
Os bons resultados das variáveis de monitoramento, realizadas regularmente, da 

fase de adaptação e 1ª Fase de Operação, que indicaram eficiência do sistema, 

permitiram o aumento da concentração de solução estoque de fenol no sistema, 
chegando a 55 g L-¹, na segunda fase. Os valores de Alcalinidade, Sólidos, DQO  e 

Nitrogênio Amoniacal, sofreram redução significativa (Tabela 1). 

 

 

     

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

      

Determinou-se 100% de remoção de fenol, em  algumas análises, devido resultados 

abaixo do limite de detecção (0,10 mg L-¹).  

     

Na 2ª Fase foram realizados três testes de toxicidade com Chironomus xanthus 

(Tabela 2). O ponto 3 apresentou baixa mortalidade, isso indica que o sistema consegue 

remover a toxidade que pontos 1 e 2 apresentam. O programa estatístico considerou a 

amostra do ponto 3 não tóxica para os organismos testados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

O sistema de tratamento combinado mostrou-se uma ótima alternativa para 

tratamento de esgoto. Muito eficiente, o sistema atingiu uma média de remoção de fenol 

de 99,7 ± 0,9%, nas duas fases de operação, produzindo um esgoto tratado menos tóxico 

ao organismo-teste Chironomus xanthus, que indicou ser sensível ao fenol em 

concentrações de 60 mg L-¹. 

 

 
 
        
 
 

 

 

 

  

 

Sendo: Alcal. P.: Alcalinidade Parcial, Alcal. T.: Alcalinidade Total, AOV: Ácidos Orgânicos Voláteis, OD: 
Oxigênio dissolvido, DQO: demanda química de oxigênio, SST: Sólidos Suspensos Totais, SSF: Sólidos 
Suspensos Fixos, SSV: Sólidos Suspensos Voláteis. NTK: Nitrogênio Total Kjeldhal e DBO: Demanda 

bioquímica de Oxigênio. 

 

Variáveis P1  P2  P3  

 Média DP Média DP Média DP 
Alcal. P. (mg CACO3 L-¹) 166 36,60 214,3 24,7 68,3 16,6 
Alcal. T. (mg CACO3 L-¹)¹ 278 32,20 306,4 41,7 97,2 30 

AOV (mg HAc L-¹) 137,6 56,50 68,6 26,6 27,6 7,3 
Temperatura (ºC) 24 1,00 24 1 24 1 

pH 7,3 0,5 7 0,2 7,5 0,2 
OD (mg O2 L-¹) 1,1 1 0,6 0,3 6,8 0,5 

DQO (mg O2 L-¹) 681 265 208 81 33 10 
DBO (mg O2 L-¹) 225 78 33 0 2 1 

Fenol (mg L-¹) 126,6 24,1 17,6 21,5 0,36 1,36 
Nitrito (mg NO2- L-¹) 0 0 0 0 0,1 0,1 
Nitrato (mg NO3- L-¹) 1,1 0,6 1,6 1,1 29,1 8,1 

N. Amoniacal (mg NH3 L-¹) 26,8 6,3 26,8 5 1,4 1,4 
SST (mg L-¹) 162,3 38,1 82,5 35,8 2,3 0,8 
SSF (mg L-¹) 24,6 8,9 9,5 5,3 0,3 0,2 
SSV (mg L-¹) 129,9 24 75,3 31,8 1,9 0,9 
NTK (mg L-¹) 38 9,3 34,7 7,4 3,6 1,7 

Introdução 

O tratamento e o lançamento adequado de efluentes são medidas imprescindíveis, 

para que existam melhores condições de saúde, preservando-se o meio ambiente e 

garantindo boas condições de saneamento ambiental. Devido a necessidade de uma  

alternativa eficiente de tratamento de esgoto, avaliou-se, nesse projeto, o efluente tratado 

de esgoto sanitário contendo o composto tóxico fenol (hidroxi-benzeno), proveniente do 

sistema de tratamento combinado. Para avaliação desse efluente, foram utilizadas 

variáveis físicas e químicas, em conjunto com testes de toxicidade com o organismo 

bioindicador, natural de sedimento, Chironomus xanthus. 

 

 
      A metodologia utilizou-se de um sistema de tratamento combinado, composto por 

filtro anaeróbio (FA) seguido por um biofiltro aerado submerso (BAS) e decantador 

secundário, para tratar o efluente de esgoto sanitário,  e degradar o fenol adicionado. 

Para monitoramento da qualidade do esgoto tratado, análises físicas, químicas e ensaios 

ecotoxicológicos com o bioindicador Chironomus xanthus, foram realizados.  

 
       O sistema de tratamento de efluentes era constituído por um reator anaeróbio de leito 

fixo e fluxo ascendente, comumente chamado de filtro anaeróbio (FA) seguido por um 

biofiltro aerado submerso (BAS), um reator aeróbio que também apresenta biofilme de 

leito fixo e fluxo ascendente. O efluente do BAS era então conduzido ao decantador, 

removendo os sólidos passíveis de sedimentação, depois era descartado (Figura 1). 

Para o monitoramento do sistema, três pontos de amostragem foram utilizados: 

 P1- Esgoto Bruto , P2- Saída do Anaeróbio e P3- Saída do Decantador. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O cultivo do bioindicador Chironomus xanthus,  iniciou-se com a cultura, foi instalada 

na sala de  microbiologia, no LABSAN (Laboratório de Saneamento) da FEC, Unicamp. 

Neste local, uma bandeja e dois aquários eram utilizados para o cultivo, enquanto outras 

duas bandejas, serviam para a separação dos organismos-teste com fase larval 

determinada. Os organismos da bandeja-teste (Figura 2), eram utilizados para os testes 

de sensibilidade e toxicidade. Em cada réplica (triplicata) foram acrescentados em 

béqueres de 250ml, devidamente lavados, 40 g de areia (com granulometria inferior a 

0,56 mm, seca, peneirada, lavada, seca em estufa e passada pela mufla (procedimento 

semelhante ao do cultivo)); 160 mL de solução teste (cloreto de sódio pesado e diluído 

no volume indicado para cada amostra com água de cultivo) e 6 organismos por réplica ( 

organismos do 3° para o 4° ínstar (aproximadamente 7 a 10 dias de vida).O teste 

ocorreu em temperatura ambiente (~25°C), com fotoperíodo de 12 horas. 

 

O método utilizado para a determinação do fenol (Método Colorimétrico Direto, 

conforme CETESB L5.125/1995 e NBR 10704/1989), 

 

 

 

A atividade do sistema foi dividida em três etapas: Fase de adaptação (105 dias), 1ª 

Fase de Operação (107 dias) e 2ª Fase de Operação (115 dias). Na 1ª e 2ª Fase, 

diferentes concentrações de fenol foram inseridas no sistema, juntamente com o esgoto. 

     

 

 

Metodologia 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

FIGURA 1: Fluxograma do sistema de tratamento combinado 

 
 

Resultados e Discussão 

TABELA 1: Valores obtidos para as variáveis avaliadas nos pontos de coleta durante a 

2ª fase de Operação. 

 

 

FIGURA 2: Bandeja destinada ao teste. 
 

 Organismo do  
3° para o 4° ínstar 

 

 

TESTE 1 TESTE 2 TESTE 3 

 
CL(50) % 

Fenol 
(mg L -¹) 

CL(50) % 
Fenol 

 (mg L -¹) 
CL(50) % 

Fenol 
(mg L -¹) 

P1 > 40(NC) 114,9 
41,61                 

(38,37 – 45,12) 
111,5 NC 136,9 

P2 50(NC) 44,1 NC 26,9 
75,25                       

(55,76 – 101,55) 
0,6 

P3 NT 0,045 NT 0,011 NT <ld 

NT : Não tóxico;NC: Não calculável, sem padrão de crescimento; < LD: Menor que o limite de  
detecção do teste (0,010 mg L-¹). 
 

 

TABELA 2: Resultados dos testes de toxicidade com Chironomus xanthus para a 2ª fase 

de operação.  

 

 

Conclusão 

Agradecimentos 

P1               P2             P3 


