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 O presente trabalho relaciona a evolução industrial com a problemática ambiental, já que, dentre os 

agentes poluidores do meio ambiente, as indústrias de bebidas tiveram e continuam tendo um forte 

impacto na conservação do meio ambiente. Seus efluentes apresentam elevada carga orgânica DBO5, 

DQO e Sólidos Totais devido ao açúcar do xarope e dos extratos vegetais utilizados na formulação das 

bebidas, fazendo-se necessário um alto grau de tratamento da água de processo, antes de retorná-la à 

natureza. No decorrer do trabalho apresentamos uma estratégia de como combater esse problema, 

adotando um tipo de tratamento de efluente ainda novo para a literatura. Para uma melhor compreensão,  

no presente trabalho está relatado o funcionamento deste tratamento, que se trata de uma biotecnologia, 

utilizando o processo de biorremediação acelerada que adota um reator biológico para potencializar a 

biomassa (autoclone), proposta para obter a eficiência esperada pelos parâmetros de redução exigidos. 

O objetivo deste estudo foi verificar e mostrar a eficiência deste reator, visando um alto nível de 

depuração da matéria orgânica dos efluentes de uma indústria de bebidas do interior paulista. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde o surgimento do desenvolvimento industrial, que ocorreu após meados do século XIX, 

surgiram conseqüências das ações antrópicas ao meio ambiente. Um dos fatores de maior relevância trata-

se do descarte indevido de resíduos gerados pelas indústrias (LEAL et al, 2008). 

No cenário atual, os impactos ambientais causam efeitos negativos na qualidade de vida do ser 

humano. A busca por tecnologias que amenizem a poluição ambiental tem sido fundamental, principalmente 

na área produtiva. Com o objetivo de reduzir estes impactos, as empresas começaram a rever suas 

estratégias, suas estruturas e suas responsabilidades junto à sociedade, para que assim, possam ajudar a 

minimizar a degradação ambiental (LEAL et al, 2008). 

No que diz respeito ao segmento industrial de bebidas, a origem dos efluentes provém das etapas 

de lavagem (seja dos vasilhames, equipamentos ou da instalação em si, das tubulações e pisos), das águas 

de sistemas de resfriamento, das águas utilizadas diretamente no processo industrial ou incorporadas ao 

produto, do descarte de produtos defeituosos ou retornados do mercado e, ocasionalmente, dos esgotos 

sanitários dos colaboradores (SANTOS; RIBEIRO, 2005). 

Os efluentes gerados na indústria de bebidas são ricos em açúcares, possuem pH alcalino e 

temperatura ambiente. Apresentam elevada carga orgânica (Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO; 

Demanda Química de Oxigênio - DQO e Sólidos Totais - ST) devido ao açúcar do xarope e dos extratos 

vegetais utilizados na formulação das bebidas. Entretanto, a caracterização deste efluente varia de acordo 

com o processo produtivo, principalmente devido à tecnologia empregada durante as etapas de fabricação 

das bebidas (SANTOS; RIBEIRO, 2005). 

Em função da elevada carga orgânica e elevado grau de complexidade da composição dos 

efluentes industriais gerados nestas indústrias, faz-se necessário um alto grau de tratamento da água 

gerada, exigindo uma combinação de processos para que a remoção dos poluentes seja eficiente (VON 

SPERLING, 1998). 

Existem várias formas de tratamentos desses efluentes, dentre eles podem ser citados os reatores 

biológicos, reatores bateladas com leitos fluidizados entre outros.  Os reatores biológicos representam todo 

e qualquer local onde células e enzimas realizam a conversão de substrato em produtos (FILHO, 2006). 

Além dos métodos mais convencionais, novas técnicas estão sendo criadas com maior eficiência, 

como por exemplo a biorremediação (CAMARGOS, 2013). 

O método de biorremediação consiste em um processo natural e específico, que resulta na total 

degradação de contaminantes presentes no efluente de um processo industrial, comercial ou habitacional, 

como também, de agentes contaminantes específicos presentes no solo ou em águas subterrâneas. Alguns 

autores se referem a biorremediação como biotecnologia ambiental, principalmente por usar, de forma 

controlada, consórcios microbianos que ocorrem normalmente na natureza para degradar poluentes 

(SANTOS, 2010).  

De acordo com a avaliação dos danos ambientais e das normas pré-estabelecidas pelo controle 

ambiental para descarte correto de efluentes, esta pesquisa tem como objetivo mostrar a eficiência do reator 

biológico no processo de biorremediação acelerada apartir da bioaumentaçao do inoculo inicial (biomassa 

autoclone) para viabilizar a eficiência de uma dada  Estação de Tratamento de efluentes (ETE). 



2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Biorremediação Acelerada 

Biorremediação acelerada é uma nova estratégia da Biologia, que utiliza micro-organismos 

participantes da microbiota do próprio nicho ecológico poluído (autoclones), para degradar compostos 

químicos tóxicos, com objetivo de recuperar e manter o equilíbrio bioquímico do ecossistema de áreas 

contaminadas.   

O presente processo biológico se difere dos demais que possam utilizar do mesmo princípio, 

tratando-se de um processo natural e específico, que resulta na total degradação de contaminantes 

presentes no efluente de um processo industrial, comercial ou habitacional, como também, de agentes 

contaminantes específicos presentes no solo ou em águas subterrâneas.  

A Biorremediação também é vista como Biotecnologia Ambiental, principalmente por usar, de forma 

controlada, consórcios microbianos que ocorrem normalmente na natureza para degradar poluentes.             

Outro fator que deve ser considerado importante, é que todo resultado final de biorremediação é 

monitorado para manutenção dos padrões permitidos pelo órgão ambiental gestor no caso do ”Estado de 

São Paulo a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB)”. 

 

2.2.1 BIORREMEDIAÇÃO ACELERADA PELO USO DE AUTOCLONES, CONSISTE EM TRÊS ETAPAS: 

 

2.2.1.1 Etapa de Bioprospeção 

Envolve inicialmente colheita de material representativo do sítio estudado, seguida pelo processo 

laboratorial de cultivo em caldo nutritivo\enriquecido, com objetivo da caracterização dos micror-oganismos 

envolvidos, participantes da microbiota resistente ao composto poluente e adaptados às respectivas 

condições ambientais. 

Os micro-organismos assim selecionados são confirmados por desnaturação protéica em presença 

do elemento poluente (Figura 1). Em seguida é iniciada produção de biomassa microbiana (Figura 2), em 

biodigestores, obtida a partir de pré inoculo do autoclone específico (1   UFC/mL). 

 

            Figura 1. Pré inóculo do autoclones.                   Figura 2. Produção da biomassa. 

         

              Fonte: DHX do BRASIL, 2010.                           Fonte: DHX do BRASIL, 2010. 



2.2.1.2 Etapa de Bioadição por Bioaumentação 

Caracterizada pela aplicação da biomassa microbiana específica, composta por micro-organismos 

autoclones selecionados, e constante monitoração da recuperação da microbiota da ETE poluída, bem 

como dos níveis de redução da DBO e DQO, óleos/graxas e de elementos sólidos suspensos, além da 

constatação de redução (a termo ZERO) do odor desagradável, e redução dos agentes contaminantes, no 

caso de solo, com objetivo de manter a população microbiana em crescimento contínuo, para que se 

obtenha a degradação constante do agente poluente. 

A biomassa autoclone (Figura 3) é aplicada “in situ”, tanto em lagoas, tanques de equalização e 

caixas de gordura, como também, no solo (sem realização de transbordo),  para catalisar as reações de 

biodegradação de compostos poluentes. 

 

Figura 3. Biomassa autoclone.                        

 

Fonte: DHX do BRASIL, 2010. 

 

2.2.1.3 Etapa de Biomanutenção  

Consiste na manutenção do processo biotecnológico de biorremediaçao, desenvolvido 

particularmente para o tratamento da ETE , do nicho a que se refere, de forma que o processo de 

depuração do efluente se mantenha estável dentro do nível de desempenho esperado. 

 

2.2 Principais objetivos do processo 

Aumento na eficiência de remoção de carga (DBO5 e DQO) do sistema de tratamento em cerca de 

no mínimo 70% da DBO5, em relação aos registros de saída da ETE, dos últimos três meses; 

Readequação da microbiota (população microbiana residente) do sistema de estabilização de 

efluentes e solo; 

Redução de odores desagradáveis, elementos sólidos suspensos (lodo), substâncias tóxicas 

(poluentes) do solo; 

Manutenção na fluidez de esgotos domésticos, restaurantes, áreas de alimentação de shopping 

centers, etc. 



Reuso de água, para ser aproveitada em superfícies e áreas críticas (sanitários, limpeza de pátio e 

caminhões, etc). 

 

 

3. O REATOR BIOLÓGICO 

 

O Reator (Figura 4) tem capacidade de 5500 L destinado à bioaumentacão da biomassa microbiana 

autoclone, utilizada para compor o processo de biorremediação acelerada, que objetiva descontaminação e 

depuração dos elementos contaminantes (compostos orgânicos em excesso), gerado pelo processo 

industrial da Empresa Bebidas Poty. Recolhido em lagoas de equalização, em sua unidade na cidade de 

Potirendaba-SP, requer ciclo operacional continuo de 3 dias, à temperatura ambiente (± 22°C). Nessas 

condições a formação de biomassa se dá por carga de inoculo único, o qual é inserido diretamente no 

compartimento de cultivo (SANTOS, 2010). 

 

Figura 4. Reator Biológico. 

 

 

    As características dimensionais do reator são apresentadas na Tabela 1 abaixo: 

 

    Tabela 1. Dimensões do reator 

 

Característica Dimensional                                                       Medida 

Volume (L)                                                                                 5.500 

Altura (m)                                                                                    2.10 

Diâmetro da câmara de cultivo(m)                                              2.10 

    Fonte: DHX do BRASIL, 2015. 

 



O conjunto do reator é constituído com flange de 4 polegadas, hélice decentralizada (Figura 5), um 

motor (bomba d’ agua) 220V (Figura 6) e com fiação trifásica de 2m. 

  Figura 5. Hélice descentraliza.                                  Figura 6. Motor.   

                  

 

3.1 Processo de formação da biomassa 

O primeiro passo é alimentar o reator com 5500L de água (sem cloro), posteriormente aciona - se o 

motor e acrescenta pela parte superior 30 Kg de inoculo, mantendo sob homogeneização durante 96 horas 

(3 dias), a temperatura ambiente. Depois de completado este ciclo, desligar o reator e abrir a flange e deixar 

escorrer sob ação da gravidade, 4.000 L de biomassa para a lagoa, mantendo assim no interior do reator 

1500L de inoculo inicial. Iniciar um novo ciclo. E a cada 30 dias recolher amostra da biomassa, para análise 

qualitativa e quantitativa (Controle de Qualidade). 

 

3.2 Controle analítico 

  A realização de análises físicas, químicas e bacteriológicas, durante as várias etapas do tratamento 

de efluentes, possibilita o acompanhamento da eficiência do mesmo e determina a necessidade, ou não, de 

implementação de medidas preventivas e/ou corretivas. Além disso, o controle analítico serve para 

caracterizar e monitorar o efluente tratado (VON SPERLING, 1998). 

Segundo  o “Artigo 18 do Decreto Estadual 8.468/76 (CETESB,1976)” referente ao lançamento 

dos efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nas 

coleções de água, desde que obedeçam às seguintes condições no que diz respeito aos parâmetros de 

DBO5:  

DBO5- No máximo de 60 mg/l. Este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de efluentes de 

sistema de tratamento de águas residuárias que reduza a carga poluidora em termos de DBO 5 dias, 20ºC 

do despejo em no mínimo 80% (oitenta por cento). 

No entando a “Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo- SABESP”, justifica 

que o limite para o despejo em águas residuárias obedeçam as seguintes condições estabelecidas para 

parâmetros de DQO: 

DQO- No máximo de 150 mg/l, chegando a uma remoção de 70% (setenta por cento). 



Foi realizada a avaliação da eficiência do biodigestor em duas análises, uma no mês de fevereiro 

(sem a implantação do reator) e a outra em junho (com a implantação do reator), ambas neste ano de 2015. 

Foram avaliadas apenas as eficiências em DQO e DBO5O (Demanda Química e Bioquímica de Oxigênio) e 

do pH. 

Após a coleta, as amostras foram encaminhadas para um laboratório especializado, com padrão de 

qualidade laboratoriais ISO 17.025, e preservadas até sua análise conforme recomendado pela literatura. O 

laboratório citado é o Lanatec laboratórios, situado na cidade de São José do Rio Preto. As análises são 

supervisionadas pelo Dr. Mário Luiz Cosso, especialista em Tecnologia Ambiental, Microbiologia, 

Bromatologia e Citologia. 

Abaixo estão listadas as principais análises e metodologia utilizada no processo de tratamento de 

efluentes da indústria estudada neste trabalho (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Métodos analíticos empregados. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LANATEC, 2015. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As Tabelas 4 e 5 apresentam os resultados das análises de DQO e DBO5, referentes às coletas 

realizadas em fevereiro e junho de 2015. 

 

  Tabela 4. Resultados das análises de DQO. 

Parametros                         Fevereiro                         Junho             Von Sperling   
                                                                                                                   (1998)             

DQO  EE (mg/L   )             3.011,5                           18.168,3              ----------- 

Eficiencia de remoção                                                                                   
 de DQO (%)                            67,11                                94.7                  70 - 83 

 Legenda: DQO – Demanda Química de Oxigênio; EE – Efluente Equalizado; ET –       Efluente Tratado. 

 

  Tabela 5. Resultados das análises de DBO5. 

Parâmetros                           Fevereiro                          Junho             Von Sperling  
                                                                                                                      (1998) 

DB   EE (mg/L   )              1.530,3                            6.713,84               ----------- 

DB   ET (mg/L   )                484,45                              753,54               ----------- 

Eficiência de remoção 
 de DB   (%)                             68,3                                  88,8                      > 80        

 Legenda:  DBO5 – Demanda Bioquímica de Oxigênio (5 dias de incubação à 20°); EE – Efluente 

Equalizado; ET –   Efluente Tratado. 

 

Parâmetros Método Referência 

  O5   5210 B “Standard Methods for Examination of Water and 

Wastewater”, 22 Edition 2012. Washington.  

DQO 5220 D “Standard Methods for Examination of Water and 

Wastewater”, 22 Edition 2012. Washington. 



A concentração inicial de DQO em fevereiro e junho foi de 3011,5 mg.L-1 e 18168,3 mg.L-1 

respectivamente, enquanto que a concentração no efluente final foi de 990,5 mg.L-1 em fevereiro e de  

968,1 mg.L-1 em junho. Com estes dados registrou-se eficiência de remoção de 67,11% em fevereiro e de 

94,7% em junho. Esta eficiência se encontra satisfatória, pois está na faixa esperada para lançamento do 

efluente, que é de no mínimo 70% de remoção (Tabela 4).  

Já a concentração inicial de DBO5 em fevereiro e junho foi de 1530,00 mg.L-1 e 6713,84 mg.-1 

respectivamente, e a concentração no efluente final foi de 484,45 mg.L-1 em fevereiro e 753,54 mg.L-1 em 

junho. Da qual registrou-se uma ótima eficiência de remoção, sendo 68,3% em fevereiro e 88,8% em junho. 

O que está de acordo com a faixa sugerida por Von Sperling (1998), sendo maior que 80% de remoção 

(Tabela 5). 

Ao avaliar o comportamento das eficiências pelos gráficos (Figura 7 e 8) é possível perceber que o 

comportamento foi similar para ambos os parâmetros. Porém foi visivelmente observado que a utilização de 

um reator biológico foi de suma importância para se obter uma maior eficiência no processo. 

 

                Figura 7. Entradas e saídas de DBO e DQO no mês de fevereiro. 

 

 

                         Fonte: LANATEC, 2015. 
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Figura 8.  Entradas e saídas de DBO e DQO no mês de junho. 

 

 

                           Fonte: LANATEC, 2015. 

  

Os resultados indicam que a eficiência desta nova biotecnologia empregada, a utilização de um 

reator biológico onde potencializa a biorremediação acelerada, é muito plausível e eficaz quanto ao seu uso. 

Na Figura 9 é claramente notada a eficiência da redução de DQO e DBO5 do efluente. 

 

Figura 9. Utilização do Reator. 

 

 

                              Fonte: LANATEC, 2015. 
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5. CONCLUSÃO 
 

A avaliação do processo de biorermediação acelerada por autoclone, uma estratégia da 

biotecnologia, atualmente empregado tanto na área industrial quanto na sanitária urbana é bastante 

eficiente, uma vez que apresenta resultado com elevadas eficiências de redução da matéria orgânica em 

excesso e conseqüente obtenção de um produto final compatível com as exigências ambientais legais. 

A adoção do reator biológico para a bioaumentacão do inoculo inicial (biomassa) possibilitou, 

conforme os dados ora divulgados, uma redução  nível de 94,7 e 88,8 % nos índices de DQO e DBO5 

respectivamente, atendendo os padrões do Órgão Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Os 

resultados obtidos, aliados a total exclusão do tratamento físico-químico e baixo custo, indicam a referida 

etapa de bioaumentação importante para compor o processo de biorremediação desta metodologia. 
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