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RESUMO 

 

O processo com lodo granular aeróbio (LGA) tem sido considerado uma alternativa de grande 

interesse para o tratamento terciário de esgoto sanitário, devido principalmente à grande 

capacidade de adensamento dos grânulos, que tornam o sistema bastante compacto. A 

ocorrência da nitrificação e desnitrificação simultânea (NDS) garante a remoção de nitrogênio 

com nível elevado de eficiência e a remoção biológica de fósforo pode ser otimizada neste 

arranjo com um único estágio de tratamento em bateladas sequenciais. Esta pesquisa teve 

como objetivo a avaliação da tecnologia do Lodo Granular Aeróbio em um reator em 

bateladas sequenciais (RBS) de escala piloto com esgoto sanitário, em uma coluna de bolhas, 

e sua influência sobre a remoção biológica do nitrogênio via Nitrificação e Desnitrificação 

Simultânea. O esgoto utilizado na pesquisa foi produzido pela residência universitária da 

Universidade de São Paulo e o reator utilizado possuía uma coluna de bolhas com volume útil 

de aproximadamente 690 L. Foi montado um sistema em escala piloto, alimentado por esgoto 

sanitário de concentração relativamente alta em região de clima quente, ao longo de 525 dias. 

O estudo foi subdivido em três fases principais. Na Fase I, foi aplicado um ciclo de três horas 

de duração total e aeração contínua do lodo, tendo-se observado eficiência elevada na 

remoção de DQOs do esgoto, mas ocorreu arraste excessivo de SST com o efluente, 

persistente ao longo de todo o período. A nitrificação ocorreu a contento, mas a 

desnitrificação do esgoto foi apenas parcial, com notório e preocupante acúmulo de nitrito. Na 

Fase II, elevou-se a duração total do ciclo para quatro horas, mas este aumento do tempo 

disponível para as reações anóxicas e aeróbias não foi suficiente para controlar o problema e 

os residuais de nitrito  e nitrato no efluente mantiveram-se elevados. Nas fases I e II o nitrito e 

o nitrato ficaram com concentrações médias de 25 mgN.L-1 e 17,5 mgN.L-1, respectivamente. 

Na Fase III, a implantação de regime de intermitência na aeração levou à produção de um 

efluente do sistema de tratamento com concentrações médias de nitrogênio amoniacal, nitrito 

e nitrato de, respectivamente, 4,3 mgN.L-1, 0,4 mgN.L-1e 5,5 mgN.L-1. Foram realizados 

levantamentos de perfis de concentração ao longo de algumas bateladas, tendo-se observado 

que a desnitrificação ocorreu em grande parte simultaneamente à nitrificação, isto é, ao longo 

do período de aeração. A conclusão geral do estudo é que a aplicação de regime de 

intermitência no fornecimento de ar ao LGA é de grande interesse para o aprimoramento da 

remoção de nitrogênio nesse processo, por contribuir para reduzir o acúmulo de nitrito que 

costuma ser observado em sistemas com aeração contínua.  
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ABSTRACT 

 

The process with aerobic granular sludge (AGS) has been considered an alternative of great 

interest for the tertiary treatment of sanitary sewage, due to the great capacity of densification 

of the granules, which make the system quite compact. The occurrence of simultaneous 

nitrification and denitrification (SND) guarantees the removal of nitrogen with an elevated 

level of efficiency and the biological removal of phosphorus can be optimized in this 

arrangement with a single stage of treatment in sequential batches. This research aimed to 

evaluate the Aerobic Granular Sludge technology in a pilot-scale sequential batch reactor 

(SBR) with sanitary sewage and the biological removal of nitrogen via Simultaneous 

Nitrification and Denitrification under the effect of the air supply over nitrogen removal. The 

sewage used in the research was produced by the university residence of the University of São 

Paulo and the reactor used had a bubble column with a useful volume of approximately 690 L. 

A pilot scale system was set up, fed by sanitary sewage of relatively high concentration in a 

region hot weather, over 525 days. The study was divided into three main phases. In Phase I, 

a cycle of three hours of total duration and continuous aeration of the sludge was applied, 

having observed high efficiency in the removal of CODs from the sewage, but there was an 

excessive carryover of TSS with the effluent, persistent throughout the entire period. 

Nitrification occurred satisfactorily, but the denitrification of the sewage was only partial, 

with a notorious and worrying accumulation of nitrite. In Phase II, the total duration of the 

cycle was increased to four hours, but this increase in the time available for the anoxic and 

aerobic reactions was not enough to control the problem and the residuals of nitrite and nitrate 

in the effluent remained high. In phases I and II, nitrite and nitrate had average concentrations 

of 25 mgN.L-1 and 17.5 mgN.L-1, respectively. In Phase III, the implementation of an 

intermittent aeration regime led to the production of an effluent from the treatment system 

with average concentrations of ammonia nitrogen, nitrite, and nitrate of, respectively, 4.3 

mgN.L-1, 0.4 mgN. L-1 and 5.5 mgN.L-1. Surveys of concentration profiles were carried out 

over some batches, and it was observed that denitrification occurs largely simultaneously with 

nitrification, that is, throughout the aeration period. The general conclusion of the study is that 

the application of an intermittent regime in the supply of air to the LGA is of great interest for 

the improvement of nitrogen removal in this process, as it contributes to reducing the 

accumulation of nitrite that is usually observed in systems with continuous aeration. 
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DQO   Demanda Química de Oxigênio  

EPS   Extracellular Polymer (Polímeros Extracelulares)  

ETE   Estação de Tratamento de Esgoto  
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FISH   Fluorescence in situ Hibridization (Hibridização in situ por fluorescência)  

GAO   Glycogen Accumulating Organisms (Organismos Acumuladores de 

Glicogênio)  
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LGA   Lodo Granular Aeróbio  

MSH   Material Solúvel em Hexano  

N   Nitrogênio  

NDS   Nitrificação e Desnitrificação Simultânea  

NOX  Remoção de nitrogênio com a presença dos óxidos de nitrogênio NO ou NO2 

NTK   Nitrogênio Total Kjeldahl  

OD   Oxigênio Dissolvido  

P   Phosphorus (Fósforo)  

PAO   Phosphorus Accumulating Organisms (Organismos Acumuladores de fósforo)  

PHA   poli-β-hidroxialcanoatos  

PITE   Programa de Apoio à Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica  

Poli-P   Polifosfato  

RBS   Reator em Bateladas Sequenciais  

SABESP  Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo  

SS  Sólidos Sedimentáveis 

SST   Sólidos Suspensos Totais  

SSV   Sólidos Suspensos Voláteis  

TDH   Tempo de Detenção Hidráulica  

UASB  Upflow Anaerobic Sludge Blanket (Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e 

Manta de Lodo)  

USP   Universidade de São Paulo  

Var  Velocidade ascensional de ar 

VSZ   Velocidade de Sedimentação por Zona. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Sistema Nacional de Informações de Saneamento, no Brasil 50,8% da 

população possui atendimento total com rede coletora e tratamento dos esgotos coletados 

(BRASIL, 2021). Essa porcentagem representa um aumento de 0,9 ponto percentual em 

relação ao ano anterior. De forma que, as companhias de saneamento possuem um grande 

desafio para atingir a universalização do saneamento no Brasil. Já que o Novo Legal Marco 

do Saneamento estabelece uma meta de atendimento de coleta e tratamento de esgoto para 

90% da população até o ano de 2033 no país (BRASIL, 2021).  

No mundo, os Lodos Ativados têm sido o tratamento biológico mais utilizado para o 

tratamento de esgotos (VAN HAANDEL E VAN DER LUBBE, 2012). No entanto, algumas 

desvantagens em relação aos lodos ativados são observadas, como a necessidade de diversas 

etapas de tratamento, caso a remoção de nutrientes seja necessária. Nesse contexto, nasceu o 

Lodo Granular Aeróbio (LGA), que é composto de agregados microbianos (grânulos 

aeróbios) possuindo formato predominantemente esférico e densidade maior que os flocos 

encontrados nos lodos ativados (VON SPERLING, 2016). O LGA possui grande potencial 

para a remoção conjunta de matéria orgânica e nutrientes presentes no esgoto sanitário, com 

promessas de maior eficiência energética. Além disso, o LGA funciona em um único reator de 

bateladas sequenciais (RBS) em ciclos operacionais sequenciais. Por essa razão, o LGA tem 

despertado grande interesse por parte dos pesquisadores, em países de clima tropical. 

No Brasil, a recente tecnologia do LGA começou a ser utilizada em estações de 

tratamento de esgoto (ETE) a partir de 2016, e atualmente seu uso está em expansão no país. 

Se encontram em operação três plantas de tratamento de esgoto usando essa tecnologia, além 

de existirem outras três plantas em fase de construção e 13 em fase de projeto (ROYAL 

HASKONING DHV, 2021). Este conjunto de plantas, quando em operação, terá uma 

capacidade estimada para tratar esgotos de uma vazão aproximada de 7,8 m³/s, manifestando 

neste momento, a tendência para que esta modalidade assuma participação efetiva na matriz 

de opções para o tratamento terciário de esgoto no Brasil.  

Os diversos aspectos que governam o funcionamento do LGA têm sido estudados 

exaustivamente em vários países e em diversas escalas. Porém, apesar das vantagens do 

tratamento via LGA, alguns pesquisadores brasileiros têm relatado dificuldades operacionais 



26 

 

(BASSIN, 2012; WAGNER et al., 2015; ROLLEMBERG, 2020; ROBERTI, 2018; 

BENATTI, 2020; GUSMÃO, 2020). As principais dificuldades operacionais reportadas são a 

instabilidade da biomassa (em alguns casos ocorre perda total de biomassa devido à 

desintegração dos grânulos), longo período necessário para a formação dos grânulos, 

formação excessiva de grânulos de pequeno tamanho, custo operacional alto, baixa eficiência 

de remoção de nitrogênio ou ausência de desnitrificação e alto acúmulo de nitrito. Esses 

problemas também são reportados na literatura internacional (PRONK et al., 2015; LIU et al., 

2010; WAGNER et al., 2015; CETIN et al., 2018).   

Observa-se que, para remoção de nitrogênio, a principal via é o processo de Nitrificação 

e Desnitrificação Simultânea (NDS) (DE KREUK et al., 2005; ADAV et al., 2008; PRONK et 

al., 2015). E a morfologia dos grânulos favorece a ocorrência de processo de NDS, uma vez 

que é possível a coexistência de ambientes aeróbios (superfície do grânulo – nitrificação) e 

anóxicos (interior do grânulo – desnitrificação) (CHEN et al., 2011). Porém, para que o 

processo de NDS ocorra de forma satisfatória, é necessária a combinação de condições 

operacionais a serem impostas ao reator de forma a equilibrar a concentração de oxigênio 

dissolvido (OD), de amônia e da demanda bioquímica de oxigênio biodegradável, bem como 

o pH e alcalinidade. Nesse sentido, é possível observar, em RBS operando como LGA, o 

desequilíbrio entre os processos de nitrificação e desnitrificação, com prejuízo a esse último. 

Sendo que, um dos indícios levantados para baixos valores de desnitrificação, pode ser o 

acúmulo de nitrito no sistema (OLIVEIRA, 2016). 

Assim, uma das estratégias que são apontadas na literatura para evitar que ocorra o 

acúmulo de nitrito é a adoção de pausas programadas na aeração, ou aeração intermitente 

(NOCKO, 2008). Pesquisadores vem demonstrando resultados nos quais a intermitência na 

aeração contribuiu no aumento da eficiência na remoção de matéria orgânica (com índices de 

95%) e nitrogênio total (98%). Bem como para acelerar o processo de granulação, aumentar o 

tamanho das partículas e a diversidade biológica, dificultando o crescimento de bactérias 

filamentosas (CARRERA et al., 2019; WU et al., 2020; LOCHMATTER et al., 2013; 

LOCHMATTER et al., 2014; LAYER et al., 2020; IZADI et al., 2021; HU et al., 2021; 

HUANG et al., 2021). 

Nesta linha de ação, esta pesquisa teve como objetivo avaliar as estratégias que 

promovem a remoção de nitrogênio em um reator de lodo granular aeróbio, tratando esgoto 

sanitário. Assim, decidiu-se promover intermitência da aeração, visando solucionar o 

problema de acúmulo de nitrito ocorrido ao longo da pesquisa. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho foi a avaliação da influência de diferentes regimes de 

aeração sobre a remoção de nitrogênio de um reator de bateladas sequenciais contendo lodo 

granular aeróbio tratando esgoto sanitário. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Como objetivos específicos apresentou-se: 

i- Analisar as concentrações dos compostos nitrogenados no efluente do reator em 

regimes de aeração contínua e intermitente; 

ii- Analisar a eficiência em termos de remoção de nitrogênio total, para o reator operando 

em aeração constante e aeração intermitente; 

iii- Verificar se o regime de aeração imposto para otimizar a remoção de nitrogênio tem 

influência sobre as eficiências de remoção de matéria orgânica e fósforo do esgoto. 

iv- Avaliar o desenvolvimento do lodo granular aeróbio em termos de morfologia e 

características de sedimentabilidade;   

:  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

3.1 Reator em batelada sequencial 

 

De acordo com Hreiz et al. (2015), o tratamento de esgoto biológico mais utilizado 

atualmente é o sistema de Lodos Ativados. Um dos principais motivos para sua alta 

popularidade é sua eficiência (HREIZ et al., 2015). De forma resumida, um sistema de lodos 

ativados convencional é constituído dois tanques: um tanque de aeração e um tanque de 

decantação. Os sólidos biológicos são os microrganismos em suspensão agrupados no formato 

de flocos, que são os responsáveis pelo tratamento (VON SPERLING, 2002). Nos reatores de 

lodos ativados geralmente há a necessidade de grandes espaços, e essa característica pode ser 

considerada uma das desvantagens dessa tecnologia (DANTAS, 2018).  

Nesse contexto, um reator do tipo reator em bateladas sequenciais (RBS) apresenta-se 

como vantagem em relação a necessidade de grandes espaços, já que sua operação se dá em 

um único tanque. O RBS teve sua origem a partir do lodo ativado convencional, em 1970 pelo 

pesquisador Robert L. Irvine (WILDERER, IRVINE e GORONSZY, 2001). O RBS tem sua 

operação em um tanque com fluxo intermitente de entrada de esgoto, operando em ciclos que 

possuem etapas sequenciais com duração predefinida (VON SPERLING, 2012). Além disso, 

no RBS há ainda a opção de crescimento de microrganismos em suspensão, ou seja, no RBS 

não há a necessidade de um material suporte inerte para a adesão dos microrganismos.  

Comumente, a operação de um RBS consiste na sequência das etapas denominadas de: 

enchimento, reação, sedimentação, descarte e repouso, detalhadas a seguir: 

a) Etapa de enchimento: há a entrada do esgoto bruto que enche o tanque até o nível superior 

de operação, previamente estabelecido. Na etapa de enchimento os aeradores podem 

permanecer desligados ou podem ser ligados após um determinado período (JORDÃO; 

PESSOA, 2011). São observadas três formas básicas de alimentação denominadas de: 

enchimento estático, enchimento com mistura e enchimento com reação. O enchimento 

estático envolve a introdução de esgoto sem aeração (ou seja, sem mistura), sendo 

comumente utilizada em tratamentos que possuem como objetivo a otimização da 

remoção de nutrientes. No enchimento estático há a manutenção das condições anóxicas 
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ou anaeróbias. O segundo tipo de enchimento é aquele que ocorre com mistura, e assim os 

microrganismos estão em contato com uma quantidade suficiente de fontes de carbono e 

energia, usualmente chamado de substrato. Já o enchimento com reação, são efetuados 

simultaneamente a mistura e a aeração simultaneamente à entrada do esgoto (VON 

SPERLING, 2002).  

b) Etapa de reação: a etapa de reação contém basicamente mistura seguida de aeração ou 

ambos de forma simultânea. Ao longo da reação, a biomassa vai consumindo o substrato 

em condições pré controladas, que podem ser apenas aeração ou aeração com mistura. As 

condições operacionais da reação permitem a ocorrência de processos de remoção de 

nitrogênio (como nitrificação e desnitrificação) (METCALF; EDDY, 2016).  

c) Etapa de sedimentação: na sedimentação o reator opera como um decantador secundário 

de uma ETE, analogamente. A sedimentação tem início após a etapa da aeração. O reator 

então é mantido em uma fase de “repouso”, possibilitando então a separação 

sólido/líquido. Através da sedimentação há um sobrenadante clarificado, que será 

descartado do reator na forma de efluente tratado na fase de descarga (METCALF; 

EDDY, 2016).  

d) Etapa de descarga: ao longo da descarga há o descarte do efluente tratado. Na descarga 

ocorre o esvaziamento parcial do reator com a retirada do sobrenadante. Para a realização 

da descarga, são utilizadas geralmente vertedores do tipo flutuantes ou ajustáveis. A 

descarga do efluente não é o completo esvaziamento do reator, desse modo a manta de 

lodo biológico permanece ao fundo do reator. A manta biológica é mantida abaixo de uma 

altura de proteção pré-estabelecida em projeto. A altura de proteção é denominada de 

altura de transição (JORDÃO; PESSOA, 2011).  

e) Etapa de repouso: a etapa de repouso é opcional e utilizada comumente para a realização 

de operações de manutenções no sistema. O repouso também tem o objetivo de realizar 

alterações no ciclo ou retirada do excesso de lodo (METCALF; EDDY, 2016).  

 

Na figura 1, o formato característico e etapas de sequenciais de funcionamento de um 

RBS. 
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Figura 1 – Formato e etapas de sequenciais de funcionamento de um RBS. 

 

Fonte: Adaptado de De Kreuk (2006). 

 

As principais vantagens de um RBS são: sedimentação da biomassa (sugerindo uma 

remoção de sólidos suspensos mais eficaz que outros processos); pequenas áreas para sua 

implantação (pois utilizando o RBS não é necessário o uso de decantador secundário); e não 

há a necessidade de grandes equipes de operadores em sua atividade (sistema automatizado). 

De acordo com Sarma et al. (2017), os RBS geralmente são os reatores mais adaptados para a 

utilização do lodo granular aeróbio. Já que o lodo granular aeróbio necessita de condições de 

operação específicas, como por exemplo, as de alto estresse hidrodinâmico (fator 

predeterminante para que haja o processo de granulação). Então, os reatores que utilizam lodo 

granular aeróbio são quase que exclusivamente produzidos em RBS (SARMA et al., 2017).  

Apesar das inúmeras vantagens citadas, algumas desvantagens são observadas nos RBS. 

Como por exemplo: para que o sistema opere com perfeição são necessários melhores 

equipamentos em comparação com os sistemas convencionais, e assim, são necessários 

equipamentos mais sofisticados (como válvulas, interruptores, temporizadores, entre outros). 

Dessa forma esses equipamentos do RBS requerem manutenções mais sofisticadas. Como 

desvantagem do RBS, há a necessidade de uma avaliação contínua do lodo (sedimentado ou 

flotado) durante a fase de descarte. Ou seja, pode haver um descarte não intencional do lodo, 
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por erro de operação e / ou flotação mais rápida (não planejada) do lodo. A demanda para 

equalização depois do RBS de acordo com os parâmetros necessários (e necessidade de 

processos posteriores ao RBS) também é uma desvantagem do RBS, pois haveria necessidade 

de maior espaço para usa implantação. O custo da instalação de aeradores específicos para o 

sistema, no qual pode ser superior ao de um sistema convencional. Avaliação da alimentação 

em bateladas a partir de tanques de armazenamento ou bioseletores são requeridas para 

controle de bulking do lodo (pior qualidade do efluente por aparecimento de bactérias 

filamentosas) (MAHVI, 2008; VAN HAANDEL; MARAIS, 1999). 

 

3.2  Lodo Granular Aeróbio 

 

A tecnologia de lodo granular foi inicialmente desenvolvida a partir de sistemas 

estritamente anaeróbios em 1980 (BASSIN, 2018). Alguns relatos de granulação em reatores 

aeróbios  foram observados nos anos 1990, em reatores de fluxo contínuo (MISHIMA e 

NAKAMURA, 1991), e mais tarde em um RBS (MORGENROTH et al., 1997). Nos quais a 

granulação aeróbia pode ser considerada uma inovação ainda mais recente de reatores de 

biofilme para o tratamento de águas residuárias.  

A tecnologia Nereda® é considerada a primeira tecnologia Lodo Granular Aeróbio 

aplicada em larga escala (GIESEN et al., 2013), em parceria com a Royal Haskoning DHV. O 

lodo granular aeróbio é considerada uma adaptação do lodo ativado (DANTAS, 2018) e 

representa um dos grandes avanços em biotecnologia ambiental.  

Atualmente são observadas aplicações do LGA em escala real que mostram resultados 

satisfatórios na remoção de carga orgânica, onde a remoção de matéria orgânica é comum no 

LGA e pôde ser observada mesmo com a utilização de diversos tipos de substratos, tanto 

sintéticos quanto esgotos reais (ADAV et al., 2008). Também são observadas as remoções de 

nitrogênio e fósforo, com um consumo energético menor e em uma área de implantação 

menor do que os sistemas de lodos ativados tradicionais (PRONK et al., 2015; DEL RÍO et 

al., 2012; DE KREUK et al., 2005), além de estudos comprovando a remoção também 

substâncias tóxicas (TAY et al., 2004) e biossorção de metais pesados (LIU e TAY, 2002; 

LIU et al., 2003). Ainda em escala real, de acordo com Pronk et al. (2015), foi estudado o 

caso de Garmerwolde (Holanda) em que a planta municipal de tratamento de efluente 

doméstico foi ampliada para receber a tecnologia granular, com start-up da unidade em 2013. 
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Nesse exemplo, o LGA foi instalado para tratar aproximadamente 28.600 m³/dia, a partir de 

dois reatores granulares, com reatores de 41 m de diâmetro e altura de 7,4 metros (PRONK, 

2015). A tecnologia do LGA aplicada em larga escala apresentou 80% dos seus grânulos 

maiores do 0,2 mm e 60% maior do que 1 mm, ou seja, boas granulações ocorreram. No 

desempenho desta ETE ainda foi observado a remoção de fósforo e nitrogênio dentro dos 

limites da legislação local. Houve um consumo energético aproximadamente 60% menor do 

que sistemas de lodos ativados convencionais da mesma magnitude (PRONK et al., 2015). 

Nos tratamentos biológicos, há uma diferenciação entre os flocos e grânulos em 

diversos aspectos, como: dimensão, densidade, intensidade de agregação microbiana e 

gradientes internos de substratos e produtos (Tabela 1). Resumidamente os grânulos são as 

pelotas densas e resistentes, cujo formato esférico não depende do meio aquoso que se 

encontra (Figura 2). 

Tabela 1 – Diferenças entre lodos ativados e lodo granular aeróbio. 

Parâmetro Lodos Ativados Lodo Granular Aeróbio Conclusões  

Agregado 

microbiano 

(morfologia) 

Irregular; pequeno 

(Menor que 0,2 

mm) 

Partículas distintas com 

formato esférico bem 

definido; (maior que 0,2 

mm) 

Tamanho e densidade maior no 

LGA, grânulos aeróbios 

sedimentam mais rápido. 

Velocidade de 

sedimentação 

Aproximadamente 

10 m/h 
Maior que 10 m/h 

Grânulos aeróbios sedimentam 

rapidamente, em decorrência do 

seu peso específico (maior que o 

floco) 

Índice Volumétrico 

de Lodo (IVL) 
IVL5 ≠ IVL30 IVL5 = IVL30 

Grânulos possuem melhor 

sedimentabilidade. 

Substâncias 

poliméricas 

extracelulares (EPS) 

Baixo 

concentração de 

EPS 

Alto concentração de EPS 

(em relação aos lodos 

ativados) 

EPS possui função agregadora e 

atribui estabilidade dos grânulos. 

Fonte: Adaptado de: Bengtsson et al. (2018); Nancharaiah and Reddy (2018); Rico et al. (2017); 

Simon et al. (2009). 
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O lodo granular aeróbio possui algumas características que o tornam uma promissora 

tecnologia. Grânulos maduros são agregados microbianos densos, facilmente sedimentáveis, 

com alta concentração de microrganismos, estrutura resistente, predominantemente formato 

regular esférico e não há a necessidade de material suporte para sua aderência (VON 

SPERLING, 2016). Isto é, os grânulos do LGA consistem também em um caso de biofilme 

que não requer o uso de material suporte. E no LGA é observada a presença de bactérias 

classificadas como aeróbias e facultativas, que possuem função específica na degradação dos 

poluentes presentes em águas residuárias (LIU e TAY, 2004). A velocidade de sedimentação 

dos grânulos varia de 18 a 90 m/h (ZHENG et al., 2006, XIAO et al., 2008) e outra 

característica importante em relação a sua sedimentação é o índice volumétrico de lodo (IVL), 

que no LGA é menor que 80 mL.L-1 (ZHENG et al., 2006), e seu IVL5 é aproximadamente o 

mesmo do IVL30, comprovando a sua rápida sedimentação. O diâmetro dos grânulos no LGA 

é maior que 0,2 mm, podendo alcançar até 16 mm (BEUN et al., 1999, ZHENG et al., 2006). 

Na figura 2, um registro fotográfico real de flocos, provenientes de lodos ativados, em 

comparação aos grânulos provenientes de LGA. 

Figura 2 –  Morfologia observada em grânulos LGA (fotografias superiores) e lodo floculado  

(fotografias inferiores). 

 

 

Fonte: Lima et al. (2014). 
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Os grânulos do LGA quando comparados com outras estruturas microbianas possui uma 

particularidade, que é a sua morfologia estratificada. Essa estrutura estratificada se constrói a 

partir das condições operacionais do sistema, como as concentrações de OD no reator, que 

tem como consequência um limite de inserção do oxigênio no interior dos grânulos. A camada 

aeróbia se localiza no exterior dos grânulos, então seu núcleo consequentemente se torna 

anóxico ou anaeróbio. Dessa forma há a coexistência de bactérias removedoras de nitrogênio 

do tipo nitrificantes no exterior do grânulo, enquanto no interior do mesmo grânulo há 

bactérias desnitrificantes e o organismos acumuladores de fosfato (PRONK et al., 2015). 

Portanto, é possível observar em um único grânulo a ocorrência simultânea de conversões 

biológicas nas suas diferentes zonas.  

 

3.2.1 Granulação do LGA 

 

No lodo granular aeróbio, para que as bactérias presentes em uma cultura se agreguem 

no formato de grânulos, diversas condições devem ser asseguradas (KHAN et al.,2012). 

Observado por Lettinga et al. (1980), a biogranulação (formação de grânulos biológicos) 

envolve interações entre células e fenômenos biológicos, físicos e químicos, que estarão 

relacionados com o agrupamento multicelular (de forma estável). A ocorrência desse 

fenômeno se deu a partir do lodo proveniente do reator anaeróbio UASB (sigla inglesa para 

Upflow Anaerobic Sludge Blanket), que é um reator anaeróbio de manta de lodo com fluxo 

ascendente. Uma série de condições operacionais favorecem a granulação observada em 

reatores UASB, e uma delas é a presença no reator de alta velocidade ascensional ar superiores 

a 1,2 cm·s-1 são essenciais para a formação dos grânulos (BEUN et al., 1999; TAY et al., 2001a). 

E em conjunto um curto tempo de detenção hidráulica (TDH), que juntos descartam as 

bactérias denominadas não granuladoras (LIU; TAY, 2004).  E de acordo com Lim e Kim 

(2014), os microrganismos capazes de formar grânulos, em sua maioria, são aqueles 

classificados como as bactérias desnitrificantes, bactérias nitrificantes, bactérias 

acidificadoras e/ou metanotróficas.  

De acordo com Tay et al. (2001a), resumidamente, a granulação do LGA consiste na 

transformação gradual de flocos de lodos ativados em grânulos maduros do LGA, passando 

antes pela forma de agregados compactos. O processo de granulação proposto com Zhang et 

al. (2016) envolve basicamente três etapas (Figura 3), que pode ser brevemente descrito 
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como: (etapa “A”) inicialmente há uma ligação célula-célula que é o princípio do processo de 

granulação; seguido por (etapa “B”) desenvolvimento de micro agregados por células do tipo 

autofixadas; (etapa “C”) biossíntese de substâncias poliméricas extracelulares (EPS do inglês 

extracellular polymeric substance)  realizada pelos microrganismos agregados; e finalmente, 

há  a maturação dos grânulos aeróbios, em resposta as condições operacionais hidrodinâmicas 

externas, que se refere  a configuração do reator. 

Figura 3 –  Etapas da formação de um grânulo e seus respectivos mecanismos. 

 

Fonte: Adaptado de Zhou et al. (2014). 

 

Além do citado, outro mecanismo de granulação comumente citado em estudos prévios 

é provocado pelo aumento da hidrofobicidade das células microbianas. O aumento da 

hidrofobicidade leva aumento de interações célula-célula, fato que propicia a formação de 

bioagregados com estabilidade (TAY et al., 2005). Alguns dos fatores operacionais apontados 

como causa do aumento da hidrofobicidade das células é a força de atrito hidrodinâmica, 

atuante nos grânulos (ou flocos) existentes no reator, causada pela velocidade ascensional do 

ar (Var) em reatores de coluna de bolhas, podendo levar a um aumento da relação entre 

proteínas extracelulares e polissacarídeos resultando no aumento da hidrofobicidade das 

células (KHAN et al., 2012).  

Os EPS, ou Substâncias Poliméricas Extracelulares, são produzidos em maior 

quantidade por microrganismos (principalmente bactérias) quando os grânulos são expostos a 

ambientes como os reatores de colunas de bolhas sob aeração adequada. Por serem 

macromoléculas orgânicas e hidrofóbicas, os EPS formam uma matriz tridimensional que atua 

como base estrutural para a agregação da cultura de células, processo esse que dá origem a 
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formação dos grânulos (YAN et al., 2016). É observado na literatura estudos indicando que a 

quantidade de EPS observada em grânulos aeróbios é muito maior do que geralmente é 

verificado em flocos provenientes lodos ativados convencionais (ADAV et al., 2008). 

Portanto, a partir destes estudos, se conclui que a formação de EPS tem papel importante na 

granulação aeróbia, principalmente devido a alguns fatores: a ocorrência da hidrofobicidade 

aumentada na superfície celular, que tem como resultado uma redução da energia livre de 

Gibbs que propicia uma maior capacidade de coagulação entre as células (LIU et al., 2003); e 

à função de ponte intercelular do EPS, que pode servir como uma ponte adesiva para conectar 

diferentes micro colônias (ou pequenos grânulos) em grânulos maiores. Estudos mostram que 

essa aplicabilidade do EPS na formação de grânulos (JIANG et al., 2002).  

A composição do substrato e a carga orgânica são fatores que influenciam o processo de 

granulação. De acordo com Moy et al. (2002) e Liu et al. (2003), os grânulos aeróbios podem 

ser obtidos em uma faixa de carga orgânica de 2,5 a 15 kg.DQO.m-³.d-1 – demanda química de 

oxigênio por metro cúbico por dia. O limite da carga deve ser observado, pois cargas 

orgânicas muito elevadas levam a formação de grânulos  quebradiços (ADAV et al., 2009). 

Por outro lado, também há na literatura, estudos que concluem ser possível obter grânulos 

pequenos com cargas orgânicas baixas, na faixa de 1,0 kg.DQO.m-3.d-1 (NI et al., 2009; 

DERLON et al., 2016). Dessa forma, se pode concluir que cargas baixas irão formar grânulos 

pequenos e mais densos, enquanto cargas altas podem resultar em grânulos grandes menos 

densos (CASTRO-BARROS, 2013). Em relação ao substrato, há na literatura basicamente 

uma obtenção de granulação aeróbia utilizando esgotos diversos (LIU et al., 2010). O tipo de 

substrato pode influenciar na estrutura dos grânulos aeróbios formados. Assim, de acordo com 

Gao et al. (2011a), além do formato dos grânulos, a composição do substrato influenciará na 

diversidade biológica presente nos grânulos.  

De acordo com Liu e Tay (2002), uma importante característica do reator que irá 

influenciar diretamente na formação dos grânulos (e na estabilidade dos grânulos formados) é 

a força de cisalhamento hidrodinâmica. A alta força de cisalhamento se deve a ação 

hidrodinâmica nos RBS, que possuem uma velocidade ascensional de no mínimo 0,012 m.s-1 

(BEUN et al., 1999; TAY et al., 2001a). A velocidade ascensional não influenciará somente 

no formato e estabilidade dos grânulos. Quanto maior a velocidade ascensional, uma menor 

quantidade de bactérias filamentosas será observada no lodo. Para a formação dos grânulos 

deverá ser adotada uma baixa velocidade ascensional no sistema, juntamente com uma carga 
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orgânica baixa, mais precisamente na ordem de uma velocidade de 0,0041 m.s-1 para 340 

mg.DQO.L-1 (DEVLIN, 2017).  

A relação entre a altura do reator (altura da coluna do reator) RBS e seu diâmetro é um 

fator que pode favorecer a granulação do LGA. De acordo com Zhu et al. (2008), uma alta 

relação altura/diâmetro pode favorecer a formação de grânulos resistentes e densos, pois essa 

relação influenciará também numa alta razão entre proteínas e polissacarídeos.  

Para os reatores RBS em geral (incluindo o LGA), o tempo de sedimentação é 

primordial para a seleção e consequentemente obtenção de grânulos bem formados (ZHU et 

al., 2013). Para que somente partículas com alta velocidade de sedimentação sejam mantidas 

no reator, períodos menores de sedimentação devem ser adotados. Assim, as partículas com 

velocidades de sedimentação menores (flocos, e microrganismos filamentosos) serão 

descartadas do sistema (SANDOVAL, 2019). Em um reator LGA, são observados uma maior 

concentração de grânulos densos se houver menores tempos de sedimentação, juntamente 

com alta concentração de biomassa. De acordo com Show et al. (2012), levando em 

consideração a alta relação altura/diâmetro (H/D) do reator, o tempo de sedimentação para o 

LGA em RBS deve ser de 2 a 10 minutos por ciclo. Na literatura há casos reportados de 

grânulos bem formados para um LGA com tempo de sedimentação de 5 minutos (ADAV et 

al., 2008).  Por outro lado, adotando tempos mais baixos na etapa de sedimentação, há uma 

imposição de uma idade do lodo baixa de forma indireta (SHENG et al., 2010). Uma baixa 

idade do lodo tem por consequência uma baixa concentração de bactérias de crescimento 

lento, e de acordo com Szabó et al. (2016), são inclusas como bactérias de crescimento lento 

algumas bactérias oxidadoras de amônia e nitrito. 

O Regime “Feast-famine” é o termo em inglês para períodos de alternância entre 

presença e ausência de substrato no RBS. Esse fenômeno também influenciará na granulação 

do sistema (BEUN et al., 2000). O período feast-famine pode ser dividido em dois momentos 

distintos: o período “feast” e o período “aerobic starvation” ou “famine”. No momento 

“feast”, a alimentação anaeróbia do substrato no LGA se dá na ausência da aeração. Na 

alimentação há abundância de substratos facilmente biodegradáveis, que são consumidos e 

convertidos em polihidroxialcanoatos (PHA) pelos organismos acumuladores de fósforo 

(PAO). Como essa etapa é realizada em condições anaeróbias, os organismos acumuladores 

de polifosfato (PAO) e/ou organismos acumuladores de glicogênio (GAO) são favorecidos e 

podem ser selecionados desta forma (DE KREUK; VAN LOOSDRECHT, 2004). O período 

“aerobic starvation” possui maior duração e ocorre ao longo da etapa de aeração do LGA, e é 
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essa fase do feast-famine que favorece a agregação da biomassa formadora dos grânulos 

(TAY et al., 2001).  

Em geral, a concentração de oxigênio dissolvido se torna um fator essencial para a 

viabilidade do LGA, tanto em termos econômicos (uma quantidade exacerbada de OD pode 

inviabilizar financeiramente o projeto), quanto em termos de remoção de nutrientes. Já que 

bactérias envolvidas no processo de remoção de nutrientes são aeróbicas, assim o OD se torna 

um fator importante para a granulação do LGA. É observada na literatura uma faixa limite 

para a aplicação do OD, pois há relatos de LGA que obtiveram granulação com diversas 

faixas de oxigênio dissolvido, variando de 0,7 mg.L-1O2 a 2,0 mg.L-1O2 (DANGCONG et al., 

2001; TAY et al., 2002b), contudo altas concentrações de OD são comumente impostas ao 

LGA com o objetivo indireto de manter a velocidade ascensional (altas forças hidrodinâmicas 

de cisalhamento). De acordo com Mosquera-Corral et al. (2005), concentrações de OD da 

ordem de 40% da saturação de oxigênio não garantem um sistema granular estável em 

períodos longos, havendo instabilidade no LGA, com ruptura dos grânulos e crescimento de 

bactérias filamentosas. Por outro lado, de acordo com De Kreuk, Heijnen e Van Loosdrecht 

(2005) obtiveram a formação de grânulos estáveis sob baixa concentração de oxigênio por 

meio de um longo período de alimentação anaeróbia, com uma faixa de 20% de saturação de 

OD. O que se observa na literatura, é um sistema que requer altas concentrações de OD na 

partida, com o objetivo de obter granulação e a combinação de baixas concentrações de OD 

após a granulação (SANDOVAL, 2019). 

A relação alimento/microrganismos (A/M) influencia na formação, estabilidade e 

principalmente no tamanho dos grânulos de um reator LGA (LI, A.; Li, X. e YU, 2011). É 

observada uma relação proporcional entre a relação A/M e o tamanho dos grânulos. Quanto 

maior a disponibilidade do substrato (implicando diretamente em um maior A/M), maior 

serão os grânulos no reator LGA (LOBOS et al., 2008). Contudo, para que haja uma 

estabilidade dos grânulos no LGA a longo prazo, a A/M deve ser reduzida após a granulação, 

já que ainda de acordo com An-jie Li, Xiao-yan Li e Yu (2011), valores altos de A/M devem 

ser inicialmente impostos ao sistema para que apenas se obtenha granulação.  

Além dos itens citados, outros fatores operacionais influenciam o processo de 

granulação do LGA. Como por exemplo, a temperatura e o pH. De acordo com Hailei et al. 

(2006), a temperatura de operação do reator pode influenciar na fase de granulação em um 

reator LGA. 
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O pH do reator LGA não é um dos principais fatores responsáveis pela granulação, mas 

em ao pH, quando mantido um pouco acima do neutro (aproximadamente por volta de 7,5) 

favorecerá o processo de granulação (HAILEI et al., 2006). Alguns estudos indicam que a 

presença de cátions de Ca2+ ou Mg2+ podem acelerar o processo de granulação (YU et al., 

2001). Outros exemplos de condições operacionais e características requeridas ao sistema 

para que ocorra a granulação são: a configuração   do reator (KONG et al., 2009; 

ROCKTÄSCHEL et al., 2013), tempo de inanição (GAO et al., 2011b; LIU; TAY, 2008), 

duração do ciclo (LIU; TAY, 2007), entre outros.   

De acordo com De Kreuk et al. (2005), um dos pré-requisitos a serem observados nos 

RBS com LGA para que se considere o processo de granulação completo é a percentagem de 

grânulos equivalente a 80% do total de sólidos presentes no reator. E para se obter a formação 

dos grânulos em um reator LGA, são necessários uma combinação de vários fatores, em uma 

sequência de condições operacionais que vão de carga orgânica às condições hidráulicas 

(SHENG et al., 2010), como já citado.  

 

3.3 Processos de remoção de nitrogênio em águas residuárias  

 

Nas águas residuárias, o nitrogênio se apresenta de diversas formas. Os compostos 

nitrogenados podem estar presentes nas formas de: amônia livre (NH3), amônia ionizada 

(também denominada de íon amônio na forma de NH4
+), nas formas oxidadas nitrito (NO2

-) e 

nitrato (NO3
-), e ainda, na forma de nitrogênio gasoso (N2) (VAN HAANDEL, 2012). A soma 

das concentrações do nitrogênio orgânicos e amoniacal é denominada de Nitrogênio Total 

Kjeldahl (NTK). A parte orgânica do nitrogênio que é somada no NTK representa a parcela 

de ureia, aminoácidos e outros compostos do grupo amino, contidos nos esgotos. Dentro da 

parcela orgânica do nitrogênio, se tem a divisão de forma solúvel e forma particulada, a forma 

solúvel é rapidamente biodegradável e a forma particulada é lentamente biodegradável (VON 

SPERLING, 2012). Já a parcela amoniacal que compõe o NTK será a soma do NH3 e NH4
+ 

(VAN HAANDEL, 2012; VON SPERLING, 2012).  

Na remoção biológica de nitrogênio, podem ocorrer diversos processos e fatores que 

irão alterar a forma do nitrogênio. Por exemplo, em pH neutro a básico, a forma predominante 

é a amônia, quando esse equilíbrio é deslocado, e o pH fica numa faixa mais ácida, há a 

predominância do íon amônio, representado pela equação de equilíbrio amônia-amônio, 
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representada na Equação 1 (VON SPERLING, 2012).  

Equação de equilíbrio amônia-amônio: 

NH4
+ ↔ NH3 + H+                                                              (1) 

 

Além da conversão amônia-amônio, outros processos podem ocorrer nos compostos 

nitrogenados, resultando na mudança de sua forma. Dentro desses processos, podem ser 

citados: a amonificação/assimilação, nitrificação e desnitrificação (VAN HAANDEL, 2012).  

A amonificação é a conversão de nitrogênio orgânico em nitrogênio amoniacal, o 

processo de amonificação é feito rapidamente em processos de tratamentos biológicos. Já a 

Assimilação é o processo de conversão de nitrogênio amoniacal em nitrogênio orgânico, 

sendo o inverso da amonificação (VAN HAANDEL, 2012). Na amonificação, as substâncias 

orgânicas nitrogenadas podem ser degradadas por bactérias decompositoras gerando 

nitrogênio amoniacal. Enquanto isso, o nitrogênio gasoso presente na atmosfera pode ser 

convertido em nitrogênio amoniacal através da atuação das bactérias fixadoras de nitrogênio 

(HENZE et al., 1997, MADIGAN et al., 1997). 

Devido ao seu alto número oxidativo, o nitrogênio pode se apresentar na forma dos 

compostos citados: nitrito e nitrato. De forma que, a eliminação de nitrogênio de águas 

residuárias são realizadas tradicionalmente por meio de processos envolvendo os compostos 

oxidativos do nitrogênio citados, nas etapas de nitrificação e desnitrificação. A figura 4 

demonstra as um resumo das diferentes formas dos compostos nitrogenados e suas possíveis 

conversões, em um reator biológico, como por exemplo o do tipo Lodos Ativados. 
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Figura 4 –  Compostos nitrogenados e suas possíveis conversões. 

 

Fonte: Autora (2022). 

 

Nos itens a seguir, serão expostos em detalhe os processos de nitrificação e 

desnitrificação. E no “ANEXO A” se encontra o balanço de massa do nitrogênio. 

 

3.3.1 Nitrificação 

 

A nitrificação é o processo cuja amônia (ou amônio) passa para a forma de nitrato, em 

duas etapas distintas: nitritação e nitratação. A nitritação é a conversão de amônia em nitrito, e 

a nitratação é a conversão de nitrito em nitrato, e cada uma dessas etapas possuem equações 

estequiométricas distintas. A nitrificação ocorre através da ação de bactérias oxidadoras de 

amônia denominadas BOA (nitritação), e pelas bactérias do tipo BON (nitratação), que 

realizam a oxidação do nitrito (VAN HULLE et al., 2010). Há também algumas bactérias que 

podem auxiliar na conversão direta de amônia para nitrato, contudo essas bactérias possuem 

uma participação reduzida nesse processo, que é predominado pela ação das bactérias BOA 
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(METCALF; EDDY, 2016). 

A equação 2 representa a equação global da nitrificação e as equações 3 e 4 representam 

a nitritação e nitratação respectivamente (HENZE et al., 1997, MADIGAN et al., 1997). 

Reação global da nitrificação: 

NH4+ + 2 O2 → NO3
- + 2H+ + H2O                                                (2) 

Processo de nitritação:  

𝑁𝐻4
+ + 1,5 O2 → 𝑁𝑂2

-  + 𝐻2𝑂 + 2𝐻 +                                        (3) 

Processo de nitratação:  

𝑁𝑂2- + 2𝑂2 → 𝑁𝑂3
- + 2H+ + H20                                                      (4) 

 

Na estequiometria da nitritação e de acordo com a equação (3), são liberadas entre 58 e 

84 kcal.mol-
1 do íon amônio de energia livre. Enquanto na reação (4), para a reação da 

nitratação ocorrer, são liberadas uma faixa de energia de 15,4 a 20,9 kcal.mol-1 de nitrito. 

Tanto a nitritação quanto a nitratação necessitam de uma quantidade de oxigênio completar para 

as reações em 4,57 gO2 / gN oxidado. Assim, são necessários 3,43 g de O2 para que ocorra a 

oxidação do nitrogênio amoniacal e 1,14 g para a oxidação do nitrito. As bactérias irão doar 

elétrons para a cadeia de transporte de elétrons, em etapas futuras do processo, e esse fato se 

justifica pelos potenciais redox (Eh) do par NH2OH/NH4
+ da nitritação, e dos NO3

-/NO2
- da 

nitratação. Nos quais correspondem a 0 e +0.43 volts, respectivamente (MADIGAN et al., 

1997).  

O oxigênio dissolvido é a substância que aceitará os elétrons transportados na cadeia 

respiratória das bactérias, permitindo a reoxidação das coenzimas e a geração de adenosina 

trifosfato (ATP) (METCALF; EDDY, 2016). O processo é limitado pela ATP, e como 

consequência há o desenvolvimento lento das bactérias do gênero (MADIGAN et al., 1997). 

Ou seja, as bactérias nitrificantes apresentam crescimento lento e são necessários tempos de 

retenção celular relativamente elevados para que elas sejam mantidas no interior do reator 

(BASSIN, 2012). As baixas velocidades de crescimento celular proporcionadas pelos 

microrganismos nitrificantes chegam a ser um problema, já que se pouca biomassa é 

produzida, há o aumento da vulnerabilidade do processo (SORIA E CHAVARRIA, 1978; 
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HÄNEL, 1988 apud BASSIN, 2012). Detalhes do crescimento celular das bactérias 

nitrificantes estão no “Anexo A”. 

A nitrificação é realizada principalmente pelo grupo de bactérias do gênero 

Nitrosomonas. Esse grupo é o responsável pela nitritação.  Já o grupo de bactérias do gênero 

Nitrobacter, são as principais bactérias que realizam a nitratação (RAMALHO, 1983; 

METCALF & EDDY, 2013). As BOAs encontradas em sistemas de tratamento de esgoto 

pertencem aos gêneros Nitrosomonas e Nitrosospira (BASSIN, 2012; SURAMPALLI et al., 

1997), e as principais BON fazem parte do gênero Nitrobacter e Nitrospira (BASSIN, 2012).  

Na nitrificação, as linhagens indispensáveis são Nitrosomonas europaea e Nitrobacter 

winogradskyi, segundo Wiesmann (1994) apud Schmidell e Reginatto (2005). Outras espécies 

do gênero Nitrosomonas e do gênero Nitrosococcus (nitritação), e as Nitrobacter 

winogradsky, Nitrocystis sp., Nitrococcus sp., Nitrospina sp. e Nitrobacter agilis (nitratação) 

(SEDLAK, 1991 apud METCALF & EDDY, 2013).  

Alguns fatores irão influenciar na nitrificação, com a concentração de oxigênio 

dissolvido, amônia, temperatura, alcalinidade, idade do lodo, relação carbono / nitrogênio 

(C/N) e pH (VON SPERLING, 2016). De forma que, a nitrificação é um processo que ocorre 

comumente em tratamentos de esgoto biológicos aeróbios, pois a nitrificação necessita de 

condições aeróbias do meio, como observado nas equações anteriores. Observa-se que a faixa 

de concentração de OD recomendada para sistemas com biomassa em suspensão é de 0,5 a 

2,5 mgO2.L
-1 (FIGUEROA e SILVERSTEIN,1992). De acordo com Van Haandel e Marais 

(1999), a afinidade que as bactérias oxidadoras de nitrito apresenta pelo oxigênio, tornam o 

processo mais sensível em comparação com a oxidação da amônia em baixas concentrações de 

OD. Por consequência é observado acúmulo de nitrito em situações em que há a limitação de 

oxigênio.  

É a nitrificação que ocorre a redução da alcalinidade, consumida durante a oxidação do 

amônio. As bactérias envolvidas no processo de nitrificação são quimioautotróficas, uma vez 

que utilizam o CO2 como fonte de carbono, requerem oxigênio dissolvido para oxidar 

compostos inorgânicos (N-NH4
 + ou N-NO2) e obter energia para as células. Sendo assim, a 

quantidade real de oxigênio e de alcalinidade consumida por unidade de amônia removida em 

sistemas de nitrificação é menor do que a prevista pelas equações estequiométricas, porque 

parte da amônia removida é incorporada na biomassa produzida durante a nitrificação 

(METCALF; EDDY, 2016). A alcalinidade do sistema é importante, pois na nitrificação há a 
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produção de 2 moles de H+ por mol de amônia oxidada. Considerando que a produção de 1 

mol de H+ é equivalente ao consumo de 1 mol de alcalinidade, ou mais precisamente 50 g de 

CaCO3, e que 1 mol de N-NH4
+ possui 14 g, então se infere que o processo de nitrificação 

consome 100 gCaCO3 por 14 gN-NH4
+ nitrificado, correspondente a 7,14 mgCaCO3L

-1, 

consumidos a cada 1 mgN-NH4+. L-1 (VAN HAANDEL e MARAIS, 1999). Observa-se que 

os microrganismos responsáveis pela etapa de nitrificação se desenvolvem melhor em 

condições ligeiramente alcalinas, com atuação em uma faixa compreendida entre pH 6,5 a 9,0 

(HÄNEL, 1988). 

Para temperaturas mais baixas (abaixo de 20ºC), é observado que há a diminuição da 

atividade nitrificante. Abaixo de 20 ºC, a nitratação é muito mais rápida que a nitritação, de 

modo que a nitratação é imediata e a acumulação de nitrito será geralmente pequena (em 

condições constantes). Em situações em que se têm temperaturas acima de 25ºC se observa 

que a nitritação é mais rápida que a nitratação, desta forma pode ocorrer uma acumulação de 

nitrito (VAN HAANDEL E MARAIS, 1999). 

As condições mais favoráveis ao desenvolvimento de microrganismos nitrificantes são 

aquelas que possuem altas concentrações de matéria orgânica, que proporcionam assim as 

condições favoráveis ao desenvolvimento de microrganismos heterotróficos, e irão competir 

com os microrganismos autotróficos nitrificantes pelo oxigênio e nutrientes (FIGUEROA e 

SILVERSTEIN, 1992).  Além disso, a reação de nitrificação é consideravelmente mais lenta e 

com uma sensibilidade maior que a oxidação de matéria orgânica promovida pelos 

microrganismos heterotróficos (VAN HAANDEL e MARAIS, 1999).  

O tipo de substrato disponível para as bactérias nitrificantes também influenciará na 

nitrificação. As bactérias do tipo Nitrosomonas, por exemplo, possuem como a amônia como 

substrato limitante para a realização da nitrificação. Já para as bactérias do tipo Nitrobacter, o 

substrato limitante será o nitrito. Por causa disso, a velocidade de crescimento das Nitrobacter 

é maior que a das Nitrosomonas. De forma que se pode inferir que a etapa limitante do 

processo nitrificante é a transformação do íon amônio a nitrito. Ou seja, cinética desse 

processo pode ser descrita pela cinética de crescimento de Nitrosomonas (VAN HAANDEL e 

MARAIS, 1999).  

Nos reatores biológicos, geralmente, as maiores taxas de nitrificação são aquelas nas 

quais há limitação da concentração de matéria carbonácea e sólidos em suspensão na entrada 

de esgoto. Para que haja a nitrificação, outros fatores também são limitantes, como por 
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exemplo a presença de substâncias tóxicas ou inibidoras, cujo podem exercer influência direta 

sobre o crescimento das bactérias (SEDLAK, 1991 apud METCALF e EDDY, 2013).  

Dentro do processo de remoção de nitrogênio e como consequência dos fatores citados, 

a etapa de nitrificação é reconhecida como a etapa que mais limita a remoção convencional do 

nitrogênio. Esse é motivo pelo qual, a nitrificação é etapa mais estudada e assim são 

encontrados uma maior gama maior de informações, além de ser de vital importância para o 

desenvolvimento de novos processos de tratamento. 

 

3.3.2 Desnitrificação 

 

O processo de redução biológica de nitrito e nitrato para nitrogênio molecular gasoso 

(N2) tendo material orgânico como redutor é denominado de desnitrificação (BASSIN, 2012). 

No processo de desnitrificação, o nitrato (ou nitrito) é convertido a nitrogênio gasoso (N2), 

tendo como possíveis intermediários o óxido nítrico (NO) e óxido nitroso (N2O), sendo estes 

igualmente lançados na atmosfera, pela ação de bactérias oxidadoras de nitrito (BON). A 

desnitrificação é realizada sob condições anóxicas, tendo o nitrato como substância aceptora 

de elétrons (MADIGAN et al., 1997; UEMOTO e SAIKI, 1996).  A equação global da 

desnitrificação é demonstrada na equação 5 a seguir. 

Processo de desnitrificação: 

NO3
- → NO2

- → NO → N2O → N2                                     (5) 

O processo de desnitrificação ocorre em duas etapas gerais. A primeira etapa da 

desnitrificação ocorre a redução do nitrato para nitrito, e a segunda etapa da desnitrificação o 

nitrito é reduzido a nitrogênio gasoso (SURAMPALLI et al., 1997). Além das duas etapas 

gerais citadas, a desnitrificação pode ser dividida em diversas reações químicas: redução do 

nitrito a nitrato, redução do nitrito ao óxido nítrico, redução do oxido nítrico a óxido nitroso, 

redução do óxido nitroso a nitrogênio gasoso. O doador de elétrons nessas reações é a fonte de 

carbono, enquanto os compostos de nitrogênio atuam como aceptores de elétrons (LU et al., 

2014). 

Para que ocorra a desnitrificação em um reator, deve haver a combinação de algumas 

condições operacionais. As principais condições operacionais requeridas na desnitrificação 
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são: a presença de nitrato e ausência de OD (condições anóxicas) em determinado momento 

do ciclo operacional do reator, a presença de uma massa bacteriana facultativas, algumas 

condições ambientais adequadas para o crescimento de microrganismos (como por exemplo a 

presença de um doador de elétrons – redutor de nitrato), temperatura e pH adequados também 

influenciarão na desnitrificação.  

No processo de desnitrificação, assim como na nitrificação, será necessário material 

orgânico como material redutor para que o processo ocorra. Por exemplo, na nitratação, 

estequiometricamente, há um menor consumo de oxigênio dissolvido na reação da nitratação 

em comparação a nitritação. É observado também pela estequiometria, que na desnitrificação 

a demanda de material orgânico no caso de redução de nitrito é somente 3/5 (60%) da 

demanda no caso da redução de nitrato. Isso ocorre pois no caso de nitritação a demanda de 

oxigênio é 25% menor que no caso de nitratação (VAN HAANDEL et al., 2009 In: PROSAB 

- Livro 2, Capítulo 6). A demanda de oxigênio na nitritação e nitratação e a demanda de 

material orgânico na desnitrificação, assim como a estequiometria da desnitrificação 

encontram-se no Anexo A. 

Nota-se que a desnitrificação é bastante sensível à concentração de oxigênio dissolvido 

no meio, sendo necessárias concentrações de 1 mg.L-1 ou ainda inferiores, para interferir no 

processo. Ou seja, se houver de OD suficiente, a nitrificação ocorre e então há o processo de 

oxidação da amônia em quase toda sua totalidade, pois nesse momento se tem uma baixa 

concentração de nitrogênio amoniacal. Após a nitrificação, para o processo de desnitrificação 

se observa o teor de nitrogênio dissolvido no efluente final em baixas concentrações, menos 

que 5 mg.L-1, sendo observado uma remoção por volta de 90 por cento do nitrogênio no 

efluente.  

O doador de elétrons na desnitrificação é o material orgânico biodegradável, e a 

presença de um doador de elétrons é essencial para redução de nitrato. Considerando os 

sistemas biológicos de tratamento e as características do material orgânico, há a definição de 

diferentes classes no sistema de desnitrificação, nos quais dois serão mais propriamente 

considerados. Os primeiros são os sistemas com uma fonte externa de material orgânico. 

Nestes sistemas, o material orgânico é adicionado após a nitrificação. Entre os materiais 

usados na prática estão o metanol, o etanol, a acetona e o ácido acético. Os segundos são os 

sistemas que possuem uma fonte interna de material orgânico. Neste caso, o material orgânico 

do afluente é usado para redução de nitrato. Como material orgânico pode-se utilizar aquele 
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do afluente ou então a massa bacteriana, ou respiração endógena (VAN HAANDEL et al., 

2009. In: PROSAB - Livro 2, Capítulo 6). 

O termo “massa bacteriana facultativa” é utilizado quando uma bactéria pode usar tanto 

oxigênio dissolvido quanto nitrato para oxidar o material orgânico. A maior parte das 

bactérias desnitrificantes são organismos facultativos aeróbios com habilidade de utilizar 

oxigênio, nitrito, nitrato e alguns podem ainda, efetuar fermentação na ausência de nitrato ou 

oxigênio (METCALF; EDDY, 2016). Experimentalmente, é reportado que um lodo gerado 

sob condições aeróbias, quando submetido a um ambiente anóxico com material orgânico 

presente, terá a capacidade de usar nitrato como oxidante e continuará a desnitrificação sem 

variação mensurável da reatividade do lodo – enquanto a condição anóxica persiste. Conclui-

se que não há necessidade do lodo se adaptar para o uso do nitrato (BUENO, 2018). Contudo, 

se recomenda a necessidade de não se ter limitação por substâncias tóxicas. Todavia em 

termos gerais, se observa que as bactérias nitrificantes são mais sensíveis à presença de 

materiais tóxicos do que as bactérias atuantes na desnitrificação. Logo, quando a nitrificação 

se desenvolve, a desnitrificação também é possível (VAN HAANDEL et al., 2009. In: 

PROSAB - Livro 2, Capítulo 6). A desnitrificação ocorre através da ação de diversas bactérias 

e alguns fungos. Como bactérias desnitrificantes são citados os gêneros: Achromobacter, 

Acinetobacter, Agrobacterium, Alcaligenes, Arthrobacter, Bacillus, Chromobacterium, 

Corynebacterium, Flavobacterium, Halobacterium, Hypomicrobium, Methanomonas, 

Moraxella, Neisseria, Paracoccus, Propionibacterium, Pseudomonas, Rhizobium, 

Rhodopseudomonas, Spirillum e Vibrio (PAYNE, 1981; GAYLE, 1989 apud METCALF & 

EDDY, 2016). 

Até uma temperatura de aproximadamente 40 °C, a taxa de desnitrificação aumenta com 

a temperatura. Em termos de pH, para a desnitrificação, tem se observado que a dependência 

da desnitrificação é muito menos acentuada que a da etapa da nitrificação. De modo que, 

quando há condições de pH favoráveis para nitrificação, a desnitrificação também se 

desenvolverá de forma satisfatória. Contudo, a perda de alcalinidade durante a nitrificação 

pela liberação de íons H+ pode ser contornada por sua produção durante a desnitrificação. 

Ainda em relação às condições ambientais adequadas para a desnitrificação, não há muita 

informação sobre influência de materiais tóxicos para desnitrificação além da inibição já 

mencionada de OD e íons de hidrogênio (pH) (VON SPERLING, 2012, VAN HAANDEL; 

MARAIS, 1999). 
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3.4 Nitrificação e desnitrificação simultânea (NDS) 

 

3.4.1 Princípios da NDS 

 

Em tratamentos biológicos de águas residuárias que ocorrem em um só reator a remoção 

de nitrogênio vem sendo observada através do processo de Nitrificação e Desnitrificação 

Simultânea (NDS) (DE KREUK et al., 2005; ADAV et al., 2008; PRONK et al., 2015). De 

acordo com Bueno (2011), o processo de NDS implica no fato de que dois processos (que são 

a nitrificação e a desnitrificação) ocorrerão no mesmo reator sob condições de operação 

idênticas. Há na bibliografia estudos que removem biologicamente o nitrogênio em condições 

aeróbias, e baixa concentração de oxigênio dissolvido, caracterizando desta forma o processo 

de NDS (COLLOVOGNARELLI e BERTANZA, 1999; HELMER et al., 1998; TURK e 

MAVINIC, 1989). Na tabela 2, sistemas diversos que utilizam a NDS em seu tratamento de 

águas residuárias. 

Tabela 2 – Sistemas que utilizam NDS em águas residuárias. 

Sistema  Referências 

Sistemas de biofilme aeróbio HELMER et al., 1998. 

Sistemas de Membranas CHANG e TSENG, 1999; WANG, et al., 2005; BAEK 

e PAGILLA, 2008. 

Sistema de remoção biológica de fósforo 

reforçada 

ZENG et al., 2003. 

Sistemas de reatores de leito fluidizado SEN e DENTEL, 1998; HALLING- SORENSEN e 

NIELSEN, 1996. 

Sistemas de reator em bateladas 

sequenciais – RBS 

MUNCH et al., 1996; ZENG et al., 2003; CHIU, Y. 

C., et al., 2007; ASLAN, S., 2009. 

Sistemas de valos de oxidação VON HUYSSTEEN, apud TCHOBANOGLOUS et 

al., 2004; GUO, J. H., et al., 2010; TRIVEDI e 

HEINEN, 2000 apud METCALF & EDDY, 2013. 

Sistemas de fluxo misto de lodos ativados PENG ZHANG E ZHOU QI, 2007; THAURÉ et al., 

2008; BUENO, 2011. 

Fonte: Autora (2022). 
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Entre as vantagens do uso da NDS, há remoção da DQO e de nitrogênio, utilizando 

menor consumo de energia elétrica na aeração em cerca de 30 a 40%, com sistemas de lodos 

ativados com pré-desnitrificação convencional. Outra vantagem da NDS é a produção de 

alcalinidade devido a desnitrificação conjunta e a produção, com um efluente produzido de 

baixa concentração de nitrogênio em termos gerais (< 3,0 mg N.L-1), como por exemplo, 

obtidas em sistemas OrbalTM e Sym-BioTM (METCALF & EDDY, 2013). Ainda, a 

nitrificação e desnitrificação simultânea elimina a necessidade de tanques para desnitrificação 

convencionais, economizando espaços.  

Para lodos ativados, por exemplo, o oxigênio dissolvido no sistema e o substrato solúvel 

presentes na parte exterior do floco difundem-se na zona aeróbia. E de acordo com a 

concentração de oxigênio dissolvido, amônia e DQO biodegradável (a carga orgânica), o 

oxigênio dissolvido poderá ser consumido rapidamente no interior do floco tornando-se 

indisponível na camada interna. E assim, o nitrato produzido na zona aeróbia pode difundir-se 

em direção à camada interna em conjunto ao substrato, ocorrendo a desnitrificação, e 

completando a NDS.  

De forma análoga ao sistema de lodos ativados, a nitrificação e desnitrificação 

simultânea também ocorrerá no lodo granular aeróbio. No grânulo do LGA há uma 

combinação de fatores que irão permitir a ocorrência de NDS, pois há no grânulo zonas 

externas (aeróbias) e zonas internas (anóxicas), combinação determinantes para a ocorrência 

do NDS (figura 5).  A etapa de nitrificação ocorre na superfície externa dos grânulos, onde 

são encontradas as bactérias autotróficas nitrificantes. Já o nitrito e nitrato formados durante a 

etapa de nitrificação são comumente difundidas no interior dos grânulos, onde serão 

desnitrificados.  

Figura 5 – Representação da nitrificação e desnitrificação simultânea no interior do grânulo LGA. 
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Fonte: Adaptado de Nancharaiah e Reddy (2018). 

 

3.4.2 Condições necessárias para nitrificação e desnitrificação simultânea 

 

No caso de tratamentos biológicos contendo único reator aeróbio, se pode observar 

situações distintas para a ocorrência da NDS. A primeira situação exemplifica o que ocorre 

em lodos ativados, no qual o reator irá necessitar de uma zona com maior estratificação no 

oxigênio dissolvido do reator, ocorrendo assim o desenvolvimento de regiões anóxicas no 

licor misto (onde a desnitrificação ocorre nos lodos ativados), por consequência facilitando a 

NDS. De acordo com Bueno (2016), em lodos ativados isso é mais provável a medida em que 

o reator é mais profundo, criando desta forma, uma distância maior entre os pontos de OD 

mínimo e máximo (perto dos aeradores). Esse mesmo princípio pode ser aplicado para os 

reatores LGA. Como a demanda de oxigênio é variável e geralmente se aplica uma aeração 

estática, a concentração de OD variará com o tempo e estas zonas anóxicas terão volume 

variável. Por esta razão, a magnitude da desnitrificação é irregular: quando a carga é baixa, a 

demanda de oxigênio será pequena, a concentração de OD alta e a desnitrificação limitada. 

Em momentos de maior carga, a desnitrificação se desenvolverá mais, mas poderá haver 

nitrificação incompleta devido à falta de oxigênio dissolvido (BUENO, 2016). 
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Outra situação em uso atualmente é a instalação de aeradores de ar difuso, que possuem 

distribuição de ar base do reator. Nessa situação a remoção de nitrogênio em reatores unitários 

ocorre pelo processo NDS, se supondo que haverá menos estratificação de OD no reator. 

Nesse caso há um sistema automatizado de controle da concentração de OD, atrelado ao 

monitoramento da carga orgânica de entrada. De forma que, a remoção biológica de 

nitrogênio por NDS nessas condições pode ser obtida com desempenho e estabilidade 

satisfatórios. E uma quantidade expressiva de nitrogênio pode ser removida nesse sistema, 

sem que exista uma região específica do reator com condições anóxicas (BUENO, 2016; 

PASVEER, 1969; MATSCHÉ, 1970 apud VAN HAANDEL et al., 2009). De forma que se 

observa a NDS em um reator de lodos ativados com mistura completa com aeradores 

superficiais, sistemas com tempo de retenção hidráulica e de residência celular elevado, 

havendo regiões de baixa concentração de oxigênio dissolvido no lodo do tanque de aeração, 

seu consumo torna o ambiente favorável para o surgimento de reações anóxicas (PASVEER, 

1969; MATSCHÉ, 1970 apud VAN HAANDEL et al., 2009). 

Na literatura, são encontrados estudos que observam níveis altos de nitrificação e 

desnitrificação, em sistemas de lodos ativados operando com concentração de oxigênio 

dissolvido na faixa de 0,1 a 0,4 mg.L-1 e com idades do lodo elevadas – a idade do lodo é 

definida como o tempo médio de retenção celular ou tempo de retenção de sólidos 

(RITTMAN e LANGELAND, 1985, apud TCHOBANOGLOUS, 2004). O que para lodos 

ativados, por exemplo, resulta em velocidades de nitrificação mais baixas, com os flocos 

sendo mantidos apenas parcialmente aeróbios. As velocidades de nitrificação e desnitrificação 

em lodos ativados são dependentes da cinética da reação, tamanho, estrutura e densidade do 

floco, carga de DQO rapidamente biodegradável e concentração de oxigênio dissolvido no 

lodo.  
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Figura 6 – Efeito da concentração de OD na velocidade de desnitrificação. 

 

Fonte: Adaptado de Metcalf & Eddy (2013). 

 

Ao analisar o gráfico da figura 6, se observa que para concentração de OD de 0,20 

mg.L-1, a velocidade de desnitrificação pode ser 10% ou 50% da máxima, para valores de k’0 

(coeficiente de inibição) de 0,02 mg.L-1 e 0,20 mg.L-1. Já em uma concentração de OD ao 

redor de 0,5 mg.L-1 a velocidade de nitrificação se iguala à velocidade de desnitrificação. 

Holman e Wareham (2005) contestam a ideia de que a concentração ideal de OD seja de 0,5 

mg.L-1 para ocorrência de NDS. 

Contudo, para os reatores de lodo granular aeróbio além do tipo de aeração, a proporção 

da zona aeróbia e anóxica no grânulo são determinantes para o processo ocorra. Outros fatores 

também podem influenciar o NDS, como tamanho e densidade do grânulo e concentração 

final de oxigênio dissolvido no meio líquido (LIU; SHENG; YU, 2009 apud CHEN et al., 

2011). Para o tamanho do grânulo, foi observada uma remoção máxima de N com diâmetros 

médios de 1,3 mm (DE KREUK et al., 2005). No entanto, nenhuma estratégia para controlar o 

tamanho do grânulo ainda é conhecida. A densidade dos grânulos também é um fator 

incontrolável, dessa forma se pode adotar estratégias operacionais para melhorar a eficiência 

da remoção de nitrogênio, como por exemplo a alternância de condições anóxicas/aeradas 

pela intermitência na aeração e a alimentação escalonada (CHEN et al., 2011). A 

intermitência na aeração será discutida no item 3.7. 
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De acordo com Gusmão (2020), os PHA armazenados durante a fase anaeróbia 

funcionarão geralmente como doador de elétrons para a etapa de desnitrificação, onde 

acontecerá à remoção anóxica de fosfato (denominado de “desfosfatação desnitrificantes”). E 

a desfosfatação desnitrificante é realizada por organismos acumuladores de polifosfato 

desnitrificantes (DPAO). A eficiência de remoção de nitrogênio depende dessa distribuição de 

zonas aeróbias e anóxicas nos grânulos, fato este que se relaciona também com as 

concentrações de OD (DE KREUK et al., 2005). Além disso, pode ocorrer também a 

utilização do nitrato pelos organismos acumuladores de fósforo desnitrificantes (DPAOs), que 

funcionarão como aceptor de elétron para a metabolização do PHA acumulado na fase 

anterior, anaeróbia, que visa à construção de cadeias de fósforo (Poli-P) com o fosfato 

(presente no efluente), polifosfato. Este processo resulta na remoção de nitrogênio e de 

fósforo do sistema. A fase anaeróbia todo o grânulo encontra-se em condição anaeróbia, não 

havendo estratificação do substrato, diferentemente da fase aeróbia.  

De acordo com Bassin et al. (2012), é possível obter sistemas granulares com 

estabilidade e remoções significativas de nitrogênio e fósforo através de nitrificação e 

desnitrificação completas, e desfosfatação desnitrificante em regimes de baixas concentrações 

de oxigênio dissolvido aplicado ao sistema, como por exemplo, OD abaixo de 2 mg.L-1. Dessa 

forma, a remoção de nitrogênio dependerá também do controle preciso da concentração de 

OD no meio líquido. Contudo, essa é uma das limitações da NDS: a necessidade de um 

controle de aeração e operação sofisticada. 

Ademais, no LGA a remoção de nitrogênio e fósforo nem sempre são observadas. Isso 

ocorre devido as especificidades ambientais requeridas pelos microrganismos responsáveis 

por esses processos biológicos. Tal necessidade implica na adição de tanques anóxicos (para 

promover desnitrificação) e tanques anaeróbios (para desenvolver PAO – responsáveis pela 

remoção do fósforo), o que torna o processo de tratamento para remoção de nutrientes 

bastante oneroso com alta demanda por espaço, como ocorrem nos sistemas de lodos ativados. 

Além disso, no sistema de lodos ativados, por exemplo, há um alto consumo de energia para 

aeração e recirculação de lodo; e a má sedimentabilidade do lodo ativado (havendo assim um 

bulking da biomassa) e isso pode trazer como consequência um não atendimento das 

especificações no efluente tratado (NANCHARAIAH; REDDY, 2018).  

Em termos de velocidade de desnitrificação, estudos demonstraram que a adição de 

matéria orgânica prontamente biodegradável resulta em aumento da velocidade de desse 

processo (POCHANA e KELLER, 1999). Já, Stenstron e Song, apud Rusten et al. (1995), 
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constataram que para os sistemas de lodos ativados as velocidades de nitrificação e 

desnitrificação devem ocorrer em níveis semelhantes para que esses processos ocorram 

simultaneamente, assim a velocidade de nitrificação não irá depender somente da 

concentração de oxigênio dissolvido no lodo, como da quantidade de demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO) presente também. De forma que, quanto maior a DBO solúvel, a velocidade 

de utilização do oxigênio é maior, reduzindo a velocidade de nitrificação e a disponibilidade 

de oxigênio dissolvido na parte mais interna do floco (lodos ativados). A velocidade de 

nitrificação é reduzida pela baixa concentração de oxigênio dissolvido, enquanto a velocidade 

de desnitrificação é reduzida pela baixa concentração de substrato solúvel na parte mais 

interna do floco. De forma que é observado que apenas os sistemas com tempos de detenção 

elevados, como os processos com aeração prolongada, serão capazes de realizar 

satisfatoriamente a NDS (BUENO, 2016).  

Além dos tempos de detenção, outro parâmetro que deve ser monitorado para que haja a 

NDS é a alcalinidade. O balanço de alcalinidade é essencial para o equilíbrio e avaliação dos 

fenômenos que ocorrem nesses processos, sendo que há consumo de alcalinidade na 

nitrificação e reposição de apenas parte da alcalinidade consumida – aproximadamente a 

metade – na desnitrificação. A variação da alcalinidade do sistema com relação às reações de 

nitrogênio será igual a amonificação, nitrificação e desnitrificação, somados (VAN 

HAANDEL; MARAIS, 1999). 

 

 

3.5 Tecnologias alternativas para remoção de nitrogênio. 

 

Recentemente, alguns estudos vêm propondo que a remoção biológica de nitrogênio 

pode acontecer de outras formas além da via comum (nitrificação e desnitrificação 

completas). De forma que, esses novos processos apresentam processos alternativos para a 

remoção biológica de nitrogênio em águas residuárias e o seu entendimento é uma alternativa 

para a remoção de nitrogênio. Por exemplo, uma das técnicas é a nitrificação parcial, também 

chamada de nitritação. Outro fato importante é a descoberta dos planctomicetes, oxidadores 

anaeróbios de amônia, e do metabolismo anaeróbio de proteobactérias (oxidadoras de 

amônia). Esses organismos tornaram possível a remoção de nitrogênio das águas residuárias 
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em processos que incluem a nitritação (ou nitrificação parcial), desnitrificação de nitrificantes 

(processo NOX), oxidação anaeróbia de amônia (processo ANAMMOX), entre outros 

(SCHMIDT et al., 2003). Essas modalidades de conversão de nitrogênio citadas também 

podem estar presentes em sistemas granulares. 

A possível redução direta de nitrito a nitrogênio gasoso, em sistemas de águas 

residuárias onde há o acúmulo de nitrito se mostra uma alternativa na remoção de nitrogênio. 

Além disso, a redução direta do nitrito a nitrogênio gasoso possui vantagens, principalmente 

do ponto de vista econômico durante a operação (FDZ-POLANCO et al., 1996; CIUDAD et 

al., 2005). Pois se é apontado que na maioria das vezes os custos operacionais do processo de 

remoção biológica de nitrogênio estão relacionados à necessidade de altas concentrações de 

oxigênio dissolvido e matéria orgânica nas etapas convencionais de nitrificação e 

desnitrificação (CIUDAD et al., 2005). 

Já citada no item 3.3.2, a alternativa mais econômica do que as etapas de nitrificação 

seguidas da desnitrificação são os processos diretos de “nitritação-desnitritação”. No qual irão 

produzir uma economia na aeração do sistema de até 25% na nitrificação. Além disso, ainda 

possui uma demanda de matéria orgânica de até 40% menos no processo de desnitrificação, e 

há uma diminuição da produção excedente de lodo em até 40%. A nitrificação parcial para 

nitrito foi observada como uma técnica viável e economicamente favorável, especialmente 

quando são tratadas águas residuárias com altas concentrações de amônio ou baixas razões 

carbono/nitrogênio (C/N) (PENG e ZHU, 2006).  

Como a taxa de crescimento dos microrganismos nitrificantes é mais lenta do que dos 

microrganismos responsáveis pela estabilização da matéria orgânica. De forma que, se o 

objetivo do sistema de tratamento biológico é a nitrificação, o tempo de residência celular ou 

idade de lodo deve ser tal que propicie o desenvolvimento das bactérias nitrificantes, antes 

que elas sejam varridas do sistema. Por isso que o sistema é controlado pelo organismo de 

crescimento mais lento (Nitrosomanas). As bactérias do gênero Nitrobacter têm uma taxa de 

crescimento mais rápida, razão pela qual quase não se observa o acúmulo de nitrito nesses 

sistemas (VON SPERLING, 2002). 

Para que essa tecnologia consiga alcançar seus objetivos, é necessária a combinação de 

alguns fatores, como por exemplo: a permanência do amônio na forma nitrito, que pode ser 

conseguida através do controle da concentração do oxigênio dissolvido, pH, idade do lodo, 

temperatura, disponibilidade de substrato e ação de inibidores, em conformidade com as 
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condições operacionais necessárias para a ocorrência da nitrificação citadas no item 3.3.1. 

Essas condições combinadas consequentemente controlam o crescimento das bactérias 

nitrificantes (BON) (GUSMÃO, 2020). Como por exemplo, o pH deve permanecer entre 7,5 e 

8,0 (VAN HULLE et al., 2010), já a temperatura deve ficar acima de 25 °C (HELLINGA et 

al., 1998) e idade do lodo deve permanecer entre 1 e 1,5 dias (VAN HULLE et al., 2010).  

Além dessas condições, uma baixa concentração de OD (menor que 0,4 mg.L-1) deve ser 

mantida para que a oxidação do nitrito seja imposta, em uma variação desse sistema. De 

forma que nessa variação, há amônio em excesso, e assim as BON são incapazes de crescer e 

o nitrito se torna o produto estável final da nitrificação (SCHMIDT et al., 2003).  

Uma desvantagem desses dos sistemas que reduzem da redução direta do nitrito a 

nitrogênio gasoso, segundo Rittman e McCarty (2001, apud BAE et al., 2002), é o fato de não 

se observar o acúmulo consistente de nitrito. Isso acontece provavelmente devido ao baixo 

valor de concentração mínima de substrato capaz de suportar a biomassa no estado 

estacionário e a uma taxa, relativamente, elevada da utilização do substrato por 

microrganismos oxidantes do nitrito. Muitas pesquisas tentaram obter acúmulo consistente do 

nitrito na nitrificação como sendo o pré-requisito chave para o sucesso da remoção biológica 

de nitrogênio pela via curta, tendo como condição crítica do processo a supressão da oxidação 

do nitrito sem retardar excessivamente a taxa de oxidação da amônia. 

 

3.6 Presença de nitrito e nitrato no efluente LGA 

 

Em tratamentos de águas residuárias, comumente é observada a presença de nitrito no 

efluente, indicando que a remoção de nitrogênio não ocorreu satisfatoriamente, 

principalmente em reatores únicos (GUSMÃO, 2020; DANTAS, 2018; GUIMARÃES, 2017; 

LIU et al., 2010). Na literatura em geral, são observadas as presenças não somente de nitrito, 

como também de nitrato no efluente tratado por reatores de lodo granular aeróbio. A presença 

de nitrito e nitrato no efluente sinaliza que a nitrificação e desnitrificação simultânea não 

ocorreu de forma satisfatória (NI et al., 2009; LIU et al., 2010; DERLON et al., 2016; 

ALVES, 2017; GUIMARÃES, 2017; DANTAS, 2018; GUSMÃO, 2020; CAMPOS, 2020). 

Alguns desses estudos vêm associando a não ocorrência de NDS com a concentração do 

oxigênio dissolvido no reator. Ou seja, o OD provavelmente não é baixo o suficiente para 

criar zonas anóxicas ou anaeróbias nos grânulos formados. Por outro lado, vários estudos 
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mostraram que uma concentração de oxigênio dissolvido mais alta favorece a nitrificação, 

mas limita a desnitrificação, enquanto um OD mais baixo aumenta a desnitrificação, mas 

limita a nitrificação (BEUN et al., 2001; DE KREUK et al., 2005; MOSQUERA-CORRAL et 

al., 2005). Isso foi confirmado por estudos realizados em reatores de bancada, em escala de 

laboratório (DE KREUK et al., 2005), no entanto, também foi relatado na literatura que um 

OD mais baixo pode levar à desintegração dos grânulos (MOSQUERA-CORRAL et al., 

2005). 

Mosquera-Corral et al. (2005), avaliaram a otimização da remoção de nitrogênio em um 

sistema LGA, reduzindo a concentração de OD de saturação de 100% para 50%, 40%, 20% e 

10%. O tamanho do grânulo e o controle do OD, são os principais fatores relacionados a 

extensão da zona anóxica dentro do grânulo. Se observa nesse estudo que: quanto menor a 

concentração de OD ou quanto maior o grânulo, maior é a zona anóxica. Portanto, maior é a 

capacidade de remoção de nitrogênio. Pelo estudo, se pode concluir que a etapa de 

nitrificação, define os limites mínimos da concentração de OD (MOSQUERA-CORRAL et 

al., 2005). Contudo os autores observaram que a redução do OD não influenciou na taxa de 

acetato absorvida no período aeróbio. E a remoção de nitrogênio total foi favorecida pelas 

concentrações de OD mais baixas. Os autores também avaliaram que  a remoção de nitrogênio 

total para a concentração de OD de 100% para 40%, aumentou de 8% para 45%. No entanto, 

nessa concentração de OD os grânulos começaram a se desintegrar, e houve uma lavagem da 

biomassa.  

Ademais, há também estudos nos quais a NDS não ocorre mesmo com um diâmetro 

médio de grãos em 0,8 mm, ou seja, grãos maduros (LIU et al., 2010).  Nesse mesmo estudo, 

foi recomendado uma estratégia de aeração para manter o OD baixo durante o período aeróbio 

caso se queira a NDS, e assim se mostrou que na fase de enchimento anaeróbio é possível 

remover praticamente todo o nitrato remanescente da fase anterior, resultando em uma 

eficiência de remoção de nitrogênio de 50 % (LIU et al., 2010). 

Outro motivo para a redução na taxa de desnitrificação completa pode ser a inibição 

provocada pelo próprio acúmulo de nitrito. Zeng et al. (2003) e De Kreuk e Bruin (2014). Os 

autores apontam que concentrações de nitrito superiores a 1,0 mgN.L-1 em ambientes 

anóxicos, promovem redução na taxa de desnitrificação. O acúmulo de nitrito no processo, 

por sua vez, pode ser provocado pela baixa razão carbono/nitrogênio (HER e HUANG, 1995; 

CORREA et al., 2016). Isto porque um gradiente de oxigênio se desenvolve dentro dos 

grânulos, em que as camadas externas são aeróbias e o núcleo interno é anóxico ou anaeróbio 
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(DE KREUK et al., 2007a). Nessas condições de potencial redox variável ao longo da 

partícula, é possível a coexistência dos organismos responsáveis pelos processos de 

nitrificação e desnitrificação, e de organismos anaeróbios no mesmo grânulo (WINKLER et 

al., 2013). Assim sendo, pode-se garantir a presença de todos os grupos de organismos que 

tomam parte da remoção de matéria orgânica, nitrogênio e fósforo do esgoto. Assim, do ponto 

de vista operacional, a redução da concentração de oxigênio dissolvido é uma das alternativas 

propostas como solução para melhorar o desempenho da NDS em lodo granular aeróbio, com 

o objetivo de remover nitrogênio (BEUN et al., 2001). 

 

3.7 Aeração intermitente 

 

Para que o processo de NDS ocorra de forma satisfatória em um reator, tanto para o 

LGA como outros processos biológicos, são necessárias diversas condições operacionais, que 

podem ser decisivas para que tal processo ocorra. Como por exemplo, ao longo do processo 

de remoção de nitrogênio em reatores biológicos aeróbios a nitrificação é obtida pela oferta de 

oxigênio, que usualmente é abundante no processo. E para que ocorra a desnitrificação, são 

necessárias entre outras condições, fases anóxicas nesse mesmo sistema. E essas condições se 

tornam uma etapa limitante no processo NDS (CHEN et al., 2011). Assim, a implantação de 

estratégias operacionais, como períodos de interrupção na aeração dentro de uma batelada a 

fim de obter períodos anóxicos, pode ser benéfico para que ocorra a completa desnitrificação 

e, consequentemente, remoção do nitrogênio no LGA (CHEN et al., 2011; PRONK et al., 

2015).  

De forma que, para se obter uma maior eficiência de desnitrificação, deve haver um 

controle automatizado do oxigênio dissolvido. Pode ser implantado no sistema a alteração da 

taxa de transferência de oxigênio por meio de: ligar/desligar os aeradores, variar a submersão 

do aerador (agindo no nível do vertedouro de saída ou no eixo vertical dos aeradores), ou 

variando a velocidade de rotação dos aeradores (VON SPERLING, 2012). Esse sistema de 

aeração é denominado de aeração intermitente, e vem sendo testado em reatores biológicos de 

batelada sequencial para diversos tratamentos. Além de contribuir para o controle de acúmulo 

de nitrito, a aplicação de aeração intermitente promove redução do consumo de energia. 

Deve-se ressaltar que tal estratégia implica na automatização do sistema de aeração de forma 
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a garantir um efetivo controle sobre a concentração de OD no reator (OLIVEIRA, 2016; 

ZOPPAS, BERNADES E MENEGUZZI, 2016). 

Nesse contexto, alguns estudos vêm testando a alternativa da aeração intermitente em 

reatores biológicos, assim a adição de uma fase anóxica após a aeração se apresenta como 

alternativa operacional para remover o nitrogênio acumulado no sistema (KISHIDA et al., 

2006; YILMAZ et al., 2008; ADAV et al., 2009). Assim a implantação de pausas, 

denominadas de períodos de intermitência na aeração ao longo das bateladas pode ser uma 

estratégia operacional para o favorecimento de condições anóxicas dentro do grânulo, 

favorecendo assim a remoção de nitrogênio, com destaque ao favorecimento da etapa de 

desnitrificação (CHEN et al., 2011; PRONK et al.; 2015). 

Por exemplo, foi testado por Choung e Kim (2000) um sistema de aeração intermitente 

para um reator de Lodos Ativados com fluxo contínuo. Nesse estudo o Lodo Ativado com 

aeração intermitente, teve o objetivo de realizar a remoção simultânea de nitrogênio, fósforo e 

matéria orgânica. Esse reator era composto por zonas aeróbias, anóxicas, anaeróbias, onde era 

controlado apenas o tempo de fornecimento de ar e a sua agitação. O tempo e a sequência de 

reação no reator foram de 1 hora aerando com agitação, 1 hora em ambiente anóxico com 

agitação, 1,5 horas anaeróbio sem agitação, e novamente 1,5 horas aerando com agitação. O 

efluente sintético foi preparado com concentrações de 400 mg L-1 de DQO, 20 mg L-1 de 

nitrogênio amoniacal e 5 mg L-1 de fósforo. Mantendo-se a concentração de 4000 mg L-1 de 

SS no meio, idade do lodo de 30 dias, TDH de 14,3 horas e a relação A/M de 0,13 kg DBO 

(kg.SS.dia-1), os autores obtiveram eficiências de remoção de DQO superiores a 90%, 

concentrações de fósforo inferiores a 0,5 mg L-1 e concentração de nitrogênio amoniacal 

inferior a 3,0 mg L-1, operando o sistema em escala laboratorial durante quatro meses. 

Em reatores LGA, a NDS foi observada em diversos estudos. Como por exemplo, o 

estudo de Pronk et al. (2015). Foi concluído que para obter a maximização da remoção de 

nitrogênio foram sugeridos períodos anóxicos sem mistura no reator. Assim, no período 

aerado, seria observado a remoção de amônia e fósforo, enquanto o nitrato era produzido. 

Quando a amônia atingia sua concentração iniciada desejada durante a aeração, a 

concentração de OD seria reduzida para maximizar o potencial de desnitrificação. Uma vez 

que tanto o nitrogênio quanto o fósforo alcançassem a qualidade requerida para o efluente, o 

reator estava pronto para receber novo esgoto (PRONK et al., 2015). Durante a aeração, o 

amônio será convertido em nitrato e, devido ao OD característico dos sistemas LGA, uma 
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parte do nitrogênio será simultaneamente desnitrificada. A proporção de nitrificação para 

desnitrificação pode, portanto, ser regulada alterando o ponto de ajuste de OD. Ainda de 

acordo com Pronk et al. (2015), quando a concentração de nitrato no final do processo de 

nitrificação ainda é muito alta para a descarga do efluente, uma reciclagem do líquido do topo 

do reator para o leito de grânulos sedimentados pode ser introduzida para maior remoção de 

nitrato. Como alternativa, uma estratégia de aeração intermitente pode ser aplicada. (PRONK 

et al., 2015). 

Huang et al. (2020), compararam a aplicação da aeração contínua coma a aeração 

intermitente para avaliação dos efeitos da concentração de oxigênio dissolvido (OD) sobre a 

remoção de contaminantes do esgoto. Além disso, esse estudo ainda avaliou a granulação do 

lodo e a diversidade da comunidade microbiológica para essas condições. Os resultados 

demonstraram que a intermitência na aeração contribui para aumentar a eficiência de remoção 

de matéria orgânica, nitrogênio e fósforo. Bem como para acelerar o processo de granulação, 

aumentar o tamanho das partículas e a diversidade biológica, dificultando o crescimento de 

bactérias filamentosas. Além disso, a intermitência proporcionou economia de 40 % da 

energia consumida para aeração. Zoppas, Bernades e Meneguzzi (2016) em trabalho de 

revisão da literatura, citam diversos estudos que evidenciam o êxito na manutenção efetiva da 

NDS por meio da aeração intermitente, permitindo um melhor controle do processo em termo 

de manutenção de pH, consumo/produção de alcalinidade e baixa (ou nula) necessidade de 

adição de fonte externa de carbono (BARANA et al., 2013; SANTOS, 2014).  

Daniel et al., (2009) utilizaram para um RBS de leito fixo de fluxo ascendente, com 

biofilme de poliuretano, e a remoção de nitrogênio por NDS utilizando uma aeração 

intermitente. Nesse estudo as concentrações de OD foram mantidas dentro do intervalo 2,0 a 

2,7 mg.L-1, utilizando etanol como doador de elétrons para a fase de desnitrificação, na 

proporção carbono/nitrogênio de 3 para 1. No início da intermitência em paralelo com a 

adição do doador de elétrons sempre havia uma diminuição significativa da concentração de 

nitrito. Os resultados desse estudo demonstraram que a eficiência na remoção do nitrogênio 

foi superior a 99%.  

Um dos estudos que testaram diferentes estratégias de aeração utilizou esgoto real, em 

um RBS  com LGA e volume de 1,7 L, com aeração pulsada (um segundo ligado por dois 

segundos desligado). Houve remoção de 85 a 95% da DQO e de 92 a 97% do nitrogênio total 

(CARRERA et al., 2019). O estudo de Carrera et al., (2019) concluiu que o fornecimento do 
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mesmo volume de ar por aeração pulsada mostrou-se uma opção melhor para acelerar o 

processo de granulação e obter grânulos mais densos do que a aeração contínua. A granulação 

da biomassa é possível em um RBS onde a DQO, N e P são removidos e o ar é fornecido em 

pulsos (1s ligado / 2s desligado) mesmo em baixas concentrações de DQO na alimentação de 

190 mg DQO.L-1. O fornecimento do mesmo volume de ar por aeração pulsada mostrou-se 

uma opção melhor para acelerar o processo de granulação e obter grânulos mais densos do 

que a aeração contínua. Além disso, não foram medidas diferenças significativas nas 

eficiências de remoção de DQO, P e N nos sistemas pulsado e continuamente aerado. No 

entanto, o a velocidade ascensional do ar no sistema é maior no sistema em regime pulsado do 

que no contínuo para garantir a suspensão da biomassa dentro do reator. 

Outro estudo com LGA utilizou esgoto sintético em três estratégias operacionais 

diferentes para um reator de bancada com volume de 10,8 L, e diferentes estratégias de 

aeração (WU et al., 2020). A aeração intermitente foi controlada com um período de 10 min 

(modo 1 com aeração 5 min e intermitência de 5 min, modo 2 com aeração permanente, modo 

3 com aeração de 8 min e intermitência 2 min). E a idade do lodo foi controlada em cerca de 

15 a 20 dias. O lodo foi reciclado para o segundo compartimento em um modo de 

recirculação, havia carbono de alta qualidade para liberação anaeróbica de fósforo pelos 

DPBs. O lodo de nitritação no tanque aeróbico foi reciclado para o terceiro compartimento, 

fazendo com que os DPBs pudessem usar NOx −N como aceptor de elétrons. Houve uma 

remoção de DQO 90 a 92% e remoção de nitrogênio total nos 3 regimes de 45%, 64% e 72% 

respectivamente. De forma que, a aeração intermitente em sistemas LGA é viável para 

resolver a dificuldade de obter um desempenho de remoção de fósforo e a desnitrificação, se 

mostrando um atalho estável e eficiente. As eficiências de remoção de nitrogênio e fósforo do 

processo foram de 72% e 93% na intermitência, respectivamente, com o consumo de energia 

de aeração diminuindo 20%, representando uma eficiência de remoção de nutrientes 

aumentando 8% do que na aeração contínua (WU et al., 2020).  

Já Lochmatter et al. (2013), realizaram um estudo com esgoto sintético e reatores com 

volumes de 2,4L a 3,5L e quatro estratégias diferentes de aeração: OD constante, 

Recirculação de gás do topo RBS, Alternância alto e baixo OD e Aeração intermitente. A 

DQO desse estudo possuiu concentração controlada. Já a remoção de nitrogênio foi limitada a 

62,3 +- 3,4% com OD constante. Na intermitência 71,2 +- 5,6%. Em 2014, Lochmatter et al. 

(2014) testaram outras estratégias de aeração, em um reator de 2,4 L com esgoto sintético 

operou em 5 fases: 4 períodos de OD alto-baixo, 1 aeração intermitente e controle do 
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comprimento da fase de aeração. A DQO permaneceu com concentração controlada de (400 a 

600 mg DQO.L-1). Após a mudança para uma aeração intermitente, a remoção de nitrogênio 

total aumentou para cerca de 80% em 17 dias. A eficiência de remoção de N de sistemas de 

águas residuais LGA com DQO controlada pode ser consideravelmente melhorada com 

estratégias de aeração aprimoradas. Ao adotar fases de baixo OD ou mesmo fases anóxicas 

em um estágio inicial do período de aeração total provavelmente melhorou a remoção de P, 

no qual a fase desnitrificante levou a economia de DQO. O estudo demonstrou que a aeração 

intermitente é uma estratégia promissora para aplicações em grande escala, já que obteve 

maior eficiência na remoção de N. Além disso, os tempos de mistura curtos implementados 

com a intermitência não foram problemáticos para a estabilidade dos grânulos 

(LOCHMATTER et al., 2014). 

Outro estudo utilizando dois reatores com esgoto real e dois reatores com esgoto 

sintético foi feito por Layer et al. (2020), testou estratégias de aeração constante e alternada 

com reatores de 13,0 L. Os reatores possuíam concentração de DQO controlada de 469 

mgDQO.L-1, e os resultados demonstraram que houve 99,9% de nitrificação e eficiência de 

13,6% para desnitrificação com OD constante, e aumento de até 79,2% para OD variante 

(LAYER et al., 2020). Já Izadi et al. (2021), testou 3 reatores com ciclos operacionais de 6 

horas e 5,0 L de volume operando com esgoto sintético e condições de operação constantes, 

exceto as três diferentes estratégias de aeração: areação contínua, aeração com períodos de 

intermitência longa e aeração com períodos de intermitência curta. Em todos os 3 reatores 

houve remoção de 81 a 92% de DQO. Já a remoção de nitrogênio total ocorreu em torno de 

74% (com o reator operando em aeração contínua), remoção de nitrogênio total em 85% (para 

o reator que operou com uma intermitência longa), e remoção de 52% de nitrogênio total para 

o reator que operou com intermitência curta. Uma das conclusões desse estudo é a proposta 

que para se obter alta remoção de N é a aplicação de concentrações mais baixas de OD 

combinadas com um modo aerado intermitente equilibrado ao sistema RBS, portanto, nível do 

OD e a duração da aeração, afetam sim a remoção de N (IZADI, et al., 2021). 

Já para Hu et al. (2021), foi testado um reator com esgoto real de 10,3 L foi operado por 

213 dias e possuiu três estratégias de aeração: aeração continua por 2h, 3h e 4h 

initerruptamente por 20 minutos de intermitência ao longo de 1h. A remoção de nutrientes foi 

potencializada na operação do reator com aeração intermitente, principalmente em intervalos 

desiguais. Houve um aumento da remoção de nitrogênio total de 78,4% para 81,3% na 

intermitência. A remoção de DQO ficou em torno de 84% além disso, a aeração intermitente 
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promoveu a granulação do reator, onde o tamanho da partícula aumentou de 217,2 ± 5,3 para 

351,8 ± 4,8 μm na intermitência. A remoção eficiente de nutrientes foi mantida 

principalmente devido ao baixo oxigênio e aeração intermitente única. Mais importante, 

aeração intermitente não só desempenhou um papel importante na manutenção nitrificação 

parcial, mas também desempenhou um papel positivo na formação de LGA. Enquanto isso, a 

desnitrificação endógena fez pleno uso da fonte de carbono intracelular armazenada, 

alinhando o potencial de realizar remoção eficiente de nutrientes e em paralelo promover 

economia de energia (HU et al., 2021).  

Huang et al. (2021), testaram para um reator de 4,27 L utilizando esgoto sintético, duas 

estratégias de aeração: contínua e intermitente. A remoção de DQO aumentou de 

aproximadamente 70% a 80% na aeração contínua, para 75% a 90% com intermitência. Na 

aeração contínua, foi removida 99% de NH4 e 80% nitrogênio total, enquanto ao implantar a 

intermitência, o reator removeu 100% de NH4 e 98% de nitrogênio total. Comparado ao modo 

de aeração contínua no LGA, a aeração intermitente teve maior eficiência de remoção e 

melhor grânulo devido à privação temporal de OD. A intermitência inibiu o crescimento 

filamentosas e gerou grânulos de LGA mais estáveis. Portanto, foi concluído com este estudo 

que o modo de aeração intermitente é um passo importante para a engenharia de aplicação 

prática nos reatores biológicos.  (HUANG et al., 2021).  

Todos esses estudos discutem os efeitos de diferentes regimes de aeração sobre a 

eficiência na remoção de nitrogênio para um LGA em um clima diferente do clima brasileiro. 

De forma geral, se observa que os trabalhos realizados, em sua maioria, testam reatores de 

pequena escala. Na maioria dos casos relatados, se alimentado o sistema com substrato 

sintético, dentre os citados, por exemplo, poucos utilizam esgoto real. Os resultados desses 

estudos são controversos, ocorrendo diferenças significativas entre as eficiências obtidas, 

porém, de uma maneira geral, indicando provável vantagem de uma estratégia de aeração 

diferente da contínua. 

 



 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 

Esta pesquisa fez parte do projeto “Desenvolvimento de Lodo Granular Aeróbio 

Visando à Remoção Simultânea de Matéria Orgânica, Nitrogênio e Fósforo de Esgoto 

Sanitário”, na qual possuiu estudantes de graduação e pós-graduação. Esta pesquisa foi 

regulamentada pelo Programa FAPESP-SABESP II, parceria entre Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo, e pertenceu ao Programa de Apoio à Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica 

(PITE).  

Com o objetivo de simular um esgoto doméstico, esta pesquisa foi desenvolvida 

utilizando esgoto sanitário proveniente do Conjunto Residencial USP (CRUSP) acrescida dos 

despejos do Restaurante Universitário Central da Universidade de São Paulo (USP). Através 

de um poço de sucção e uma bomba submersa que faziam parte de uma estação elevatória, o 

esgoto era transportado para o Centro Tecnológico de Hidráulica (CTH), localizado a 

aproximadamente 750m do reator, conforme caminho demonstrado na figura 7. De acordo 

com a classificação Köeppen-Geiger, o reator desta pesquisa encontra-se em região climática 

BSh (estado de São Paulo, Brasil). Durante a pesquisa, a temperatura do ar em São Paulo 

variou entre 17 e 27ºC, com média de 24,4ºC. 

Figura 7 –  Localização do CRUSP, do reator e o trajeto percorrido pelo esgoto utilizado na pesquisa. 
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Fonte: Autora (2022). 

4.1 Aparato experimental 

 

  O reator foi instalado no CTH, possuía formato cilíndrico e foi construído em acrílico 

com o objetivo de verificar visualmente a granulação do lodo. O reator possuía 

aproximadamente 0,5 m de diâmetro interno e 5,0 m de altura total (figura 8 e figura 9). 

Quando cheio, o reator possuía aproximadamente 690 L, 3,9 m de altura e uma relação 

altura/diâmetro de 8, com troca volumétrica de aproximadamente 52% e um TDH de 

aproximadamente 6,7 horas. Na base do reator foi introduzido o ar do sistema, por meio da 

ação de um compressor e uma membrana de bolhas finas (cedidos pela empresa aQuamec), de 

forma que foi garantida a distribuição uniforme do oxigênio dissolvido no processo. Também 

na base do reator estava localizada a entrada do esgoto, de fluxo ascendente da massa líquida. 

A unidade em escala piloto foi dimensionada para garantir maior representatividade dos 

resultados do que estudos em escala de bancada e, alimentada por esgoto real, foi possível 

representar mais de perto as possibilidades de ocorrência em uma ETE real, em que as 

condições são menos controladas do que em escala de bancada reatores alimentados por 

substrato sintético sob fluxo constante. A utilização de reatores de pequeno volume, 

alimentados por substrato sintético, constitui grande parte dos trabalhos sobre NDS no LGA 

encontrados na literatura. 
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Figura 8 –  Projeto esquemático do Reator. 

 

Fonte: Autora (2022). 

 

Figura 9 – Projeto do Reator 3D (A), imagem do reator vazio (B) e imagem do reator cheio no 

momento da inoculação (C). 

 

Fonte: Autora (2022). 

 

Por meio de um painel de controle modelo Atos Expert BF (da marca Schneider Eletric) 

foi possível programar as etapas das bateladas sequenciais. O painel de controle em conjunto 
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com um temporizador de ar de ajuste manual para o tempo de operação escolhido (modelo 

CLE da marca Clip), programava ainda: início e fim da operação da bomba (bomba helicoidal 

NEMO® da marca Netzsch), abertura e fechamento da válvula solenoide do esgoto bruto e 

efluente tratado, abertura e fechamento da válvula solenoide de ar provenientes do compressor 

de ar (figura 10).   

Figura 10 – Imagem do painel de controle (A) e bomba  helicoidal (B). 

 

Fonte: Autora (2022). 

Antes da entrada do esgoto no reator, havia um tratamento preliminar, no qual o esgoto 

passava pelas etapas de gradeamento (grande mecânica), caixa de areia, calha Parshall (Figura 

11), e caixa de separação de água e óleo, denominado popularmente de “caixa de gordura” 

(Figura 12).  

Figura 11 –  Da esquerda para a direita, 3 caixas de gordura e caixa de sucção. 

 

Fonte: Autora (2022). 
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Figura 12 – Da esquerda para a direita, grade mecanizada, caixa de areia e calha Parshall. 

 

Fonte: Autora (2022).  

Após as etapas citadas, o esgoto era transferido para um tanque de sucção e era 

recalcado por meio da bomba entrando no reator pela base dele. Na base do reator foi 

utilizado um difusor de bolhas finas da marca aQuamec, que juntamente com um compressor 

de ar, um rotâmetro e uma válvula solenoide garantiram a entrada do oxigênio dissolvido de 

forma constante e uniforme ao longo da sua utilização. O trajeto percorrido pelo esgoto do 

pré-tratamento à coleta do efluente tratado pode ser observado na Figura 13.  
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Figura 13 – Esquema do caminho percorrido pelo esgoto no CTH, do tratamento preliminar, entrando 

no reator LGA, até a saída do afluente tratado em planta baixa. 

 

Fonte: Autora (2022). 

 

Ao fim do tratamento, havia no topo do reator uma válvula solenoide a 

aproximadamente 1,92m da base, que abre ao fim do processo e despeja o efluente em uma 

caixa de acrílico para a coleta destinada para este fim.  A quantidade de efluente retirada era 

pré-estabelecida através do intervalo de tempo que a solenoide ficava aberta, a e o volume do 

efluente era calculado através da quantidade armazenada na caixa do efluente e suas 

respectivas dimensões, já conhecidas. De forma que, no dia de análise era feita a leitura da 

altura do efluente na caixa in loco. 

 

4.2 Caracterização do lodo, esgoto e efluente tratado 
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A amostra do esgoto analisado era composta de duas amostras coletaras ao longo de um 

dia, de bateladas diferentes. De forma que, para a composição do esgoto analisado foram 

coletadas duas amostras diárias, uma coletada pela manhã e outra pela tarde do mesmo dia, 

onde essas amostras eram misturadas. A amostra do efluente tratado era retirada da caixa de 

efluente após o término do descarte, após o fechamento da válvula solenoide. O efluente era 

coletado pela manhã, ou seja, ele era proveniente da batelada daquele horário. E a amostra do 

lodo também era uma composição dos 4 pontos de amostragem. Ou seja, a amostra do lodo 

era feita a partir da mistura de lodo coletado de 4 pontos. A amostra era retirada durante a 

etapa de aeração da batelada do período da manhã, nos pontos de coleta demonstrados nas 

figuras 8 e figura 13. 

Para o esgoto e o efluente foram realizadas as análises: pH, temperatura, alcalinidade 

total, DQO total, DQO solúvel, DBO total, DBO solúvel, NTK, nitrogênio amoniacal, fósforo 

total, ortofosfato, sólidos suspensos totais (SST), sólidos suspensos fixos (SSF) e sólidos 

suspensos voláteis (SSV). Para o efluente ainda foram adicionadas as análises de: nitrito e 

nitrato (para o esgoto os valores de nitrito e nitrato foram considerados insignificantes).  

Para a composição do lodo analisado foram feitas as análises de pH, temperatura, SST, 

SSF e SSV, e ensaios de sedimentabilidade: índice volumétrico do lodo (IVL), velocidade de 

sedimentação por zona (VSZ), e os coeficientes da equação de Vesilind – o coeficiente de 

compressibilidade (K) e velocidade inicial (Vo). As análises de IVL eram realizadas no 

momento da coleta do lodo na batelada da manhã, com o auxílio de uma proveta de um litro. 

Em dias específicos, para algumas bateladas do período da manhã, foram realizados perfis de 

monitoramento do oxigênio dissolvido, nitrogênio, DQO e fósforo, com o objetivo de 

monitorar as suas concentrações ao longo do processo, que serão detalhados no item 4.4.3. 

Além das análises citadas, ainda foram feitas para amostras pontuais de lodo as análises 

de biologia molecular (Hibridização in situ por fluorescência, técnica FISH), que permitiram a 

identificação dos grupos de microrganismos ali presentes e a análise da distribuição 

granulométrica do lodo através da técnica de Malvern.  As amostras para a avaliação 

granulométrica do Malvern eram coletadas, juntamente com as outras amostras, e era 

separados 30 mL de lodo durante a aeração. 

As análises laboratoriais foram feitas in loco e no Laboratório de Saneamento 

“Professor Lucas Nogueira Garcez” da Escola Politécnica da USP. Todas as metodologias 

utilizadas se basearam na 21ª edição do Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (APHA, 2005), descritas na tabela 3. 
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Tabela 3 –  Parâmetros de caracterização, unidade e método de referência no Standart Methods, 

utilizados na pesquisa.  

 

Parâmetros Unidade Método / Referência (Standard Methods) 

pH - pHmetro / 4500-H+ 

Alcalinidade 

Total 

mgCaCO3/L Titulação potenciométrica / 2320 B 

DQO total mg O2.L/L Refluxo aberto (até o 255° dia) e refluxo fechado (a partir do 256° 

dia) em amostra integral / 5220 * 

DQO solúvel mg O2/L Refluxo aberto (até o 255° dia) e refluxo fechado (a partir do 256° 

dia) em amostra filtrada / 5220 * 

DBO total mg O2/L Teste de DBO5,20°C em amostra integral / 5210 

DBO solúvel mg O2/L Teste de DBO5,20°C em amostra filtrada / 5210 

NTK mgN-NTK/L Macro-Kjeldahl / 4500 – Norg 

Nitrogênio 

Amoniacal 

mgN-NH4 +/L Destilação preliminar-titulométrico / 4500-NH3 

Nitrito mgN-NO2
 -/L  Cromatografia de íons / 4110 e 4500-NO2 - 

Nitrato mgN-NO3
-/L Cromatografia de íons / 4110 e 4500-NO3 - 

Fósforo total mgP-PO4
-3/L Digestão ácida com ácido nítrico e sulfúrico seguido de colorimetria 

pelo método do ácido vanadomolibofosfórico / 4500-P 

Ortofosfato mgP-PO4
-3/L Colorimetria pelo método do ácido vanadomolibofosfórico em 

amostra filtrada / 4500-P 

SST mgSST/L  Gravimétrico / 2540 

SSF mgSSF/L   Gravimétrico / 2540 

SSV mgSSV/L Gravimétrico / 2540 

*Houve mudança no método de análise com o objetivo de economia de reagentes químicos utilizados. 

Fonte: Autora (2022). 

4.2.1 Pontos de Amostragem  

 

As amostras de esgoto bruto eram coletadas do poço de sucção. Já as amostras do 

efluente tratado eram coletadas da caixa de acrílico destinada para o efluente, que possuía 
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graduação para monitoramento do volume tratado. As amostras de efluente eram colhidas no 

momento que terminava a alimentação / descarte na batelada da manhã.  O reator possuía 5 

pontos de amostragem, com as distâncias em relação a base do reator entre parênteses: 

P1(0,5m), P2 (1,5m), Pm (2,0m), P3 (2,5m) e P4 (4,0m), descritas no detalhe da figura 13. A 

amostra do lodo analisada era composta dos pontos P1, P2, P3 e P4. Quando havia descarte 

intencional do lodo, eram utilizados Beckers e outros recipientes graduados, o descarte 

intencional do lodo será detalhado nos itens a seguir. 

 

 

4.3 Operação do Reator  

 

O reator da pesquisa foi inoculado em três ocasiões distintas. Nas ocasiões de 

inoculação do reator, foram utilizados uma mistura de lodo granular proveniente do reator 

anaeróbio UASB e lodo floculado proveniente de lodos ativados com nitrificação, da ETE 

Jesus Netto da SABESP localizada na cidade de São Paulo – SP. As quantidades e 

características médias de lodo para inoculação estão descritas na Tabela 4, e foram fornecidas 

gentilmente pelos operadores da ETE. O reator foi primeiramente inoculado em outubro de 

2016, todavia, após falhas operacionais no sistema de automação, o reator foi esvaziado e 

reinoculado em janeiro de 2017, na qual foi objeto da dissertação “Partida de reator em 

bateladas sequenciais visando à identificação das condições operacionais necessárias para a 

formação de lodo granular aeróbio” (SANDOVAL, 2019).  

 

Tabela 4 – Características médias e aproximadas do lodo proveniente da ETE Jesus Netto no momento 

das inoculações. 

Variável Lodo USAB Lodo Ativado Lodo Total 

Volume (L) 250 300 550 

SSV (mg.L-1) 14.422 5.080 - 

SST (mg.L-1) 36.547 9.360 - 

Massa Introduzida (kgSSV) 4,36 1,52 5,88 

Massa introduzida (kgSST) 9,14 2,81 11,95 

Fonte: Autora (2022). 
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Ao decorrer de 2017, o reator da pesquisa operava com 4 operações (respectivamente: 

alimentação, aeração, sedimentação e descarte de efluente), e não havia o controle da idade do 

lodo. A aeração e velocidade ascensional de ar (Var) eram controladas por meio de um 

rotâmetro, que foi instalado ao longo da tubulação de ar, e a vazão de ar variou ao longo da 

pesquisa e será descrito nos itens a seguir.  

Em fevereiro de 2018 ocorreu uma perda significativa de sólidos devido a, 

provavelmente, uma falha no sistema de aeração do reator, assim o reator perdeu boa parte da 

granulação que possuía. Contudo, ao decorrer de 2018 o reator apresentou melhoras, havendo 

granulação, que será demonstrada no item 5. Ainda em 2018, o ciclo das bateladas 

sequenciais do reator passou a ser dividido em 3 etapas operacionais: inicialmente havia uma 

etapa paralela de enchimento (pela base do reator) e descarte (através da válvula solenoide no 

topo do reator já descrita), seguida pela etapa de aeração (denominada também de reação) e 

por fim, de uma etapa de sedimentação. Ao longo de 2018, o reator também foi objeto de 

estudo da dissertação “Desenvolvimento de lodo granular aeróbio para tratamento de esgoto 

sanitário: remoção de nutrientes em ciclo de três estágios” (GUSMÃO, 2020). Todas as 

fórmulas de cálculo dos parâmetros hidráulicos e de tratamento de esgoto utilizados nesta 

pesquisa se encontram no Anexo B. 

A duração total do ciclo das bateladas dependeu da fase de operação, nas quais, para 

esta pesquisa foram três: Fase I, Fase II e Fase III. Além disso, houve ainda para as três fases 

um período intitulado de aclimatação do lodo, caracterizada primordialmente por um maior 

período de sedimentação, que era diminuído gradualmente. E em todas as fases foram feitos 

descartes intencionais do lodo, a fim de controlar a idade do lodo. As fases estão descritas 

adiante – nos itens 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.3.   

Os resultados da presente pesquisa se referem as Fases I, Fase II e Fase III. A Fase I 

teve início em 4 de junho de 2018, a Fase II ocorreu do 194° ao 344° dia, e a Fase II ocorreu 

do 195° ao 525° dia. Devido ao agravamento da pandemia do COVID-19, em decorrência do 

novo Coronavírus, o estado de São Paulo decretou quarentena através decreto nº 64.881 do 

dia 20 de março de 2020 (BRASIL, 2020), por este motivo foram encerradas as atividades de 

monitoramento do reator. Na figura 14 há um resumo das 3 fases operacionais desta pesquisa 

e suas principais características. 



 

 

Figura 14 – Resumo das 3 fases operacionais e suas principais características. 

 

Fonte: Autora (2022). 



 

 

4.3.1 Fase I 

 

A Fase I teve como premissa o ciclo operacional total com duração de 3 horas, com 

aeração contínua na aeração (reação). Como a fase I teve início próximo a inoculação do 

reator, que ocorreu 30 dias antes da pesquisa, por esse motivo, foi adotada como se estratégia 

de granulação a diminuição da sedimentação ao longo do tempo, como já citado, em períodos 

de aclimatação. Para isso, o tempo de sedimentação foi diminuído progressivamente de 30 

minutos para 10 minutos, ao fim do 76º dia, conforme Tabela 5. A diminuição do tempo de 

sedimentação é adotada como estratégia de granulação para que haja seleção de partículas 

com maior tempo de sedimentação. Os tempos de alimentação/descarte e aeração foram 

ajustados levando em consideração as mudanças no tempo de sedimentação, com o objetivo 

de manter o ciclo de 3 horas completas. 

 

Tabela 5 – Duração das etapas de operação ao longo da Fase I. 

Dias de operação 
Alimentação/Descarte 

(minutos) 

Aeração      

(minutos) 

Sedimentação 

(minutos) 

Até 29° 43 107 30 

30° a 75° 43 117 20 

A partir de 76° 41 129 10 

Fonte: Autora (2022). 

 

Na fase I, a vazão de ar adotada foi de 100 L.min-1, e com essa vazão de ar foi avaliada 

a concentração de oxigênio dissolvido. Com essa vazão de ar adotada, também foi observada 

uma variação de nas leituras do rotâmetro, que eram aproximadamente de 60 a 140 L.min-1. A 

partir do 77° dia, a vazão de ar foi alterada para 200 L.min-1 com o objetivo de melhorar a 

nitrificação. O controle da idade do lodo foi feito a partir do 23° dia de operação. Esse 

controle da idade do lodo era feito a partir de descartes intencionais do lodo, explicados no 

Item 4.4.2 a seguir. Na Fase I, foi mantido uma idade do lodo de 6 a 10 dias, sempre em 

conjunto com o monitoramento da concentração de sólidos do reator, bem como as 

concentrações de nitrito e nitrato observados no momento, com o objetivo de favorecer a 

nitrificação.  
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Também com o objetivo de favorecer a remoção de nitrogênio, foram adicionados 

alcalinizantes ao sistema, já que foram observadas baixas alcalinidade e pH por volta de 6,0 

no efluente. Dessa forma, foram adicionados 120g de carbonato de sódio (Na2CO3) em uma 

solução de 40g Na2CO3.L
-1 a uma vazão de 100 mL.min-1 por 30 minutos a partir da metade 

da aeração foi adicionado ao sistema, a partir do 62° dia de operação.  

Contudo, a partir do 182° o reator começou a apresentar problemas operacionais, como: 

a diminuição repentina de lodo, que foi de 2580 para 410 SSV.L-1 (159° dia de operação), 

problemas mecânicos na bomba de recalque de lodo, falha no fechamento da válvula 

solenoide, entre outros. Após tentativas de recuperação do lodo, houve nova perda de sólidos. 

Após sucessivas tentativas de recuperação do lodo, foi decidido realizar uma nova inoculação 

no reator e o 194° dia foi o último dia da Fase I. 

Sempre que havia problemas operacionais, as análises laboratoriais eram interrompidas 

até a estabilização do reator. Os problemas e as dificuldades operacionais encontradas ao 

longo da pesquisa estão relatados cronologicamente no Anexo C. 

 

 

4.3.2 Fase II 

 

A Fase II teve como premissa o ciclo operacional total com duração de 4 horas, com 

aeração contínua na aeração (reação). O ciclo operacional da Fase II teve duração total de 4 

horas com o objetivo de favorecer a desnitrificação. A Fase II teve início no 195° de 

operação, com a nova inoculação. O lodo utilizado, como já citado, foi novamente 

proveniente da Estação Experimental de Tratamento de Esgoto Engenheiro Jesus Netto. Mais 

precisamente, foram transferidos para o reator da pesquisa 200 L de lodo ativado, com 3,615 

kgSSV/m³ e 40 L de lodo de reator UASB, com 29,16 kgSSV/m³. Desta forma, as massas de 

lodo ativado e de reator UASB introduzidas foram, respectivamente 0,723 e 1,166 kgSSV, 

perfazendo o total de 1,892 kgSSV introduzidos no reator piloto. Com volume útil de 0,686 

m³, a concentração esperada é de 1,892 / 0,686 = 2,76 kg/m3 ou 2.760 mg.L-1.  

Foram utilizadas as mesmas estratégias para obter granulação da Fase I, onde as 

durações de cada etapa operacional variaram ao longo do tempo, como já foi citado, em 

períodos de aclimatação. Motivo pelo qual, os tempos de sedimentação foram sendo 

diminuídos progressivamente, a partir de 30 minutos para 10 minutos no final (a partir do 
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235° dia de operação), conforme Tabela 6. Dessa forma, análoga à Fase I, os tempos de 

alimentação/descarte e aeração foram ajustados levando em consideração a manutenção da 

duração total do ciclo em 4 horas e as mudanças no tempo de sedimentação.  

Tabela 6 – Duração das etapas de operação ao longo da Fase II. 

Dias de operação 
Alimentação/Descarte 

(minutos) 

Aeração      

(minutos) 

Sedimentação 

(minutos) 

194° até 214°   57 153 30 

214° a 234° 57 163 20 

A partir de 235° 57 173 10 

Fonte: Autora (2022). 

Na Fase II, também foram realizadas leituras no rotâmetro do experimento, que 

apontaram uma variação ao longo da aeração de 60 a 140 L/min. Foi observado também uma 

perda de sólidos pelo topo do reator (essa é uma das dificuldades encontradas na operação do 

reator, descritas no Anexo C), então o rotâmetro foi ajustado de 200 L/ min para 180 L/min, a 

partir do 235° dia de operação, a vazão de ar que foi mantida ao longo da Fase II.  

Da mesma forma que a Fase 1, foram observados diversos problemas operacionais na 

Fase II. No dia de operação 241° houve um vazamento no poço de sucção (no local onde há a 

transferência do esgoto para dentro do reator propriamente dito), de forma que não entrou 

esgoto no reator. Assim, nos dias subsequentes foram observadas uma leve perda na 

concentração de sólidos (de aproximadamente 1000 mg SSV.L-1), então com o objetivo de 

preservar e recuperar a concentração de sólidos no reator, não houve descarte do dia 255° ao 

dia 267° dia de operação.  

No 272° dia de operação, o reator estava sem aparentes problemas. Então nesse dia foi 

feito um perfil de nitrogênio. Contudo, foi observado que os resultados, de principalmente 

nitrito e nitrato, estavam semelhantes ao das Fase I (os resultados dos perfis de nitrogênio 

estão detalhados no Item 5.4). Ademais, no dia 343° de operação o compressor de ar quebrou, 

havendo novamente perdas de sólidos no reator. Assim, a quebra do compressor juntamente 

com o fato de que os resultados do perfil da fase II eram parecidos com os resultados da fase 

I, se encerrou a fase II desta pesquisa.  
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Da mesma forma que a Fase I, foram observados diversos problemas operacionais na 

Fase II, e seus respectivos problemas operacionais estão descritos no Anexo C. Já o fim da 

Fase II é marcado pela mudança no regime de aeração do reator, de aeração contínua para 

aeração intermitente, dando início a Fase III. 

 

4.3.3 Fase III  

 

A Fase III desta pesquisa teve como premissa a duração de um ciclo operacional de 4 

horas, com intermitência na etapa de aeração, ou seja, períodos de interrupção na aeração. A 

Fase III se iniciou no 345° dia de operação e teve duração até o 525° dia de operação. A 

implantação da intermitência começou com um período de aclimatação, de forma análoga a 

estratégia de granulação. Dessa forma a intermitência inicial adotada teve períodos de 20 

minutos de aeração com períodos de intermitência com duração 5 minutos, ao longo dos 173 

minutos de aeração. O período de aclimatação foi do 345° ao 425° dia de operação. 

A partir do 425° dia de operação foi alterada a duração da intermitência. Na qual foi 

constituída sequencialmente por: 60 minutos de aeração contínua, 15 minutos de 

intermitência, 60 minutos de aeração contínua, 15 minutos de intermitência e por fim 23 

minutos de aeração. Esse regime de intermitência se manteve até o final da pesquisa. As 

durações das etapas de alimentação/descarte e sedimentação não foram alteradas. 

Na Fase III, também foram mantidas as condições de aeração da Fase II, como por 

exemplo o monitoramento do rotâmetro a partir de leituras, que apontaram uma variação ao 

longo da aeração de 60 a 140 L/min. Na Fase III, também foi observada uma perda de sólidos 

pelo topo do reator (descritas em detalhe no Anexo C), então o rotâmetro foi ajustado de 200 

L/ min para 180 L/min, a partir do 499° dia de operação, a vazão de ar que foi mantida ao 

longo da Fase III. Por causa da perda de sólidos no topo do reator, foi feita uma extensão 

metálica no topo do reator, a fim de contornar esse problema. O fim da Fase III se deu pelo 

agravamento da pandemia de Covid-19.  
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4.4 Monitoramento do Reator  

 

4.4.1 Análises Físico-químicas 

 

Todas as fases desta pesquisa foram realizadas inspeções diárias de equipamentos e 

sensores do reator. De forma que o funcionamento da bomba e compressor, a verificação de 

chegada de esgoto no reator, ajuste de vazão de ar, limpeza de sensores e demais 

equipamentos, entre outras atividades eram feitas todos os dias.  O controle analítico 

laboratorial citado no item 4.6, era realizado conforme programação exposta na tabela 7 a 

seguir. 

Com o objetivo de excluir valores muito altos ou muito baixos, a caracterização do 

esgoto bruto e efluente tratado foi feita de modo a excluir os resultados de parâmetros de 

qualidade fora do intervalo “média +/- 2 x desvio padrão”, ou seja, a exclusão de outliers foi 

feita. Esse artificio foi utilizado levando em consideração que esses valores fora do intervalo 

poderiam afetar as estatísticas dos parâmetros analisados. No esgoto bruto, se calculou uma 

média e um desvio padrão para cada parâmetro. Já para o efluente tratado, o critério de 

exclusão foi aplicado para cada fase isoladamente, de forma que se obteve um intervalo 

“média +/- 2 x desvio padrão” para cada fase. Pois foi com a nova partida do reator na fase II, 

assim não houve interferências de análises do efluente pelos resultados da Fase I. Como o 

esgoto bruto não possui influência da operação do reator, esta lógica não se aplica, de modo 

que foram utilizados todos os dados disponíveis. As estatísticas e os dados dos gráficos 

apresentados nos resultados se referem apenas aos dados não excluídos. 

Além da temperatura do ar, também era medido a temperatura do lodo granular do 

reator e seu pH. A concentração do oxigênio dissolvido era medida através de um oxímetro 

portátil (da marca Hach, modelo HQ40D).  

Também foram realizados esporadicamente o monitoramento da granulometria dos 

grânulos, através da técnica Malvern. O Malvern era realizado no Laboratório de 

Caracterização Tecnológica da Escola Politécnica da USP, através do equipamento 

Mastesrizer 2000, 5.54 da Malvern Instruments Ltd.  
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Tabela 7 –  Programação semanal do controle analítico realizado nesta pesquisa. 

Variáveis Afluente Lodo Efluente Standard Methods 

Temperatura - Online - 2550 

pH 2 x Semana Online 2 x Semana 
4500-H+ 

OD - Online 1 x Semana 4500-O 

DQO total 2 x Semana - 2 x Semana 5220 

DQO solúvel 2 x Semana - 2 x Semana 5220 

DBO total 2 x mês - 2 x mês 5400 

DBO solúvel 2 x mês - 2 x mês 5400 

SST 2 x Semana 2 x Semana 2 x Semana 2540 

SSV 2 x Semana 2 x Semana 2 x Semana 2540 

N-NTK 2 x Semana 2 x Semana 2 x Semana 4500 - Norg 

N-NH3
- 2 x Semana 2 x Semana 2 x Semana 4500 – N-NH3

- 

N-NO2
- - - 3 x Semana 

4500 – NO2
- 

N-NO3
- - - 3 x Semana 

4500 – NO3
- 

Alcalinidade 2 x Mês 1 x Semana 1 x Semana 
2320 B 

P-PO4 total 2 x Mês 2 x Mês 2 x Mês 4500- PO4 

P-PO4 solúvel 2 x Mês 2 x Mês 2 x Mês 4500- PO4 

Fonte: Autora (2022). 

 

 

 

4.4.2 Perfis de nitrogênio 

 

Os perfis de monitoramento eram feitos com o objetivo de entender o comportamento 

daquele parâmetro ao longo do ciclo. Foram realizados principalmente os perfis de nitrogênio, 

durante a etapa de aeração de uma batelada. Os perfis de nitrogênio foram feitos com o 

objetivo de monitorar e avaliar a ocorrência da nitrificação de desnitrificação simultânea, 

além de monitorar o consumo de amônia ao longo da aeração. E consequentemente, os perfis 

também tinham o objetivo de analisar se havia consumo de nitrito e nitrato durante o próprio 

período de aeração. Também foram acompanhados os parâmetros pH e alcalinidade ao longo 

dos perfis de nitrogênio, com amostras e suas respectivas análises realizadas in loco, no 

momento de coleta das amostras do perfil de nitrogênio. 
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Para as fases I e II da pesquisa eram coletadas amostras de lodo no ponto de 

amostragem Pm, em intervalos de tempo de aproximadamente iguais. A primeira coleta era 

feita com 2 minutos de aeração e a última coleta era realizada faltando 2 minutos para o final 

da aeração, e as coletas de amostras nos tempos intermediários possuíram cerca de 15 minutos 

entre si. Para o perfil realizado na Fase III, com intermitência na aeração, ainda foram 

adicionadas amostras ao começo e fim de cada intermitência. Assim, além das amostras 

espaçadas na aeração (de intervalos de 15 minutos), ao começar a intermitência eram coletas 3 

amostras: uma no início da intermitência, uma com 7 minutos de intermitência e outra no 

minuto final da intermitência.  

Para cada amostra recolhida no perfil de nitrogênio, eram monitoradas as concentrações de 

amônia, nitrito, nitrato e alcalinidade, pH, OD e temperatura. Durante a fase I, foram 

realizados 8 perfis. Durante a fase II foi realizado 1 perfil e durante a fase III foi realizado 1 

perfil. A Equação (6) proposta por Third, et al. (2003) foi utilizada para calcular a eficiência 

do processo NDS (Eficiência de NDS). 

 

    (6) 

 

Onde:  

NH3
-
(oxidado) representa a quantidade total de NH3

--N oxidado após a reação, NOX
-
(produzido) é a 

quantidade de NOX-N (incluindo nitrito e nitrato) presente quando NH3
--N é degradado. 

 

 

4.4.3 Perfis de DQO e Fósforo 

 

Em duas ocasiões também foram realizados perfis de DQO e fósforo, com o objetivo de 

avaliar o comportamento da concentração desses parâmetros ao longo do ciclo. Nos dias 173 e 

181, foram realizados perfis simultâneos de DQO solúvel, nitrogênio e fósforo. Esses perfis, 

especialmente, tiveram o objetivo de avaliar o comportamento destes parâmetros em todo o 

ciclo do reator de forma simultânea.  

Para os dois perfis simultâneos, foram coletadas amostras aos 9 minutos da 

sedimentação no ponto P4. Seguidos por coletas ao longo da alimentação seguinte, aos 12 e 

38 minutos, sendo coletadas amostras em nos pontos P1, P2, P3 e P4. E então foram colhidas 

amostras 10 amostras no Pm ao longo da aeração, tendo em vista espaçamentos 
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aproximadamente iguais nos minutos: 2, 16, 30, 44, 58, 71, 85, 99, 113 e 127 minutos. A 

última coleta foi feita aos 9 minutos da sedimentação seguinte no ponto P4. Em todas as 

coletas, foram monitoradas as variáveis pH, temperatura, alcalinidade, DQO solúvel (método 

do refluxo fechado), ortofosfato, amônia, nitrito e nitrato. 

 

 

4.4.4 Controle da idade do lodo  

 

Como já mencionado, a partir do 23° dia de operação, foi feito controle da idade do 

lodo, através do descarte intencional de biomassa. O volume a ser descartado foi calculado de 

acordo com a concentração do lodo coletado e do efluente da mesma batelada, sendo 

basicamente uma relação entre a massa total de sólidos voláteis do reator e o que foi perdido 

no efluente. Então, amostras de lodo eram coletadas dos pontos P1, P2, P3 e P4 (conforme 

figura 13), durante a aeração do período da manhã. Era lido também a altura útil do reator e 

da caixa do efluente daquela batelada e eram realizadas as análises de SSV dos quatro pontos 

de amostragem, em uma média aritmética dos 4 pontos.  

O cálculo do SSV do efluente era coletada ao final da alimentação/descarte uma 

amostra de 100 mL da caixa de acrílico utilizada para sua coleta, e lido o volume da caixa 

daquele efluente. O lodo e o efluente utilizados para esse cálculo eram da mesma batelada. 

Foi suposto que para todas as bateladas diárias a concentração dos sólidos no efluente e no 

reator permanência aproximadamente igual. Dessa forma, o cálculo da idade do lodo (Rs,d) se 

deu por: 

 

                             (7) 

 

E ainda: 

                                                        (8) 

 

Onde:  

Rs,d = idade do lodo, em dias; 

Vta = volume útil das bateladas do reator, em m³; 
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Xv = concentração de sólidos suspensos voláteis do lodo durante a fase de aeração, em kg/m³; 

Ve = volume de enchimento por ciclo, em m³/ciclo; 

Xve = concentração de sólidos suspensos voláteis do efluente tratado, em kg/m³. 

 

A partir desse cálculo, ocorreu a retirada manual de um determinado volume de lodo em 

uma das bateladas, na alimentação/descarte seguinte haveria um volume de efluente 

descarregado. Isto porque, o volume removido de lodo seria preenchido de esgoto durante a 

alimentação antes de ocorrer a saída do efluente. Nas outras bateladas, sendo reestabelecido o 

volume útil, o volume de descarte de efluente seria equivalente a segundo estas hipóteses. 

E assim, iniciou-se o descarte de lodo cerca de 5 a 7 minutos após o início da 

sedimentação, dependendo do tempo de descarte nos recipientes graduados. O objetivo era 

realizar a remoção do lodo, no final da sedimentação sem ultrapassá-la. Devido à necessidade 

do crescimento de biomassa em dois novos reatores pilotos de lodo granular instalados no 

CTH, decidiu-se utilizar o lodo descartado na aeração para ser despejado nesses reatores. 

Assim, após o 76° dia de operação até o fim desta pesquisa, o descarte intencional passou ser 

realizado exclusivamente na aeração, mais precisamente a partir de 10 minutos de aeração. 

Dessa forma, o descarte do lodo passou a ser mais prático, e foi observado melhor controle da 

idade do lodo e pela efetividade na melhoria da sedimentabilidade da biomassa, conforme 

será demonstrado no item a seguir. 

 

 

4.4.5 Sedimentabilidade  

 

 

4.4.5.1 Índice Volumétrico de Lodo (IVL) e Velocidade de Sedimentação por Zona 

(VSZ)  

 

Para avaliar a granulação e a qualidade do lodo granular, frequentemente eram 

realizados ensaios de sedimentabilidade daquele lodo. Dessa forma, uma amostra de lodo 

retirada durante a aeração era utilizada para os ensaios de índice volumétrico do Lodo (IVL5, 

IVL10 e IVL30), da velocidade de sedimentação (VZS), das análises da caracterização 
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morfológica, da análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e da distribuição de 

tamanho das partículas.  

Especificamente para a determinação do IVL e da VSZ, uma amostra de lodo coletada 

durante a aeração era adicionada em uma proveta graduada de 1,0 L. Após agitação, o tempo 

era cronometrado e se realizava a leitura da interface sólido/líquido a partir de 5 minutos, de 2 

em 2 minutos até 30 minutos. Com essas leituras, e sabendo a concentração de SST da 

amostra, os valores de IVL foram calculados, já que o IVL se dá pela divisão entre o volume 

de lodo sedimentado em um determinado tempo e a concentração de SST. Assim, foram 

calculados os tempos de sedimentação em 5, 10 e 30 minutos. Então, a partir dos resultados 

de IVL nos tempos de sedimentação 5, 10 e 30 minutos, foi calculado as razões IVL30/IVL10 e 

IVL30/IVL5, nas quais são importantes para a avaliação da granulação da biomassa.  

A determinação da VSZ consiste na realização de um gráfico da altura da interface 

obtida na observação dos IVLs, sendo o eixo Y do gráfico, em função do tempo também 

obtido no IVL, sendo o eixo X, e então se obteve a inclinação da reta gerada no trecho 

retilíneo, correspondendo à VSZ (VON SPERLING, 2012).  

 

 

4.4.5.2.  Equação de Vesilind  

 

A equação de Vesilind é uma relação empírica utilizada comumente para expressar a 

VSZ em função da concentração de sólidos (VON SPERLING, 2012). A velocidade de 

sedimentação é função da própria concentração de sólidos, decrescendo com seu aumento. 

Assim, foi ajustado uma curva conforme a equação de Vesilind para a determinação da 

velocidade em zona do lodo (equação 9). 

 

                                                        (9)                                    

Onde: 

V: velocidade de sedimentação em zona em qualquer tempo (VSZ) em m/h;   

e:  número ou constante de Euler (e = 2,718 281 828 ...); 

Xt: concentração de sólidos em suspensão (gSST/L);  

V0, K: constantes de sedimentação em zona (velocidade de sedimentação inicial (m/h) e 

constante de compressibilidade (L/g). 
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A partir da tomada dos logaritmos de ambos os termos da equação 9 tem-se a equação linear 

abaixo onde a interseção da reta com o eixo Y é o ln V0, e a inclinação da reta é o coeficiente 

K (equação 10): 

                                                            (10)            

 

De posse desses dados (K e V0), será possível avaliar as características de sedimentabilidade 

do lodo, conforme a proposição de Van Haandel e Marais (1999). 

 

4.4.6 Hibridização in situ por fluorescência (FISH)  

 

Através da utilização da técnica de microscopia de fluorescência foi possível identificar 

grupos microbianos presentes nos grânulos aeróbios. A hibridização fluorescente in situ, 

conhecida como FISH (fluorescence in situ hybridization), é uma técnica que permite a 

visualização de sequências de ácidos nucleicos no interior das células sem alterar a 

morfologia ou integridade da estrutura celular, permitindo estudos de evolução cromossomal 

e citogenética de ampla variedade de espécies microbianas. 

A técnica de FISH é consiste na utilização de sondas fluorescentes que se ligam 

especificamente de forma hibrida à sua sequência-alvo de DNA ou RNA complementar no 

interior da célula íntegra. A sonda fluorescente é uma sequência de oligonucleotídeos marcada 

com substâncias fluorescentes na terminação 3’ ou 5’, na qual se complementam à sequência-

alvo de interesse (GODOI; SENE; CARACCIOLO, 2016). Dessa forma o FISH permite 

determinar a morfologia celular, a abundância dos indivíduos e a identificação filogenética 

desses organismos. Observados na Tabela 8 a seguir. 

O protocolo do FISH foi desenvolvido de acordo com o tipo de amostra (amostras de LGA) 

com cuidados na diluição, concentração aplicada dos oligonucleotídeos, período de incubação 

do forno de hibridização e temperatura de lavagem (GODOI; SENE; CARACCIOLO, 2016). 

Ao longo da pesquisa, se procurou avaliar qualitativamente alguns grupos microbianos, como 

as bactérias nitrificantes e as acumuladoras de fósforo. Foi utilizado o corante 4,6-diamidino-

2- phenylindol (DAPI). O protocolo da análise de FISH está descrito no Anexo D. 
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Tabela 8 – Técnica de FISH – microrganismos-alvo, sondas e sequenciamento. 

Microrganismo alvo 
 Mistura 

utilizada 
Sonda Sequência (5’-3’) Referência 

Maioriadas bactérias, 

Planctomycetes, 

Verrucomicrobi ales 

EUBmix 

EUB338 I 
  GCT GCC TCC CGT AGG 

AGT 

Amann et al. (1990)  

 

EUB338 II 
GCA GCC ACC CGT AGG 

TGT 

Daims et al. (1999)  

 

EUB338 

III 

GCT GCC ACC CGT AGG 

TGT 

Daims et al. (1999)  

 

Nitrosomonas 

AOBmix 

Nso 1225 
CGC CAT TGT ATT ACG TGT 

GA 

Mobarry et al. 

(1996)  

 

Oxidadoras de amônia  

β-proteobacteria 
Nso 190 

CGA TCC CCT GCT TTT CTC 

C 

Mobarry et al. 

(1996)  

 

Maioria dos halofílicos e 

halotolerantes, 

Nitrosomonas sp. 

Neu 653 CCC CTC TGC ACT CTA 
Wagner et al. (1995)  

 

Gênero Nitrospira 

NOBmix 

Ntspa 662 GGA ATT CCG CGC TCC TCT Daims et al. (2001) 

Nitrobacter sp. Nit 1035 CCT GTG CTC CAT GCT CCG 
Wagner et al. (1996) 

 

PAO PAOmix 

PAO 462 
CCG TCA TCT ACW CAG 

GGT ATT AAC  

Crocetti et al. (2000) 

 

PAO 651 
CCC TCT GCC AAA CTC 

CAG 

Crocetti et al. (2000) 

 

PAO 846 
GTT AGC TAC GGC ACT 

AAA AGG 

Crocetti et al. (2000) 

 

Fonte: Adaptado de Bassin et al. (2012). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Caracterização do esgoto bruto e do lodo  

 

Embora a ênfase deste trabalho seja a avaliação dos efeitos da imposição de 

intermitência na aeração, as características do lodo e os resultados obtidos na remoção de 

matéria orgânica são importantes para que seja possível estabelecer em que condições o lodo 

se encontrava quando foi submetido às modificações no ciclo da aeração visando à remoção 

de nitrogênio do esgoto. 

Os valores médios da vazão de esgoto, do volume útil e da troca volumétrica foram de 

2,51 m³.d-1, 700 L e 45%, respectivamente. A composição média do esgoto sanitário aplicado 

ao processo ao longo das três fases apresentou os seguintes valores: DQOt de 749 mgO2.L
-1; 

DQOs de 285 mgO2L
-1; DBOt de 415 mgO2.L

-1; DBOs de 176 mgO2L
-1; NTK de 84 mgN-

NTK.L-1; amônia de 57 mgN-NH4
+.L-1; fósforo solúvel de 5,8 mgP-PO4

-3.L-1; fósforo total de 

8,6 mgP-PO4
-3.L-1, SST de 289 mgSST.L-1; pH igual a 6,9 e alcalinidade de 224 mgCaCO3.L

-

1. Este esgoto, após peneiramento, desarenação e retenção de gordura, possuía em média a 

concentração de Material Solúvel em Hexano (MSH), ou Óleos e Graxas, de 100 mg.L-1  e 

Surfactantes na ordem de 3 mgLAS.L-1. 

As temperaturas médias do lodo registradas foram favoráveis para os processos 

bioquímicos de remoção de matéria orgânica e nutrientes e refletem uma condição de país de 

clima tropical (DE KREUK et al., 2005). Na Fase I as temperaturas oscilaram entre 17 °C e 

25 °C. Na Fase II, os valores se situaram entre 14ºC e 26ºC, devido ao período de inverno em 

São Paulo. Já a Fase III variou de 18°C a 26°C. Portanto, provavelmente a leve 

predominância de temperaturas mais elevadas na Fase III pode ter contribuído em parte para 

uma melhor nitrificação e desnitrificação no reator, porém por outro lado, foram mais 

favoráveis para o desenvolvimento dos GAO em detrimento dos PAO. A temperatura do 

reator (medição do lodo no ponto de amostra P3, com 30 minutos de aeração), por dias de 

operação, ao longo da pesquisa se encontra no gráfico 1 a seguir.  
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Gráfico 1 – Temperatura dentro do reator (lodo), por dias de operação. 

 

Fonte: Autora (2022). 

 

Na Fase I da pesquisa os valores de pH do esgoto bruto tiveram como média 6,9, e os 

valores do efluente tiveram como média 6,3. Foi observado que os valores de pH do efluente 

estavam baixos, então a partir do 62° dia, começou a ser adicionado ao reator o alcalinizante. 

Já que também foram observados valores baixos de alcalinidade (entre 10 e 20 mg.L-1 CaCO3 

ao fim da aeração) na Fase I, que para a manutenção dos processos bioquímicos são 

preocupantes. Nas fases II e III o pH se manteve de 6,0 a 6,7 de forma que, os valores de pH 

podem ser considerados adequados para a remoção de matéria orgânica e nutrientes. No 

gráfico 2, segue o pH do esgoto bruto, lodo (coletado com 30 minutos da aeração, amostra 

retirada do P3), e do efluente, por dias de operação.  
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Gráfico  2 –  pH do esgoto bruto, lodo e efluente, por dias de operação. 

 

Fonte: Autora (2022). 

Tendo-se como incoulaçao do reator a composição de lodo provenientes de reator 

UASB e de flocos de lodo ativado, o crescimento do lodo ocorreu enquanto era aplicada a 

carga de DQO e era removido o lodo em excesso, de forma a resultar em idade do lodo em 

torno de 8 dias, que é um valor ligeiramente acima da idade do lodo mínima para a 

nitrificação para a temperatura local. As idades de lodo mínimas (Rs,mín) foi estimada com o 

objetivo de promover o desenvolvimento das bactérias oxidadoras de amônia com base nas 

temperaturas do lodo do reator. Também são apresentados estes valores multiplicados por 1,5 

como fator de segurança. Se adotou uma taxa específica máxima de crescimento das 

nitrificantes a 20° C (µn,máx20) igual a 0,33 d-1, a constante de decaimento (bn,20) nessa 

temperatura equivalente a 0,04 d-1 e o fator de correção de temperatura (Ө) igual a 1,123 e 

1,029 para “µn,máx20” e “bn,20”, respectivamente. Essa idade do lodo de 8 dias resultou em 

razão A/M variável entre 0,8 e 1,4 kgDBO.kgSSV-1.d-1. Até o 75° dia, operou-se o reator com 

uma relação alimento/microrganismo (A/M) entre 0,4 e 0,7 kgDBOt.kgSSV-1.d-1, 

majoritariamente. Essa faixa é recomendada para sistemas de lodos ativados convencionais. A 

partir desse dia, a relação A/M aumentou devido ao acréscimo da vazão de esgoto aplicado ao 
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sistema, no qual pode ser associado à diminuição do SSV no reator, atingindo valores 

correspondentes à modalidade de alta taxa.  

Nas três fases experimentais, o lodo cresceu de forma a resultar em concentração média 

de SSV em torno de 3,0 kg.m-3 em regime estabilizado, atingindo concentrações máximas de 

SSV entre 4,0 kg.m-3 e 5,0 kg.m-3 nas três fases, sendo os maiores valores registrados durante 

a Fase III. Esses valores estão um pouco abaixo das concentrações de SSV que podem ser 

alcançadas em LGA e este fato foi associado ao problema de arraste de sólidos com o efluente 

do reator, no qual foram observados alguns episódios de perda excessiva (descritos no Anexo 

D). Na tabela 9, um resumo das principais características do lodo durante as fases 

experimentais (IVL com coleta de amostra do P3 após 30 minutos do início da aeração).  

Tabela 9 –  Principais características do lodo do reator durante as fases experimentais. 

Parâmetro 
 

FASE I FASE II FASE III 

SSV (mg.L-1) Média 2953 3045 3229 

Min 2065 1587 2300 

Max 4043 4390 4897 

SST (mg.L-1) Média 3413 3689 4807 

Min 2358 1767 2690 

Max 4948 5463 6073 

SSV/SSV (Média) 0,87 0,83 0,85 

IVL5 (mL.g-1) Média 184 202 101 

Min 134 179 59 

Max 262 225 167 

IVL30 (mL.g-1) Média 92 75 65 

Min 70 33 34 

Max 127 315 174 

IVL30 /IVL5 (Média) 0,50 0,37 0,64 

Fonte: Autora (2022). 

O lodo do reator apresentou valores médios de IVL30 entre 65 mL.g-1 e 92 mL.g-1, que 

são baixos e indicam boas condições operacionais de um lodo ativado floculado, mas acima 

dos valores obtidos para lodo granular, que chegam a alcançar valores tão baixos quanto 40 

mL.g-1. Os valores obtidos são coerentes, a princípio, com a distribuição de tamanho de 

partículas do lodo, em que não se observou uma predominância de grânulos em relação aos 

flocos. A partir do 82° dia, os valores de IVL30 se situaram abaixo de 100 mL.g-1 de um modo 

geral, apresentando um valor mínimo de 70 mL.g-1, o que indica boa sedimentabilidade da 

biomassa em relação a um sistema de lodo ativado. Entretanto, este valor não é satisfatório 

para o lodo granular na qual valores menores, abaixo de 50 mL.g-1, podem ser alcançados 
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(VAN HAANDEL & VAN DER LUBBE, 2012). Os resultados de IVL5 ocorreram em uma 

faixa mais acima do que o IVL30, em média entre 101 mL.g-1 e 184 mL.g-1, indicando que não 

foram alcançados valores tão próximos que pudessem representar uma alta velocidade de 

sedimentação, típica de lodo bem granulado. Segundo Van Haandel & Van der Lubbe (2012), 

o valor esperado de IVL5 para LGA é de 70 a 80 mgL.g-1, e o IVL30 é de 55 a 60 mgL.g-1. 

Alguns dos resultados obtidos coincidem com o arraste de sólidos com o efluente do reator 

próximo ao fim da Fase I. As relações de IVL30/IVL5 e IVL30/IVL10 oscilaram bastante, sendo 

que em um processo de granulação se espera o progressivo aumento ao longo dos dias 

operacionais (gráfico 3). 

Gráfico  3 – Diagramas Box-Whiskers do IVL do lodo ao longo da pesquisa.  

 

Fonte: Autora (2022). 

A concentração máxima de SS (gráfico 4) no lodo do reator alcançou valores próximos 

de 6,0 kg.m-3, que é um valor intermediário entre o que se aplica a lodo floculado (geralmente 

inferior a 4,0 kg.m-3) e a lodo granular (têm sido propostos valores da ordem de 8,0 kg.m-3), 

sendo que a razão SSV/SST do lodo manteve-se na faixa entre de 0,83 e 0,87. Esses valores 

são típicos de lodos ativados com idade do lodo baixa, situação em que ocorre produção mais 

elevada de lodo em excesso e com menor grau de digestão, comparativamente aos sistemas 

com aeração prolongada. 
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Gráfico  4 –SST e SSV do reator em mg/L, por dias de operação. 

 

Fonte: Autora (2022). 

Na tabela 10 a seguir, são apresentados alguns resultados encontrados na pesquisa para 

o parâmetro VSZ para as fases I e fase II, feitos esporadicamente ao longo dos dias 

operacionais. Juntamente com os valores de IVL30 e a razão IVL30/IVL10 (tabela 9), se pode 

classificar a sedimentação do lodo do reator. 

Até o dia 34° da pesquisa, os ensaios de sedimentabilidade (tanto o VSZ como o IVL) 

demonstraram que esse parâmetro estava classificado como “péssimo”, de acordo com Von 

Sperling (2012). O resultado do 76° dia de operação foi classificado como “médio a bom” 

(VON SPERLING, 2012) com IVL30 de 98 mg/L, classificado como “muito boa” por Jordão 

e Pessoa (2011). Ou seja, à medida que houve a formação dos grânulos, os resultados desses 

parâmetros também foram classificados como “médio e bom” (VON SPERLING, 2012) e 

“tolerável” (JORDÃO e PESSOA, 2011)  nos dias 268° e 279° de operação. Ou seja, essa 

tendência de melhor sedimentabilidade também foi observada na fase II.  Na fase III, também 

se observou a mesma tendência, já que nos 350°, 379° e 402° dias de operação o VSZ ficou 

com valores entre 2,38 e 3,57 m/h, considerados “médio e bom” por Von Sperling (2012). E 

IVL30 de 59 e 78 mg/L, que classifica a sedimentabilidade como “boa” (VON SPERLING, 
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2012) a “muito boa” (JORDÃO E PESSOA, 2011). Na tabela 10, se observa alguns dos 

resultados da velocidade de sedimentação por zona e índice volumétrico de 

sedimentabilidade. 

Tabela 10 – Velocidade de sedimentação por zona (VSZ), e IVL30, por dias operacionais. 

Fase Dia operacional VSZ (m/h) IVL30 (mL/g) 

Fase I 26 0,70 127 

76 1,57 98 

191 1,34 112 

Fase II 

 

198 1,33 127 

240 2,65 81 

268 3,88 122 

279 3,06 92 

Fase III 350 3,57 59 

379 2,38 63 

402 2,86 78 

Fonte: Autora (2022). 

Ao longo da pesquisa foram realizadas análises pontuais de granulometria pela técnica 

Malvern. Em conjunto com a observação visual da granulação e os resultados de IVL, foram 

escolhidos aleatoriamente dias para a realização da análise granulométrica. Através dos 

resultados da granulometria, foi possível constatar o aumento do tamanho dos grânulos ao 

longo dos dias de operação do reator após as inoculações. Além disso, pelo espaçamento das 

análises também foi possível constatar que o tamanho médio dos grânulos se manteve ao 

longo da fase III.  

O lodo apresentou distribuição de tamanho de partículas aproximadamente igualitária 

entre flocos, grânulos pequenos e grânulos grandes, sendo que o aspecto predominante era o 

de lodo floculado, podendo ser classificado como granular porque o diâmetro médio das 

partículas resultou ligeiramente superior a 0,2 mm, já que se considera um lodo como 

granular após a presença de 60 a 80% de partículas maiores que 0,2 mm (DE KREUK; VAN 
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LOOSDRECHT, 2007). E para esta pesquisa foram observados a partir do 30° dia de 

operação um aumento progressivo no diâmetro das partículas. A partir do 150° dia de 

operação foi observado o maior tamanho das partículas de todas as fases, onde 

aproximadamente 70% das partículas possuíam tamanho médio acima de 0,2 mm, e essa 

proporção aproximada também foi observada nas fases II e III.  Esse fato demonstra que todas 

as estratégias de granulação adotadas na operação do reator contribuíram para esse 

crescimento das partículas. Ou seja, apesar das duas inoculações, as mesmas condições 

operacionais impostas ao sistema, produziram resultados próximos em todas as fases 

operacionais.  

O lodo coletado nos 305° dias de operação (após a segunda inoculação) e no 502° dia de 

operação, no entanto, apresentaram diâmetros menores do que o observado no dia 148°, isso 

se deve provavelmente aos diversos problemas operacionais que ocorreram no período.  

Contudo, essas amostras 502° dia de operação indicou que o patamar de aproximadamente 

60% do lodo possuía granulometria acima de 0,2 mm. O Gráfico 5 apresenta as porcentagens 

das partículas acima dos tamanhos indicados no eixo X, obtidas a partir dos resultados de 

granulometria pela técnica Malvern. Os valores da legenda correspondem aos dias de 

operação.  

Gráfico  5 –  distribuição granulométrica dos grânulos, em diversos dias de operação. 

 

 
400 
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Fonte: Autora (2022). 

 

O esgoto que alimentou o reator possui concentração elevada de óleos e graxas e, em 

algumas circunstâncias, a caixa de retenção de gordura não foi suficiente para uma 

alimentação contínua do reator com esgoto com baixa concentração desse constituinte. Isto é 

muito importante para sistemas que recebem contribuição de lodos removidos de tanques 

sépticos, lixiviado de aterros sanitários ou qualquer outra fonte de contaminação que possa ser 

prejudicial à formação e manutenção dos grânulos. Livre de óleo, graxa e gordura. Com o 

tempo e desde que a intensidade de mistura seja suficiente, esses componentes são 

perfeitamente biodegradáveis. No entanto, altas concentrações podem causar problemas na 

manutenção do grânulo aeróbio, formação de uma camada de escuma (composta por material 

lentamente biodegradável) flutuando na fase líquida. Consumo excessivo de energia devido 

ao excesso de aeração, deficiência na remoção de nutrientes ou desenvolvimento de 

filamentos hidrofóbicos que se ligam às bolhas de ar e flutuam na superfície do reator (VAN 

HAANDEL & VAN DER LUBBE, 2012). 

 

 

5.1.1. FISH e Morfologia dos grânulos  

 

As fotografias demonstrativas do resultado da técnica FISH foram realizadas em 

amostras coletadas no lodo do reator ao longo de toda pesquisa, inclusive 10 dias antes do 

início desta pesquisa (Figura 15), já que o reator foi objeto de outra pesquisa.  A técnica de 

FISH foi implantada com consistência e alguns grupos de microrganismos puderam ser 

identificados, como os nitrificantes e os acumuladores de fósforo. O objetivo da realização da 

técnica FISH era a confirmação da presença dos grupos de bactérias capazes de realizar a 

NDS. A amostra utilizada nesta ocasião foi corada com DAPI (corante azul), identificando 

DNA/RNA em geral, com corante NOBmix (corante verde), cujo indica a presença de 

bactérias oxidadoras de nitrito e com PAOmix (corante vermelho), na qual indica a presença 

de bactérias acumuladores de fósforo. Nessa amostra da figura 15 a presença das bactérias 

acumuladoras de nitrito aparece bem discretamente nos pontos indicados pelas setas. 
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Figura 15 –  Imagem da técnica FISH, 10 dias antes do início desta pesquisa, com amostra corada com 

DAPI (azul) e NOBmix (verde, quase imperceptível). 

 

Fonte: Guimarães (2018). 

 

 

Analisando a figura 15, se pode concluir que a presença dessas bactérias nitrificantes 

permaneceu no 19° de operação desta pesquisa, confirmado pela coloração verde na figura.  A 

partir das figuras 16 e 17 (a seguir), pode-se entender que o lodo ativado usado como inóculo 

possuía organismos nitrificantes e que a operação inicial do reator granular aeróbio permitiu a 

sua continuidade e evolução.  
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Figura 16 – Imagem da técnica FISH, Fase I (19° dia de operação), com amostra corada com DAPI e 

NOBmix (indicando a presença de amostras oxidadoras de nitrito). Na qual a fotografia A – amostra 

corada com DAPI (azul). Fotografia B – amostra corada com NOBmix (verde). Fotografia C – 

Visualização do overlay das imagens A e B. 

 

Fonte: Autora (2022). 

 

Figura 17 –  Imagem da técnica FISH, Fase I (190° dia de operação), com amostra corada com DAPI 

(corante azul) e PAOmix (vermelho). 

 

Fonte: Autora (2022). 
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Nas imagens inclusas na figura 18, se pode observar a coloração verde, fato que indica a 

presença de bactérias acumuladoras de fósforo após a segunda inoculação, na fase II (245° dia 

de operação). De forma que, se pode perceber a coloração verde, aparece de forma clara nas 

imagens. A manipulação da amostra da etapa de fixação pode ter exposto o RNA de forma 

incompleta, por esse motivo pode ter ocorrido uma hibridização parcial dos oligonucleotídeos 

na amostra. Apesar desse fato, os resultados da análise de FISH mostram os grupos de 

bactérias acumuladoras de fósforo (PAO), obtidos em amostras do 245° dia de operação. 

 

Figura 18 – Imagem da técnica FISH, Fase II (245° dia de operação). A: Amostra corada com DAPI 

(azul), identificando DNA total. B: Amostra corada com EUB Mix I (vermelho), identificando RNA 

bacteriano total. C: Amostra corada com GAO Mix (verde), identificando RNA bacteriano do grupo 

de acumuladoras de fósforo.  D: Visualização do overlay das imagens, mostrando a composição geral 

da amostra. Escala 200µm.  

 

Fonte: Autora (2022). 

 

 Na Figura 19 a seguir são mostrados os resultados da análise de FISH mostrando os 

grupos de bactérias oxidadoras de amônia (AOB), obtidos em amostras do 249° dia de 

operação (fase II). 

 

D C 

B A 
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Figura 19 – Imagem da técnica FISH, Fase I (249° dia de operação). A. Amostra corada com DAPI 

(azul), identificando DNA total; B. Amostra corada com EUB Mix I (vermelho), identificando RNA 

bacteriano total; C. Amostra corada com AOB Mix (verde), identificando RNA bacteriano do grupo de 

oxidadoras de amônia total;  D. Visualização do overlay das imagens, mostrando a composição geral 

da amostra. Escala 200µm.  

 
Fonte: Autora (2022). 

 

 

Na Figuras 17 e 18 são mostrados os resultados da análise de FISH mostrando os grupos 

de bactérias acumuladoras de fósforo (PAO), obtidos em amostras da fase II. Já na Figura 20 

são mostrados os resultados da análise de FISH mostrando os grupos de bactérias oxidadoras 

de nitrito (NOB), obtidos em amostras do 250° dia de operação (fase II). Na Figura 21 são 

mostrados os resultados da análise de FISH mostrando os grupos de bactérias acumuladoras 

de glicogênio (GAO), obtidos em amostras do 257° dia de operação (fase II). 

 

 

Figura 20 – Imagem da técnica FISH, Fase I (250° dia de operação)A: Amostra corada com DAPI 

(azul), identificando DNA total; B: Amostra corada com EUB Mix I (vermelho), identificando RNA 

bacteriano total; C: Amostra corada com NOB Mix (verde), identificando RNA bacteriano do grupo 

de oxidadoras de nitrito total;  D: Visualização do overlay das imagens, mostrando a composição geral 

da amostra. Escala 200µm. 
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Fonte: Autora (2022). 

 

Figura 21 – Imagem da técnica FISH, Fase I (257° dia de operação). A: Amostra corada com DAPI 

(azul), identificando DNA total; B: Amostra corada com EUB Mix I (vermelho), identificando RNA 

bacteriano total; C: Amostra corada com GAO Mix (verde), identificando RNA bacteriano do grupo 

de acumuladoras de fósforo;  D: Visualização do overlay das imagens, mostrando a composição geral 

da amostra. Escala 200µm. 

 

Fonte: Autora (2022). 

A B 

C D 
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 A interpretação dessas imagens remete à conclusão de que as presenças de PAOs e 

GAOs foram detectadas em menor intensidade do que nas amostras anteriores, analisadas 

durante a fase I, período em que ocorreu possível predomínio de GAOs. Este fato é indicativo 

de desvio da rota da remoção biológica de fósforo de esgoto sanitário. A detecção pouco 

expressiva de PAOs corrobora com o baixo teor de fósforo encontrado nos sólidos em 

suspensão voláteis do lodo do reator, que se apresentou como heterotrófico normal típico. 

Considerando a importância atribuída aos PAOs no processo de granulação, a baixa 

concentração de fósforo no esgoto produzido no Brasil pode representar dificuldade para o 

processo de granulação. A técnica FISH foi implantada pela primeira vez no laboratório de 

Saneamento da Escola Politécnica da USP na pesquisa em questão. Os resultados foram 

proveitosos e os microrganismos foram observados com consistência ao longo da pesquisa. 

Para as próximas pesquisas em LGA que utilizarão essa técnica, sugere-se ainda que seja 

incluída técnicas de quantificação e corte transversal dos flocos / grânulos.  

Além do FISH, para observação da morfologia dos grânulos também foram feitas 

fotografias utilizando microscopia óptica, com aplicação de 10x. Houve um aumento 

significativo do tamanho do lodo do reator. Já a partir do 36º dia de operação se conseguiu 

observar um aumento do tamanho dos grânulos. Esses resultados coincidem com os valores 

observados nos ensaios de granulometria, onde as maiores concentrações de grânulos grande 

ocorreu por volta do 150º dia de operação. As fotografias do reator também sugerem a mesma 

tendência de granulação observada nos ensaios de sedimentação. Por exemplo, se 

observarmos a figura 22 e figura 23 já apresentam uma diferença entra as figuras 24 e figura 

25. 

Figura 22 – Imagem fotográfica do lodo utilizando microscopia óptica com aplicação de 10x, na Fase 

I, 70° dia de operação. 

 

Fonte: Autora (2022). 
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Figura 23 –  Imagem fotográfica dos grânulos, na Fase I, 70° dia de operação. 

 

Fonte: Autora (2022). 

 

Figura 24 – Imagem fotográfica dos grânulos, na Fase I, 105° dia de operação. 

 

Fonte: Autora (2022). 

 

Figura 25 – Imagem fotográfica dos grânulos, na Fase I, 105° dia de operação. 

 

 

Fonte: Autora (2022). 
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 Considerando o início da fase II e os dias de coleta dessas amostras, pode-se afirmar 

que houve uma rápida evolução na dimensão das partículas em comparação com os resultados 

da fase I. Conforme mencionado no item 5.1, também foram encontrados grânulos no lodo do 

reator ao longo de toda a fase III, como por exemplo o resultado granulométrico dos dias 460° 

e 502° dia de operação. A figura 26 mostra o registro fotográfico de uma amostra onde foram 

separados alguns grânulos do lodo do reator, em amostra retirada do ponto P2 na aeração,  ao 

278° dia de operação na fase II. 

 

Figura 26 – Imagem do dos grânulos contido no lodo do reator, em amostra retirada no dia 278° de 

operação na Fase II, onde foram separados alguns grânulos. 

 

 

Fonte: Autora (2022). 

 

No Anexo E, há algumas imagens do lodo e efluente em dias operacionais aleatórios.  

 

5.2 Remoção de matéria orgânica e fósforo 

 

Na Tabela 11 apresenta-se uma síntese dos resultados relativos às concentrações de 

matéria orgânica (DQO e DQOs) e de sólidos (SSV e SST) no esgoto afluente e efluente do 

reator com LGA operado na pesquisa, ao longo das fases I, II e III. 
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Observa-se na Tabela 11 que a DQOs do efluente do reator manteve-se baixa durante as 

três fases experimentais, com valores médios de 56 mg.L-1, 31 mg.L-1 e 18 mg.L-1, 

respectivamente às fases I, II e III, demonstrando eficiência elevada na floculação ou 

granulação da matéria coloidal do esgoto e garantindo que o pleno funcionamento do reator 

em termos da oxidação de compostos orgânicos e crescimento da biomassa. Embora se tenha 

considerado que em cada etapa foi alcançado o regime estabilizado, a DQOs média do 

efluente resultou cada vez menor com as mudanças de fases, sendo que, na Fase III, foi 

possível obter DQOs do efluente tão baixa quanto se espera para essa modalidade de 

tratamento de alta eficiência. 

Tabela 11 – Resultados de DQO, DQOs, SST e SSV no afluente e no efluente do reator da pesquisa ao 

longo das fases I, II e III. 

FASE 

Variável / 

Função 

estatística 

DQO 

(mg.L-1) 

DQOs 

(mg.L-1) 

SST 

(mg.L-1) 

SSV 

(mg.L-1) 

Afl. Efl. Afl. Efl. Afl. Efl. Afl. Efl. 

 

 

I 

Méd. 885 180 293 56 265 95 234 84 

Max 4571 681 539 93 420 446 363 390 

Min 297 25 162 23 113 18 107 12 

DP 693 117 86 16 84 88 71 77 

CV 0,78 0,65 0,29 0,29 0,32 0,92 0,30 0,91 

 

 

II 

Méd. 627 121 296 31 215 119 192 87 

Max 736 153 339 43 357 1041 320 470 

Min 461 71 240 5 144 0 130 0 

DP 54 32 26 16 98 198 87 102 

CV 0,09 0,27 0,09 0,53 0,46 1,66 0,45 1,18 

 

 

III 

Méd. 537 170 269 18 167 66 149 59 

Max 631 280 303 50 202 229 174 204 

Min 434 77 229 2 144 11 130 11 

DP 69 73 25 16 31 56 22 49 

CV 0,13 0,43 0,09 0,91 0,18 0,85 0,15 0,83 

Fonte: Autora (2022). 

Por outro lado, o arraste contínuo de sólidos do reator com o efluente foi observado na 

operação do reator ao longo das três fases operacionais. A concentração média de SST no 
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esgoto tratado variou entre 66 e 119 mg.L-1. Na fase II, ocorreram episódios em que o efluente 

apresentou maiores valores de SST e SSV. Isso se deve à variabilidade operacional, 

notadamente no início da mudança de estratégia operacional (3h para 4h). Durante este 

período, ocorreram episódios com valores máximos de SST e SSV de 1.041,0 mg.L-1 e 470 

mg.L-1, conforme mostrado na tabela 11 (nestes casos, o descarte intencional de lodo não foi 

realizado para controle do reator). No entanto, ressalta-se que foram episódios esporádicos e 

que o sistema operou com SST médio de 119 mg.L-1 e que o arraste foi controlado. 

Sendo o lodo arrastado predominantemente volátil, o incremento de DQO no esgoto 

tratado devido a esse problema foi substancial, sendo que a razão DQOt/SSV do efluente da 

Fase II resultou em 1,39 kgDQO.kgSSV-1.d-1, representando o resultado mais próximo da 

previsão teórica de 1,48 kgDQO.kgSSV-1.d-1 entre as três fases (MARAIS & EKAMA, 1976). 

O controle da perda de sólidos com o efluente é imprescindível para a operação do reator e 

precisa ser alcançada mesmo nestas situações em que as características da alimentação são 

mais favoráveis. Caso contrário, os padrões para o lançamento em condições mais restritivas 

do esgoto só podem ser alcançados mediante filtração do efluente, operação relativamente 

complexa e onerosa. Além disso, não é possível exercer o controle hidráulico da idade do 

lodo, como foi o caso do presente estudo em que a idade do lodo foi determinada com no lodo 

descartado intencionalmente do reator, somado às perdas com o efluente e com a escuma que 

se acumulava na superfície e transbordava, uma vez que estas duas últimas parcelas se 

demonstraram significativas. 

Nos gráficos 6, gráfico 7 e gráfico 8 são apresentadas as séries históricas e diagramas 

Box-Whiskers das concentrações das diversas frações de DQO e sólidos do esgoto afluente e 

efluente do reator com LGA nas fases I, fase II e fase III. Em relação à DQO afluente, 

observa-se no gráfico 6 uma maior dispersão dos resultados na Fase I em relação às demais. 

Em todas as fases, os valores de DQOs afluentes apresentaram uma faixa de variação mais 

uniforme e estreita, como era esperado. Houve redução da DQO afluente da primeira para a 

terceira fase, mas esse efeito foi eliminado pelo controle efetivo da relação A/M com o 

aumento da vazão de alimentação para compensar a menor concentração de DQO do efluente, 

conforme a carga de DQO foi sempre mantida para permitir o crescimento de lodo suficiente 

para produzir a massa de lodo residual de 8 dias. 

Em relação às características do efluente do reator, o mais importante na análise da série 

temporal é que a lavagem do SST com o efluente ocorreu de forma contínua e equalizada ao 
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longo do experimento sem tendência definida de aumento ou redução ao longo do tempo, 

indicando que os resultados não são apenas episódios isolados de grandes perdas. Portanto, os 

valores de DQO do efluente seguiram esse comportamento e foi significativamente 

aumentado pela fração particulada, o que reduziu bastante a qualidade do efluente tratado. 

Embora haja a necessidade de corrigir esse problema operacional, os efeitos desse fenômeno 

na remoção de nitrogênio são pequenos, afetando apenas o comportamento da fração orgânica 

particulada e não interfere significativamente nas conclusões deste estudo sobre remoção de 

nitrogênio. 

Em geral, os diagramas Box-Whiskers dos gráficos 6, 7, 8, 9, 10 e 11 indicam que, em 

todas as fases, o SSV do efluente variou dentro de uma faixa não muito ampla. Da mesma 

forma, observa-se na  que a DQOs do efluente também variou dentro de uma faixa estreita de 

valores relativamente baixos. 

Gráfico 6 – Séries históricas das concentrações das diversas frações de DQO e sólidos do esgoto 

afluente e efluente do reator com LGA na Fase I. 

 

Fonte: Autora (2022). 
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Pronk et al. (2015) realizaram um estudo na ETE Garmerwolde na Holanda, com um 

processo LGA com mais de 8,0 g SST.L-1 e IVL5 de 45 mL.g-1, consistindo em mais de 80% 

de grânulos maiores que 0,2 mm e mais de 60% maiores que 1 milímetros. Os autores 

relataram que foi possível atingir um efluente com média de apenas 20 mg SST.L-1, 

demonstrando que é possível conter o excesso de lavagem de sólidos em ETE com LGA. 

Portanto, no presente estudo, foi necessário identificar as características do efluente afluente 

ou condições operacionais que dificultam a formação de maior quantidade de partículas com 

sedimentabilidade mais favorável. 

Gráfico 7 – Diagramas Box-Whiskers das concentrações das diversas frações de DQO e sólidos 

do esgoto afluente e efluente do reator com LGA na Fase  I. 

 

Fonte: Autora (2022). 
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Gráfico 8 – Séries históricas das concentrações das diversas frações de DQO e sólidos do esgoto 

afluente e efluente do reator com LGA na Fase II. 

 

Fonte: Autora (2022). 

 

Gráfico 9 – Diagramas Box-Whiskers das concentrações das diversas frações de DQO e sólidos do 

esgoto afluente e efluente do reator com LGA na Fase II. 

 

Fonte: Autora (2022). 
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Gráfico 10 –  Séries históricas das concentrações das diversas frações de DQO e sólidos do esgoto 

afluente e efluente do reator com LGA na Fase III. 

 

Fonte: Autora (2022). 

Gráfico 11 –  Séries históricas das concentrações das diversas frações de DQO e sólidos do esgoto 

afluente e efluente do reator com LGA na Fase III. 

 

Fonte: Autora (2022). 
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Já as concentrações de fósforo no efluente tratado na pesquisa foram considerados altas 

para um processo de remoção biológica de fosforo. Apesar da identificação de organismos 

acumuladores de fósforo no lodo do reator, o percentual desse elemento nos SSV do lodo era 

típico de lodo heterotrófico ordinário. Para as águas doces de classe 3, os limites de fósforo 

devem possuir concentrações entre 0,05 e 0,15 mgP.L-1 (BRASIL, 2011). O valor máximo de 

0,15 mgP.L-1 estabelecido pelo CONAMA foi difícil de ser atingido pela pesquisa. Tal fato 

pode ser explicado também pelo pH do reator da fase I, alto para a remoção de fósforo. Outros 

estudos com lodo granular também não obtiveram concentrações muito reduzidas de 

fósforo, sendo até observadas na literatura eficiências médias inferiores (DANTAS, 2018; 

GUIMARÃES, 2017).  

Uma das análises de FISH realizada (Figura 18) mostrou a presença dos 

PAO no lodo do reator. No entanto, as baixas frações de fósforo nos SSV da biomassa 

indicaram que sua presença foi muito reduzida. No item 5.5 será discutido o comportamento 

do fósforo ao longo de uma batelada operacional, em perfis. Na tabela 12 a seguir, alguns 

resultados de monitoramento do fósforo do reator, em dias operacionais aleatórios. 

 

Tabela 12: resultados de concentração de amônia, fósforo total, fosforo solúvel, nitrito e nitrato por 

dias operacionais. 

 

Dias 

operacionais 

Afluente Efluente 

NH4 

(mgN/L) 

PT 

(mgP/L) 

PS 

(mgP/L) 

NH4 

(mgN/L) 

NO2 

(mgN/L) 

NO3 

(mgN/L) 

PT 

(mgP/L) 

PS 

(mgP/L) 

167 18 6,3 5,6 12,0 4,7 0 6,0 3,2 

175 53 8,8 6,3 2,0 2,8 0 3,4 2,5 

180 69 8,0 6,0 6,0 1,4 0 7,4 2,8 

201 52 7,0 5,5 19,0 5,2 9,5 6,2 2,5 

216 50 10,1 6,1 6,0 9,5 18,0 4,5 2,8 

237 35 6,2 3,8 7,0 14,5 1,4 9,0 3,0 

251 53 6,5 3,8 7,0 11,5 1,4 8,7 2,9 

288 43 4,6 1,1 8,0 17,2 2,4 3,9 2,9 

Fonte: Autora (2022). 
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 A pesquisa possuiu como média de fósforo total no efluente de 5,5 mgPL-1, para o 

número de amostras (n), n = 42. E média de fósforo solúvel no efluente de 2,3 mgP.L-1 (n = 

42), conforme gráfico 12 a seguir. 

Gráfico  12 – Monitoramento de Fósforo no reator, ao longo das 3 fases operacionais. 

 

Fonte: Autora (2022). 

 

 

 

5.3 Remoção de nitrogênio 

 

A remoção de nitrogênio e seus mecanismos estão diretamente associados ao objetivo 

principal deste trabalho, por esse motivo seus resultados serão discutidos individualmente fase 

por fase. 

 

5.3.1 Fase I 

 

Os resultados referentes a remoção de nitrogênio obtidos na Fase I estão representados 

no gráfico 13 e gráfico 14 como séries temporais e Diagramas Box-Whiskers. Na Fase I, há 

uma concentração média relativamente alta de NTK no esgoto afluente do reator, que ficou 

em torno de 90 mgN.L-1, nos quais aproximadamente 60 mgN.L-1 correspondem à fração 

amoniacal. Como a média de DQO na Fase I resultou em 900 mg.L-1, e cerca de 300 mg.L-1 
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correspondem à fração solúvel, a relação NTK/DQOt resultou em 0,1 e a relação NTK/DQOs 

em 0,3. Esta informação é importante para a avaliação da capacidade de desnitrificação. 

Observa-se no gráfico 13 e 14 que a nitrificação do efluente ocorreu com alta 

intensidade, pois a concentração média de nitrogênio amoniacal no efluente afluente do reator 

foi de 61 mgN.L-1 e no efluente do reator foi de 8 mgN.L-1, constituindo mais de 50 mgN.L-1 

de amônia efetivamente oxidada. A esta quantidade deve ser adicionada a porção de NTK 

convertida em amônia. A alta concentração de NTK no efluente do reator, uma média de 27 

mgN.L-1, deveu-se em grande parte ao nitrogênio orgânico presente nas partículas sólidas 

suspensas lavadas com o efluente do reator. Conforme descrito por von Sperling (2002), o 

nitrogênio orgânico é um dos constituintes dos sólidos suspensos e dos sólidos dissolvidos. O 

NTK pode ainda ser subdividido em uma fração solúvel (dominada pela amônia) e uma fração 

particulada (associada aos sólidos orgânicos em suspensão – o nitrogênio participa da 

constituição de praticamente todas as formas de matéria orgânica particulada no esgoto), 

(VON SPERLING, 2002). 

Gráfico 13 – Diagramas de Séries Temporais de Nitrogênio, Alcalinidade e pH do Afluente e Efluente, 

na Fase I. 

 

Fonte: Autora (2022). 
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Gráfico 14 – Box-Whiskers de Nitrogênio, Alcalinidade e pH do Afluente e Efluente, na Fase I. 

 

Fonte: Autora (2022). 

 

Analisando os gráficos 13 e 14, se pode observar que o processo de desnitrificação, por 

sua vez, apresentou instabilidade com situações de alta eficiência e de alta concentração de 

nitrito ou nitrato no efluente, com valores que chegaram a 24 mgN.L-1 e 18 mgN.L-1, 

respectivamente. Os resultados dos gráficos também mostram que, neste caso, o processo de 

nitrificação do efluente tem potencial para consumir praticamente toda a alcalinidade presente 

no efluente. Assim, a possibilidade de correção artificial deve ser assegurada quando houver 

tendência de queda do pH para o ponto de preocupação para o desenvolvimento dos vários 

processos bioquímicos envolvidos. 

Para realizar um balanço de massa com base nos resultados do gráfico 13 e 14, 

considera-se que o volume de trabalho do reator é de 0,8 m3 e que a concentração média de 

SSV registrada na Fase I é em torno de 3,0 kg.m-3 (Tabela 9), resultando uma massa de SSV 

no reator de MXV = 0,8 x 3,0 = 2,4 kgSSV. Considera-se também que a relação 

Alimento/Microrganismos (A/M) correspondente ao lodo de 8 dias é de cerca de 1,0 

kgDQO.kgSSV.d-1 e a carga de DQO aplicada resulta em 1,0 x 2,4 = 2,4 kgDQO.d-1. Como a 

concentração média de DQO do efluente é em torno de 0,9 kg.m-3, a vazão média de 

referência de efluente é 2,4/0,9 = 2,7 m3.d-1. 

Para manter a idade do lodo de aproximadamente 8 dias, a quantidade de lodo 

excedente a ser descartada (MXV/RS) é ΔXV = 2,4 / 8 = 0,3 kgSSV.d-1. Como a concentração 



114 

 

média de NTK do afluente na Fase I é de 88 mgN.L-1 e de 26,8 mgN.L-1 no efluente, a 

concentração de nitrogênio amoniacal do efluente é de 8 mgN.L-1 (gráfico 14), a quantidade 

de nitrogênio nitrificado resulta em: 

Nc = ( 88 – 26,8) – [(0,1 x 2,4 x 0,8 x 10³) / (8 x 2,7)] = 52,3 mgN.L-1   (11) 

 

Esse resultado significa que o sistema tinha uma alta capacidade de nitrificação. Para 

que este potencial de nitrificação seja exercido, o consumo de alcalinidade esperado é, com 

base na estequiometria do processo sem considerar a reposição de alcalinidade via 

desnitrificação, 7,14 x 52,3 = 374 mgCaCO3.L
-1. Como a alcalinidade total do afluente é de 

225 mgCaCO3.L
-1 (gráfico 14), fica evidente a necessidade de introdução artificial de 

alcalinidade, a fim de garantir o funcionamento do sistema mesmo que haja prejuízo no 

processo de desnitrificação. 

O potencial para nitrificar cerca de 52,3 mgN.L-1 resulta na geração de nitrato em 

concentrações igualmente altas, de modo que podem ocorrer limitações na desnitrificação 

devido à falta de carbono prontamente biodegradável, uma vez que a DQOs do afluente é 

apenas em torno de 225 mg.L-1 (gráfico 15 a seguir).  

 

Gráfico 15 – DQOs por dias de operação (A) e Box-Whiskers (B), da Fase I. 

 

Fonte: Autora (2022). 

 

Analisando as concentrações de nitrogênio amoniacal no efluente do reator, observa-se 

no gráfico 14 que a nitrificação ocorreu satisfatoriamente com grandes quantidades de amônia 
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oxidada e com baixa concentração deste constituinte no efluente tratado, quase 

invariavelmente ao longo da Fase I. O mais importante a ser observado no gráfico 14 é o 

acúmulo de nitrito que ocorreu no efluente do reator praticamente durante todo o período da 

Fase I, com concentrações na faixa entre 10 mgN.L-1 e 24 mgN.L-1 , aproximadamente. Isso 

indica claramente o bloqueio da nitratação, que pode ter ocorrido pela interrupção da 

desnitrificação por falta de doadores de elétrons, resultando nesse acúmulo de nitrito. Esse 

acúmulo é um problema alarmante para o descarte de efluente em corpos receptores. A 

concentração de nitrato também aumentou excessivamente ao longo da Fase I. Principalmente 

no período entre o 120º dia de operação e o final da Fase I, esse fato indica que a 

desnitrificação não ocorreu de forma satisfatória. Como não houve substituição de uma 

porção significativa de alcalinidade por uma desnitrificação bem-sucedida, praticamente toda 

a alcalinidade do efluente foi consumida, como pode ser visto no gráfico 16 e 17 a seguir. A 

reposição de alcalinidade artificial foi suficiente apenas para evitar quedas agudas no pH 

valores, o que efetivamente não ocorreu. 

 

Gráfico 16 – Alcalinidade do afluente e efluente da Fase I, por dias de operação. 

 

Fonte: Autora (2022). 
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Gráfico 17 – Box-Whiskers da alcalinidade do Afluente e Efluente, na Fase I. 

 

Fonte: Autora (2022). 

 

Layer et al. (2020), em seu estudo com RBS de LGA, com um reator de bancada de 13 

L de volume, utilizando substrato sintético teve resultados interessantes. Esse estudo teve 

como características ainda a duração total de um ciclo de 5,6 h, sendo 1,5 h reservada para 

alimentação anaeróbia em regime de plug-flow e 4,0 h para a fase aeróbia. Nele a 

concentração de OD durante a fase aeróbia foi controlada em um set-point de 2,0 mg O2.L
-1 

(OD constante). O OD desta pesquisa ficou com média de 7,5 mg O2.L
-1 na aeração, medidos 

no ponto médio do reator. Assim como no presente trabalho, mas com efluente de baixa 

concentração, os autores concluíram que a ocorrência de NDS foi limitada, o que levou a uma 

baixa eficiência de remoção do nitrogênio total (NT), resultando em efluente com alto NT e 

NOx. Dessa forma, os autores concluem que foi necessário modificar a estratégia de aeração 

para aumentar a eficiência do sistema de remoção de nitrogênio. 

Um aspecto interessante observado no gráfico 16 é a faixa de concentração 

relativamente alta na qual o NTK do efluente do reator variou. Embora este fato possa ser 

facilmente justificado pela presença de nitrogênio orgânico associado ao SSV arrastado com o 

efluente do reator, não foi observada correlação direta entre os resultados dessas duas 
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quantidades durante a Fase I. Também, no gráfico 16, o grande consumo da alcalinidade 

causada pela nitrificação das águas residuais é confirmado. 

Para os valores médios de amônia e NTK, as concentrações de nitrogênio orgânico 

(Norg) no esgoto bruto e no efluente tratado na fase I iguais a 26,7 e 7,9 mgNNorg.L
-1, 

respectivamente. Portanto, a concentração de Norg no efluente tratado foi alta, ocorrendo uma 

remoção insatisfatória. Este fato causa surpresa, uma vez que num sistema de lodo ativado, o 

nitrogênio orgânico é rapidamente e quase quantitativamente convertido em nitrogênio 

amoniacal pela amonificação (VAN HAANDEL; MARAIS, 1999), de modo que o NTK do 

esgoto bruto é um bom representante da amônia disponível para as bactérias nitrificantes 

(VON SPERLING, 2012). Um dos possíveis motivos seria a influência de material 

particulado no efluente, contribuindo para a elevação de nitrogênio devido à sua presença na 

biomassa microbiana ou aderido aos flocos. Contudo, não se verificou uma correlação entre as 

concentrações de SST das amostras do efluente e a proporção de Norg presente no NTK. 

Possivelmente, uma expressiva fração do nitrogênio orgânico estaria associada à matéria 

orgânica não biodegradável, sendo descarregada sem alterações no efluente tratado.  

 

 

5.3.2 Fase II 

 

Os resultados referentes a remoção de nitrogênio obtidos na Fase II estão representados 

no gráfico 18 e o gráfico 19 a seguir como séries temporais e Diagramas Box-Whiskers. Na 

Fase II, o esgoto afluente do reator apresentou concentração média de NTK em torno de 60 

mgN.L-1, com 40 mgN.L-1 de nitrogênio amoniacal. Esses resultados são cerca de 35% 

inferiores aos respectivos obtidos na Fase I, fato favorável para que as reações de 

nitrificação/desnitrificação sejam concluídas. Como a redução da DQO do efluente ocorreu 

proporcionalmente ao NTK, a relação NTK/DQOt permaneceu em torno de 0,10. Observa-se 

também nos gráficos 18 e gráfico 19 que os processos de transformação de nitrogênio 

ocorreram na Fase II, de modo a produzir efluente com 12 mgN.L-1 de NTK e 5 mgN.L-1 de 

Nitrogênio, valores inferiores aos obtidos na Fase I, sabendo que na Fase II também houve 

episódios de arraste de sólidos com o efluente.  



118 

 

Gráfico 18 – Diagramas de Séries Temporais de Nitrogênio, Alcalinidade e pH do Afluente e Efluente, 

na Fase II. 

 

Fonte: Autora (2022). 

Gráfico 19 – Box-Whiskers de Nitrogênio, Alcalinidade e pH do Afluente e Efluente, na Fase II. 

 

Fonte: Autora (2022). 

 

Apesar da redução significativa nas concentrações de NTK e Nitrogênio Amoniacal, 

como na Fase I, a remoção do nitrogênio apresentou instabilidade, com situações de altas 

concentrações de nitrito ou nitrato no efluente com valores de até 26 mgN.L-1 e de 17 mgN. L-
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1, respectivamente, conforme mostrado no gráfico 18. Esses resultados são uma grande 

preocupação, principalmente em relação ao acúmulo de nitrito no efluente, mesmo havendo 

um ciclo de 4h e controle da alcalinidade ao longo de todo a fase operacional. Isso indica que 

da mesma maneira que ocorreu na Fase I, na Fase II também houve o bloqueio da nitratação, 

que pode ter ocorrido pela interrupção da desnitrificação por falta de doadores de elétrons, 

resultando nesse acúmulo de nitrito.  Em relação aos resultados de alcalinidade apresentados 

no gráfico 18 e 19, pode-se afirmar que o balanço de massa apresentado para a Fase I ocorreu 

aproximadamente sem alterações em relação à Fase II, em que o menor consumo médio de 

alcalinidade na Fase II é considerado em função do menor Concentração de NTK do afluente. 

O balanço de massa com base nos resultados do gráfico 18 e 19, considera-se as 

mesmas condições Fase I. Ou seja, o volume de trabalho do reator é de 0,8 m3 e que a 

concentração média de SSV registrada na Fase II é em torno de 3,0 kg.m-3 (Tabela 9), 

resultando uma massa de SSV no reator de MXV = 0,8 x 3,0 = 2,4 kgSSV. Considera-se 

também que a relação Alimento/Microrganismos (A/M) correspondente ao lodo de 8 dias é de 

cerca de 1,0 kgDQO.kgSSV.d-1 e a carga de DQO aplicada resulta em 1,0 x 2,4 = 2,4 

kgDQO.d-1. Como a concentração média de DQO do efluente é em torno de 0,9 kg.m-3, a 

vazão média de referência de efluente é 2,4/0,9 = 2,7 m3.d-1. 

Para manter a idade do lodo de aproximadamente 8 dias, a quantidade de lodo 

excedente a ser descartada (MXV/RS) é ΔXV = 2,4 / 8 = 0,3 kgSSV.d-1. Como a concentração 

média de NTK do afluente na Fase II é de 60 mgN.L-1 e no efluente é 11 mgN.L-1 de  a 

concentração de nitrogênio amoniacal do efluente é de 4,5 mgN.L-1 (gráfico 19), a quantidade 

de nitrogênio nitrificado resulta em: 

Nc = ( 60 – 11) – [(0,1 x 2,4 x 0,8 x 10³) / (8 x 2,7)] = 40,1 mgN.L-1   (12) 

 

Esse resultado significa que o sistema tinha uma alta capacidade de nitrificação. Para 

que este potencial de nitrificação seja exercido, o consumo de alcalinidade esperado é, com 

base na estequiometria do processo sem considerar a reposição de alcalinidade via 

desnitrificação, 7,14 x 40,1 = 166 mgCaCO3.L
-1. Como a alcalinidade total do afluente foi em 

média de 170 mgCaCO3.L
-1 (gráfico 19), foi descoberto que a dose de alcalinidade estava 

estequiometricamente de acordo para garantir o funcionamento do sistema. 

O potencial para nitrificar cerca de 40 mgN.L-1 resulta na geração de nitrato em 

concentrações igualmente altas, de modo que podem ocorrer limitações na desnitrificação 
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devido à falta de carbono prontamente biodegradável, uma vez que a DQOs do afluente é 

apenas em torno de 295 mg.L-1. 

No gráfico 18, as concentrações de nitrogênio amoniacal no efluente do reator nesta 

pesquisa permaneceram baixas durante toda a Fase II, indicando que o processo de 

nitrificação ocorreu de forma satisfatória. Analisando as concentrações de nitrato no gráfico 

18, este constituinte também foi bem controlado durante a Fase II e o efluente quase 

invariavelmente apresentou valores abaixo de 10 mgN.L-1, que é um valor aceitável para 

qualquer condição de descarte de efluentes no Brasil, indicando um processo de 

desnitrificação bem-sucedido. Porém, infelizmente, também foi observado na Fase II a 

ocorrência de acúmulo de nitrito, em torno de 10 mg.N.L-1, distribuído ao longo de todo o 

ciclo e com a ocorrência de valores muito elevados e impeditivos para várias condições 

descarte em corpos receptores, já que os limites para nitrito em águas naturais são mais 

restritivos do que os de nitrato. O acúmulo de nitrito ao fim do processo coincide com outros 

estudos, como Pronk et al. (2015), Liu et al. (2010) e Cetin et al. (2018). 

Nitrificação e desnitrificação comprometidas podem ter em conjunto causado o acúmulo 

de nitrito. O nitrito pode ser consequência de nitrificação incompleta ou desnitrificação 

incompleta. A aeração intermitente aponta que o problema pode ter sido a desnitrificação, que 

não estava ocorrendo satisfatoriamente. Em geral, o reator com LGA apresentou 

comportamento semelhante à Fase I em termos de remoção de nitrogênio. No gráfico 19, 

pode-se notar a mesma situação que ocorreu na Fase I, com consumo praticamente total da 

alcalinidade natural presente no efluente afluente do reator. Os diagramas do gráfico 19 

mostram que o efluente do reator NTK é significativamente afetado pela lavagem de sólidos. 

Em conclusão, a modificação introduzida da Fase I para a Fase II, um novo esquema 

operacional proposto que permite mais tempo para que os processos bioquímicos ocorram 

(aeração com maior duração), não produziu os efeitos desejados, embora, coincidentemente, 

tenha ocorrido uma redução do NTK afluente em relação à Fase I. Esta descoberta apoiou o 

desenvolvimento da Fase III. 

 

5.3.3 Fase III 
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Os resultados obtidos na Fase III foram primeiramente analisados com base nos gráficos 

20, gráfico 21 e gráfico 22, na qual são apresentados na forma de gráficos de séries temporais 

e Box-Whiskers. Esses gráficos apresentam os parâmetros estatísticos relacionados aos 

resultados obtidos na Fase III, somente após o estabelecimento do regime de parada de 

aeração de 15 minutos a cada 60 minutos de operação. 

Gráfico  20 – Diagrama de Séries Temporais de Nitrogênio, Alcalinidade e pH do Afluente e Efluente, 

na Fase III. 

 

Fonte: Autora (2022). 

Gráfico  21 –  Box-Whiskers de Nitrogênio, Alcalinidade e pH do Afluente e Efluente, na Fase III. 

 

Fonte: Autora (2022). 
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Nos gráficos 20 e 21, os resultados de NTK para o afluente do reator variam entre 60 

mgN.L-1 e 80 mgN.L-1, valores intermediários em relação à Fase I (maiores resultados) e Fase 

II (menores resultados). Observa-se também no gráfico 20 que a concentração de nitrogênio 

amoniacal afluente do reator varia entre 40 mgN.L-1 e 60 mgN.L-1, aproximadamente. A DQO 

média na Fase III resultou em 540 mg.L-1, dos quais cerca de 270 mg.L-1 correspondem à 

fração solúvel. A concentração média de NTK afluente é de 72 mgN.L-1 (44 mgN.L-1 de 

nitrogênio amoniacal) na Fase III, a relação NTK/DQOt resultou em 0,13 e a relação 

NTK/DQOs em 0,26, não apresentando alterações significativas na relação às outras fases.  

O balanço de massa com base nos resultados do gráfico 20 e 21, considera-se as 

condições da Fase III. Ou seja, o volume de trabalho do reator é de 0,8 m3 e que a 

concentração média de SSV registrada na Fase II é em torno de 3,5 kg.m-3 (Tabela 9), 

resultando uma massa de SSV no reator de MXV = 0,8 x 3,5 = 2,8  kgSSV. Considera-se 

também que a relação Alimento/Microrganismos (A/M) correspondente ao lodo de 8 dias é de 

cerca de 1,0 kgDQO.kgSSV.d-1 e a carga de DQO aplicada resulta em 1,0 x 2,4 = 2,4 

kgDQO.d-1. Como a concentração média de DQO do efluente é em torno de 0,9 kg.m-3, a 

vazão média de referência de efluente é 2,4/0,9 = 2,7 m3.d-1. 

Para manter a idade do lodo de aproximadamente 8 dias, a quantidade de lodo 

excedente a ser descartada (MXV/RS) é ΔXV = 2,8 / 8 = 0,35 kgSSV.d-1. Como a concentração 

média de NTK do afluente na Fase III é de 72 mgN.L-1 e no efluente é 10 mgN.L-1 de  a 

concentração de nitrogênio amoniacal do efluente é de 2,2 mgN.L-1 (gráfico 20), a quantidade 

de nitrogênio nitrificado resulta em: 

Nc = ( 72 – 10) – [(0,1 x 2,8 x 0,8 x 10³) / (8 x 2,7)] = 51,6 mgN.L-1   (12) 

 

Esse resultado significa que o sistema tinha capacidade de nitrificação. Para que este 

potencial de nitrificação seja exercido, o consumo de alcalinidade esperado é, com base na 

estequiometria do processo sem considerar a reposição de alcalinidade via desnitrificação, 

7,14 x 51,6 = 368 mgCaCO3.L
-1. Como a alcalinidade total do afluente foi em média de 260 

mgCaCO3.L
-1 (gráfico 21), foi descoberto que a dose de alcalinidade deveria ser maior, a fim 

de garantir o funcionamento do sistema mesmo que haja prejuízo no processo de 

desnitrificação. 

O potencial para nitrificar cerca de 51 mgN.L-1 resulta na geração de nitrato em 

concentrações igualmente altas, de modo que podem ocorrer limitações na desnitrificação 



123 

 

devido à falta de carbono prontamente biodegradável, uma vez que a DQOs do afluente é 

apenas em torno de 268 mg.L-1. Contudo, não foi isso que ocorreu, pois observando as 

concentrações de amônia no efluente, valores baixos são frequentemente observados ao longo 

da Fase III, indicando que sob redução do nitrogênio amoniacal o processo de nitrificação do 

efluente ocorreu satisfatoriamente. No entanto, ao observar os resultados de nitrito e nitrato no 

efluente, distinguem-se dois períodos. Inicialmente, foram observadas altas concentrações 

desses ânions até o 70º dia de operação da Fase III, equivalente ao 425º dia de operação 

considerando o início da pesquisa. Depois disso, essas concentrações foram muito bem 

controladas, como pode ser visto no gráfico 22. 

Gráfico 22 –  Concentrações de nitrito e nitrato no efluente ao longo das fases operacionais da 

pesquisa, bem como sua linha de tendência. 

 

Fonte: Autora (2022). 

Esses achados levaram a uma mudança no procedimento operacional da Fase III, 

substituindo o anterior regime intermitente na interrupção da aeração de 5 minutos após 20 

minutos, por um novo regime de interrupção de 15 minutos após 60 minutos. Esta última 

condição foi considerada a mais favorável e foi capaz de eliminar o problema de acúmulo de 

nitrito e nitrato no efluente, por isso foi mantida até o final do experimento. 

As concentrações médias de amônia, nitrito e nitrato no efluente do reator resultaram, 

respectivamente, em 4,3 mgN.L-1, 0,4 mgN.L-1 e 5,5 mgN.L-1, com desvios padrão 
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razoavelmente baixos. Esses valores indicam que a imposição de um regime intermitente na 

aeração do LGA resulta em um efluente com alta qualidade em termos de baixas 

concentrações das diversas formas de nitrogênio, tornando esse processo de tratamento de 

efluentes disponível para situações com restrições mais rígidas a essas espécies químicas. 

Analisando os gráficos 20 e 21, nenhuma característica do efluente ou do reator biológico 

variou significativamente em relação às fases anteriores. Pois as características do afluente e 

condições operacionais foram as mesmas, exceto a intermitência na aeração. Este fato garante 

que a melhora na remoção de nitrogênio foi devido à imposição de intermitência na aeração, e 

esses resultados são compatíveis com os relatados por outros estudos, como por exemplo em 

Hu et al. (2021). 

Os resultados encontrados nos gráficos 20, 21 e 22 também mostram que o processo de 

nitrificação do efluente, nessas condições em que a desnitrificação está praticamente 

completa, tem o potencial de consumir toda a alcalinidade presente no efluente e garante a 

possibilidade de introduzir alcalinidade artificialmente para evitar instabilidade no reator 

valores de pH do lodo. 

Huang et al. (2021) compararam a aplicação de um ciclo com aeração contínua por 320 

minutos onde foram aplicadas duas paradas de aeração, a primeira por 60 minutos após 90 

minutos de aeração e a segunda por 75 minutos após 60 minutos posteriormente a primeira 

parada. Utilizaram um reator com volume de trabalho de 4,3 L, fornecido com substrato 

sintético. Os resultados mostraram que, com aeração contínua, 99% de NH4 e 80% de 

nitrogênio total (NT) foram removidos, enquanto com aeração intermitente a eficiência de 

remoção de NH4 foi de 100% e de NT foi de 98%. Apesar das diferenças de objetivo e das 

condições impostas em relação ao presente estudo, esta comparação confirmou que 

trabalhando com efluentes reais e em maior escala, a intermitência na aeração tende a 

aumentar a eficiência do processo com LGA na remoção de nitrogênio. No trabalho 

mencionado anteriormente que foi desenvolvido na ETE Garmerwolde (Pronk et al., 2015), 

eles forneceram uma reciclagem de cima para baixo para maximizar a remoção de nitrogênio. 

Operando com aeração intermitente, a concentração de oxigênio dissolvido foi mantida entre 

1,8 e 2,5 mg L-1 durante os períodos de aeração. Segundo os autores, a exigência de efluentes 

de 7 mg N.L-1 foi facilmente atendida. Isso demonstra que os efeitos da aplicação da aeração 

intermitente são de reconhecimento prático, mas é necessário produzir subsídios para a 

definição de condições aplicáveis aos efluentes produzidos sob condições particulares em 

diferentes regiões. 
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5.4 Avaliação do processo de Nitrificação e Desnitrificação Simultânea através de Perfis 

de Nitrogênio 

 

O padrão de emissão de nitrogênio amoniacal total para qualquer fonte poluidora 

segundo a Resolução n° 430/2011 do CONAMA (BRASIL, 2011) é de 20 mgNH3.L
-1, valor 

este atendido em todas as análises do efluente. As eficiências de remoção de amônia durante 

toda a pesquisa foram superiores a 80%, o que demonstra a eficiência do reator em termos de 

remoção de nitrogênio. A Resolução n° 430/2011 do CONAMA (BRASIL, 2011) estabelece 

como padrão de qualidade para as águas doces de classes 1, 2 e 3, as concentrações máximas 

de 10 mgN.L-1 para o nitrato e 1,0 mgN.L-1 para o nitrito. Estas mesmas concentrações são 

citadas no Decreto nº 8468/76 do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 1976) como padrão de 

qualidade para as águas de classes 2 e 3. Portanto, as concentrações de nitrato do efluente 

tratado seriam adequadas para a emissão em um corpo receptor sem a verificação de sua 

capacidade de diluição, ao contrário das concentrações de nitrito, que apresentaram valores 

muito superiores ao limite de 1,0 mgN-NO2
-.L-1.  

Houve acúmulo de nitrito no efluente tratado nas Fases I e II. Na Fase I, sempre houve a 

presença de elevadas concentrações de nitrito, acima de 12 mgNNO2
-.L-1, em detrimento de 

baixas concentrações de nitrato (máximo de 1,9 mgN-NO3.L
-1). Contudo, houve uma 

mudança significativa nas concentrações de nitrito e nitrato a partir do início da fase III, com 

a implantação dos períodos de intermitência na aeração (item 5.2.3 e 5.4.3). E a média de 

nitrito decaiu 11,2 mgN-NO2
-.L-1, aproximadamente nas fases I e II para 0,7 mgN-NO2

-/L-1  

na fase III. O nitrato também ficou com média mais baixas que observadas nas fases I e fase 

II. A média do nitrato na fase III foi de 2,7 mgN-NO3
-.L-1.  

A nitrificação pode ter sido prejudicada também pela alta relação A/M e pela elevada 

perda de sólidos, que pode ter comprometido as NOB. Nitrificação e desnitrificação 

comprometidas podem ter em conjunto causado o acúmulo de nitrito. Outro possivel motivo 

para o acúmulo de nitrito seria a falta de alcalinidade pode ter contribuído também. O nitrito 

pode ser consequência de nitrificação incompleta ou desnitrificação incompleta. A aeração 

intermitente aponta que o problema pode ter sido a desnitrificação, que não estava ocorrendo 

satisfatoriamente. 
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A concentração de oxigênio dissolvido variou de 1,5 mgO2.L
-1, no início da aeração, a 

uma concentração de 8,7 mgO2/L, no fim da aeração durante a realização dos perfis, medidos 

sempre no ponto médio do reator. Em relação a outros estudos, observa-se um comportamento 

do perfil de OD similar em que se operou um reator RBS de colunas de bolhas (DANTAS, 

2018; GUIMARÃES, 2017; LIU et al., 2010; WAGNER, 2011). Os valores baixos de OD 

foram registrados no início da aeração e, se elevaram acentuadamente em poucos minutos até 

sua estabilização em altas concentrações, inclusive próximas à saturação entre 7,0 mgO2.L
-1 e 

9,0 mgO2.L
-1. Dessa forma, pode-se inferir que as concentrações de OD já apresentavam 

valores acima de 6 mg O2.L
-1  entre os primeiros 20 a 30 minutos da aeração.  

Ao operar um reator com LGA é desejável que se opere um reator com menores 

concentrações de OD, observando parâmetros como economia de energia, e simultaneamente 

uma maior possibilidade da ocorrência da desnitrificação dentro dos grânulos. Contudo para 

esta pesquisa, houve dificuldade em conciliar uma menor concentração de OD no reator e a 

manutenção de uma velocidade ascensional de ar adequada para uma boa mistura do lodo na 

aeração e em valores recomendados pela literatura que garantiriam a melhor formação e 

características dos grânulos. Além disso, na Fase III, com a implementação dos períodos de 

intermitência, a desnitrificação foi observada satisfatoriamente. A seguir mais detalhes nos 

perfis realizados nas diferentes fases da pesquisa. 

 

5.4.1 Perfis de Nitrogênio da Fase I 

 

Os resultados médios obtidos nos perfis de concentração ao longo da Fase I são 

apresentados nos gráficos 23 a 32, a seguir. Como os perfis foram feitos em dias operacionais 

distintos, eles serão analisados um a um, começando pelo primeiro perfil realizado, no 30º dia 

de operação. 

 

Gráfico  23 – Perfil de nitrogênio, realizado no 30º dia de operação.  
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Fonte: Autora (2022). 

Analisando o gráfico 23, se pode observar que a concentração de oxigênio dissolvido 

(OD) no LGA foi mantida alta durante o período de aeração (possuindo em média 7,5 mg 

O2.L
-1). A concentração de amônia diminui continuamente ao longo do período de aeração 

(que variou de 25,5 mgNH3.L
-1 com 15 minutos de aeração até 5,6 mgNH3.L

-1 nos últimos 

minutos de aeração). O consumo de alcalinidade também acompanha essa redução (variando 

de 162 a 6 mg CaCO3.L
-1), ou seja, provavelmente a alcalinidade pode ter influenciado no 

acúmulo de nitrito. Observa-se também explicitamente um acúmulo de nitrito (23,5 mg.L-1) e 

nitrato (1,7 mg.L-1) se formando na nitrificação sob aeração, demonstrando que não há 

condições de desnitrificação nesta etapa do ciclo, o que não caracteriza nitrificação e 

desnitrificação simultâneas (NDS). Dessa forma, se a amônia do afluente é igual a 22,5 

mgNH3.L
-1 , e a soma do nitrito, nitrato e amônia do efluente é igual a 30,8 mgN.L-1, podemos 

concluir que não houve NDS, havendo ainda a possibilidade de acúmulo de amônia 

proveniente da batelada anterior. 



128 

 

De forma que a nitrificação e desnitrificação comprometidas podem ter em conjunto 

causado o acúmulo de nitrito. Outro possível motivo para o acúmulo de nitrito seria a falta de 

alcalinidade, ou a falta de um doador de elétrons, que juntos podem ter contribuído para esse 

acúmulo. O nitrito pode ser consequência de nitrificação incompleta ou desnitrificação 

incompleta. Esse fato se repetiu em todos os perfis da Fase I. 

No segundo perfil realizado na pesquisa, se observa resultados semelhantes ao perfil 1, 

conforme gráfico 22 a seguir. 

Gráfico  24 – Perfil de nitrogênio, realizado no 44º dia de operação.  

 

Fonte: Autora (2022). 

O segundo perfil, realizado no 44º dia de operação possuiu resultados parecidos com o 

primeiro perfil realizado. O destaque desse perfil também é o decaimento da alcalinidade, pois 

a época não havia adição de alcalinizante artificial a fim de controlar a sua concentração. Ou 
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seja, a alcalinidade decaiu de 128 a 22 mg CaCO3.L
-1, valor baixo. A amônia decaiu de 54,6 

mgNH3.L
-1 (esgoto bruto) para 25,0 mgNH3.L

-1 em 25 minutos de aeração até chegar ao valor 

de 2,8 mgNH3.L
-1. Por fim, foi realizado mais um perfil antes do início do controle da 

alcalinidade pela adição de alcalinizante no reator, que foi o perfil 3, demonstrado no gráfico 

23 a seguir. Já as concentrações de Nitrito e Nitrato ficaram em torno de 13 e 2,5 mgNOx.L-1, 

de forma que houve um acúmulo de nitrito acima do permitido pela legislação brasileira. 

Além disso, houve o acúmulo de nitrito, como nos perfis realizados na fase I.  

Gráfico  25 – Perfil de nitrogênio, realizado no 58 º dia de operação.  

 

Fonte: Autora (2022). 

 

Analisando o gráfico 25, fica claro mais uma vez que a alcalinidade foi toda consumida 

ao longo da aeração, começando com a concentração de 130,0 mgCaCO3.L
-1, e terminando 

com 2,0 mgCaCO3.L
-1. De forma que, juntamente com outros resultados de monitoramento 

(já discutidos nos itens 5.1 e 5.2), foi decidido adicionar alcalinizante ao processo, como já foi 
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mencionado. A adição do alcalinizante também tinha como objetivo favorecer a remoção do 

nitrito acumulado. No terceiro perfil, as concentrações de amônia ficaram em torno de 21,3 

mgNH3.L
-1 com 15 minutos de aeração, terminando com 3,4 mgNH3.L

-1 ao fim da aeração. 

Nesse episódio também houve acúmulo de nitrito, com concentração de 21,3 mgN-NO2.L
-1 e 

concentração de nitrato de 1,8 mgN-NO3.L
-1 . Novamente houve acúmulo de nitrito no 

sistema, sinalizando que não houve a NDS.  

O quarto perfil de nitrogênio realizado na fase I é o primeiro perfil realizado após a 

reposição de alcalinidade, conforme gráfico 26, realizado no 78º dia de operação. 

Gráfico  26 – Perfil de nitrogênio, realizado no 78 º dia de operação.  

 

Fonte: Autora (2022). 

 

No quarto perfil de nitrogênio realizado observa-se uma maior concentração de 

alcalinidade até então, já que a alcalinidade inicial era de 102 mgCaCO3.L
-1 e ao fim do 
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processo era de 26 mgCaCO3.L
-1, ou seja, em comparação aos outros perfis feitos 

anteriormente, a alcalinidade ficou em até 24 mgCaCO3.L
-1 acima dos resultados anteriores de 

alcalinidade nos perfis. Contudo, ainda houve acúmulo de nitrito ao fim dessa batelada, em 

torno de 15,2 mgNO2.L
-1, conforme o gráfico 26. E os outros parâmetros seguiram a 

tendência dos primeiros perfis realizados: amônia variando na aeração de 17,3 mgNH3.L
-1 a 

2,8 mgNH3.L
-1 (ao fim da aeração), OD com concentração de 8,2 mgO2.L

-1 a 8,5 mgO2.L
-1, 

nitrato com 1,4 mgN-NO3.L
-1 e pH variando de 5,7 a 6,4.  

O perfil 5 foi realizado no dia 95º de operação, conforme o gráfico 27 a seguir. Como o 

perfil anterior, a alcalinidade desse perfil variou de 196 mgCaCO3.L
-1 a 38 mgCaCO3.L

-1. A 

amônia variou de 38,1 mgNH3.L
-1 com 15 minutos de aeração até 6,2 mgNH3.L

-1. Já a 

concentração de nitrito ao fim da aeração ficou em 26,5 mg N-NO2.L
-1, e o nitrato teve 

concentração final de 1,7 mg N-NO3.L
-1. As concentrações de OD e pH seguiram estáveis, 

com concentrações médias de 7,5 mgO2.L
-1 e 6,1 respectivamente.  

Gráfico  27 –  Perfil de nitrogênio, realizado no 95º dia de operação.  
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Fonte: Autora (2022). 

 

 

Os perfis 6 a 9 também seguiram a tendência dos perfis anteriores. O único destaque que 

ocorreu ao longo da realização desses perfis foi novamente a alcalinidade. Durantes os dias 

107º e 129º dia de operação, houve um problema na bomba dosadora de alcalinizante, 

problema esse que só foi detectado após a realização do perfil 7, de forma que a alcalinidade 

final ficou em torno de 10 mg CaCO3.L
-1. Ao analisarmos a bomba, descobrimos que a 

concentração não estava corretamente regulada, e isso trouxe um reflexo nos resultados desse 

perfil gráfico 28 e gráfico 29.    

 

Gráfico  28 – 6º perfil de nitrogênio, realizado no 107 º dia de operação.  

 

Fonte: Autora (2022). 
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Gráfico  29 – Perfil de nitrogênio, realizado no 129 º dia de operação.  

 

Fonte: Autora (2022). 
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Gráfico  30 – Perfil de nitrogênio, realizado no 139 º dia de operação.  

 

Fonte: Autora (2022). 

 

Após o controle e regulação da bomba, houve um aumento significativo da alcalinidade 

no fim da aeração, chegando a uma concentração final de 64 mgCaCO3.L
-1 no nono perfil de 

nitrogênio feito e 112 mgCaCO3.L
-1 no oitavo perfil feito, conforme gráfico 30 e gráfico 31. 

Após esses resultados, o reator começou a apresentar problemas operacionais de arraste de 

lodo. Aproximadamente nessa data operacional, por volta do 152º dia de operação, até a nova 

inoculação (que marca a passagem da fase I para a fase II) no 190º dia de operação, não foram 

realizados outros perfis de nitrogênio. Nesse período foi realizada análises apenas 

acompanhamento e tentativas de recuperação de lodo (SSV, IVL, monitoramento das 

características do afluente e do efluente). Contudo, após as inúmeras tentativas de 

recuperação, foi decidido e realizado uma nova inoculação. 
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Gráfico  31 – Perfil de nitrogênio, realizado no 152 º dia de operação.  

 

Fonte: Autora (2022). 

 

 

O gráfico 32 mostra um “perfil médio” das concentrações dos parâmetros analisados ao 

longo dos 9 perfis realizados na fase I. Nesse gráfico, foram realizadas médias das 

concentrações de todos os parâmetros. No gráfico 32 e ao longo de todos os perfis realizados 

se pode observar uma tendência similar. Por exemplo, se observa que a concentração de 

oxigênio dissolvido no LGA foi mantida alta durante o período de aeração. A concentração de 

amônia diminui continuamente ao longo do período de aeração e o consumo de alcalinidade 

acompanha essa redução. De um modo geral, havia uma tendência de queda nas 

concentrações de amônia no final da aeração, o que sugere a necessidade de um maior tempo 

para a nitrificação, estratégia que foi adotada para a segunda fase dessa pesquisa. 
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Observa-se também explicitamente um acúmulo de nitrito e nitrato se formando na 

nitrificação sob aeração, demonstrando que não há condições de desnitrificação nesta etapa do 

ciclo, o que não caracteriza nitrificação e desnitrificação simultâneas (NDS). O nitrito e o 

nitrato, resíduos parciais do ciclo anterior, são diluídos pela entrada do efluente e 

parcialmente utilizados para desnitrificação durante o período de enchimento, que se 

comportou como anóxico e não como anaeróbio. Assim, as concentrações desses íons no 

início da aeração não são muito altas, mas tendem a aumentar durante esse período, 

demonstrando que a desnitrificação não ocorreu simultaneamente com a nitrificação, pelo 

menos não na mesma proporção. Isso poderia ser esperado devido às altas concentrações de 

OD para um lodo granular, mas com partículas com diâmetro médio ligeiramente maior que 

0,2 mm, o que não é muito alto. 

Gráfico  32 – Perfil médio de nitrogênio, média dos resultados obtidos nos perfis da Fase I.  

 

Fonte: Autora (2022). 
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Houve acúmulo de nitrito no efluente nos perfis da Fase I. De forma que, sempre houve 

a presença de elevadas concentrações de nitrito, acima de 12 mgNNO2
-.L-1, em detrimento de 

concentrações de nitrato em torno de 1,9 mgN-NO3.L
-1. A nitrificação pode ter sido 

prejudicada também pela alta relação A/M e pela elevada perda de sólidos, que pode ter 

comprometido as NOB. Nitrificação e desnitrificação comprometidas podem ter em conjunto 

causado o acúmulo de nitrito. Outro possivel motivo para o acúmulo de nitrito seria a falta de 

alcalinidade pode ter contribuído também. O nitrito pode ser consequência de nitrificação 

incompleta ou desnitrificação incompleta. A aeração intermitente aponta que o problema pode 

ter sido a desnitrificação, que não estava ocorrendo satisfatoriamente. 

A concentração de oxigênio dissolvido variou de 1,5 mgO2.L
-1, no início da aeração, a 

uma concentração de 8,7 mgO2/L, no fim da aeração durante a realização dos perfis, medidos 

sempre no ponto médio do reator. Em relação a outros estudos, observa-se um comportamento 

do perfil de OD similar em que se operou um reator RBS de colunas de bolhas (DANTAS, 

2018; GUIMARÃES, 2017; LIU et al., 2010; WAGNER, 2011). Os valores baixos de OD 

foram registrados no início da aeração e, se elevaram acentuadamente em poucos minutos até 

sua estabilização em altas concentrações, inclusive próximas à saturação entre 7,0 mgO2.L
-1 e 

9,0 mgO2.L
-1. Dessa forma, pode-se inferir que as concentrações de OD já apresentavam 

valores acima de 6 mg O2.L
-1  entre os primeiros 20 a 30 minutos da aeração.  

 

5.4.2 Perfil de Nitrogênio da Fase II 

 

Tendo como base os resultados da fase I, foi testada a hipótese que não havia tempo 

suficiente para que ocorresse a NDS. Então como estratégia para obter a NDS 

satisfatoriamente foi implantado um tempo maior na fase da aeração, de forma que o ciclo 

completo totalize 4 horas. Contudo, da mesma forma que a fase I, na fase II também foram 

observados acúmulo de nitrito (média de 11,2 mgN-NO3.L
-1) e nitrato (média de 5,6 mgN-

NO3.L
-1) no efluente. Esse fato se concretizou a partir de análises feitas semanalmente no 

efluente e do perfil realizado no dia 278° de operação, observados com detalhes no gráfico 33 

a seguir. 

Dessa forma, também foi observada uma deterioração na concentração de amônia ao 

longo da Fase II, porém ainda havia altas concentrações de nitrito, como observados na Fase 
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1. Como citado, esse fato indica que, na faixa de OD aplicada ao reator, o fenômeno não 

ocorrer o NDS de forma satisfatória. Apesar da obtenção de um efluente com baixa 

concentração de amônia, a nitrificação foi apenas parcial, com acúmulo significativo de 

nitrito. A concentração de nitrato no efluente ficou abaixo de 10 mgN-NO3.L
-1, valor que 

garante o lançamento de efluente tratado para qualquer condição de corpo receptor no Brasil. 

De forma que, conclui-se que o comportamento geral na Fase II foi semelhante à Fase I, 

com base no gráfico 33. A principal diferença na Fase II é que o acúmulo de nitrato durante o 

período de aeração foi maior do que na Fase I, tornando as concentrações de nitrato no início 

do período de aeração também maiores devido ao menor desempenho do período de 

alimentação como câmara de desnitrificação. 

Gráfico  33 – Perfil de nitrogênio, realizado no 278º dia de operação Fase II.  

 

Fonte: Autora (2022). 
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Analisando o gráfico 33, podemos observar que alcalinidade inicial era de 134 

mgCaCO3.L
-1 e ao fim do processo era de 18 mgCaCO3.L

-1 e ainda houve acúmulo de nitrito 

ao fim dessa batelada, em torno de 14,4 mgNO2.L
-1, conforme o gráfico 33. E os outros 

parâmetros seguiram a tendência dos primeiros perfis realizados: amônia variando na aeração 

de 22 mgNH3.L
-1 a 2,8 mgNH3.L

-1 (ao fim da aeração), OD com concentração de 2,0 mgO2.L
-

1 a 8,5 mgO2.L
-1, nitrato com 5,2 mgN-NO3.L

-1 e pH variando de 5,3 a 6,8.  

 

 

5.4.3 Perfil de Nitrogênio da Fase III 

 

A implantação da Fase III se deu a partir da análise dos resultados das Fases I e II. Na 

Fase III, após a implantação da intermitência na aeração, observou-se uma queda significativa 

nas concentrações de nitrito e nitrato, principalmente após o período de aclimatação. Ao 

analisar as concentrações de nitrito e nitrato no efluente, em conjunto com o perfil realizado 

455° dia de operação, foi confirmado que houve o fenômeno NDS (gráfico 34 a seguir). A 

implicação desse resultado é muito importante, pois pode-se constatar que o processo NDS só 

ocorreu de forma satisfatória após a implantação dos períodos de aeração intermitentes. 

Analisando o gráfico 34, podemos observar que alcalinidade inicial era de 180 

mgCaCO3.L
-1 e ao fim do processo era de 4 mgCaCO3.L

-1 e não houve acúmulo de nitrito ao 

fim dessa batelada, com concentrações próximas a zero, conforme o gráfico 34. De forma 

que, assim como o nitrito, alguns parâmetros possuíram tendência diferente dos demais 

realizados nas outras fases. Amônia variando na aeração de 47,6 mgNH3.L
-1 a valores 

próximos de 0,6 mgNH3.L
-1 (ao fim da aeração), OD com concentração de 2,6 mgO2.L

-1 a 8,0 

mgO2.L
-1, nitrato próximo de 1,0 mgN-NO3.L

-1 e pH variando de 5,0 a 6,9.  

Conforme o gráfico 34 a seguir, o perfil de concentração feito na Fase III demonstraram 

os efeitos benéficos da imposição de aeração intermitente na remoção de nitrogênio, o que 

corresponde a outros estudos (HUANG et al., 2021, HU et al., 2021, LAYER et al., 2020). O 

consumo de amônia ocorreu em uma taxa muito alta ao longo da aeração, em 60 minutos 

aproximadamente, conforme é esperado em sistemas aerados. E à medida que a aeração foi 

interrompida, foi realizada a desnitrificação, controlando os resíduos de nitrito e nitrato. 

Assim, ao final do período de aeração, amônia, nitrito e nitrato apresentaram baixas 
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concentrações, proporcionando características favoráveis para o efluente e para o líquido que 

permanece no reator receber uma nova carga de efluente no próximo ciclo, ou seja, o reator 

alcançou um equilíbrio dinâmico que garantiu condições de operação estáveis e desempenho 

satisfatório do sistema de tratamento. Outro aspecto que chama a atenção é o fato de a 

possibilidade de redução desses compostos ser obtida em um curto período. Isso mostra que o 

ciclo operacional pode ser otimizado e conduzido com base no residual desejado desses 

compostos.  

 

Gráfico  34 – Perfil de nitrogênio, realizado no 455º dia de operação Fase III. 

 

Fonte: Autora (2022). 
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5.5 Perfis de fósforo e DQO  

 

Para a fase I, foram realizados também em duas ocasiões perfis simultâneos de fósforo e 

DQO, que ocorreram nos dias 173° e 181° de operação. Conforme os gráficos 35 e 36 a 

seguir, se pode observar uma disponibilidade de ortofosfato no início da etapa aerada. 

Contudo, os perfis realizados demonstraram uma estratificação dos parâmetros analíticos ao 

longo da altura útil do reator durante a alimentação não esperada. De forma que ocorreu o 

aumento das concentrações de ortofosfato e Ácidos Orgânicos Voláteis (AOV) em todos os 

pontos de amostragem, de forma geral (gráficos 35 e 36).  

Ao se levar em consideração o escoamento do tipo plug-flow, e em paralelo as trocas 

volumétricas, se pode considerar que não deveria haver influência (ou haver pouca influência) 

da entrada do esgoto bruto nas concentrações dos parâmetros ao longo da etapa da 

alimentação nos pontos de amostragem mais altos (P3 e P4). De forma que foi observado o 

aumento da concentração de alguns parâmetros, como DQO, inclusive no ponto de 

amostragem mais alto, o P4. É esperado um escoamento majoritariamente na forma de plug-

flow na prática, no entanto, fato que causa surpresa o aumento de concentrações nesse ponto 

de amostragem, distante da altura de troca volumétrica.  

Através dos gráficos 35 e 36, pode observar uma discreta elevação da concentração de 

AOV no período de alimentação, e esse é o comportamento esperado, tendo como princípio o 

processo de desenvolvimento dos organismos acumuladores de fósforo. De forma que se 

observa esta tendência nos perfis, porém de forma discreta. 

 

Gráfico  35: Concentração de AOV na aeração, observado ao longo do perfil de P, durante a fase I, no 

173° dia de operação. 



142 

 

 

Fonte: Autora (2022). 

Gráfico  36: Concentração de AOV na aeração, observado ao longo do perfil de P, durante a fase I, no 

181° dia de operação. 

 

Fonte: Autora (2022). 

Diante da estratificação, o aumento da concentração de ortofosfato no meio líquido 

durante a alimentação pode ter tido influência da imperfeição do escoamento e diluição do 

esgoto bruto para todos os pontos de amostragem, levando em consideração a não liberação 

de ortofosfato somente como um comportamento associado à presença dos organismos 

acumuladores de fósforo (gráficos 37 e 38).  

Alimentação 

Alimentação 
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Gráfico  37: Concentração de ortofosfato em um ciclo, observado ao longo do perfil de P, durante a 

fase I, em diferentes pontos de coleta no 173° dia de operação. 

 

Fonte: Autora (2022). 

Gráfico  38: Concentração de ortofosfato em um ciclo, observado ao longo do perfil de P, durante a 

fase I, em diferentes pontos de coleta no 181° dia de operação. 

 

Fonte: Autora (2022). 
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Como observado, as remoções de ortofosfato durante a aeração foram iguais a 3,62 

mgP-PO4
-3.L-1 para o 173° dia e 2,48 mgP-PO4

-3.L-1 para o 181° dia, correspondentes às 

eficiências de remoção, em relação à primeira coleta, equivalentes a 42% e 41%, 

respectivamente. Estes percentuais foram semelhantes aos verificados em outros 

monitoramentos de P no afluente e efluente em todas as fases. As porcentagens de fósforo 

particulado nos SSV do lodo do reator foram iguais a 0,79% (173° dia) e 1,1% (181° dia), não 

indicando o enriquecimento da biomassa com os organismos acumuladores de fósforo. 

Em relação às concentrações de DQO observada nos perfis, se nota uma aproximação 

das concentrações de DQO solúvel ao longo da aeração, próximo ao minuto 70 do ciclo, nos 

dois perfis também se verifica concentrações muito próximas às encontradas no final da 

sedimentação. A partir dos 58 minutos de aeração, aproximadamente, as concentrações de 

DQOs estiveram abaixo de 44 mgDQOs.L-1. Para a Fase I, foi observado um valor de 56 

mgDQOsL-1, a partir de 30 minutos da aeração. Isto evidencia uma boa capacidade de 

remoção de DQO em menos da metade do período aerado. Para o desenvolvimento e 

estabilidade dos grânulos aeróbios, é desejável uma menor disponibilidade de matéria 

orgânica durante a maior parte da aeração, sendo benéfico seu rápido consumo no começo da 

aeração (gráficos 39 e 40). 

Gráfico  39: Concentração de DQO solúvel em um ciclo, observado ao longo do perfil de DQO, 

durante a fase I, em diferentes pontos de coleta no 173° dia de operação. 

 

Fonte: Autora (2022). 
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Gráfico  40: Concentração de DQO solúvel em um ciclo, observado ao longo do perfil de DQO, 

durante a fase I, em diferentes pontos de coleta no 181° dia de operação. 

 

Fonte: Autora (2022). 

Houve uma grande variação das concentrações de matéria orgânica no esgoto bruto, 

ocorrendo maior dispersão de dados na forma total e, consequentemente, na particulada. 

Apesar destas elevadas variações, a DQO e DBO solúvel no efluente apresentou pouca 

dispersão e valores relativamente baixos, evidenciando a boa capacidade de remoção de 

matéria orgânica. Isto também é notado pelas elevadas eficiências de remoção de DBO, 

considerando a fração solúvel no efluente. Na fase I, as concentrações médias de DBO solúvel 

do efluente foram de 8,6 mgO2.L
-1 e 5,0 mgO2.L

-1, respectivamente, valores abaixo de 10 

mgO2.L
-1, o que representa um bom resultado em termos da obtenção da floculação das 

partículas coloidais que são predominantes no esgoto sanitário. 

Na fase I, as eficiências médias de remoção de DQO foram superiores em relação ao 

estudo conduzido por Guimarães (2017) e por Liu et al. (2010). Por outro lado, há relatos de 

eficiências maiores em outras pesquisas (NI et al., 2009; SANDOVAL, 2019; WAGNER; DA 

COSTA, 2013). Entretanto, as eficiências de remoção de DQO podem ser consideradas 

satisfatórias, levando-se em consideração a relativa alta concentração deste constituinte no 

esgoto bruto e a aplicação de elevadas cargas orgânicas volumétricas. 
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O Decreto nº 8468/76 do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 1976) prevê como padrão 

de emissão, uma concentração máxima de DBO de 60 mgO2.L
-1, podendo este limite ser 

ultrapassado caso a eficiência de remoção seja de no mínimo 80%. Portanto, há o atendimento 

à esta legislação de acordo com as eficiências observadas. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 Este estudo permitiu a compreensão e domínio prático sobre as principais variáveis 

envolvidas no fenômeno da remoção de nitrogênio em um reator utilizando lodo aeróbio, 

usado no tratamento de esgoto sanitário. Foi empregado como objeto de pesquisa um esgoto 

sanitário com concentrações elevadas de matéria orgânica (DQOt de 415 mgO2.L
-1), 

nitrogênio (NTK de 84 mgN-NTK.L-1) e óleos e graxas (100 mg.L-1)e baixas concentrações 

de fósforo (fósforo total de 8,6 mgP-PO4
-3.L-1), utilizando um reator em escala piloto que 

funcionou de forma contínua durante 525 dias. 

 

• Granulação e remoção de matéria orgânica: 

 A partir do 150° dia de operação foi observado o maior tamanho das partículas de todas 

as fases, aproximadamente 70% das partículas possuíam tamanho médio acima de 0,2 mm. 

Esse fato demonstra que todas as estratégias de granulação adotadas na operação do reator 

contribuíram para esse crescimento das partículas. Contudo, foi observado que o lodo do 

reator era uma mistura entre lodo granulado e lodo floculado. Foram obtidas remoções altas 

de matéria orgânica, com DQOs do efluente do reator  com médias de  56 mg.L-1, 31 mg.L-1 e 

18 mg.L-1, respectivamente às fases I, II e III. A remoção de fósforo ocorreu apenas mediante 

a atividade heterotrófica normal, com média de fósforo total no efluente de 5,5 mgP.L-1. 

 

• Remoção de nitrogênio: 

Na Fase I, o reator não houve o processo de desnitrificação completo, com acúmulo de 

nitrito e nitrato em média de 24 mgN.L-1 e 18 mgN.L-1, respectivamente. Na Fase II, não 

houve alteração substancial no comportamento do reator e o problema de acúmulo de nitrito 

em média de 26 mgN.L-1 e de nitrato em média de 17 mgN. L-1. Isso demonstra que a 

principal causa não foi a falta de tempo de reação, seja em condições anóxicas ou aeróbicas. 

Na Fase III, o processo de nitrificação foi praticamente concluído, resultando em baixas 

concentrações residuais de nitrogênio amoniacal no efluente tratado. A eficiência na 

desnitrificação aumentou significativamente, não havendo mais acúmulo de nitrato e nitrato, 

cujas concentrações sempre foram mantidas baixas no efluente tratado. As concentrações 

médias de amônia, nitrito e nitrato no efluente do reator resultaram, respectivamente, em 4,3 



148 

 

mgN.L-1, 0,4 mgN.L-1 e 5,5 mgN.L-1. A ocorrência dos perfis de concentração de nitrogênio 

ao longo das bateladas demonstrou claramente a ocorrência de NDS quando há aeração 

intermitente de LGA, uma vez que os resíduos de nitrito e nitrato que se formaram durante a 

aeração foram imediatamente consumidos na desnitrificação e mantidos baixos durante a fase 

de aeração.  

Em conclusão, este estudo demonstra que para as condições em que foi aplicado, a 

imposição de um regime de intermitência na aeração de um RBS utilizando LGA é de grande 

importância para obter uma remoção eficiente de nitrogênio. 
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7. RECOMENDAÇÕES 

 

 

A partir dos resultados obtidos nesta pesquisa e dos fundamentos da remoção biológica 

de nitrogênio, os seguintes tópicos são apresentados como recomendações para pesquisas 

futuras sob condições operacionais semelhantes: 

➢Aeração intermitente: Uma vez verificadas dificuldades para o estabelecimento de 

concentrações baixas, a intermitência na aeração é uma estratégia interessante a ser adotada 

para promover períodos anóxicos dentro da etapa aerada, que poderá ser adotada com 15 

minutos, por 60 minutos de aeração ao longo da aeração.  

➢Aeração contínua: recomenda-se o uso de sistemas de aeração que garantam concentrações 

moderadas de oxigênio dissolvido afim de favorecer a remoção de nitrito, por exemplo, 

concentração de OD com cerca de 2,0 mgOD.L- 1 . 

➢ Alcalinidade: recomenda-se controlar a concentração de alcalinidade, onde o 

monitoramento desse parâmetro deve ser assertivo ao longo do ciclo operacional, 

principalmente na reação (aeração), com o objetivo de manter os processos de remoção de 

nitrogênio; 
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ANEXO A – Cinética E Balanço De Massa Do Nitrogênio 

 

 

No Anexo A, a seguir, encontram-se as reações dos processos biológicos de remoção 

do nitrogênio, bem como seu balanço de massa, condições de crescimento das bactérias 

envolvidas no processo e parâmetros operacionais diversos. 

 

Processo de remoção biológica de Nitrogênio 

 

Nitrificação 

 

As reações envolvidas nos processos biológicos de nitrificação são (VON SPERLING, 2016): 

 

Nitritação: 

 

2 NH4+ + 3O2 → 2NO2
 - + 4H+ + 2H2O                                   (12) 

 

Nitratação: 

 

2 NO2
- + O2 → 2NO3

 -                                                        (13) 

 

A equação global da nitrificação resulta: 

 

NH4
+ + 2O2 → NO3 

- + 2H+ + H2O                                          (14) 

 

Os limites, a amônia livre e o ácido nitroso livre inibem microrganismos nitrificantes, 

sendo considerados como substratos/inibidores para oxidação da amônia e do nitrito 

(FERREIRA, 2000; VAN HULLE et al., 2010). Ge et al. (2015) apresenta as seguintes 

reações para o processo de nitrificação: 

 

NH3 + O2 + 2H+ + 2e- → NH2OH + H2O                                             (15) 
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NH2OH + H2O → HNO2 + 4H+ + 4e-                                              (16) 

 

NH2OH + 0,5O2 → HNO2 + 2H+ + 2e-                                               (17) 

 

 

Considerando que a produção de 1 mol de H+ é equivalente ao consumo de 1 mol de 

alcalinidade, ou 50 g de CaCO3, e que 1 mol de N-NH4+ possui 14 gramas, deduz-se que o 

processo de nitrificação consome 100 gCaCO3 por 14 gN-NH4
+ nitrificado, o que corresponde 

a 7,14 mgCaCO3.L
-1 consumido por 1 mgN-NH4

+.L-1 oxidado (VAN HAANDEL; MARAIS, 

1999).  A quantidade real de oxigênio e de alcalinidade consumida por unidade de amônia 

removida em sistemas de nitrificação é menor do que a prevista pelas equações 

estequiométricas, porque parte da amônia removida é incorporada na biomassa produzida 

durante a nitrificação (METCALF; EDDY, 2016).  

 

Segundo Downing (1978 apud VON SPERLING, 2012), o efeito da temperatura na 

nitrificação pode ser descrito pela seguinte equação: 

μmáx = μmáx,20. θ(T-20)                                                           (18)  

 

Em que: 

µmáx (d-1): taxa específica máxima de crescimento numa temperatura “T” 

µmáx,20 (d-1): taxa específica máxima de crescimento a 20°C 

Ө: coeficiente de temperatura 

T (°C): temperatura 

 

O sistema de tratamento biológico em que se deseja a nitrificação, a idade do lodo 

deve ser tal que propicie o desenvolvimento das bactérias nitrificantes, antes que elas sejam 

varridas do sistema (VON SPERLING, 2012). É necessário que a idade do lodo (Rs) seja 

igual ou superior ao inverso da taxa de crescimento das bactérias nitrificantes, ou seja: 

 

Rs ≥ Rs,mín → Rs,mín =1 μn - bn                                                 (19) 

 

Em que: 

µn (d-1): taxa específica de crescimento das nitrificantes 
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bn (d-1): constante de decaimento endógeno das nitrificantes 

Rs (d): idade do lodo 

Rs,mín (d): idade do lodo mínima para nitrificação 

 

Desnitrificação 

 

O nitrato é reduzido a nitrogênio gasoso de acordo com as seguintes reações químicas 

(GUIMARÃES, 2017): 

 

Redução do nitrato a nitrito: 

 

NO3
- + 2H+ + 2e- → NO2- + H2O                                                     (20) 

 

Redução do nitrito a óxido nítrico: 

 

NO2
 - + 2H+ + e- → NO + H2O                                                         (21) 

 

Redução do óxido nítrico a óxido nitroso: 

 

NO + H+ + e- → 1/2 N2O +1/2 H2O                                                   (22) 

 

Redução do óxido nitroso a nitrogênio gasoso: 

 

1/2 N2O + H+ + e- → 1/2 N2 + 1/2 H2O                                              (23) 

 

Reação global da redução do nitrito a nitrogênio gasoso: 

 

NO2 
- + 4H+ + 3e- → 1/2 N2 + 2H2O                                                    (24) 

 

Reação global da redução do nitrato a nitrogênio gasoso: 

 

NO3
 - + 6H+ + 5e- → 1/2 N2 + 3H2O                                                  (25) 
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Ainda, admitindo-se uma fórmula geral estrutural CXHYOZ para o material orgânico, 

as reações de oxi-redução durante o processo de desnitrificação resultam nas seguintes 

equações completas (VAN HAANDEL; MARAIS, 1999): 

 

Considerando a fórmula geral estrutural do material orgânico como sendo CxHyOz, 

então podemos admitir nas equações (26 a 32) como as reações de redução e de oxidação: 

Oxidação: 

CXHYOZ + (2x-z) H2O → xCO2 + (4x+y-2z) H+ + (4x+y-2z) e                  (26) 

 

Ainda: 

1/(4x+y-2z) CXHYOZ + (2x-z) / (4x+y-2z) H2O → 1/(4x+y-2z) CO2 + H+ + e       (27) 

 

Redução no caso de nitrato: 

e + 6/5H+ + 1/5 NO-
3 → 1/10N2 + 1/5 H2O                                (28) 

 

Redox: 

1 / (4x+y-2z) CXHYOZ + 1/5H+ + 1/5 NO-
3→ x / (4x+y-2z) CO2 + 1/10 N2 + 1/5* (2x+3y- 

z) / (4x+y-2z) H2O                                                                                                             (29) 

 

Ainda: 

CXHYOZ + (4x+y-2z) / 5 H+ + (4x+y-2z) / 5 NO-3 → x CO2 + 1/5 (2x+3y-2z) H2O + 1/10 

(4x+y-2z) N2                                                                                                                           (30) 

 

Redução de nitrito: 

e + 4/3 H+ + 1/3 NO-
2 → 1/6 N2 + 2/3 H2O                              (31) 
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Redox: 

1/3H+ + 1/3 NO-
2 + 1 / (4x + y – 2z) CXHYOZ + (2x - z) / (4x + y – 2z) H2O → x / (4x+y- 

2z) CO2 + 1/6 N2 + 2/3 H2O                                                                                                   (32) 

 

 

Oxidação da matéria orgânica: 

 

C xHyOz + (2x - z)H2O → xCO2 + (4x + y - 2z)H+ + (4x + y - 2z)e-             (33) 

 

Multiplicando a Equação (33) por “4x + y - 2z / 5” e somando com a equação (34), resulta 

em: 

 

z CXHYOZ  + (4x + y - 2z) 5 H+ + (4x + y - 2z) 5 NO3
- → xCO2 + (2x + 3y - z) 5 H2O + (4x + 

y - 2z) 10 N2                                                                                                                       (34) 

 

Considerando o nitrito como receptor de elétrons e utilizando a mesma sequência de 

cálculo, a reação de oxi-redução da desnitritação pode ser escrita como: 

 

CXHYOZ  + (4x + y - 2z) 3 H+ + (4x + 3y - 2z) NO2
- → xCO2 + (2x + 32y - z) H2O + (4x + 6y 

- 2z) N2                                                                                                                              (35) 

 

 

Metcalf & Eddy (2016) apresenta as seguintes reações de desnitrificação para o ácido 

acético (CH3COOH) e para o termo C10H19O3N, que geralmente é utilizado para representar a 

matéria orgânica biodegradável do esgoto (USEPA, 1993 apud METCALF & EDDY): 

 

C10H19O3N + 10NO3
-  → 10CO2 + 3H2O + NH3 + 10OH- + 5N2             (36) 

 

Nitrato como receptor de elétron: 

 

5CH3COOH + 8NO3
- → 10CO2 + 6H2O + 8OH- + 4N2              (37) 
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Nitrito como receptor de elétron: 

 

3CH3COOH + 8NO2
- → 6CO2 + 2H2O + 8OH- + 4N2          (38) 

 

A perda de alcalinidade ao longo da etapa da nitrificação pela liberação de íons H+ pode 

ser contrabalançado em partes por sua produção durante a desnitrificação. De forma que, para 

cada 1 mgN-NH4
+.L-1 nitrificado, são consumidos 7,14 mgCaCO3.L

-1 de alcalinidade, e na 

desnitrificação, existe uma reposição de 3,57 mgCaCO3.L
-1 para cada 1 mgN-NO3

-.L-1 ou 1 

mgN-NO2
-.L-1 convertido a N2. (VAN HANDEL; MARAIS, 1999; VON SPERLING, 2012).  

A variação total da alcalinidade (∆alct) de um sistema de lodo ativado devido às reações 

de nitrogênio será igual à soma dos efeitos da amonificação (∆alcam), nitrificação (∆alcn) e 

desnitrificação (∆alcd), podendo ser calculado da seguinte maneira (VAN HAANDEL; 

MARAIS, 1999): 

 

∆alc am = 3,57. (Noa - Noe - Nl)                              (39) 

 

∆alc n = -7,14. (Nka - Nke - Nl)                               (40) 

 

∆alc d = 3,57. (Nna + Nka - Nke - Nl - Nne)                         (41) 

 

Amonificação e nitrificação: 

 

∆alct = ∆alcam + ∆alcn = -3,57. (Noa - Noe - Nl) - 7,14. (Naa - Nae)       (42) 

 

Amonificação, nitrificação e desnitrificação: 

 

∆alct = ∆alcam + ∆alcn + ∆alcd = -3,57. [(Naa - Nae) - (Nna - Nne)]      (43) 

 

Em que: 

Nk (mgN-NTK.L-1): concentração de NTK 

No (mgN-Norg.L-1): concentração de nitrogênio orgânico 

Na (mgN-NH4
+.L-1): concentração de amônia 

Nn (mgN-NO3
-.L-1): concentração de nitrato 
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Nl (mgN-Nl.L -1): concentração de NTK afluente para a produção de lodo em excesso 

  

De forma análoga às equações 39 a 43, se tem ainda: 

 

Calc,i+1 = Calc,i + ∆alc∆t                                                       (44) 

 

∆alc∆t = −3,57. [(Ca,i − Ca,i+1) − (Cn,i − Cn,i+1)]                                  (45) 

 

Em que: 

 

Calc,i (mgCaCO3.L
-1): alcalinidade teórica em uma determinada coleta; 

 

Calc,i+1 (mgCaCO3.L
-1): alcalinidade teórica da coleta subsequente nitrato (mgN-NO3

-/L) 

tempo de aeração (min); 

 

∆alc∆t (mgCaCO3.L
-1): variação teórica de alcalinidade devido aos processos de amonificação, 

nitrificação e desnitrificação em um intervalo de coletas consecutivas; 

 

Ca,i (mgN-NH4
+.L-1): concentração de amônia em uma determinada coleta; 

 

Ca,i+1 (mgN-NH4
+.L-1): concentração de amônia da coleta subsequente; 

 

Cn,t (mgN.L-1): soma das concentrações de nitrito e nitrato em uma determinada coleta; 

 

Cn,t+1 (mgN.L-1): soma das concentrações de nitrito e nitrato da coleta subsequente; 

 

 

O modelo utilizado nesta pesquisa para o cálculo do potencial de nitrificação é dado 

pelo modelo cinético de Marais e colaboradores, descrito por VAN HAANDEL & MARAIS 

(1999). Assim, o cálculo do potencial de nitrificação é dado por: 

 

Nc = NTKa – NTKe – Nl                                                             (46) 

 

Nl = 0,1 x Xv x Vr / (Rs x Qafl)                                                        (47) 
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Onde: 

 

Nl = concentração de nitrogênio no lodo de excesso (mgN.L-1);  

V = volume do reator (L);  

Xv = concentração de SSV no tanque de aeração (mg.L-1);  

Rs = idade do lodo (dias); 

Qafl = vazão afluente (L.d-1);  

Nc = capacidade de nitrificação (mgN.L-1);  

NTKa = concentração de NTK no afluente (mgN.L-1);  

NTKe = concentração de NTK no efluente (mgN.L-1);  
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ANEXO B – Fórmulas Dos Cálculos Hidráulicos E De Tratamento De 

Esgoto 

 

 

No Anexo B, a seguir, encontram-se todas as fórmulas dos cálculos hidráulicos 

utilizados ao longo da pesquisa. E na Tabela 12, as características do reator e do esgoto 

afluente utilizadas nos cálculos teóricos: 

Tabela 13 –  Características do reator e do esgoto afluente utilizadas nos cálculos teóricos. 

D 0,486 m Diâmetro do Reator 

A 0,185508 m2 Área do Reator 

HU 3,70 m Altura Útil do Reator 

Vreator 0,686 m3 Volume Útil do Reator 

T 0,95 h Tempo de Enchimento 

N 8 ou 6 
ciclos/d 

Para o ciclo de  3h (Fase 

I) e 4 h (Fases II e III) 

DBO 0,400 kg/m3 Concentração 

DQO 0,750 kg/m3 Concentração 

Fonte: Autora (2022). 

 

E as fórmulas utilizadas nos cálculos teóricos: 

 

Volume útil do reator  

Vr = Ar .Hr = 0,18551.Hr  

Vr (m³): volume útil do reator  

Ar: área da base do reator = 0,18551 m²  

Hr (m): altura do nível de líquido durante a alimentação/descarte  

 

Volume de efluente de um ciclo  

Ve = Ae .He = 0,64.He  

Ve (m³): volume de efluente tratado descarregado em um ciclo  

Ae: área da base da caixa de acrílico = 0,64 m²  

He (m): altura do nível de efluente coletado em um ciclo  
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Vazão afluente ao reator  

Qa = Nc . Va = 8. Ve  

Qa (m³/d): vazão afluente de esgoto bruto ao reator  

Nc: número de ciclos em um dia = 8 ciclos.d-1  (Fase I) e 6 ciclos.d-1 (Fase II e Fase III) 

Va (m³): volume afluente de esgoto bruto em um ciclo  

Ve (m³): volume de efluente tratado descarregado em um ciclo  

 

Troca volumétrica  

tv = Va / Vr = Ve / Vr  

tv: troca volumétrica  

Va (m³): volume afluente de esgoto bruto em um ciclo  

Ve (m³): volume de efluente tratado descarregado em um ciclo  

Vr (m³): volume útil do reator 

 

Tempo de detenção hidráulica  

TDH = Vr / Qa = Tc / tv = 3 tv  

TDH (h): tempo de detenção hidráulica  

Vr (m³): volume útil do reator  

Qa (m³/h): vazão afluente de esgoto bruto ao reator  

Tc: tempo total de um ciclo = 3 h ou 4 h 

tv: troca volumétrica  

 

Velocidade ascensional de ar  

Var = Qar / 600. Ar = Qar / 111,306  

Var (cm.s-1): velocidade ascensional de ar  

Qar (L.min-1): vazão de ar  

Ar: área da base do reator = 0,18551 m²  

 

Carga orgânica volumétrica  

COV = Cmo. Qa / 1000. Vr  

COV (kgDBO.m-3.d-1 ou kgDQO.m-3.d-1): carga orgânica volumétrica  

Cmo (mgDBO.L-1 ou mgDQO.L-1): concentração de matéria orgânica (DBO ou DQO)  

Qa (m³/d): vazão afluente de esgoto bruto ao reator  
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Vr (m³): volume útil do reator  

 

Carga volumétrica de nutrientes  

O cálculo é similar à COV, substituindo-se Cmo pela concentração do parâmetro de interesse.  

 

Relação alimento/microrganismo  

A / M = 1000. COV / Cr  

A/M (kgDBO.kgSSV-1.d-1 ou kgDQO.kgSSV-1 .d-1 ): relação alimento/microrganismo  

COV (kgDBO.m-3.d-1 ou kgDQO.m-3 .d-1 ): carga orgânica volumétrica   

Cr (mgSSV.L-1): concentração de SSV do lodo no reator  

 

Idade do lodo real para uma única coleta de efluente  

Rsr = Cr . Vr / (Cd. Vd + 8. Ve . Ce − Ce ). Vd)  

 

Idade do lodo real para duas coletas de efluente  

Rsr = Cr . Vr Cd. Vd + 3. Ve . Ce + (Ve − Vd ). Ce + 4. Ce2. Ve2  

Rsr (d): idade do lodo real Cr (kgSSV/m³): concentração de SSV do lodo no reator  

Vr (m³): volume útil do reator  

Cd (kgSSV/m³): concentração de SSV do descarte manual  

Vd (m³/d): volume de SSV descartado manualmente  

Ce (kgSSV/m³): concentração de SSV do efluente tratado na única ou primeira coleta  

Ve (m³): volume de efluente coletado em um ciclo na única ou primeira coleta  

Ce2 (kgSSV/m³): concentração de SSV do efluente tratado na segunda coleta  

Ve2 (m³): volume de efluente coletado em um ciclo na segunda coleta   
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ANEXO C – Problemas Operacionais 

 

Ao longo da pesquisa, ocorreram problemas operacionais com causas diversas. Os 

problemas operacionais foram as principais dificuldades encontradas ao longo da pesquisa, e 

eram seguidas de fases de monitoramento redobrado. No anexo C, a seguir, encontram-se 

descritos todos esses problemas operacionais em ordem cronológica 

Nas três fases operacionais da pesquisa ocorreram problemas operacionais no reator. 

Como por exemplo, houve uma grande perda de sólidos no efluente, na qual marcou o fim da 

Fase I, que será explicada a seguir. Como havia monitoramento da recuperação do lodo 

através das análises laboratoriais, os descartes intencionais do lodo (para manter a idade do 

lodo) eram pausados e era observado o crescimento do lodo através da análise da 

concentração de sólidos. Quando havia algum problema operacional, as análises analíticas 

eram pausadas até que se reestabelecesse a concentração de lodo prévia, antes do problema 

em questão, com o objetivo de evitar a interferência do problema nos resultados da pesquisa. 

A seguir, será relatado os principais problemas operacionais que ocorreram ao longo da 

pesquisa, separado pelas fases operacionais. 

 

Fase I  

 

Um dos primeiros problemas observados no reator foi a perda de sólidos pelo topo, 

formando uma espuma que era expelida durante a aeração. Esse fato ocasionou uma perda de 

sólidos, por isso a vazão de ar foi diminuída de 250 L.min-1, para 100 L.min-1, após os 

primeiros 77 dias de operação.  Dessa forma, foi observada a diminuição da perda de sólidos 

pelo topo do reator. Nesse período, as leituras realizadas no rotâmetro do experimento 

apontaram uma variação ao longo da aeração de 60 a 140 Lmin-1. Para contornar o problema 

de perda de sólidos no efluente, a tubulação de descarte que fica localizado na parte superior 

do reator foi realocada para o P4. Então, quando a perda de sólidos foi controlada, a vazão de 

ar foi alterada para 200 L.min-1, a partir do 100° dia.  

 O controle da idade do lodo foi feito a partir do 23° dia de operação. Esse controle da 

idade do lodo era feito a partir de descartes intencionais do lodo, explicados no Item 4.4.4. 

Como citado, no 62° dia de operação foram adicionados 120g de alcalinizante carbonato de 
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sódio (Na2CO3) em uma solução de 40g Na2CO3.L
-1 a uma vazão de 100 mL/min por 30 

minutos a partir da metade da aeração foi adicionado ao sistema, em todas as fases da 

pesquisa.  Nas semanas seguintes, a alcalinidade no lodo se manteve elevada, mas o pH se 

manteve aproximadamente por volta de 6,5. E então foi observado uma inesperada perda 

(significativa) no lodo, com resultados de SSV iguais de 2580 a apenas 410 mg SSV.L-1, no 

169° dia de operação. Houve uma presunção de que se pode ter havido um problema na 

dosagem de alcalinizante. Contudo, é apenas uma presunção já que o próprio reator 

apresentava tendências de diminuição de concentração nos sólidos a partir do 153° de 

operação.  

 Após a perda de sólidos no 169° dia de operação, foi observado uma recuperação 

dessa biomassa nos dias seguintes. Mas, nesse momento, algumas estratégias foram adotadas 

com o objetivo de recuperar a biomassa do reator, como por exemplo: foi mantida uma 

relação A/M de 0,65 kgDBO.kgSSV.d-1 atrelados a uma concentração de DBO de 

aproximadamente 400 mgO2.L
-1. E então na medida que havia a recuperação do lodo, 

observadas através do monitoramento da concentração crescente dos sólidos, e então foi se 

aumentando a vazão da bomba, e consequentemente a sua A/M. Depois da perda inesperada 

nos sólidos do reator, a bomba começou a apresentar problemas em recalcar esgoto com 

rotações mais baixas, a partir de aproximadamente 41 minutos de alimentação. A partir desse 

fato, foi adotado menores períodos de alimentação, atrelados a maiores vazões da bomba, com 

o objetivo de manter as vazões diárias desejadas. A duração das outras etapas de operação foi 

ajustada para manter o ciclo com 3 horas. Assim, quando houve novamente estabilidade nos 

sólidos do reator, foram retomadas os tempos iniciais de alimentação/descarte com 41 

minutos, aeração de 129 minutos e sedimentação de 10 minutos.  

Novamente foi observado uma perda inesperada dos sólidos entre os dias 180° e 183°, 

ocasionada por uma falha na válvula solenoide de ar, que se manteve aberta durante todo o 

período de sedimentação até o início da alimentação. Então para o processo de recuperação de 

biomassa foram novamente adotadas as mesmas estratégias operacionais da primeira perda de 

lodo. Após a recuperação de sólidos do reator, o controle da idade do lodo foi retomado, 

assim como as análises laboratoriais a partir do 192° dia.  

Além dos problemas citados, ainda entre os dias 152° a 171° ocorreram diversos 

problemas operacionais no reator. Nesses dias de operação ocorreram interrupções no 

recalque do esgoto do CRUSP para o CTH, na qual foram observados problemas na bomba 

elevatória localizada no CRUSP. Já entre os dias 175° a 185° foi interrompida a dosagem de 

alcalinizante, devido aos problemas de recalque do esgoto bruto. Aproximadamente no 188° 
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dia de operação se observou novamente um arraste de sólidos no efluente tratado, em paralelo 

com concentrações relativamente mais baixas de sólidos, em torno de 2,0 kg SST/m³, motivo 

pelo qual a bomba alcalinizante foi desligada novamente. Após a diminuição do arraste de 

sólidos no efluente, a bomba alcalinizante foi religada. 

 Ainda no dia 190° de operação houve uma perda inesperada e significativa dos 

sólidos, e a quebra do compressor de ar no dia 192°. A pesquisa foi pausada, e após todos os 

problemas operacionais citados, foi decidido inocular novamente o reator. A nova inoculação 

ocorreu no 194° dia de operação, marcando o fim da Fase I desta pesquisa. 

 

 

Fase II 

 

A Fase II teve início no 195° de operação, com a nova inoculação. Foi observado 

também uma perda de sólidos pelo topo do reator, então o rotâmetro foi ajustado de 200 L/ 

min para 180 L/min, a partir do 235° dia de operação, a vazão de ar que foi mantida ao longo 

da Fase II. 

Da mesma forma que a Fase 1, foram observados diversos problemas operacionais na 

Fase II. No dia de operação 241° houve um vazamento no poço de sucção (onde há a 

transferência do esgoto para dentro do reator propriamente dito), de forma que não entrou 

esgoto no reator. Assim, nos dias subsequentes foram observadas uma leve perda na 

concentração de sólidos (de aproximadamente 1000 mg SSV.L-1), então com o objetivo de 

preservar e recuperar a concentração de sólidos no reator, não houve descarte do dia 255° ao 

dia 267° dia de operação. Do dia 283° ao 300° foi observado um problema na bomba de 

sucção, então nesse período também houve uma suspeita de que o difusor de bolhas estava 

rasgado, motivo pelo qual houve um esvaziamento do reator, para observação da membrana 

de bolhas. Dessa forma, após a verificação do funcionamento membrana, o lodo foi 

transportado de volta para o reator. Nesse período não foi feita o descarte intencional do lodo, 

pois também foi verificado uma perda de sólidos nesse período. 

Ademais, no dia 339° o compressor de ar quebrou, havendo novamente perdas de 

sólidos no reator. Assim, a quebra do compressor juntamente com o fato de que os resultados 

do perfil da fase II eram parecidos com os resultados da fase I, se encerrou a fase II desta 

pesquisa.  

 Fase III  
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A Fase III desta pesquisa se iniciou no 345° dia de operação e teve duração até o 525° 

dia de operação, e houve alguns problemas operacionais, como por exemplo, também houve 

perdas de sólidos pelo topo do reator, e por causa desse problema foi feita uma extensão 

metálica de 1,5m acima do topo do reator no 375° dia de operação. Essa placa metálica foi 

acoplada no topo do reator com braceletes metálicos, a fim de contornar esse problema, que 

funcionou bem até o fim da Fase III. Além disso também foram observados: quebra da bomba 

alcalinizante (474° dia), quebra do compressor (475° dia), quebra do sensor de OD (486° dia), 

quebra do compressor (502° dia), quebra do filtro do ar (509° dia), quebra da correia do 

compressor (511° dia) e problemas na bomba elevatória do CRUSP (519°). 
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ANEXO D – Protocolo Da Análise De FISH 

 

A seguir, a metodologia de FISH, descrita por fases, que podem ser divididas nas 

seguintes etapas principais: 

1) Coleta das amostras; 

2) Fixação das amostras; 

3) Preparação das lâminas; 

4) Desidratação das células; 

5) Hibridização das células com as sondas fluorescentes; 

6) Preparo final das lâminas (incubação, lavagem e adição de CitiFluor); 

7) Observação das lâminas em microscópio de epifluorescência. 

 

Essas sete etapas principais são realizadas seguindo o passo a passo: 

 

1. COLETA DE AMOSTRAS 

As amostras de lodo foram coletadas durante a mistura completa do reator e separadas 

em volumes de 1 mL ou 0,5 mL para fixação delas. Após coletada, a amostra era misturada, 

transferida para um tubo Eppendorf e armazenada na geladeira por no máximo 24 horas até 

ser fixada. 

 

2. FIXAÇÃO DE AMOSTRAS 

Na hibridização, as células são expostas a elevadas temperaturas, detergentes e 

gradientes osmóticos. Por esta razão, a fixação é essencial para a manutenção da integridade 

morfológica das células. Para as bactérias gram negativas, utiliza-se uma solução de 

paraformaldeído 4% em PBS (phosphate buffered saline) (AMANN et al., 1992). A 

autofluorescência da matéria orgânica pode ser reduzida se a fixação for realizada num 

período inferior a 24 horas após a coleta da amostra. 
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2.1 Reagentes 

➢ NaOH 10 M 

➢ NaCl 5 M 

➢ NaH2PO4 0,5 M 

➢ Na2HPO4 0,5 M 

➢ Tampão Fosfato de Sódio 0,5 M – pH 7,0 

▪ 28 mL de NaH2PO4 0,5 M 

▪ 72 mL de Na2HPO4 0,5 M 

➢ 1X PBS 

▪ 7,8 mL de NaCl 5 M 

▪ 6 mL de Tampão Fosfato 

▪ 286,2 mL de água destilada. 

➢ 3X PBS 

▪ 23,4 mL de NaCl 5 M 

▪ 18 mL de Tampão Fosfato (Na2HPO4 0,5 M) (pH = 7,0) 

▪ 258,6 mL de água destilada 

➢ Paraformaldeído 4% 

 

Procedimentos: 

• Adicionar em um tubo falcon 6,6 mL de água destilada e aquecer em banho-maria a 

60°C por 5 min, aproximadamente; 

• Adicionar 0,4 g de paraformaldeído na água a 60°C; 

• Adicionar gotas (aproximadamente 0,3 mL) de NaOH 10 N e deixar em banho-maria 

até dissolver o paraformaldeído; 
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• Acrescentar 3,3 mL de 3X PBS; 

• Acrescentar 3 gotas de HCl para equilibrar o pH (pH ~ 7,5 a 8,0). 

 

2.2 Procedimentos 

Segundo Amann et al. (1995), a fixação para bactérias gram negativas abrange as 

seguintes etapas: 

• Centrifugar as células adicionando pérolas de vidro autoclavadas no tubo Eppendorf; 

• Lavar e ressuspender em 500 µL de 1X PBS; 

• Centrifugar novamente e descartar o sobrenadante; 

• Adicionar 1 volume (200 µL) de 1X PBS e ressuspender em agitador Vórtex; 

• Adicionar 3 volumes (600 µL) de paraformaldeído 4%; 

• Incubar a 4°C durante um período de 4 horas dentro de gelo ou 18 horas (no máximo) 

na geladeira; 

• Observação: Todas as centrifugações destes itens devem ser realizadas a 10000 g 

(força G) por 5 minutos; 

• Centrifugar as células; 

• Descartar o sobrenadante; 

• Ressuspender com 1 volume (200 µL) de 1X PBS em agitador Vórtex; 

• Centrifugar novamente; 

• Ressuspender com 750 µL de 1X PBS; 

• Agregar igual volume (750 µL) de etanol 100% refrigerado; 

• Manter em congelador a -20°C. 

 

3. PREPARAÇÃO DAS LÂMINAS 

Para fornecer a melhor adesão possível sem a perda da amostra durante os tratamentos 

posteriores e obter uma distribuição uniforme e homogênea da amostra, recomenda-se o uso 

de lâminas de vidro pré-tratadas. Os melhores resultados são geralmente obtidos em uma 

superfície relativamente hidrofílica, que pode ser obtida por lâminas lavadas com ácido e 

lâminas revestidas com gelatina ou poli-L-lisina (NIELSEN; DAIMS; LEMMER, 2009). 
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As lâminas utilizadas no procedimento de hibridização continham 10 orifícios 

individualizados a fim de prevenir a mistura das sondas aplicadas nos diferentes orifícios. 

Para a preparação das lâminas, deve-se preparar uma solução de gelatina 0,1% e CrK(SO4)2 

0,01%, onde as lâminas são imersas, secas e armazenadas em geladeira, conforme descrito a 

seguir: 

• Pesar 0,1 g de gelatina; 

• Pesar 0,01 g de CrK(SO4)2; 

• Misturar os reagentes e completar o volume de 100 mL com água destilada; 

• Mergulhar as lâminas na gelatina pré-aquecida; 

• Aguardar secar e guardar na geladeira. 

 

4. DESIDRATAÇÃO DAS CÉLULAS 

A desidratação das amostras fixadas remove a água das amostras para aumentar a 

resolução durante a microscopia. O tratamento em série com concentrações crescentes de 

etanol remove eficientemente a água, tornando a amostra final com uma espessura reduzida 

de até quase 25% (NIELSEN; DAIMS; LEMMER, 2009). 

Os seguintes procedimentos devem ser adotados: 

• Misturar as amostras em agitador Vórtex por 5 minutos; 

• Aliquotar 10 µL da amostra em cada pocinho da lâmina; 

• Secar as lâminas na estufa a 46°C por 15 a 20 minutos; 

• Retirar as lâminas da estufa e mergulhá-las por 3 min em cada frasco contendo etanol 

nas concentrações de 50%, 80% e 100%, respectivamente; 

• Secar as lâminas em temperatura ambiente. 

 

5. HIBRIDIZAÇÃO DAS CÉLULAS COM AS SONDAS FLUORESCENTES 

A hibridização ocorre por meio da exposição das células desidratadas a uma solução 

tampão de hibridização, que varia de acordo com a concentração de formamida (Tabela 25). 

Para cada tipo de sonda, há uma indicação dessa concentração. Segundo Bassin et al. (2011), 

para as sondas utilizadas neste trabalho, pode-se usar formamida a 35%. 
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4.1 Reagentes 

➢ NaCl 5 M (preparado na etapa de fixação) 

➢ Tris-HCl 1 M (pH = 8,0) 

 

• Dissolver 121,1 g de Tris em 800 mL de água destilada; 

• Adicionar 42 mL de HCl concentrado e esperar esfriar; 

• Ajustar o pH para 8,0; 

• Preencher com água destilada até um volume de 1 L; 

• Autoclavar; 

• Armazenar em temperatura ambiente. 

 

➢ EDTA 0,5 M 

• Dissolver 18,6 g EDTA em 80 mL de água destilada; 

• Ajustar o pH para 8,0; 

• Preencher com água destilada até um volume de 1 mL; 

• Esterilizar por filtração e armazenar a 4 °C. 

 

➢ SDS 10% 

• Aquecer 50 g de SDS em 400 mL de água destilada a 70°C; 

• Ajustar o pH para 7,2 com HCl concentrado; 

• Preencher com água destilada até um volume de 500 mL; 

• Armazenar sob temperatura ambiente. A esterilização não é requerida.225 

 

➢ Tampão de Hibridização 

Nesta pesquisa, utilizou-se a solução com formamida 35%, conforme tabela 13 a seguir. 

Tabela 14 – Soluções tampão de hibridização em função da porcentagem de formamida. 
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Formamida Volumes (mL) 

Concentração 

(%) 
Volume 

(mL) 
Água 

DEPC16 
Tris-HCl 

1 M 
SDS 

10%  
NaCl 

5M  
Volume 

final 
0 0 8,0 

0,2 0,01 1,8 10,0 

5 0,5 7,5 
10 1,0 7,0 
15 1,5 6,5 
20 2,0 6,0 
25 2,5 5,5 
30 3,0 5,0 
35 3,5 4,5 
40 4,0 4,0 
45 4,5 3,5 
50 5,0 3,0 
55 5,5 2,5 

 

Fonte: adaptado Van Loosdrecht (2016). 

 

4.2 Procedimentos 

As seguintes etapas descrevem o procedimento para hibridização, que devem ser 

realizadas sem que a lâmina seja exposta diretamente à luz: 

• Adicionar o volume pré-determinado da sonda específica de cada pocinho de forma a 

adicionar 100 ng de cada sonda; 

• Adicionar 10 µL do tampão de hibridização com 35 % de formamida; 

• Levar as lâminas para a estufa a 46 ºC por no mínimo 1,5 horas e no máximo 12 horas, 

mantendo-as sob um papel embebido em tampão de hibridização 30%; 

• Após o período de incubação, adicionar 2 µL de 4,6-diamidino-2- phenylindol (DAPI) 

sobre cada pocinho; 

• Levar na estufa a 46 ºC por mais 20 minutos; 

• Obs.: Água deionizada e esterilizada226 

 

 

6. PREPARO FINAL DAS LÂMINAS 
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6.1 Reagentes 

➢ NaCl 5 M (preparado na etapa de fixação) 

➢ Tris-HCl 1 M (preparado na etapa de hibridização) 

➢ SDS 10% (preparado na etapa de hibridização) 

 

➢ EDTA 0,5 M 

• Dissolver 18,6 g EDTA em 80 mL de água destilada; 

• Ajustar o pH para 8,0; 

• Preencher com água destilada até um volume de 1 mL; 

• Esterilizar por filtração e armazenar a 4 °C. 

 

➢ Solução de lavagem 

Nesta pesquisa, utilizou-se a solução com formamida 35%, conforme tabela 14 a seguir. 

Tabela 15 –  Solução de lavagem em função da porcentagem de formamida. 

Formamida 

(%) 

 

Volumes (mL) 

NaCl 5 M 
Água 

MilliQ 

Tris/HCl 1 

M (pH = 8) 

EDTA 0,5 

M (pH = 8) 

SDS 10 

% 

Volume 

final 

0 1,800 7,890 

0,2 0,1 0,01 10 

5 1,260 8,430 
10 0,900 8,790 
15 0,636 9,054 
20 0,430 9,260 
25 0,298 9,392 
30 0,204 9,486 
35 0,140 9,550 
40 0,092 9,598 
45 0,060 9,630 
50 0,036 9,654 
55 0,020 9,670 

 

Fonte: adaptado Van Loosdrecht et al. (2016). 

 

6.2 Procedimentos 
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Após hibridização, as células foram lavadas para retirada do excesso de sonda e DAPI dos 

pocinhos das lâminas e otimização da estringência. Os seguintes procedimentos devem ser 

adotados: 

• Secar na câmara de fluxo; 

• Adicionar 10 µL da solução de lavagem na concentração de formamida condizente 

com a utilizada no tampão de hibridização; 

• Lavar suavemente com água destilada gelada e escorrer; 

• Secar a lâmina novamente na câmara de fluxo; 

• Opcionalmente, pode-se adicionar CitiFluor (anti-fading) sobre a lâmina. O objetivo é 

evitar que haja perda da fluorescência; 

• Adicionar um pequeno volume de água destilada sobre a lâmina e cobrir com uma 

lamínula. 

 

7. OBSERVAÇÃO DAS LÂMINAS NO MICROSCÓPIO 

 

As lâminas estão prontas para observação por microscopia de epifluorescência. Devesse 

ajustar os cubos de luz corretos para observação das células hibridizadas, de acordo com as 

fluorescências (cores) escolhidas. 
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ANEXO E – Imagens Do Reator, Do Lodo E Do Efluente 

Registradas Ao Longo Da Pesquisa 

 

 

Registros fotográficos, realizados pela Autora em dias aleatórios ao longo da pesquisa. 

Na legenda das imagens, uma breve explicação do momento do registro, bem como o dia 

operacional no qual o registro foi feito. 

 

Figura 27 – Imagem do reator vazio, momentos antses da segunda inoculação, 194° dia de operação. 

 

Fonte: Autora (2022). 
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Figura 28 – Imagem do reator vazio, momentos antes da segunda inoculação, 194° dia de operação. 

 

Fonte: Autora (2022). 
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Figura 29 – Imagem do reator já inoculado, na segunda inoculação, 194° dia de operação. 

 

 

Fonte: Autora (2022). 
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Figura 30 – Imagem da análise de IVL5, feita no 173° (A), 235° (B), 452° (C) dia de operação. 

     

Fonte: Autora (2022). 

 

Figura 31 – Imagem do efluente, feita no 173° dia de operação, com amostras retiradas intervalos de 

15 minutos, ao longo do descarte, da esquerda para a direita. 

 

Fonte: Autora (2022). 

 

A B

 

C 
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Figura 32 – Imagem do efluente, feita no 193° dia de operação, com amostras retiradas intervalos de 

15 minutos, ao longo do descarte, que apontam problemas operacionais (arraste de sólidos no efluente) 

da esquerda para a direita. 

 

Fonte: Autora (2022). 

 

 

 

 

 



196 

 

Figura 33 – Imagem do efluente, feita no 323° dia de operação, com amostras retiradas intervalos de 

15 minutos, ao longo do descarte, da esquerda para a direita. 

 

 

 

Fonte: Autora (2022). 
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Figura 34 – Imagem do lodo, feita no 323° (esquerda) e no 476° (direita) dia de operação, com 

amostras com 25 minutos de aeração, demonstrando uma piora no aspecto do lodo (problema 

operacional). 

 

Fonte: Autora (2022). 
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Figura 35 – Imagem da verificação do funcionamento da membrana de bolhas finas, no qual o lodo foi 

transferido para a caixa de efluente, e após a verificação da membrana, o lodo foi recolocado no reator 

novamente, 300° dia de operação. 

 

 

Fonte: Autora (2022). 

 

 


