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  Pesquisas envolvendo tratamento de esgoto por processo biológico têm buscado 

utilizar tecnologias inovadoras para atingir eficiência elevada de remoção de poluentes. 

Dentre os reatores não convencionais com potencialidade para uso no tratamento de esgoto 

sanitário e de efluentes industriais, pode-se citar: digestor anaeróbio de contato, filtro 

anaeróbio ou aeróbio, reator anaeróbio de fluxo ascendente com manta de lodo (UASB) e 

reatores de leito expandido e fluidificado (anaeróbios, aeróbios e anóxicos). 

  A compreensão da importância do tempo de retenção celular dos microrganismos 

conduziu ao desenvolvimento de reatores biológicos (anaeróbios, aeróbios e anóxicos) 

capazes de reter os microrganismos participantes da degradação de substâncias orgânicas e 

inorgânicas, sem envolver diretamente o tempo de detenção hidráulica (Speece, 1996). 

  Em ambiente anaeróbio, a degradação da matéria carbonácea ocorre devido à ação 

de bactérias fermentativas, produtoras de hidrogênio, homoacetogênicas, arqueas 

metanogênicas e bactérias redutoras de sulfato. Esse processo é bastante diferente do 

processo aeróbio devido à grande complexidade e à interdependência dos microrganismos 

que participam dos diferentes estágios da digestão anaeróbia. 

  As características metabólicas apresentadas pelos organismos anaeróbios acarretam 

baixa produção de biomassa (lodo); baixo requisito de nutrientes; além de não demandar 

introdução de energia ao sistema, devido ao fato de no processo não haver requisição de 

oxigênio. 

  No entanto, o efluente produzido por reatores anaeróbios contém compostos 

reduzidos (amônia e sulfetos), matéria orgânica residual e microrganismos fecais em 

concentrações normalmente maiores do que aquelas admitidas para lançamento nos corpos 

d’água. Portanto, o pós-tratamento do efluente de processos anaeróbios é indispensável na 

maioria das situações. 
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  Uma maneira de caracterizar a quantidade de oxigênio necessária para oxidar 

quimicamente compostos orgânicos carbonáceos e nitrogenados, transformando-os 

principalmente em CO2 e água, é através da utilização da variável denominada DQO, a 

qual, em grande parte, pode ser removida através de processos biológicos aeróbios, 

anaeróbios e anóxicos, no caso do esgoto sanitário. 

  Em ambiente aeróbio são encontrados diversos gêneros de bactérias, além de 

microrganismos filamentosos, bactérias nitrificantes, protozoários e outros microrganismos 

com participação indireta no processo de degradação, o qual ocorre pela interação de três 

processos básicos: a oxidação, a síntese e a auto-oxidação (endogenia). 

   Resumidamente, a oxidação pode ser entendida como a transformação da matéria 

carbonácea em compostos estabilizados, visando obtenção de energia por parte dos 

microrganismos para manutenção de suas funções biológicas. Este tipo de metabolismo é 

denominado catabolismo. 

 Na síntese, a transformação da matéria fornece energia para a formação de novas 

células pelos microrganismos, e o processo metabólico é denominado anabolismo. 

 Auto-oxidação, ou endogenia, é a denominação dada ao processo através do qual os 

microrganismos obtém energia através da decomposição do próprio material celular, 

quando este já se encontra inativo. 

A eficiência de conversão de matéria orgânica em sistemas aeróbios é bastante alta, 

sendo que estes sistemas têm sido utilizados com sucesso em diversas ETEs no mundo 

inteiro. O processo de oxidação de compostos por vias aeróbias já foi amplamente estudado 

e, portanto, é bastante conhecido, bem como o alto custo associado ao consumo de energia 

e equipamentos necessários para seu bom desempenho.  

  No tratamento de esgoto por via anaeróbia verifica-se a degradação da matéria 

orgânica na ausência de oxigênio, através da interação entre diversos microrganismos que, 

por processos enzimáticos, transformam essa matéria em gases, principalmente o metano 

(CH4) e o gás carbônico (CO2). 
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  O processo de degradação é constituído de quatro etapas fundamentais, sendo elas 

(Hulshoff Pol, 1996).  
 

- Hidrólise, na qual, através da ação de exo-enzimas das bactérias hidrolíticas 

fermentativas, as proteínas, os lipídios e os carboidratos são convertidos em substâncias 

menos complexas, que podem então, passar através da parede celular e membranas das 

bactérias responsáveis pela próxima etapa; 

- Acidogênese, que é promovida por cerca de 90% da população total de microrganismos 

em digestores, em que as bactérias fermentativas acidogênicas são responsáveis pela 

produção de ácidos orgânicos de cadeia maior que ácido acético, e de hidrogênio; 

- Acetogênese, em que os produtos do metabolismo das bactérias fermentativas 

acidogênicas são convertidos a ácido acético, hidrogênio e dióxido de carbono através da 

ação das bactérias acetogênicas produtoras de hidrogênio e das bactérias 

homoacetogênicas, ocorrendo também formação de material celular, e; 

- Metanogênese, que é caracterizada pela ação de arqueas metanogênicas acetoclásticas 

formando metano e material celular a partir do ácido acético, e arqueas metanogênicas 

hidrogenotróficas, que transformam H2 e CO2 em metano. 
 

   

 Essas reações geram energia, que fica disponível no substrato, acumulada nas 

ligações químicas. Como grande parte dessa energia é transformada em metano – que é 

liberado para a fase gasosa – os microrganismos não podem mais se utilizar dela, e 

conseqüentemente, o crescimento dos organismos anaeróbios fica prejudicado, 

caracterizando então um processo lento, quando comparado com o dos organismos 

aeróbios; o que é desejável, pois influi diretamente na produção de lodo. 

  Participam também desse processo, entre outras, as bactérias redutoras de sulfato 

que produzem acetato, H2 e sulfetos, além de poderem estar associadas ao processo de 

desnitrificação.  

  Alguns pesquisadores defendem a separação das fases ácida e metanogênica, o que, 

em princípio, pode proporcionar maior estabilidade e conseqüentemente maior controle do 

processo de degradação da biomassa em esgotos concentrados. 
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 Para isso, diversos autores defendem que, em certos casos pode-se utilizar um reator 

de hidrólise (fase ácida), à montante de um reator metanogênico, o qual seria responsável 

pelo “amortecimento” de súbitas mudanças no carregamento orgânico e monitoramento da 

entrada de substâncias tóxicas que poderiam ameaçar o reator seguinte (fase metanogênica).  

  Porém, a operação desses sistemas com separação de fases geralmente apresenta 

maior dificuldade, pois necessita da adição de produtos químicos para controle do processo, 

já que a fase ácida apresenta condições de pH (pH baixo) que poderiam inibir a fase 

metanogênica, caso esse pH não fosse corrigido para próximo do neutro (condição ótima 

dessa variável para o desenvolvimento de culturas de arqueas metanogênicas). 

 Para Lettinga (1995), organismos com taxa de decaimento e morte relativamente 

altas, como as bactérias acidogênicas, constituirão fração minoritária do lodo, apesar de 

apresentarem velocidade de crescimento elevada, e, portanto, para que seja cultivado lodo 

com elevada atividade metanogênica específica em esgoto pouco ou não-acidificado, não 

existe necessidade da separação de fases. O autor afirma ainda, que a separação de fases 

deveria ser abandonada devido ao efeito negativo do crescimento disperso de organismos 

acidogênicos na formação, crecimento e sedimentabilidade do lodo granular.  

  Shink (2002), afirma que o processo de degradação anaeróbia enfrenta limitações no 

que diz respeito ao ganho energético e à cinética das reações. Para o autor, a pequena 

porção de energia disponível na degradação de compostos orgânicos complexos através da 

metanogênese, permite, na maioria dos casos, a conservação de quantidade mínima de 

energia na faixa mais baixa que poderia ser utilizada nas reações bioquímicas para síntese 

de adenosina tri-fosfato (ATP), e, em ambiente de anaerobiose, as reações cinéticas são 

prejudicadas pela presença de materiais inertes durante o processo de degradação.�
  No entanto, as “desvantagens” dos microrganismos anaeróbios face aos aeróbios 

(crescimento mais lento e necessidade de longos TDH) foram superadas por conceitos de 

reatores mais avançados, como reatores de leito fixo, leito fluidificado e os reatores UASB 

(Shink, 2002). 
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  Para Takizawa HW� DO�� (1996), é conveniente modificar os sistemas existentes de 

forma que seja possível atingir a remoção satisfatória de nutrientes, se possível, sem 

expansão de volume. A remoção avançada de nutrientes é realizada biologicamente pelos 

processos de nitrificação e desnitrificação. Estes processos são passos de fundamental 

importância, pois a remoção satisfatória de nitrogênio é pré-requisito para a remoção de 

fósforo do efluente por via biológica (van Haandel & Marais, 1999). 

  Com o desenvolvimento de consórcios microbianos auto-imobilizados ou aderidos a 

um material suporte em processos óxicos–anóxicos, todo o tratamento é acelerado, uma vez 

que esses consórcios trabalham combinando as vantagens tanto dos reatores de lodo 

ativado, quanto dos de biomassa aderida, resultando em sistema compacto. 

  A remoção da matéria orgânica em diversos sistemas anaeróbios apresenta 

eficiência próxima à satisfatória, porém, a remoção de nutrientes por processo anaeróbio é 

pouco eficiente. 

  Nas águas residuárias, os compostos nitrogenados mais encontrados são geralmente: 

nitrogênio orgânico (N-Orgânico), nitrogênio amoniacal (íon amônio: NH4
+ + gás 

amoníaco: NH3), nitrito (N-NO2
-) e nitrato (N-NO3

-). 

  A presença de amônia em um ambiente de degradação anaeróbia pode ser benéfica 

até certos limites, pois as arqueas metanogênicas utilizam o íon amônio (NH4
+) como fonte 

de nitrogênio, e o nitrogênio amoniacal é essencial para as bactérias anaeróbias. Porém, 

quando em concentrações elevadas, o gás amoníaco (NH3) e o NH4
+ (em menor escala) 

podem ser tóxicos à metanogênese (Campos, 1989). 

  Para que ocorra a remoção do nitrogênio do meio líquido por via biológica, deve-se 

promover a nitrificação dos compostos nitrogenados amonificados, através de processo 

aeróbio e, posteriormente, a desnitrificação, que ocorre em ambiente livre de oxigênio 

dissolvido (anóxico) através de um processo enzimático, resultando em produtos gasosos 

que são liberados da fase líquida. 

  A fase de desnitrificação é rápida, quando comparada à nitrificação em reator 

aeróbio, com remoção combinada de matéria orgânica, e por este motivo, exige reator 

menor para desenvolvimento do processo, do que o reator responsável pela nitrificação. 
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a) Amonificação: 

 

  Para que o N-orgânico seja transformado em N-NO3
-, é necessário que ele seja antes 

transformado em N-amoniacal (NH4
+ + NH3), a partir de substâncias protéicas, açúcares 

aminados, fosfatídeos, etc., ou através da endogenia de microrganismos, envolvendo 

reações enzimáticas. Esse processo é denominado amonificação devido à liberação de 

amônia da matéria orgânica. 

  Muitas vezes, este processo enzimático de transformação do N-org em N-amon 

pode ocorrer nas próprias redes coletoras de esgoto, em sistemas com tratamento primário, 

ou em reatores anaeróbios, nos quais a grande maioria dos compostos nitrogenados 

presentes no esgoto é convertida a NH3 e NH4
+. 

  O processo de amonificação, depende da conta a parcela de N-orgânico presente nas 

águas residuárias. Metcalf & Eddy (1991), afirmam que quando se trata de esgotos 

sanitários, a amonificação é praticamente sempre a etapa limitante do processo de 

nitrificação. Nesse tipo de água residuária, a uréia é a principal fonte de N-orgânico, e sua 

transformação para N-amoniacal é facilmente efetuada pela presença da enzima uréase. 

  Existem outras fontes de N-orgânico como a creatina e ácidos aminados, os quais 

são difíceis de serem amonificados, porém não estão presentes em grande quantidade no 

esgoto sanitário (Campos, 1989). 

  O N-amoniacal produzido poderá ser metabolizado por microrganismos 

heterótrofos, oxidado por autótrofos, ou ainda, estar participando de compostos 

intermediários.  

  Outra forma de produção de amônia é através da decomposição de matéria orgânica 

por meio de ação extracelular em animais e plantas mortos, pela respiração endógena de 

bactérias vivas, e através da lise de células Metcalf & Eddy (1991). 

  Em sistemas biológicos anaeróbios, a remoção de nitrogênio total comumente 

observada pode ser atribuída principalmente à assimilação dos compostos amonificados 

para síntese celular, rotas metabólicas alternativas e armazenamento devido a estresse 

metabólico. 
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b) Nitrificação:  
 

  Após amonificado, o nitrogênio passa por duas etapas aeróbias envolvendo 

processos enzimáticos: a nitritação, na qual o N-Amoniacal é levado a Nitrito (NO2
-) pela 

ação das bactérias aeróbias 1LWURVRPRQDV, e, posteriormente, a nitratação, em que o Nitrito 

é oxidado a Nitrato (NO3
-) pelas bactérias aeróbias 1LWUREDFWHU� 

  Estas bactérias aeróbias são autotróficas e utilizam o carbono inorgânico como 

oxidante. Em reatores aeróbios a fonte de carbono inorgânico utilizada pelas bactérias 

nitrificantes é o CO2, produzido durante a degradação aeróbia da matéria carbonácea. 

  Este processo requer grandes quantidades de oxigênio, pois o oxigênio é utilizado 

concomitantemente pelos organismos heterótrofos responsáveis pela remoção da matéria 

carbonácea em ambientes aeróbios, e pelos organismos autótrofos nitrificantes. 

  Quando se utiliza processo combinado anaeróbio/aeróbio, a nitrificação é facilitada 

devido à pouca quantidade de matéria orgânica presente no reator aeróbio após ter sido 

oxidada pelo processo anaeróbio precedente. Com isso, o consumo de oxigênio para a 

remoção de matéria orgânica é reduzido, bem como o tempo de detenção necessário para 

completar o processo de nitrificação, pois, para os autótrofos (nitrificantes), há maior 

disponibilidade de oxigênio, que é na maioria das vezes o composto limitante na 

nitrificação. 

  Outro limitante para a nitrificação é o consumo alcalinidade do meio neste processo. 

A alcalinidade pode ser fornecida por fontes externas, ou ser retirada da combinação da 

nitrificação com outros processos biológicos, como a amonificação e a desnitrificação, os 

quais fornecem alcalinidade ao meio. 

   O processo de nitrificação é beneficiado em sistemas biológicos de crescimento 

aderido a material suporte, pois a velocidade de crescimento das populações autotróficas é 

lenta quando comparada à velocidade de crescimento das heterótrofas que habitam o 

mesmo sistema.  

  Com a imobilização da biomassa nitrificante no interior do reator, promove-se 

maior possibilidade de contato por tempo suficiente entre as nitrificantes e o N-amon, 

especialmente em sistemas combinados anaeróbio/aeróbio, em que os compostos 

nitrogenados já se encontram praticamente completamente amonificados na entrada do 

reator aeróbio. 
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 c) Desnitrificação: 
 

  Quando o oxigênio torna-se limitante para a respiração aeróbia, e há presença de 

NOx no meio, diz-se que o ambiente tornou-se anóxico. É então neste ambiente anóxico que 

é promovida a desnitrificação, pois o nitrato é o primeiro composto a ser utilizado como 

receptor de elétrons após a depleção do O2 (Vazoller, 2000). 

  A desnitrificação segue a seqüência de reações mostrada a seguir (Equação 3.1), na 

qual em cada etapa participa uma enzima redutase específica para cada transformação. 
   

   NO3
- →  NO2

- → NO (gás) → N2O (gás) → N2 (gás)                       ( Eq 3.1 ) 

 

  De acordo com Brock & Madigan (1988), “ O processo de desnitrificação é a 

principal maneira através da qual o N2 é formado biologicamente” .  

  A desnitrificação é realizada por bactérias facultativas que utilizam prontamente 

fontes de carbono disponíveis no esgoto sanitário, ou podem utilizar compostos inorgânicos 

reduzidos como sulfeto e hidrogênio.  

  Os microrganismos desnitrificantes são heterótrofos, de crescimento mais rápido 

que os nitrificantes, e são encontrados em abundância em esgoto sanitário. As bactérias 

desnitrificantes mais comumente encontradas nesse tipo de sistema de tratamento são as 

bactérias fermentativas do gênero 3VHXGRPRQDV. 
  O ultimo passo para a remoção do nitrogênio por vias biológicas, é a desnitrificação 

e, portanto, em sistemas combinados, esse processo pode ser prejudicado pela ausência de 

fonte de carbono para as bactérias desnitrificantes, pois a quase totalidade do carbono 

afluente ao sistema é removida nas etapas anteriores à desnitrificação. 

  Nestes sistemas combinados para tratamento terciário, pode se fazer necessária a 

introdução de fonte externa de carbono para a desnitrificação. Existem diversas fontes 

externas de carbono que podem ser utilizadas para a desnitrificação (como descrito nos 

estudos de SANTOS, 2003), no entanto, deve-se dar preferência a fontes de baixo, ou 

nenhum custo, como o próprio esgoto, ou o gás metano produzido nos reatores anaeróbios. 
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 Como as bactérias responsáveis pela desnitrificação biológica sob condições 

anóxicas são heterotróficas, elas necessitam de fonte satisfatória de carbono orgânico para 

obtenção de energia ou como doador de elétrons. Na prática do tratamento de águas 

residuárias, duas fontes principais de carbono orgânico são levadas em consideração: a 

fração orgânica da água residuária, rapidamente assimilável pelas bactérias heterotróficas; 

ou uma fonte externa, como o metanol, etanol, acetato e outros (Chudoba HW�DO, 1998). 

  Etchebehere HW� DO. (2002) comentam que apesar do processo de desnitrificação 

biológica ser bastante utilizado para redução da concentração de nitrato a níveis aceitáveis, 

as informações sobre a microbiologia e o comportamento dos reatores responsáveis pela 

desnitrificação ainda são escassas.  

 No entanto, diversos autores afirmam que a remoção de N pode ser efetivada 

mesmo em temperaturas baixas. A pesquisa de Taniguchi HW�DO� (1987* apud Takizawa HW�
DO��� 1996) constatou que é possível remover nitrogênio em 70%, a 13oC, com tempo de 

detenção hidráulica de 16 horas.  

 Para Canler HW� DO. (2003), o maior problema enfrentado por ETEs localizadas em 

regiões de clima frio está associado à baixa capacidade de nitrificação dos microrganismos 

quando ocorrem grandes variações das concentrações de N-amon durante as épocas de 

menor temperatura. Para atenuar os efeitos adversos da baixa temperatura, os autores 

sugerem que se alimente o sistema com concentrações mais altas de N-amon no meio por 

determinados períodos antes da chegada dos picos de concentração. 

  Tanaka HW�DO. (1991** apud Takizawa HW�DO���1996) demonstraram, em seus estudos, 

que a nitrificação pode ser acelerada pela adição de materiais suporte em bioreatores. Com 

esta modificação, foi possível reduzir o tempo médio de detenção de 16 para 6 a 8 horas. 

  Quando materiais suportes ocos foram colocados em um tanque óxico ocupando 

12% do volume do reator, foi atingida remoção do nitrogênio acima de 70%, a 14oC, com 

TDH de 6 horas (Takizawa HW�DO., 1994*** apud Takizawa HW�DO���1996).  
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 Stevens HW� DO. (1999), demonstraram as vantagens de adequar a quantidade de 

carbono nos sistemas de remoção de nutrientes, tanto para remoção de nitrogênio como de 

fósforo, especialmente quando o carbono pode ser o composto limitante.  

  A separação das fontes de carbono e sua aplicação em zonas anaeróbias/anóxicas 

separadamente permite uso efetivo das fontes de carbono disponíveis e melhora a remoção 

de nitrogênio e fósforo (Stevens HW�DO���1999). 

  Nos processos de remoção de nutrientes, também se pode encontrar condições 

transientes (não-permanentes), nas quais a biomassa experimenta ambientes alternando 

entre anaeróbio, anóxico e aeróbio; e um estresse metabólico é gerado. Sob tais condições 

transientes, o crescimento ocorre de forma desbalanceada e o armazenamento do substrato, 

como polímeros internos, torna-se mecanismo importante de resposta às condições 

transientes. 

  Majone HW� DO�� (1998) relatam que, quando ocorrem mudanças repentinas das 

condições externas (condições transientes que afetam o crescimento da biomassa), dois 

tipos de adaptações fisiológicas são constatadas dependendo da natureza da biomassa, 

natureza e concentração do substrato e das condições de operação: a biomassa pode se 

adaptar às novas condições aumentando a taxa de crescimento, em relação à fase anterior 

(resposta de crescimento); e/ou pelo rápido armazenamento do substrato disponível 

(resposta de armazenamento). 

  Mesmo que a taxa de consumo de substrato seja aumentada e novos sólidos sejam 

formados, em ambos os casos, a composição dos sólidos e os coeficientes de produção 

observados serão diferentes (Majone HW�DO���1998). 

  No mesmo sentido, van Loosdrecht & Heijnem (2002) afirmam que presença de 

substrato no meio exterior ao biofilme, os microrganismos têm a escolha de utilizar este 

substrato para o crescimento, ou para armazenamento, e que, pouca atenção tem sido dada 

ao tipo de metabolismo microbiano denominado armazenamento sob condições anóxicas, 

apesar da importância deste fenômeno em muitos processos diferentes.  

 O armazenamento sob condições anóxicas pode, similarmente aos seletores 

aeróbios, ser fator chave na competição microbiana pelo substrato nos seletores anóxicos, 

em que limitações metabólicas e cinéticas podem estar presentes (van Loosdrecht HW� DO���
1996). 
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* ISAAC, S. H., and HENZE, M. (1995)  &RQWUROOHG� &DUERQ� 6RXUFH� $GGLFWLRQ� WR� DQ� $OWHUQDWLQJ� 1LWULILFDWLRQ�
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** ISAACS, S. H., HENZE, M., SOEBERG, H. and KÜMMEL, M. (1994�� � ([WHUQDO�&DUERQ�6RXUFH�$GGLFWLRQ�DV�D�
0HDQV�WR�&RQWURO�DQ�$FWLYDWHG�6OXGJH�1XWULHQW�5HPRYDO�3URFHVV. Wat. Res. 28(3) 511-520. 

 

  Situação similar acontece nos processos de remoção de nitrogênio, quando fonte 

externa de DQO prontamente biodegradável deve ser adicionada para aumentar a taxa de 

desnitrificação (Isaacs e Henz, 1995*; Isaacs HW�DO., 1994** apud Majone HW�DO���1998). Além 

do armazenamento sob condições anóxicas, a desnitrificação nos produtos armazenados 

pode também ser importante para aumentar a taxa de desnitrificação “ endógena” , entendida 

como a desnitrificação promovida através da utilização de material celular como fonte de 

carbono para o metabolismo bacteriano. 

 Majone HW� DO��� (1998), verificaram que a taxa de armazenamento foi muito mais 

baixa sob condições anóxicas que sob condições aeróbias, nas quais o armazenamento foi 

praticamente o único componente significativo do metabolismo ocorrido. Os resultados 

apresentados sugeriram fortemente que o fenômeno de armazenamento pode ter um papel 

relevante no projeto e controle de processos para a remoção de carbono e nitrogênio. 

 Os conceitos anteriormente apresentados sobre os processos de nitrificação e 

desnitrificação são conceitos clássicos, amplamente estudados, porém, pesquisas recentes 

têm demonstrado que as vias de transformação dos compostos nitrogenados podem ser 

realizadas de outras maneiras em sistemas biológicos. 

 

 d)  Hipóteses recentes sobre nitrificação e desnitrificação 
 

 A evolução das metodologias de identificação de microrganismos e do tipo de 

metabolismo desenvolvido por populações específicas revelou a existência de rotas 

alternativas para a transformação de nitrogênio amoniacal em nitrogênio gasoso em 

sistemas biológicos.  

Nesses sistemas, pode-se encontrar além da nitrificação autótrofa e a desnitrificação 

heterótrofa, processos como, oxidação anaeróbia da amônia, nitrificação heterótrofa, 

desnitrificação aeróbia, e desnitrificação por bactérias nitrificantes (van Loosdrecht & 

Jetten, 1998). 

A oxidação de amônia por via anaeróbia pode ocorrer caso este composto seja 

utilizado como doador de elétrons na desnitrificação, e pode explicar, conjuntamente com a 

assimilação e o armazenamento, a remoção da amônia em reatores anaeróbios. 
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O processo de nitrificação desenvolvido por bactérias heterotróficas requer fonte de 

carbono externa para obtenção de energia, o que pode aumentar a velocidade de 

crescimento dos microrganismos devido à utilização simultânea do oxigênio e do nitrato 

como receptores de elétrons. A identificação desse fenômeno, no entanto, é difícil, pois 

pode estar associado ao processo de desnitrificação aeróbia, o qual reduz os produtos da 

oxidação (nitrito e nitrato) quando a concentração de oxigênio dissolvido no reator aeróbio 

(ou em região interna ao biofilme) chega a valores próximos a zero (van Loosdrecht & 

Jetten, 1998). 

As transformações de amônia a nitrato por microrganismos heterótrofos e a 

desnitrificação aeróbia não são significativamente identificadas em sistemas de tratamento 

de esgoto, quando se observa no meio relação DQO/N acima de 10. 

Já a desnitrificação realizada por bactérias nitrificantes autótrofas constitui processo 

bem mais lento e mais raro do que pelos processos “ convencionais” , em sistemas de 

tratamento de águas residuárias, e por esse motivo, também é considerada pouco 

significativa (van Loosdrecht & Jetten, 1998). 

Apesar de relativamente pouco estudados, os processos citados podem influenciar a 

conversão dos compostos nitrogenados em reatores biológicos, sobretudo na possibilidade 

de se realizar esta conversão em apenas um reator (processo de nitrificação/desnitrificação 

simultânea). 

 Algumas alternativas que promovem a remoção de nitrogênio em um único 

compartimento são reatores com aeração intermitente (Marchetto, 2001), ou o processo 

ANAMMOX – “ Anaerobic Ammonium Oxidation”  – no qual ocorre oxidação de amônia, 

utilizando-se do nitrito como receptor de elétrons em ambiente anaeróbio, com liberação de 

nitrogênio gasoso (Jetten HW�DO., 1997; Fux HW�DO., 2002) 

Outra alternativa é a utilização de reatores com crescimento de biomassa aderida a 

algum tipo de meio suporte, nos quais, devido à estratificação do biofilme formado (ver 

Item 3.6), e à diferença de concentração de substrato no interior do biofilme (especialmente 

de oxigênio), pode-se encontrar diferentes rotas metabólicas em um mesmo ecossistema.  
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O sucesso da concepção do reator UASB está fundamentado no estabelecimento de 

uma densa manta de lodo no fundo do reator, na qual todos os processos biológicos 

anaeróbios acontecem. Esta manta de lodo é formada basicamente pela acumulação dos 

sólidos suspensos e crescimento dos microrganismos. Nos sistemas anaeróbios de fluxo 

ascendente, sob certas condições, também se constatou que os microrganismos podem 

naturalmente agregar-se em flocos e grânulos (Hulshoff Pol HW� DO., 1983*, Hulshoff Pol, 

1989** apud Seghezzo HW�DO., 1998).  

  Esses agregados têm boas propriedades de sedimentação e não são susceptíveis ao 

carreamento para fora do sistema sob condições práticas de operação do reator. O tempo de 

retenção do lodo ativo, tanto granular como floculento, dentro de um reator UASB, permite 

boa performance de tratamento a elevadas taxas de carregamento orgânico, e a turbulência 

natural causada pelo fluxo afluente e a produção de biogás possibilitam o bom contato entre 

a biomassa e o meio líquido nessas unidades (Heertjes & van der Meer, 1978*** apud 

Seghezzo HW�DO., 1998). 

  Em sistemas UASB, taxas mais altas de carregamento orgânico podem ser 

aplicadas, do que em processos aeróbios.  Por essa razão, necessita-se de volume menor 

para os reatores anaeróbios, e, ao mesmo tempo, alto grau de energia pode ser produzido 

como biogás nestes sistemas. (Seghezzo HW�DO., 1998). 

  O reator UASB pode substituir o sedimentador primário, o adensador e o digestor 

anaeróbio de lodo. Pesquisadores como Coelho HW� DO. (2003) obtiveram bons resultados 

utilizando reator UASB para substituir o tanque séptico em unidade destinada ao tratamento 

descentralizado dos despejos de apenas uma família.  

 No entanto, o efluente dos reatores UASB geralmente necessita tratamento 

complementar para que seja possível a remoção da matéria orgânica remanescente dessas 

unidades, e a remoção de nutrientes e patógenos. 
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* CHEN, Y. R., and HASHIMOTO, A. G.  (1980)  6XEVWUDWH� 8WLOL]DWLRQ� .LQHWLF� 0RGHO� IRU� %LRORJLFDO� 7UHDWPHQW�
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 O sucesso dos reatores UASB depende principalmente do tempo de retenção do 

lodo (TRL) (Chen & Hashimoto, 1980* apud Seghezzo HW�DO., 1998), o qual é fator chave 

para a determinação do resultado de quantidade de hidrólise e metanogênese em um 

sistema UASB. O TRL deve ser longo o bastante para possibilitar atividade metanogênica 

suficiente nas condições prevalecentes. 

  Para o tratamento de esgoto sanitário, a busca constante em aperfeiçoar esses 

sistemas de tratamento biológico anaeróbio é justificada devido às vantagens por eles 

apresentadas em relação aos sistemas aeróbios; das quais podemos citar: 

-  Sistema compacto, com baixa demanda de área; 

-  Baixo custo de implantação e de operação; 

-  Baixa produção de lodo; 

-  Baixo consumo de energia (apenas para a elevatória de chegada, quando for o caso); 

-  Satisfatória eficiência na remoção de DBO e DQO, da ordem de 65% a 75%; 

-  Possibilidade de rápido reinicio, mesmo após longas paralisações; 

-  Elevada concentração de lodo com boas características de sedimentação; 

-  Boa desidratabilidade do lodo. 

  Todavia, existem algumas limitações na utilização de reatores UASB no tratamento de 

esgoto sanitário; entre elas tem-se: 

- Possibilidade de emanação de maus odores; 

- Baixa capacidade do sistema de tolerar cargas tóxicas; 

- Elevado intervalo de tempo necessário para a partida do sistema; 

-  Necessidade de etapa de pós-tratamento para se alcançar eficiência global média do 

sistema superior a 80% de remoção de DBO. 

   

A Tabela 3.1 apresenta informações sobre a granulação, desempenho (eficiência) e 

alguns parâmetros de projeto de reatores UASB; e a Tabela 3.2 mostra um levantamento 

feito por Seghezzo HW� DO. (1998), sobre a aplicação dos reatores anaeróbios de fluxo 

ascendente no tratamento de esgotos no mundo todo. 
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Tabela 3.1 – Algumas características típicas de reatores UASB, e de configurações derivadas dos reatores UASB. 
 

7LSR�'H�5HDWRU� ÈJXD�
5HVLGXiULD�

&DUJD�
2UJkQLFD�

9ROXPpWULFD�
�NJ'42�P ��G��

&DUDFWHUtVWLFDV�GRV�
*UkQXORV� (ILFLrQFLD� 7'+�

�+��
7HPSHUDWXUD�
0pGLD���&�� $XWRUHV�

UASB (10,5 L) Esgoto Sintético 2,2  

  
68% (DQO) 

 
 

6  21 Torres, 1992 

UASB (4,0 L) Esgoto Sintético 2,5 

 
82% (DQO) 

 4 30 Sousa & Foresti, 1996 

UASB (18 m3) Esgoto Sanitário 2,7  

φ 3,5 mm de forma 
arredondada e 
morfologia de 
0HWKDQRVDHWD �

71 a 83% 
(DQO) 

 

26% (NTK) 
8  27 Oliva, 1997 

REATOR  DE 
LEITO GRANULAR 

EXPANDIDO* 
(101,7 L) 

Esgoto Sintético 2,2 a 8,4  Granular  
54% (DQO) 6   40 Petruy HW�DO, 1999 

UASB (120 L) Esgoto Sanitário  3,3 0HWKDQRVDHWD 69% (DQO) 6 > 20 Leitão, 2004** 

 

* Expanded Granular Sludge Bed Reactor (EGSB). 
** Apesar da configuração do reator proposto não ser fiel à do reator UASB desenvolvido por Lettinga (1980), o autor denomina o reator estudado de UASB. 

TDH: Tempo de Detenção Hidráulica. 
COV: Carga Orgânica Volumétrica. 
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Tabela 3.2 - Aplicação dos Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascendente no tratamento de esgotos. Quando não indicado após o autor, os experimentos 

foram realizados em reatores UASB. 
 �� �� � �� ��� 	
 ��  � � �
 � �� � � �� �� � � �� 
 � �
 � �� � �� �� � � � �� �� 	� � �� � � � �� �
 �  � �� $XWRUHV�� � !� � " � � #$ � %$ & & 	 �' �

( � � � �) � � �� �
 � 
 �� � ��

�� � 
 � �� � * � �
+ 
+ � � �
+ 
+ �

�� #$ + � �� � #$ & & 	,- ./ , 0 .12 3 4

              
África do Sul  0,008 20 500 (148) NF lodo ativo 24 90 (49) 60-65 1 1 Pretorius, 1970 
Países Baixos 0,030 21 520-590 (73-75) NF lodo de esgoto 

digerido 
9 57-79 (50-60) 30-70 NF 1 Lettinga 5 67 8

., 1983b 

Países Baixos 0,120 12-18 420-920 (55-95) NF lodo de esgoto 
digerido 

32-40 48-70 (30-45) 90 NF 3 Lettinga 5 67 8

., 1983b 

Países Baixos 0,120 18-20 248-581 (163-376) NF lodo granulado 12 72 (62) NF NF 17 Lettinga 5 67 8
., 1983b 

Países Baixos 0,120 7-18 100-900 53-474 10-700* lodo granulado 4-14 72 (38-59) 50-89 NF 12 De Man 5 67 8
., 1986 

Países Baixos 6 10-18 100-900 53-474 10-700* lodo granulado 9-16 46-60 (42-48) 5-75 NF 12 De Man 5 67 8
., 1986 

Países Baixos 20 11-19 100-90 53-474 10-700* lodo granulado 6,2-18 31-49 (23-46) NF NF 12 De Man 5 67 8

., 1986 
   150-5500 43-157 50-400*         
Colômbia 64 25 267 95 NF esterco de gado 

digerido 
6-8 75-82 75-93 NF 6 9 Louwe Kooijmaans & van Velsen,1986; LETTINGA 5 67 8

., 1987 
Países Baixos 0,120 12-20 190-1180 (80-300) NF lodo granulado 7-8 30-75 (20-60) NF NF NF De Man., 1988 
Países Baixos 0,116 12-2- 150-600 (70-250) NF lodo granulado 2-3 NF (20-60) NF NF NF De Man 5 67 8

., 1988 (reator EGSB) 
México  0,110 12-18 465 NF 154 lodo aeróbio 

adaptado 
12-18 65 NF 73 NF >12 Monroy 5 67 8

., 1988 

Brasil 0,120 19-28 627 357 376 nada 4 74 78 772 4 9 Barbosa & Sant´Ana, 1989 
Itália 336 7-27 205-326 55-153 100-250 nada 12-42 31-56 40-70

9

 55-80

9
 NF 12 Collavignarelli  5 67 8

., 1991: Maaskant 5 67 8

., 1991 
Índia 1200 20-30 563 214 418 nada 6 74 75 75 2,5 12 Draaijer 5 67 8

., 1992 
Países Baixos 120 >13 391 (291) - lodo granulado 2-7 16-34 (20-51) nada NF 35 van der Last & ; Lettinga, 1992 
Países Baixos 205 16-19 391 (291) - areia 1,5-5,8 ≈30 (≈40) nada NF 33 van der Last & ; Lettinga, 1992 (reator EGSB) 
Colômbia 35 NF NF NF NF NF 5-19 66-72 79-80 69-70 NF 48 Schellinkhout & Collazos, 1992 
Países Baixos 1,2 13,8 976 454 641* esterco de gado 

digerido 
44,3 33 50 47,0* NF 28 Bogte 5 67 8

., 1993 (Tanque séptico UASB) 

Países Baixos 1,2 12,9 821 467 468* esterco de gado 
digerido 

57,2 3.8 14,5 5,8* NF 24 Bogte 5 67 8

., 1993 (Tanque séptico UASB) 

Países Baixos 1,2 11,7 1716 640 1201* lodo granulado 202,5 60 50 77,1* NF 13 Bogte 5 67 8

., 1993 (Tanque séptico UASB) 
Indonésia 0,86 NF NF NF NF NF 360 90-93 92-95 93-97 NF 60 Lettinga 5 67 8

., 1993 (Tanque séptico UASB, água 
negra) 

Indonésia 0,86 NF NF NF NF NF 34 67-77 até  82 74-81 NF 60 Lettinga 5 67 8

., 1993 (Tanque séptico UASB, água negra 
+ cinza) 

Tailândia  0,030 30 450-750 NF NF lodos diferentes 3-12 90 NF NF >2 4 Gnanadipathy & Polprasert, 1993 
Brasil 120 18-28 188-459 104-255 67-236 lodo granulado 5-15 60 70 70 >2 24 Vieira & Garcia, 1992 
Colômbia 2260 24 380 160 240 nada 5,0 45-60 64-78 ≈60 >6 >36 Schellinkhout & Osorio, 1994 
Brasil 67,5 16-23a 402 515 379 lodo digerido 7,0 74 80 87 NF 14 Vieira 5 67 8

., 1994 
Países Baixos 0,200 15,8 650 346 217 lodo digerido 3,0 37-38 26,6 83 nada 5 Wang, 1994 (reator HUSB) 
Países Baixos 0,120 15,8 397 254 33 lodo granulado 2,0 27-48 (32-58) NF nada 3 Wang, 1994 (reator EGSB) 
Porto Rico 0,059 ≈20 782 352 393 lodo digerido 6-24 57,8 NF 76,9 ≈ 4 16 Tang 5 67 8

., 1995 
Índia 12000 18-32 1183 484 1000 NF 8 51-63 53-69 46-64 5 13 Haskoning, 1996a; Tare 5 67 8

., 1997 
Índia 6000 18-32 404 205 362 NF 8 62-72 65-71 70-78 5 11 Haskoning, 1996a; Tare 5 67 8

., 1997 
Brasil 477 NF 600 NF 303 lodo não adaptado 13 68 NF 76 2 >7 Chernicharo & Borges, 1997 

 

NF: não fornecida; a: temperatura do ar; * expresso como DQO; 

:

 obtido a temperaturas de 15-20oC, TDH de 12h e Vasc de 0,58 m.h–1 

Fonte: Adaptado de Seghezzo HW�DO. (1998). 
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* JEWEL, J.W. HW�DO� (1981)  $QDHURELF�$WWDFKHG�)LOP�([SDQGHG�%HG�3URFHVV��$�&ROOHFWLRQ�RI�3DSHUV,  New York. 
College of Agriculture and Life Sciences. 

** COOPER, P. F. and WHEELLDON, D. H. V.  (1981)  &RPSOHWH� 7UHDWPHQW� RI� 6HZDJH� LQ� D� 7ZR�)OXLGL]HG�%HG�
6\VWHP��In : Biological Fluidized Bed Treatment of Water and Wastewater, P. F. Cooper and B. Atkinson (eds). 
WRC, Ellis Horwood Ltd., Chichester , England, pp. 121-144. 

�����5HDWRUHV�GH�/HLWR�0yYHO�H�)LOPH�)L[R�

  Neste trabalho, utilizou-se a terminologia reatores de leito móvel e filme fixo para 

descrever os reatores que apresentam crescimento de biomassa aderido a um tipo de 

material suporte de movimentação livre, inserido no reator. Considera-se, nesses reatores, 

que o material suporte pode se movimentar, de acordo, por exemplo, com a velocidade 

ascensional imposta ao líquido; o biofilme no entanto, permanece aderido a esse material 

suporte. Algumas das denominações mais comuns desses reatores observadas na literatura 

são: Reatores de Leito Expandido e Reatores de Leito Fluidificado. Porém, nessa pesquisa 

utilizou-se o termo Leito Móvel e Filme Fixo, pois, em muitos casos (inclusive o dos 

reatores utilizados nesta pesquisa) não se tem certeza sobre a expansão do leito, muito 

menos, sua fluidificação. 

  Com a intenção de “ otimizar”  o processo de tratamento de esgoto em ambiente 

anaeróbio, Jewel HW� DO� (1981*apud Campos, 1999) desenvolveram o reator de leito 

fluidificado aplicado ao tratamento de águas residuárias, visando reter maior quantidade de 

biomassa e ao mesmo tempo eliminar problemas de colmatação do leito ocasionados pelo 

acúmulo de materiais sólidos nos interstícios do material suporte. 

  Em um reator de leito móvel e filme fixo, o líquido escoa ascendentemente através 

de um leito de biopartículas (material suporte + biofilme), a uma velocidade alta o bastante 

para expandir ou fluidificar o meio. Os microrganismos crescem aderidos a materiais 

suporte como carvão ativado, areia e materiais poliméricos, que podem apresentar 

diâmetros variando de mícrons até dezenas de milímetros, nos quais os microrganismos se 

fixam formando o biofilme.  

  Do ponto de vista biológico, os reatores de filme fixo mais satisfatórios e eficientes 

são os de leito fluidificado/expandido, pois têm alta concentração de biomassa no seu 

interior, e podem apresentar alta taxa de desnitrificação (Cooper & Wheelldon, 1981** apud 

Chudoba HW�DO, 1998).   

Devido a essa configuração, esses reatores podem ser submetidos a altas taxas de 

carregamento, e as altas velocidades impostas ao meio líquido favorecem as condições de 

transferência de massa entre o substrato e o biofilme. No mesmo sentido, o contato entre o 

substrato e o biofilme também é beneficiado pela turbulência gerada pelas altas velocidades 
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ascensionais, as quais geralmente são proporcionadas por bombas instaladas em linhas de 

recirculação. 

 O estudo e aprimoramento dos reatores de leito móvel e filme fixo levou-os a 

apresentar diversos aspectos positivos, tais como (Campos, 1999): 

-   a alta concentração de biomassa ativa aderida permite significativa retenção de 

microrganismos e grande eficiência na conversão de substratos orgânicos biodegradáveis; 

-     o custo de implantação é reduzido em função da pequena área necessária e dos volumes 

menores, em relação aos outros reatores, para tratar a mesma vazão de água residuária; 

-     a pequena espessura do biofilme formado na partícula facilita a difusão do substrato; 

-   a livre movimentação do leito suporte evita problemas de colmatação; 

-   a grande área específica da biopartícula ocasiona boas condições de transferência de massa, 

quando associada a velocidades ascensionais adequadas; 

-    facilidade para introduzir material novo ao leito e para remoção de sólidos gerados (lodo). 

 A grande maioria dos autores enumera como aspectos negativos desse sistema 

(Campos, 1999): 

-   o pequeno número de reatores operando em escala real que possam servir de base para 

novos projetos; 

- consumo de energia elétrica maior do que de outros tipos mais simples de reatores 

anaeróbios. 

 Marín HW� DO� (1999), citam como vantagens da tecnologia dos reatores de leito 

fluidificado/expandido: 

-   altas concentrações de biomassa em suportes porosos, são facilmente retidas dentro do 

reator; 

-   grandes áreas de transferência de massa são geradas nas partículas suporte fluidificáveis 

pequenas; 

-   altas velocidades de escoamento do meio líquido as quais permitem o tratamento de águas 

residuárias muito diluídas ou altas taxas de recirculação, que criam condições adequadas de 

alcalinidade e resistência a sobrecargas orgânicas esporádicas.  

  De acordo com Sutton & Mishra (1990*, 1991** apud Chudoba HW�DO, 1998), quatro 

problemas principais são encontrados nas instalações de leito fluidificado/expandido de 

larga escala: 
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*SUTTON, P. M., and MISHRA, P. N. (1990) )OXLGL]HG�%HG�%LRORJLFDO�:DWHU�7UHDWPHQW��(IIHFWV�RI��6FDOH�XS��RQ�
6\VWHP�3HUIRUPDQFH. Wat. Sci. Tech., 22(1/2)  419 -430. 

**SUTTON, P. M., and MISHRA, P. N. (1991)�%LRORJLFDO�)OXLGL]HG�%HGV�IRU�:DWHU�DQG�:DVWHZDWHU 7UHDWPHQW��$�
6WDWH�RI�WKH�$UW�5HYLHZ. Wat. Environ. Tech., August 52-56. 

***RUSTEN, B., ODEGAARD, H., LUNDAR , A., (1992) Wat. Sci. Tech., 26(3-4) 703. 
 

-   dificuldade para separação do meio e controle do biofilme; 

-   deficiência no controle apropriado da altura de leito; 

-   alta sensibilidade do sistema de distribuição ao entupimento; 

-   incerteza relativa no controle da estabilidade da fluidificação (requer-se velocidade de 

fluidificação alta e constante). 

 Em reatores de leito móvel e filme fixo, os nutrientes para o crescimento 

microbiano são transportados primeiramente da fase líquida para a superfície do biofilme, e 

então são transportados para as regiões interiores do biofilme via difusão e advecção. As 

taxas de transporte de massa limitantes controlam a performance desse tipo de reator 

(Beyenal & Tanyolaç, 1997). 

 Outra variante importante dessa configuração de reatores, que tem grande influência 

em sua performance, é o tipo de material suporte utilizado. O tipo de mais comum de 

material suporte utilizado para reatores de leito móvel e filme fixo é a areia. No entanto, 

materiais poliméricos, como o polipropileno (Sokól & Halfani, 1999), poliestireno (van 

Benthum HW�DO., 2000) e poliuretano (Kim HW�DO. 2002),  vêm ganhando espaço atualmente 

por oferecerem vantagens como padronização das dimensões e facilidade de obtenção, no 

entanto ainda constituem alternativas de custo elevado. 

Rusten HW�DO� (1992*** apud Sokól & Halfani, 1999) utilizaram suporte de biomassa 

confeccionado em etileno em bioreator utilizado para tratamento de efluentes de uma 

fábrica de laticínio e uma indústria alimentícia. 

  Com esse suporte, verificaram melhora considerável na eficiência do sistema, em 

comparação com a eficiência obtida em um bioreator utilizando areia como suporte. A 

carga aplicada à biomassa foi relativamente baixa e praticamente constante. 

  O entupimento e os caminhos preferenciais da manta foram eliminados através da 

intensiva movimentação das partículas, sendo que as colisões partícula-partícula e 

partícula-parede permitiram a retirada do excesso de biomassa. 

  As Tabelas 3.3 e 3.4 apresentam informações sobre as características do biofilme e 

do material suporte, o desempenho (eficiência), e alguns parâmetros de projeto para 

reatores de leito móvel e filme fixo. 
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Tabela 3.3 – Algumas características típicas de reatores anaeróbios de Leito Móvel e Filme Fixo. 
 

;<= >? @A @ B ; >A CD E BA @ F< ? E CA < B

G >H

IJK ? L >M N OQP R S
G BA B G ; @A T F ;< G B F? >

F E= >A ; @ @U < >V < WX @ F @ V < G< YZ G< B ;? [
I\ S

; @ X = @A B ; EA B

X ]? < B I^ G S B E ; >A @ F

REATOR ANAERÓBIO  DE 
LEITO FLUIDIFICADO 
/EXPANDIDO  (9 L) 

ESGOTO SANITÁRIO 
(decantado) 2,4 

PARTÍCULAS DE  PVC 

φ  0,5 mm 
95% (DQO) 5 22 Jewel _ `a b

., 1981* 

REATOR ANAERÓBIO  DE 
LEITO FLUIDIFICADO  
ESCALA PILOTO 

VARIOS TIPOS DE 
ESGOTO  

 

3 a  24 
 

 
90% (DQO) 7,2 a 67 35 Hickey & Owens, 1981** 

REATOR ANAERÓBIO  DE 
LEITO FLUIDIFICADO  
ESCALA DE LABORATÓRIO 

ESGOTO SINTÉTICO 0,8 a 4,8 
 

80%  (DQO) 0,33 a 6 10 a 30 Switzenbaun & Danskin, 
1981** 

REATOR ANAERÓBIO  DE 
LEITO FLUIDIFICADO  
ESCALA DE LABORATÓRIO 

ESGOTO DE 
INDÚSTRIA DE 

LATICÍNIOS 
5 a 38 

 
70 – 90% (DQO) 2,4 a 15,1 15 a 35 Boenig & Larsen, 1982** 

REATOR ANAERÓBIO  DE 
LEITO FLUIDIFICADO  

ESGOTO SINTÉTICO  
(base de extrato de carne) 0,96 a 6,25 

 
70 % (DQO) 

 
20 a 37 Bull _ `a b

., 1982** 

REATOR ANAERÓBIO  DE 
LEITO FLUIDIFICADO 
/EXPANDIDO  (4 L) 

ESGOTO SINTÉTICO  
(base de extrato de carne) 4,6 

SÍLICA 

φ  0,22 mm 
90% (DQO) 12 37 Bull _ `a b

., 1983* 

REATOR ANAERÓBIO  DE 
LEITO FLUIDIFICADO 

ESGOTO SANITÁRIO 
SINTÉTICO 

200 a 2000 
mg/l COT areia 90%  (COT) 0,5 a 8 15 a 35 Elmaleh _ `a b

, 1984 

REATOR  ANAERÓBIO DE 
LEITO EXPANDIDO EM 
ESCALA PILOTO 

DESPEJOS LÍQUIDOS 
DE INDÚSTRIA DE 

TECIDOS 
1,2 a 24,2 

 
70 a 90% (DQO) 4,8 a 48  Rockey & Forester, 1985** 

REATOR ANAERÓBIO  DE 
LEITO FLUIDIFICADO 
/EXPANDIDO  (1,5  L) 

ESGOTO SINTÉTICO  
(base de glicose) 5,8 - 108 

CAG 

φ  0,6 mm 
75 -98% (DQO) 4,5 a 8 35 Shieh _ `a b

., 1985* 

REATOR ANAERÓBIO  DE 
LEITO FLUIDIFICADO ESGOTO SANITÁRIO 2,9 

 
95 % (DQO) 

  
Forester _ `a b

., 1986** 

      

 

        

continua 
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Tabela 3.3 (continuação) – Algumas características típicas de reatores anaeróbios de Leito Móvel e Filme Fixo. 

;<= >? @A @ B ; >A CD E BA @ F< ? E CA < B

G >H

IJK ? L >M N OQP R S
G BA B G ; @A T F ;< G B F? >

F E= >A ; @ @U < >V < WX @ F @ V < G< YZ G< B ;? [
I\ S

; @ X = @A B ; EA B

X ]? < B I^ G S B E ; >A @ F

REATOR ANAERÓBIO  DE 
LEITO FLUIDIFICADO 
EXPANDIDO   (4 L) 

ESGOTO SINTÉTICO  
(base de extrato de carne) 4,5 

Areia 

φ  0,22 mm 
90% (DQO) 13 37 Stronach _ `a b

., 1986* 

REATOR ANAERÓBIO  DE 
LEITO FLUIDIFICADO PARA 
DESNITRIFICAÇÃO 

EFLUENTE 
CLARIFICADO DE 

SISTEMA DE AERAÇÃO 
PROLONGADA 

10,1 a 22,3 
kgN-NO3/ 

m3.d 

 

70 a 96 % (N-NO3) 0,05 a 0,10 

 

Mulcany & Shieh, 1987 

REATOR ANAERÓBIO  DE 
LEITO FLUIDIFICADO  

ESGOTO SINTÉTICO  
(base de leite em pó) 40 a 45 Areia φ 0,3 a 0,5 mm 70 % (DQO) 6 

 

Denac & Dunn, 1988** 

REATOR ANAERÓBIO  DE 
LEITO FLUIDIFICADO (10,9 L) 

ESGOTO SANITÁRIO 
SINTÉTICO 13,6  

Areia φ 0,42 a 0,149 mm  c _ ` da efg a _ `a  g hc _ ` da efg h ij i b bk eg hc _ ` da efg a jl i ea  g h 

75% (DQO) 
 

25%  (NTK) 
1,6    23 Campos, 1989 

REATOR ANAERÓBIO  DE 
LEITO FLUIDIFICADO 
/EXPANDIDO  (1,4 L) 

ESGOTO SANITÁRIO 8,3 
Arlita 

φ  0,21 – 0,5 mm 
76% (DQO) 2,2 15 Sanz & Polanco, 1990* 

REATOR ANAERÓBIO  DE 
LEITO FLUIDIFICADO/ 
EXPANDIDO  (0,54 L) 

ESGOTO SANITÁRIO 10,4 
TIJOLO MOÍDO 

φ  0,14 – 0,28 mm 
72% (DQO) 1,3 10 Sanz & Polanco, 1990* 

REATOR ANAERÓBIO  DE 
LEITO FLUIDIFICADO ESGOTO DE VINHAÇA 9 a 36 Sepiolita 71 a 82 (DQO) 12 a 48 

 

Balaguer _ `a b

., 1992** 

REATOR ANAERÓBIO  DE 
LEITO FLUIDIFICADO 

ESGOTO SINTÉTICO  
(base de acido acético) 

30 kg COT / 
m3 .dia 

Esferas de Celite R 633 
Methanosaeta sp 97 % 

  

Hsu & Shieh, 1993** 

REATOR ANAERÓBIO  DE 
LEITO FLUIDIFICADO 

ESGOTO SINTÉTICO 
(base de glicose) 5,5 a 40 

 

74 % 1,4 a 5,2 

 

Therezo, 1993 

continua 27 
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Tabela 3.3 (continuação) – Algumas características típicas de reatores anaeróbios de Leito Móvel e Filme Fixo. 
 

;<= >? @A @ B ; >A CD E BA @ F< ? E CA < B

G >H

IJK ? L >M N OQP R S
G BA B G ; @A T F ;< G B F? >

F E= >A ; @ @U < >V < WX @ F @ V < G< YZ G< B ;? [
I\ S

; @ X = @A B ; EA B

X ]? < B I^ G S B E ; >A @ F

REATOR ANAERÓBIO  DE 
LEITO EXPANDIDO (8,5 L) ESGOTO SINTÉTICO 20,0   

Carvão Ativado Granular 

(CAG) φ 14 a 20 mesh  c _ ` da efg a _ `a  g h 
80% (DQO) 

 8   37 Fang & Chui, 1994 

REATOR BIOLÓGICO DE 
LEITO MÓVEL E FILME FIXO 
(3,8 m3) 

ESGOTO PRÉ-
NITRIFICADO 

0,6  
 

 
80% (NOx-N) 

 
13 - 20 Chudoba _ `a bnm ,1998 

REATOR ANAERÓBIO  DE 
LEITO EXPANDIDO (2,83 L) ESGOTO SINTÉTICO 

 “ Biolite”   

φ 0,3 mm  c _ ` da efg a _ `a  g h 

   

Hidalgo    _ `a b

, 1999 

REATOR ANAERÓBIO DE 
LEITO EXPANDIDO* (32 m3) ESGOTO SANITÁRIO 5,96  

Carvão Ativado Granular 

(CAG) φ 2,09 mm  c _ ` da efg a _ `a  g h 

71% (DQO) 
 

57% (NTK) 
3,2   26 Mendonça, 1999 

REATOR ANAERÓBIO  DE 
LEITO FLUIDIFICADO (10,0 L) 

 
2-35  

Sepiolita 

φ  0,46mm 
 5-18 31 Diez e `a bnm o  1999 

REATOR ANAERÓBIO  DE 
LEITO FLUIDIFICADO (58,5 L) 

VÁRIOS TIPOS DE 
ESGOTO 

3,4 
 

Areia de praia 
 

φ  0,3 – 0,4 mm 
85% (DQO) 4,8 a 12 37 Marín _ `a b

., 1999 

* Dados adaptados de THEREZO, 1993  ** Dados adaptados de SILVA, 1995  
    TDH: tempo de detenção hidráulica.            
     COV: carga orgânica volumétrica. 
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Tabela 3.4 – Algumas características típicas de reatores aeróbios de Leito Móvel e Filme Fixo. 

 

;<= >? @A @ B ; >A CD E BA @ F< ? E CA < B G >H

IJK ? L >M N OQP R S

G BA B G ; @A T F ;< G B F

? > F E= >A ; @ @

U < >V < WX @ F

@ V < G< YZ G< B ;? [
I\ S

; @ X = @A B ; EA B

X ]? < B I^ G S B E ; >A @ F

REATOR DE LEITO 
FLUIDIFICADO EM ESCALA 
PILOTO 

ESGOTO MUNICIPAL vazão 
150 A 300 m3/d 

 90% (DQO) 
 

90% (NTK) 

  

Jeris _ `a bnm o  1977* 

REATOR DE LEITO 
FLUIDIFICADO EM ESCALA 
PILOTO 

ÁGUA RESIDUÁRIA 
SINTÉTICA 10 Partículas de tijolo 

moído 7 a 30%(DQO) Independen-te 
do TDH 

 

Grasmick _ `a b

., 1981** 

REATOR DE LEITO 
FLUIDIFICADO PARA 
NITRIFICAÇÃO 

EFLUENTE 
AMONIFICADO 5 kg N/m3/d 

Areia p i `j fg f qf ea g  e p i `j f ra l ` _ j  
70% (N-NH4) 1,9 

 

Deboosere _ `a b

., 1984** 

REATOR DE LEITO 
FLUIDIFICADO PARA 
NITRIFICAÇÃO 

EFLUENTE DE 
FILTRO ANAERÓBIO 

0,35kgDQO/SSV.dia 

0,15 kgN-NH4/SS.dia 

 95% (DQO) 
 

97% (NTK) 

  

Lu _ `a b

., 1984** 

REATOR DE LEITO 
FLUIDIFICADO 

EFLUENTE DE 
INDÚSTRIA DE 
PRODUÇ. AÇO 

 
Areia 

φ 0,48 mm 
 

90% (NTK) 16 

 

Nutt _ `a b

., 1984* 

REATOR DE LEITO 
FLUIDIFICADO EM ESCALA 
PILOTO 

ESGOTO SINTÉTICO 
(base de glicose) 10 kg COT / m3 .dia Areia 90% (COT) 1 

 

Ryhiner _ `a b

., 1988** 

REATOR AERÓBIO  DE LEITO 
FLUIDIFICADO 
 (9,5 L) 

ESGOTO SANITÁRIO 
SINTÉTICO 0,6 a 4,2  

Areia φ 0,59 a 0,42 mm 

Protozoários, 
Microrganismos 

filamentosos, Rotíferos 

91,7 a 98%  (DQO) 
 

61 a 78,3% (NTK) 
1,3 a   4,5  23 Campos, 1989 

REATOR DE LEITO 
FLUIDIFICADO EM ESCALA DE 
BANCADA 

ESGOTO SINTÉTICO 
(base de amido de milho) 1,05 a 18,6 Areia 

90% (DQO) 
 

90% (NTK) 
 

2 a 10 

 

Shieh & Li, 1989** 
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Tabela 3.4 (continuação) – Algumas características típicas de reatores aeróbios de Leito Móvel e Filme Fixo. 

;<= >? @A @ B ; >A CD E BA @ F< ? E CA < B G >H

IJK ? L >M N OQP R S

G BA B G ; @A T F ;< G B F

? > F E= >A ; @ @

U < >V < WX @ F

@ V < G< YZ G< B ;? [
I\ S

; @ X = @A B ; EA B

X ]? < B I^ G S B E ; >A @ F

REATOR AERÓBIO  DE LEITO 
FLUIDIFICADO 
 (9,5 L) 

ESGOTO SANITÁRIO 
SINTÉTICO 

0,33 a 0,47 
 kg NTK/m3.d 

Areia φ 0,59 a 0,42 mm 

Protozoários, 
Microrganismos 

filamentosos, Rotíferos 

20 a 75% (NTK) 1,4 a  1,9  16 – 29,5 Barros, 1989 

REATOR AERÓBIO  DE LEITO 
FLUIDIFICADO (16 m3) 

ESGOTO SANITÁRIO 

  
Antracito granulado 

φ  = 0,8 mm 

56  – 73% 
85 – 95 % 7,4 ~25 Hosaka _ `a b

, 1991 

REATOR DE LEITO 
FLUIDIFICADO EM ESCALA 
PILOTO (8,3 L) 

ESGOTO SANITÁRIO 
SINTÉTICO 6,8 a 24,5 

OSBG - 2,7 mm 
(Optimized Support for 

Biological Growth) 
55 a 83 % 0,17 a 0,5 

 

Tavares e Sant’anna Jr, 1992** 

REATOR ANAERÓBIO/AERÓBIO  
DE LEITO FLUIDIFICADO (5,3 m3) ESGOTO SANITÁRIO 1,2 (DQO) 

0,2 (NTK) 

Pedra pomis pulverizada 

φ  = 0,35 – 0,43 mm 

80% (DQO) 
80% (NTK) 

95% (Namon) 
18 

 
Fdez-Polanco _ `a b

., 1994 

REATOR ANAERÓBIO  DE LEITO 
FLUIDIZADO    E TANQUE DE 
AERAÇÃO (15,7 L) 

ESGOTO SINTÉTICO 3,43  

  
95% (DQO) 
75% (NTK) 

 

4*** 8 a 16 Shimizu _ `a b

., 1994 

BIOREATOR  DE LEITO 
FLUIDIZADO TRIFÁSICO 
 (1,269 L) 

ESGOTO SINTÉTICO 4 a 12,4  

Poliestireno 

φ 2,38 mm 

 

54 – 70% (DQO) 
 1  6 Toledo _ `a bnm , 1997 

 

* Dados adaptados de BARROS, 1989; 
** Dados adaptados de SILVA, 1995; 
*** Tempo de detenção hidráulica total do sistema. 
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  A maioria dos sistemas aeróbios e anaeróbios de tratamento de águas residuárias, 

tais como: UASB; reator de leito fluidificado; e de recirculação interna; utilizam partículas 

em suspensão. Estes sistemas podem apresentar tanto partículas de crescimento auto-

imobilizadas, suspensas no meio líquido, como em grânulos; ou aderidas a um material 

suporte. 

  A capacidade de conversão destes reatores é determinada pela quantidade de 

biomassa ativa imobilizada e pela área interfacial entre o biofilme e o meio líquido 

(Gjaltema HW�DO�, 1997). 

  Como citado anteriormente, diversos autores consideram como biofilmes, tanto as 

associações microbianas de crescimento suspenso (auto-imobilizadas), como as que se 

desenvolvem aderidas a algum tipo de superfície (por exemplo, material suporte).  

  No presente trabalho, considerou-se biofilmes, apenas os consórcios microbianos de 

crescimento aderido (aeróbios, anaeróbios e anóxicos); denominando, grânulos e flocos, as 

associações microbianas com crescimento suspenso no meio, ou seja, sem estarem aderidas 

a qualquer material suporte adicionado ao sistema para este fim.    

 

a) Grânulos: 
 

  Nos sistemas de tratamento de águas residuárias, os consórcios de microrganismos 

desempenham papel fundamental. Esses consórcios podem ocorrer na forma de grânulos, 

nos reatores do tipo USB, nos quais os microrganismos são auto-imobilizados para formar 

colônias em que a interação entre eles é fundamental, sendo que os subprodutos do 

metabolismo dos organismos das camadas mais externas são metabolizados pelos 

organismos das camadas subseqüentes, no sentido do interior do grânulo. 

  O processo de granulação nos reatores UASB ainda é tema muito discutido pelos 

pesquisadores. Lettinga (1996) acredita que a granulação seja um processo natural, que 

pode ocorrer em sistemas nos quais existam substratos solúveis em reatores operados com 

fluxo ascendente. Segundo esse autor, para se compreender o processo de granulação deve-

se considerar: 
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-   materiais suportes inertes orgânicos e inorgânicos assim como agregados de bactérias 

devem estar presentes no lodo; 

-  matéria finamente dispersa, incluindo matéria bacteriana viável, será carreada do 

sistema quando as velocidades ascensionais do líquido e do gás aumentarem. Dessa 

forma a formação de filme ou agregados será incentivada; 

 -  o tamanho dos agregados ou a espessura do biofilme é limitado, dependendo das forças 

intrínsecas e externas, como atrito; 

 -  os grânulos gradualmente vão amadurecendo, e como resultado desse amadurecimento, 

irão desaparecendo os grânulos de característica filamentosa, tipicamente 

predominantes nos estágios iniciais do processo de granulação, dando lugar aos 

grânulos de forma mais arredondada (Lettinga, 1996). 
 

  Segundo Lettinga (1996), lodo granulado com excelente compacidade pode ser 

obtido de organismos metanogênicos e acetogênicos de crescimento lento, constituindo 

processo de granulação lento, porém eficiente; enquanto que organismos acidogênicos, de 

crescimento mais rápido, produzem lodos com características mais floculentas. 

  Estudos de Verstraete (1991) reportam que os grânulos podem ser formados por 

associações microbianas, utilizando-se de uma variedade de substratos como glicose, 

acetato, etanol, e propionato; e que os consórcios granulares provavelmente são favorecidos 

pelo aumento de suprimento de substrato, pois se o reator permanecer estático (sem receber 

substrato), o crescimento granular, passa gradativamente a ser um crescimento disperso. 

Portanto, para que sejam obtidos grânulos com velocidade de produção celular suficiente 

para compensar suas perdas no efluente, e com resistência suficiente para resistir às forças 

de atrito, deve-se suplementar no reator, substratos com altos níveis energéticos. 

  Para Guiot e colaboradores (Giot HW� DO., 1988), o aumento na atividade e a 

proliferação dos grânulos são provavelmente causados pelo aumento da atividade 

enzimática da célula e pela concentração de células viáveis por unidade de biomassa. Com 

base nos resultados obtidos em seus ensaios, os pesquisadores observaram que a 

suplementação de metais traço e a alimentação com etanol promoveram um aumento 

preferencial no crescimento das arqueas metanogênicas acetoclásticas, o que resultou em 

aumento no processo de granulação. 
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  O processo de granulação ocorre muito bem com organismos de crescimento lento, 

tais como microrganismos redutores de sulfato, nitrificantes e oxidantes de sulfito, usando 

sistemas reatores tipo USB. Para organismos desnitrificantes de crescimento mais rápido, a 

granulação foi demonstrada no começo dos anos 80 (Lettinga HW�DO., 1980* apud Lettinga HW�
DO���1997), mas os grânulos eram mais flocos do que grânulos. 

  O desenvolvimento e a velocidade do processo de granulação, bem como as 

características do lodo granular formado dependem das características básicas dos 

organismos envolvidos tais como a sua velocidade de crescimento, velocidade de 

decaimento e morte, sua morfologia, especificidade do substrato, hidrofobicidade, carga da 

superfície, e habilidade de produzir polímeros específicos.  

  Todos estes fatores são, de alguma maneira, importantes, mas isto se aplica 

especialmente ao efeito da taxa de crescimento e taxa de decaimento e morte dos 

organismos. O crescimento lento de organismos acetogênicos e metanogênicos proporciona 

lodo granular compacto e excelente, o que não ocorre para o crescimento relativamente 

rápido dos organismos acidogênicos, no entanto até mesmo a granulação pode ocorrer em 

associações contendo estes microrganismos. Entretanto, a chance do desenvolvimento de 

grânulos floculentos é alta em culturas meramente acidogênicas (Lettinga HW�DO���1997). 

  O processo de granulação pode ser iniciado pela aderência das bactérias à matéria 

inerte ou precipitados inorgânicos (Dolfing, 1986**; Mahony HW�DO., 1987*** apud Banik HW�
DO���1997). A aglomeração das bactérias pode resultar também de interações físico-químicas 

entre elas (Characklis, 1981**** apud Banik HW�DO���1997). 

  Para Schügerl (1997), não é necessário material suporte para a formação do lodo 

granulado. Entretanto é difícil de controlar o tamanho dos grânulos de microrganismos 

anaeróbios, pois, devido à sua baixa estabilidade quando formados em ambientes com 

baixas tensões de cisalhamento eles podem ser facilmente destruídos.  
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  Por outro lado, grânulos grandes podem ser formados com suprimento de substrato 

insuficiente para as células, o que pode causar a lise das células e a formação de grânulos 

porosos. 

  Banik HW� DO��� (1997), consideram que microrganismos filamentosos tenham 

importante papel na ligação dos componentes do grânulo ou na junção do núcleo. Caso os 

grânulos formados não sejam compactos e não apresentem boas propriedades de 

sedimentação, pode ocorrer o carreamento destes para fora do reator.  

  Kosaric HW� DO.,(1990*) e Alphenaar HW� DO. (1993**apud Yoda & Nishimura, 1997) 

acreditam que a flotação do lodo granular é causada pelas forças de empuxo devido ao 

fenômeno de que o biogás é aprisionado nos espaços ocos do núcleo dos grânulos. 

Acredita-se que esses espaços ocos sejam criados pelo decaimento e a lise dos 

microrganismos situados no núcleo devido à depleção do substrato.  Flotação do lodo 

granular significa perda de biomassa ativa, e pode levar ao mau funcionamento em reatores 

UASB. 

  Para Yoda & Nishimura (1997), uma explicação mais plausível, é a de que os 

particulados orgânicos contidos nas águas residuárias ou nas células das bactérias 

acidificantes que são aprisionadas nos grânulos na fase inicial de formação do grânulo, 

sejam degradadas lentamente para criar uma cavidade. 

  É esperado que os grânulos fiquem menos resistentes à tensão de cisalhamento 

quando eles ficam maiores devido aos espaços ocos, e com isso tenham tendência a quebrar 

ou desintegrar em pedaços pequenos. 

  No entanto, Pereboom (1994*** apud Yoda & Nishimura, 1997) reportou que os 

grânulos não são quebrados ou desintegrados por forças de cisalhamento externas elevadas, 

ou produção interna de gás. Ele observou que, em situações de atrito elevado, somente 

partículas finas foram geradas.  

  Para Campos (1989), a tendência de flotação dos grânulos aumenta com o aumento 

de seu tamanho. A flotação é causada pelas forças de empuxo derivadas das bolhas de gás 

aprisionadas em espaços vazios criados no núcleo ou entre camadas dos biofilmes. 
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  Yoda & Nishimura, (1997) constataram que tendência de flotação dos grânulos 

decresceu quando se adicionou Fe aos reatores devido à acumulação de FeS nos grânulos. 

Considerou-se que o FeS tem efeitos positivos no fortalecimento das forças de ligação entre 

as camadas do biofilme, prevenindo então a flotação. No entanto o grau de acumulação de 

FeS é influenciado pelo tipo de substrato. 

 

b) Biofilmes 

  Nos consórcios denominados de biofilmes, o crescimento das colônias se dá através 

da fixação dos microrganismos em materiais suporte inertes colocados nos reatores tanto 

aeróbios quanto anaeróbios e anóxicos, ocorrendo um processo de degradação dos 

compostos semelhante ao ocorrido nos grânulos, porém, com eficiência maior, pois a 

espessura das camadas formadas é menor, facilitando a transferência de massa do substrato 

para os microrganismos. 

  Biofilmes são ambientes muito complexos, que apresentam dificuldade para ser 

caracterizados pelas técnicas analíticas tradicionais utilizadas na microbiologia (Ward HW�
DO�� 1992* apud Bishop, 1997). 

  Nos reatores de leito móvel e filme fixo, os consórcios de microrganismos ocorrem 

através da formação de biofilmes sobre a superfície porosa do material suporte utilizado. As 

características do biofilme dependem não só das propriedades específicas dos organismos 

envolvidos, mas também das propriedades do material suporte ao qual os organismos se 

fixam (Schügerl, 1997). 

Em leitos fluidificados, a concentração de sólidos é geralmente alta. As células 

são demasiadamente pequenas e têm baixa densidade (próxima à da água), para manterem-

se no interior do reator. Portanto apenas os agregados celulares ou células imobilizadas 

podem estar suspensos no líquido sem serem carreados com o efluente. 

  As formas mais comuns de formação de biofilmes em materiais suporte são 

apresentadas abaixo (Schügerl, 1997): 

-  fixação de microrganismos na superfície de um material suporte, por exemplo, areia 

(processos aeróbios e anaeróbios); 

-  colonização de materiais suporte porosos pelos microrganismos, por exemplo, carvão 

ativado e polímeros; 
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  A fixação na superfície de um material suporte é fácil, porém não é possível  

quando se tem altas tensões de cisalhamento. Sob baixas condições de tensões de 

cisalhamento a espessura do biofilme aumenta e o desprendimento do biofilme ocorre com 

os microrganismos aeróbios assim que as células fixadas diretamente na superfície do 

material suporte morrem pela falta do suprimento de oxigênio. Com microrganismos 

anaeróbios o crescimento descontrolado do biofilme pode causar o entupimento do 

escoamento e a redução da qualidade de expansão do meio. 

  A colonização de materiais suporte porosos permite imobilizações estáveis. No 

entanto a colonização excessiva desses materiais porosos causa aumento na resistência de 

transferência de massa para dentro dos poros e formação de biofilme espesso na superfície 

do material, o que novamente prejudica a viabilidade das células e a qualidade da 

fluidificação (Schügerl, 1997). 

  A forma como se dá a colonização e a duração da fase de aderência dos 

microrganismos, são fatores importantes que irão determinar as características do biofilme.  

  Para Tijhuis HW� DO� (1994*apud Apilánez HW� DO��� 1998) a colonização inicial da 

superfície ocorre nas cavidades do material suporte as quais devem apresentar superfície 

áspera, favorável para este desenvolvimento. Essa colonização ocorre muito mais 

rapidamente que o tempo total necessário para a formação do biofilme. 

  Fox HW�DO� (1990** apud Mendonça, 1999) acreditam que o crescimento do biofilme 

inicia-se nas camadas “ profundas”  junto ao material suporte, nas quais os microrganismos 

estão protegidos das forças cisalhantes, passando então a ocupar as camadas mais externas, 

sujeitas a forças cisalhantes maiores, e juntando-se com as camadas vizinhas até que toda a 

superfície do material suporte esteja coberta pelo biofilme. 

  Esta fase de crescimento pode ser dividida em duas etapas, a primeira delas com um 

crescimento logarítmico, e outra com uma taxa de acumulação do biofilme constante, a 

qual continua até seu desprendimento parcial, e até que seja atingido regime de equilíbrio 

dinâmico aparente da espessura do filme (Apilánez HW�DO���1998). 

  A duração da fase de aderência depende de fatores como natureza do suporte e sua 

superfície de carga, e natureza e  concentração do substrato. 
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  De acordo com van Loosdrecht HW�DO, (1990*apud Mendonça, 1999), a fixação dos 

microrganismos ocorre em 4 etapas, as quais estão esquematizadas na Figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 - Seqüência de etapas da colonização de microrganismos na interface 
sólido/líquido. 

 Fonte: van Loosdrecht HW�DO, 1990* apud Mendonça, 1999.  

 

 Araki e Harada (1994) observaram que com o decréscimo da velocidade ascensional 

imposta, houve aumento da densidade do biofilme. 

  A taxa de carregamento do substrato na superfície do biofilme, as condições 

hidrodinâmicas do reator e os tipos de organismos envolvidos na degradação da matéria 

orgânica influenciam no processo de formação do biofilme, por isso, é de fundamental 

importância a avaliação da atividade e da população microbiológica dos biofilmes (van 

Loosdrecht HW�DO, 1995). 

  Após atingir a espessura desejada, os biofilmes devem apresentar condições 

favoráveis à transferência de massa do substrato presente no meio líquido para o interior do 

biofilme, que está relacionada diretamente com essa espessura. 
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 Para Characklis & Marshall (1990*apud Bishop, 1997), é extensamente reconhecido 

que a difusão no biofilme é influenciada pela densidade do filme, idade, espessura, 

porosidade, presença de microrganismos filamentosos, especialização microbiana e 

interações eletrostáticas.  

  A maioria dos autores que efetuam pesquisas com biofilmes aeróbios considera que 

estes crescem formando camadas, e que as camadas mais externas geralmente são 

compostas de organismos aeróbios heterotróficos de crescimento rápido, que são 

responsáveis pela degradação da matéria orgânica, e em uma camada mais interna residem 

os microrganismos de crescimento mais lento, responsáveis pela nitrificação, utilizando-se 

do CO2 produzido no metabolismo dos organismos da primeira camada. 

  Alguns autores ainda consideram uma camada mais profunda, na qual o oxigênio 

não chega, e, portanto, desenvolvem-se microrganismos anaeróbios, o que raramente 

acontece em reatores de Leito Móvel e Filme Fixo, pois a espessura do biofilme é 

relativamente pequena, facilitando a transferência de massa e de oxigênio para seu interior. 

    Bishop (1997) afirma que, em biofilmes aeróbios, as populações nitrificantes 

encontram-se geralmente nas camadas mais profundas, nas quais o oxigênio ainda está 

presente para a nitrificação, porém onde elas não têm que competir por espaço com 

heterótrofos de crescimento mais rápido, os quais estão presentes em número maior, 

próximos à superfície do biofilme.  

  De acordo com Bishop (1997), dentro do biofilme existe uma gama de população 

que muda com a profundidade da camada de biofilme. Na interface meio-líquido/biofilme, 

existe multiplicação ativa de células devido à alta concentração de substrato presente. Na 

superfície de fixação, o substrato pode tornar-se limitante, resultando no decaimento 

endógeno. Quando isso ocorre,  massa de biofilme pode ser “ perdida”  pela erosão da 

superfície do biofilme devido ao cisalhamento provocado pelo escoamento do líquido, ou 

pelo desprendimento do biofilme da superfície fixada, devido à raspagem. 

Sistemas de biofilmes têm diversas vantagens sobre sistemas de lodos ativados 

convencionais, incluindo: a habilidade de sustentar uma variedade de populações 

microbianas em vários locais no interior do biofilme, os quais podem degradar diferentes 

substratos orgânicos; e a habilidade seqüestrante da substância polimérica produzida pelas 

células denominada JO\FRFDO\[ que envolve os microrganismos e os protege das 

substâncias tóxicas.  
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Este conceito de nichos biológicos no biofilme foi mostrado ser verdadeiro para 

microrganismos nitrificantes. (Zhang & Bishop, 1994; Zhang HW� DO��1994** apud Bishop, 

1997). 

  Entender a complexa operação dos biofilmes é essencial para a otimização racional 

do projeto e operação de reatores de biofilmes. Isso inclui compreensão da estrutura de um 

biofilme, da cinética de biodegradação ocorrida dentro do biofilme e do impacto da 

estrutura do biofilme na cinética da degradação (Bishop, 1997). 

  Realizando amplo levantamento bibliográfico, Bishop (1997) observou que 

pesquisas recentes têm mostrado que a penetração do oxigênio é altamente variável, 

dependendo de fatores como a concentração de oxigênio dissolvido no meio líquido, a taxa 

de carregamento orgânico, os tipos de microrganismos presentes, a presença de compostos 

tóxicos e a estrutura física do biofilme. 

  Yu & Bishop (1998) confirmaram que a zona aeróbia ocorre somente na camada 

superficial próxima da superfície do biofilme. Abaixo da zona aeróbia foi detectado sulfeto 

total dissolvido usando-se microeletrodo de sulfeto, sendo que qualquer forma de sulfeto 

total dissolvido a este pH (neutro) é produto da redução biológica do sulfato, que ocorre por 

via anaeróbia. 

Os resultados deste estudo experimental evidenciaram a estratificação e puderam ser 

associados às mudanças de potencial redox em biofilmes através das seguintes observações: 

(1) Neste biofilme aeróbio, a oxidação aeróbia se deu somente em uma camada superficial 

de aproximadamente 550µm próximo da superfície, e as seções mais profundas do biofilme 

eram de fato anaeróbias. A redução do sulfato ocorreu em zona anaeróbia, mesmo com 

baixa concentração de sulfato no volume da solução. (2) O potencial redox decresceu 

rapidamente de valor positivo para negativo, numa banda estreita de 50 µm próxima da 

interface entre a zona aeróbia e a zona de redução do sulfato. O decréscimo do pH também 

foi observado (Yu & Bishop, 1998). 

  Medidas com microeletrodos de perfis de amônia e nitrato associadas com a 

quantificação das populações nitrificantes em micro-seções do biofilme mostraram que a 

maior parcela da nitrificação ocorrida no biofilme se deu a aproximadamente 100µm 

abaixo da interface biofilme/meio liquido (Bishop, 1997). 
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A estrutura interna dos biofilmes formados em reatores biológicos de tratamento de 

águas residuárias ainda é pouco conhecida. Existem muitas evidências indicando que 

biofilmes “ maduros”  podem ser considerados como se estivessem em crescimento 

contínuo, entretanto heterogeneamente estratificados com a profundidade. Existem também 

evidências recentes indicando que pelo menos alguns biofilmes crescem em formato muito 

mais heterogêneo, com uma estrutura apresentando diversos canais. As implicações do 

arranjo estrutural desenvolvido pelo biofilme no transporte de massa do substrato e dos 

nutrientes para o interior do biofilme, e o impacto concomitante na cinética de 

biodegradação são significantes. 

É necessário esforço de pesquisa intensivo para determinar qual estrutura de 

crescimento é correta, e qual o impacto prático que tem o crescimento agrupado na 

modelação cinética (Bishop, 1997). 

Nos biofilmes anaeróbios, acredita-se também que haja estratificação em sua 

estrutura, havendo diversas evidências em diferentes pesquisas de que as camadas formadas 

apresentam diferentes colônias de microrganismos, sendo que os heterótrofos de 

crescimento rápido, como as bactérias acidogênicas se instalam na camada mais externa do 

biofilme, enquanto que as acetogênicas e as arqueas metanogênicas são encontradas em 

camadas mais profundas do biofilme, semelhante ao processo de estratificação verificado 

nos grânulos. 

O desenvolvimento do biofilme é determinado pelo balanço entre crescimento e 

desprendimento. Se o balanço entre o crescimento e o desprendimento pudesse ser alterado, 

a acumulação de biomassa poderia ser consideravelmente acelerada (Gjaltema HW�DO�, 1997). 

Vários fatores podem ser apontados como causadores do desprendimento da 

biomassa das partículas suspensas, como colisões de partículas com as paredes do reator e 

entre si, tensões cisalhantes provocadas pelos “ eddies” , e pelas bolhas de gás ascendentes. 

Nos sistemas anaeróbios, a produção de gás dentro dos grânulos também pode ser causa do 

desprendimento da biomassa (Gjaltema HW�DO�, 1997). 

Van Loodsdrecht HW�DO� (1995* apud Gjaltema HW�DO�, 1997) apresentaram hipótese de 

que a razão entre a carga aplicada na superfície do biofilme e a tensão de abrasão, 

determina a estrutura do biofilme. 
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No caso de um balanço correto, são obtidos biofilmes densos e com superfície 

regular. A baixas tensões de abrasão e/ou altas taxas de carregamento aplicadas na 

superfície, o filme torna-se fofo, com poros e filamentos. Estes têm baixa velocidade de 

sedimentação e são facilmente carreados para fora do reator. Tentativas de acelerar a 

partida do reator reduzindo-se a quantidade de material suporte “ descoberto”  podem levar 

ao pobre funcionamento do reator, já que somente biofilmes fofos, fracos e floculentos são 

formados (Gjaltema HW�DO�, 1997). 

  Uma estratégia melhor pode ser a aplicação de alta concentração de material 

suporte, porém adicionando-se esse material suporte ao reator em diversos lotes, e, em 

intervalos de tempo suficientes para proporcionar a formação do biofilme sobre a parcela 

de materiais suportes adicionados anteriormente. 

  Como a tensão de abrasão de um material suporte que é coberto por uma fina 

camada de biofilme é muito menor que para um material suporte sem partículas aderidas, 

mesmo que o tamanho e a massa das partículas sejam praticamente idênticos, a abrasão 

durante a partida é mantida relativamente baixa; e alta concentração de biomassa pode ser 

obtida em um pequeno intervalo de tempo. 

  A alta concentração de partículas pode então proporcionar tensões de abrasão 

suficientemente grandes, as quais, combinadas com uma grande área superficial de biofilme 

(e assim baixa taxa de carregamento na superfície), propiciam a formação de camadas 

densas e compactas. Com isso, um reator funcionando bem e com alta concentração de 

biomassa ativa pode ser obtido (Gjaltema HW�DO�, 1997). 

  Van Loodsdrecht HW�DO., (1995 apud Gjaltema HW�DO�, 1997) afirmam que a taxa de 

carregamento orgânico na superfície não somente influencia a morfologia e a densidade do 

biofilme, mas também afeta a resistência do biofilme  

  Os biofilmes de crescimento muito rápido parecem ser mais fracos, porque a taxa de 

arraste cresce com o aumento da taxa de crescimento (Speitel & Digiano, 1987*; Tijhuis HW�
DO., 1995** apud Gjaltema HW�DO�� 1997).  
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  A resistência do biofilme é relacionada com a produção de polímeros extracelulares 

(PE), necessários para a consolidação do biofilme. A produção de polímeros extracelulares 

pode ser estimulada pelo envelhecimento do biofilme, e por baixas velocidades de 

crescimento dos microrganismos que o formam (Ferroni & Boadi, 1990* apud Gjaltema HW�
DO�, 1997). 

Assim, biofilmes de crescimento lento podem ser mais resistentes; 

conseqüentemente, durante a partida do reator a taxa de desprendimento não é 

simplesmente uma função linear do número de partículas suporte “ limpas” , e cobertas por 

biofilmes.  

Quanto mais partículas de material suporte tornam-se cobertas por biofilmes, menor 

torna-se a taxa de carregamento na superfície, e com ela, a taxa de crescimento do biofilme. 

O resultado pode ser uma relação exponencial entre a taxa de desprendimento e o número 

de partículas de material suporte “ limpas” , como foi observado por Tijhuis HW� DO. 
(1994**apud Gjaltema HW�DO�, 1997) durante a formação de biofilmes heterotróficos. 

 Zhang HW� DO. (1994) observaram diferentes espessuras do biofilme formado para 

diferentes colônias de microrganismos. Para biofilme heterótrofo, a espessura observada foi 

de 1420 µm, enquanto que para biofilme autotrófico (composto por microrganismos 

nitrificantes) a espessura observada foi de 350 µm, e para biofilme heterotrófico-

autotrófico, os autores observaram espessura de 560 µm. 

 

�����0RGHORV�0DWHPiWLFRV�
Satyro HW�DO. (1986) conceituam modelo como sendo qualquer artifício que permita 

reproduzir a realidade física de determinado sistema, no qual a dimensão e a complexidade 

do sistema e o grau de detalhe com o qual se deseja realizar o estudo podem ir desde um 

simples trocador de calor até todas as inter-relações existentes num sistema complexo de 

um processo de degradação biológica, por exemplo. 

 Anderson HW� DO. (2000), citando vários autores, afirmam que um modelo de boa 

qualidade, não apenas compreende bom entendimento dos complicados processos 

biológicos fundamentais, mas é essencial também para projeto, partida, previsão sobre a 

dinâmica e a performance, controle, e otimização do processo.   
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Para se obter sucesso em todos os quesitos apresentados anteriormente, deve-se 

dispor de modelos matemáticos complexos, e difíceis de trabalhar. Neste sentido, é comum 

aos autores que tentam modelar os processos ocorridos em seus sistemas, admitirem 

simplificações afim de que as dificuldades em monitorar o sistema, e programar os 

equipamentos que atuarão no controle dos processos sejam minimizadas.  

 Faz-se necessário, então, definir as simplificações possíveis de serem feitas 

preocupando-se sempre com a fidelidade conseguida pelo modelo desenvolvido em 

descrever corretamente o comportamento do sistema. 

 Os modelos matemáticos podem ser usados para descrever tanto um processo de 

degradação completo, como apenas partes do processo, como o modelo desenvolvido por 

Horn & Hempel (1998), o qual descreveu a transferência de massa e a utilização do 

substrato nas camadas mais externas de sistemas de biofilmes. 

 Algumas aplicações não requerem validação "universal" do modelo (p.ex. 

confiabilidade sobre todas as possibilidades de operação), e nestes casos, pode ser 

vantajoso implementar um modelo simples o qual descreva melhor uma região de operação 

mais limitada (Anderson HW�DO., 2000). 

 Outra aplicação importante da modelagem matemática é a utilização do modelo 

desenvolvido para um sistema em escala piloto, como ferramenta para o aumento de escala. 

Schwarz HW� DO� (1996), desenvolveram modelo para auxiliar o aumento de escala de um 

reator anaeróbio de leito fluidificado para tratamento de águas residuárias. 

 Shahalam HW� DO�� (1996) apresentaram modelo para reator de leito fluidificado 

aeróbio, relacionando biomassa suspensa e aderida, aos níveis de substrato na fase líquida, 

e à espessura do biofilme. 

 Imai & Kusuda (1996) modelaram os processos anaeróbios ocorridos em biofilme 

de reator de leito fluidificado, considerando nas equações que descrevem a cinética do 

processo, coeficientes relacionados à raspagem do biofilme, devido ao arraste provocado 

pela velocidade superficial do líquido, à presença de microrganismos “ dormentes” , e à 

produção de exopolímeros pelos microrganismos ativos. 
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Outros modelos relacionados a processos biológicos para tratamento de águas 

residuárias foram propostos por Bagley & Brodkorb (1999), Anderson HW� DO� (2000), e 

Morgenroth (2002); o primeiro descrevendo a cinética microbiana em reator anaeróbio de 

batelada seqüencial, o segundo, utilizado para o controle de sistema de lodos ativados 

operando com alternância do meio entre aeróbio e anaeróbio para promover a 

desnitrificação; e o último, utilizado para descrever as etapas da hidrólise da matéria 

orgânica particulada em reatores anaeróbios tratando esgoto. 

 Quando os processos respondem sensivelmente a mudanças em curto prazo da 

qualidade do afluente, o controle em tempo real pode ser estratégia valiosa na minimização 

dos efeitos adversos provocados por flutuações.  

O sucesso do controle em tempo real pede que modelos realísticos das respostas 

transientes da performance do processo estejam disponíveis e sejam integrados às 

estratégias de operação da unidade (Rittmann, 1989). 

� Nos casos cujos processos necessitam deste controle em tempo real (casos ideais 

para o monitoramento de ETEs), pode-se desenvolver modelos que descrevam o processo 

não apenas durante o regime de equilíbrio dinâmico aparente, mas também, em regime 

transiente. 

 Rittmann (1989) relata o processo de construção de modelos básicos para descrição 

dos processos decorridos em biofilmes no estado transiente, a fim de conseguir, a partir 

destes modelos, maior controle destes processos, podendo monitorar em tempo real as 

variações na corrente de alimentação e fazer as correções necessárias otimizando, dessa 

maneira, a operação do processo. 

 Atualmente, existem sondas multiparamétricas capazes de monitorar diversos 

parâmetros relacionados ao controle do processo, as quais podem ser acopladas a 

microcomputadores programados com rotinas de cálculo baseadas na modelagem 

matemática. O microcomputador processa os dados e manda respostas aos dispositivos de 

controle montados no local da instalação, cujas funções podem ser: abrir ou fechar uma 

válvula, adicionar algum produto químico, ou ligar um aquecedor, entre outras. 

 O uso destes recursos auxilia e facilita o aprofundamento do conhecimento para 

enriquecimento de informações, com a finalidade de desenvolver a estruturação de 

modelos. 
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Algumas estratégias e necessidades para aplicação de modelos transientes como 

parte do controle de processos em tempo real são fornecidas por Rittmann (1989). Os 

principais avanços necessários segundo o autor são: melhor entendimento quantitativo dos 

fenômenos fundamentais; desenvolvimento de equipamentos e técnicas melhoradas de 

monitoramento RQ�OLQH; e desenvolvimento de sistemas confiáveis para implementar o 

controle. 

 

�����7UDQVIHUrQFLD�GH�0DVVD�H�&LQpWLFD�GH�5HDo}HV�

A importância da compreensão dos fenômenos de transferência de massa em 

processos de degradação envolvendo microrganismos é justificada pela dependência entre a 

velocidade de transferência de massa e a velocidade com que o processo de degradação 

ocorre como um todo. 

As velocidades com que o substrato penetra no biofilme, e com que os subprodutos 

são eliminados, são determinadas por uma série de fatores, os quais serão explicados 

adiante.  

As equações utilizadas na engenharia química descrevem a transferência de massa 

em sistemas biológicos de maneira incerta. A superfície do biofilme não é fixa e estática, 

nem a estrutura do biofilme está em regime de equilíbrio dinâmico aparente, portanto, 

mesmo quando a transferência de massa em alguns reatores pode ser modelada com as 

equações conhecidas, a questão de como descrever a transferência de massa de sistemas de 

biofilmes em geral permanece (Horn & Hempel, 1998). 

Os processos de transferência de massa externos ocorridos em sistemas de 

degradação de compostos podem ser subdivididos em transferência de massa da fase gasosa 

para a fase líquida, a qual é considerada nos casos em que os microrganismos se utilizam 

do gás, no caso o oxigênio,  para efetuar o processo de degradação (processo aeróbio), 

denominada transferência de massa gás/líquido; e a transferência de massa da fase líquida 

para o interior do biofilme, a qual considera tanto o caso do gás solubilizado (oxigênio), 

quanto os substratos solubilizados ou compostos ionizados (p. ex. ácidos orgânicos, 

amônia, nitrato), que devem ser incorporados pelos microrganismos componentes do 

biofilme.  
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Atuam ainda no processo de degradação biológica, fenômenos de transferência de 

massa ocorridos no interior do biofilme, denominados de transferência intraparticular. 

No equacionamento dos fenômenos de transferência de massa, é comum aos autores 

fazerem suposições acerca das condições encontradas no meio visando simplificar a 

descrição do processo.�
 Para implementar um modelo matemático em reator aerado de biofilme, assumindo 

que a fase gasosa e a fase sólida (partículas do biofilme) estão dispersas em fase líquida, e 

que o oxigênio é transferido das bolhas de gás para o biofilme, onde as reações acontecem 

Nicolella  HW�DO. (1998), apresentaram as seguintes considerações: 

- transferência da fase gasosa para a fase líquida através da interface gás/líquido, 

assumindo ausência de resistência à transferência de massa do lado gasoso; 

- transferência da fase líquida para a fase sólida através da interface líquido/sólido, com 

resistência à transferência de massa do lado líquido; 

- reação e difusão no biofilme 

 As taxas de transferência de massa gás-líquido e líquido-sólido foram assumidas 

como sendo proporcionais à diferença na concentração de oxigênio entre as interfaces 

gás/líquido e líquido/sólido, e os fatores de proporcionalidade foram os coeficientes de 

transferência de massa. Outras simplificações assumidas por NICOLELLA HW� DO. (1998) 

foram: 
 

- as fases gasosa e líquida estavam uniformemente distribuídas no reator; 

- as fases líquida e gasosa eram idealmente misturadas; 

- as partículas sólidas eram esféricas e de tamanho uniforme; 

- o volume de gás contido na fase líquida era constante. 

- a difusividade do O2 no biofilme foi assumida como 80% da difusividade na água 
 

Alguns conceitos de velocidade de transferência de massa gás/líquido, 

líquido/sólido e transferência intraparticular são apresentados a seguir: 
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a) transferência de massa gás/líquido: 
 

 Este fenômeno ocorre no processo aeróbio de degradação, no qual o oxigênio deve 

ser provido ao meio líquido em quantidade suficiente para atender à demanda dos 

microrganismos responsáveis pelo processo, presentes no biofilme. 

 Geralmente, o oxigênio é introduzido no meio líquido na forma de pequenas bolhas 

de ar ou oxigênio puro, as quais promoverão a dissolução do oxigênio na fase líquida.  

 Os modelos usuais para transferência de oxigênio consideram que a eficiência de 

dissolução do oxigênio seja independente da atividade biológica em reatores com aspersão 

das bolhas de gás no meio, porém, a velocidade de utilização do oxigênio pelas bactérias 

depende da velocidade de utilização do substrato, que é função da concentração de 

substrato no meio líquido (Campos, 1989). 

 A velocidade de dissolução do oxigênio no meio dependerá, portanto dos fatores 

apresentados e das relações que consideram a solubilidade de gases em meio líquido, como 

a Lei de Henri, com sua constante adaptada às condições encontradas no meio em estudo. 

 Para Silva & Moraes (1997), a taxa de transferência de massa através da interface 

gás/líquido pode ser descrita como resultante da influência de três termos:  
 

-  coeficiente convectivo de transferência de massa para a fase líquida (kL); 

-  a área interfacial das bolhas de ar por unidade de volume de líquido (a); e,  

-  a diferença de concentração. 
 

 Nos reatores de leito fluidificado trifásicos, o coeficiente de convecção para a fase 

líquida e a área interfacial estão diretamente relacionados à hidrodinâmica, pois o 

coeficiente kL depende do escoamento que envolve as bolhas de gás ascendentes, enquanto 

a área interfacial está relacionada ao comportamento do sistema de bolhas, que é função das 

velocidades das fases gasosa e líquida e do tamanho e densidade das partículas.  

Sendo assim, dada a complexidade dos processos envolvidos, o coeficiente 

convectivo para a fase líquida, e a área interfacial são combinados no coeficiente 

volumétrico kLs , para facilitar a análise da transferência de massa gás/líquido. 
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Os resultados dos estudos de Beyenal & Tanyolaç (1997) mostraram que o 

coeficiente de transferência de massa kLs  aumentou com a espessura do biofilme, e com 

valores decrescentes da densidade do biofilme; contrastando com as predições das 

correlações desenvolvidas na literatura para partículas suporte “ limpas” , rígidas e não 

porosas. Este aumento pode ser atribuído ao aumento da porosidade e aspereza da 

superfície do biofilme com o aumento da espessura do mesmo. 

Os resultados obtidos por Riedel & Gimenes (1995), mostraram que a quantidade de 

gás retida no leito aumenta com a vazão de gás e diminui com a velocidade do líquido, e 

que kLs  não variou muito com a vazão de gás e aumentou com a velocidade do líquido. 

Outra observação importante dos autores foi a de que a transferência de oxigênio não é 

prejudicada pela presença das partículas, visto que os valores de kLs  numa coluna  de 

borbulhamento são bastante próximos e muitas vezes menores que os encontrados para 

reatores de leito móvel e filme fixo.  

O carregamento orgânico em reatores de leito móvel e filme fixo pode ser bastante 

elevado, o que, no caso de reatores aeróbios provoca demanda de oxigênio grande, fato que 

justifica a necessidade da aplicação de oxigênio puro nesses reatores, sobretudo quando se 

deseja promover a nitrificação conjuntamente com a remoção de matéria carbonácea. 

 Outro fator importante que influencia na transferência de massa gás-líquido é a 

geometria do distribuidor ou difusor de oxigênio no interior do reator. Malta HW�DO��(1996), 

observaram diminuição da pressão estática do gás e da potência dissipada no reator com a 

diminuição da área livre dos distribuidores (φ), e ainda notaram que o aumento da 

velocidade ascensional do gás é acentuado para valores baixos de φ. 

Malta HW� DO�� (1996) também notaram que o coeficiente de transferência de massa 

gás-líquido (kLs ) é reduzido a níveis baixos com o aumento do diâmetro dos orifícios, 

aparecendo, conseqüentemente, bolhas grandes e promovendo fenômenos de coalescência e 

possível mudança no regime de borbulhamento. 
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Journal Water Pollution Control Federation. 57 (2): 135-142. 

  

Dos distribuidores estudados por Malta HW�DO��(1996), os que apresentaram melhores 

resultados em relação ao valor de kLs , e ao consumo de energia, tinham diâmetro de orifício 

próximos a 1 mm. Este diâmetro de orifício é igual ao adotado na concepção do difusor de 

oxigênio do reator aeróbio de leito móvel e filme fixo componente do sistema estudado na 

presente pesquisa. 

Os experimentos realizados por Reiber & Stensel (1985*apud Campos, 1989) 

mostraram aumento na taxa de utilização total de oxigênio à medida em que a espessura do 

biofilme aumentou, até estabilização desta taxa quando a espessura do biofilme atingiu 90 

µm, decrescendo acentuadamente após este valor. 

 Outra observação feita por esses autores, foi a de que a transferência interfacial de 

oxigênio cresceu levemente quando as velocidades ascensionais estiveram entre 5,9 e 11,8 

m/h, e diminuiu acentuadamente quando foram testadas velocidades maiores. À velocidade 

de 35,5 m/h, foi observada rápida erosão do biofilme aderido ao material suporte. 

 A Tabela 3.5 apresenta alguns valores do coeficiente de transferência de massa    

gás/líquido (kLs ) obtidos da literatura. 

Tabela 3.5 – Coeficientes de transferência de massa gás/liquido (kLs ) – revisão da literatura. 

* Dados adaptados de Nicolella HW�DO. (1999). 

 

7LSR�GH�VLVWHPD� 9DORU�GH�N tvu ��K w x �� ������$XWRUHV�
Reator de leito fluidificado processo 
“ Biolift” . 

13,1 –48,1 Badot HW�DO. (1994) 

 

Reator de leito fluidificado trifásico. 6,0 – 30,0 Riedel & Gimenes (1995) 

Coluna de borbulhamento 
gás/líquido 

0 – 430,0 Malta HW�DO. (1996) 

 

Reator de leito fluidificado trifásico. 20,1 – 140,8 Silva & Moraes (1997) 

Reator “ Airlift”  com biofilme em 
suspensão 

36,0 – 180,0 Nicolella HW�DO. (1998)* 

 

Reator “ Airlift”  com biofilme em 
suspensão 

0 – 151,2 Nicolella HW�DO. (1998) 

 

Sistema de lodos ativados com 
aeração intermitente. 

0 – 225,0  Anderson HW�DO. (2000) 

 

Reator de leito expandido com 
zonas anaeróbia e aeróbia 

78,0 – 108,0 Mendonça (2004) 
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*BIRD, R. B., STEWART, W. E. and LIGHTFOOT, E. N. (1960). 7UDQVSRUW�3KHQRPHQD��John Wiley & 
Sons, New York 

b) transferência de massa líquido/sólido: 
 

 A intenção dos estudos dedicados ao entendimento dos fenômenos de transferência 

de massa é compreender esses processos para se tentar realizar sua otimização nos reatores 

componentes do sistema estudado.  

A diminuição do tempo necessário para a transferência de massa dos substratos até a 

fase final de degradação é uma forma de se chegar a essa “ otimização” . O tempo de 

transferência de massa está diretamente ligado às velocidades de transferência de massa. 

 A velocidade de transferência de massa da fase líquida (Ne), para a camada líquida 

estagnada pode ser calculada de acordo com a Equação 3.2 (Bird HW�DO., 1960*apud Zaiat, 

1996): 
 

 ( )LEVH 66DN1 −= ..                          (Eq. 3.2) 

 

em que:  ks :  coeficiente  de transferência de massa na fase líquida  [L*T-1] 
D  : área interfacial para transferência de massa   [L2] 
Sb : concentração do substrato na fase líquida  [M*L-3]  
Si : concentração do substrato na interface líquido/sólido [M*L-3] 

 

 A velocidade superficial do líquido (vs) exerce importante papel na transferência de 

massa líquido/sólido, pois, o aumento na velocidade superficial acarreta diminuição da 

película líquida estagnada ao redor do biofilme, e, conseqüentemente, diminui a resistência 

à transferência de massa externa (aumento de ks), aumentando, finalmente, a velocidade de 

transferência de massa na fase líquida (Ne). 

 Nicolella HW�DO. (1998) observaram dependência entre o coeficiente de transferência 

de massa líquido/sólido (ks) e alguns parâmetros como a velocidade ascendente do gás, 

concentração de partículas sólidas e o tamanho das partículas. No entanto, a única variação 

significativa notada pelos autores supracitados foi em relação à vazão de gás, cujo aumento 

causou diminuição do coeficiente de transferência de massa líquido-sólido.  

Para Zaiat (1996), o coeficiente de transferência de massa na fase líquida (ks) é 

função das propriedades físicas do líquido, das características geométricas do biofilme e de 

vs, e pode ser obtido empiricamente ou através de considerações teóricas.  
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Essas considerações teóricas fazem uso de adimensionais como o número de 

Schmidt (Sc), número de Sherwood (Sh),  número de Reynolds (Re) e o fator de Colburn 

(JD), que relacionam-se entre si e com parâmetros como: difusividade do substrato na fase 

líquida (DL), densidade do líquido (ρL), velocidade superficial do líquido considerando a 

área líquida da seção do reator (vs), e o próprio ks, entre outros.  

 As relações entre os adimensionais e os parâmetros supracitados, bem como 

relações desenvolvidas por diversos autores considerando faixas de valores previamente 

determinadas para os adimensionais, resultando em formulações simplificadas são 

encontradas em Zaiat (1996).   

 Horn & Hempel (1998) chegaram à conclusão de que a transferência de massa não é 

só função das condições do substrato e hidrodinâmicas, mas também do tempo de vida do 

biofilme. Os autores afirmam que a história do biofilme deve ser levada em conta quando 

se está modelando transferência de massa na interface líquido/biofilme, ou seja, quanto 

mais velho é o biofilme, mais heterogênia torna-se sua superfície, e, por isso, a 

transferência de massa sofre alterações. 

Freqüentemente o processo de degradação aeróbia é limitado pela transferência de 

massa líquido/sólido (difusão de oxigênio através do biofilme). Para obter capacidade de 

degradação alta e estável em processos estritamente aeróbios é essencial manter o biofilme 

com espessura relativamente pequena (Khlebnikov HW�DO���1998).  

Dados da literatura ressaltam que o coeficiente de difusão decresce com o 

crescimento da densidade do biofilme. Diversos autores reportaram que a densidade média 

de biofilmes mostra pequena variação para biofilmes grossos, mas uma significativa 

mudança para os muito finos. Geralmente, o perfil de densidade do biofilme passa por um 

máximo em torno de 200µm de espessura (Khlebnikov HW�DO���1998). 

Alguns exemplos de autores que determinaram o coeficiente de transferência de 

massa líquido sólido, bem como os valores obtidos por estes pesquisadores são 

apresentados na Tabela 3.6. 
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Tabela 3.6 – Coeficientes de transferência de massa liquido/sólido (ks)– revisão da 

literatura. 

* Dados adaptados de Beyenal & Tanyolaç (1998). 
 

 

c) transferência de massa intraparticular: 

 

 O transporte de massa para o interior do biofilme é determinado pela difusividade 

efetiva de substrato em partícula sólida (De). Expressão análoga à Lei de Fick é usada para 

descrever a velocidade de transferência de massa intraparticular (Ni) - Equação 3.3 (BIRD 

HW�DO., 1960 apud Zaiat, 1996), 
 

 

 G\
G6'1 HL −=           (Eq. 3.3) 

 

 

em que:  De : difusividade efetiva de substrato na biopartícula  [L2
*T-1] 

 S : concentração de substrato em uma dada posição y  [M*L-3]   
 

7LSR�GH�VLVWHPD� 9DORU�GH�N y ��P�V�� �������$XWRUHV�
 

Sistema de leito fluidificado com 
baixo número de Reynolds 

1,4 –  1,55 * 10-4 Koloini HW�DO. (1977)* 

 

Reator de leito de biofilme  
fluidificado 

6,58 – 7,4* 10-4 Shieh &Keenan (1986)* 

 

Reator anaeróbio horizontal com 
lodo imobilizado 

9,44 * 10-6 Zaiat. (1996) 

 

Reator de leito de biofilme  
fluidificado aeróbio 

1,80 * 10-5 Shahalam HW�DO. (1996) 

 

Reator de leito de biofilme  
fluidificado diferencial 

0,176  – 7,43 * 10-4 Beynal & Tanyolaç. (1998) 

 

Reator “ Airlift”  com biofilme em 
suspensão 

0,5  – 1,5 * 10-4 Nicolella HW�DO. (1998) 

 

Reator anaeróbio horizontal com 
lodo imobilizado 

6,19 * 10-6 Zaiat HW�DO. (2000) 
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* SMITH, L. E. (1981). &KHPLFDO�(QJLQHHULQJ�.LQHWLFV� 3rd edition. McGraw-Hill, New York. 
** SILVERSTON, P. L. (1986).� (IIHFWLYH�'LIIXVLYLW\� DQG� 6WUXFWXUH� RI� 3RURXV�&DWDO\VLV�� In: Multi Phase 

chemical Reactors: Theory, Design, Scale Up. (Edited by A. Gianetto and P. L. Silverston),�p. 228-
256, Hemisphere Publishing Co., Washington.�  

  Segundo Smith (1981*apud Zaiat, 1996), raramente pode-se determinar a velocidade 

de difusão pela simples correlação entre a difusividade do meio líquido e a redução na área 

seccional devido à fase sólida, pois a influencia de fatores como a tortuosidade, distribuição 

ao acaso, e arranjo interconectado das regiões porosas, tornam difícil a determinação do 

comprimento de difusão.  

  Outros fatores que podem influenciar a difusividade são a influência das paredes 

dos poros na difusão do material sólido, e a possibilidade de transporte das substâncias para 

o interior do sólido por adsorção ou desorção dentro do poro, ou por migração de um sítio 

adjacente. 

 A avaliação da velocidade global da reação depende ainda de um parâmetro 

importante denominado fator de efetividade (η); que é definido como a razão entre a 

velocidade de consumo de substrato observada e a velocidade obtida se não houvesse 

resistência à transferência de massa.  

Quando os processos de transferência de massa são muito rápidos em reação às 

reações bioquímicas, η é igual a 1; quando os processos de transferência influem na 

velocidade da reação, η é menor que 1; e quando a velocidade de reação é muito rápida em 

relação aos processos de transferência de massa, η tende a 0, e pode-se dizer que a reação 

ocorre apenas na superfície do biofilme (Silverston, 1986** apud Zaiat, 1996). 

 Existem várias hipóteses acerca dos fenômenos de transporte e transferência de 

massa ocorridos no interior de biofilme. Efetuando amplo levantamento bibliográfico, 

Bishop (1997) constatou que os biofilmes são constituídos de uma complexa estrutura de 

agregados de células microbianas e vazios intersticiais.  

Os vazios facilitam o transporte de oxigênio do meio líquido para o biofilme. 

Portanto, a velocidade de transporte de massa para o interior do biofilme é influenciada por 

sua estrutura. O autor concluiu também que o transporte advectivo deve ser seriamente 

considerado nos estudos de transporte e degradação de compostos em biofilmes. 

 Em sistema convencional de biofilme, existe fluxo de componentes particulados 

finos e dissolvidos do meio líquido através da fronteira líquido/sólido, e para interior do 

biofilme devido à difusão e a advecção.  
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Materiais dissolvidos podem continuar a difundirem-se no interior do biofilme 

devido a gradientes de concentração, e ainda, materiais dissolvidos e particulados 

aprisionados na superfície do biofilme podem se mover para as camadas mais profundas do 

biofilme através de poros, se as forças advectivas continuarem a agir no interior do 

biofilme. 

Transformações microbianas desses materiais induzidos no biofilme levam ao 

crescimento celular e à expansão vertical do biofilme. Simultaneamente a estes processos 

de transporte e transformação, pode haver perda contínua de sólidos da superfície do 

biofilme devido ao desprendimento erosivo ou arraste do biofilme.  

Os sólidos também podem mover-se do interior do biofilme para sua superfície 

devido a advecção, assim como subprodutos microbianos solúveis também se movem por 

difusão e advecção do interior do biofilme para sua superfície e, eventualmente para o meio 

líquido (Bishop, 1997). 

 Seguindo a mesma linha proposta por Bishop (1997), Horn & Hempel (1998), 

também ressaltam que quando o meio líquido se movimenta, a espessura da camada 

interfacial decresce, e na fase líquida o transporte convectivo domina.  

Somente em pequena área externa à superfície, e dentro do biofilme, se tem a 

difusão como mecanismo de transporte principal. O transporte convectivo dentro do 

biofilme pode ser observado com técnicas especiais e necessita de maiores investigações. 

� A tabela 3.7 apresenta alguns valores da difusividade efetiva (De) de substrato na 

biopartícula  �
Tabela 3.7 – Difusividade efetiva de substrato no interior da biopartícula (De) – revisão da 

literatura. 

* Dados adaptados de Nicolella HW�DO. (1999). 

7LSR�GH�VLVWHPD� 9DORU�GH�' z ��P { �V�� $XWRUHV�
Reator metanogênico de leito 
fluidificado. 

1,0 * 10-9      Imai e Kusuda (1994) 

 

Reator biológico de leito 
fluidificado 

1,85 * 10-10      He & Ping (1994) 

 

Reator de leito de biofilme  
fluidificado aeróbio 

8,15 * 10-10      Shahalam HW�DO. (1996) 

 

Sistema de biofilme 
 

2,0 – 2,5 * 10-9      De Beer HW�DO. (1998)* 



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/HYDQWDPHQWR�%LEOLRJUiILFR�

 55

d) cinética de reações microbianas 

Após a difusão dos substratos no interior do biofilme, os mesmos são transformados 

pelos microrganismos de acordo com a afinidade dos mesmos com o substrato, levando em 

consideração as condições ambientais, as concentrações dos substratos e a presença ou não 

de compostos tóxicos ou inibidores do metabolismo de cada população específica. 

Essas reações enzimáticas de consumo de substrato e produção celular podem ser 

descritas matematicamente por meio de equações cinéticas, as quais podem considerar 

diversas propriedades intrínsecas dos microrganismos. Quanto maior o número de variáveis 

que representem essas propriedades for considerado nas equações, maior a complexidade 

apresentada pelo modelo resultante do equacionamento. 

A modelação de um sistema de tratamento de efluentes requer conhecimentos sobre 

a cinética das reações microbianas, bem como da melhor forma de obtenção dos parâmetros 

cinéticos intrínsecos aos microrganismos que participam do processo de degradação da 

matéria. Diversos pesquisadores desenvolveram equações cinéticas ao longo de anos de 

pesquisa para processos industriais e tratamento de efluentes, partindo de equações 

cinéticas aplicadas a processos enzimáticos. 

A mais utilizada dentre estas equações foi desenvolvida por Monod, a qual expressa 

a velocidade de crescimento dos microrganismos em função da concentração de substrato 

presente no meio – Equação 3.4: 
 

&V.V
&VU|
+

= maxµ         (Eq. 3.4) 

 

 

em que:   rx : velocidade de crescimento celular  [T-1] 
µmax : velocidade máxima de crescimento celular   [T-1] 
Cs : concentração do substrato   [M*L-3]  
Ks : constante de saturação do substrato  [M*L-3] 

 

Na área de tratamento de águas residuárias, diversos autores descrevem a cinética 

do crescimento microbiano e do consumo de substrato através de modelos simplificados, 

entre os quais, pode-se citar os modelos cinéticos de ordem zero e primeira ordem.  

Alguns exemplos de autores que partiram do modelo de Monod para realizar a 

modelação matemática de seus sistemas de tratamento podem ser vistos na Tabela 3.8. 
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A utilização do modelo proposto por Monod e suas variantes necessitam de 

equacionamento matemático avançado, e do uso de técnicas computacionais, quando se 

deseja realizar a simulação do modelo, por exemplo, para se obter os dados cinéticos 

associados ao processo de tratamento. 

Visando simplificar a modelação, diversos autores utilizaram a equação de ordem 

zero para descrever o consumo de matéria orgânica em reatores biológicos (vide Tabela 

3.8). Tal equação fornece a mais simplificada aproximação da cinética de consumo de 

substrato da forma, como apresentada na Equação 3.5. 
 

[ ]
R.;GW

&VG
*−=   (Eq. 3.5) 

 

em que: Cs : concentração do substrato   [M*L-3]  
 Ko : parâmetro cinético intrínseco de ordem zero [M*L-3

*T-1] 
  X : concentração de biomassa no interior do reator [M*L-3] 

 

Em esgoto sanitário, devido à relativamente baixa concentração de substrato 

comumente observada, alguns autores descrevem a cinética de degradação na modelagem 

de reatores, ainda de forma simples, com equação de velocidade de consumo de substrato 

de 1º ordem (Equação 3.6).  
 

[ ] W.;GW
&VG

** 1−=  (Eq. 3.6) 

 

em que: Cs : concentração do substrato   [M*L-3]  
 K1 : parâmetro cinético intrínseco de 1º ordem [L3

*M-1
*T-1] 

  X : concentração de biomassa no interior do reator [M*L-3] 
   t  : tempo [T] 
  

Essa equação foi utilizada nos modelos de diversos autores como He & Ping (1994), 

Diez HW� DO� (1999) e Zaiat HW� DO� (2000) (vide Tabela 3.8), os quais conseguiram bons 

resultados ajustando o modelo de primeira ordem para descrever os processos ocorridos em 

reatores aeróbios e anaeróbios alimentados com baixas concentrações de substrato no 

afluente, como é o caso do esgoto sanitário. 
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*Dados adaptados de Zaiat HW�DO (2000). 

Tabela 3.8 – Equações cinéticas e parâmetros cinéticos intrínsecos dessas equações – 
revisão da literatura. 

3DUkPHWURV�&LQpWLFRV�,QWUtQVHFRV�7LSR�GH�VLVWHPD� (TXDomR�
&LQpWLFD� . } RX� . ~

�J�O �K����������O�J �K��
.V�

�J�P � �� P �����
�G � � ��

N �
�G � � ��

$XWRUHV�

Reator de leito 
fluidificado 

1º ordem K1 =  1,26 - - - He & Ping 
(1994) 

Reator anaeróbio de 
leito fluidificado 

ordem 
Zero 

 
ρko= 16,9 - - - La Motta 

HW�DO. (1996) 

Reator metanogênico 
de leito fluidificado. 

Monod - 
KHAc = 20 
KHPr = 20 
KHBu = 90 

0,26  HAc 
0,19  HPr 
0,60   HBu 

0,04 
Imai & 
Kusuda 
(1996) 

Reator anaeróbio 
horizontal com lodo 
imobilizado 

1º ordem k1
.X = 1,04  (h-1) - - - Vieira 

(1996)* 
 

Reator de leito 
fluidificado aeróbio 

Monod - 60,0 - 0,04 Shahalam 
HW�DO. (1996) 

 

Reator anaeróbio 
horizontal com lodo 
imobilizado 

1º ordem k1
.X = 0,98  (h-1) - - - Vieira HW�DO. 

(1996)* 
 

Reator “ Airlift”  com 
biofilme em 
suspensão 

ordem 
Zero 

 
Ko = 2,05 – 6,44 - - - Nicolella 

HW�DO. (1998) 
 

Sistema de lodos 
ativados com 
biofilme 

Monod - 87,0 - 0,08 Gebara 
(1998) 

 

Reator de leito de 
biofilme  fluidificado 
diferencial 

Monod - 18,54 0,57 - 
Beyenal & 
Tanyolaç 

(1998) 

Reator anaeróbio de 
leito fluidificado 

ordem 
Zero 

 
Ko = 1,18 – 1,38 - - - Diez HW�DO. 

(1999) 

Reator de leito 
fluidificado trifásico 

Monod - 17,41 - - Hirata HW�DO. 
(2000) 

Sistema de lodos 
ativados com aeração 
intermitente 

Monod - 

heterótrofos: 
 KO2 = 0,16 
 Ks = 0,10 
 KNH4 = 0,20 
 KNO3 = 0,20 
 KX = 0,15 
autótrofos: 
 KO2 = 1,00 

Modelo ASM1 
0,67 het. 
0,24 aut. 

 
modelo 

linearizado 
0,4 het. 
0,24 aut. 

- Anderson 
HW�DO (2000) 

  
 
Processo 
“ Biodenitro”  Monod - 

heterótrofos: 
 KO2 = 0,20 
 Ks = 15,0 
 KNH4 = 0,05 
 KNO3 = 0,50 
autótrofos: 
 KO2 = 0,50 
 KNH4 = 0,25 

 

3,00 het. 

 
1,30 aut. 

 

Manga HW�DO. 
(2003) 
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Beynal e Tanyolaç (1998) utilizaram o modelo de Monod, porém, para valores da 

constante de saturação do substrato (Ks) menores do que a concentração do substrato no 

meio, os autores realizaram, com sucesso, aproximação para o modelo de 1º ordem. 

Outros autores, como Imai HW� DO.(1994) e Imai & Kusuda (1996), propuseram 

modelos complexos, partindo da equação de Monod para descrever as reações no biofilme 

em reatores de leito móvel e filme fixo, as quais consideraram a presença de 

microrganismos "dormentes" no biofilme, coeficientes relacionados ao arrasto da biomassa 

e coeficientes de produção de polímeros extracelulares pelos microrganismos. 

Hirata HW�DO. (2000) conseguiram modelar biofilme de reator de leito móvel e filme 

fixo aeróbio, admitindo que as reações microbianas seguissem a equação cinética proposta 

por Monod, porém o equacionamento apresentou-se extenso e bastante complexo. 

Para realizar a modelagem matemática, com a finalidade de se obter equações 

cinéticas fáceis de se trabalhar, e que representem os processos ocorridos na degradação de 

forma confiável, pode-se fazer algumas suposições e simplificações. 

As principais suposições a serem feitas para ajustar modelos cinéticos são descritas 

como (Hirata HW�DO., 2000; Imai HW�DO., 1994; Imai & Kusuda, 1996; e  He & Ping, 1994): 

-    o reator é operado em regime de equilíbrio dinâmico aparente; 

-   a densidade do biofilme, a variedade dos microrganismos, e difusividade da matéria 

orgânica são uniformes dentro do biofilme; 

-    a espessura do biofilme e a distribuição da biomassa são uniformemente distribuídas no 

interior do reator; 

-    as partículas suporte apresentam dimensões uniformes; 

-    a biomassa é tratada como sendo contínua; 

-  as propriedades do biofilme mudam apenas na direção perpendicular à interface 

filme/suporte; 

- o crescimento microbiano é expresso por uma equação cinética, e o crescimento é 

associado com o consumo de substrato; 
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- a biomassa ativa estimada por método cinético serve como indicativo da biomassa 

aderida; 

- polímeros extracelulares são produzidos por toda a biomassa ativa, e sua taxa de 

produção é proporcional ao crescimento da biomassa ativa; 

- a biomassa que não está aderida pode ser desprezada; 

-  o Carbono Orgânico Total, o qual é convertido a DBO5 é o único substrato limitante, 

todos os outros substratos estão presentes em excesso; 

-   as reações ocorrem em volume constante. 
 

Na construção de modelo para descrever os processos ocorridos nos bioreatores, 

outro fator importante para se obter sucesso na aplicação de equações que descrevem a 

cinética de transformação biológica é o método utilizado para calcular os parâmetros 

cinéticos da equação. Zaiat (1996) cita diversos autores, os quais desenvolveram métodos 

para obtenção dos parâmetros cinéticos da equação de Monod quando aplicadas a 

microrganismos anaeróbios aderidos a material suporte. 

Além da possibilidade de se calcular os valores dessas variáveis, pode-se remeter à 

literatura para a obtenção dos parâmetros, desde que haja compatibilidade entre o 

experimento realizado pelo autor consultado e o do que está consultando. 
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�����+LGURGLQkPLFD�H�9HORFLGDGH�$VFHQVLRQDO�HP�5HDWRUHV�GH�/HLWR�0yYHO�H�)LOPH�)L[R 

 

 A presente pesquisa apresenta a introdução de uma nova configuração de sistema de 

tratamento de efluentes, na qual estão inseridos três tipos de reatores nos quais prevalecem 

condições de escoamento diferentes, dificultando, conseqüentemente, a determinação das 

condições hidrodinâmicas reais nas quais o sistema estará inserido, se tivermos em mente 

os reatores relatados na literatura. 

  Verifica-se, portanto, a necessidade de se fazer estudo hidrodinâmico do sistema 

como um todo. Porém, não se pode descartar a proximidade do sistema em 

desenvolvimento com os reatores de leito móvel e filme fixo no que diz respeito às 

condições operacionais de cada reator em separado, excetuando-se o primeiro reator 

componente do sistema (UASB), do qual as condições hidrodinâmicas já foram 

amplamente estudadas por diversos autores.   

 O principal objetivo do estudo hidrodinâmico é a determinação da distribuição do 

tempo de residência do líquido, a partir do qual pode-se obter o grau de mistura e a fração 

do volume morto no interior do reator. Essas condições de mistura em reatores quaisquer 

em operação encontram-se entre os modelos "plug-flow" e de mistura completa ideais. 

De acordo com Mulcahy & La Motta (1978*apud La Motta HW�DO� 1996), um modelo 

"plug flow" simples pode ser usado para descrever o  transporte do  substrato dissolvido na 

direção axial em um reator de leito móvel e filme fixo. Este modelo é aplicado 

especialmente em casos de colunas de pequeno diâmetro. 

 A maneira mais comum de se proceder ao estudo hidrodinâmico é através de testes 

com traçadores, que podem ser compostos químicos  radioativos, fluorescentes, ionizáveis e 

corantes, entre outros. Estes traçadores são utilizados em ensaios de estímulo-resposta, os 

quais fornecem curvas cuja análise nos permite verificar de qual tipo de modelo de 

escoamento, o sistema estudado mais se aproxima. 

  Existem diversos fatores que influenciam no comportamento do escoamento do 

líquido em reatores de leito móvel e filme fixo para tratamento de efluentes, entre os quais, 

os principais, são a velocidade de escoamento do líquido no interior do reator, velocidade 

ascendente das bolhas de gás (ar/oxigênio ou biogás), e as características do leito de 

biofilme. 
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* MULCAHY, L. T. and LA MOTTA, E. J. (1978). 0DWKHPDWLFDO�0RGHO�RI� WKH�$QDHURELF�)OXLGL]HG�%HG�
%LRILOP�5HDFWRU��Proc., 51st Annu.Conf., Water Pollution Control Federation, Anahein. Calif. USA. 

 

A velocidade ascendente do líquido é o principal fator considerado para o controle 

da operação de reatores de leito móvel e filme fixo no que diz respeito à expansão do leito, 

além de ser fundamental nos processos de transferência de massa. 

 García–Morales HW� DO. (2003), concluíram de seus estudos, que existe grande 

influência das velocidades ascensionais e da porcentagem de expansão do leito na 

diminuição das limitações da difusão para microbiotas estritamente anaeróbias (como as 

populações metanogênicas), e que este fenômeno impulsiona o crescimento e aumenta a 

atividade específica destes microrgansmos, estendendo-se para toda a zona ativa do reator. 

Com o aumento da velocidade do líquido, o leito se expande de forma quase linear 

em baixas velocidades, tornando-se essa expansão, mais acentuada.  

A velocidade superficial do gás é uma variável operacional importante para o 

controle da densidade do biofilme e a acumulação da biomassa em reator fluidificado 

trifásico. Essa velocidade pode ser entendida como uma taxa de aplicação superficial de gás 

(ar ou outro gás – fornecido ou gerado – no reator), e representa a vazão de gás introduzida 

ao sistema dividida pela área da seção transversal do reator. 

A velocidade de colonização do suporte e a formação do biofilme são severamente 

afetadas pelas tensões de cisalhamento provocadas pelo fluido e pela fricção entre as 

partículas, que, por sua vez são fortemente afetadas pela velocidade superficial do ar. 

 A velocidade ascendente média das bolhas de gás em sistemas trifásicos é difícil de 

se prever devido aos processos contínuos e complexos de criação, expansão, dispersão e 

coalescência das bolhas.  

As características do meio, altura do reator, e velocidade superficial do gás também 

influenciam na velocidade ascendente e no tamanho das bolhas (VAN BENTHUN, 2000). 

 Os valores encontrados na bibliografia para a expansão do leito variaram entre 15 e 

50%, para diversos tipos de material suporte, e as velocidades ascensionais de líquido e gás 

variaram entre 0,06 e 216,0 m/h; e 0,06 e 900,0 m/h respectivamente, como mostra a 

Tabela 3.9, elaborada pelo autor. 
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continua 

Tabela 3.9 – Taxa de carregamento orgânico, velocidades ascensionais de líquido e gás, e tipos de material suporte, utilizados em reatores 
de leito móvel e filme fixo – revisão da literatura. 

 

9HORFLGDGH�$VFHQVLRQDO�7D[D�GH�
&DUUHJDPHQWR�

2UJkQLFR�
�NJ'42�P ��� G�� /tTXLGR��P�K�� *iV���P�K��

7LSR�GH�0DWHULDO�6XSRUWH
 

$XWRUHV�

     

13,3 – 29,9 0,06 - 0,14 - Vidro sinterizado de poros abertos SIRAN® Garcia-Morales HW�DO� (2003) 

2,0 – 35,0 0,1 – 0,4 - Sepiolita (φ = 0,046 mm) Diez HW�DO� (1999) 

11,9 – 48,5 0,89 –1,06 - Areia sílica (φ = 0,075 mm) La Motta & Cascante (1996) 

1,77 – 27,5 0,15 – 1,40 - Polietileno de alta densidade (φ = 11,5 mm) Orantes HW�DO (2003) 

3,4 2,0 – 6,0 - “ pellets”  de lodo  (φ = 3  – 4 mm) Shimizu HW�DO. (1994) 

0,5 – 5,0 4,0 – 25,0 - CAG (φ = 0,48) Araki & Harada (1994) 

2,0 – 35,0 9,0 – 11,5 0,06 – 0,61 Sepiolita (φ = 0,425 – 0,5 mm) Diez Blanco HW�DO. (1995) 

- 13,75 30,0 Grãos de antracito (φ = 0,8 mm) Hosaka HW�DO. (1991) 

0,30 – 1,47 16,5 0,84 Cavilhas de madeira (φ = 8,0 mm) Santos e Campos (2004) 

1,2 7,53 161,6 Pedra pomis pulverizada (φ = 0,35 – 0,43 mm) Fdez-Polanco HW�DO. (1994) 

0 – 90,0 5,0 – 10,0 - Biolite (φ < 0,5 mm) Holst HW�DO. (1997) 

- 5,9 – 35,6 5,9 – 35,6 - Reiber & Stensel (1985 apud Campos, 1989) 
- 11,5 – 55,1 - Carvão ativado Sprouse & Rittmann (1990)* 

10,0 12,6 – 31,7 12,6 – 38,2 Tijolo moido Grasmick HW�DO. (1981)* 

1 -15 21,6 – 29,9 - Areia (φ = 0,5 mm) Ozturk HW�DO��(1994) 

- 20,9 – 60,2 - - Shahalam HW�DO. (1996) (simulação comput.) 

- 32,2 – 54,0 - areia Deboosere HW�DO� (1984)* 

- 50,0 - polipropileno Khlebnikov HW�DO. (1998) 
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Tabela 3.9 (continuação) – Taxa de carregamento orgânico, velocidades ascensionais de líquido e gás, e tipos de material suporte, utilizados 

em reatores de leito móvel e filme fixo – revisão da literatura. 
 

1,0 – 4,0 45,0 - Areia de praia (φ = 0,425 – 0,5 mm) Marin HW�DO. (1999) 

- 47,0 21,6 – 86,0 Poliestireno (φ = 2,2 mm) 
Nylon (φ = 2,70 mm) 

Silva  & Moraes (1997) 

- 76,0 15,0 < 1mm Chang & Rittmann (1994)  
               (simulação comput.) 

25,5 – 35,4 50,8 – 101,9 - 
Areia (φ = 2,4 mm) 

Esferas de vidro (φ = 2,0 mm) Ruggeri HW�DO� (1994) 

- 36,0 – 216,0 - Varios (φ = 0,25 – 0,5 mm) Schügerl (1997) 

- 36,0 – 216,0 13,6 PVC  (φ = 3,9 mm - cúbicas) 
               (φ = 2,9 mm - cilíndricas) 

Riedel & Gimenes (1995) 

- 90,0 – 194,0 - areia Narjari HW�DO. (1984)* 
- 180,0 - - Horn & Hempel (1998) 

6,8 – 24,5 - 0 – 29 ,0 
Quitina (φ = 0,27 mm) 

Poliestireno (φ = 2,0 mm) 
OSBG (φ = 2,7 mm) 

Tavares & Sant’Anna Jr (1992)* 

8,1 98,6 3,0 – 20,0 Polimeros OSBG (φ = 2,7 mm) Tavares HW�DO. (1995) 

- 2,3 – 45,8 36,0 – 54,0 Polipropileno KMT® (φ = 11 mm) Sokól & Halfani (1999) 

- - 7,2 – 97,2 (φ = 0,29 – 0,64 mm) Nicolella  HW�DO. (1998)   
               (processo “ airlift” ) 

10,0 - 86,4 – 147,6 areia Ryhiner HW�DO. (1988)* 

- 144,0 – 216,0 144,0 Poliestireno (φ = 1,2 mm) 
Areia prateada v(φ = 0,29 mm) 

van Benthun HW�DO. (2000)  
               (processo “ airlift” ) 

23,0 - 900,0 Pedra pomis   (φ = 0,2 – 0,5 mm) Schwarz  HW�DO. (1996) 

       * Dados adaptados de Silva (1995) 
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A velocidade superficial do líquido também tem efeito marcante na formação do 

biofilme. Araki & Harada (1994) concluíram que o caminho de formação do biofilme em 

um reator de leito móvel e filme fixo durante o período de partida pôde ser caracterizado 

em três tipos, de acordo com a velocidade ascendente: a altas velocidades ascendentes 

(aproximadamente 25 m/h), ocorreu formação instantânea de biofilme devido à adesão 

direta; a velocidades ascendentes médias (7 a 14 m/h), formou-se primeiramente biofilme 

fino, o qual gradualmente foi amadurecendo; a velocidades baixas (aproximadamente 4 

m/h), formaram-se grânulos ao invés de biofilmes.  

 Outra constatação desses autores foi a de que a atividade metanogênica das arqueas 

utilizadoras de acetato aumentou notadamente com a velocidade, e que com o decréscimo 

da velocidade ascensional imposta, houve aumento da densidade do biofilme. 

 O crescimento do biofilme também produz efeitos no comportamento 

hidrodinâmico dos reatores de leito móvel e filme fixo, dos quais podemos citar (Blanco HW�
DO�, 1995): 

-   A velocidade ascendente necessária para manter a expansão desejada decresce, devido à 

diminuição na densidade e na velocidade de sedimentação da partícula; 

 - A estratificação do leito aumenta devido à não uniformidade no crescimento do 

biofilme.  

 A influência do crescimento do biofilme na expansão do leito foi considerada fator 

importante, e, portanto, fez-se necessário reduzir a taxa de recirculação para manter a 

expansão previamente determinada, tendo em vista que a concentração de sólidos voláteis 

aderidos aumenta. Blanco HW�DO� (1995) verificaram que a velocidade necessária para manter 

expansão do leito em 20% caiu de 11,5 m/h para partículas limpas, a 9,0 m/h para 

concentração de sólidos aderidos igual a 20 g/l. 

 O crescimento do biofilme também foi acompanhado pelo aumento da segregação 

do leito. Na região mais alta do reator, a concentração de sólidos voláteis aderidos foi 

sempre maior do que na região mais baixa do reator (Blanco HW�DO�, 1995). 

 Schügerl (1997) relata que nos reatores de leito móvel e filme fixo altos tanto 

aeróbios como anaeróbios, existe considerável diferença entre a taxa de dissipação de 

energia local nas partes altas e baixas, devido à segregação do leito. 
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 Segundo Riedel & Gimenes (1995), a queda de pressão do leito aumenta com a 

altura estática do leito linearmente, devido à maior resistência ao escoamento causada por 

um maior número de partículas ao longo do leito. 

 A escolha da porcentagem de expansão do leito, bem como do material suporte que 

o constitui também têm grande importância no comportamento hidrodinâmico do reator, 

sendo grandemente influenciada pelo tipo de material suporte e pela velocidade ascensional 

imposta. 

A utilização de partículas suporte com massa específica próxima à do biofilme faz 

com que a hidrodinâmica da fluidificação não seja modificada pela presença do biofilme. 

Isto permite que estudos acerca da hidrodinâmica e transferência de oxigênio sejam 

bastante representativos no caso de existência de biofilmes aderidos sobre as partículas 

(Riedel & Gimenes, 1995). 
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Diversos autores têm utilizado combinações de reator UASB seguido de reator 

aeróbio obtendo resultados altamente satisfatórios quanto à remoção combinada de matéria 

carbonácea e de nitrogênio. Como exemplos, pode-se citar Villaverde HW�DO� (2001) e Nuñes 

& Martínez (2001), os quais utilizaram reatores UASB seguidos de reatores de lodos 

ativados operados com aeração de ciclo reduzido, e Lacalle HW�DO� (2001), que associaram 

filtro biológico aerado de fluxo ascendente ao reator UASB. 

A principal função do reator UASB nas configurações apresentadas pelos autores, é 

remover parcela significativa da matéria orgânica do afluente, para que o processo de 

nitrificação possa ocorrer no reator aeróbio com melhor eficiência e menor dispêndio de 

energia. Além das configurações citadas, existem diversas outras possibilidades de 

combinação dos reatores UASB com processos aeróbios visando remoção de nutrientes. 

Entre essas possibilidades, a utilização desse reator seguido de reatores de leito móvel e 

filme fixo, a qual  foi utilizada nesta pesquisa apresenta diversos aspectos positivos.  
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Os resultado obtidos pelos autores consultados, quanto à remoção de matéria 

orgânica, ou mesmo a remoção combinada de DQO e nitrogênio, utilizando-se desses 

sistemas de leito móvel e filme fixo são bastante encorajadores, para que se utilize mais 

dessa tecnologia em sistemas de tratamento, sobretudo em regiões nas quais há pouca 

disponibilidade de espaço para a construção da ETE. 

É possível notar na Tabela 3.3, que os pesquisadores utilizando-se de reatores 

anaeróbios de leio móvel e file fixo obtiveram eficiência global de remoção de DQO entre 

70 e 98 %, confirmando o desempenho elevado dessa configuração de reator.  

Na Tabela 3.4 é possível notar que os resultados de eficiência de remoção de DQO 

obtidos para os sistemas aeróbios de leito móvel e filme fixo estiveram na mesma faixa 

apresentada para os anaeróbios (entre 70 e 98 %), porém, a grande maioria dos valores 

esteve próxima a 90%, e ainda foram observados valores elevados de eficiência de remoção 

de N-NTK, entre 60 e 97 %. 

Quando se utiliza a combinação de sistemas, os resultados de eficiência de remoção 

de matéria orgânica e compostos nitrogenados podem apresentar-se igualmente (ou mais) 

eficientes, porém com dispêndio de energia reduzido. 

Fdez-Polanco HW�DO. (1994) operando reator de leito fluidificado anaeróbio/aeróbio, 

com tempo de detenção hidráulica total de 18 horas obtiveram 80% de remoção de DQO; 

80% de remoção N-NTK; e 95% de remoção N-amon. Park HW�DO� (2003) utilizaram sistema 

anaeróbio-anóxico-aeróbio para tratamento de esgoto sanitário obtendo remoção de N-NTK 

superior a 70 %. 

Logicamente, quando se utiliza apenas um tipo de reator de leito móvel e filme fixo, 

para que se obtenha eficiência elevada de remoção de poluentes no processo de tratamento 

em reatores, deve-se fornecer maior energia, do que em outras configurações de reatores. 

Grande parte dessa energia (praticamente toda ela em reatores estritamente anaeróbios) é 

destinada à recirculacão interma do líquido nos reatores para que se promova a 

expansão/fluidificação do leito suporte. 

Como pôde ser visto na Tabela 3.9, utilizando-se dessa recirculação, promove-se 

elevadas velocidades ascensionais nesses reatores (grande maioria dos valores na faixa de 6 
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a 50 m/h.), tornando-os capazes de tratar efluentes de composição variada aplicando-se 

taxas de carregamento orgânico desde 0,6 até 45,0 kgDQO/m3.dia. 

Porém, em alguns casos, a promoção de velocidade ascensional elevada pode 

requerer altas taxas de recirculação interna nesses sistemas. Shimizu HW�DO. (1994) utilizaram 

taxa de recirculação de 300 % da vazão afluente em estudo com reator anaeróbio de leito 

fluidificado para remoção conjunta de substâncias orgânicas, nitrogenadas e fósforo. 

Hosaka HW�DO. (1991) utilizaram taxa de recirculação de 190% em ETE de leito fluidificado 

em escala real (16 m3) para remoção combinada de DQO e nitrogênio. 

Ryhiner HW�DO. (1994) afirmam que taxas de recirculação entre 100 e 300 % podem 

ser aplicadas com consumo moderado de energia para combinar remoção de DBO e 

desnitrificação parcial do efluente de modo econômico. No entanto, em alguns casos, como 

no trabalho de Fdez-Polanco HW� DO. (1994), os quais utilizaram vazão de recirculação da 

ordem de 23 vezes a vazão afluente ao reator de leito fluidificado anaeróbio/aeróbio, para 

obter velocidade ascensional próxima a 7,5 m/h, o consumo de energia pode-ser bastante 

significativo. 

 A maioria dos trabalhos sobre o biofilme nesses reatores descreve o crescimento do 

filme de microrganismos como sendo estratificado, e alguns autores afirmam que as 

camadas interiores ao biofilme, podem apresentar combinações de diferentes processos 

metabólicos como: oxidação aeróbia, nitrificação, desnitrificação, redução de sulfatos, e 

metanogênese. A espessura observada na literatura para biofilmes em reatores de leito 

móvel e filme fixo variou entre 50 e 1460 µm. 

A bibliografia consultada forneceu base para que a parte experimental da pesquisa 

pudesse ser realizada, tendo sido utilizados muitos dos conceitos já estabelecidos no projeto 

e na realização dos experimentos e, principalmente, no entendimento do dos fenômenos 

ocorridos durante a operação no sistema. 

A experiência transmitida por outros pesquisadores permitiu que se desenvolvesse 

conhecimento mais aprofundado dos processos de tratamento, podendo-se utilizar dessa 

experiência para inferir se o comportamento do sistema vinha ocorrendo de forma 

adequada, e quais as medidas necessárias para correção de eventuais problemas. 


