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RESUMO 

 

O avanço da tecnologia anaeróbia para tratamento de esgotos deve ser creditado em 

grande parte ao desenvolvimento dos modernos reatores de alta taxa de aplicação 

orgânica, com os maiores méritos ao filtro anaeróbio ascendente e principalmente, à 

configuração do UASB. A evolução dos reatores levou à busca para maximizar a 

aplicação prática para aproveitar todas as potencialidades dos processos anaeróbios. 

Todas as modernas configurações têm em comum a preocupação em atender 

requisitos essenciais em um reator: formação e retenção de grande quantidade de 

biomassa e melhoria do contato biomassa/matéria orgânica. Esta pesquisa tem como 

principal objetivo avaliar dois reatores anaeróbios, operados em batelada seqüencial 

e periodicamente aerados, como unidade de tratamento das águas residuárias geradas 

no Campus da Universidade de São Paulo em São Carlos. Um dos reatores contém 

biomassa imobilizada em espuma de poliuretano e o outro é operado com biomassa 

suspensa ou auto-imobilizada, sem utilização de suporte inerte. Os sistemas, na 

primeira etapa operacional, anaeróbia, apresentaram remoção de matéria orgânica, 

com eficiências médias para espuma de 61% (ASBBR) e grânulos de 56% (ASBR) e 

eficiências na remoção de sólidos iguais a 62% de SST e 65% de SSV no ASBBR e 

56 % de SST e 61 % de SSV no ASBR. Na segunda etapara operacional, anaeróbia e 

aeróbia, os reatores ASBR e ASBBR, mostrou qua a estratégia de operação com 

etapa anaeróbia seguida por período com aeração não foi adequada para remoções de 

matéria orgânica e nitrogênio. Os reatores operaram com grande instabilidade e 

baixas eficiências de remoção de matéria orgânica, abaixo das observadas em reator 

operado de forma anaeróbia. 

 

 

Palavras-Chave: Reator anaeróbio operado em batelads sequenciais, esgoto 

sanitário, sistema combinado, nitrificação, desnitrificação, ASBR e ASBBR. 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The advance of anaerobic technology for wastewater treatment should be credited in 

great part to the development of the modern reactors with high rates of organic 

application, with merit to the ascendant anaerobic filter and mainly to the UASB 

configuration. The evolution of reactors led to the search to maximize the practical 

application to make the best use of all the potentialities of the anaerobic processes. 

All the modern configurations have in common the preoccupation to deal with 

essential requisites in a reactor: formation and retention of a large quantity of 

biomass and improvement in the biomass/organic matter contact. This research prime 

objective is to evaluate two anaerobic reactors, operated in sequential batch and 

periodically aerated, as unity of treatment of wastewaters generated at the Campus of 

the University of São Paulo in São Carlos. One of the reactors contains biomass 

immobilized on polyurethane foam and the other is operated with suspended or auto-

immobilized biomass, without the use of inert support. The systems, in the first 

operational step, anaerobic, presented organic matter removal, with medium 

efficiencies for foam of 61% (ASBBR) and granule of 56% (ASBR) and efficiencies 

in the removal of solids equal to 62% of TSS and to 65% of VSS in the ASBBR and 

to 56% of TSS and to 61% of VSS in the ASBR. In the second operational step, 

anaerobic and aerobic, the ASBBR and ASBR reactors showed that the strategy of 

operation with anaerobic step followed by a period with aeration was not adequate 

for the removal of organic matter and nitrogen. The reactors operated with great 

instability and low efficiency of organic matter removal, with results below of the 

ones observed in a reactor operated in the anaerobic way.  

 

 

Key word: anaerobic sequencing batch reactor, wastewater treatment, combined 

treatment, nitrification, denitrificion, ASBR e ASBBR. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A prevenção da poluição das águas e do solo é possível com a definição de 

técnicas apropriadas de tratamento e disposição das águas residuárias. Contudo, 

nenhum programa de controle terá êxito se não puder contar com os recursos 

financeiros para sua implantação, operação e manutenção permanente.  

 A norma brasileira NBR 9648 define o esgoto sanitário como o despejo 

líquido constituído de esgotos doméstico e industrial, água de infiltração e a 

contribuição pluvial parasitária, e define ainda, como esgoto doméstico o despejo 

líquido resultante do uso da água para higiene e necessidades fisiológicas humanas.  

 O acúmulo de água residuária sem tratamento em locais não apropriados, 

causa a decomposição de materiais orgânicos nela contidos e pode levar à produção 

de grandes quantidades de gases mal cheirosos e corrosivos. Além do mais, águas 

residuárias de origem sanitária não tratadas contêm numerosos agentes patogênicos, 

ou causadores de doenças - microrganismos que se alojam no trato intestinal 

humano. Águas residuárias também contêm nutrientes, os quais podem estimular o 

crescimento de plantas aquáticas e, também, conter componentes tóxicos. A remoção 

dos microrganismos patogênicos e nutrientes das águas residuárias desde sua fonte 

de geração, seguida de tratamento e disposição, não é somente desejável, mas 

absolutamente necessária. 

 O objetivo do tratamento de águas é proteger a saúde e promover o bem-estar 

dos seres humanos e garantir o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos e terrestres. O 

retorno das águas residuárias a nossos rios e lagos nos transformam em seus usuários 

diretos e indiretos, e, à medida que cresce a população, aumenta a necessidade de 

prover sistemas de tratamento que permitam eliminar os riscos para a saúde e 

minimizar os danos ambientais. 

 Na concepção clássica do problema da poluição da água, os rios são 

considerados como corpos receptores naturais de águas residuárias, com suas 

correspondentes cargas de contaminantes e nutrientes. As cargas, ou concentrações 



 

de contaminantes e de nutrientes, constituem o objetivo da regulação, por parte de 

leis, decretos e normas, para estabelecer a qualidade apropriada da água, de acordo 

com os diferentes usos a ela aplicados. 

 Dessa forma, tecnologias apropriadas devem ser aplicadas no tratamento de 

águas residuárias com maior eficiência e com os mais baixos custos possíveis. 

Qualquer sistema a ser implementado tende a alcançar os objetivos principais de 

sustentabilidade, isto é, pouco uso de energia e de substâncias químicas com 

recuperação ou reuso de recursos. 

 Na formulação, planejamento e projeto de um sistema de tratamento podem-

se considerar objetivos diferentes, levando-se em conta disponibilidade de recursos 

econômicos e técnicos, assim como os critérios estabelecidos para descarga de 

efluentes e eficiências mínimas e motivações de preservação do meio ambiente. 

 O tratamento anaeróbio de águas residuárias sanitárias tem sido estudado, 

principalmente como uma alternativa de tratamento de baixo consumo de energia e 

custo operacional, em substituição aos processos de custos mais elevados, como o 

sistema de lodos ativados ou, ainda, para diminuir áreas destinadas ao tratamento por 

sistemas de lagoas. 

 Vários processos anaeróbios de altas taxas têm sido desenvolvidos e 

aplicados por todo o mundo. Estes incluem o filtro anaeróbio, reator anaeróbio de 

manta de lodo e escoamento ascendente (UASB-upflow anaerobic sludge blanket 

reactor) e o reator de leito expandido e fluidificado. 

 DAGUE (1966) avaliou, em escala de laboratório, o sistema chamado de 

“lodo ativado anaeróbio”. Esse estudo envolvia a operação em batelada, 

sedimentação interna e a separação do sobrenadante clarificado (SUNG & DAGUE, 

1995). Iniciavam-se, então, os estudos do sistema denominado de “reatores 

anaeróbios operados em bateladas seqüenciais’ (ASBR - anaerobic sequencing batch 

reactor). Além dos pesquisadores norte-americanos do Departamento de Engenharia 

Civil da Universidade Estadual de Iowa liderados por Richard Dague (DAGUE et al. 

1992), canadenses do Departamento de Engenharia Civil - Universidade de Otawa 

(FERNANDES et al., 1993) foram pioneiros no desenvolvimento dessa configuração 

de reator. No Brasil, esse tipo de reator tem sido estudado por grupos do Instituto de 

Pesquisas Hidráulicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH/UFRGS), 



 

da Escola de Engenharia Mauá do Instituto Mauá de Tecnologia (EEM/IMT) e da 

Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. Este último 

também estuda, além de escala de bancada, o reator em escala piloto, bem como a 

aplicação de reator anaeróbio contendo biomassa imobilizada e operado em bateladas 

seqüenciais (ASBBR - anaerobic sequencing batch biofilm reactor). Esses trabalhos 

visam otimização do ASBR para aplicação em escala real. 

 Neste trabalho foram avaliados dois reatores anaeróbios operados em 

bateladas seqüenciais com inserção de aeração no final do ciclo e em tempos 

intermediários com o foco principal de polimento final na remoção da matéria 

orgânica e de remoção de macronutrientes, em especial nitrogênio. A configuração 

do reator para tratamento de esgoto sanitário é o mesmo que foi concebido, projetado 

e estudado por SARTI (2004). 

 O avanço pretendido com esta pesquisa baseou-se na operação dos reatores 

com aeração periódica. Adicionalmente foram comparados dois reatores - um com 

biomassa imobilizada em espuma de poliuretano e outro com biomassa granulada. 

Como vantagens dessas configurações, vislumbrava-se a redução da quantidade de 

lodo que, no reator anaeróbio, é consideravelmente menor que no aeróbio; redução 

do consumo de energia; maior flexibilidade operacional; maior controle da qualidade 

do efluente; menor disponibilidade de área e remoção de nutrientes. 



 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 O objetivo precípuo deste trabalho foi a avaliação de desempenh de reatores 

anaeróbios operados em bateladas seqüenciais como unidades principaais de 

tratamento de esgotos sanitários provenientes do Campus da Universidade de São 

Paulo em São Carlos. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Os objetivos específicos desse trabalho foram: 

- avaliação da eficiência de remoção de matéria orgânica e de nitrogênio pela 

aplicação de aeração de forma a compor sistema anaeróbio/aeróbio e 

anaeródio/aeróbio/anaeróbio. 

- comparação de um sistema com biomassa imobilizada em espuma de 

poliuretano (ASBBR) e outro com um sistema contendo biomassa granulada 

(ASBR). 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Este capítulo traz o referencial teórico que alicerçou a presente pesquisa. 

Assim, efetuou-se o levantamento bibliográfico enfocando temas como reator 

operado em bateladas seqüenciais, tratamento ou sistema de tratamento combinado 

anaeróbio/aeróbio, nitrificação e desnitrificação. É apresentado, também, o estado da 

arte de alguns estudos sobre o tema aqui discutido. 

 

3.1. Reatores Anaeróbios Operados em Bateladas Sequenciais (ASBR) 

 

3.1.1. Configuração e Fundamentos 

 O reator anaeróbio operado em bateladas sequenciais tem recebido atenção 

maior nos últimos anos, pelo seu uso prático voltado para o tratamento de águas 

residuárias em geral, a partir dos trabalhos de DAGUE et al. (1966). Embora ainda 

em estágio de desenvolvimento, seu uso tem se revelado promissor, uma vez que os 

resultados demonstraram que ele pode ser adequado para efluentes de baixa 

concentração, caso dos esgotos sanitários, e, mesmo, para temperaturas mais baixas, 

portanto, aplicável em regiões de clima temperado ou frio. 

 BODIK et al. (2002) avaliaram ASBR no tratamento de águas residuárias 

sintéticas de características sanitárias, com DQO variando entre 500 e 860 mg/L e 

tempos de ciclos de 8, 12 e 24 horas. As temperaturas nestes experimentos foram 8, 

15 e 23°C, para todas as condições experimentais. Os autores observaram eficiências 

médias na remoção de DQO entre 56 e 88%. 

  NDON & DAGUE (1997) mostraram a viabilidade da operação do reator do 

tipo ASBR, com baixas temperaturas e águas residuárias com baixa concentração de 

substrato. Eles, avaliaram 4 reatores ASBR, com ciclo total de 4 horas (6 ciclos 

diários), no tratamento de águas residuárias à base de leite em pó, com baixa 

concentração de substrato, DQO de 1000, 800, 600 e 400 mg/L e temperatura de 35, 

25, 20 e 15°C. Quando os reatores foram mantidos à temperatura controlada de 35°C, 



 

a eficiência de remoção em termos de DQO para todas as concentrações de 

substratos variou entre 87 e 93%. Para as temperaturas de 25 e 20°C, a eficiência 

mínima nos reatores foi de 77 e 71%, respectivamente. Os reatores operados à 

temperatura de 15 °C tiveram eficiência acima de 82%. 

 Em fins da década de 1980, essa tecnologia tornou-se mais difundida e 

aplicada ao tratamento de uma maior diversidade de efluentes. Isso se deve, 

parcialmente, ao melhor conhecimento do sistema, ao emprego de vertedores 

flutuantes, ao desenvolvimento de instrumentação mais robusta, em geral e 

modernamente, à utilização de controles com microprocessadores. No entanto, os 

reatores mais aplicados nessa época eram aeróbios, sendo os anaeróbios 

desenvolvidos posteriormente e até hoje pouco aplicados em escala real. 

 São características básicas do reator operado em bateladas seqüenciais no 

tratamento de esgoto sanitário. A alimentação no início de operação e esvaziamento 

ao final do tratamento, repetindo-se a operação com nova batelada ou ciclo. O 

conteúdo no interior do reator é misturado, o que permite um bom contato entre 

esgoto e biomassa. O tratamento é efetuado em um tanque único, em uma seqüência 

operacional que compreende; i) fase de enchimento com esgoto; ii) fase de 

tratamento propriamente dita, por meio das reações ou transformações dos 

constituintes do esgoto pelos microrganismos que ali se desenvolvem; iii) fase de 

sedimentação final do lodo biológico, após as reações se completarem e iv) fase de 

esvaziamento do tanque, do líquido tratado e clarificado. 

A duração usual de cada ciclo pode ser estabelecida em função das variações 

da vazão efluente, das necessidades do tratamento, das características do esgoto e da 

biomassa presente no sistema. O descarte do lodo excedente geralmente ocorre 

durante o último ciclo (repouso), mas, como este é opcional, já que a sua finalidade é 

a de permitir o ajuste entre os ciclos de operação de cada reator, o descarte pode se 

dar em outras fases do processo de tratamento. A quantidade e a freqüência de 

descarte de lodo são estabelecidas em função dos requisitos de desempenho, da 

mesma forma que nos processos de escoamento contínuo. 

 A Figura 3.1 mostra um esquema de um reator em batelada típico. 



 

 
                     Alimentação       Reação             Sedimentação    Descarga 

Figura 3.1: Etapas de operação do reator operado em batelada seqüencial. Fonte: 

(SARTI, 2004) 

 

 Os reatores operados em bateladas sequenciais podem ser utilizados para 

tratamento de esgotos domésticos, municipais ou industriais. Por favorecerem a 

equalização, apresentam grande vantagem sobre os sistemas contínuos, 

especialmente em situações em que o efluente é produzido em curto espaço de 

tempo, ou onde existam variações significativas de vazões ou de cargas orgânicas. 

Estes reatores são de alta flexibilidade operacional, mas com a necessidade de ser 

automatizado automatizado. Se comparados aos contínuos, os reatores operados em 

batelada seqüencial apresentam desempenho e flexibilidade operacional superiores. 

A Tabela 3.1 ilustra uma comparação entre SBR e sistemas contínuos, mas que 

servem para ASBR. 



 

Tabela 3.1: Comparação entre o Reator Operado em Batelada Seqüencial e o Reator com Contínuo. 

Parâmetro Reator em Batelada  Sistema Contínuo Comparação 
Conceito Seqüência de tempo no mesmo 

tanque 
Seqüência de tempo em tanques 
diferentes 

A seqüência de tempo pode variar no SBR. Não há 
flexibilidade nos sistemas contínuos 

Entrada Intermitente (multitanques) ou 
contínua (tanque único) Contínua Melhor controle de entrada no SBR. 

Descarga Intermitente Contínua SBR oferece possibilidade de retenção dos efluentes até 
ser atingido o tratamento desejado 

Carga Orgânica Intermitente (multitanques) ou 
contínua (tanque único) Contínua 

SBR oferece possibilidade de variar os períodos dos 
ciclos em função das cargas orgânicas. Os sistemas 
contínuos são inflexíveis. 

Aeração Intermitente Contínua 
Economia de energia, por melhor gradiente de 
introdução de oxigênio, e pela possibilidade de 
controlar a aeração em função da carga orgânica. 

Biomassa (lodo ativo) Sempre no reator nenhuma 
recirculação 

Recirculação entre o decantador e 
o reator SBR elimina bombas e sistemas de retorno de lodo 

Clarificação Não há arrasto de material sólido Qualidade variada em função da 
vazão 

SBR clarifica sem interferência da vazão da entrada. 
Sistema contínuo sofre influência. 

Equalização Inerente ao processo Muito limitada A equalização das vazões e das cargas orgânicas 
garante uma melhor performance do sistema SBR. 

Dimensões Menores por utilizar tanque único Geralmente maiores Tal relação mantém-se até a faixa de 300L/s. População 
equivalente a aproximadamente 130000 habitantes. 

Operação do Processo
Automática, com uso de 
Controladores Lógicos 
Programáveis 

Normalmente Manual O sistema contínuo é difícil de operar, principalmente 
em instalações de menor porte com variação de fluxo 

Manutenção Menor quantidade de 
equipamentos mecânicos  Maior quantidade SBR mais fáceis de operar e manter 

Qualidade do 
Efluente 

Tratamento secundário com 
remoção de nutrientes Tratamento secundário A remoção biológica do fósforo e nitrogênio é obtida na 

estratégia normal de operação dos SBR 
Fonte: http://www.webspace.com.br/ambio/comp.html, 2004. 

http://www.webspace.com.br/ambio/comp.html


 

 Destaca-se, ainda, que o reator em batelada apresenta vantagens importantes 

em relação aos reatores anaeróbios alimentados continuamente. Nele é possível 

conseguir baixa razão alimento/microrganismos (que favorece a floculação biológica 

e a sedimentação) e, ao mesmo tempo, processar esgotos a altas taxas. A 

concentração de alimento, que é maior logo após o enchimento, diminui com o 

tempo de reação. A concentração de substrato, antes da nova fase de alimentação, é 

mais baixa nesse reator do que em reator de fluxo contínuo. Dessa forma, no ASBR, 

é possível obter-se granulação, biodegradação e sedimentação melhores que nos 

sistemas contínuos anaeróbios de contato, por exemplo (DAGUE et al. 1992). 

Neste sentido, ROJAS (2004) cita algumas das vantagens encontradas na 

literatura do reator SBR quando comparado ao contínuo, a saber: a equalização de 

picos de vazão e de carga orgânica, o controle da qualidade do efluente por controle 

de tempos de reação e de sedimentação, a biomassa que permanece no reator 

(microrganismos) sem a necessidade de sistema de recirculação (decantador 

secundário) e a oxidação parcial ou total do lodo. 

 Comparado a um reator semelhante de alimentação contínua, segundo 

SPEECE (1996), o volume requerido para o tanque pode ser maior, quando 

comparado com reator contínuo tubular. No entanto, no reator descontínuo não há 

necessidade de sedimentador em separado e de recirculação externa de lodo 

biológico. A esse reator anaeróbio seqüencial é atribuída semelhança com o reator 

UASB nos aspectos de biomassa formada, com boas características de sedimentação 

e com desenvolvimento de lodo denso ou mesmo granular. Lodo denso no reator 

significa menor perda de sólidos biológicos com o efluente, durante a operação de 

esvaziamento. 

 A aplicação de processos descontínuos em tratamento anaeróbio de águas 

residuárias pode ser justificada, por exemplo, com a reutilização de águas residuárias 

ou a recuperação de compostos dissolvidos. O controle sobre a reutilização das águas 

pode ser maior e melhor que em sistemas contínuos. Além disso, os reatores 

descontínuos podem ser muito úteis em trabalhos fundamentais que visem a 

elucidação de alguns fenômenos da degradação anaeróbia, dada a facilidade de 

instrumentação e controle (ZAIAT et al., 2001). 

 Vale salientar que as diversas características favoráveis dos processos 



 

anaeróbios, como o baixo custo, simplicidade operacional e baixa produção de 

sólidos, aliadas às condições ambientais no Brasil, onde há predominância de 

elevadas temperaturas, têm contribuído para a colocação dos sistemas anaeróbios de 

tratamentos de esgotos em posição de destaque. A seguir, são apresentados 

elementos necessários para o desempenho do reator anaeróbio operado em bateladas 

seqüenciais. 

 

3.1.2. Fatores que Afetam o Desempenho do ASBR 

 ZAIAT et al. (2001) relatam que os principais fatores influenciadores do 

desempenho do ASBR são: agitação, relação entre as concentrações de substrato e de 

biomassa, característica geométrica do reator e estratégica de alimentação. 

 

 3.1.2.1. Agitação 

 Os objetivos de uma operação de mistura podem ser: manter homogênea uma 

solução, manter sólidos em suspensão e conseqüentemente favorecer o contato da 

biomassa com as águas residuárias, ou, aindas aumentar as velocidades de transporte 

de massa. A forma e a intensidade da agitação são muito importantes, principalmente 

durante a etapa de reação. A agitação em reatores anaeróbios descontínuos pode ser 

feita pelo reciclo do gás gerado, por recirculação da fase líquida ou por meio de 

agitação mecânica. 

 De acordo com ANGENENT & DAGUE (1995), a agitação intensa pode 

causar ruptura dos grânulos, e a agitação intermitente melhora a eficiência de 

separação gás-sólido, favorecendo a sedimentabilidade do lodo e melhorando o 

desempenho do processo. Dessa forma, esses autores propõem uma agitação de 4 

minutos a cada hora. SUNG & DAGUE (1995) recircularam biogás no reator por 2 e 

5 minutos a cada hora e ZHANG et al.. (1996), por 3 minutos. DROSTE & MASSÉ 

(1995) recircularam biogás por um tempo maior (20 minutos a cada hora). Estes 

últimos autores concluíram, entretanto, que a agitação parece não ser necessária. 

MASSÉ et al. (1996) também concluíram que a digestão anaeróbia psicrofilica de 

lodo de esterco de suínos em reatores operados em bateladas seqüenciais apresentou 

bom desempenho sem necessidade de agitação externa. O lodo apresentou excelentes 

características de sedimentação. Em sistemas que não estavam agitados, havia uma 



 

zona clara na interface entre o líquido e o lodo. Uma capa espessa de lodo foi 

observada ao fundo do reator. No reator agitado, não havia nenhum sobrenadante 

distinguível e zonas de lodo bem definidas. Nesses reatores, a manta de lodo se 

sedimentava completamente quando a agitação era parada. 

 HIRL & IRVINE (1996) relataram problema relacionado à agitação por 

reciclo de gás. Estes pesquisadores verificaram que tal tipo de agitação gerou escape 

de substâncias voláteis. ANGENENT e DAGUE (1995) fizeram menção de geração 

de espuma quando alta agitação por reciclo de gás foi empregada. 

 BRITO et al. (1997) desenvolveram reator em escala de laboratório chamado 

de reator seqüencial de batelada de pulso, o qual foi avaliado no tratamento de água 

residuária sintética de baixa carga. A mistura foi suprida por recirculação do efluente 

com uma bomba de diafragma como uma unidade de pulsação. O desempenho 

alcançado, com DQO próxima a 1000 mg/L e temperatura de 22ºC, foi de 60 a 70%, 

depois de 5 e 6 horas de tempo de reação. A pressão induzida por esta bomba 

diafragma foi considerada conveniente para gerar um adequado contato líquido-

sólido, a fim de superar a baixa produção de gás ou ausência de algum outro 

mecanismo de mistura. 

 Além de agitação por recirculação de gás ou líquido, agitadores mecânicos 

podem ser empregados para favorecer o contato de biomassa com o meio líquido, 

melhorando as condições de transferência de massa no sistema.  

 RODRIGUES et al. (2003a) avaliaram um ASBR, em escala de bancada, 

contendo esgoto sanitário sintético, com demanda química de oxigênio da ordem de 

500 mg/L, operado a 30°C, agitação mecânica igual a 50 rpm e biomassa auto 

imobilizada na forma de grânulos. Três estratégias de alimentação foram testadas 

com o ciclo total de 6 h, incluindo 30 min de sedimentação: enchimento de 6 min; 

parte com batelada alimentada e parte batelada com tempo de enchimento de 60, 120 

e 240 min e batelada alimentada com 320 min de enchimento. O sistema com 

agitação mecânica apresentou, em todas as condições operacionais, remoção média 

de DQO de 78%, com boa estabilidade operacional e retenção de sólidos sem 

apresentar rupturas dos grânulos. 

 RODRIGUES et al. (2003b) estudaram ASBR em escala de bancada, com 

volume de 5 L, contendo esgoto sanitário sintético, com demanda química de 



 

oxigênio da ordem de 500 mg/L, com ciclo de 8 horas, operado a 30°C, biomassa 

granular. Os testes foram efetuados sem agitação mecânica e agitação de 25, 50 e 75 

rpm, com eficiências médias da ordem de 68, 74, 80 e 76%, respectivamente. A 

agitação de 50 rpm apresentou, relativamente, melhor condição de retenção de 

sólidos e eficiência na remoção de matéria orgânica. 

 O reator de 5 L, operado por RODRIGUES et al. (2004), à temperatura de 

30ºC, com o tempo de ciclo igual a 6 horas, para o tratamento de substrato sintético 

com DQO de 500 mg/L, com diferentes intensidades de agitação  (i) intensidade 

constante de 50 rpm e ii) intensidade variável consistindo em 75 rpm por 1 hora, 50 

rpm por 4 horas e 25 rpm por 0,5 horas – com a última 0,5 hora reservada para a 

sedimentação) apresentou um período de partida muito curto e eficiências de 81 e 88 

% na remoção de matéria orgânica para DQO de amostras brutas e filtradas, 

respectivamente.Os autores concluíram que a implementação de programa de 

intensidade de agitação variável pode ser vantajosa para a operação de reatores 

operados em bateladas seqüenciais contendo biomassa granular, os quais 

apresentaram desempenho positivo quanto à velocidade de reação, permitindo que  o 

tempo de ciclo possa ser reduzido. 

 

 3.1.2.2. Granulação e Relação Substrato / Microrganismo (S/M) 

 Uma característica dos processos anaeróbios em reator operado em bateladas 

seqüenciais é a conversão gradual da biomassa floculenta em biomassa granular com 

boas características de sedimentação e altamente ativas (SUNG & DAGUE, 1995). O 

processo chamado granulação pode ser notado quando os microrganismos anaeróbios 

tendem a se aderir uns aos outros, assim como em partículas de suporte orgânicas e 

ou inorgânicas para formar grânulos densos e firmes. O reator anaeróbio em batelada 

tende a promover o processo de granulação impondo uma pressão durante o ciclo de 

sedimentação. Esse processo tende a lavar os flocos não sedimentáveis e organismos 

dispersos, e seleciona os mais agregados e pesados que são mais rapidamente 

sedimentados. Sendo assim, com o passar do tempo, biomassa granular torna-se 

dominante e leva a um lodo de rápida sedimentabilidade e a um sistema de reator 

mais estável (SUNG & DAGUE, 1995). 

 DAGUE et al. (1966) reportaram que a relação Substrato/Microrganismo 



 

(S/M) foi um parâmetro importante que afetou a biofloculação anaeróbia no reator. 

Em baixas relações S/M, a biomassa floculava bem e sedimentava rapidamente, 

resultando em efluente com baixa concentração de sólidos suspensos. 

 SUNG & DAGUE (1995) afirmam que a diminuição da relação S/M ao longo 

do tempo de ciclo é uma das características-chave do processo no reator anaeróbio 

em batelada seqüencial. Em qualquer concentração de sólidos suspensos no licor 

misto, a relação S/M é alta logo após a fase de alimentação ser completada. Isso 

fornece uma grande quantidade de matéria orgânica, que favorece a atividade 

metabólica e altas velocidades de conversão de resíduos em biogás. Próximo do final 

do ciclo de reação, a concentração de substrato está no seu nível mais baixo, dando 

condições ideais (baixa relação S/M e baixa formação interna de gás) para a 

granulação da biomassa e separação durante a fase de sedimentação. 

 

 3.1.2.3. Característica Geométrica do Reator 

 De acordo com SUNG & DAGUE (1995), as características geométricas do 

reator podem afetar o desempenho de remoção da matéria orgânica, desde que as 

características da biomassa (floculenta ou granular) sejam afetadas 

significativamente por este parâmetro. Foram estudados, neste trabalho, reatores com 

diferentes relações de altura (L) por diâmetro (D) – 5,60 (78,3 cm/14 cm); 1,83 (37 

cm/20,3 cm); 0,93 (23,7 cm/25,4 cm) e 0,61 (17,9 cm/29,1 cm) – operados com 4 

ciclos diários de 6 horas cada, volume de 13 L e águas residuárias sintéticas 

compostas de leite em pó desnatado, com 1040 mg DQO/L. Os autores relataram que 

os ASBR com menor relação L/D apresentaram maior eficiência na retenção de 

sólidos. Entretanto, reatores com maior relação L/D foram melhores para o 

desenvolvimento de lodo granular e apresentam maiores velocidades ascensionais 

quando o biogás era recirculado devido ao menor diâmetro. 

 PESCADOR & CYBIS (1999) estudaram, durante cinco meses de operação, 

quatro reatores do tipo ASBR, em escala de bancada, com esgotos sanitários 

sintéticos, com temperatura controlada de 35ºC. Esses reatores, com volumes de 12,5 

L, apresentaram as seguintes relações L/D: ASBR1, 4,83 (72,5 cm/15 cm); ASBR2, 

2,0 (40 cm/20 cm); ASBR3, 1,0 (25 cm/25 cm) e ASBR4, 0,58 (17,5 cm/30 cm). O 

conteúdo do reator foi mantido misturado por um sistema de mistura mecânica e a 



 

concentração de matéria orgânica afluente, em termos de DQO, era de 400 mg/L. Os 

quatro sistemas foram operados com dois ciclos diários de 12 horas cada. Os 

resultados obtidos para valores de remoção de DQO e SST foram satisfatórios e 

atingiram 85 e 80%, respectivamente, para o sistema com L/D igual a 0,58. 

 

 3.1.2.4. Estratégia de Alimentação 

 A forma de alimentação é reconhecida como um dos fatores mais importantes 

que afetam o desempenho de reatores operados em bateladas seqüenciais. 

 De acordo com ZAIAT et al. (2001), a estratégia de alimentação, contínua ou 

semicontínua, em reatores pode afetar seu desempenho, pois afeta diretamente a 

relação S/M aplicadas e, conseqüentemente, a retenção de sólidos. De acordo com 

ANGENENT & DAGUE (1995), o aumento no tempo de alimentação resulta em 

uma diminuição na concentração de ácidos voláteis totais (AVT), que são produtos 

intermediários da degradação anaeróbia. Esta conclusão foi observada por BAGLEY 

& BRODKORB (1999), que indicaram baixo desempenho do sistema operado com 

baixo tempo de alimentação, devido à rápida acidificação da matéria orgânica 

 Muitas vezes, pode-se impor uma estratégia de alimentação do sistema, 

equalizando o regime de descarga de águas residuárias. Porém, esse tipo de ajuste 

não é possível para a maioria das descargas de águas residuárias, pois os 

reservatórios e equipamentos necessários para realizar esta etapa podem aumentar os 

custos das instalações. Então, a estratégia de alimentação é um fator que deve ser 

tratado cuidadosamente quando reatores alimentados com fluxo intermitentes são 

propostos. Ainda, o tempo de alimentação é um parâmetro operacional e de projeto, 

uma vez que define o número de reatores a serem utilizados para realizar a conversão 

da matéria orgânica. 

 RODRIGUES et al. (2003a) avaliaram o desempenho de sistema ASBR, 

contendo biomassa granulada, agitado mecanicamente com 50 rpm, temperatura 

controlada de 30ºC, tratando água residuária sintética com DQO aproximada de 500 

mg/L e alimentado com 2,0 L de substrato. A pesquisa foi baseada na operação do 

sistema em batelada e batelada alimentada. Os autores concluíram que a utilização de 

tempos de alimentação longos, com relação entre tempo de alimentação e tempo de 

ciclo maiores que 0,5, não influenciou o desempenho do sistema. 



 

 Outros autores, anteriormente, chegaram à mesma conclusão, não observando 

variações no rendimento do ASBR quando as condições de alimentação foram 

mudadas (DROSTE & MASSÉ – 1995 e MASSÉ et al. – 1996). Outros, como 

SHIZAS & BAGLEY (2002) concluíram que a adoção de tempos de alimentação 

maiores causa impacto positivo no rendimento do sistema, uma vez que no 

tratamento de águas residuárias de fácil degradação a produção de ácidos voláteis 

diminui rapidamente com o aumento da razão entre tempo de alimentação e tempo 

do ciclo de reação. 

 

3.1.3. Aplicação do ASBR ao Tratamento de Esgoto Sanitário 

 SARTI (2004) comparou quatro sistemas de tratamento de águas residuárias 

em reator anaeróbio operado em bateladas seqüenciais, três do tipo ASBR (ASBR1; 

ASBR2 e ASBR3) e um do tipo ASBBR, este último citado no item 3.2.3, sendo o 

volume tratado igual a 650 L em todos os sistemas. O autor variou a relação altura 

(L) pelo diâmetro (D) – L/D, e agitação mecânica ou recirculação de líquido. O 

tempo total de ciclo foi mantido em 8 horas cada, com temperatura ambiente e 

duração dos experimentos de 293 dias, divididos em duas etapas, 227 e 66 dias. Na 

primeira etapa, os reatores não foram inoculados e, posteriormente, para a segunda 

etapa, foi adicionado inóculo anaeróbio (granular) proveniente de reator UASB 

utilizado no tratamento de águas residuáris de abatedouro de aves. As relações 

altura/diametro (L/D) no ASBR1 e ASBR2 foram iguais a 1,5 (1,5 m/1,0 m) e 3,0 (2,4 

m/0,8 m) no ASBR3. Os tipos de agitação estudados foram com recirculação de 

líquido por meio de bomba (ASBR1 e ASBR3), e com agitação mecânica (ASBR2). O 

pesquisador concluiu que: 

 a) No estudo comparativo dos resultados de monitoramento, nas duas etapas 

propostas, para a operação dos reatores ASBR1/ASBR2 (diferente tipo de agitação e 

mesma relação L/D) e o ASBR1/ASBR3 (igual tipo de agitação e diferente relação 

L/D) foram observados baixos desempenhos no tratamento de esgoto sanitário nas 

unidades com recirculação de líquido, devido, principalmente, à baixa retenção de 

sólidos, influenciada pelo uso de bombas centrífugas. Ressalta-se que, ao longo da 

fase experimental, foram alteradas as condições de agitação dos sistemas com 

recirculação como tentativa de otimização de desempenho. Nessas específicas 



 

unidades (ASBR1 e ASBR3), em termos de eficiências médias de remoção de DQO e 

SST, foram atingidas as faixas de 32% a 43% e de 48% a 61%, respectivamente. 

 b) A utilização de recirculação de líquido nos reatores do tipo ASBR precisa 

ser mais bem investigada, tanto na concepção física do reator como na operacional 

(condições de agitação), a fim de possibilitar atingir qualidade de efluente ideal no 

tratamento anaeróbio de esgoto sanitário. 

c) Em ambas etapas, os melhores desempenhos foram apresentados pelos 

reatores ASBR2 (reator com lodo granulado e agitação mecânica) e ASBBR. O 

ASBR2 demonstrou ser o mais eficiente entre os reatores do tipo ASBR, notando-se, 

na 2a etapa de operação quando o reator foi inoculado (lodo granular), que seu 

desempenho foi comparável ao do ASBBR com meio suporte. Na referida etapa, os 

resultados médios de eficiências de remoção de DQO e SST foram de 60% e 79%, 

respectivamente. Portanto, a agitação mecânica mostrou ser a mais indicada para 

utilização nos reatores ASBR. 

 O trabalho de PESCADOR & CYBIS (1999) relataram os resultados de 

operação de 4 reatores anaeróbios operados em bateladas seqüenciais, em escala de 

bancada, tratando esgoto sintético de característica doméstica, todos com dois ciclos 

diários de 12 horas. Os autores obtiveram boas remoções de DQO e SS para todos os 

reatores, com valores maiores que 85% e 80%, respectivamente. 

 BODÍK et al. (2002) concluíram, com base nos resultados observados, que o 

ASBR tem potencial para (pré)-tratamento de águas residuárias geradas por pequenas 

comunidades. 

 Muitos trabalhos científicos sobre o ASBR foram encontrados na literatura, 

no tratamento de diversas águas residuárias (Tabela 3.2) e corroboram o potencial de 

utilização do sistema ASBR, conforme citado por BODÍK et al. (2002). 

 



 

Tabela 3.2: Dados operacionais obtidos de reatores anaeróbios operados em bateladas seqüenciais (adaptada de ZAIAT et al., 2001). 

Água Residuária Volume Reator 
(L) 

Duração do 
ciclo (h) 

Temp 
(ºC) 

EDQO
*

 
(%) 

ESV
**

 (%) Referência 

Leite em pó desnatado 13 -- 35 70-80T -- DAGUE et al. (1992) 
Suinocultura (diluído) 12 24 20 -- 40-60  
Suinocultura (diluído) 12 24 25 -- 77-92 SCHMIDT & DAGUE (1993) 

    -- 74-87  
Chorume 12 6 35 85T -- HOLLOPETER & DAGUE (1994) 

    90S --  
Suinocultura (bruto) 42 48 20 50-83T 27-78 DROSTE & MASSÉ (1995) 

    84-96S   
Leite em pó desnatado 11,5 6 35 50-90T -- REYES III & DAGUE (1995)  

    70-95S --  
Sintético (sacarose) 13 4 35 53-82T -- ANGENENT & DAGUE (1995) 

    78-95S --  
Leite em pó desnatado 12 6 35 58-97T -- SUNG AND DAGUE (1995)  

    90-99S --  
Sintético (sacarose) 14 6 35 95 -- WIRTZ & DAGUE (1996)  
Suinocultura (bruto) 12 8 25 59-79+ 39-49 ZHANG et al. (1996)  

    73-86+ 53-61  
    58-82+ 40-59  

Suinocultura (bruto) 42 1344 20 41-83T 46-84 MASSÉ et al.  (1996)  
    84-93S   

Sintético (glicose) 1,2 5,6-6,6 22 60-70T -- BRITO et al. (1997)  
Suinocultura (bruto) 25 1344 20 58-73T 27-74 MASSÉ et al. (1997)  

    85-96S   
Leite em pó desnatado 10 2 35-55 90T -- WELPER et al. (1997)  

    95S --  
Leite em pó desnatado 6 -- 25 90+ -- BANIK & DAGUE (1997)  

   5 75+ --  
 



 

Tabela 3.2: Continuação 

Água Residuária Volume Reator 
(L) 

Duração do 
ciclo (h) 

Temp 
(ºC) 

EDQO
*

 
(%) 

ESV
**

 (%) Referência 

       
Leite em pó desnatado 6 4 15-35 69-96T -- NDON & DAGUE (1997a, b)  

    82-99S --  
Chorume 2,8 24 35 64-85 -- TIMUR & OZTURK (1999) 

Abatedouro de animais 42 -- 30 90-96T -- MASSÉ & MASSE (2000) 
    95S --  

Suinocultura 3,5 12 35 86-90T -- RUIZ et al. (2001) 
    91-96S --  

Sintético (glucose) 12 24 e 12 21 >80S -- SHIZAS et al. (2002) 
Alambique 180 8 35 70-80S -- FARINA et al. (2004) 

 

 

 

* Eficiência de remoção de matéria orgânica (EDQO) 

** Eficiência de remoção de Sólidos Voláteis (ESV) 
T DQO Total e S – DQO Solúvel 

 

 





 

3.2. Reatores Anaeróbios Operados em Bateladas Seqüenciais e Contendo 

Biomassa Imobilizada (ASBBR) 

 

3.2.1. Configuração e Fundamentos 

 Os processos de leito fixo são os de tratamento biológico nos quais os 

microrganismos, responsáveis pela conversão da matéria orgânica ou outros 

constituintes de águas residuárias a gases e biomassa celular, estão aderidos a um 

meio suporte que pode ser de material sólido natural ou artificial. 

 Os reatores com células imobilizadas têm como principal característica o uso 

de alguma estrutura física de confinamento que obriga as células a permanecerem em 

uma região particular de um reator. O mais antigo sistema que utiliza material 

suporte é o filtro biológico colocado em operação em 1893 na Inglaterra. Nesse 

sistema, os suportes mais utilizados são pedra brita e plástico. 

 LETTINGA (1995) enfatiza que a imobilização dos microrganismos 

envolvidos na remoção de matéria orgânica promove maiores tempos de retenção 

celular e favorece altas velocidades de conversão de substratos. O autor menciona, 

ainda, que as condições operacionais para a associação microbiana são favorecidas e 

se instalam de maneira mais equilibrada, principalmente para minimizar os efeitos 

negativos de altas concentrações de produtos intermediários específicos. 

 Os microrganismos utilizam principalmente a superfície do material de 

suporte a fim de que seja desenvolvido o biofilme, no qual as atividades metabólicas 

são realizadas. Sendo assim, limitações de difusão são comuns nos sistemas de 

biofilme. Como resultado, somente uma fração do biofilme pode contribuir com os 

processos metabólicos em geral. Quantitativamente, a fração ativa do biofilme é 

afetada pelo seguinte: i) a concentração de substratos, doadores e receptores de 

elétrons na fase líquida; ii) as velocidades metabólicas reais dentro do biofilme; iii) a 

espessura do biofilme; iv) a espessura da camada do biofilme (na fronteira do 

material suporte) na interface do fluido com o biofilme, a qual depende das 

condições hidrodinâmicas da carga de fluido e da morfologia do biofilme. 

 Adicionalmente, baixas concentrações afluentes e o efeito de diluição, quando 

for o caso, podem diminuir a eficiência do tratamento de sistema combiofilme. Em 

geral, pode-se dizer que a eficiência dos reatores de biofilme aumenta com a 



 

diminuição da sua espessura e com o aumento da área de superfície do material de 

suporte relativa ao volume do reator (WILDERER et al., 2001). 

 As principais vantagens dos sistemas com células imobilizadas citadas na 

literatura tanto para operação em batelada, como para fluxo contínuo, são as 

seguintes segundo WILDERER et al. (2001): 

- possibilidade de utilização de altas concentrações de biomassa no volume reacional, 

resultando em maiores velocidades no processo de conversão; 

- eliminação de problemas com reciclo externo de biomassa por meio do uso de 

sedimentadores; 

- maiores eficiências na remoção de matéria orgânica; 

- maior proteção do sistema biológico em relação ao estresse ambiental, ocasionado 

por elevadas concentrações de substratos, pH e cisalhamento. 

 Neste contexto, RATUSZNEI et al. (2000) propuseram uma nova 

configuração ao reator operado em bateladas seqüenciais, com biomassa imobilizada 

em espuma de poliuretano e agitação mecânica. Nessa nova configuração, a etapa de 

sedimentação é eliminada, tendo o tempo de ciclo diminuído. Além disso, a 

utilização da espuma para a imobilização da biomassa promove boa retenção de 

sólidos. 

 

 3.2.1.1 Escolha do Material de Suporte 

 A seleção de material de suporte para o biofilme é baseada nos objetivos 

específicos de tratamento, assim como na composição da água residuária a ser 

tratada. O material deve favorecer a aderência dos microrganismos. Segundo 

HUYSMAN et al. (1983), rugosidade, porosidade e tamanho de poros são fatores 

que influenciam na formação do biofilme.  

 Os materiais de suporte que têm sido aplicados até o momento são os 

seguintes (WILDERER et al., 2001): 

-materiais granulares inertes (argila expandida, areia, brita etc.); 

-material com capacidade de absorção inerente (partículas como espuma de 

poliuretano, carvão ativado granular, material com capacidade de troca iônica etc.); 

-materiais de plásticos estruturados. 

 Vários pesquisadores têm realizado estudos sobre o material de suporte ideal 



 

no auxílio à retenção de microrganismos para o tratamento de águas residuárias. 

Alguns deles têm-se concentrado no estudo de espuma de poliuretano a ser utilizada 

como material de suporte. Destacam-se HUYSMAM et al. (1983), que avaliaram 

vários materiais de suporte e observaram que a espuma de poliuretano reticulada foi 

rápida e densamente colonizada em aproximadamente oito dias. GIJZEN et al. 

(1988) utilizaram o mesmo material, com densidade de 18 kg.m-3 e obtiveram os 

mesmos resultados, quanto à rapidez e colonização do meio de suporte. PÉREZ-

RODRIGUEZ et al. (1989) também estudaram diferentes materiais de suporte e 

observaram que a espuma de poliuretano foi colonizada por microrganismos 

anaeróbios. 

 Corroborando o observado por HUYSMAM et al. (1983), alguns autores 

como CALZADA et al. (1984) admitem o adequado uso de espuma de poliuretano 

como material de suporte em função da boa retenção de biomassa. FYNN & 

WHITMORE (1984) utilizaram espuma com densidade de 30 kg.m-3 e constataram 

que a colonização da espuma aumentou com o maior número de poros. 

 ZAIAT (1996) utilizou espuma de poliuretano em reator anaeróbio horizontal 

de leito fixo (RAHLF) e concluiu que a espuma de poliuretano é um suporte 

adequado para a imobilização da biomassa anaeróbia, a qual apresentou colonização 

rápida (aproximadamente 8 dias). O uso apropriado deste material deve-se à 

flexibilidade de suas propriedades físicas (densidade, porosidade e tamanho da 

partícula), alta porosidade interna, estabilidade à hidrólise, difícil degradação 

biológica e capacidade de confinamento de microrganismos. Além disso, o autor cita 

que a biomassa adere fortemente à matriz de espuma de poliuretano de três formas 

distintas: biomassa aderida ao suporte, microgrânulos retidos mecanicamente nos 

poros da espuma e células dispersas aderidas à partícula. 

 VARESCHE et al. (1997) caracterizaram as células aderidas nas partículas 

cúbicas de poliuretano e confirmaram que estas matrizes são ótimos suportes, pois 

otimizam os fluxos de substratos primários e produtos intermediários entre as 

espécies retidas dentro delas 

 

3.2.2. Estudos realizados com ASBBR em Escala de Bancada 

 ZAIAT et al. (2001) mencionam que o uso de suportes inertes resulta em 



 

maior retenção de sólidos no sistema, reduz o arraste observado nos reatores ASBR 

que contêm células auto-imobilizadas (suspensas ou na forma granular) e, 

conseqüentemente, permite a eliminação da fase de sedimentação e diminui o tempo 

total de ciclo. 

 RATUSZNEI et al. (2000) desenvolveram um reator ASBBR em escala de 

bancada, com 2 L de volume total, com cubos de espuma de poliuretano de 1,0 cm de 

lado aprisionados em cesto, para a imobilização da biomassa. Foi utilizada agitação 

mecânica por impelidor magnético e água residuária sintética. O sistema foi mantido 

a 30°C, com intensidade de agitação de 500 rpm e atingiu estabilidade operacional 

após 10 dias de experimento. Era tratado 0,5 L de água residuária sintética, contendo 

glicose como fonte de carbono e energia, com 485 mg DQO/L em 3 ciclos diários de 

8 horas cada. A eficiência máxima de remoção de matéria orgânica foi de 86%, com 

108 ciclos consecutivos. 

 Para avaliar as limitações à transferência de massa, RAMOS et al. (2003) 

utilizaram recirculação externa e cubos de 5 mm de aresta. Os autores obtiveram 

87% de eficiência de remoção de matéria orgânica, enquanto na interrupção da 

recirculação a eficiência foi de 72 %. O volume útil do reator foi de 1,0 L e o volume 

total de 1,2 L. O sistema foi mantido a 30°C e a água residuária utilizada continha 

DQO de 500 mg/L. 

 PINHO et al. (2005) estudaram a influência do tamanho de biopartícula na 

degradação de águas residuárias com alta concentração de material orgânico 

particulado. O reator, com volume útil de 4,5 L, foi operado à temperatura de 30ºC, 

com biomassa imobilizada em espumas cúbicas de espuma de poliuretano com 05, 

1,0, 2,0 e 3,0 cm de lado, agitado mecanicamente com intensidade constante de 500 

rpm e água residuária sintética (leite de soja) com DQO aproximada de 1000 mg/L. 

Os autores concluíram que o tamanho da partícula teve influência no desempenho do 

processo anaeróbio sob as condições testadas, embora a eficiência global na remoção 

de matéria orgânica não tenha variado tanto, ficando entre 78% e 82%. O parâmetro 

cinético de primeira ordem (k1
app), calculado para DQO bruta, atingiu o máximo em 

partícula com 1 cm de lado. 

 Para avaliar os efeitos de transferência de massa nas fases sólidas e liquidas, 

CUBAS (2004) utilizou um reator ASBBR, com volume de 5,0 L e água residuária 



 

sintética semelhante à utilizada por RAMOS et al. (2003). Foram feitos quatro 

ensaios, com diferentes tamanhos de partículas cúbicas, iguais a 0,5; 1,0; 2,0 e 3,0 

cm de lado. Em todas as condições estudadas, o reator apresentou boa eficiência de 

remoção de matéria orgânica, em torno de 87%. A transferência de massa na fase 

sólida não foi a etapa limitante na conversão de matéria orgânica, quando partículas 

de 0,5 a 2,0 cm de aresta foram utilizadas. A resistência à transferência de massa na 

fase sólida somente influenciou a velocidade global de reação, quando foram usadas 

partículas cúbicas de 3,0 cm de aresta. É relatado ainda que, embora aparentemente a 

eficiência máxima não tenha sido influenciada pelo tamanho da biopartícula, a 

concentração mínima de substrato residual (SR) aumentou exponencialmente quando 

o tamanho da biopartícula foi aumentado de 0,5 a 3,0 cm. Portanto, quanto menor o 

tamanho da biopartícula, melhor é a qualidade do efluente, devido à diminuição da 

resistência à transferência de massa na fase sólida. 

 CUBAS et al. (2004) realizaram estudos para analisar a influência do 

fenômeno de transferência de massa externa no desempenho do ASBBR (5 L) 

preenchido com cubos de espuma de poliuretano de 5 mm de aresta. O substrato 

(esgoto sintético, com DQO média de 560 mg/L, foi tratado em ciclos de 8 horas. Foi 

alcançada eficiência média de remoção de DQO de 78%. Os autores observaram que 

a concentração residual de substrato caiu significativamente a velocidades de 

agitação superiores a 800 rpm. Embora, com altas velocidades de agitação, possa ser 

reduzido o tempo necessário para alcançar a eficiência de remoção de DQO desejada, 

o consumo de energia pode aumentar. Portanto, aspectos ambientais e econômicos 

devem ser levados em consideração na escolha da intensidade de agitação. 

 PINHO et al. (2004) estudaram a influência da rotação na agitação no 

tratamento de efluentes contendo biomassa fixa em partículas cúbicas de espuma de 

poliuretano de 3,0 cm de lado. O substrato utilizado foi leite de soja com 45% da 

DQO na forma de matéria suspensa e DQO média de 974 mg/L. O reator foi operado 

com ciclos de 8 horas e mantido a 30ºC. No ASBBR, a agitação é importante não 

somente para garantir boa mistura ou melhorar a transferência de massa, mas, 

também, para melhorar a solubilização da matéria orgânica particulada com 

benefícios positivos para as velocidades de consumo de matéria orgânica. Observou-

se que a concentração residual de substrato (expressa como DQO) diminuiu quando a 



 

velocidade de agitação era incrementada, afetando positivamente a qualidade do 

efluente tratado. Na aplicação de intensidade de agitação de 500 rpm, o residual em 

termos de DQO foi de 179 mg/L e 86 mg/L para 1100 rpm. 

RATUSZNEI et al. (2003b) verificaram o desempenho do ASBBR 

preenchido com cubos de espuma de poliuretano de 0,5 cm de lado. O reator, com 

1,0 L de volume útil, foi operado com tempo de ciclo de 8 horas tratando soro de 

leite com concentração de matéria orgânica variando entre 500 e 4000 mg/L, e o 

volume do ciclo de 0,5 L (diário de 1,5 L), com tempo de enchimento e descarte de 3 

minutos cada, e a intensidade de agitação de 200 rpm. A eficiência de remoção 

média de matéria orgânica foi de 96%. Segundo os autores, este processo depende 

diretamente da agitação mecânica, bem como da suplementação de alcalinidade, 

sendo necessário incremento de alcalinidade da ordem de 20 a 30% na relação com a 

DQO (mgNaHCO3/mgDQO). 

 RATUSZNEI et al. (2003a) estudaram o efeito da estratégia de alimentação, 

em reator operado em batelada, contendo microrganismos imobilizados em espuma 

de poliuretano, com temperatura controlada a 30ºC e agitação de 200 rpm. O ciclo 

operacional era de 180 min, com substrato sintético e DQO aproximada de 500 

mg/L. Foram aplicadas duas formas de alimentação, uma em batelada, com 3 min de 

alimentação, e outra batelada alimentada, com 30, 60 e 180 min de tempo de 

enchimento. Durante a operação em batelada, o sistema alcançou estabilidade 

rapidamente e teve uma remoção de matéria orgânica, como DQO, de 86%. 

Entretanto, os experimentos em batelada alimentada mostraram que a eficiência do 

sistema caiu quando se aumentou o tempo de alimentação. Além do mais, para 

tempos de alimentação maiores que 30 min o sistema não alcançou a estabilidade. O 

decréscimo na eficiência do sistema pode ser atribuído ao menor tempo de contato 

entre a biomassa imobilizada e o substrato alimentado gradualmente até o 

enchimento total do reator. Os resultados indicaram que o ASBBR pode não ser 

apropriado para operação em batelada alimentada. 

 BORGES (2003) avaliou um reator ASBBR, contendo espuma de poliuretano 

como material suporte, com diferentes tempos de enchimento. O reator tratou 2,5 L 

de esgoto sintético por ciclo com concentração de aproximadamente 500 mg DQO/L. 

O sistema foi operado à temperatura de 30ºC, com duração de 8 h para cada ciclo e 



 

agitação de 500 rpm, implementada mecanicamente. No início de cada ciclo, o reator 

foi carregado com 60% do volume do esgoto; o restante foi preenchido durante 

tempos de enchimento que caracterizaram as diferentes estratégias de alimentação. 

Os resultados obtidos demonstraram que, para razões entre o tempo de enchimento e 

tempo de ciclo menor do que 0,5 o sistema alcançou médias de remoção de matéria 

orgânica acima de 70%. Nos ensaios em que as razões foram maiores 0,5, registram-

se perda na eficiência e formação de polímeros extracelulares. 

 Os trabalhos citados acima permitem conjeturar sobre a utilização de reatores 

ASBBR no tratamento de diversos tipos águas residuárias. Porém, muitos estudos em 

escala maior ainda precisam ser avaliados, para que se tenha conhecimento 

necessário para o aumento de escala. 

 

3.2.3. Estudos Realizados em Escala-piloto com ASBBR Aplicado ao Tratamento 

de Esgoto Sanitário 

 Além do trabalho desenvolvido por SARTI (2004), não foram encontrados 

trabalhos acadêmicos acerca de reatores ASBBR em escala piloto, contendo espuma 

de poliuretano como material de suporte. O trabalho teve a duração de 293 dias, 

separados em duas fases. O autor observou que o reator ASBBR, com espumas 

cúbicas de 5 cm de lado apresentou rápida retenção de sólidos em suspensão, 

colonização e adaptação da biomassa anaeróbia, o que propiciou reduzidos tempos 

de partida e operação estável nas duas etapas de operação. Quando foi utilizado 

inóculo, as eficiências médias de remoção de DQO e SST chegaram a 65% e 70%, 

respectivamente, e, sem a utilização de inóculo, os valores foram de 61% e 75%. 

Esse sistema foi o que apresentou melhor desempenho no tratamento de esgoto 

sanitário quando comparado com reatores operados em bateladas seqüenciais 

contendo biomassa granulada. 

 

3.3. Tratamento Combinado Anaeróbio/Aeróbio 

 

3.3.1. Fundamentos 

 De acordo com KATO (1999), os reatores biológicos se constituem nas 

principais unidades de uma estação de tratamento de esgoto, embora isoladamente 



 

não atendam à totalidade dos requisitos para a remoção de todos os constituintes dos 

esgotos. Daí a necessidade de um arranjo com outras unidades para funções 

específicas. Aos reatores biológicos cabe primordialmente a remoção da matéria 

orgânica particulada ou dissolvida. Entretanto, freqüentemente, no tocante à remoção 

da matéria orgânica, um único tipo de reator biológico pode não atender aos padrões 

de qualidade para o efluente. Há, ainda, necessidade de remoção de outros 

constituintes, como nutrientes – nitrogênio e fósforo – e organismos patogênicos, que 

não são removidos de forma satisfatória. 

 Com vistas à remoção de matéria orgânica e de nutrientes, a combinação de 

reatores biológicos anaeróbio-aeróbio pode, técnica e economicamente, tornar-se 

opção viável para atender aos padrões de lançamento em corpos receptores ou de 

reutilização da água residuária tratada. 

Segundo van HAANDEL & MARAIS (1999), o sistema combinado 

anaeróbio-aeróbio tem grande potencial de redução de custos de construção e 

operacional. Ainda, devido à remoção de grande parte do material orgânico do 

afluente no tratamento anaeróbio, a necessidade de oxigenação para a remoção do 

material orgânico residual no sistema aeróbio complementar é muito menor que 

aquela necessária para tratamento de esgoto sem tratamento anaeróbio precedente. 

Ao mesmo tempo, a unidade anaeróbia atuará como tanque de equalização, o que irá 

reduzir as oscilações na demanda de oxigênio e resultará em diminuição adicional da 

capacidade de aeração necessária. A diminuição da necessidade de aeração leva à 

redução de um dos principais fatores do custo operacional: energia elétrica. 

 Muitas são as configurações com reatores combinados passíveis de serem 

aplicadas. Na prática, no entanto, as pesquisas ainda são recentes e estão em fase de 

desenvolvimento. 

 Alguns exemplos de sistemas combinados podem ser encontrados em 

CHERNICHARO (1997) para tratamento de esgoto sanitário: 

- UASB-FILTRO ANAERÓBIO – eficiência global na remoção na 

faixa de DQO de 85% a 95% e sólidos suspensos remanescentes no efluente final 

abaixo de 25 mg/L; 

- UASB-LAGOA DE POLIMENTO – remoção de DQO da ordem de 

78% e sólidos suspensos remanescentes da ordem de 65 mg/L; 



 

- UASB-APLICAÇÃO NO SOLO – remoção de DQO da ordem de 

95%; remoção de nitrogênio total abaixo de 90%; remoção de fósforo entre 20% e 

60%; após 10 dias de exposição superficial não foram encontrados ovos de ascaris; 

- UASB-BIOFILTRO AERADO – eficiência média na remoção de 

DQO de 88% e concentração média de sólidos suspensos de 81 mg/L. 

 Ainda, o processo anaeróbio apresenta como uma das vantagens o baixo 

consumo de energia, a menor produção de lodo em excesso, a possibilidade de bom 

funcionamento mesmo com períodos longos de interrupção de alimentação e, 

também, o possível aproveitamento do biogás. KATO (1994) cita outras vantagens 

desse processo, como a substituição de sedimentadores primários, adensadores e 

digestores anaeróbios de lodo, com todos seus equipamentos, por reatores UASB. 

Todavia os autores não esquecem de citar, também, as desvantagens dos reatores 

anaeróbios, uma vez que eles fornecem efluente com características que deixam de 

atender totalmente a legislação ambiental. 

 É importante ressaltar que o processo aeróbio, apesar de produzir grande 

quantidade de lodo e consumir energia para aeração, promove a remoção adequada 

de matéria orgânica, mesmo para baixas concentrações de substrato e favorece a 

remoção de nutrientes. 

 

3.3.2. Remoção de Nitrogênio em Sistemas com Células Imobilizadas 

 Os processos de nitrificação e desnitrificação envolvem a atividade de 

organismos com baixa velocidade de crescimento. A eficiência desses processos 

depende da obtenção de altos tempos de retenção celular, muito superiores ao 

mínimo necessário. Nesse sentido, reatores com biomassa imobilizada têm sido 

estudados para garantir elevados tempos de retenção celular na remoção biológica de 

nitrogênio (VIEIRA, 2000). 

 Em geral, o tamanho das partículas de suporte pode variar. Um tamanho de 

partícula menor pode ser escolhido quando o reator é operado somente para 

nitrificação, porque o rendimento das células nitrificantes é relativamente baixo. 

Quando se deseja a remoção de matéria orgânica em sistemas combinados de 

nitrificação e desnitrificação, um tamanho maior de material suporte e um número 

maior de poros são recomendados para proteger a atividade microbiana no sistema. 



 

 A imobilização de organismos nitrificantes e desnitrificantes resulta na 

colonização das camadas superficiais do suporte por bactérias nitrificantes, que 

utilizam o oxigênio disponível na interface gás/sólido, e no estabelecimento de 

ambiente com baixa concentração de oxigênio dissolvido no centro do suporte, 

favorável para a ação dos organismos desnitrificantes (KOTLAR et al., 1996). 

 Utilizando material suporte SiporaxTM, com diâmetro de 15 mm e tamanhos 

de poros variando na faixa de 60 a 300 µm, MENOUD et al. (1999) operaram um 

reator de leito fixo, alimentado com esgoto sintético, e observaram que ocorreu 

nitrificação e desnitrificação simultânea. O sistema operado apresentou máxima 

capacidade de nitrificação e desnitrificação de 610 mgN/(L.d) e 830 mgN/(L.d), 

respectivamente. 

 KOTLAR et al. (1996) fizeram a investigação em dois sistemas operados em 

batelada, ambos contendo culturas mistas de organismos nitrificantes e 

desnitrificantes imobilizadas homogeneamente em alginato. Os sistemas tinham 

temperatura controlada a 30°C, duração de ciclo 12 e 24 horas, concentração inicial 

de nitrogênio amoniacal de 210 mg/L. O primeiro reator foi operado sob condições 

nitrificantes (sem fonte de carbono) e, no segundo, foi realizada adição de etanol, 

para promover a desnitrificação. Os autores verificaram que a conversão do 

nitrogênio amoniacal no sistema que combinava nitrificação e desnitrificação foi 

mais alta do que no processo unicamente nitrificante e sugeriram que os resultados se 

devem às interações mutualísticas entre os organismos. 

 CAO at al. (2002) avaliaram a remoção biológica de nitrogênio de água 

residuária sintética em reator de coluna de bolha com matrizes gelificadas para co-

imobilização de bactérias nitrificantes e desnitrificantes. Os resultados experimentais 

mostraram que a velocidade de remoção de nitrogênio foi maior quando a relação de 

bactérias nitrificantes e desnitrificantes estava entre 1,5:1 e 3,6:1, alcançando 91,3% 

de remoção. Os valores ótimos de pH e temperatura foram 8,2 e 30°C, 

respectivamente.Quando o reator foi operado com OD entre 2-6mg/L, houve boa 

taxa de remoção de nitrogênio, porém com OD entre 1-2 mg/L a redução do 

nitrogênio amoniacal foi a etapa limitante e, com OD maior do 6 mg/L, a 

desnitrificação ficou prejudica em virtude da alta concentração de OD no interior do 

material de suporte. 



 

 VIEIRA (2000) desenvolveu uma configuração de sistema misto aeróbio-

anóxico de leito fixo para a remoção de nitrogênio de esgoto sanitário pré-tratado em 

reator anaeróbio. O sistema em escala-piloto era composto por dois reatores 

seqüencialmente dispostos, com biomassa imobilizada em matrizes cúbicas de 

espuma de poliuretano, com 1,0 cm de lado. A nitrificação ocorria em um reator 

aeróbio radial de leito fixo (RAIB) e a desnitrificação, em unidade anóxica horizontal 

de leito fixo (RAHLFa). O RAIB foi operado com tempos de detenção hidráulica de 

7 h, 4 h e 3 h, e o RAHLFa, com valores iguais a 5,6 h e 4,0 h. As eficiências 

atingidas, nos processos de nitrificação e desnitrificação, foram iguais a 95% e 96%, 

respectivamente. O efluente final apresentou concentrações de nitrogênio amoniacal, 

nitrito e nitrato, respectivamente, 2,0 mgN/L, 0,07 mg/L e 1,1 mgN/L, para 

concentrações médias afluentes de nitrogênio amoniacal de 18 ±3mgN/L. 

 GARBOSSA (2003) avaliou um sistema, com dois reatores operados 

seqüencialmente, com biomassa imobilizada em matrizes cúbicas de espuma de 

poliuretano, com 1,0 cm de lado, composto por reator misto radial de leito fixo 

(RMRLF) para tratamento e nitrificação de esgoto sanitário e aeator anóxico 

horizontal de leito fixo (RAHLFa) para desnitrificação da água residuária. O 

RMRLF promoveu a remoção de matéria orgânica, obteve boa nitrificação e 

possibilitou a desnitrificação simultânea com a nitrificação. O RAHLFa obteve baixa 

eficiência no processo de desnitrificação. O bom desempenho do sistema foi 

decorrente, principalmente, da operação do RMRLF e apresentou eficiência de 95% 

na nitrificação. O efluente final do sistema atingiu valores de nitrito e nitrato iguais a 

0,3 mg/L e 16,7 mg/L, respectivamente. No efluente final, não foi detectada a 

presença de nitrogênio amoniacal. 

 FAZOLO (2003) avaliou os parâmetros cinéticos, hidrodinâmicos e de 

transferência de massa de um reator radial aeróbio-anóxico de leito fixo, em escala-

piloto, com biomassa imobilizada em espuma de poliuretano de 2,0 cm de lado e 

alimentado com efluente de um reator anaeróbio horizontal de leito fixo, que tratava 

esgoto sanitário. Foi possível promover a nitrificação e desnitrificação no reator 

radial aeróbio-anóxico mantido parcialmente aerado, com tempos de detenção 

hidráulica de 3,3 horas na zona aeróbia e 2,7 horas na zona anóxica, e com adição de 

etanol como fonte externa de carbono. O efluente apresentou valor médio da DQO de 



 

52 mg/L, e concentrações de 2 mgN/L, 1,24 mgN/L e 3,46 mgN/L,  para nitrogênio 

amoniacal, nitrito e nitrato, respectivamente. 

 JUN et al. (2003) utilizaram dois reatores de leito fluidizado, um com espuma 

de poliuretano como material suporte, e outro com espuma e membranas de 

polipropileno, para imobilização microbiana a fim de remover, simultaneamente, 

matéria orgânica e nitrogênio de águas residuárias. O sistema contendo dois tipos de 

material suporte apresentou eficiências na remoção de nitrogênio 30% maior do que 

aquele com apenas espuma de poliuretano. 

 

3.3.3. Aplicação do ASBR em Tratamento Combinado Anaeróbio-Aeróbio 

 A bibliografia sobre sistemas de tratamento de esgotos sanitários é 

relativamente ampla. No entanto, no que se refere ao uso de reator anaeróbio operado 

em bateladas seqüenciais, são poucos os trabalhos específicos sobre o assunto. Sendo 

assim, a seguir evidenciam-se alguns relatos inerentes ao assunto. 

 OLIVEIRA & BLUNDI (2003) avaliaram o desempenho de sistema de 

reatores operados em bateladas seqüenciais, na remoção de matéria orgânica e 

nitrogênio de esgoto sanitário sintético. O sistema era composto por dois reatores 

dispostos em série: um aeróbio (SBR), responsável pela remoção de DQO e 

nitrificação e outro anaeróbio (ASBR), responsável pela desnitrificação. Este arranjo 

alcançou eficiência na remoção de DQO, nitrificação e desnitrificação da ordem de 

95%, 99% e 99%, respectivamente. 

 CALLADO (2001) realizou estudos em três reatores operados em bateladas 

seqüenciais, em escala de laboratório, sendo dois anaeróbios (ASBR) e um aeróbio 

(SBR), com esgoto sanitário sintético, com tempo de ciclo de 24 h, 12 h e 6 h, e que 

tratava 8,0 L/batelada. O arranjo estudado, ASBR/SBR/ASBR, apresentou 

eficiências globais superiores a 85% nas remoções de DQO e nitrogênio, em todos os 

ciclos estudados. 

 ZHANG et al. (1996) avaliaram três sistemas anaeróbios em batelada 

seqüencial, em paralelo, para tratar águas residuárias provenientes de suinocultura. 

Esses reatores, com capacidade de 12 litros cada e volume útil de 4 litros, operaram à 

temperatura de 25 ± 1°C e ciclos de 8 h (5,6 h de reação), 12 h (9,5 h de reação) e 24 

h (21,5 h de reação). Todos apresentaram 2 horas de sedimentação. A cada hora, era 



 

recirculado biogás, durante 3 minutos, para efetuar a mistura do esgoto com a 

biomassa. A carga de sólidos aplicada foi de 0,79 a 5,50 gSV/L.dia. O melhor 

desempenho obtido foi no sistema operado com tempo de ciclo de 12 horas, no qual 

obteve-se redução entre 55% a 61% na redução de sólidos voláteis, e 81% a 86% de 

redução de DBO. 

 DROSTE & MASSÈ (1995) estudaram sistemas do tipo ASBR, com 

temperatura de 20°C, alimentados com resíduos de suíno. Concluíram que o processo 

é de simples operação e estável. Esses sistemas foram operados com tempos de 

enchimento e reação iguais (batelada alimentada) e com ciclos de 14 a 28 dias de 

duração. A forma de alimentação não alterou o desempenho dos reatores, que 

obtiveram eficiência de 80% na remoção de DQO. 

 SCHIMIT (1993) desenvolveu um estudo em ASBR, com água residuária de 

suinocultura, com ciclo de 24 horas e temperatura na faixa de 20°C a 35°C, 

verificando que o reator foi capaz de sustentar altas cargas de sólidos em temperatura 

de 20ºC. A eficiência na remoção de matéria orgânica variou de acordo com a idade 

do lodo e carga de sólidos aplicada. Com a idade do lodo de 6 dias, foram aplicadas 

cargas variando de 1,40 a 5,37 gSV/L.dia, sendo obtidas remoções de DQO da ordem 

de 53,7% a 24%, respectivamente. Com a idade do lodo de 9 dias a carga aplicada 

variou entre 0,93 a 3,84 gSV/L.dia as eficiências na remoção de DQO ficram entre 

68% a 32,8%. Finalmente, com a idade do lodo de 12 dias a variação foi da ordem de 

0,93 a 2,97 gSV/L.dia, e as eficiências na remoção oscilaram de 79,9% a 29,8 %. 

 

3.3.4. Tolerância de Organismos Anaeróbios ao Oxigênio 

 Não foram encontrados muitos trabalhos científicos acerca de aeração de 

reatores anaeróbios. No entanto, alguns trabalhos relatam experiências da exposição 

ao oxigênio de lodo granular e lodo suspenso anaeróbio, com e sem matéria orgânica, 

indicando certa inibição da atividade metanogênica nestes sistemas. Inibições mais 

elevadas foram observadas em volumes de controle onde não havia matéria orgânica 

para respiração aeróbia heterotrófica. ESTRADA-VÁZQUEZ et al. (2001) relataram 

trabalho realizado com biomassa anaeróbia suspensa e grânulos de reator UASB, 

com e sem substrato (sacarose). A biomassa sofreu maior inibição quando exposta a 

oxigênio na ausência de fonte de carbono, enquanto que apresentou índices de 



 

recuperação de atividade metanogênica satisfatória quando havia fonte de carbono. 

Isso mostra uma importante resistência à exposição ao oxigênio de lodo granular 

anaeróbio.  

 KATO et al. (1993b) apresentaram relato a respeito de atividade 

metanogência em lodo granular exposto a oxigênio, no qual indicam que a 

metanogênese pode ocorrer em co-cultura com microrganismos aeróbios. Sugerem 

ainda que a inibição de 50% da atividade metanogênica ocorre quando os grânulos 

são expostos a 6 mgO2/L. KATO et al. (1993a) e KATO et al. (1997) indicaram que 

a toxicidade por oxigênio sobre a atividade metanogênica pode não ocorrer em 

reatores anaeróbios sob condições normais. 

 

3.4. Considerações Finais 

 O desenvolvimento de reatores combinados anaeróbio-aeróbios é um dos 

focos principais nas pesquisas na área de tratamento de águas residuárias. Vários 

tipos de configurações são propostos e avaliados, muitas combinando os processos 

anaeróbio e aeróbio em unidades separadas e independentes, e outras com reatores 

únicos, nas quais as reações anaeróbias e aeróbias são processadas 

concomitantemente. 

 A aplicação de reatores em batelada operados em bateladas seqüenciais para 

tratamento de esgoto doméstico e com remoção de matéria orgânica e nutrientes não 

é nova. Várias unidades dos denominados “lodos ativados em batelada” estão 

implantadas em escala real, promovendo remoção de matéria orgânica e, muitas 

vezes, a remoção de nitrogênio, conseguida com a nitrificação na etapa aeróbia e 

desnitrificação por meio da supressão do fornecimento do oxigênio em etapa final do 

ciclo. No entanto, essas operações são baseadas em combinações aeróbia-anóxicas, 

tendo como base o processo aeróbio para a remoção da maior parte da matéria 

orgânica e para nitrificação. Essa lógica operacional implica grande produção de 

lodo e alto custo energético, conforme já ressaltado nesse capítulo. 

 Este trabalho partiu da premissa de que é possível que o reator descontínuo 

seja operado de forma anaeróbia e aeróbia em tanque único, tendo como base o 

processo anaeróbio para a remoção da maior parte da matéria orgânica e para a 

amonificação. A nitrificação ocorreria em processo aeróbio posterior, e a 



 

desnitrificação em processo ao final do ciclo com supressão da aeração e, se 

necessário, com suprimento de matéria orgânica adicional. Essa lógica operacional 

pode levar ao menor consumo de energia e de produção de lodo, quando comparada 

com a operação convencional (aereóbia-anóxica) em reatores em batelada. 

 No entanto, o desconhecimento sobre a adaptação de biomassa a ambiente 

que alterne anaerobiose, aerobiose e anoxia é o maior desafio a ser superado para que 

se possa viabilizar a lógica operacional proposta. Neste trabalho, duas fontes de lodo 

diferentes, uma anaeróbia (obtida de reator de manta de lodo) e outra aeróbia (obtida 

de reator de lodos ativados), foram usadas como inóculo de reatores operados em 

batelada seqüenciais para avaliar a capacidade de adaptação dos organismos ao 

ambiente do reator. 

 Pretendeu-se, com este trabalho, avançar no conhecimento sobre os processos 

biológicos combinados em unidades únicas e contribuir para a apresentação de mais 

uma alternativa de baixo custo para o tratamento de esgoto sanitário. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Descrição Geral dos Experimentos 

 Neste item estão descritas as unidades experimentais e apresentados os 

métodos empregados no desenvolvimento do trabalho. 

 Foram concebidosm por SARTI (2004), dois reatores anaeróbios operados em 

bateladas seqüenciais, operados em paralelo (escala-piloto), para tratar 1,95 m³/dia, 

cada um, de esgoto sanitário, coletado da rede que atravessa o Campus da 

Universidade de São Paulo – São Carlos. As duas unidades, operadas à temperatura 

ambiente, apresentavam a mesma geometria, o mesmo sistema de agitação e modo 

de retenção da biomassa diferente. Em um dos reatores, foi utilizada biomassa 

imobilizada em material de suporte, com matrizes cúbicas de espuma de poliuretano 

de 5 cm de lado (ASBBR – anaerobic sequencing batch biofilm reactor); e, no outro, 

foi utilizada biomassa granulada (ASBR – anarobic sequencing batch reactor). 

 Na primeira etapa, os reatores foram operados sob condições anaeróbias e 

buscou-se avaliar a eficiência na remoção de matéria orgânica, retenção de sólidos e 

estimar as velocidades de remoção de matéria orgânica, por meio de perfis temporais 

de redução de DQO. 

 Na segunda etapa, os reatores foram operados sob condições anaeróbias e 

aeróbias. Foram avaliados os desempenhos globais dos reatores periodicamente 

aerados na remoção de matéria orgânica, a retenção de sólidos e o processo de 

remoção de nitrogênio amonificação, nitrificação e desnitrificação. 

 A seguir, serão apresentados os reatores, esgoto sanitário, sistema de 

automação, material suporte, métodos analíticos empregados e procedimento 

experimental, bem como o protocolo experimental adotado e as fases operacionais 

realizadas. 

 

 



 

4.2. Reatores 

 Este trabalho foi realizado em sala reservada na Estação de Tratamento de 

Esgotos (Campus USP - São Carlos). Foram instalados dois reatores de forma 

cilíndrica: um reator anaeróbio do tipo batelada seqüencial convencional (ASBR), 

contendo biomassa auto-imobilizada na forma de grânulos e outro reator com 

biomassa imobilizada em suporte inerte (ASBBR) para tratamento de esgoto 

sanitário. O desenho esquemático dos reatores está apresentado na Figura 4.1 e a foto 

dos reatores, na Figura 4.2. 

 

 
Figura 4.1: Esquema dos reatores operados em bateladas seqüenciais para 

tratamento de esgoto sanitário. A: Agitador (tipo turbina – 6 pás): 2 
impelidores/tanque, M: Manta de lodo, B: Leito de suporte (espuma de poliuretano), 

ZL: Zona de descarte de lodo 
 



 

         
Figura 4.2: Fotos dos sistemas ASBR e ASBBR, respectivamente. 

 

 Os reatores com biomassa imobilizada em suporte inerte (ASBBR) e com 

biomassa auto–imobilizada (ASBR) foram construídos em polietileno e as 

características construtivas e dimensões estão apresentadas na Tabela 4.1 e nas 

Figuras 4.3 e 4.4. 

 

Tabela 4.1: Características construtivas dos reatores ASBR e ASBBR. 

CONFIGURAÇÃO ASBBR ASBR 

Volume total (VT) 1,20 1,20 

Volume útil (VU), m³ 1,04 1,06 

Volume de lodo (VR), m3  0,41 

Volume de agitação (VA), m3 0,41  

Volume do suporte inerte (VS), m³ 0,62  

Volume de descarte (VD), m3   

Volume de líquido (VL), m3 0,65 0,65 

Volume de gás (VG), m3 0,085 0,14 

Altura (L), m 1,50 1,50 

Diâmetro (D), m 1,00 1,00 

Relação L/D 1,50 1,50 

Sistema de agitação mecânica, rpm até 110 até 110 



 

 A configuração dos reatores utilizados nesta pesquisa foi à mesma utilizada 

anteriormente por SARTI (2004), que destinou 1/3 do volume total, para o volume de 

retenção da biomassa na forma auto-imobilizada ou granular e 10% do volume para 

acúmulo de biogás. 

 

 

 

 

Reator ASBR 

Volume total: VT = VR + VL +VG 

Volume útil: VU= VL+VR 

Volme de gás: VG=VT-VU 

 

 

 
 

Figura 4.3: Reator ASBR com dimensões em cm. Fonte: SARTI (2004). 

 

 

Reator ASBBR 

Volume líquido: VL = VA + VS. ε 

Volume total: VT = VS +VA + VG +VG 

Volume útil: VU = VA + VS 

Volme de gás: VG=VT-VU 

Volume de suporte inerte: 

VS=Vespuma+Vlíquido=0,62.(1-0,4)m³+ 

0,25 m³ 
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Figura 4.4: Reator ASBBR com dimensões em cm. Fonte: SARTI (2004). 

 

 O ASBBR tinha concepção diferente do ASBR, pois possuía meio suporte 

inerte para permitir retenção da biomassa anaeróbia no reator. Nessa configuração de 

reator, provida de agitação mecânica, as biopartículas ficaram confinadas em um 

cesto cilíndrico, composto de tela de inox perfurada (1,5 cm), alocado ao redor da 

barra de agitação. Os suportes de imobilização da biomassa foram cubos (5 cm de 

lado) de espuma de poliuretano com densidade de 23 kg/m3, conforme utilizado por 

FORESTI et al. (1995) em reator de leito fixo (RAHLF). 

 Para o ASBBR ter a mesma capacidade de tratamento de esgoto sanitário de 

650 L por ciclo o volume líquido (VL) removível a cada ciclo e o volume útil 

próximo aos dos reatores tipo ASBR, no projeto, foi levada em consideração, a 

porosidade de leito (ε) de 0,4, devido à presença de material de suporte (espuma de 

poliuretano) no reator. Nesse tipo de reator, não havia a necessidade de se destinar 

volume para acúmulo de lodo, como no caso de reator tipo ASBR, em virtude de a 

biomassa estar imobilizada. 

 Os reatores foram alimentados com esgoto sanitário por uma caixa de fibro-

cimento instalada junto ao tanque pulmão da estação de tratamento do Campus da 

Universidade. O efluente do reator era descarregado por gravidade e descartado junto 

à rede de coleta e afastamento de esgoto. Para realizar a agitação, foi instalado um 

motoredutor de 110 rpm com eixo vertical e impelidores para promover a mistura do 

licor misto, e inversor de freqüência para viabilizar o controle das rotações 

requeridas. O motoredutor da marca Macopema tinha relação de 1/15, o inversor de 

freqüência e o motor elétrico trifásico eram da marca WEG, desenvolvendo a 

velocidade máxima de 1650 rpm. No interior do reator, foram instaladas bóias para 

controle de nível.  

 As características geométricas dos impelidores tipo turbina (6 pás) instalados 

nos reatores (2 impelidores/reator), foram projetados conforme METCALF & EDDY 

(1991) e podem ser vistos na Figura 4.5. 
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Figura 4.5. Características geométricas dos impelidores dos reatores. FONTE: 

SARTI (2004). 

 

 Para a aeração, foi instalado na base de cada reator um difusor da marca B&F 

Dias, doado por essa empresa, alimentado por compressor de ar da marca SCHULZ. 

Na instalação de fornecimento de ar, foram montadas válvulas solenóide para liberar 

a passagem de ar nos períodos de aeração, controlador de pressão e medidor de 

vazão. 

 A complexidade do projeto dificultava a operação manual dos reatores 

descontínuos. Portanto, o sistema era controlado por sistema de automatizado, 

conforme apresentado no Anexo 3. As operações seqüenciais, a cada ciclo das quatro 

unidades - como enchimento, reação (com agitação e aeração), sedimentação, 

descarga e repouso - foram feitas por controle temporal, que envolvia 

abertura/fechamento de válvulas na alimentação, descarte do efluente e, ainda, a 

atuação da agitação e aeração. 

 

4.3. Esgoto Sanitário 

 A Tabela 4.2 apresenta a caracterização do esgoto sanitário realizada por 

PASSIG (2005) e o gráfico da DQO no período compreendido entre 7:00 e 22:00 

horas (Figura 4.6). 

 

 



 

Tabela 4.2: Características principais do esgoto sanitário afluente aos reatores. 

ESGOTO BRUTO VARIÁVEIS 

N X DP Min Max 

pH 78 Média Desvio 6,3 7,5 

Alc Total (mgCaCO3/L 78 212 216 54 347 

DQO Total (mg/L) 78 566 216 98 1309 

DQO Filtrada (mg/L) 78 339 156 34 931 

DBO (mg/L) 13 307 103 176 497 

DBO / DQO 13 0,5 0,2 0,3 0,8 

ST (mg/L) 78 557 310 91 1373 

STV (mg/L) 78 350 165 84 773 

STF (mg/L) 78 207 145 7 600 

SST (mg/L) 78 121 75 14 401 

SSV (mg/L) 78 91 62 7 282 

SSF (mg/L) 78 30 51 2 339 
Fonte: PASSIG (2005). N – número de amostragens. X - média. DP - desvio padrão. 
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Figura 4.6: Características da DQO bruta afluente. Fonte: PASSIG (2005) 

 

4.4. Inóculo 

 O lodo granular utilizado no ASBR, na primeira fase, foi inóculo biológico, 

em um volume de 410 litros, proveniente de reator UASB utilizado em tratamento de 

águas residuárias de abatedouros de aves (Avícola Dacar-Tietê-SP). Na segunda fase 

operacional, foi utilizado lodo do sistema de tratamento de esgoto sanitário da cidade 



 

de Jaú-SP e, posteriormente, da estação de tratamento de águas residuárias da 

empresa Faber-Castell (São Carlos-SP), ambos de lodos ativados operados em 

bateladas seqüenciais. 

 No ASBBR, inicialmente não foi adicionado inóculo, tendo sido o material 

colonizado naturalmente pelos microrganismos. Posteriormente, na segunda fase, foi 

adicionado lodo proveniente do sistema de tratamento de esgoto sanitário da cidade 

de Jaú-SP. 

 

4.5. Material Suporte Utilizado no ASBBR 

 Como material de suporte para a aderência dos microrganismos, foi utilizada 

espuma de poliuretano, em cubos de 5 cm de lado, com densidade de 23 kg/m³, 

semelhante às utilizadas por SARTI (2004).  

 

4.6. Métodos Analíticos 

 O monitoramento dos reatores foi realizado por meio de coleta pontual e 

análise de amostras do afluente e efluente. As análises do afluente e efluente dos 

reatores com relação à demanda química de oxigênio (DQO) de amostras brutas e 

filtradas, sólidos totais (ST), sólidos em suspensão totais (SST), sólidos em 

suspensão voláteis (SSV), alcalinidade a bicarbonato, ácidos voláteis totais, série de 

nitrogênio [N-NTK (mgN/L); N-NH +
4  (mgN/L); N-NO −

2 (mgN/L); N-NO −
3 (mgN/L)] 

e pH foram realizadas com freqüência e métodos de análise apresentados na Tabela 

4.3, bem como temperatura e oxigênio dissolvido no processo de degradação 

anaeróbia e aeróbia. 

 Os dados obtidos nas análises, feitas desde a partida dos reatores, permitiram 

que se avaliasse o desempenho das unidades. Quando os reatores descontínuos, na 

primeira fase, atingiram estabilidade de operação, isto é, quando a eficiência de 

remoção da matéria orgânica não apresentou variação significativa de um ciclo para 

outro, foram retiradas amostras ao longo do ciclo (perfil temporal), a fim de avaliar o 

tempo realmente necessário para a remoção de DQO. O perfil foi realizado, 

retirando-se amostras temporais a cada 30 minutos na fase de reação. 

 

 



 

Tabela 4.3: Variáveis de monitoramento, freqüência das análises e métodos 

analíticos. 

Parâmetro Freqüência de Análise Método de Análise 

pH Semanal Potenciométrico 

Alcalinidade a bicarbonato Semanal Titulométrico 

Ácidos voláteis totais Semanal Titulométrico 

DQO bruta e filtrada Semanal Espectrofotométrico 

Temperatura ambiente Diária Sonda 

Oxigênio dissolvido Diária Sonda 

ST, SSV e SST Semanal Gravimétrico 

N-NTK (mgN/L) Semanal Titulométrico 

N-NH +
4  (mgN/L) Semanal Titulométrico 

N-NO −
2 (mgN/L) Semanal Espectrofotométrico 

N-NO −
3 (mgN/L) Semanal Espectrofotométrico 

 

 Ao final da primeira fase operacional, iniciou-se a segunda, durante a qual os 

sistemas foram operados com aeração periódica. Inicialmente, foram realizadas as 

análises constantes da Tabela 4.3, e, ao final, foram retiradas amostras ao longo do 

ciclo total (perfil), a fim de avaliar a velocidade de remoção de DQO. Este perfil foi 

realizado com amostras temporais a cada 30 minutos. 

 

4.6.1 Análises Físico-Químicas 

 As análises e exames dos parâmetros, DQO bruta e filtrada; Sólidos totais; 

Série de nitrogênio, apresentados na Tabela 4.3, foram realizados segundo o APHA - 

Standard methods for the examination of water and wastewater (1998). Ácidos 

voláteis totais (AVT), como ácido acético (HAc), foram analisados de acordo com 

metodologia descrita por DILALLO & ALBERTSON (1961) e alcalinidade, como 

CaCO3, conforme metodologia descrita por DILALLO & ALBERTSON (1961) e 

modificada por RIPLEY et al. (1986). 

 Ao final do experimento, determinou a massa de Sólidos totais (ST) e 

Voláteis (SV), em cada reator. 

 Para quantificar a biomassa aderida ao suporte inerte, foi utilizado um cubo 



 

de espuma com 5 cm de lado, coletada do reator ASBBR. Esse cubo foi cortado em 

oito partes e lavado com água destilada para desprender a biomassa aderida, dentro 

de cinco cápsulas de porcelana de 150 mL, previamente pesadas (P0), onde a 

biomassa ficou acondicionada. As espumas foram colocadas, também, em cápsulas 

de porcelana de 150 mL. Ambas as cápsulas, contendo espumas e biomassa, foram 

levadas para a estufa em temperatura controlada de 105°C, durante 24 horas. As 

espumas (PE) e as cápsulas (P1) foram pesadas, e destas foi feita a média do peso das 

cinco cápsulas. Após, as cinco cápsulas foram colocadas em mufla, à temperatura de 

550°C, onde permaneceram por 2 horas. Novamente as cápsulas foram pesadas e 

obteve-se o (P2). Os valores de ST e SV por grama de espuma foram obtidos por 

meio das Equações 4.1 e 4.2: 
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 Para quantificar a concentração de sólidos totais e sólidos voláteis no ASBR, 

foram coletados 100 mL do licor misto e avaliados segundo APHA (1998). 

 

4.6.2 Exames Microbiológicos 

 Amostras de biopartículas foram tomadas dos reatores para a caracterização 

da biomassa anaeróbia. No ASBBR com espuma foi retirado um cubo de amostrador 

intermediário e do ASBR o volume de 100 mL do licor misto, da tubulação de saída, 

para análise do lodo granular. Foi utilizado microscópio OLIMPUS DX-60 (objetiva 

100, ocular 10, zoom 1,25), com as imagens capturadas por câmera (OPTRONICS) 

acoplada ao software “Image Pro Plus” (versão 4.1), para exames microbiológicos 

do lodo anaeróbio por microscopia óptica (comum, de contraste de fase e 

fluorescência). 

 A matriz de espuma de poliuretano foi retirada de ponto intermediário do 

reator e pressionada para se extrair o lodo, que foi colocado entre lâmina e lamínula 



 

para observação. Após retirada de 100 mL de licor misto do ASBR, o lodo granular 

foi agitado com esferas de vidro em frasco sorológico para formar lodo homogêneo e 

analisado como foi descrito anteriormente. 

 

4.6.3 Determinação do Número Mais Provável 

 A metodologia empregada na determinação do número mais provável foi 

adaptada por MENDONÇA (2002), do método proposto por ALEXANDER & 

CLARK (1982), e descrita no Anexo A.2, uma vez que este é baseado em análise de 

solos. Os meios de cultura utilizados nesta análise são específicos para oxidadoras de 

amônio e oxidadoras de nitrito, possibilitando o desenvolvimento dos diversos 

gêneros bacterianos envolvidos em cada um destes grupos. Levando-se em conta que 

as bactérias Nitrosomonas e Nitrobacter são as principais representantes do grupo de 

oxidadoras de amônio e de oxidadoras de nitrito, respectivamente, foi feita referência 

apenas a esses dois gêneros, sem descartar a possibilidade de que outras bactérias 

poderiam ser quantificadas. 

 

4.7. Operação dos Reatores 

 

4.7.1. Etapas Operacionais 

 Como já informado, os experimentos foram realizados em duas etapas, sendo 

a primeira com operação sem aeração e a segunda com os reatores aerados 

periodicamente. A primeira etapa foi realizada em fase única, e a segunda 

contemplou 3 fases distintas, diferenciadas pelo tempo de ciclo aplicado e pela 

origem do inóculo. As etapas e fases operacionais estão sumarizadas na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4: Resumo das etapas e fases experimentais. 

Etapa Fase Condição Tempo de ciclo (h) Origem do inóculo 

1 1 Anaeróbia 8 UASB – ETE avícola 

2 8 UASB – ETE avícola 

3 12 ETE-Jaú 

 

2 

4 

 

Anaeróbia/Aeróbia

12 ETE-Faber Castell (ASBR)

ETE-Jaú (ASBBR) 



 

 

 4.7.1.1. Primeira fase - Operação do Reator sob Condição Anaeróbia 

 Esta fase teve o protocolo experimental similar ao adotado no trabalho de 

SARTI (2004). Cada reator foi alimentado com 1,95 m3/dia de esgoto sanitário, em 3 

ciclos diários de 8 horas (0,65 m³/ciclo), ciclo este correspondente aos tempos dos 

processos de enchimento, reação, sedimentação, descarga e repouso. 

 A operação do reator do tipo ASBR foi dividida em tempo enchimento (1 h), 

reação com agitação de 25 rpm (4 h), sedimentação (2 h), descarga (0,5 h) e repouso 

(0,5 h), com o ciclo total de 8 horas. O reator do tipo ASBBR não apresentou período 

destinado à sedimentação, pois a biomassa estava imobilizada. Entretanto, para 

comparação, ele também foi operado com ciclo total de 8 horas, divididas em 

enchimento (1 h), reação com agitação de 50 rpm (6 h), descarga (0,5 h) e repouso 

(0,5 h). A fase de repouso nos sistemas oferece a flexibilidade na coordenação da 

operação simultânea dos dois reatores. 

 

 4.7.1.2. Segunda Fase 

 Nesta avaliação, com o mesmo inóculo utilizado na fase anterior, os reatores 

foram operados divididos em duas fases, dentro do ciclo de 8 horas (3 ciclo/dia): 

i) anaeróbia - com a finalidade de remover a maior parte da matéria 

orgânica e promover a amonificação. 

  ii) aeróbia – para promover a nitrificação. 

 Na operação dos reatores, inicialmente foram adotados tempos diferentes para 

as fases de reação anaeróbia. 

 A operação do reator do tipo ASBR foi dividida em enchimento de (1 h), 

reação com agitação (2,5 h) e reação com aeração (1,5 h), sedimentação (2 h), 

descarga (0,5 h) e repouso (0,5 h). O reator do tipo ASBBR não apresentou período 

destinado à sedimentação, pois a biomassa estava imobilizada. Entretanto, para 

comparação, ele também foi operado com ciclo total de 8 horas, divididas em 

enchimento (1 h), reação com agitação (3,5 h) e reação com aeração (2,5 h), descarga 

(0,5 h) e repouso (0,5 h).  

 

 



 

 4.7.1.3. Terceira Fase 

A terceira fase foi conduzida com tempo de ciclo de 12 horas e inóculo 

proveniente do sistema de tratamento de esgoto sanitário da cidade de Jaú-SP, de 

lodos ativados em batelada. Este inóculo foi adicionado devido a falência do sistema 

quando operado com inóculo anaeróbio. 

 No ASBR o ciclo operacional foi dividido em enchimento (1 h), reação com 

agitação (4,0 h) e reação com aeração (4,0 h), sedimentação (2 h), descarga (0,5 h) e 

repouso (0,5 h). O reator do tipo ASBBR não apresentou período destinado à 

sedimentação, pois a biomassa estava imobilizada. Entretanto, para comparação, 

também foi operado com ciclo total de 12 horas, divididas em enchimento (1 h), 

reação com agitação (4,0 h) e reação com aeração (6,0 h), descarga (0,5 h) e repouso 

(0,5 h). . 

 

 4.7.1.4. Quarta Fase 

Na quarta e última fase, apenas o reator ASBR teve seu inóculo modificado, e 

foi adicionado lodo proveniente do sistema de tratamento de esgoto de lodos ativados 

por batelada seqüencial da empresa Faber Castell, devido à perda total do lodo 

anterior por problemas de vazamento da válvula de alimentação, que expulsou todo o 

lodo pela parte superior do reator. As condições operacionais mantiveram-se as 

mesmas da terceira fase. 

 

4.7.2. Inoculação, Partida e Amostragem 

 Inicialmente, foi adicionado, ao reator ASBBR, o volume de espuma 

necessário para o preenchimento do cesto cilíndrico, aderência da biomassa e 

adaptação ao esgoto afluente. Concomitantemente, os reatores ASBBR e ASBR, 

foram mantidos com água residuária sanitária, para que houvesse a adaptação dos 

microrganismos ao afluente. 

 Após o término da montagem do sistema de automação e inoculação, foram 

realizados os experimentos, a fim de avaliar a eficiência dos sistemas de tratamento 

de esgoto, para cumprir a fase anaeróbia proposta. As análises efetuadas foram as 

descritas na Tabela 4.3, com exceção de Oxigênio Dissolvido, Nitrogênio, Nitrito e 

Nitrato. 



 

 O reator ASBR apresentou problemas na coleta de amostra, durante a fase de 

reação, devido à quantidade de sólidos suspensos presentes no licor misto. Em um 

primeiro perfil, houve problema devido à grande quantidade de sólidos suspensos, o 

que ocasionou desvio na quantificação de matéria orgânica, por meio da análise de 

DQO. 

 Por meio de perfis temporais iniciais, com amostras retiradas a cada 30 

minutos, dentro da fase de reação, após alguns testes foi determinado o protocolo 

para a sua realização. 

 Primeiramente, as amostras retiradas ao longo do período operacional foram 

mantidas em repouso por duas horas na geladeira, com temperatura de 10°C, para 

que houvesse a sedimentação dos sólidos, e o sobrenadante foi analisado, mas não 

houve boa resposta, provavelmente, devido à mudança de viscosidade do líquido, 

dificultando a sedimentação. 

 No ensaio seguinte, as amostras coletadas foram colocadas em vidro de 500 

mL de volume, durante duas horas e o sobrenadante foi analisado, com diferentes 

períodos de repouso - com 0,30, 1,0 e 2,0 horas, após a coleta ter sido realizada. 

Nesse ensaio, as respostas das análises realizadas com 1,0 e 2,0 horas foram 

satisfatórias. Nesta etapa anaeróbia realizada, foi adotado, para efeito de realização 

dos perfis temporais, no reator ASBR, um tempo de repouso de 2 horas para 

sedimentação do material em suspensão, depois de coletada a amostra, que coincide 

com o tempo destinado à sedimentação do sistema, ao final do tempo de reação. 

 No reator ASBBR, não houve problema, quanto a amostragem para 

realização da análise de DQO. 

 Na primeira fase, para a avaliação da cinética de remoção de matéria 

orgânica, foram realizados perfis temporais, variando-se a rotação do agitador. Para o 

reator ASBBR, as rotações que forneceram respostas ajustáveis aos modelos 

disponíveis foram 5 e 50 rpm, enquanto para o ASBR foram 5 e 25 rpm. Para 

rotações de 50 rpm, no ASBR e 100 rpm no ASBBR, o consumo de matéria orgânica 

ocorreu no início do período de reações, possivelmente em função da baixa 

concentração de matéria orgânica afluente. Observou-se, também, o arraste de 

sólidos no reator ASBBR, quando foi aplicada a rotação de 100 rpm. 

 Na segunda fase, para a avaliação da cinética de remoção de matéria 



 

orgânica, foram realizados perfis temporais utilizando-se apenas as rotações de 25 

rpm no ASBR e 50 rpm no ASBBR. 

 A partir do dia de operação de número 269, os reatores foram novamente 

inoculados com lodo do sistema de tratamento da cidade de Jaú-SP. Os sistemas 

foram deixados em repouso por um período de 24 horas e, então, a seqüência 

operacional foi continuada. No dia operacional 313, houve a perda total do lodo no 

sistema ASBR, devido a problemas na válvula de enchimento, que não fechou e, com 

isso, houve o transbordamento do reator, por um período suficiente para que todo o 

lodo fosse lançado para fora do reator. Novamente, o sistema ficou em repouso por 

24 horas e posteriormente teve sua seqüencial operacional continuada. 

 

4.7.3. Avaliação Cinética 

 Aos perfis temporais de remoção de matéria orgânica foram ajustadas 

expressões utilizando-se o programa computacional Origin 5.0®, o que permitiu a 

obtenção das velocidades globais de consumo de substrato observadas para cada 

rotação do agitador aplicada. O modelo cinético de primeira ordem, considerando-se 

a concentração residual de matéria orgânica, foi o que melhor representou os dados, 

como: 

 

( ) t-k
SRSOSRS

1.eC - C  C  C +=               Eq. 4.3 

 

Na expressão (1), CS é a concentração de matéria orgânica (expressa como DQO) ao 

longo do tempo (t); CSR é a concentração residual de matéria orgânica (expressa 

como DQO); CSo é a concentração inicial de matéria orgânica (expressa como DQO) 

e k1 é a constante cinética aparente de primeira ordem. 

 Com os parâmetros k1 e CSR ajustados para cada perfil temporal, foi possível 

avaliar a variação da velocidade de consumo de matéria orgânica (rS) para cada 

condição de agitação empregada como: 

 

( ) ( )
So

SRS
1

SoS
S C

CC
k

dt
CCd

r
−

=−=              Eq. 4.4 

 



 

 A velocidade de consumo de matéria orgânica (rS) foi normalizada em função 

de CSo, pois as concentrações iniciais nem sempre eram similares. Dessa forma, foi 

possível a comparação entre as velocidades de reação. 

 



 

 

 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Primeira Etapa – Operação Anaeróbia 

 

5.1.1. Aspectos Gerais do Monitoramento dos Reatores – ASBBR e ASBR 

 Os reatores foram mantidos à temperatura ambiente e operados em bateladas 

seqüenciais com águas residuárias provenientes do Campus da Universidade de São 

Paulo em São Carlos. A temperatura do ar nos meses de operação da primeira fase 

ficou entre 20°C e 35°C, e a do esgoto, entre 26°C e 30°C, que está dentro da faixa 

ótima de atividade bacteriana (25°C a 35°C). Esse parâmetro é muito importante por 

causa dos seus efeitos nas reações químicas, nas velocidades de reação, na vida 

aquática e na sustentabilidade da água para usos benéficos. 

 Para a avaliação do comportamento dos reatores nesta etapa da operação, 

foram realizadas análises de DQO, pH, alcalinidade e ácidos voláteis, SST, SSV, 

nitrogênio amoniacal e total, conforme Tabela 5.1, e todos os dados operacionais são 

apresentados nos Anexos (Tabelas A.1 e A.2), para os reatores ASBBR e ASBR, 

respectivamente. 

 



 

Tabela 5.1: Resumo das Condições Experimentais da Primeira Fase de Operação. 

AFLUENTE 
Parâmetros Máximo Mínimo Média 

pH 7,6 6,8  
DQOBRUTA, mg/L 653 176 372 
DQOFILTRADA, mg/L 283 47 143 
Alcalinidade, mgCaCO3/L 138 96 117 
Ácidos Voláteis, mgHAc/L 51 11 29 
N-NH +

4 , mgN/L 22 10 17 
N-NTK, mgN/L 66 14 40 
SST, mg/L 260 63 137 
SSV, mg/L 222 52 121 

EFLUENTE – ASBBR 
Parâmetros Máximo Mínimo Média 

pH 7,2 6,7  
DQOBRUTA, mg/L 385 47 144 
DQOFILTRADA, mg/L 198 37 87 
Eficiência (Remoção de DQO BRUTA), % 81 37 61 
Eficiência (Remoção de DQO FILTRADA), % 70 6 34 
Alcalinidade, mgCaCO3/L 179 115 148 
Ácidos Voláteis, mgHAc/L 66 11 26 
N-NH +

4 , mgN/L 30 21 25 
N-NTK, mgN/L 59 11 32 
SST, mg/L 99 17 49 
SSV, mg/L 83 11 40 

EFLUENTE – ASBR 
Parâmetros Máximo Mínimo Média 

pH 7,2 6,9  
DQOBRUTA, mg/L 243 72 153 
DQOFILTRADA, mg/L 164 72 100 
Eficiência(Remoção de DQO BRUTA), % 73 37 56 
Eficiência(Remoção de DQO FILTRADA), % 58 4 29 
Alcalinidade, mgCaCO3/L 173 112 140 
Ácidos Voláteis, mgHAc/L 57 11 31 
N-NH +

4 , mgN/L 30 20 25 
N-NTK, mgN/L 51 14 33 
SST, mg/L 107 29 54 
SSV, mg/L 80 19 43 
 

 Na Tabela 5.1, observa-se que o pH afluente apresentou variação de 6,8 a 7,6, 

e o pH efluente em ambos os reatores permaneceu dentro da faixa ótima, na qual se 

consegue estabilidade na formação de metano, entre 6,0 e 8,0 (CHERNICHARO, 

1997). Diante disso, os reatores ASBBR e ASBR não foram submetidos à variação 

significativa de pH, e, portanto, não tiveram seu desempenho comprometido. 



 

 As Figuras 5.1 e 5.2 ilustram o Box-plot, que é muito utilizado nas áreas das 

ciências biológicas e médicas. Esse tipo de representação mostra, no box, a mediana 

(50%), o primeiro quartil (25%) e o terceiro quartil (75%). Além disso, são 

discriminados os percentis 90%, 75%, 50% (mediana), 25% e 10%, e exibidos o 

menor e o maior escores através do limite inferior e superior de linhas retas verticais, 

que originam do primeiro e terceiro quartis, respectivamente. Para esse tipo de 

apresentação é correto afirmar que quanto maior o comprimento do box interior 

maior será a heterogeneidade da amostra, ou melhor, maior será o desvio-padrão. 
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Figura 5.1: Gráfico (Box-plot) da distribuição dos dados da DQO do reator ASBBR. 

1ª etapa de operação. 

 



 

0

200

400

600

800

1000

Afluente Efluente

D
Q

O
 (m

g/
L)

25%

50%

90%

10%

Mín

Máx

75%

 
Figura 5.2: Gráfico (Box-plot) da distribuição dos dados da DQO do reator ASBR. 

1ª etapa de operação. 
 

 Dentro da faixa compreendida entre os percentis 10% e 90%, tem-se 80% dos 

valores observados e não foram verificadas elevadas concentrações para as águas 

residuárias afluentes aos reatores, de acordo com as Figuras 5.1 e 5.2. Os efluentes 

dos reatores ASBBR e ASBR não apresentaram faixas amplas na ordem de grandeza 

dos dados de DQO avaliados, indicando a capacidade de “amortecimento” das 

variações afluentes em reatores anaeróbios. 

 A matéria orgânica avaliada por meio da variável DQO, de acordo com 

METCALF & EDDY (2003), mostra que o esgoto afluente apresentou características 

entre fraco (250 mg/L) e médio (430 mg/L), com valor médio de 372 mg/L. O 

período destinado à estabilização do sistema mostrou-se adequado para que os 

reatores apresentassem equilíbrio na remoção de matéria orgânica, com eficiências 

médias para o ASBBR de 61% e para o ASBR, de 56%. 
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Figura 5.3: DQOBRUTA e DQOFILTRADA afluentes e efluentes no reator ASBBR. 1ª 

etapa de operação. 
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Figura 5.4 Eficiências de remoções de DQOBRUTA no reator ASBBR. 1ª etapa de 

operação. 
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Figura 5.5 DQOBRUTA e DQOFILTRADA afluentes e efluentes no reator ASBR. 1ª etapa 

de operação. 
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Figura 5.6 Eficiências de remoções de DQOBRUTA no reator ASBR. 1ª etapa de 

operação. 

 

 Observa-se que as eficiências na remoção de matéria orgânica, nesta fase 

operacional, já estavam dentro das médias obtidas de 61% no ASBBR e 56% no 

ASBR. Isso se deve ao fato de a biomassa tanto a imobilizada, quanto a granular dos 

reatores ASBBR e ASBR já estarem adaptadas ao esgoto sanitário. O reator com 

lodo granular apresentou curto tempo de adaptação, pois os grânulos já tinham sido 



 

introduzidos no trabalho realizado por SARTI (2004). As espumas foram colocadas 

no sistema um ano antes do início da operação (janeiro de 2004), pois durante o ano 

de 2004, o sistema ficou parado devido a problemas operacionais de automação. As 

Figuras 5.3 a 5.6 ilustram as remoções de matéria orgânica e as eficiências dos 

sistemas ASBBR e ASBR, durante a fase estudada. 

Os valores observados para a DQO efluente nos dois reatores estão próximos 

aos encontrados na literatura para reatores anaeróbios aplicados ao tratamento de 

esgoto sanitário, com médias de 144 mg/L e 153 mg/L, no ASBBR e ASBR, 

respectivamente. No entanto, os resultados obtidos nos reatores apontam para 

necessidade de tratamento complementar visando a remoção da parcela de matéria 

orgânica remanescente e de nutrientes (principalmente nitrogênio). 

 Variações de parâmetros como pH, alcalinidade e ácidos voláteis podem 

indicar instabilidade do processo de digestão anaeróbia, que ocorre quando há a 

predominância da fermentação ácida sobre a fermentação metanogênica. A média de 

alcalinidade nos reatores foi de 117 mg/L no afluente e de 148 mg/L no efluente do 

ASBBR e 140 mg/L no efluente do ASBR, o que demonstra produção de 

alcalinidade. Isso pode ser devido à baixa variação de produção e acúmulo de ácidos 

voláteis com valores médios encontrados de AVT afluente 29 mg/L e AVT efluente 

no ASBBR igual a 26 mg/L e no ASBR 31 mg/L. As Figuras 5.9 a 5.12, ilustram as 

variações da concentração de ácidos voláteis e alcalinidade, afluente e efluente, nos 

reatores ASBBR e ASBR. 
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Figura 5.7 Concentrações de ácidos voláteis, afluente e efluente no reator ASBBR. 

1ª etapa de operação. 
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Figura 5.8 Alcalinidade, afluente e efluente no reator ASBBR. 1ª etapa de operação. 
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Figura 5.9 Concentrações de ácidos voláteis, afluente e efluente no reator ASBR. 1ª 

etapa de operação. 

 

0

50

100

150

200

0 100 200 300 400 500

Número de Ciclos

A
LC

A
LI

N
ID

A
D

E 
(m

g/
L)

Afluente Efluente

 
Figura 5.10Alcalinidade, afluente e efluente no reator ASBR. 1ª etapa de operação. 

 

 A concentração de ácidos voláteis no efluente dos reatores e a manutenção da 

geração de alcalinidade indicam que o processo metanogênico foi estabelecido. 

 Foi analisada a quantidade de sólidos retidos na espuma de poliuretano do 

ASBBR em termos de sólidos totais (ST) e voláteis (STV) ao final desta fase inicial. 

O valor encontrado foi 0,596 kgST/kgsuporte. Em termos de massa total (kg) 



 

presente no ASBBR, o cálculo aproximado é o produto da concentração 

(kgST/kgsuporte ou kgSTV/kgsuporte) pela densidade aparente da espuma (23 

kg/m³) e pelo volume total de espuma de poliuretano adicionada ao reator (0,39 m³), 

e o valor encontrado foi de 5,34 kgST. Em termos de massa total de ST por volume 

líquido, o valor encontrado foi igual a 8,21 gST/L.  

 Esses dados indicam boa retenção de sólidos no suporte inerte, bem como a 

colonização da espuma de poliuretano pela biomassa anaeróbia. SARTI (2004) 

encontrou valores de 3,3 kg ST a 7,6 kg ST em seu sistema, entre a primeira (sem 

inóculo) e segunda fase (com inóculo) de operação. 

 Similarmente aos cálculos anteriores, o SV foi avaliado e o valor encontrado 

foi igual a 0,380 kgSTV/kgSUPORTE, 3,4 kgSTV e 5,24 gSTV/L. SARTI (2004) 

encontrou valores de 2,5 kg STV a 5,4 kgSTV em seu sistema, entre a primeira e 

segunda fase de operação. 

 No ASBR foram encontrados valores de ST e STV, na massa de lodo 

granular, iguais a 10 gST/L e 6,4 gSTV/L (4,1 kgST e 2,62 kgSTV). SARTI (2004) 

encontrou valores que variaram entre 2,95 a 47,6 gST/L e 1,90 a 34,2 gSTV/L. As 

massas de lodo (kgST e kgSV) foram calculadas pelo produto de concentração de 

sólidos totais e voláteis pelo volume destinado à acumulação de lodo do reator (410 

litros). Embora a concentração de sólidos tenha sido maior no ASBR que no 

ASBBR, esse não foi fator decisivo para o desempenho do processo. 

 A variação de sólidos suspensos totais e voláteis encontrados no afluente e 

efluente dos reatores é apresentada nas Figuras 5.11 5.12. Os valores médios 

efluentes foram 49 mgSST/L e 40 mgSSV/L no ASBBR, e 54 mgSST/L e 43 

mgSSV/L no ASBR, com eficiências médias de remoção iguais a 62% de SST e 65%  

de SSV no ASBBR, e 56% de SST e 61% de SSV no ASBR. As porcentagens 

demonstram que sistemas com biomassa imobilizada em material suporte possuem 

maior capacidade de retenção de sólidos que os sistemas com biomassa granular. 

 Ainda de acordo com as Tabelas A.1.1 e A.1.2 (Anexos), o esgoto sanitário 

apresentou uma proporção média de sólidos suspensos voláteis em relação à 

DQOBRUTA analisada nos reatores ASBBR e ASBR em torno de 30%. Esse valor de 

porcentagem está em conformidade com LETTINGA & HULSHOFF POL (1991), 

que consideram a faixa de 10 a 30% da DQO devida aos sólidos suspensos voláteis, 



 

como limite para a aplicação do tratamento anaeróbio de alta taxa. 
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Figura 5.11: SST e SSV afluentes e efluentes no reator ASBBR. 1ª etapa de 

operação. 
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Figura 5.12: SST e SSV afluentes e efluentes no reator ASBR. 1ª etapa de operação. 

 

5.1.2 Caracterização Microbiológica 

 Com o objetivo de caracterizar a biomassa granular e imobilizada nas 

matrizes de espuma de poliuretano, foram realizadas análises microscópicas do lodo, 



 

no 20 e no 900 dia desta etapa de operação. As amostras foram coletadas do ASBR no 

licor misto e do ASBBR de espumas situadas no meio da altura do cesto. As 

principais morfologias observadas estão apresentadas nas Figuras 5.13 a 5.16. As 

Tabelas 5.2 e 5.3 apresentam resumo das principais morfologias microbianas 

encontradas no ASBBR e ASBR, respectivamente. 
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Figura 5.13: Espécies microbianas observadas em espuma obtidas do ASBBR - 1ª 

etapa de operação (20 dia). a) células semelhantes à Methanosarcina b) células 

semelhantes a bacilos fototróficos anoxigênicos c) bacilos de bordas arredondadas e 

d) células semelhantes à Methanosaeta agrupadas com fototróficas e bacilo com 

bordas arredondadas. 
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Figura 5.14: Espécies microbianas observadas em espuma obtidas do ASBBR - 1ª 

etapa de operação (900 dia). a) células semelhantes à Methanosarcina fluorescente b) 

células semelhantes à Methanosarcina c) células semelhantes fototróficas 

anoxigênicas d) fototróficas e e) células semelhantes à Methanosaeta. 

 



 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 

Figura 5.15: Espécies microbianas observadas em grânulos obtidas do ASBR - 1ª 

etapa de operação (20 dia). a) células semelhantes à Methanosaeta b) bacilos com 

diversas dimensões – delgados e curvos c) bacilos de bordas delgados, bordas 

arredondadas ovaladas, com inclusões. 
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Figura 5.16: Espécies microbianas observadas em grânulos obtidas do ASBR - 1ª 

etapa de operação (900 dia). a) células semelhantes à Methanosaeta b) células 

semelhantes à Methanosarcina c) células semelhantes à Methanosarcina fluorescente 

d) bacilos delgados e bordas arredondadas e) bacilos delgados e bordas arredondadas 

fluoresencetes. 



 

 

Tabela 5.2: Caracterização morfológica de células aderidas à espuma de poliuretano, 

amostradas no 20 e 900 dia de operação do reator ASBBR - 1ª etapa de operação. 

MORFOLOGIA 
ESPUMA DE 

POLIURETANO  

 2 90 

Arqueas Metanogênicas   

Methanosarcina sp. + + + + 

Methanosaeta sp. + + + + 

Bacilos fluorescentes - - 

Bactérias   

Bacilos com extremidades arredondadas + + + + + + 

Bacilos curvos + + + 

Bacilos delgados + + 

Bacilos ovalados + + + 

Bacilos com inclusões - - 

Bacilos esporulados - - 

Cocos - - 

Cocos em cadeia - - 

Espiroqueta - - 

Espirilos - - 

Filamentos - - 

Bactérias fototróficas anoxigênicas + + + + + 

(++++) predominantes, (+++) freqüentes, (++) pouco freqüentes, (+) raros, (-) não 

foram observados. 



 

 

Tabela 5.3: Caracterização morfológica de células aderidas ao grânulo, amostradas 

no 20 e 900 dia de operação do reator ASBR - 1ª etapa de operação. 

MORFOLOGIA GRÂNULOS 

 2 90 

Arqueas Metanogênicas   

Methanosarcina sp. - + + 

Methanosaeta sp. + + + + 

Bacilos fluorescentes - + 

Bactérias   

Bacilos com extremidades arredondadas + + + + + 

Bacilos curvos + + + 

Bacilos delgados + + + + 

Bacilos ovalados + + + 

Bacilos com inclusões + - 

Bacilos esporulados - - 

Cocos - - 

Cocos em cadeia - - 

Espiroqueta - - 

Espirilos - - 

Filamentos - - 

Bactérias fototróficas anoxigênicas - + 

(++++) predominantes, (+++) freqüentes, (++) pouco freqüentes, (+) raros, (-) não 

foram observados. 

 

 Foram observadas distintas morfologias microbianas aderidas ao material de 

suporte obtido do reator no início e final da primeira etapa de operação (etapa 

anaeróbia): microrganismos semelhantes à Methanosaeta e Methanosarcina; bacilos 

de bordas arredondas, curvos delgados e ovalados e semelhantes a bactérias 

fototróficas anoxigênicas. 

 De acordo com a Figura 5.13 e Tabela 5.2, na caracterização microscópica do 

lodo imobilizado no ASBBR foi verificada a presença mais freqüente de arqueas 



 

metanogênicas semelhantes a Methanosaeta, bacilos com extremidades arredondadas 

semelhantes a redutoras do íon sulfato e fototróficas anoxigênicas, no início de 

operação do sistema. 

 Ao final da primeira etapa, os organismos aparentemente predominantes 

foram arqueas metanogênicas semelhantes à Methanosarcina e, com menor 

freqüência, as semelhantes à Methanosaeta; bacilos com extremidades arredondadas 

semelhantes as bactérias redutoras do íon sulfato e fototróficas anoxigênicas, 

conforme Figura 5.14 e Tabela 5.2. 

 O crescimento das bactérias fototróficas anoxigênicas no ambiente anaeróbio 

e na ausência de luz é muito reduzido; entretanto, várias espécies possuem 

metabolismo fermentativo e, nesse caso, pode garantir a sobrevivência na ausência 

de luz e de oxigênio (KRASILNIKOVA et al. 1983). SARTI et al. (2005) 

observaram a colonização de bactérias fotoanoxigênicas na mesma configuração do 

ASBBR e sugerem que o aparecimento dessa morfologia é devido ao metabolismo 

fermentativo associado ao aprisionamento dos gases resultantes da degradação 

anaeróbia (contendo H2S) nos cubos de espuma de poliuretano. SARTI (2004), 

MIQUELETO (2003) e LAPA (2003) encontraram morfologias semelhantes às 

fototróficas anoxigênicas. 

 As morfologias microbianas observadas no lodo granular do reator ASBR, no 

início e final da primeira etapa de operação (etapa anaeróbia), foram microrganismos 

semelhantes à Methanosaeta e Methanosarcina; bacilos com diferentes formas: 

extremidades arredondadas, delgados, ovalados e com inclusões. 

 De acordo com a Figura 5.15 e Tabela 5.3, na caracterização microscópica do 

lodo granular do ASBR, foi verificada a presença mais freqüente de arqueas 

metanogênicas semelhantes à Methanosaeta, bacilos com extremidades arredondadas 

semelhantes a bactérias redutoras do íon sulfato e bacilos delgados, no início de 

operação do sistema. 

 Ao final da primeira etapa os organismos predominantes foram arqueas 

metanogênicas semelhantes a Methanosaeta e Methanosarcina; bacilos com 

diferentes formas: extremidades arredondadas semelhantes às bactérias redutoras do 

íon sulfato; curvos, delgados e ovalados e semelhantes a bactérias fototróficas 

anoxigênicas, conforme Figura 5.16 e Tabela 5.3. 



 

 A composição complexa do esgoto sanitário pode condicionar diferentes 

grupos de microrganismos responsáveis pela decomposição anaeróbia do substrato 

orgânico. Com relação à metanogênese observada no reator, embora não tenham sido 

quantificadas, foram encontradas arqueas com diferentes morfologias possivelmente 

condicionadas também a diferentes categorias nutricionais. De acordo com VOGELS 

(1988), parte dos bacilos fluorescentes metanogênicos utilizam H2/CO2, formiato e 

metanol. As presenças de diversas morfologias de arqueas metanogênicas foram 

adequadas para o tratamento anaeróbio, objeto desta fase de operação. 

 

5.1.3 Avaliação Cinética 

 Para a obtenção de uma expressão que representasse o comportamento das 

velocidades globais de consumo de substrato, foram obtidos perfis temporais de 

consumo de matéria orgânica (como DQO), com variação da agitação, sendo 

aplicadas rotações de 5, 50 e 100 rpm no ASBBR, e 5, 25 e 50 rpm no ASBR. No 

entanto, os dados obtidos nos ensaios com as rotações 100 rpm no ASBBR e 50 rpm 

no ASBR foram desprezados, tendo em vista a baixa DQO afluente nos reatores, da 

ordem de 176 mg/L. 

 Os valores obtidos de remoção de matéria orgânica (CS) ao longo do tempo 

de ciclo, com variação das rotações aplicadas de 5 e 50 rpm no reator ASBBR, e de 5 

e 25 rpm no ASBR, estão apresentados na Tabela 5.4. 

 Aos perfis de CS foram ajustadas linhas de tendência de primeira ordem (eq. 

4.3). Desses perfis de concentração de substrato na fase líquida foi possível estimar 

os parâmetros cinéticos aparentes ( app
1k ) e a concentração de matéria orgânica 

residual (CSR) para cada agitação aplicada. Esses valores de app
1k , CSR e os 

respectivos coeficientes de correlação do ajuste (R²) são apresentados na Tabela 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 5.4: Concentração de substrato na fase líquida (CS) em função do tempo de 

experimento para diferentes agitações aplicadas. 

 Concentrações (mgDQO/L) 

Tempo (h) ASBBR ASBR 

 5 rpm 50 rpm 5 rpm 25 rpm 

0,0 363 246 363 246

0,5 300 197 312 219

1,0 288 177 258 167

1,5 279 155 239 153

2,0 263 * 234 131

2,5 258 153 232 128

3,0 254 131 232 138

3,5 249 121 227 126

4,0 244 118 227 118

4,5 237 118   

5,0 227 99   

5,5 227 88   

6,0 227 87   
* ponto não representativo (possivelmente, erro analítico) 

 

Tabela 5.5: Parâmetros cinéticos aparentes da expressão cinética de primeira ordem 

e concentração residual em função do tempo e coeficientes de correlação. 

ASBBR 

Rotação (rpm) CSR (mg/L) app
1k (h-1) R² 

5 232,60 ± 4,74 0,7765 ± 0,1048 0,9492 

50 86,57 ± 10,76 0,4666 ± 0,0846 0,9523 

    

ASBR 

Rotação (rpm) CSR (mg/L) app
1k  (h-1) R² 

5 224,59 ± 3,78 1,2347 ± 0,1322 0,9848 

25 115,44 ± 8,39 0,8132 ± 0,1518 0,9645 

 



 

 As velocidades de utilização normalizada de substrato (rS) foram calculadas 

pela equação (4.4) e apresentadas na Tabela 5.6 e Figuras 5.17 e 5.18. 

 

Tabela 5.6: Valores das velocidades de reação normalizada em função do tempo 

para as rotações de 5 e 50 rpm no ASBBR, e de 5 e 25 rpm no ASBR. 

 Velocidades de utilização normalizada de Substrato (h-1) 

Tempo (h) ASBBR ASBR 

 5 rpm 50 rpm 5 rpm 25 rpm 

0,0 0,28 0,30 0,47 0,43 

0,5 0,10 0,17 0,16 0,23 

1,0 0,05 0,11 0,03 0,08 

1,5 0,03 0,06 0,01 0,04 

2,0 0,01  0,00 0,01 

2,5 0,01 0,04 0,00 0,01 

3,0 0,00 0,02 0,00 0,01 

3,5 0,00 0,01 0,00 0,00 

4,0 0,00 0,01 0,00 0,00 

4,5 0,00 0,01   

5,0 0,00 0,00   

5,5 0,00 0,00   

6,0 0,00 0,00   
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Figura 5.17: Valores das velocidades de reação normalizada em função do tempo 

para as rotações de 5 e 50 rpm no ASBBR. 
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Figura 5.18: Valores das velocidades de reação normalizada em função do tempo 

para as rotações de 5 e 25 rpm no ASBR. 

 

 Pode-se observar, na Tabela 5.5 e Figuras 5.17 e 5.18, que com o aumento da 

velocidade de agitação as velocidades de reações foram maiores. Isso pode ser 

devido à diminuição da resistência à transferência de massa na fase líquida, por meio 

da diminuição da camada limite ao redor da biopartícula. Dessa forma, com maior 



 

agitação, menor a resistência à transferência na fase líquida, resultando menores 

tempos necessários para se atingir a eficiência máxima. A eficiência máxima deve 

ser praticamente a mesma para qualquer intensidade de agitação aplicada. 

 RODRIGUES et al. (2003b) realizaram testes sem agitação mecânica e 

agitação de 25, 50 e 75 rpm, com eficiências médias da ordem de 68, 74, 80 e 76%, 

respectivamente. A agitação de 50 rpm apresentou, relativamente, melhor condição 

de retenção de sólidos e eficiência na remoção de matéria orgânica. 

 Os parâmetros cinéticos de primeira ordem e, conseqüentemente, as 

velocidades de remoção de matéria orgânica obtidas no ASBR foram maiores que as 

observadas no ASBBR indicando que a imobilização em suporte pode representar 

maior resistência à transferência de massa. Além disso, as diferenças nas populações 

microbianas observadas em cada reator podem ser as responsáveis pela diferenciação 

nos valores dos parâmetros cinéticos. 

 

5.2. Segunda Etapa – Operação Anaeróbia/Aeróbia 

 

5.2.1. Aspectos Gerais do Monitoramento dos Reatores – ASBBR e ASBR 

 Nessa etapa operacional, os reatores foram mantidos à temperatura ambiente 

e alimentados por batelada, com águas residuária sanitárias de características 

apresentadas na Tabela 4.2. 

 Esta etapa, anaeróbia / aeróbia, contemplou 3 fases distintas, diferenciadas 

pelo tempo de ciclo aplicado e pela origem do inóculo. As fases operacionais estão 

relacionadas a seguir: 

- II - Esta fase operacional teve seu início no 1670 dia de operação e na batelada 498. 

O sistema foi mantido com lodo anaeróbio com ciclos de 8 horas até a batelada 710 e 

dia operacional número 238; e a partir da batelada 711, com ciclos de 12 horas. 

- III - No 2930 dia e na batelada 828, os reatores ASBBR e ASBR tiveram o lodo 

anaeróbio trocado por lodo aeróbio, proveniente do sistema de lodos ativados 

operado em bateladas seqüenciais e aplicado ao tratamento de esgoto sanitário da 

cidade de Jaú (SANEJ). 

- IV - No 3280 dia e na batelada de número 890, ao reator ASBR, devido à perda 

total do lodo granular, por transbordamento, foi adicionado lodo proveniente de 



 

reatores de lodos ativados operados em bateladas seqüenciais, aplicados ao 

tratamento de águas residuárias da empresa Faber-Castell. 

 Para estas fases operacionais foram realizadas análises de DQO, pH, 

alcalinidade e ácidos voláteis, SST, SSV, nitrogênio amoniacal e total, nitrito e 

nitrato. Os dados operacionais estão apresentados no Anexo A.1 nas Tabelas A.1.3 e 

A.1.4, para os reatores ASBBR e ASBR, respectivamente. 

 Os valores de pH afluente tiveram uma variação de 6,1 a 7,4, e o pH efluente 

ficou entre 6,3 e 7,5 em ambos os reatores. Esses valores estão dentro da faixa ótima, 

na qual se consegue estabilidade operacional, entre 6,0 e 8,0 (CHERNICHARO 

1997). Diante disto, os reatores ASBBR e ASBR não foram submetidos à variação 

significativa de pH. 

 As Figuras 5.19 a 5.22 ilustram os valores de remoção de matéria orgânica 

como DQO e as eficiências, ao longo desta etapa operacional, para ASBBR e ASBR. 

 As Figuras que estão seccionadas e marcadas com os algarismos romanos 

representam as fases operacionais anaeróbia / aeróbia, acima descritas. 
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Figura 5.19: DQOBRUTA e DQOFILTRADA afluentes e efluentes no reator ASBBR. 2ª 

etapa de operação. II - lodo anaeróbio. III – lodo aeróbio/JAÚ-SP. 
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Figura 5.20: Eficiências de remoções de DQOBRUTA no reator ASBBR. 2ª etapa de 

operação. II - lodo anaeróbio. III – lodo aeróbio/JAÚ-SP. 
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Figura 5.21: DQOBRUTA e DQOFILTRADA afluentes e efluentes no reator ASBR. 2ª 

etapa de operação. II - lodo anaeróbio. III – lodo aeróbio/JAÚ-SP. IV – lodo 

aeróbio/Faber Castell. 
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Figura 5.22: Eficiências de remoções de DQOBRUTA no reator ASBR. 2ª etapa de 

operação. II - lodo anaeróbio. III – lodo aeróbio/JAÚ-SP. IV – lodo aeróbio/Faber 

Castell. 

 

 As Figuras 5.23 e 5.24 ilustram o Box-plot para esta etapa operacional.  
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Figura 5.23: Gráfico (Box-plot) da distribuição dos dados da DQO do reator 

ASBBR. 2ª etapa de operação. 
 

II III IV 



 

0

200

400

600

800

1000

Afluente Interm Efluente

D
Q

O
 (m

g/
L)

25%

50%

90%

10%

Mín

Máx

75%

 
Figura 5.24: Gráfico (Box-plot) da distribuição dos dados da DQO do reator ASBR. 

2ª etapa de operação. 
 

 A água residuária bruta afluente aos reatores apresentou DQOBRUTA média de 

350 mg/L durante a etapa operacional. 

 Durante o período experimental compreendido entre os dias 167 e 293, os 

reatores ASBBR e ASBR tiveram grande decréscimo de suas eficiências na remoção 

de matéria orgânica em comparação com a operação anaeróbia, chegando a valores 

de DQO maiores no efluente do que no afluente, o que levou o sistema a falência. 

 A partir do dia 293, quando os reatores tiveram seu lodo trocado por lodo 

aeróbio, o sistema continuou instável, alternando entre dias com baixa eficiência na 

remoção de DQO e dias em que a DQO afluente era menor do a DQO efluente. 

 Os sistemas, ASBBR e ASBR, não apresentaram variações significativas no 

nitrogênio total afluente, no intermediário (quando era iniciada a aeração) e no 

efluente com valores médios de 26, 32 e 33 mg/L, respectivamente. Quanto ao 

nitrogênio amoniacal, também não foram observadas grandes variações no afluente, 

intermediário e no efluente, com valores médios iguais a 49, 51 e 47 mg/L no 

ASBBR e 49, 53 e 45 mg/L no ASBR. 

 Em nenhum dia de operação, os reatores apresentaram oxidação do íon 

amônio e formação de nitrito ou nitrato, refletidas nos valores constantes de pH e de 

alcalinidade sempre crescente. Esta constatação será discutida mais adiante no item 

5.2.2. 



 

 Diante dos relatos acima, justifica-se a apresentação conjunta dos dados 

referentes às operações nas fases II, III e IV. 

 A alcalinidade do esgoto bruto teve seu valor médio de 120 mgCaCO3/L, e no 

efluente dos reatores ASBBR e ASBR, de 160 e 154 mgCaCO3/L, respectivamente, 

conforme pode ser observado nas Figuras 5.26 e 5.28. Ao observar as referidas 

Figuras e Tabelas A.1.3 e A.1.4 do Anexo 1, verifica-se que a alcalinidade a 

bicarbonato foi crescente ao longo de todo o experimento. 

 A concentração de ácidos voláteis no efluente foi bastante regular ao longo da 

operação dos reatores ASBBR e ASBR, apresentando apenas alguns picos isolados, 

conforme pode ser visto nas Figuras 5.25 e 5.27 e no Anexo 1 as Tabelas A.1.3 e 

A.1.4. Esses picos estão relacionados com o aumento pontual da DQO afluente, 

provavelmente por lançamento de esgoto não sanitário na rede coletora. 
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Figura 5.25: Concentrações de ácidos voláteis, afluente e efluente no reator ASBBR. 

2ª etapa de operação. II - lodo anaeróbio. III – lodo aeróbio/JAÚ-SP. 
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Figura 5.26: Alcalinidade, afluente e efluente no reator ASBBR. 2ª etapa de 

operação. II - lodo anaeróbio. III – lodo aeróbio/JAÚ-SP. 
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Figura 5.27: Concentrações de ácidos voláteis, afluente e efluente no reator ASBR. 

2ª etapa de operação. II - lodo anaeróbio. III – lodo aeróbio/JAÚ-SP. IV – lodo 

aeróbio/Faber Castell. 
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Figura 5.28: Alcalinidade, afluente e efluente no reator ASBR. 2ª etapa de operação. 

II - lodo anaeróbio. III – lodo aeróbio/JAÚ-SP. IV – lodo aeróbio/Faber Castell. 

 

 Verificou-se grande variação da concentração de sólidos suspensos voláteis 

afluentes e efluentes aos reatores ASBBR e ASBR, conforme mostram as Figuras 

5.29 e 5.30 e Anexo 1, Tabelas A.1.3 e A.1.4. 

 Os valores encontrados variaram do mínimo igual a 50 mg/L ao máximo 

igual a 574 mg/L no afluente dos reatores e no efluente entre 20 e 304 mg/L no 

ASBBR, e entre 27 e 122 mg/L no ASBR, indicando que houve maior perda de 

sólidos no ASBBR que no ASBR. Estes dados refletiram, também, nos valores de 

DQO no efluente. 

 Esta etapa apresentou modificações experimentais bruscas, com a inserção de 

aeração periódica, com 14 LAR/h; sendo assim, ofereceu condições desfavoráveis à 

adesão da biomassa e promoveu o maior desprendimento de células da espuma de 

poliuretano, mas foi insuficiente para provocar o efeito de desagregação dos grânulos 

no ASBR. A maior perda de sólidos no ASBBR, devido ao desprendimento da 

biomassa do material de suporte, pode estar relacionada à maior mobilidade celular - 

que pode ser restringida por agregação própria, confinamento ou aderência a meio 

suporte inerte - dos organismos aderidos à espuma, em que a estrutura de formação 

do biofilme é menos rígida do que no lodo granular. 
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Figura 5.29: SST e SSV afluentes e efluentes no reator ASBBR. 2ª etapa de 

operação. II - lodo anaeróbio. III – lodo aeróbio/JAÚ-SP. 
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Figura 5.30: SST e SSV afluentes e efluentes no reator ASBR. 2ª etapa de operação. 

II - lodo anaeróbio. III – lodo aeróbio/JAÚ-SP. IV – lodo aeróbio/Faber Castell. 

 

 Foi analisada a quantidade de sólidos retida na espuma de poliuretano do 

ASBBR em termos de sólidos totais (ST) e voláteis (STV) ao final desta fase inicial. 

O valor encontrado foi 0,416 kgST/kgsuporte. Em termos de massa total (kg) 

presente no reator ASBBR, é o resultado do produto da concentração 

II III IV 

II III 



 

(kgST/kgsuporte ou kgSTV/kgsuporte) pela densidade aparente da espuma (23 

kg/m³) e pelo volume total de espuma de poliuretano adicionada ao reator (0,39 m³) 

valor encontrado foi de 3,73 kgST. Em termos de massa total de ST por volume de 

batelada, o valor foi de 5,74 gST/L. 

 Similarmente aos cálculos anteriores, foi estimada a concentração de STV 

aderida à espuma, e o valor médio encontrado foi igual 0,252 kgSTV/kgsuporte, em 

termos de massa total 2,26 kgSTV e massa total por volume de batelada igual a 3,48 

gSTV/L. SARTI (2004) encontrou valores de 2,5 kg STV a 5,4 kgSTV em seu 

sistema, entre a primeira e segunda fase de operação. 

 No reator ASBR, foram encontrados valores de ST e STV, iguais a 1,31 

gST/L e 0,77 gSTV/L.  

 Esses dados indicam grande perda de sólidos aderidos ao suporte inerte no 

ASBBR e de lodo granular no ASBR, comparados com os dados encontrados na 

primeira fase. As Tabelas 5.8 e 5.9, que apresentam a caracterização morfológica, 

indicam a baixa colonização da espuma de poliuretano e células aderidas ao grânulo, 

com baixos índices de microrganismos, em comparação com a Etapa 1. A baixa 

concentração de biomassa e a baixa diversidade microbiana podem explicar as 

baixíssimas eficiências observadas nessa etapa operacional. Além disso, como será 

apresentado na caracterização microbiológica, os principais organismos presentes 

nos reatores foram os anaeróbios, independentemente da origem do inóculo 

(anaeróbio ou aeróbio), indicando que a estratégia de operação com aeração 

intermitente foi deletéria para a comunidade aeróbia e prejudicou a comunidade 

anaeróbia, embora essa tenha resistido e permanecido nos reatores. 

 As Figuras 5.31 e 5.32 apresentam os perfis de oxigênio dissolvido nos 

reatores ASBBR e ASBR, quando operados com ciclo de 8 horas, e as Figuras 5.33 e 

5.34 quando operados com ciclo de 12 horas. 
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Figura 5.31: Perfil de oxigênio dissolvido no reator ASBBR, com ciclo de 8 horas. 
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Figura 5.32: Perfil de oxigênio dissolvido no reator ASBR, com ciclo de 8 horas. 
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Figura 5.33: Perfil de oxigênio dissolvido no reator ASBBR, com ciclo de 12 horas. 
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Figura 5.34: Perfil de oxigênio dissolvido no reator ASBR, com ciclo de 12 horas. 

 

 

 A concentração mínima de oxigênio no interior do líquido para manter um 

ambiente aeróbio nos microrganismos depende de vários fatores: tamanho do floco, 

intensidade de agitação, temperatura e, principalmente, taxa de consumo de oxigênio 

(van HAANDEL & MARAIS, 1999). Esses autores comentam que a concentração 

mínima de OD para que seja realizada a nitrificação é de 2 mg/L. 

Intermediário

Intermediário



 

 De acordo com as Figuras 5.31 a 5.34, a concentração de oxigênio necessária 

para que ocorresse a degradação da matéria orgânica pelos microrganismos aeróbios 

foi mantida na maior parte do tempo acima de 2 mg/L. Isso demonstra que o 

oxigênio dissolvido não foi limitante para que os organismos aeróbios estabilizassem 

a matéria orgânica.  

 

5.2.2. Caracterização Microbiológica 

 As estimativas do NMP (número mais provável) das bactérias nitrificantes, 

desnitrificantes e oxidadoras do íon amônio estão apresentadas na Tabela 5.7. 

 

Tabela 5.7: NMP de bactérias nitrificantes e desnitrificantes. 

 ASBBR ASBR 

Bactérias  NMP/mL NMP/mL 

amônio - oxidantes ≥ 105 ≥ 104 

nitrito - oxidantes ≥ 105 ≥ 103 

   

desnitrificantes ≥ 2,4.106 ≥ 2,4.106 

 

 As determinações do NMP (número mais provável) indicaram populações, na 

mesma ordem de grandeza para o ASBBR de organismos oxidadores do íon amônio. 

SMORCZEWSKI & SCHMIDT (1991) realizaram diversos estudos para a 

estimativa de bactérias nitrificantes em sedimentos de lagos e constataram que a 

população de bactérias oxidadoras de amônio foi maior que a população de bactérias 

oxidadoras de nitrito.  

 Ao considerar que a máxima velocidade de crescimento de nitrito-oxidantes é 

menor que de amônio-oxidantes (JETTEN et al. 2001) e que a oxidação de amônio a 

nitrito é a etapa limitante da reação de nitrificação (GRAY, 1992), esperava-se 

encontrar uma população mais abundante de Nitrossomonas do que de Nitrobacter 

no lodo. 

 No ASBR, o número de células de Nitrossomonas foi superior ao número de 

Nitrobacter. 

 Em reator de lodos ativados empregado no pós-tratamento de efluente de 



 

reator de leito expandido, MENDONÇA (2002) estimou 2,9 x 106 NMP/mL de 

bactérias oxidadoras de amônio, e 5,6 x 104 NMP/mL de bactérias oxidadoras de 

nitrito para relações DQO/NTK superiores a 6. A autora observou a tendência de as 

células oxidadoras de amônio apresentarem-se em maior número que as oxidadoras 

de nitrito. FAZOLO (2003) observou a mesma tendência e encontrou o NMP por mL 

de espuma de células oxidadoras do íon amônio iguais a 7,0 x 106 e oxidadoras de 

nitrito de 2,4 x 106. 

 FORD et al. 2000 comentam que a concentração de bactérias nitrificantes 

influencia diretamente na nitrificação. As estimativas de bactérias nitrificantes nos 

dois reatores apresentaram valores muito baixos, quando comparados com os dos 

pesquisadores acima, o que demonstra a dificuldade da microbiota oxidar íon amônio 

a nitrito e nitrato. O fato foi comprovado pelo monitoramento físico-químico, em que 

não foi observada a formação de nitrato nos reatores. O mesmo aconteceu com 

MENDONÇA (2002), que avaliou o desempenho de sistema combinado (escala 

piloto), constituído por reator anaeróbio de leito expandido (RALEX) seguido por 

lodos ativados, para o tratamento de esgoto sanitário e relatou que as concentrações 

de nitrito foram insignificantes. 

 O processo de nitrificação pode ser influenciado por outros fatores 

ambientais, tais como pH, alcalinidade, concentração de nitrogênio amoniacal, de 

oxigênio dissolvido e de matéria orgânica, relação carbono-nitrogênio (C/N), 

temperatura e compostos inibidores (BARNES & BLISS, 1983.; ABREU, 1994). 

 O valor do pH influencia diretamente o equilíbrio entre as forma ionizada e 

não ionizada da amônia. Para a manutenção do pH adequado, é requerida, em alguns 

casos, a adição de alcalinidade no sistema. Conforme observado por CAO et al. 

(2002), a velocidade de remoção de nitrogênio aumentou com a elevação da razão 

alcalinidade/nitrogênio amoniacal em reator do tipo coluna alimentado com afluente 

sintético (300-750 mgN/L), com valor máximo da razão estabelecido em 9,0. Os 

valores de pH ótimo para a nitrificação estão ao redor de 7,5. O pH tem acentuado 

efeito inibitório para Nitrobacter, além de governar a dissociação do íon amônio. O 

íon amônio e o ácido nitroso não-dissociado são tóxicos para as bactérias da 

nitrificação, sendo os valores de 10-150 mg/L inibitórios para Nitrosomonas e de 

0,1-1mg/L para Nitrobacter (MUXÍ, 1994). 



 

 As constantes de saturação (Ks) do modelo cinético de crescimento de 

MONOD (1949) para as bactérias Nitrossomonas e Nitrobacter, tanto para o 

nitrogênio inorgânico quanto para o oxigênio dissolvido aumentam com a elevação 

da temperatura. Valores de temperatura na faixa de 25°C a 36°C favorecem a 

nitrificação (BARNES e BLISS, 1983). SANTOS et al. (1999) observaram que a 

elevação da temperatura de operação de 22°C para 25°C em reator operado em 

bateladas seqüenciais, para a remoção de nitrogênio de esgoto sanitário, contribuiu 

para o aumento da atividade bacteriana e a diminuição da solubilidade do oxigênio. 

Esse fato favoreceu a atividade das bactérias heterotróficas na competição pelo 

oxigênio e resultou em baixa eficiência de remoção de nitrogênio (51%). 

 A manutenção de concentrações de oxigênio dissolvido no meio líquido é 

requisito essencial para o crescimento das bactérias responsáveis pelo processo de 

nitrificação. Os valores mínimos dessa concentração a serem mantidos dependem do 

sistema, do tamanho dos flocos, do grau de mistura e da difusão do oxigênio nos 

flocos (MÜNCH et al., 1995). A literatura apresenta diferentes valores ótimos para 

esse parâmetro. BARNES & BLISS (1983) consideram como valor mínimo 0,2 

mgO2/L. ABREU (1994) cita que em sistemas exclusivamente nitrificantes operados 

com baixa concentração de oxigênio dissolvido, próximo a 0,5 mg/L, ocorre 

acumulação de nitrito e aumenta a velocidade de crescimento das bactérias 

responsáveis pela nitrificação, indicando que as bactérias responsáveis pela 

nitratação são mais sensíveis às baixas concentrações de oxigênio dissolvido. Em 

reator em batelada seqüencial anaeróbio-aeróbio, para a remoção de matéria orgânica 

e nitrogênio de esgoto sanitário, MÜNCH et al. (1995) observaram que, para a 

concentração de oxigênio dissolvido de cerca de 0,5 mg O2/L, foram estabelecidas a 

nitrificação e desnitrificação simultâneas no sistema. 

 A nitrificação pode ser inibida por uma ampla variedade de substâncias 

químicas orgânicas e inorgânicas, tais como tiuréia, fenóis, metais, entre outros 

(USEPA, 1993). As Nitrossomonas são, em geral, mais sensíveis ao efeito inibitório 

do que as Nitrobacter. A ação de inibição pode ocorrer pela interferência no 

metabolismo celular ou nas reações de oxidação primárias (BARNES e BLISS, 

1983). 

 De acordo com ABREU (1994); URBAIN et al. (1998), a relação C/N 



 

influencia diretamente a nitrificação. Os autores indicaram que elevadas razões de 

DQO/NTK no afluente do sistema de lodos ativados apresentaram percentual 

bastante reduzido de bactérias nitrificantes. 

 Diante do acima discutido, pode-se dizer que todos esses fatores, 

aparentemente, não foram etapa limitante para explicar a ausência de nitrificação. 

 O tempo de adaptação e formação de biomassa nitrificante, a baixa 

quantidade de bactérias observadas e o estresse imposto às bactérias pela freqüência 

de anaerobiose, em cada ciclo operacional, podem ser fatores que influenciaram na 

falta de oxidação biológica do nitrogênio. 

 KIELING (2004) avaliou lodo nitrificante proveniente de um sistema de 

lodos ativados para tratamento de esgoto sanitário, adaptado em meio autotrófico, 

sob aeração por 130 dias. A autora utilizou reator do tipo SBR e alcançou eficiência 

de remoção biológica de nitrogênio entre 30 e 40%. 

 Com o objetivo de caracterizar a biomassa imobilizada nas matrizes de 

espuma e no lodo granular, foram realizadas análises microscópicas do lodo, em 

alguns dias operacionais: 2710, 3180 e 3630. O resumo das morfologias observadas 

em análises microscópicas de lodo é apresentado nas Tabelas 5.8 para o ASBBR, e 

na Tabela 5.9 para o ASBR. As amostras foram coletadas de espumas do ASBBR no 

meio da altura do cesto, e do ASBR no licor misto (Figuras 5.35 a 5.40). 



 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 5.35: Espécies microbianas observadas em espuma obtidas do ASBBR - 2ª 

etapa de operação (2710 dia). a) aglomerado de cocos b) células semelhantes a 

bactérias fototróficas anoxigênicas c) células semelhantes à Methanosaeta  
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c) 

Figura 5.36: Espécies microbianas observadas em espuma obtidas do ASBBR - 2ª 

etapa de operação (3180 dia). a) células semelhantes à Methanosaeta (células 

íntegras) b) células semelhantes à Methanosaeta (ausência de integridade das 

células) c) células semelhantes a bactérias fototróficas anoxigênicas. 
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b) 

 
c) 

Figura 5.37: Espécies microbianas observadas em espuma obtidas do ASBBR - 2ª 

etapa de operação (3630 dia). a) bacilos diversos b) arranjo de cocobacilos 

semelhantes a fototróficas anoxigênicas c) células semelhantes fototróficas 

anoxigênicas. 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 5.38: Espécies microbianas observadas em grânulos obtidas do ASBR - 2ª 

etapa de operação (2710 dia). a) bacilos diversos b) víbrio. 



 

 

 
a) 

 
b) 
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Figura 5.39: Espécies microbianas observadas em grânulos obtidas do ASBR - 2ª 

etapa de operação (3180 dia). a) células semelhantes à Methanosaeta b) bacilos com 

bordas arredondadas e inclusões c) cadeia de bacilos. 
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b) 

 
c) 

Figura 5.40: Espécies microbianas observadas em grânulos obtidas do ASBR - 2ª 

etapa de operação (3630 dia). a) filamentos com inclusões semelhantes à Beggiatoa 

b) espirilos c) bacilos com bordas arredondadas. 



 

 

Tabela 5.8: Caracterização morfológica de células aderidas à espuma de poliuretano, 

amostradas no 2710, 3180 e 3630 dias de operação do reator ASBBR - 2ª etapa de 

operação. 

MORFOLOGIA ESPUMA DE POLIURETANO 

 271 318 363 

Arqueas Metanogênicas    

Methanosarcina sp. - - - 

Methanosaeta sp. + + + - 

Bacilos fluorescentes - - - 

Bactérias    

Bacilos com extremidades arredondadas + + + + 

Bacilos curvos + + + 

Bacilos delgados + + + 

Bacilos ovalados + + + + + 

Bacilos com inclusões - + - 

Bacilos esporulados - - - 

Cocos + + + + + 

Cocos em cadeia - - - 

Espiroqueta - - - 

Espirilos - - - 

Filamentos + - - 

Bactérias fototróficas anoxigênicas + + + + + + + + + 

(++++) predominantes, (+++) freqüentes, (++) pouco freqüentes, (+) raros, (-) não 

foram observados. 



 

 

Tabela 5.9: Caracterização morfológica de células aderidas ao grânulo, amostradas 

no 2710, 3180 e 3630 dias de operação do reator ASBR - 2ª etapa de operação. 

MORFOLOGIA GRÂNULOS 

 271 318 363 

Arqueas Metanogênicas    

Methanosarcina sp. - - - 

Methanosaeta sp. - + + + 

Bacilos fluorescentes - - - 

Bactérias    

Bacilos com extremidades arredondadas + + + + + + + + + 

Bacilos curvos + + + + - 

Bacilos delgados + + + + - 

Bacilos ovalados + + + + + + 

Bacilos com inclusões - + + + + - 

Bacilos esporulados - - - 

Cocos + - - 

Cocos em cadeia - + + + - 

Espiroqueta - - - 

Espirilos - - + 

Filamentos - + + + 

Bactérias fototróficas anoxigênicas - - - 

(++++) predominantes, (+++) freqüentes, (++) pouco freqüentes, (+) raros, (-) não 

foram observados. 

 

 Foram observadas de acordo com as Figuras 5.35 a 5.37 e Tabela 5.8, no 

reator ASBBR, diferentes tipos morfológicos de microrganismos e não foi verificada 

a presença de arqueas metanogênicas semelhantes à Metahanosarcina. As arqueas 

semelhantes a Methanosaeta, bacilos com extremidades arredondadas semelhantes a 

bactérias redutoras do íon sulfato, bacilos ovalados, cocos e fototróficas 

anoxigênicas, foram, aparentemente, os organismos predominantes nesta etapa 

operacional. 



 

 As morfologias microbianas observadas no lodo granular do reator ASBR, de 

acordo com as Figuras 5.38 a 5.40 e Tabela 5.9, foram microrganismos semelhantes 

à Methanosaeta, bacilos com extremidades arredondadas semelhantes a bactérias 

redutoras do íon sulfato, bacilos curvos, bacilos ovalados, bacilos com inclusões e 

cocos em cadeia. 

 Embora não tenham sido quantificadas, as arqueas metanogênicas e as 

bactérias foram capazes de sobreviver nos reatores expostos à aeração periódica. Isso 

pode ser observado pela remoção de matéria orgânica na fase de reação anaeróbia, 

conforme exposto no item 5.2.3., na Tabela 5.10. 

 

5.2.3. Avaliação Cinética 

 Perfis temporais de concentração de matéria orgânica, como DQO, foram 

obtidos ao longo de ciclos no ASBR  e ASBBR, com rotações de 25 e 50 rpm, 

respectivamente. No entanto, devido ao baixo desempenho do sistema, apenas um 

perfil pôde ser utilizado para avaliação cinética. A esse perfil, obtido no ASBBR, 

foram ajustadas linhas de tendência de primeira ordem (eq. 4.3). Assim, foi possível 

estimar o parâmetro cinético aparente ( app
1k ) e a concentração de matéria orgânica 

residual (CSR). Esses valores de app
1k , CSR e o coeficiente de correlação do ajuste (R²) 

foram respectivamente, 0,2265 ± 0,0149 h-1, 114,33 ± 9,16 mg/L, e 0,9894. 

 O perfil temporal de concentração de substrato na fase líquida permitiu 

calcular a velocidade normalizada de utilização de substrato (RS
*), avaliada pela 

equação 4.4. 

 Os valores obtidos de remoção de matéria orgânica ao longo do tempo de 

ciclo operacional e as velocidades de utilização normalizada de utilização de 

substrato são apresentados na Tabela 5.10, e a Figura 5.41 relaciona esta velocidade 

com o tempo. 
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Figura 5.41: Valor da velocidade normalizada de utilização de substrato em função 

do tempo para o reator ASBBR. 

 

 Pode-se observar, na Figura 5.41, que a velocidade global de utilização de 

substrato nesta fase operacional ficou muito abaixo do que a observada na primeira 

fase, Figura 5.17. Observa-se que a degradação ocorre principalmente na fase não 

aerada do ciclo, o que está de acordo com os dados de caracterização microbiológica, 

os quais indicaram que apenas organismos anaeróbios permaneceram no reator nessa 

etapa operacional. Ademais, os baixos valores de velocidades de remoção de matéria 

orgânica indicam que, embora a atividade anaeróbia tenha se mantido, foi 

prejudicada pelos períodos de aeração. 

 Desses dados observa-se que não foi possível estabelecer condições 

adequadas para a estabilização da matéria orgânica, no tratamento combinado 

anaeróbio / aeróbio; que apenas permaneceram poucos microrganismos anaeróbios 

no sistema; e que a degradação anaeróbia ocorreu de maneira não satisfatória. 
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Tabela 5.10: Concentração de substrato na fase líquida (CS) e valores das 

velocidades normalizadas de utilização de substrato em função do tempo para o 

ASBBR. 

Tempo (h) CS (mg/L) rS (h-1) 

0,0 420 0,16 
0,5 348 0,13 
1,0 302 0,10 
1,5 272 0,09 
2,0 244 0,07 
2,5 227 0,06 
3,0 190 0,04 
3,5 174 0,03 
4,0 164 0,03 
4,5 155 0,02 
5,0 146 0,02 
5,5 137 0,01 
6,0 134 0,01 
6,5 130 0,01 
7,0 127 0,01 
7,5 124 0,01 
8,0 122 0,00 
8,5 119 0,00 
9,0 120 0,00 
9,5 119 0,00 
10 119 0,00 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. CONCLUSÕES  

 A avaliação dos reatores anaeróbios (Etapa I), operados em bateladas 

seqüenciais, no tratamento de esgoto sanitário, permitiu concluir que: 

- A remoção de matéria orgânica foi comparável ao obtido com a maioria dos 

reatores anaeróbios aplicados ao tratamento de esgoto sanitário, com eficiências 

médias para ASBBR de 61% e para ASBR de 56 %. 

- O sistema com biomassa imobilizada em material suporte (ASBBR) apresentou 

maior capacidade de retenção de sólidos que o sistemas com biomassa granular 

(ASBR). As concentrações médias de sólidos foram de 49 mgSST/L e 40 mgSSV/L 

no efluente do ASBBR e 54 mgSST/L e 43 mgSSV/L no efluente do ASBR, com 

eficiências médias de remoção iguais a 62% de SST e 65 % de SSV no ASBBR e 56 

% de SST e 61 % de SSV no ASBR. 

- O aumento da intensidade de agitação em reatores operados em bateladas 

seqüenciais resultou na diminuição da resistência à transferência de massa na fase 

líquida, com o conseqüente aumento da velocidade de remoção de matéria orgânica. 

Com isso, pode ser possível a diminuição do tempo total de ciclo para se atingir uma 

eficiência desejada. 

- Os resultados obtidos nos reatores apontam para a necessidade de tratamento 

complementar visando a remoção da parcela de matéria orgânica remanescente e de 

nutrientes (principalmente N). 

 Para a Etapa II (Operação anaeróbia/aeróbia), os resultados do 

monitoramento dos sistemas ASBBR e ASBR permitem concluir que: 

- Independente do inóculo utilizado (anaeróbio ou aeróbio) e independente do tipo de 

reator (ASBR ou ASBBR), a estratégia de operação com etapa anaeróbia seguida por 

período com aeração não foi adequada para remoções de matéria orgânica e 

nitrogênio. Os reatores operaram com grande instabilidade e baixas eficiências de 

remoção de matéria orgânica, abaixo das observadas em reator operado de forma 

anaeróbia. Esse fracasso operacional se deveu à não adaptação da biomassa a essa 



 

estratégia operacional, sendo que os organismos aeróbios foram “lavados” do sistema 

e os anaeróbios, embora presentes, apresentaram velocidades de remoção de matéria 

orgânica inferiores ao observado em sistema anaeróbio, indicando que a inserção 

periódica do oxigênio afetou a atividade desses organismos.  

- Embora os exames microbiológicos tenham detectado a presença de organismos 

nitrificantes, desnitrificantes e oxidadores do íon amônio, não foram observados, em 

qualquer dos reatores, processos de nitrificação e desnitrificação. O tempo de 

adaptação e formação de biomassa nitrificante, a baixa quantidade de bactérias 

observadas e o estresse imposto às bactérias pela freqüência de anaerobiose, em cada 

ciclo operacional, podem ser fatores que influenciaram na falta de oxidação biológica 

do nitrogênio. 

 

 



 

 

 

 

 

7. SUGESTÕES 

 A partir dos resultados obtidos, as sugestões para futuros trabalhos são as 

seguintes: 

- Operação com aeração intermitente com outra estratégia de adaptação e partida dos 

reatores. Como exemplo, adicionar oxigênio com maior freqüência e tempos 

menores de aeração, para que os microrganismos anaeróbios não fiquem muito 

tempo exposto ao OD e os aeróbios não permaneçam longos períodos sem OD. 

- Avaliar as condições ideais para desenvolvimento de biomassa autótrofa nitrificante 

em sistemas operados em bateladas seqüenciais. 

- Cultivar lodo em separado, em meio nitrificante autotrófico, para desenvolver floras 

bacterianas capazes de nitrificar e desnitrificar. 

- Operar reatores em batelada anaeróbio e aeróbio em separado, com recirculação do 

aeróbio para o anaeróbio, para desnitrificação. 
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ANEXO 1 

RESULTADOS GERAIS DO MONITORAMENTO DOS REATORES ASBBR 

E ASBR. 

 



 

 
 

 

 

 

TABELA A.1.1: Monitoramento referente ao reator ASBBR na primeira etapa de operação. 

Dia 
de

 op
era

ção
Bate

lad
a

T AR
 m

áx
/m

in 
(°C

)
T LIQ

 (°
C)

pH
 af

 
pH

 ef
DQO B a

f (m
g.l

-1 )
DQO F

 af
 (m

g.l
-1 )

DQO B e
f (m

g.l
-1 ) 

DQO F
 ef

 (m
g.l

-1 )
EF B

 (%
)

EF F
 (%

)
ABaf 

(m
g.l

-1 )
ABef 

(m
g.l

-1 )
AVT af

 (m
g.l

-1 )

AVT ef
 (m

g.l
-1 )

NA  a
f (m

g.l
-1 ) 

NA  e
f (m

g.l
-1 ) 

NT  af
 (m

g.l
-1 ) 

NT  ef
 (m

g.l
-1 ) 

SST af
 (m

g.l
-1 ) 

SSV af
 (m

g.l
-1 )

SST ef
 (m

g.l
-1 ) 

SSV ef
 (m

g.l
-1 )

ST af
 (m

g.l
-1 ) 

STV af
 (m

g.l
-1 )

ST ef
 (m

g.l
-1 ) 

STV ef
 (m

g.l
-1 )

1 0 PARTIDA DO SISTEMA - PRIMEIRA ETAPA
2 3 34/20 25 6,9 7,1 248 47 67 42 73 10 107 115 11 16 111 109 34 29 712 401 882 448
7 18 33/20 25 6,8 6,7 552 182 185 94 67 48 98 132 34 33 175 152 57 51 541 186 281 49

13 36 34/23 26 7,5 7,1 349 128 113 101 67 21 138 179 28 23 125 105 42 36 1415 1140 1785 1492
24 69 34/21 26 7,0 7,0 253 62 47 37 81 40 129 161 26 21 84 71 44 36 1370 1151 1225 916
28 81 32/20 25 7,3 7,1 229 140 62 42 73 70 107 145 21 13 266 219 292 153
56 165 33/24 27 7,4 7,1 221 69 87 50 61 28 110 150 17 16 165 133 33 27 536 516 228 218
63 186 34/21 26 7,2 7,1 390 131 106 64 73 51 121 151 14 11 18 30 62 48 115 95 26 16 732 467 536 268
73 216 33/21 26 7,6 7,2 341 118 128 65 63 45 105 129 31 19 155 123 45 13 507 423 337 258
78 231 34/22 28 7,3 6,9 363 176 227 164 37 7 133 135 37 26 22 24 19 11 82 60 17 11 261 258 301 243
83 246 33/22 28 7,1 7,0 176 67 87 50 51 25 96 123 13 16 20 25 14 12 63 52 54 47 484 302 494 279
97 288 33/24 29 7,3 7,2 457 185 202 84 56 54 131 177 51 25 131 114 59 55 645 309 447 227
104 309 28/26 25 7,3 7,1 486 187 153 72 69 62 104 165 44 21 135 120 49 46 683 517 558 395
146 410 24/22 25 7,2 7,0 653 221 385 198 41 10 124 152 42 58 10 21 66 59 260 222 99 83 381 323 306 348
148 415 28/15 24 7,2 6,7 485 283 169 159 42 6 133 158 43 66 177 211 72 69 599 637 438 331  

 

 



 

 

 

 

 

 

TABELA A.1.2: Monitoramento referente ao reator ASBR na primeira etapa de operação. 

Dia 
de

 op
era

ção
Bate

lad
a

T AR
 m

áx
/m

in 
(°C

)
T LIQ

 (°
C)

pH
 af

 
pH

 ef
DQO B a

f (m
g.l

-1 )
DQO F

 af
 (m

g.l
-1 )

DQO B e
f (m

g.l
-1 ) 

DQO F
 ef

 (m
g.l

-1 )
EF B

 (%
)

EF F
 (%

)
ABaf 

(m
g.l

-1 )
ABef 

(m
g.l

-1 )
AVT af

 (m
g.l

-1 )

AVT ef
 (m

g.l
-1 )

NA  a
f (m

g.l
-1 ) 

NA  e
f (m

g.l
-1 ) 

NT  af
 (m

g.l
-1 ) 

NT  ef
 (m

g.l
-1 ) 

SST af
 (m

g.l
-1 ) 

SSV af
 (m

g.l
-1 )

SST ef
 (m

g.l
-1 ) 

SSV ef
 (m

g.l
-1 )

ST af
 (m

g.l
-1 ) 

STV af
 (m

g.l
-1 )

ST ef
 (m

g.l
-1 ) 

STV ef
 (m

g.l
-1 )

1 0 PARTIDA DO SISTEMA - PRIMEIRA ETAPA
2 3 34/20 25 6,9 7,2 248 47 104 47 58 107 132 11 20 111 109 70 58 712 401 295 300
7 18 33/20 25 6,8 7,2 552 182 194 126 65 31 98 118 34 39 175 152 53 44 541 186 252 10

13 36 34/23 26 7,5 7,1 349 128 170 74 51 42 138 173 28 30 125 105 107 80 1415 1140 678 328
24 69 34/21 26 7,0 7,2 253 62 72 72 72 32 129 153 26 30 84 71 92 74 1370 1151 2113 1834
28 81 32/20 25 7,3 7,1 229 140 72 60 69 58 107 128 21 19 266 219 565 201
56 165 33/24 27 7,4 7,1 221 69 87 50 61 28 110 150 17 16 165 133 33 27 536 516 236 133
63 186 34/21 26 7,2 7,1 390 131 106 64 73 51 121 151 14 11 18 30 62 48 115 95 26 16 732 467 521 299
73 216 33/21 26 7,6 7,2 341 118 128 65 63 45 105 129 31 19 155 123 45 13 507 423 200 274
78 231 34/22 28 7,3 7,2 363 176 227 164 37 7 133 135 37 37 22 20 19 18 82 60 30 26 261 258 376 316
83 246 33/22 28 7,1 7,1 176 67 125 60 29 11 96 112 13 15 20 24 14 14 63 52 29 19 484 302 458 143
97 288 33/24 29 7,3 6,9 457 185 248 162 46 12 131 152 51 57 131 114 38 32 645 309 426 277
104 309 28/26 25 7,3 7,0 486 187 221 143 54 24 104 141 44 47 135 120 36 33 683 517 386 379
146 410 24/22 25 7,2 7,0 653 221 243 146 63 34 124 129 42 39 10 28 66 51 260 222 77 62 381 323 244 196
148 415 28/15 24 7,2 6,9 485 248 169 161 49 4 133 153 43 53 177 211 66 80 599 637 232 271  

 

 



 

TABELA A.1.3: Monitoramento referente ao reator ASBBR na segunda etapa de operação. 

Dia 
de

 op
era

ção
Bate

lad
a

T AR
 m

áx
/m

in 
(°C

)
T LIQ

 (°
C)

pH
 af

 

pH
 ef

DQO B a
f (m

g.l
-1 )

DQO B in
t (m

g.l
-1 )

DQO B e
f (m

g.l
-1 ) 

DQO F
 af

 (m
g.l

-1 )
DQO F

 ef
 (m

g.l
-1 )

EF B
 (%

)

EF F
 (%

)

167 498 28/19 24 6,8 7,3 633 318 283 256 154 55 40
174 519 26/17 23 7,1 7,2 206 169 92 119 72 56 40
182 543 25/18 23 7,1 7,5 395 196 169 139 44 57 68
189 564 26/21 23 6,9 7,3 455 238 106 305 87 77 72
196 585 27/18 24 6,5 7,0 724 405 293 754 163 60 78
203 606 22/18 20 7,0 6,8 402 203 150 189 101 63 46
210 627 22/19 21 6,9 7,3 272 198 117 152 89 57 42
217 648 24/19 22 6,1 6,9 626 465 385 347 64 39 82
224 669 25/16 23 6,4 6,6 358 269 226 106 75 37 29
238 710 21/13 19 7,2 7,4 230 235 189 149 133 18 11
252 725 28/19 23 7,3 7,5 545 423 582 189 115 -7 39
258 750 32/21 23 7,1 7,4 113 197 193 61 90 -71 -48
265 764 31/18 24 7,2 7,6 316 213 141 131 104 55 21
293 820 29/23 26 7,2 7,2 129 159 211 67 74 -64 -11
297 828 30/20 25 7,0 7,1 273 159 164 40
300 834 29/19 22 7,1 7,0 41 56 98 -139
305 844 30/20 23 7,2 7,5 169 146 367 -117
307 848 31/19 26 6,2 7,5 340 206 198 226 72 42 68
311 856 30/18 25 6,6 7,3 243 223 238 2
314 862 32/19 28 6,7 6,3 964 822 703 907 410 27 55
318 870 30/20 25 6,8 7,4 380 248 537 -41
328 890 31/21 27 7,0 6,9 435 172 180 260 103 59 60
332 898 30/20 25 7,0 7,2 144 213 213 -48
335 904 30/19 25 7,3 7,3 206 149 141 151 89 31 41
342 918 34/18 26 7,4 7,3 336 279 411 214 285 -22 -33
346 926 33/19 26 7,3 6,3 266 236 295 -11
349 932 32/20 25 7,0 7,0 263 213 111 58
353 940 30/19 26 7,1 7,0 256 198 106 58
356 946 31/19 25 6,9 7,1 394 345 372 208 84 6 60
363 960 33/17 26 7,4 7,4 241 169 169 243 89 30 63        

Legenda: 
B- amostra bruta, F- amostra filtrada

af- afluente,  ef- efluente
ND- não detectado
TAR- temperatura ambiente
T LIQ- temperatura liquido
SST- sólidos suspensos totais 
SSV- sólidos suspensos voláteis
AB- Alcalinidade a bicarbonato (CaCO3)
AVT- Ácidos Voláteis Totais (Hacético)
NT- Nitrogênio Total
NA- Nitrogênio Amoniacal
EF- Eficiência  



 

TABELA A.1.3: continuação 

Dia 
de

 op
era

ção
Bate

lad
a

SST af
 (m

g.l
-1 ) 

SST ef
 (m

g.l
-1 ) 

SSV af
 (m

g.l
-1 )

SSV ef
 (m

g.l
-1 )

ST af
 (m

g.l
-1 ) 

ST ef
 (m

g.l
-1 ) 

STV af
 (m

g.l
-1 )

STV ef
 (m

g.l
-1 )

167 498 162 100 144 61 596 587 533 527
174 519 119 81 51 36 478 408 279 243
182 543 145 115 109 87 421 381 251 207
189 564 271 109 169 100 752 596 438 304
196 585 241 166 235 163 994 490 818 435
203 606 98 38 50 30 721 463 307 280
210 627 133 95 108 85 344 287 252 163
217 648 611 361 574 304 1009 440 983 381
224 669 97 101 91 92 434 265 252 242
238 710 151 29 132 20 302 231 208 130
252 725 173 162 124 108 459 461 452 340
258 750 70 68 59 61 475 376 322 300
265 764 190 36 175 30 226 268 216 138
293 820 154 103 135 87 608 315 510 311
297 828
300 834 98 56 80 49 284 468 372 295
305 844
307 848 158 123 138 107 509 476 268 251
311 856
314 862 420 444 340 378 872 925 706 709
318 870
328 890 150 49 131 46 476 262 432 200
332 898
335 904 155 71 132 62 614 594 373 410
342 918 198 126 165 101 625 440 519 260
346 926
349 932
353 940
356 946
363 960 120 117 100 92 707 573 356 270  

Dia 
de

 op
era

ção
Bate

lad
a

AB af
 (m

g.l
-1 )

AB ef
 (m

g.l
-1 )

AVT af
 (m

g.l
-1 )

AVT ef
 (m

g.l
-1 )

167 498 114 159 56 56
174 519 88 126 29 19
182 543 92 119 23 14
189 564 187 199 126 20
196 585 104 155 171 75
203 606 82 99 29 32
210 627 77 135 29 13
217 648 88 113 84 15
224 669 77 127 29 15
238 710 99 135 20 13
252 725 126 173 39 18
258 750 87 134 11 15
265 764 107 171 37 17
293 820 115 122 26 23
297 828 137 154
300 834 96 112 15 18
305 844 112 156
307 848 77 178 43 16
311 856 94 165
314 862 122 163 68 151
318 870 141 214 53 20
328 890 150 205 69 31
332 898 91 152 30 20
335 904 120 157 30 19
342 918 185 229 48 31
346 926 177 204 54 28
349 932
353 940 180 194 34 59
356 946
363 960 183 216 46 32  



 

TABELA A.1.3: continuação 

Dia 
de

 op
era

ção
Bate

lad
a

NA  a
f (m

g.l
-1 ) 

NA  in
t (m

g.l
-1 ) 

NA  e
f (m

g.l
-1 ) 

NT  a
f (m

g.l
-1 ) 

NT  in
t (m

g.l
-1 ) 

NT  e
f (m

g.l
-1 ) 

N 3
-

 a
f (m

g.l
-1 ) 

N 3
-

 in
t (

mg.l
-1 ) 

N 3
-

 e
f (m

g.l
-1 ) 

N 2
-

 a
f (m

g.l
-1 ) 

N 2
-

 in
t (

mg.l
-1 ) 

N 2
-

 e
f (m

g.l
-1 ) 

167 498 29 37 59 54 ND ND ND ND ND ND
174 519 14 22 20 50 44 47 0,5 0,5 0,5 ND ND ND
182 543 17 29 29 50 59 40 0,4 0,4 0,4 ND ND ND
189 564 44 40 48 84 80 70 0,4 0,6 0,4 ND ND ND
196 585 31 31 32 45 49 62 ND ND ND ND ND ND
203 606 16 33 25 31 50 45 ND ND ND ND ND ND
210 627 13 26 26 35 48 34 ND ND ND ND ND ND
217 648 26 31 28 102 71 62 ND ND ND ND ND ND
224 669 12 24 23 11 26 21 ND ND ND ND ND ND
238 710 22 27 27 24 30 28 ND ND ND ND ND ND
252 725 26 40 40 30 45 45 ND ND ND ND ND ND
258 750 21 28 28 26 42 40 ND ND ND ND ND ND
265 764
293 820 30 32 33 45 55 56 ND ND ND ND ND ND
297 828
300 834 19 24 24 31 40 25 ND ND ND ND ND ND
305 844
307 848
311 856
314 862 33 42 44 62 67 61 ND ND ND ND ND ND
318 870
328 890 35 32 37 76 48 49 ND ND ND ND ND ND
332 898
335 904
342 918 43 45 48 62 61 60 ND ND ND ND ND ND
346 926
349 932
353 940
356 946 40 43 41 57 56 53 ND ND ND ND ND ND
363 960  



 

TABELA A.1.4: Monitoramento referente ao reator ASBR na segunda etapa de operação. 

Dia 
de

 op
era

ção
Bate

lad
a

T A
R m

áx
/m

in 
(°C

)
T LIQ

 (°
C)

pH
 af

 

pH
 ef

DQO B
 af

 (m
g.l

-1)
DQO B

 in
t (m

g.l
-1)

DQO B
 ef

 (m
g.l

-1)
 

DQO F
 af

 (m
g.l

-1)
DQO F

 ef
 (m

g.l
-1)

EF B
 (%

)

EF F
 (%

)

167 498 28/19 24 6,8 6,9 633 410 285 256 171 55 33
174 519 26/17 23 7,1 7,1 206 176 102 119 89 51 25
182 543 25/18 23 7,1 7,1 395 320 218 139 54 45 61
189 564 26/21 23 6,9 7,0 455 295 238 305 159 48 48
196 585 27/18 24 6,5 6,7 724 497 395 754 313 45 58
203 606 22/18 20 7,0 7,4 402 203 135 188 68 67 64
210 627 22/19 21 6,9 6,9 272 137 112 152 101 59 33
217 648 24/19 22 6,1 6,7 626 467 385 347 197 39 43
224 669 25/16 23 6,4 6,3 358 251 238 106 105 34 0
238 710 21/13 19 7,2 7,1 230 293 328 149 148 -43 0
252 725 28/19 23 7,3 7,0 545 465 435 189 269 20 -42
258 750 32/21 23 7,1 7,2 113 298 315 61 200 -179 -229
265 764 31/18 24 7,2 7,2 316 341 326 131 229 -3 -75
293 820 29/23 26 7,1 7,1 253 253 256 84 154 -1 -83
297 828 30/20 25 7,0 7,1 273 163 163 40
300 834 29/19 22 6,8 7,0 200 233 198 149 95 1 36
305 844 30/20 23 6,8 6,9 208 310 377 -81
307 848 31/19 26 7,5 7,3 447 355 236 251 176 47 30
311 856 30/18 25 6,5 6,8 251 300 435 -73
314 862 32/19 28 6,8 6,9 860 591 546 907 410 36 55
318 870 30/20 25 6,8 6,8 358 534 474 -33
328 890 31/21 27 7,0 7,0 436 435 343 256 170 21 34
332 898 30/20 25 6,9 7,0 144 276 276 -92
335 904 30/19 25 7,4 7,2 303 318 189 129 141 38 -10
342 918 34/18 26 7,4 7,3 336 279 411 214 285 -22 -33
346 926 33/19 26 7,3 6,3 266 236 295 -11
349 932 32/20 25 7,2 7,1 256 198 106 58
353 940 30/19 26 7,1 7,0 276 208 208 24
356 946 31/19 25 7,2 7,2 394 345 372 208 84 6 60
363 960 33/17 26 7,4 7,4 241 169 169 243 89 30 63

Legenda: 
B- amostra bruta, F- amostra filtrada

af- afluente,  ef- efluente
ND- não detectado
TAR- temperatura ambiente
T LIQ- temperatura liquido
SST- sólidos suspensos totais 
SSV- sólidos suspensos voláteis
AB- Alcalinidade a bicarbonato (CaCO3)
AVT- Ácidos Voláteis Totais (Hacético)
NT- Nitrogênio Total
NA- Nitrogênio Amoniacal
EF- Eficiência  



 

TABELA A.1.4: continuação 

Dia 
de

 op
era

ção
Bate

lad
a

SST af
 (m

g.l
-1 ) 

SST ef
 (m

g.l
-1 ) 

SSV af
 (m

g.l
-1 )

SSV ef
 (m

g.l
-1 )

ST af
 (m

g.l
-1 ) 

ST ef
 (m

g.l
-1 ) 

STV af
 (m

g.l
-1 )

STV ef
 (m

g.l
-1 )

167 498 162 65 144 58 596 588 533 518
174 519 119 250 51 122 478 628 279 438
182 543 145 124 109 97 421 316 251 143
189 564 271 89 169 80 752 322 438 88
196 585 241 51 223 43 994 479 818 414
203 606 98 94 50 91 721 521 307 326
210 627 133 65 108 55 344 166 252 112
217 648 611 91 574 59 1009 242 983 228
224 669 97 43 91 38 434 323 252 322
238 710 151 70 132 60 302 100 208 41
252 725 459 376 452 302
258 750 70 68 59 60 475 382 322 380
265 764 190 51 175 50 226 77 216 70
293 820 150 60 124 45 601 275 446 250
297 828
300 834 628 43 477 40 573 414 457 303
305 844
307 848 169 33 157 27 422 294 186 62
311 856
314 862 355 68 295 58 825 516 783 499
318 870
328 890 146 51 129 50 555 413 353 400
332 898
335 904 125 125 104 98 238 487 221 344
342 918 198 126 165 101 481 605 402 509
346 926
349 932
353 940
356 946
363 960 120 117 100 92 581 505 330 247        

Dia 
de

 op
era

ção
Bate

lad
a

AB af
 (m

g.l
-1 )

AB ef
 (m

g.l
-1 )

AVT af
 (m

g.l
-1 )

AVT ef
 (m

g.l
-1 )

167 498 114 82 56 39
174 519 88 120 29 31
182 543 92 127 23 39
189 564 168 187 126 59
196 585 104 206 171 137
203 606 82 132 29 18
210 627 77 128 29 38
217 648 88 130 84 58
224 669 77 110 29 28
238 710 99 118 20 34
252 725
258 750 87 121 11 46
265 764 107 89 37 63
293 820 119 156 23 55
297 828 156 162
300 834 115 117 47 48
305 844 133 149
307 848 140 160 39 78
311 856 116 150
314 862 126 185 67 124
318 870 151 168 60 100
328 890 137 186 61 75
332 898 106 176 28 47
335 904 110 155 27 45
342 918 185 229 48 31
346 926 177 204 54 28
349 932
353 940 169 192 50 65
356 946
363 960 183 216 46 32  



 

TABELA A.1.4: continuação 

Dia 
de

 op
era

ção
Bate

lad
a

NA  a
f (m

g.l
-1 ) 

NA  in
t (m

g.l
-1 ) 

NA  e
f (m

g.l
-1 ) 

NT  a
f (m

g.l
-1 ) 

NT  in
t (m

g.l
-1 ) 

NT  e
f (m

g.l
-1 ) 

N 3
-

 a
f (m

g.l
-1 ) 

N 3
-

 in
t (

mg.l
-1 ) 

N 3
-

 e
f (m

g.l
-1 ) 

N 2
-

 a
f (m

g.l
-1 ) 

N 2
-

 in
t (

mg.l
-1 ) 

N 2
-

 e
f (m

g.l
-1 ) 

167 498 29 33 59 47 ND ND ND ND ND ND
174 519 14 26 22 50 48 50 0,5 0,6 0,6 ND ND ND
182 543 17 26 25 50 49 33 0,4 0,5 0,2 ND ND ND
189 564 44 40 35 84 60 44 0,4 0,6 0,4 ND ND ND
196 585 31 50 52 45 61 62 ND ND ND ND ND ND
203 606 16 24 31 31 56 55 ND ND ND ND ND ND
210 627 13 25 27 35 46 36 ND ND ND ND ND ND
217 648 26 31 29 102 101 36 ND ND ND ND ND ND
224 669 12 24 22 11 27 25 ND ND ND ND ND ND
238 710 22 26 26 24 30 32 ND ND ND ND ND ND
252 725
258 750 21 30 26 26 40 37 ND ND ND ND ND ND
265 764
293 820 30 32 33 45 55 56 ND ND ND ND ND ND
297 828
300 834 19 24 24 31 40 25 ND ND ND ND ND ND
305 844
307 848
311 856
314 862 46 30 44 61 64 59 ND ND ND ND ND ND
318 870
328 890 35 41 43 56 58 62 ND ND ND ND ND ND
332 898
335 904
342 918 43 45 48 62 61 60 ND ND ND ND ND ND
346 926
349 932
353 940
356 946 40 43 41 57 56 53 ND ND ND ND ND ND
363 960  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

DETERMINAÇÃO DO NÚMERO MAIS PROVÁVEL. 

 

 

 

 



 

A.2.1- Bactérias desnitrificantes 

 O Número Mais Provável (NMP) de bactérias desnitrificantes foi estimado, 

seguindo o método descrito por TIEDJE (1984), adaptando-o para amostras de 

esgoto sanitário, pois o método foi desenvolvido para amostras de solo. 

• Meio de cultura: Foram dissolvidos, em um bécker, 2g de meio nutriente genérico 

(nutrient broth - Acumedia) e 0,107g de NaNO3 e o volume completado para 250mL 

com água Milli-Q. 

• Procedimento: 

(i) Foram adicionados 4,5mL do meio de cultura em cada tubo de ensaio, sendo 

utilizados 5 tubos para cada diluição; 

(ii) Os tubos foram tampados com rolhas de algodão envolto em gaze; 

(iii) Foi feita a esterilização dos tubos, em autoclave, por 20 minutos sob pressão de 

1atm e temperatura de 120oC; 

(iv) Foi adicionado 0,5mL de amostra previamente diluída, sob ambiente de assepsia, 

em cada tubo de ensaio contendo o meio de cultura. Esse procedimento foi realizado 

para cada diluição utilizada; 

(v) Os tubos foram vedados com rolhas de borracha e incubados a 30oC, durante 15 

dias. 

• Solução-teste: foi dissolvido 0,2g de difenilamina [(C6H5)2NH] em 100mL de 

ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado. A solução foi armazenada em frasco escuro, 

sob refrigeração. 

• Determinação de nitrato remanescente após incubação: 

Após a retirada do material incubado, foram feitos testes para verificar se o nitrato 

tinha sido consumido. 

(i) De cada diluição, foram testados os 5 tubos separadamente; 

(ii) Foi retirada septicamente uma alíquota de 0,5mL de cada tubo e colocada em um 

pequeno tubo; 

(iii) Neste pequeno tubo, adicionou-se 2 a 3 gotas da solução de difenilamina (a 

reação é muito rápida). 

• Resultado: 

Após a adição da solução-teste nos tubos com turvação, ausência de coloração indica 

consumo de nitrato e possível presença de bactérias desnitrificantes (resultado 



 

positivo) e, coloração azul significa que há nitrato remanescente e, portanto, não 

houve desnitrificação (resultado negativo). Dos tubos positivos foi feita manutenção 

e isolamento das cepas desnitrificantes. 

• NMP: 

A contagem do NMP de bactérias desnitrificantes foi feita com a combinação das 

respostas positivas (consumo de nitrato), utilizando a Tabela Padrão de Probabilidade 

(Alexander, 1984). 

 

A.2.2- Bactérias nitrificantes 

 A estimativa do Número Mais Provável (NMP) de bactérias nitrificantes foi 

realizada segundo método descrito por SCHMIDT & BELSER (1984), adaptando-o 

para amostras de esgoto sanitário, visto que o método foi desenvolvido para amostras 

de solo. 

 O processo de nitrificação ocorre em duas etapas: a nitritação e a nitratação. 

A nitritação é a formação de nitrito após consumo do nitrogênio amoniacal, pelas 

bactérias oxidadoras de amônia, enquanto que a nitratação é a formação de nitrato 

após consumo do nitrito, pelas bactérias oxidadoras de nitrito. 

 Assim, a determinação do NMP das bactérias nitrificantes foi realizada 

também em duas etapas: o NMP das bactérias oxidadoras de amônia e o NMP das 

bactérias oxidadoras de nitrito. 

 

 A.2.2.1- Bactérias oxidadoras de amônia 

• Preparo do meio de cultura: O meio de cultura foi preparado, em um bécker, com 

as soluções listadas na Tabela A.3.1, completando o volume para 500mL, com água 

Milli-Q. 

• Correção do pH: Após o preparo, o pH do meio foi corrigido com gotas do 

sobrenadante da solução supersaturada de Na2CO3 para valor aproximadamente 

igual a 7,5. 

 

 

 

 



 

Tabela A.2.1: Soluções estoque para o preparo do meio de cultura para bactérias 

nitrificantes oxidadoras de amônia. 

Constituinte Químico Concentração da solução 

estoque (g/100mL) 

Volume da solução 

estoque para 500 mL de 

meio (mL) 

(NH4)2SO4 5,0 094/mg.L-1 de N-NH4 no 

reator* 

CaCl2.2H2O 1,34 0,5 

MgSO4.7H2O 4,0 0,5 

Azul de bromotimol 0,04 0,5 

KH2PO4 (0,2M) 2,72 3,75 

Ferro quelante  0,5 

     FeSO4.7H2O 0,246  

     EDTA dissódio 0,331  

Elementos traço  0,5 

     NaMoO4.2H2O 0,01  

     MnCl2  0,02  

     CoCl2.6H2O  0,0002  

     ZnSO4.7H2O  0,01  

     CuSO4.5H2O  0,002  
Fonte: Adaptado de SCHMIDT & BELSER (1984) 
* O volume de (NH4)2SO4 depende da concentração de nitrogênio amoniacal (N-NH4) no reator. Esse 
valor foi calculado estequiometricamente. 
 

• Procedimento: 

(i) Foram adicionados 9mL do meio de cultura em cada tubo de ensaio, sendo 

utilizados 5 tubos para cada diluição; 

(ii) Foi adicionada quantidade mínima de CaCO3, em cada tubo de ensaio, para 

tamponar a solução. Periodicamente os tubos eram agitados para a correção do pH; 

(iii) Foram adicionadas 5 espumas cúbicas de poliuretano de 0,5cm de aresta em 

cada tudo. A colocação de espumas deve-se ao fato que as bactérias nitrificantes 

oxidadoras de amônia possuem a tendência de aderir a meios suportes devido à 

liberação de polímeros extracelulares (Hagopian & Riley, 1998); 

(iv) Os tubos foram tampados com rolhas de algodão envolto em gaze; 



 

(v) Foi feita a esterilização dos tubos, em autoclave, por 20 minutos sob pressão de 

1atm e temperatura de 120°C; 

(vi) Foi adicionado 1mL de amostra previamente diluída, sob condição de assepsia, 

em cada tubo de ensaio contendo o meio de cultura. Esse procedimento foi realizado 

para cada diluição utilizada; 

(vii) Os tubos foram incubados a 30°C, durante 30 dias. 

• Soluções-teste: 

(i) Solução 1: foi dissolvido 0,5g de sulfanilamida em 100mL de ácido clorídrico 

(HCl) 2,4N. A solução foi armazenada em frasco escuro, sob refrigeração; 

(ii) Solução 2: foi dissolvido 0,3g de N-naftil-etilenodiamina hidrocloreto em 100mL 

de ácido clorídrico (HCl) 0,12N. A solução foi armazenada em frasco escuro, sob 

refrigeração. 

• Determinação de nitrito após incubação: 

Após a retirada do material incubado, foram feitos testes para verificar se o 

nitrogênio amoniacal tinha sido consumido. 

(i) De cada diluição, foram testados os 5 tubos separadamente; 

(ii) Foi retirada septicamente uma alíquota de 0,5mL de cada tubo e colocada em um 

pequeno tubo; 

(iii) Neste pequeno tubo, adicionou-se 2 a 3 gotas da Solução 1 e, em seguida, 2 a 3 

gotas da Solução 2. 

• Resultado: 

Após a adição das soluções 1 e 2, a coloração de rosa a vermelho significa presença 

de nitrito e, portanto, pode haver a presença de bactérias oxidadoras de amônia 

(resultado positivo). Dos tubos positivos foi feita manutenção e isolamento das cepas 

nitritantes. 

 

 A.2.2.2- Bactérias oxidadoras de nitrito 

• Preparo do meio de cultura: O meio de cultura foi preparado, em um bécker, com 

as soluções listadas na Tabela A.3.2, completando o volume para 500mL, com água 

Milli-Q. 

• Correção do pH: Após o preparo, o pH do meio foi corrigido com gotas do 

sobrenadante da solução supersaturada de Na2CO3 para valores compreendidos entre 



 

7,2 e 7,5. 

• Procedimento: descrito no item A.2.2.1. 

• Soluções-teste: descritas no item A.2.2.1. 

• Determinação de nitrato após incubação: descrita no item A.2.2.1. 

• Resultado: 

Após a adição das soluções 1 e 2, ausência de coloração significa que o nitrito foi 

consumido e, portanto, pode haver a presença de bactérias oxidadoras de nitrito 

(resultado positivo) e a coloração rosa significa presença de nitrito e, portanto, o 

resultado é negativo para presença dessas bactérias. Dos tubos positivos foi feita 

manutenção e isolamento das cepas nitratantes. 

 

Tabela A.2.2: Soluções estoque para o preparo do meio de cultura para bactérias 

nitrificantes oxidadoras de nitrito. 

Constituinte Químico Concentração da solução 

estoque (g/100mL) 

Volume da solução 

estoque para 500 mL de 

meio (mL) 

NaNO4 0,69 0,5 

CaCl2.2H2O 1,34 0,5 

MgSO4.7H2O 4,0 2,5 

K2HPO4 (0,2M) 3,48 2,0 

KH2PO4 (0,2M) 2,72 0,5 

Ferro quelante  0,5 

     FeSO4.7H2O 0,246  

     EDTA dissódio 0,331  

Elementos traço  0,5 

     NaMoO4.2H2O 0,01  

     MnCl2  0,02  

     CoCl2.6H2O  0,0002  

     ZnSO4.7H2O  0,01  

     CuSO4.5H2O  0,002  
Fonte: Adaptado de SCHMIDT & BELSER (1984) 
 

 



 

A.2.3- Isolamento e manutenção de culturas de bactérias nitrificantes e 

desnitrificantes 

 Bactérias nitrificantes: O procedimento para o isolamento e a manutenção 

das cepas de bactérias nitrificantes oxidadoras de amônia e oxidadoras de nitrito foi 

feito seguindo os passos descritos a seguir. 

• Meio de cultura sólido: Foi usado o mesmo meio de cultura e procedimento de 

preparação utilizados na determinação do NMP das bactérias nitrificantes oxidadoras 

de amônia e nitrificantes oxidadoras de nitrito, sendo adicionado 13g de ágar (agar-

agar, Merck) por litro de meio de cultura, para desenvolvimento das colônias nas 

placas Petri, seguindo a recomendação do fabricante. 

 

• Procedimento: 

⇒ Etapa 1: Isolamento das culturas 

(i) Foram adicionados 15mL do meio de cultura em cada tubo de ensaio, sendo 

utilizado dois tubos para cada diluição positiva; 

(ii) Foi feita a esterilização dos tubos e placas Petri (mesmo número de tubos), em 

autoclave, por 20 minutos sob pressão de 1atm e temperatura de 120°C; 

(iii) Os tubos de ensaio foram deixados em banho-maria, a 45°C, para manter o ágar 

solubilizado; 

(iv) Cada placa foi entreaberta e adicionado o conteúdo de um tubo, sob condição de 

assepsia; 

(v) Após período suficiente para início da solidificação do meio de cultura, foram 

adicionados 2mL da amostra do tubo positivo. As placas foram imediatamente 

homogeneizadas com movimentos manuais circulares; 

(vi) As placas foram incubadas a 30oC e foram invertidas, após 24 horas 

(solidificação completa do meio). As placas foram mantidas na incubadora, durante 

período suficiente para crescimento das colônias (cerca de 15 dias); 

(vii) Após a incubação, foram verificadas visualmente as morfologias das colônias 

desenvolvidas; 

(viii) Foi retirada uma colônia de cada morfologia observada, com alça de platina, e 

colocada em um tubo de ensaio, contendo 9mL de meio de cultura para bactérias 

nitrificantes (oxidadoras de amônia ou oxidadoras de nitrito). Foi utilizado um tubo 



 

para cada morfologia; 

(ix) Os tubos foram incubados a 30°C, durante 30 dias; 

(x) Após período de incubação, foram adicionadas as soluções-teste para verificar se 

a colônia pinçada era realmente pertencente ao grupo das bactérias nitrificantes em 

estudo (oxidadoras de amônia ou oxidadoras de nitrito); 

 

⇒ Etapa 2: Obtenção de culturas purificadas 

(xi) A purificação das culturas foi conseguida pela realização de repicagens 

sucessivas em meio sólido (procedimento descrito na Etapa 1); 

 

⇒ Etapa 3: Manutenção das culturas purificadas 

(xii) Foi retirado 1mL de cada tubo positivo do passo (xi) e adicionado a um tubo de 

ensaio contendo meio de cultura líquido para bactérias oxidadoras de amônia ou 

oxidadoras de nitrito; 

(xiii) Os tubos de ensaio foram incubados a 30oC, durante 30 dias. 

• Microscopia das culturas purificadas: 

(i) Foi colocado 0,5mL da cultura em um microtubo de polipropileno estéril que foi 

então centrifugado durante 5 minutos a 3.000rpm. No caso das bactérias nitrificantes 

oxidadoras de amônia, 0,5mL foi recolhido após as espumas serem espremidas; 

(ii) A lâmina foi preparada, com ágar 2% estéril, e deixada secar por 1 minuto; 

(iii) Foi retirado o subnadante do microtubo com uma seringa estéril e colocado 

sobre a lâmina, que foi recoberta por lamínula; 

(iv) A lâmina foi então examinada em microscopia de contraste de fase em aumento 

de 1.000 vezes para identificação da morfologia das células microbianas. 

 

 Bactérias desnitrificantes: O procedimento para o isolamento e a 

manutenção das cepas de bactérias desnitrificantes é semelhante ao descrito para as 

bactérias nitrificantes, diferenciando a partir do passos (v) da Etapa 1, descrito a 

seguir. 

• Meio de cultura sólido: Foram adicionados 13g ágar/L de meio de cultura. 

• Procedimento: 

⇒ Etapa 1: Isolamento das cepas desnitrificantes 



 

(i) Foram adicionados 15mL do meio de cultura sólido em cada tubo de ensaio, 

sendo utilizado dois tubos para cada diluição positiva; 

(ii) Foi feita a esterilização dos tubos e placas Petri (mesmo número de tubos), em 

autoclave, por 20 minutos sob pressão de 1atm e temperatura de 120°C; 

(iii) Os tubos de ensaio foram deixados em banho-maria, a 45°C, para manter o ágar 

solubilizado; 

(iv) Cada placa foi entreaberta e adicionado o conteúdo de um tubo, sob condições de 

assepsia; 

(v) Após período suficiente para início da solidificação do meio, foi retirada amostra 

de um tubo positivo de maior diluição, com alça de platina, espalhando-a na 

superfície do meio de cultura; 

(vi) As placas foram incubadas a 30°C, durante período suficiente para crescimento 

das colônias (cerca de 7 dias); 

(vii) Após a incubação, foram verificadas visualmente as morfologias das colônias 

desenvolvidas; 

(viii) Foi retirada uma colônia de cada morfologia observada, com alça de platina, e 

colocada em um tubo de ensaio, contendo 4,5mL de meio de cultura líquido para 

bactérias desnitrificantes. Foi utilizado um tubo para cada morfologia; 

(ix) Os tubos foram incubados a 30oC, durante 15 dias; 

(x) Após período de incubação, adicionou-se a solução-teste para verificar se a 

colônia pinçada era realmente pertencente ao grupo das bactérias desnitrificantes; 

⇒ Etapa 2: Obtenção de culturas purificadas 

(xi) A purificação das culturas foi conseguida pela realização de repicagens 

sucessivas em meio sólido (procedimento descrito na Etapa 1); 

⇒ Etapa 3: Manutenção das culturas purificadas 

(xii) Foi retirado 0,5mL de cada tubo positivo do passo (xi) e adicionado a um tubo 

de ensaio contendo meio de cultura líquido para bactérias desnitrificantes; 

(xiii) Os tubos de ensaio foram incubados a 30oC, durante 15 dias; 

• Microscopia das culturas purificadas: 

(i) Foi colocado 0,5mL da cultura em um microtubo de polipropileno estéril que foi 

então centrifugado durante 5 minutos a 3.000rpm; 

(v) A lâmina foi preparada, com ágar 2% estéril, e deixada secar por 1 minuto; 



 

(vi) Foi retirado o subnadante do microtubo com uma seringa estéril e colocado sobre 

a lâmina, que foi recoberta por lamínula; 

(vii) A lâmina foi então examinada em microscopia de contraste de fase em aumento 

de 1.000 vezes para identificação da morfologia das células microbianas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

DESCRIÇÃO DO PAINEL DE AUTOMAÇÃO E FUNCIONAMENTO. 



 

 

 O painel de automação é responsável pelo controle operacional dos reatores 

ASBBR e ASBR. As ações seqüenciais de cada fase no ciclo total (enchimento, 

reação, sedimentação, descarga) foram agendadas, para cada tipo de reator, de forma 

temporal (minutos) por meio do Controlador Lógico Programável (CLP), da marca 

WEG. Para isto foram empregados placa de aquisição de comandos elétricos e 

inversores de freqüência. 

 A seguir é feita a descrição do projeto do sistema de automação, subdividida 

nos itens: i) Projeto; ii) Descrição dos elementos do painel de controle; iii) Modo 

Automático e iv) Modo manual. 

 A Figura A.3.1 ilustra o projeto operacional do sistema realizado, com 

identificação de seus componentes. 

 
Figura A.3.1: Projeto de Automação. Descrição: I1,I2,I3,I4, saídas das chaves bóia de 

nível; M1 e M2, misturadores, motor trifásico que ligado ao inversor de freqüência, é 

acionado quando é fechado contato de selo; V2 e V4, válvulas de saída, motores DC 

12V, acionados para esvaziar os tanques; V1, V3, válvulas de entrada, motores DC 

12V, acionados para encher os tanques;  

 

ii) Descrição dos elementos do painel de controle 

 A Figura A.3.2 ilustra os elementos do painel e a Figura A.3.3 mostra a foto 

do mesmo. 



 

 
Figura A.3.2: Descrição do painel de controle. 1 – Controlador Lógico Programável 

(CLP); 2 – Botões de RESET para displays do contador de ciclos; 3 – Disjuntores de 

proteção do painel; 4 – Contador de ciclos; 5 – Botão de liga/desliga para contador 

de ciclos; 6 – Placa de alimentação para contador de ciclos 5VDC; 7 – 

Transformador 1, 127/18VAC (Energiza placa de alimentação para contadores de 

ciclos); 8 – Potenciômetros para controle de velocidade (rpm) dos misturadores; 9 – 

Inversores de Freqüência nº 1 (ASBBR) e nº 2 (ASBR); 10 – Chaves para operação 

manual; 11 – Borneiras para ligação de fiação externa (motores, bóias etc.); 12 – 

Placa com relés auxiliares, sendo incluído também diodo para retificador de ½ onda 

responsável pela alimentação dos motores das válvulas de entrada/saída; 13 – Placa 

de alimentação para relés auxiliares 12VDC; 14 – Transformador 2, 127/12VAC  

(Energiza retificador de ½ onda, e a placa de alimentação dos relés auxiliares). 

 



 

 
Figura A.3.3: Foto do painel de controle. 

 

iii) Modo Automático 

 Este sistema foi idealizado para que se pudessem realizar as operações de 

controle, tanto no modo automático como manualmente. 

 Nesse modo o CLP controla todo o processo. Para isso o mesmo deve estar 

em execução. A partir da tela inicial do CLP aperta-se a tecla ESC aparece o menu 

de opções. Para colocar o CLP em execução, com as teclas direcionais, a opção RUN 

(executar) deve ser escolhida pressionando a tecla OK. Confirmando opção, OK 

novamente. 

 

iv) Modo Manual 

 Neste modo o operador terá que realizar o processo manualmente através de 

chaves (1,2,3,4,5,6,7,8) ligadas em paralelo com as saídas do CLP 

(Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8), apresentado na Figura A.3.4. O CLP deve estar 

paralisado.  

 

 



 

Figura A.3.4: Chaves de operação Manual 
 

 Todas as chaves serão ligadas em paralelo com os reles de saídas do CLP 

(1=Q1,2=Q2 ,3=Q3, 4=Q4,5=Q5,6=Q6,7=Q7,8=Q8), onde: 

Q1 – Conectado ao inversor de freqüência nº 1 responsável pelo misturador do 

tanque ASBBR, (M1), também conectado ao contato selo do contador de ciclos.  

Q2 – Conectado ao inversor de freqüência nº 2 responsável pelo misturador do 

tanque ASBR (M2). 

Q3 – Conectado a placa de relés auxiliares, responsável pela alimentação do motor da 

válvula de entrada do tanque ASBBR (V1). 

Q4 – Conectado a placa de relés auxiliares, responsável pela alimentação do motor da 

válvula de saída do tanque ASBBR (V2). 

Q5 – Conectado a placa de relés auxiliares, responsável pela alimentação do motor da 

válvula de entrada do tanque ASBR (V3). 

Q6 – Conectado a placa de relés auxiliares, responsável pela alimentação do motor da 

válvula de saída do tanque ASBR (V4). 

Q7 – Conectado a placa de relés auxiliares, responsável pela alimentação do relé nº 2 

permitindo rotação do motor no sentido anti horário (Abrir Válvula). 

Q8 – Conectado a placa de relés auxiliares, responsável pela alimentação do relé nº 1 

permitindo rotação do motor no sentido horário (Fechar Válvula). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	FRANCISCO JOSÉ VELA
	SÃO CARLOS – SP
	LISTA DE FIGURAS
	 
	LISTA DE TABELAS
	AVT  ácidos voláteis totais
	CO  carga orgânica volumétrica

	SUMÁRIO


	Freqüência de Análise
	Método de Análise
	iii) Modo Automático
	iv) Modo Manual
	Figura A.3.4: Chaves de operação Manual
	Q6 – Conectado a placa de relés auxiliares, responsável pela alimentação do motor da válvula de saída do tanque ASBR (V4).


