.  

 

4.2.2 Espectrofotometria 

 

4.2.2.1 Amônio  
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Para a quantificação do NH4
+
 foi aplicada à técnica de espectrofotometria baseado no 

método do azul de indofenol, proposto pela primeira vez na literatura por Berthelot (1859). O 

método se baseia na formação do composto azul intenso de indofenol, resultante da reação do 

NH4
+
 com compostos fenólicos na presença de um agente oxidante. O mecanismo da reação 

de formação do indofenol é dependente da luz, temperatura, catalisador e pH (VERDOUW; 

VANECHTELI; DEKKERS, 1977). Verdouw, Vanechteli e Dekkers (1977) verificaram que 

o aumento da temperatura afetou somente a velocidade de formação do indofenol, não 

havendo influência no comprimento de onda de máxima absorção. Já Sagi (1966) introduziu a 

utilização do nitroprussiato como catalisador para medições de NH4
+ 

em água do mar. 

Portanto, para a quantificação do NH4
+
 foram adicionados em sequência 0,2 mL de solução de 

fenol preparado com nitroprussiato de sódio (composto fenólico e catalisador), 0,2 mL de 

citrato de sódio e 0,2 mL de ácido dicloroisocianúrico (Trione) (agente oxidante) a 5,0 mL de 

amostra, em triplicatas, acondicionadas em frascos âmbar de 60 mL (APHA, 2005). Após 

reação, os frascos ficaram em estufa por 30 minutos a 60 ºC. A medição das absorvâncias das 

amostras e padrões foi realizada em comprimento de onda de 630 nm em espectrofotômetro 

Shimadzu UV-1800. Foram utilizados para construção da curva analítica padrões de 5 a 100 

µmol L
-1

 e tratados de forma semelhante às amostras. Algumas amostras foram diluídas 25 

vezes para que as absorvâncias estivessem dentro da faixa linear de absorvância.  

Os limites de detecção e quantificação para NH4
+
 foram 0,02 e 0,2 mg N L

-1
, 

respectivamente. A precisão analítica das determinações de NH4
+
 realizadas em triplicata foi 

na faixa de ± 5%. 

 

4.2.2.2 Nitrito  

 

Para a quantificação do NO2
-
 foi aplicada à técnica de espectrofotometria baseado no 

método da reação de Griess. O método se baseia na reação do NO2
- 

com uma diamina 

aromática formando um composto diazônio, o qual se acopla a uma segunda diamina 

aromática para formação de um azo-composto (CARMOUZE, 1994). Após adição da 

sulfanilamida, o NO2
- 

forma um sal de diazônio, que logo após adição de n-naftil gera um 

composto de coloração rosada (GRASSHOFF; EHRHARDT; KREMLING, 1983). Portanto, 

para a quantificação do NO2
-
 foram adicionados em sequência 0,2 mL de solução de 

sulfanilamida e 0,2 mL de n-(1-naftil)-etilenodiamina a 5,0 mL de amostra, em triplicatas, 

acondicionadas em frascos plásticos de 50 mL (APHA, 2005). A medição das absorvâncias 

das amostras e padrões foi realizada após 15 minutos da reação, em comprimento de onda de 
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540 nm em espectrofotômetro Shimadzu UV-1800. Foram utilizados para construção da curva 

analítica padrões de 0,l a 5,0 µmol L
-1

 e tratados de forma semelhante às amostras. Algumas 

amostras foram diluídas 10 vezes para que as absorvâncias estivessem dentro da faixa linear 

de absorvância. 

Os limites de detecção e quantificação para NO2
-
 foram 0,002 e 0,02 mg N L

-1
, 

respectivamente. A precisão analítica das determinações de NO2
-
 realizadas em triplicata foi 

na faixa de ± 5%. 

 

4.2.2.3 Nitrato  

 

Para a quantificação do NO3
- 
foi aplicada à técnica de espectrofotometria após redução 

de NO3
- 
a NO2

- 
em coluna redutora de cádmio (amálgama de cádmio-cobre) (GRASSHOFF; 

EHRHARDT; KREMLING, 1983). A redução do NO3
-
 depende fortemente das condições do 

meio reacional, tais como, a natureza e atividade do metal utilizado como agente redutor e, 

principalmente, o pH da solução (CARMOUZE, 1994). Portanto, para a quantificação do 

NO3
-
 foram adicionados 20 mL de água e 25 mL de tampão de cloreto de amônio (NH4Cl) a 

5,0 mL de amostra, em triplicatas, acondicionadas em frascos plásticos de 50 mL. Após 

passagem da solução pela coluna de cádmio utilizando uma bomba peristáltica e, redução do 

NO3
- 
a NO2

-
, as amostras foram tratadas de forma semelhante ao descrito anteriormente para a 

determinação de NO2
-
 (APHA, 2005). A concentração real de NO3

-
 na amostra é calculada 

através do desconto do total (NO3
- 

+ NO2
-
) pela concentração de NO2

-
 determinada 

previamente. A utilização do NH4Cl é indispensável para que se obtenha eficiência 

satisfatória, uma vez que o controle do pH é extremamente importante. Foram utilizados para 

construção da curva analítica padrões de 0,3 a 70 µmol L
-1

 e tratados de forma semelhante às 

amostras. Algumas amostras foram diluídas 5 vezes para que as absorvâncias estivessem 

dentro da faixa linear de absorvância. 

Os limites de detecção e quantificação para NO3
-
 foram 0,02 e 0,2 mg N L

-1
, 

respectivamente. A precisão analítica das determinações de NO3
-
 realizadas em triplicata foi 

na faixa de ± 5%. 

 

4.2.2.4 Nitrogênio Total 

   

Para a quantificação do NT
 

foi aplicado à técnica de espectrofotometria após 

tratamento das amostras de acordo com a metodologia Hach 10072 com curva de calibração 
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programada (HACH, LOVELAND, CO). O método é baseado na digestão alcalina das 

amostras a 105 ºC por 30 minutos e determinação espectrofotométrica da forma de nitrogênio 

liberada por esta oxidação. Portanto, para a quantificação do NT foram adicionados três 

reagentes sem identificação, denominados reagentes A, B e C, em duplicata, as amostras. O 

reagente A é um agente oxidante, responsável pela oxidação dos compostos de nitrogênio. O 

reagente B é utilizado para remover interferências de óxidos halogenados, que podem 

provocar o espalhamento da luz na análise espectrofotométrica. E por fim, o reagente C é 

utilizado como agente complexante, responsável pela formação de um complexo de coloração 

amarela (cor complementar), com absorção na região do comprimento de onda do violeta. A 

medição das absorvâncias das amostras foi realizada em comprimento de onda de 410 nm em 

espectrofotômetro digital Hach, modelo DR 2500. A precisão analítica das determinações de 

NT realizadas em duplicata esteve na faixa de ± 8%. 

 

4.2.2.5 Demanda Química de Oxigênio 

 

Para a quantificação da DQO foi aplicado à técnica de espectrofotometria após 

digestão ácida das amostras com solução de dicromato de potássio (K2Cr2O7) (APHA, 2005). 

Portanto, para a quantificação da DQO foram adicionados 1,2 mL de solução digestora de 

K2Cr2O7 em meio ácido (H2SO4 concentrado) a 2,0 mL de amostra, em triplicatas. Em 

seguida, foram adicionados 2,8 mL de solução catalítica de sulfato de prata (Ag2SO4) em 

H2SO4 concentrado. Após adição dos reagentes, as amostras foram digeridas em bloco 

digestor programado por 120 minutos para temperatura de 105 ºC. Após digestão obteve-se 

uma coloração verde, Cr
3+

 formado por redução do dicromato, com medição das absorvâncias 

das amostras realizada em comprimento de onda de 600 nm em espectrofotômetro digital 

Hach, modelo DR 2500. Foram utilizados para construção da curva analítica padrões de 100 a 

900 mg L
-1

 e tratados de forma semelhante às amostras. A precisão analítica das 

determinações de DQO, realizadas em triplicata, estiveram na faixa de ± 9%. 

 

4.3 CÁLCULO DO FLUXO E CONCENTRAÇÃO DE N2O  

 

O fluxo (F) de N2O é calculado, segundo a equação 2, através do produto da vazão de 

ar injetado (Q) em cada zona pela diferença entre a concentração média de N2O nas bolhas 

que afloram na superfície do esgoto e a sua concentração atmosférica (ΔN2O = [N2O]bolhas - 

[N2O]atmosférico), dividido pela área (A) de cada zona (ZN1 = 181 m
2
 e ZN2-6 = 399 m

2
):  
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F = [Q × ([N2O]bolhas - [N2O]atmosférico)] / A                                                                               (2) 

              

A concentração (C) de N2O no meio líquido (em nmol N2O L
-1

) foi calculada através 

da equação 3: 

 

C = (K0 × Chs) + [(P/RT) × (Chs – Car)]                  (3) 

 

onde Chs e Car são respectivamente as concentrações de N2O (em ppb) após agitação no 

headspace da seringa e no ar atmosférico, K0 (Constante de Henry) é o coeficiente de 

solubilidade do N2O (WEISS; PRICE, 1980), P a pressão atmosférica, R a constante universal 

dos gases 0,082 L atm K
-1

 mol
-1

 (CASTELLAN, 1986) e T a temperatura do líquido na 

condição de equilíbrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DO ESGOTO BRUTO 

 

Para determinação das características do esgoto bruto afluente à ETE de estudo foi 

realizada uma caracterização de alguns parâmetros operacionais em termos de compostos de 

N, DBO e DQO. As concentrações determinadas para esses parâmetros encontram-se 

resumidas na Tabela 4.  

 

Tabela 4. Valores mínimos, máximos, médios e os desvios padrão das concentrações das 

formas nitrogenadas, DBO e DQO no esgoto bruto afluente à ETE de estudo. 

Parâmetros Número de Valor Valor  Valor  Desvio 

(mg L
-1

) medidas mínimo máximo médio padrão 

N-NH4
+ a

 6 18,1 30,9 24,0 4,4 

N-NO2
- 
 6 0,003 0,010 0,006 0,002 

N-NO3
-
 6 0,02 0,34 0,10 0,12 

NID
b 

 6 18,1 31,2 24,1 4,6 

NT
c
 5 35 56 43 8 

NT-org
d
 5 9,1 31,7 17,8 9,2 

DBO
e
 11 105 666 345 166 

DQO
e
 11 307 1099 634 244 

a 
pH = 6,4 ± 0,3; praticamente toda NH3 na forma ionizada (VON SPERLING, 2002). 

b 
NID 

= NH4
+
 + NO2

-
 + NO3

-
. 

c 
não determinado no mês de janeiro. 

d 
NT-org = NT - NID. 

e
 Dados 

fornecidos pela ETE. 

  

As médias aritméticas das concentrações de DBO e DQO no esgoto bruto foram 345 

mg L
-1 

e 634 mg L
-1

, respectivamente (Tabela 4). Com base em Jordão e Pessôa (2005) esses 

valores caracterizam o afluente da ETE estudada como esgoto doméstico com carga orgânica 

variando de média a forte. A Figura 21 mostra o comportamento das concentrações de DBO e 

DQO no esgoto bruto da ETE de estudo no período compreendido entre janeiro a novembro 

de 2010 (n = 11). Menores concentrações são observadas nos meses relativos ao verão, e 

atribuídas principalmente à entrada de águas pluvias nas redes de coleta de esgotos, ou até 

mesmo a um possível aumento no consumo de água nesses meses de verão (VON 

SPERLING, 2005). 
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Figura 21. Variação das concentrações de DBO e DQO afluente à ETE ao longo do período compreendido entre 

janeiro a novembro de 2010. 

 

Em relação às concentrações de NT, a média determinada foi 43 mg L
-1

, valor 

próximo à média reportada por Oliveira e von Sperling (2005) para ETEs com sistemas de 

lodos ativados. Durante o período de estudo o valor médio do pH foi 6,4 ± 0,3, o que 

caracteriza praticamente toda a amônia (NH3) na forma ionizada (NH4
+
) (VON SPERLING, 

2002). Em média, o NH4
+
 correspondeu a aproximadamente 60% do NT. O restante é 

atribuído ao nitrogênio orgânico total (NT-org) (e.g. uréia, aminoácidos, proteínas, etc.), 

determinado por diferença entre o NT e NID, que posteriormente é degradado a NH4
+
 pelas 

atividades de microrganismos (LAW et al., 2012a). As concentrações de NO2
-
 e NO3

-
 foram 

negligenciáveis (juntos < 0,3% do NT), correspondendo em média a 0,006 mg L
-1

 e 0,10 mg 

L
-1

, respectivamente. 

 

5.2 EMISSÃO DE N2O E NITROGÊNIO INORGÂNICO NO ESGOTO TRATADO 

 

A Figura 22 mostra que as emissões de N2O do tanque de aeração aumentaram ao 

longo dos meses de amostragem, acompanhando a diminuição das concentrações de NH4
+
 e o 

crescimento do somatório das concentrações de NO2
-
 e NO3

-
 no efluente. Além disso, a 

Tabela 5 ainda mostra que os fluxos de N2O também acompanharam o aumento na carga de 

NTK (NH4
+
 + NT-org) removida ao longo dos meses de amostragem.  
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Figura 22. Variação das emissões médias de N2O em relação às concentrações de NH4
+
 e o somatório das 

concentrações de NO2
-
 e NO3

-
, no efluente da ETE, no período de janeiro a junho de 2010. 

 

Tabela 5. Concentração dos compostos de nitrogênio (± desvio padrão; mg L
-1

) na saída 

(efluente) da ETE, carga de NTK removida (kg N dia
-1

) e o fluxo de N2O (± desvio 

padrão; g N m
-2

 dia
-1

) no tanque de aeração para cada dia de amostragem. 

Amostragem 

(dia/mês/10) 
 

Saída da ETE  

(n = 3)* 

NTKafluente - NTKefluente  

(n = 5) 

Tanque de aeração  

(n = 10)** 

NH4
+
 

(mg N L
-1

) 

NO2
-
 + NO3

-
 

(mg N L
-1

) 

Carga de NTK removida 

(kg N dia
-1

) 

Fluxo N2O 

(g N m
-2

 dia 
-1

) 

14/01 6,8 ± 0,3 0,62 ± 0,03 n.d. 0,01 ± 0,02 

09/02 5,3 ± 0,3 1,29 ± 0,06 4,8 × 10
3
 0,06 ± 0,13 

12/03 7,0 ± 0,4 0,99 ± 0,05 3,1 × 10
3
 0,05 ± 0,04 

30/04 4,0 ± 0,2 1,32 ± 0,07 5,0 × 10
3
 0,10 ± 0,13 

18/05 1,2 ± 0,1 2,69 ± 0,13 6,7 × 10
3
 0,25 ± 0,32 

29/06 1,1 ± 0,1 1,45 ± 0,07 5,6 × 10
3
 0,20 ± 0,18 

n.d. = não determinado. *Análises realizadas em triplicata. **Pontos de amostragem no 

tanque de aeração. 

 

Esse comportamento sugere que as emissões de N2O estão associadas às maiores taxas 

de oxidação de NH4
+
, corroborando com os resultados encontrados por Law et al. (2012b) que 

encontraram através de observações obtidas em experimentos com variação nos níveis de 

NH4
+
, OD e pH, em escala laboratorial, correlação exponencial entre as taxas de oxidação de 

NH4
+
 e produção de N2O.  

As emissões de N2O mostram correlação linear negativa e estatisticamente 

significativa com as concentrações de NH4
+
 no efluente (r = 0,95; n = 6; P < 0,01) (Figura 

23a) e, positiva e estatisticamente significativa (r = 0,91; n = 6; P < 0,01) com o somatório das 

concentrações de NO2
-
 e NO3

-
 no efluente (Figura 23b), ambos ao longo do período de estudo. 
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Figura 23. (a) Regressão linear entre as emissões médias de N2O e as concentrações de NH4
+
 no efluente. (b) 

Regressão linear entre as emissões médias de N2O e o somatório das concentrações de NO2
-
 e NO3

-
 no efluente. 

 

Tal resultado indica que a produção de N2O no tanque de aeração da ETE estudada 

possa estar relacionada ao processo de nitrificação, no qual o N2O é produzido na etapa de 

oxidação de NH4
+
 a NO2

-
, mais precisamente, como um subproduto da oxidação de 

hidroxilamina (NH2OH) a NO2
-
 (WRAGE et al., 2001). O N2O ainda pode ser produzido 

através de uma decomposição química da NH2OH, no entanto, esse mecanismo ainda é pouco 

esclarecido, sendo essa etapa do processo ainda bastante discutida na literatura 

(KAMPSCHREUR et al., 2009; LAW et al., 2012a; LAW et al., 2012b; WUNDERLIN et al., 

2012). O NO2
- 
é posteriormente oxidado a NO3

-
 em condições de elevadas concentrações de 

OD ao final do processo (WRAGE et al., 2001). E, portanto, os meses de maio e junho, onde 

houve predominância do somatório das concentrações de NO2
-
 e NO3

-
 sobre as concentrações 
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de NH4
+ 

no efluente da ETE (Figura 22) podem estar relacionados às maiores taxas de 

crescimento das bactérias nitrificantes (VON SPERLING, 2002), o que explicaria as menores 

concentrações de NH4
+
 no efluente em relação aos meses anteriores. Além disso, explica 

também os maiores valores de carga de NTK removida, cujos valores foram 6,7 × 10
3
 e 5,6 × 

10
3 

kg N dia
-1

, respectivamente, nos meses de maio e junho (Tabela 5). Segundo von Sperling 

(2002) a taxa de crescimento das bactérias nitrificantes depende da disponibilidade de NH4
+
, 

onde a taxa de nitrificação pode ser expressa em termos das concentrações desse substrato, 

sendo a conversão de NH4
+ 

a N2O influenciada por diversos parâmetros operacionais, tais 

como carga de nitrogênio, concentração de OD e idade do lodo (LOTITO et al., 2012).  

 

5.3 RELAÇÃO ENTRE EMISSÃO DE N2O E NH4
+
 NO ESGOTO BRUTO  

 

A emissão de N2O em processos de tratamento de esgotos é direta e indiretamente 

influenciada por alguns parâmetros operacionais, destacando-se dentre eles, a concentração de 

NT afluente à ETE, principalmente na forma de NH4
+
. Esse parâmetro é variável ao longo do 

dia e pode influenciar diretamente as emissões de N2O (AHN et al., 2010; DE MELLO et al., 

2013; LOTITO et al., 2012).  

Em estudo realizado em ETEs de lodos ativados nos EUA, Ahn et al. (2010) 

verificaram que a intensidade das emissões de N2O era diretamente proporcional à 

concentração de NT afluente. Em um estudo realizado ao longo de dois dias consecutivos, em 

escala piloto, Lotito et al. (2012) observaram que as maiores emissões de N2O do tanque de 

aeração ocorreram em resposta as maiores concentrações de NH4
+
 no esgoto afluente. Em 

estudo realizado durante seis dias consecutivos em uma ETE de lodos ativados com aeração 

intermitente, de Mello et al. (2013) relataram significativa variação diária nas emissões de 

N2O e atribuíram principalmente à carga afluente de NT, em especial NH4
+
. 

A Figura 24 mostra correlação linear positiva e estatisticamente significativa entre as 

emissões de N2O e as concentrações de NH4
+
 no afluente (r = 0,90; n = 6; P < 0,01) ao longo 

do período de estudo. Tal resultado confirma a influência da concentração de NT afluente, 

principalmente na forma de NH4
+
, na emissão de N2O, corroborando com os resultados 

encontrados por Ahn et al.
 
(2010), Lotito et al. (2012) e de Mello et al. (2013).  
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Figura 24. Regressão linear entre as concentrações de NH4
+ 

no afluente com as emissões médias de N2O. 

 

A Tabela 6 mostra a variação temporal das concentrações de NH4
+ 

e DBO, além da 

carga de NH4
+
,
 
ao longo dos meses de amostragem no esgoto bruto afluente à ETE de estudo. 

Tal variabilidade observada nas concentrações e carga de NH4
+ 

está relacionada com a entrada 

de águas pluviais nas redes de coleta de esgotos, ou até mesmo o maior uso da água nos meses 

de verão, intensificando o efeito da diluição do esgoto bruto nessa época do ano (Figura 25), 

cenário característico de países de clima tropical, como observado anteriormente para as 

concentrações de DBO e DQO, ambos no afluente, na Figura 21.  

 

Tabela 6. Concentração de NH4
+
 e DBO (± desvio padrão; mg L

-1
), e carga de 

NH4
+
 (kg N dia

-1
) na entrada (afluente) da ETE ao longo dos meses de 

amostragem. 

  

Amostragem 

(mês de 2010) 

  

Entrada da ETE 

NH4
+ 

*  DBO** Carga de NH4
+
  

(mg N L
-1

) (mg L
-1

) (kg N dia
-1

) 

Janeiro 18,1 ± 0,9 105 ± 9 2,9 × 10
3
 

Fevereiro 20,3 ± 1,0 119 ± 11 3,2 × 10
3
 

Março 24,4 ± 1,2 263 ± 24 3,5 × 10
3
 

Abril 24,3 ± 1,2 301 ± 27 3,4 × 10
3
 

Maio 30,9 ± 1,5 459 ± 41 4,1 × 10
3
 

Junho 25,8 ± 1,3 370 ± 33 3,7 × 10
3
 

*Análises realizadas em triplicata nas datas indicadas na Tabela 5. **Três 

determinações realizadas por mês por operadores da ETE. 
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De acordo com von Sperling (2005), o consumo de água e a geração de esgoto em 

uma localidade variam ao longo do ano, basicamente em decorrência de fatores climáticos. 

Climas mais quentes induzem a um maior consumo de água e, consequentemente, maiores 

vazões afluentes e menores concentrações de matéria orgânica e NT. A Figura 26 apresenta 

uma correlação linear e significativa (r = 0,96; n = 6; P < 0,01) entre as concentrações de 

DBO afluente e as vazões instantâneas de esgoto bruto para o período compreendido entre 

janeiro a junho de 2010. Tal resultado reforça a questão da diluição do esgoto bruto nos meses 

de verão, uma vez que janeiro apresenta uma diferença de vazão de esgoto, em relação a 

junho, pouco superior a 24 milhões de litros de esgotos por dia. 

 

 

Figura 25. Variação das concentrações de NH4
+ 

e DBO afluente à ETE no período de janeiro a junho de 2010. 

 

 

Figura 26. Correlação linear e estatisticamente significativa entre as concentrações de DBO afluente e as leituras 

instantâneas das vazões de esgoto bruto no período de janeiro a junho de 2010. 
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5.4 RELAÇÃO ENTRE DQO E OD NO TANQUE DE AERAÇÃO 

 

Das seis zonas que constituem o tanque de aeração, as que teoricamente operam com 

maior vazão de ar são a ZN2 (6340 m
3
 h

-1
) e ZN5 (5700 m

3
 h

-1
), pois são as que possuem o 

maior número de difusores de ar (Figura 15), enquanto que a ZN1 opera com baixa aeração 

(140 m
3
 h

-1
). Os fatores de controle das concentrações de OD são a vazão de ar insuflado, o 

número de difusores presentes em cada zona e as taxas de oxidação da matéria orgânica e 

nitrificação pelas atividades microbiológicas. 

A Figura 27 mostra o aumento gradual da concentração de OD da ZN1 até a ZN6, e o 

inverso em relação à DQO total. Isso se explica em virtude da entrada de esgoto primário e do 

lodo biológico que retorna do decantador secundário ocorrer na ZN1, e o esgoto se deslocar 

desta em direção a ZN6 ao longo do processo de aeração diferenciado por zonas. 

Consequentemente, a ZN2 apesar de possuir um maior número de difusores em relação às 

demais, mostra baixa concentração de OD em virtude da grande carga orgânica que esta zona 

recebe de sua antecessora (ZN1) e, também, pela elevada concentração de SSVTA presente 

nesta zona proveniente do retorno do lodo que ocorre na ZN1 (Tabela 7). Já a ZN5, segunda 

zona em número de difusores, apresenta concentração de OD maior devido à gradual redução 

da carga orgânica e diluição da concentração dos SSVTA ao longo das zonas (Tabela 7), com 

disponibilidade de OD para ambas as reações de oxidação da matéria orgânica e nitrificação.  

  

 

Figura 27. Variação das concentrações de DQO em função das concentrações de OD nas 6 zonas dos 4 tanques 

de aeração. As barras representam os desvios padrão de um conjunto de medidas representativo da amostragem 

realizada de janeiro a junho de 2010. 
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Tabela 7. Concentração de SSVTA, DQO total e OD (± desvio padrão; mg L
-1

) 

nas 6 zonas dos 4 tanques de aeração da ETE de estudo durantes os meses de 

amostragem (n = 6). 

Zonas de SSVTA* DQO OD 

aeração  (mg L
-1

) (mg L
-1

) (mg L
-1

) 

Zona 1 6055 ± 969 16422 ± 2709 0,57 ± 0,18 

Zona 2 5905 ± 1417 14977 ± 3568 1,91 ± 1,30 

Zona 3 5195 ± 2286 10790 ± 4717 1,41 ± 0,84 

Zona 4 4735 ± 1420 7151 ± 2219 3,02 ± 2,30 

Zona 5 4505 ± 2027 7838 ± 3564 2,89 ± 1,39 

Zona 6 4210 ± 2273 6418 ± 3504 6,24 ± 2,05 

*Dados fornecidos pelo laboratório da ETE, e representativo do período de 

amostragem (coletas realizadas diariamente por operadores da ETE). 

 

5.5 RELAÇÃO ENTRE EMISSÃO DE N2O E OD NO TANQUE DE AERAÇÃO 

 

A concentração de OD é um parâmetro operacional chave para as emissões de N2O 

(TALLEC et al., 2006). Este parâmetro é capaz de influenciar diretamente ambos os 

processos de produção de N2O (nitrificação e desnitrificação) (KAMPSCHREUR et al., 

2009).  

Como mostrado na Figura 27, há uma redução na concentração de DQO total ao longo 

das zonas, que a partir da ZN4 aparenta apresentar maior disponibilidade de OD para ambas 

as reações de oxidação da matéria orgânica e nitrificação. A Figura 28 mostra que as maiores 

emissões de N2O ocorrem a partir desta zona onde as concentrações de OD eram superiores a 

2,0 mg L
-1

, condição favorável às maiores taxas de nitrificação (OD ≥ 2,0 mg L
-1

) 

(SURAMPALLI et al., 1997). A maior emissão média de N2O ocorreu na ZN5, onde a 

concentração média de OD foi 3,0 mg L
-1

. Esse resultado é próximo àquele encontrado por 

Brotto (2011) em uma ETE de lodos ativados, onde a emissão média de N2O foi 

aproximadamente seis vezes superior à encontrada no presente estudo. O processo estudado 

por Brotto (2011) é classificado como de aeração modificada, em virtude da baixa idade do 

lodo adotada (ca. 3 dias), quatro vezes inferior à idade do lodo da ETE do presente estudo, o 

que favorece o processo de nitrificação apenas parcial, ou seja, a etapa de oxidação de NH4
+
 a 

NO2
-
,
 
em concentrações de OD ≥ 2,0 mg L

-1
 (POLLICE; TANDOI; LESTINGI, 2002). Os 

processos de tratamento de esgotos que utilizam a aeração como método de oxidação da 
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matéria orgânica devem evitar a ocorrência de nitrificação parcial ou intermitente, 

minimizando, dessa forma, as emissões de N2O (AHN et al., 2010). 

 

 

Figura 28. Variação das emissões de N2O em função das concentrações de OD nas 6 zonas dos 4 tanques de 

aeração. As barras representam os desvios padrão de um conjunto de medidas representativo da amostragem 

realizada de janeiro a junho de 2010. 

 

A Figura 29 mostra que as emissões de N2O possuem correlação polinomial (ordem 3) 

e estatisticamente significativa com as concentrações de N2O no meio líquido (r = 0,99; n = 6; 

P < 0,01). Tal resultado demonstra que as concentrações de N2O no meio líquido também 

aumentam a partir da ZN4, o que comprova a maior eficiência de nitrificação em condições 

de baixas concentrações de DQO total e concentrações de OD ≥ 2,0 mg L
-1

. A grande 

variabilidade observada nas emissões de N2O, principalmente da ZN4 a ZN6 (nitrificação 

ativa), representada pelo desvio padrão das medidas, é resultado principalmente da variação 

temporal observada nas concentrações de NH4
+
 afluente (Figura 25), onde menores emissões 

de N2O estão associadas aos meses de verão. 
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Figura 29. Correlação polinomial (ordem 3) e estatisticamente significativa entre as emissões médias de N2O e 

as concentrações de N2O no meio líquido. As barras representam os desvios padrão de um conjunto de medidas 

representativo da amostragem realizada de janeiro a junho de 2010. 

 

Além disso, ao longo das zonas de aeração as emissões de N2O aumentam 

acompanhando a diminuição gradual no valor do pH (Figura 30). Este resultado confirma a 

evolução do processo de nitrificação ao longo das zonas do tanque de aeração, que ocorre pela 

oxidação do NH4
+
 a NO2

-
, com liberação de H

+
 e, consequentemente, consumindo a 

alcalinidade do meio (VON SPERLING, 2002). A maior emissão média de N2O ocorreu onde 

o valor do pH se encontrava próximo a 6,0. Brotto (2011) observou que os maiores fluxos de 

N2O ocorreram quando o pH também se encontrava próximo a 6,0. Hanaki et al. (1992) 

observaram um aumento da emissão de N2O com o decréscimo do pH 8,5 para 6,5.   

 

 

Figura 30. Variação das emissões de N2O em função dos valores de pH nas 6 zonas dos 4 tanques de aeração. 

As barras representam os desvios padrão de um conjunto de medidas representativo da amostragem realizada de 

janeiro a junho de 2010. 
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5.6 RELAÇÃO ENTRE EMISSÃO DE N2O E EFICIÊNCIA DA ETE 

 

Os valores médios das eficiências de remoção de DBO (97%), DQO (93%) e NT 

(80%) encontraram-se no limite superior das faixas reportadas por Oliveira e von Sperling 

(2005),
 
que apresentam uma análise de desempenho de 13 ETEs com sistemas de lodos 

ativados em operação nos estados de Minas Gerais e São Paulo. As faixas reportadas foram 

74-96% para DBO, 62-93% para DQO e 20-78% para NT (OLIVEIRA; VON SPERLING, 

2005). Oliveira e von Sperling (2005) ainda ressaltam que apenas 5 ETEs das 13 estudadas 

apresentaram eficiências de remoção de NT acima de 60%. 

 A Figura 31 mostra o balanço de carga de NT e a emissão média de N2O determinada 

no tanque de aeração durante o período de estudo, além das emissões de N2O estimadas pelo 

IPCC (2006) no sistema de tratamento de esgotos e no corpo hídrico receptor do efluente da 

ETE estudada. Durante o período de amostragem, a carga média de NT no efluente da ETE 

foi de 1,2 × 10
3
 kg N dia

-1
, o que representa uma remoção de 80% da carga de NT afluente. 

Do total da carga de NT afluente à ETE, aproximadamente 0,02% foi emitido como N2O, 

valor inferior ao estimado pelo IPCC (2006), cujo valor calculado (valor teórico) é 3,3 kg N 

dia
-1

 (0,05% da carga de NT afluente à ETE), com base na equação que utiliza o FE 

determinado por Czepiel, Crill e Harriss (1995) para estimativa das emissões de N2O em 

processos de tratamento de esgotos (Equação 1).  

 

 

Figura 31. Representação esquemática do balanço da carga de NT afluente e efluente a ETE, e as emissões de 

N2O no tanque de aeração e no corpo hídrico receptor do efluente da ETE de estudo. 

 

O sistema de lodos ativados convencional empregado na ETE estudada proporciona à 

possibilidade de remoção biológica de nutrientes (RBN), especialmente NT (VON 
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SPERLING, 2002), entretanto, a emissão de N2O determinada durante o período de estudo 

(valor medido), que representa em média 1,11 kg N dia
-1

 e corresponde a 0,02% da carga de 

NT afluente à ETE, não explica a elevada remoção de NT atingida.  

Ao contrário, a elevada eficiência de remoção de NT obtida pode explicar as baixas 

taxas de emissão de N2O determinadas no presente estudo, uma vez que as concentrações de 

NT no efluente da ETE estudada sempre estiveram abaixo de 10 mg N L
-1

, enquanto que, por 

exemplo, a ETE estudada por Brotto (2011) apresentou, no efluente, concentrações de NT 

sempre acima desse valor, com baixos níveis de remoção de NT e, consequentemente, 

emissões de N2O superiores ao presente estudo. Foley et al.
 
(2010) concluíram, em estudo 

realizado em 7 ETEs projetadas para atender à remoção biológica de nutrientes (RBN), que os 

processos de tratamento de esgotos que alcançam baixas concentrações de NT no efluente (≤ 

10 mg N L
-1

) e, consequentemente, elevadas eficiências de remoção de NT, emitem menos 

N2O quando comparados a outros sistemas com baixos níveis de remoção de NT.  

Além disso, elevadas eficiências de remoção de NT proporcionam uma menor 

disponibilidade de N no efluente, minimizando futuras emissões de N2O após descarga nos 

corpos hídricos. O IPCC (2006) recomenda como FE para emissões de N2O de corpos 

hídricos receptores de efluente de ETEs, o valor de 0,005 kg N2O-N/kg Nefluente, o que 

representa 0,5% da carga de NT no efluente. A Figura 31 mostra que com uma eficiência de 

80% na remoção de NT, o corpo hídrico receptor do efluente da ETE de estudo irá contribuir, 

futuramente, com uma emissão de N2O aproximadamente seis vezes superior (6,0 kg N dia
-1

) 

ao medido no tanque de aeração (1,1 kg N dia
-1

) da ETE estudada. 

De forma a elucidar o compreendimento da elevada remoção de NT alcançada na ETE 

de estudo e a rota preferencial do N nesta remoção, foram realizados alguns cálculos de 

estimativas de remoção de NT. O N pode ter sido emitido na forma de N2 através do processo 

de desnitrificação em regiões anóxicas da ETE (OD ≤ 0,5 mg L
-1

 e presença de NO3
-
) ou 

incorporado ao lodo biológico em razão do crescimento da biomassa bacteriana, 

principalmente, heterotrófica.  

Com base na concentração média de SSVTA (determinado nos 4 tanques de aeração), 

cujo valor é 5100 g SSVTA m
-3

 (Tabela 7), calculou-se a produção de sólidos biológicos no 

tanque de aeração através da divisão desse valor pela idade do lodo adotada pela ETE de 

estudo (θ = 10 dias). O valor obtido foi 510 g SSVTA m
-3

 dia
-1

. Considerando o volume total 

aeróbio dos 4 tanques de aeração (desprezando o volume da ZN1; zona anóxica), calculou-se 

a carga de SSVTA produzida através da multiplicação da produção de sólidos (510 g SSVTA 

m
-3

 dia
-1

) pelo volume total aeróbio (Vaeróbio = 44000 m
-3

). O valor obtido para a carga média 



 

62 

 

produzida de sólidos durante o período de estudo foi 22440 kg SSVTA dia
-1

. De acordo com 

von Sperling (2002), a carga de NT incorporada ao lodo excedente (lodo secundário) 

corresponde a 12% da produção de sólidos biológicos. Logo, a carga de NT incorporada ao 

lodo secundário estimada no presente estudo é 2693 kg N dia
-1

, o que corresponde a 43% da 

carga de NT afluente à ETE de estudo. Além disso, estima-se que 20% da carga de NT 

afluente são removidas durante o tratamento primário (nos decantadores primários) (VON 

SPERLING, 2002), o que corresponde durante o período de estudo a uma carga de 1200 kg N 

dia
-1

. O somatório do N removido com o lodo primário e incorporado ao lodo secundário é 

igual a 63% da carga de NT afluente à ETE de estudo. Como a remoção de NT obtida durante 

o período de estudo foi 80% da carga de NT afluente e a carga de N emitida como N2O é 

desprezível em comparação a elevada remoção de NT obtida, estima-se por diferença entre o 

total de N removido e N incorporado ao lodo, uma carga de N emitida como N2 de 

aproximadamente 1054 kg N dia
-1

, o que corresponde a 17% da carga de NT afluente. A 

Figura 32 resume o balanço de N obtido através dos cálculos de estimativas de remoção de 

NT realizados com base em von Sperling (2002).   

 

 

Figura 32. Representação esquemática do balanço de carga de NT na ETE de estudo. 

        FONTE: VON SPERLING, 2002, adaptado. 

 

5.7 FATORES DE EMISSÃO DE N2O  

 

São poucos os trabalhos realizados com medições diretas de N2O em ETEs, e os FEs 

calculados com base na carga afluente de NT mostram grande variabilidade 

(KAMPSCHREUR et al., 2009; LAW et al., 2012a). A emissão de N2O na ETE estudada 
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variou de 0,01% a 0,04% da carga de NT afluente. Essa faixa de emissão encontra-se no 

limite inferior dos FEs compilados no trabalho de revisão realizado por Law et al. (2012a), 

que reúne dados de 11 estudos desenvolvidos em escala real (0-25%) com diferentes 

processos de tratamento de esgotos, e também inferior ao valor proposto pelo IPCC
 
(2006) 

(0,035%), assumindo uma carga de NT no esgoto bruto de 16 g N pessoa
-1 

dia
-1

 para países 

desenvolvidos (FOLEY et al., 2010).  

Em comparação a outros estudos realizados no Brasil (Tabela 8), os FEs médios de 

N2O encontrados no presente estudo, balizados na vazão de esgoto bruto, população atendida 

e carga de NT afluente, foram sempre inferiores aos dos demais trabalhos. Tal resultado pode 

ser explicado pelas diferentes condições empregadas nos processos de tratamento de esgotos 

de lodos ativados em cada ETE (FOLEY et al., 2010), uma vez que os métodos de 

amostragem utilizados foram os mesmos em cada trabalho. As diferentes variantes de lodos 

ativados empregados nos sistemas de aeração das diferentes ETEs estudadas, tais como 

aeração prolongada (alta idade do lodo; 30 dias) (BROTTO et al., 2010), aeração modificada 

(baixa idade do lodo; 3 dias) (BROTTO, 2011) e aeração prolongada com sistema 

intermitente (60 minutos de aeração e 30 minutos de não aeração) (DE MELLO et al., 2013), 

foram responsáveis pela diferença observada na magnitude das emissões de N2O, onde a 

influência de alguns parâmetros operacionais, tais como, concentração de NT afluente 

(especialmente NH4
+
), concentração de OD, idade do lodo e o grau de aeração são os 

principais fatores de controle das emissões de N2O (KAMPSCHREUR et al., 2009; LAW et 

al., 2012a; LOTITO et al., 2012). 

 

Tabela 8. Fatores de emissão de N2O balizados na vazão de esgoto bruto, população 

atendida e carga de nitrogênio total esgoto bruto em diferentes estudos realizados em 

ETEs de lodos ativados no Brasil. 

 

Menores emissões de N2O são esperadas em sistemas de tratamento de esgotos que 

operam com idades do lodo altas (NODA et al., 2003) e concentrações de OD superiores a 2,0 

mg L
-1

 (TALLEC et al., 2006), condições que favorecem o processo de nitrificação completo 

Referência 

 

Sistema de 

aeração 

empregado 

Fator de 

Emissão 

(g N2O L
-1

esgoto) 

Fator de 

Emissão 

(g N2O pessoa
-1

 ano
-1

) 

Fator de 

Emissão 

(g N2O-N/g Nesgoto) 

Este estudo Convencional 1,2 × 10
-5

 1,3 0,02 

Brotto et al. (2010) Prolongada 9,0 × 10
-5

 13 0,14 

Brotto (2011) Modificada 8,0 × 10
-5

 8,1 0,12 

de Mello et al. (2013) Intermitente 8,0 × 10
-5

 8,8 0,10 
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(i.e., NH4
+
  NO2

-
  NO3

-
). Da mesma forma aqueles que operam com sistema anóxico a 

montante do tratamento aeróbio (OD ≤ 0,5 mg L
-1

), recirculação interna de nitratos e tempo 

de detenção hidráulica de 0,5 a 2,5 h, condições favoráveis ao processo de desnitrificação 

completo (i. e., NO3
-
  NO2

-
  NO  N2O  N2) (VON SPERLING, 2002). Tais processos 

proporcionam elevadas remoções de carga de NT e minimizam a geração de N2O (FOLEY et 

al., 2010).  

Comparando-se a relação (Rx) entre as razões das vazões médias de ar injetado no 

tanque de aeração e o valor médio da vazão de esgoto bruto afluente de cada uma das ETEs 

de lodos ativados de trabalhos realizados no Brasil (BROTTO et al., 2010; BROTTO, 2011; 

DE MELLO et al., 2013), observa-se que a relação obtida na ETE estudada foi sempre 

inferior aos valores calculados através dos demais trabalhos (Tabela 9), sendo 3,5 vezes 

inferior ao valor calculado pelo trabalho de Brotto et al. (2010), 2,7 vezes inferior ao Brotto 

(2011) e 7,8 vezes inferior ao de Mello et al. (2012).  

 

Tabela 9. Vazões médias de ar injetado no tanque de aeração (QA) e esgoto bruto 

afluente (QE) de diferentes ETEs de lodos ativados de trabalhos realizados no Brasil. 

 

 Além disso, a Tabela 10 mostra que as eficiências de remoção de DBO, DQO e NT 

alcançadas em cada ETE de estudo não tiveram aumentos significativos com o aumento da 

relação (Rx) entre as razões das vazões médias de ar injetado no tanque de aeração e o valor 

médio da vazão de esgoto bruto afluente. As maiores eficiências de remoção de matéria 

carbonácea (DBO e DQO) e NT foram obtidas no presente estudo, cuja relação foi a menor 

encontrada. E, portanto, a utilização de aeração suficiente para promover os processos 

microbiológicos de oxidação da matéria orgânica e nitrificação também é necessária para 

minimizar as emissões de N2O. Menores emissões de N2O também são esperadas em sistemas 

que otimizam o grau de aeração empregado, uma vez que a injeção excessiva de ar, nas zonas 

supersaturadas em N2O, acelera a transferência do gás para a atmosfera em virtude de uma 

maior turbulência do meio líquido (AHN et al., 2010; BROTTO et al., 2010; LAW et al., 

2012a).  

Referência 

 

Vazão média de 

ar (m
3
 h

-1
) 

(QA) 

Vazão média de 

esgoto (m
3
 h

-1
) 

(QE) 

Relação entre 

as vazões 

(Rx = QA/QE) 

Este estudo 20000 6100 3,3 

Brotto et al. (2010) 460 40 11,5 

Brotto (2011) 5400 612 8,8 

de Mello et al. (2013) 640 25 25,6 
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Tabela 10. Eficiências de remoção de DBO, DQO e NT de diferentes ETEs de lodos 

ativados de trabalhos realizados no Brasil. 

n.d. = não determinado 

 

Considerando os resultados apresentados nas Tabelas 8, 9 e 10, observa-se que o 

devido acompanhamento nas emissões de N2O no tanque de aeração de uma ETE pode ser 

utilizado como um possível indicador do grau de aeração necessário para promover os 

processos microbiológicos de oxidação da matéria orgânica e nitrificação, sendo assim, o 

ponto chave para minimizar as emissões de N2O, e consequentemente o desperdício de 

energia em virtude de um excesso na aeração. A utilização do N2O como parâmetro 

operacional de controle do grau da aeração em ETEs de lodos ativados já vem sendo 

ultimamente proposto e discutido na literatura por diferentes autores (BURGESS et al., 2002; 

BUTLER et al., 2009; SIVRET; PEIRSON, STUETZ, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência 

 

Eficiência 

de remoção 

DBO (%)  

Eficiência 

de remoção 

DQO (%) 

Eficiência 

de remoção 

NT (%) 

Este estudo 97 93 80 

Brotto et al. (2010) 95 n.d. n.d. 

Brotto (2011) n.d. 73 52 

de Mello et al. (2013) n.d. 84 n.d. 



 

66 

 

6 CONCLUSÃO  

 

Os resultados mostram que o processo de tratamento de esgotos por lodos ativados 

convencional empregado na ETE estudada é bastante eficiente no que tange a remoção de 

carbono orgânico e NT, e, além disso, apresenta baixas emissões de N2O, correspondendo em 

média a 0,02% da carga de NT afluente. Sugere-se que tal eficiência esteja relacionada à 

utilização de aeração suficiente para promover condições favoráveis aos processos 

microbiológicos de oxidação da matéria orgânica e, aos processos de nitrificação e 

desnitrificação completos, mesmo nas condições de elevadas concentrações de DBO, DQO e 

de NT (especialmente NH4
+
), como observados no período de inverno. 

A ETE estudada foi a que apresentou os menores FEs médios, balizados na vazão de 

esgoto, população atendida e carga de NT afluente, em relação àqueles relatados em estudos 

desenvolvidos no exterior e no Brasil, bem como em relação aos propostos pelo IPCC e US-

EPA. A ETE apesar de não possuir uma unidade de tratamento terciário, a eficiência 

alcançada na remoção de NT sugere atuação semelhante às verificadas em ETEs com RBN, 

consequentemente, menores concentrações de NT no efluente final são alcançadas, o que deve 

explicar também as menores emissões de N2O observadas nesse estudo quando comparadas às 

emissões em outras ETEs já estudadas no Brasil. Além disso, a menor abundância de N no 

efluente minimiza posteriores emissões de N2O nos corpos hídricos receptores (e.g., rios, 

estuários e águas costeiras). 

No entanto, estudos posteriores deverão ser centralizados para a unidade de tratamento 

do lodo, uma vez que durante o período de estudo calcula-se que uma carga de NT de 

aproximadamente 5,0 x 10
3
 kg N dia

-1
 foram removidos, onde deste valor 0,95 kg N dia

-1
 

foram emitidos como N2O. Estima-se que 43% da carga de NT afluente foram removidas 

juntamente com o lodo (primário + secundário). Logo, um tratamento apropriado seguido de 

uma disposição adequada se torna de extrema relevância, a fim de se evitar a 

redisponibilidade de todo esse N removido para um corpo hídrico receptor através, por 

exemplo, da lixiviação de solos agrícolas, e consequentemente gerando futuras emissões de 

N2O.
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