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RESUMO 

 

 

MENDONÇA, L. C. (2002). Microbiologia e Cinética de Sistema de Lodos Ativados 

Como Pós-Tratamento de Efluente de Reator Anaeróbio de Leito Expandido, 

Tese (Doutorado), Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 

Paulo, 219p., São Carlos, SP 

 

Os principais objetivos deste trabalho foram analisar o desempenho de sistema 

combinado (escala piloto), constituído por reator anaeróbio de leito expandido 

(Ralex) seguido por sistema de lodos ativados, utilizado no tratamento de esgoto 

sanitário, correlacionar as características da microbiota do sistema de lodos ativados 

com os resultados físico-químicos e determinar a cinética de consumo de substrato 

no sistema de lodos ativados. O desempenho do sistema combinado quanto à 

remoção de DQO total e DQO filtrada foi de 82% e 80%, respectivamente. No 

sistema combinado, a remoção de nitrogênio total foi de 65% e a remoção de fósforo 

foi de 35%. A população de protozoários foi bem diversificada, sendo condizente 

com as características operacionais do sistema de lodos ativados. Arqueas 

metanogênicas foram capazes de sobreviver no tanque de aeração, porém em número 

reduzido. O modelo cinético que melhor representou a degradação de DQO filtrada, 

no sistema de lodos ativados, foi o de primeira ordem com residual. A constante 

aparente específica média foi de 0,05L/gSSV.dia. Nas condições estudadas, não 

ficou evidenciado o efeito da temperatura na cinética, provavelmente devido à 

resistência de transferência de massa. 

 

Palavras-chave: microbiologia, cinética, pós-tratamento, sistema combinado, lodos 

ativados, reator anaeróbio, esgoto sanitário 
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ABSTRACT 

 

 

MENDONÇA, L. C. (2002). Microbiology and Kinetic of Activated Sludge System as 

Post Treatment of Expanded Bed Anaerobic Reactor, Tese (Doutorado), Escola 

de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 219p., São Carlos, 

SP 

 

The major objectives of this study were: (i) to evaluate the performance of a 

combined system (pilot scale) treating wastewater, composed by an expanded bed 

anaerobic reactor and an activated sludge system; (ii) to correlate microorganisms 

characteristics of the activated sludge system with the physical-chemical results; and 

(iii) to determinate the substrate consumption kinetics of the activated sludge system. 

The performance of the combined system in terms of total and filtrated COD was 

82% and 80% respectively. Total nitrogen removal was 65% and total phosphorous 

removal was 35%, in the combined system. Protozoa populations were well 

diversified, according to operational characteristics of activated sludge. 

Methanogenics archeas survived into aeration tank, but in a reduced number. First 

order with residual kinetic model represented the filtered COD degradation, in the 

activated sludge system. The mean apparent specific constant was 0,05L/gVSS.day. 

In this study, the effect of temperature on kinetics was not evident, probably due to 

mass transfer resistance. 

 

 

 

Keywords: microbiology, kinetic, post treatment, combined system, activated sludge, 

anaerobic reactor, domestic wastewater 
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Há muitas alternativas para se tratar o esgoto sanitário empregando-se 

processos biológicos ou físico-químicos, contudo, atualmente, quase todas as 

estações de tratamento de esgoto sanitário são concebidas com base em processos 

biológicos, em ambientes anaeróbio, aeróbio ou anóxico.  

O emprego do processo biológico anaeróbio oferece várias vantagens, em 

comparação com o processo aeróbio, entre as quais, menor consumo de energia, 

menor produção de lodo, e, além disso, requer menor área de implantação e oferece 

potencialidade de uso do metano como combustível. 

Entretanto atualmente os reatores anaeróbios apresentam, para tratamento 

de esgoto sanitário, eficiência de remoção de matéria orgânica, geralmente, em torno 

de 70%, e é pouco eficiente na remoção de nutrientes. Portanto, na maioria dos 

casos, há necessidade de tratamento complementar dos efluentes daqueles reatores, 

para que o efluente tratado esteja de acordo com as exigências dos padrões 

estabelecidos pela legislação ambiental, minimizando os efeitos danosos aos corpos 

d’água receptores dos lançamentos dos esgotos. 

O sistema de lodos ativados é o mais utilizado no tratamento biológico 

aeróbio de esgoto sanitário. Esse sistema apresenta vantagens, como alta eficiência 

de remoção da DBO e possibilidade de remoção de nutrientes, entretanto apresenta 

alguns aspectos negativos, como elevado consumo de energia elétrica, custos 

elevados de implantação e manutenção, operação sofisticada e elevada produção de 

lodo. 

1 Introdução 
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Recentemente passou-se a aceitar as vantagens das combinações de 

diferentes processos e operações no tratamento de águas residuárias. O pré-

tratamento anaeróbio diminui a carga orgânica de entrada no reator aeróbio, 

reduzindo, no sistema, o consumo de energia e a produção de lodo, além de 

promover a remoção de nutrientes. 

Dois aspectos têm papel fundamental para o tratamento biológico: 

cinética e microbiologia. 

A cinética bioquímica estuda a velocidade com que compostos orgânicos 

e inorgânicos são degradados. O conhecimento dos parâmetros cinéticos, envolvidos 

nas biorreações de conversão durante o processo de tratamento, pode ser empregado 

na melhoria do controle do processo e otimização de futuros projetos. Além disso, a 

investigação microbiológica de organismos indicadores pode ser ferramenta de 

relevante importância para a solução de problemas operacionais e avaliação do 

desempenho do processo de tratamento. 

Como a combinação de processos no tratamento de esgoto sanitário tem 

sido recentemente utilizada, há escassez de dados sobre a microbiota presente em 

sistema de lodos ativados antecedido por reator anaeróbio. Além de sua importância 

para análise do desempenho do sistema de lodos ativados, a caracterização da 

microbiota do tanque de aeração revelará as populações de microrganismos que estão 

se desenvolvendo no sistema combinado de tratamento. 

Neste trabalho, propõe-se caracterizar a microbiota e determinar o 

modelo cinético de degradação de matéria orgânica de um sistema de lodos ativados, 

em escala de laboratório, alimentado com efluente de reator anaeróbio de leito 

expandido, em escala piloto, e também avaliar o desempenho desse sistema 

combinado. 

Estudos que associem os conhecimentos microbiológicos e cinéticos, 

com o intuito de fornecer subsídios para projetos futuros de ETEs que desfrutem 

dessa configuração (reator anaeróbio de leito expandido seguido por lodos ativados), 

permitirão o aperfeiçoamento do desempenho, operação e monitoramento, tendo, 

como conseqüência, o melhor controle do processo e a redução de custos. 
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 Este trabalho tem como objetivo geral avaliar o desempenho de um

sistema combinado, utilizado no tratamento de esgoto sanitário, composto por reator

anaeróbio de leito expandido seguido por lodos ativados, com ênfase na

microbiologia e cinética do sistema de lodos ativados, e tem os seguintes objetivos

específicos:

• Realizar monitoramento microbiológico do sistema de lodos ativados, operado

como pós-tratamento de efluente de reator anaeróbio, com caracterização e

contagem de bactérias heterótrofas, desnitrificantes e nitrificantes autótrofas,

filamentos, fungos, protozoários e metazoários;

• Realizar monitoramento físico-químico do sistema combinado;

• Relacionar os resultados do acompanhamento microbiológico com os resultados

do monitoramento físico-químico do sistema de lodos ativados;

• Determinar os parâmetros cinéticos e apresentar o modelo cinético do sistema de

lodos ativados, quanto à degradação da matéria orgânica.

2 Objetivos
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3.1- Introdução 

Neste capítulo são abordados aspectos gerais dos processos biológicos 

anaeróbio e aeróbio, utilizados no tratamento de esgoto sanitário, na forma de breve 

revisão bibliográfica de reator anaeróbio de leito expandido, de sistemas de lodos 

ativados e de sistemas combinados anaeróbio/aeróbio.  

Os enfoques principais são as características da microbiota do processo 

aeróbio e a cinética das reações em sistemas aeróbios, no que diz respeito à 

degradação de matéria orgânica. 

 

3.2- Processos biológicos de tratamento de esgoto sanitário 

Segundo Metcalf & Eddy (1991), os objetivos do tratamento biológico de 

águas residuárias são a remoção de sólidos coloidais não sedimentáveis e 

estabilização da matéria orgânica. Para esgoto sanitário, o principal objetivo é a 

redução da quantidade de matéria orgânica e, em muitos casos, de nutrientes, como 

nitrogênio e fósforo. Esses objetivos são alcançadas pela atividade de diversos 

microrganismos, principalmente bactérias. 

Os principais processos biológicos empregados em tratamento de esgoto 

são o aeróbio e o anaeróbio. Em cada processo, há diferenças quanto ao crescimento 

biológico (suspenso ou aderido), quanto ao fluxo (contínuo ou intermitente) e quanto 

à hidráulica (mistura completa, fluxo de pistão ou fluxo arbitrário). 

3 Revisão Bibliográfica 
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A oxidação biológica é a conversão, pela ação bacteriana, de 

componentes orgânicos a formas inorgânicas. Na oxidação aeróbia, as bactérias 

utilizam o oxigênio molecular como aceptor final de elétrons, enquanto que, na 

oxidação anaeróbia, componentes como gás carbônico (CO2), nitratos (NO3
-) e 

sulfatos (SO4
-) são utilizados como aceptores finais de elétrons. Há ainda bactérias 

facultativas que se desenvolvem tanto na presença, quanto na ausência de oxigênio 

livre. Sob ambiente anaeróbio, sulfato e CO2 são utilizados como aceptores finais de 

elétrons e os principais produtos finais da oxidação da matéria orgânica são CH4, 

CO2, H2S e água. Porém, sob ambiente anóxico, as bactérias desnitrificantes usam o 

nitrato, havendo formação de nitrogênio gasoso (N2), CO2 e água (Metcalf & Eddy, 

1991; Rojas, 2000). 

Alguns pesquisadores consideram que um ambiente é anóxico quando 

ocorre respiração via nitrato. Nesses ambientes pode não haver oxigênio na forma 

molecular. 

Nas ETEs (Estações de Tratamento de Esgoto) que utilizam processos 

biológicos, os microrganismos são “confinados” para efetuar a degradação da 

matéria orgânica em unidades concebidas especificamente para esse fim. Essas 

unidades são denominadas de reatores biológicos ou biorreatores, que são projetados 

de maneira a tentar otimizar os processos e minimizar custos, para que se consiga a 

maior eficiência possível, respeitando-se as restrições impostas para proteção do 

corpo receptor e as limitações de recursos disponíveis. Dessa forma, a degradação 

ocorre de forma mais controlada e mais rápida que a observada em ambiente natural, 

nos corpos receptores (Campos, 1994). 

De modo a propiciar condições adequadas à microbiota envolvida no 

tratamento do esgoto sanitário, devem ser observados fatores ambientes e parâmetros 

de projeto. Fatores ambientes como pH, temperatura, requerimentos nutricionais e 

concentração de substrato têm grande influência no desenvolvimento dos 

microrganismos, mas parâmetros de projeto como tempo de retenção celular (θc), 

tempo de detenção hidráulica (TDH), relação F/M ou A/M (food/microorganism ou 

alimento/microrganismo), assim como a configuração do sistema, têm grande 

importância na concepção da ETE. 
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O mecanismo mais importante para a remoção de matéria orgânica em 

sistemas biológicos de tratamento é o metabolismo bacteriano, ou seja, as bactérias 

utilizam o material orgânico como fonte de energia e para síntese celular. Para 

desenvolvimento e crescimento das bactérias, ocorrem simultaneamente dois 

processos: o catabolismo e o anabolismo. No catabolismo, o material orgânico é 

utilizado como fonte de energia, sendo transformado em produtos estáveis, enquanto 

que, no anabolismo, o material orgânico é transformado e incorporado na massa 

celular. 

Segundo Campos (1994), dentre os processos biológicos aeróbios, o 

sistema de lodos ativados é o mais utilizado no tratamento de águas residuárias, 

sendo a alternativa empregada em mais de 90% das ETEs de médio e grande portes, 

nos países desenvolvidos. Entretanto, em processos aeróbios, ocorre formação de 

cerca de 0,4 a 0,7kg de lodo seco para cada kg de DBO removida, enquanto que, em 

processos anaeróbios, há formação de 0,02 a 0,20kg de lodo seco, aproximadamente, 

para cada kg de DBO removida. 

Quanto maior a produção de biomassa (lodo), maiores os custos e as 

dificuldades de tratamento, transporte e disposição desses subprodutos do tratamento 

de esgoto. Assim, um dos aspectos positivos do processo anaeróbio deve-se à 

pequena produção de lodo, em relação ao processo aeróbio.  

Speece (1996), Chernicharo (1997) e Coolins et al. (1998) apresentam 

aspectos positivos e negativos do processo anaeróbio, comparando-o com o processo 

aeróbio. Dentre os aspectos positivos, os autores destacam: estabilidade do processo 

biológico; redução de custos com tratamento e disposição do lodo (devido à baixa 

produção de biomassa); menores áreas de instalação requeridas; menor consumo de 

energia; potencialidade de utilização do gás metano como combustível e, dentre os 

aspectos negativos, são destacados: partida lenta do processo, quando da ausência de 

inóculo; geração de maus odores; qualidade do efluente inadequada para lançamento 

em corpos d’água, em alguns casos, dentre outros. 

Apesar das vantagens que o processo anaeróbio apresenta, seus efluentes 

dificilmente possuem qualidade suficiente para atender os padrões estabelecidos pela 

legislação ambiental brasileira. Assim, torna-se necessário a utilização de pós-

tratamento desses efluentes de modo a propiciar a proteção dos corpos receptores. O 
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principal objetivo do pó s-tratamento é a remoção complementar da matéria orgânica, 

mas também a remoção de nutrientes. 

O emprego de sistemas combinados anaeróbio/aeróbio contempla as 

potencialidades de ambos os processos biológicos, permitindo utilização de menores 

áreas de instalação, menor geração de biomassa e, conseqüentemente, menores 

custos de tratamento e destinação final do lodo produzido, e também pode-se incluir 

a remoção de nutrientes.  

 

3.3- Reator anaeróbio de leito expandido 

A compreensão do conceito do tempo de retenção celular dos 

microrganismos conduziu ao desenvolvimento de reatores biológicos (anaeróbios, 

aeróbios e anóxicos) capazes de imobilizar os microrganismos participantes da 

degradação de substâncias orgânica e inorgânica, sem envolver diretamente o tempo 

de detenção hidráulico (Speece, 1996). 

Entre os reatores com configurações recentes, destacam-se os de leito 

expandido e fluidificado, que propiciam condições para que os microrganismos 

fiquem aderidos em meios suportes móveis. 

O reator de leito expandido é um reator vertical com fluxo ascendente da 

massa líquida que promove a suspensão das partículas componentes do leito, as quais 

servem de suporte para os consórcios microbianos que realizam a degradação do 

substrato afluente.  

A expansão do leito reduz ou elimina problemas de entupimento, 

aumenta substancialmente a retenção da biomassa e seu contato com o substrato, 

permitindo conseqüentemente reduções significativas do TDH nos reatores. 

De acordo com Henze el al. (1997), nesse tipo de reator, são observadas 

duas regiões distintas: uma de reação (Região1), onde ocorre a degradação do 

material orgânico, a formação do biofilme e a produção de biogás; outra de 

sedimentação (Região 2), que é responsável pela separação das biopartículas e 

decantação do efluente, como pode ser observado na Figura 3.1. 
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Figura 3.1- Configuração do reator anaeróbio de leito expandido 

(adaptado de Campos, 1994) 

 

O processo anaeróbio é usualmente limitado pela baixa velocidade de 

crescimento de microrganismos metanogênicos (Wang et al., 1985), entretanto os 

reatores de biomassa fixa e leito móvel têm a capacidade de intensificar as 

velocidades de reações biológicas por causa da elevada concentração de biomassa 

ativa, quando comparados com reatores de biomassa suspensa (Sutton & Mishra, 

1994). Assim, a principal vantagem desses reatores é área reduzida de instalação 

devido à elevada eficiência associada ao desenvolvimento da elevada concentração 

de biomassa. 

De acordo com Gonçalves et al. (2001), em reatores de leito fluidificado, 

a imobilização da biomassa, em pequenos suportes inertes, permite: 

• Reter grande concentração de microrganismos, devido à maior área superficial;  

• Melhorar o contato da biomassa com o substrato; 

• Operar com tempos de detenção hidráulica reduzidos; 

• Melhorar a eficiência de remoção da carga orgânica; 
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• Diminuir a produção de lodo; 

• Reduzir a área necessária para as reações biológicas. 

Entretanto esses reatores apresentam a desvantagem de elevado consumo 

de energia elétrica, devido à necessidade de bombeamento do efluente recirculado 

para manter a elevada velocidade ascensional. 

Schügerl (1997) apresenta e comenta as vantagens e desvantagens dos 

diversos tipos de imobilização de microrganismos aplicados em reatores de leito 

fluidificado aeróbios e anaeróbios: 

• Aderência à superfície de materiais suporte: A aderência é fácil, mas é impossível 

em elevada tensão de cisalhamento. Em baixa tensão de cisalhamento, a 

espessura do biofilme aumenta e ocorre desprendimento de microrganismos 

aeróbios, quando os microrganismos aderidos diretamente à superfície do 

material suporte morrem por causa da escassez de oxigênio. Quanto a 

microrganismos anaeróbios, o crescimento descontrolado do biofilme causa 

interrupção do fluxo, reduzindo a qualidade da fluidificação; 

• Colonização em materiais porosos: Produz imobilização estável, contudo 

colonização excessiva implica no aumento da resistência à transferência de massa 

nos poros e na formação de biofilme fino na superfície no material, que impede a 

viabilidade das células e qualidade da fluidificação; 

• Imobilização em hidrogel: O encapsulamento das células em hidrogel é 

facilmente realizado, mas hidrogel tem custo elevado; 

• Granulação: Não há necessidade de material suporte para formação de grãos de 

lodo, entretanto há dificuldade de controle do tamanho dos grânulos de 

microrganismos anaeróbios. Esses grânulos podem ser facilmente destruídos, 

pela tensão de cisalhamento, e, quando em tamanho grande, pode ocorrer 

formação de grânulos ocos, devido à insuficiência de substrato no interior dos 

mesmos. 

No tratamento de águas residuárias, Rojas (2000) comenta que areia, 

carvão ativado granular e antracito são os materiais suporte mais utilizados para a 

formação do crescimento biológico aderido em reatores anaeróbios de leito 

expandido. 
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O processo Anaflux da “Degrémont” é um exemplo de emprego de uso 

de reatores anaeróbios de leito expandido. Essa configuração de reator, com suporte 

inerte, tem sido empregada de maneira eficaz, principalmente no tratamento de 

efluentes de indústrias de processamento de alimentos e de papel, podendo ser 

aplicada elevada carga orgânica (maior que 60kgDQO/m3), devido à grande 

concentração de biomassa (30 a 90kgSSV/m3) e ao contato ótimo entre o substrato e 

a biomassa por causa da elevada velocidade ascensional de 5 a 10m/h (Holst et al., 

1997).  

Pereira et al. (2000) operaram reator anaeróbio de leito expandido de 

32m3 de volume, com vazão de 10m3/h de esgoto sanitário pré-tratado (gradeado e 

desarenado), tempo de detenção hidráulica médio de 3,2h e taxa de recirculação de 

0,85. O reator obteve remoção de 81,0% de DQO total; 71,5% de DQO de amostras 

filtradas; 56,7% de sólidos totais e 74,3% de sólidos suspensos totais. 

 

3.4- Microbiologia de processos anaeróbios 

A diversidade morfológica de microrganismos anaeróbios é influenciada 

principalmente pelo tipo de substrato, condições ambientais e condições hidráulicas. 

Ribeiro (2001) estudou a dinâmica de formação de biofilme em espuma 

de poliuretano e verificou a presença de morfologias semelhantes a cocos, víbrios e 

bacilos com extremidades arredondadas, no tratamento anaeróbio de esgoto sintético 

com características similares a esgoto sanitário. 

Dentre os gêneros de microrganismos metanogênicos, Araújo (1995) 

constatou que as mais facilmente observadas em reator anaeróbio de leito 

fluidificado alimentado com esgoto sanitário sintético são Methanosaeta, 

Methanobrevibacter e Methanosarcina. 

Barboza (2002) observou gêneros semelhantes a Methanosaeta, 

Methanosarcina, Methanobacterium, Methanobrevibacter, Methanococcus, 

Methanospirillum e Desulfuvibrio quando operou sistema anaeróbio em duas fases, 

tratando esgoto sanitário sintético. 
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3.5- Sistema de lodos ativados 

O sistema de lodos ativados foi desenvolvido em 1914 na Inglaterra por 

Ardern & Lockett (Metcalf & Eddy, 1991). 

Este sistema provavelmente foi utilizado pela primeira vez há cerca de 90 

anos e constituiu uma verdadeira revolução tecnológica para tratamento de águas 

residuárias. Esse sistema se baseia em processo biológico aeróbio e fundamenta-se 

no princípio de que se tem de evitar a fuga descontrolada de bactérias ativas (lodo 

ativo) produzidas no sistema e que, portanto, deve-se recirculá-las de modo a se 

manter a maior concentração possível de microrganismos ativos no reator aerado, a 

fim de acelerar a remoção do material orgânico das águas residuárias (Campos, 

1994). 

Esses microrganismos formam flocos que podem ser removidos por 

sedimentação em decantador secundário (ou flotador por ar dissolvido). Parte do 

lodo é recirculada ao reator aeróbio e parte é descartada para tratamento. 

A boa qualidade do efluente final é a principal característica positiva do 

sistema de lodos ativados e a razão da sua ampla utilização no tratamento de esgoto 

sanitário. Todavia, do ponto de vista econômico, esse sistema é objeto de limitações, 

pois os custos de implantação, operação e manutenção são altos, além disso há 

elevada produção de lodo (Van Haandel & Marais, 1999). 

Na caracterização da DQO residual de efluentes de tratamento de águas 

residuárias, Barker et al. (1999) concluíram que a degradação aeróbia mostrou-se 

mais eficiente que a degradação anaeróbia, quando o afluente possuía compostos de 

alto peso molecular, enquanto que compostos de baixo peso molecular eram melhor 

tratados, sob degradação anaeróbia. 

O esquema básico de um sistema de lodos ativados de mistura completa 

operado continuamente está apresentado na Figura 3.2. 
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Figura 3.2- Representação esquemática do sistema de lodos ativados 

 

 

Há diversas variantes do processo de lodos ativados, que pode ser 

classificado, de acordo com as características hidráulicas e tipo de aeração, 

principalmente (WEF, 1987; Rojas, 2000). 

As diversas variações do processo de lodos ativados e parâmetros de 

projeto e operação para cada uma das variantes do processo estão apresentadas na 

Tabela 3.1.  

 

 

Efluente 

Lodo primário 
Lodo de excesso 
(lodo secundário) 

Reator Biológico 

(tanque de aeração) 

Lodo secundário 
recirculação

Água 
residuária 

Digestor 

de lodo 

Lodo para tratamento e 
disposição final 

Decantador 
Primário 

Decantador 
Secundário 



 

Tabela 3.1- Parâmetros de projeto e operação de processos de lodos ativados  

Processo TDH 
(h) 

COV 
(gDBO/m3.dia) 

F/M  
gDBO/ 

gSSV LMd 

X  
(mg/L) 

θθc 
(dia) 

R 
(%) 

Eficiência 
DBO (%) 

Observações 

Convencional 4 – 8 300 – 600 0,2 – 0,4 1.500 – 3.000 5 – 15 25 – 75 85 – 95 Sensibilidade a cargas súbitas. 
Fluxo em pistão 

Aeração gradual 4 – 8 300 – 600 0,2 – 0,4 1.500 – 3.000 5 – 15 25 – 50 85 – 95 Uso geral 
Mistura completa  3 – 5 800 – 2.400 0,2 – 0,6 2.500 – 4.000 5 – 15 25 –100 85 – 95 Resistente a cargas de choque 
Alimentação escalonada 3 – 5 600 – 1.000 0,2 – 0,4 2.000 – 3.500 5 – 15 25 – 75 85 – 95 Uso geral. Fluxo em pistão 
Aeração curta 1,5 –3 1.200 – 2.400 1,5 – 5,0 200 – 1.000 0,2 – 0,5 5 – 25 60 – 75 Efluente de baixa qualidade 

0,5 – 1a 1.000 – 3.000a Estabilização de contato 
3 – 6b 

1.000 – 1.200 0,2 – 0,6 
4.000 – 10.000b 

5 – 15 50 – 150 80 – 90 Operação flexível. Usado para 
ampliar estações existentes. 
Fluxo em pistão 

Aeração prolongada 18 – 36 100 – 400 0,05 – 0,15 3.000 – 6.000 20 – 30 50 – 150 75 – 95 Usado em estações pequenas. 
Operação flexível. Fluxo em 
pistão 

Krauss 4 – 8 600 – 1.600 0,3 – 0,8 2.000 – 3.000 5 – 15 50 – 100 85 – 95 Usado em resíduos fortes, 
com baixo N 

Alta taxa 2 – 4 1.600 – 16.000 0,4 – 1,5 4.000 – 10.000 5 – 10 100 – 500 75 – 90 Uso geral. Mistura completa 
Oxigênio puro  1 – 3 1.600 – 3.300 0,25 – 1,0 3.000 – 5.000 3 – 10 25 – 50 85 – 95 Usado para reduzir volume 

requerido para tratamento. 
Mistura completa 

Valo de oxidação 8 – 36 80 – 480 0,05 – 0,3 3.000 – 6.000 10 – 30 75 – 150 75 – 95 Usado em cidades pequenas  
(TDH: tempo de detenção hidráulica; COV: carga orgânica volumétrica; F/M: relação Food/Microorganism; SSVLM: sólidos suspensos voláteis no licor misto;  
X: massa celular; θc: idade do lodo; R: taxa de recirculação) 
a: Tanque de contato 
b: Tanque de estabilização 
Fonte: Adaptado de Rojas (2000). 
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3.6- Microbiologia de processos aeróbios 

 

3.6.1- Microrganismos presentes em sistemas de lodos ativados 

Na microbiota de sistemas de lodos ativados, são encontrados diversos 

tipos de bactérias, fungos, protozoários e micrometazoários. 

 

• Bactérias 

Segundo Braile & Cavalcanti (1993), as bactérias são os microrganismos 

mais importantes do sistema de lodos ativados, pois são responsáveis pela 

decomposição da matéria orgânica presente no esgoto e pela formação do floco. No 

tanque de aeração, as bactérias aeróbias e facultativas oxidam a matéria orgânica a 

compostos de baixa energia, como nitratos, sulfatos e gás carbônico, e sintetizam o 

material orgânico remanescente em novas células. 

As bactérias são organismos procarióticos unicelulares muito pequenos, 

que geralmente se reproduzem por fissão binária. As formas mais comuns desses 

microrganismos são bacilos, cocos e espirilos (Tortora et al., 1998). A maioria desses 

organismos não tolera pH acima de 9,5 ou abaixo de 4,0; sendo a faixa de pH ótimo 

entre 6,5 e 7,5 para o crescimento bacteriano (Metcalf & Eddy, 1991). Quanto à 

nutrição, podem ser autótrofas (fotossintetizantes ou quimiossintetizantes) ou 

heterótrofas. 

A bactéria heterótrofa formadora de floco, Zooglea, é freqüentemente 

observada em sistemas de lodos ativados (Jenkins et al., 1993). Dentre as principais 

bactérias heterótrofas freqüentemente presentes em sistemas de lodos ativados, são 

citadas as dos gêneros Achromobacterium, Chromobacterium e Pseudomonas. 

Dentre os microrganismos filamentosos, Sphaerotilus natans é o mais 

comumente encontrada em lodos ativados, porém os dos gêneros Thiothrix, 

Beggiatoa e Nocardia são também observados (CETESB, 1989). Segundo Tomei et 

al. (1999), a ocorrência de Thiothrix sp em sistemas de lodos ativados pode estar 

relacionada com a presença de ácidos orgânicos de cadeia curta e de sulfetos. 

Thiothrix sp tem a capacidade de crescer autotrófica, heterotrófica ou 

mixotroficamente, sugerindo que essa bactéria tem vantagem importante na 

competição bacteriana. 
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Em sistemas de lodos ativados, quando organismos filamentosos 

dominam a competição entre as espécies, é formada uma microestrutura filamentosa, 

reduzindo a sedimentabilidade dos flocos. Este fenômeno, conhecido como 

intumescimento ou bulking do lodo, é um problema complexo que atinge de 20 a 

40% das estações de tratamento (Pujol & Canler, 1992). Os microrganismos 

filamentosos também pode causar formação de escuma em sistemas biológicos. 

Dentre esses filamentos, os mais comumente observados são Nocardia spp, 

Microthrix parvicella e raramente o Tipo 1863 (Richard, 1989). 

Os principais efeitos de bulking e formação de escuma em ETEs 

italianas, investigados por Madoni et al. (2000), foram: (i) deterioração na qualidade 

do efluente, devido à perda de lodo; (ii) dificuldade de recirculação do lodo por causa 

do aumento do volume do lodo; (iii) dificuldade de manter adequada concentração de 

lodo no tanque de aeração.  

Wanner et al. (1998), estudando problemas associados ao crescimento 

excessivo de filamentos em sistema de lodos ativados, concluíram que flocos de 

melhor qualidade eram mais importante para a sedimentação que a ausência de 

filamentos. Em seu trabalho, os autores observaram que os microrganismos 

filamentosos mais comuns nos sistemas de lodos ativados foram M. parvicella, N. 

limicola  e os Tipos 0092, 0041 e 0803. 

Os principais motivos para o aparecimento de filamentos em sistemas 

aeróbios são escassez de nutrientes, baixa concentração de OD, baixa carga orgânica, 

elevada concentração de compostos de baixo peso molecular, presença de compostos 

reduzidos de enxofre, dentre outros (Jenkins et al., 1993; Eikelboom, 2000). 

Em sistemas combinados anaeróbio/aeróbio, é provável a presença de 

alguns tipos de filamentos, devido à baixa carga orgânica e escassez de nutrientes, 

visto que a maior parcela dos compostos orgânicos e inorgânicos é degradado no 

reator anaeróbio. 

 

• Arqueas metanogênicas 

Shen et al. (1996) operaram reator vertical aeróbio/anaeróbio de 5L, com 

leito granular, sob concentrações de OD variando de 2 a 8mg/L, e observaram que é 
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possível o crescimento de arqueas metanogênicas no biofilme, para as condições 

estudadas. 

Assim, é possível que haja a presença de arqueas metanogênicas em 

reatores aeróbios de crescimento disperso, alimentados com efluente de reatores 

anaeróbios. Provavelmente esses microrganismos se adaptem e se desenvolvam em 

regiões de anaerobiose, situadas no interior dos flocos, apesar da aeração existente. 

 

• Fungos 

Os fungos são organismos eucariontes unicelulares ou multicelulares, 

não-fotossintéticos e heterótrofos, sendo sua maioria aeróbios estritos. A reprodução 

pode ser sexuada ou assexuada, sendo realizada normalmente pela formação de 

esporos ou de conídios. Muitas espécies podem se crescer em ambientes extremos de 

baixo pH ou elevada temperatura (Branco, 1986; Tortora et al., 1998; Madigan et al., 

2000). O pH ótimo para a maioria das espécies é 5,6; porém o extenso intervalo de 

variação situa-se entre 2 e 9 (Metcalf & Eddy, 1991). 

Os fungos não são muito comuns em lodos ativados, podendo 

predominar quando há acentuada queda do pH e deficiência de nitrogênio. Quando se 

apresentam como organismos dominantes, podem causar intumescimento do lodo. 

Dentre os mais encontrados, destaca-se o gênero Geotrichum (CETESB, 1989). 

 

• Protozoários 

Os protozoários são protistas microscópicos móveis, geralmente 

unicelulares e aeróbios heterótrofos, embora poucos sejam anaeróbios. Geralmente 

são maiores que as bactérias e atuam como polidores dos efluentes dos processos 

biológicos de tratamento de águas residuárias, pois consomem bactérias e matéria 

orgânica particulada (Metcalf & Eddy, 1991). 

Os protozoários freqüentemente encontrados no sistema de lodos 

ativados são dos gêneros Paramecium, Vorticella, Aspidisca, Bodo, Amoeba, dentre 

outros (CETESB, 1989). Segundo WEF (1990), aproximadamente 5% da biomassa 

de sistema de lodos ativados é constituída por protozoários e metazoários, que 

representam cerca de 50.000 organismos/mL. 
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De acordo com Nicolau et al. (2001), a caracterização da comunidade de 

protozoários, presentes no tanque de aeração do sistema de lodos ativados, é uma 

ferramenta bastante útil para monitoramento do tratamento biológico de esgoto. 

A classificação taxonômica dos protozoários, segundo CETESB (1989), 

é descrita a seguir. 

• Filo Protozoa: Classe Ciliata: ciliados livres, fixos e rastejantes 

  Classe Mastigophora: flagelados 

 Classe Sarcodina (rizópodes): amebas e tecamebas 

Os protozoários ciliados são caracterizados pela presença de cílios na 

superfície de sua célula e podem ser livre-natantes ou fixos. Alguns ciliados são 

cobertos por cílios em toda sua superfície, enquanto que outras espécies apresentam-

se apenas parcialmente cobertos. Outros ciliados apresentam cílios apenas em 

determinada fase de suas vidas (Eikelboom, 2000). 

A predominância de ciliados pedunculados (fixos) e ciliados livres indica 

boas condições de depuração do sistema, operação estável e formação de flocos com 

boas características de sedimentabilidade (CETESB, 1989 e Jenkins et al., 1993). 

Os flagelados são caracterizados por apresentar um ou mais flagelos. Sua 

predominância indica quantidade elevada de matéria orgânica solúvel (Jenkins et al., 

1993). 

As amebas são organismos unicelulares que possuem membrana celular 

flexível, permitindo formas variadas da célula. Esses protozoários absorvem 

partículas nutritivas como bactérias e outros protozoários. E as tecamebas são 

organismos unicelulares semelhantes que apresentam uma carapaça em volta de sua 

membrana celular (Eikelboom, 2000). 

As amebas e tecamebas crescem em ambientes com matéria orgânica 

particulada e toleram baixas concentrações de oxigênio dissolvido (Jenkins et al., 

1993). 

 

• Metazoários 

Em contraste com as bactérias e os protozoários, os metazoários 

(rotíferos, nematóides e anelídeos) são organismos pluricelulares. O tipo de sua 
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reprodução depende das condições do ambiente em que estão presentes, podendo ser 

sexuada, assexuada ou alternando (WEF, 1990). 

Os metazoários mais freqüentes no processo de lodos ativados são os 

rotíferos, que são organismos aeróbios, heterótrofos e multicelulares. São muito 

eficientes no consumo de bactérias dispersas ou aderidas a flocos e de pequenas 

partículas de matéria orgânica. Sua presença no efluente final indica processo 

aeróbio de purificação biológica muito eficiente (Metcalf & Eddy, 1991). 

Os nematóides são vermes alongados, aeróbios, heterótrofos, 

multicelulares, não apresentam segmentação ao longo do corpo e geralmente 

possuem reprodução sexuada (Branco, 1986). Segundo (Eikelboom, 2000), ainda não 

se sabe se esses metazoários podem ser utilizados como indicadores das condições 

do processo e são regularmente encontrados em sistema de lodos ativados com baixa 

carga orgânica. 

Os anelídeos são vermes alongados, aeróbios, multicelulares e de 

reprodução geralmente sexuada. Podem ser observados segmentos ou anéis 

articulados em toda sua extensão. São os metazoários menos freqüentes em lodos 

ativados (Branco, 1986). 

 

3.6.2- Relação entre microrganismos e desempenho do sistema de lodos ativados  

A identificação do grupo dominante de microrganismos presentes na 

microbiota do lodo permite diagnosticar o estado de funcionamento do processo de 

lodos ativados que utiliza águas residuárias como substrato, porém é também 

importante a identificação da diversidade e densidade microbiana presente (Madoni, 

1994; CETESB, 1989). 

Amann et al. (1995)1 apud Nielsen et al. (1999) comentam que estudos 

de comunidades microbianas complexas, como sistemas de lodos ativados com 

aplicação de técnicas moleculares in situ, têm mostrado que a diversidade microbiana 

é bastante elevada, porém é ainda pequeno o número de microrganismos que têm 

sido isolados e caracterizados. 

                                                 
1 AMANN, R.; LUDWIG, W. & SCHLEIFER, K.-H. (1995). Phylogenetic Identification and in situ 

Detection of Individual Microbial Cells without Cultivation, Microbiol. Rev., 59, p.143-169 
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Exames microscópicos do lodo de sistemas de lodos ativados podem 

ajudar a avaliar a condição da biomassa e da sedimentabilidade do lodo do tanque de 

aeração. Esses exames também colaboram para a identificação de bactérias 

filamentosas que podem causar problemas na estação de tratamento (Wisconsin, 

1997). 

Nelson & Lawrence (1980) comentam que a percentagem de 

microrganismos viáveis influencia na determinação dos valores dos coeficientes 

cinéticos e é dependente do tempo de retenção celular (θc) do processo, em culturas 

de crescimento lento, como, por exemplo, em sistemas de lodos ativados. 

Conforme comentado anteriormente, alguns microrganismos são 

considerados indicadores das condições de depuração do sistema de tratamento de 

esgoto sanitário pelo processo de lodos ativados. Na Tabela 3.2, estão apresentados 

os principais microrganismos presentes no lodo, correlacionando-se com as 

características do processo e, na Tabela 3.3, a identificação do grupo dominante de 

microrganismos presentes na microbiota do lodo está relacionada com o 

funcionamento do processo de lodos ativados que esgoto sanitário. 

 

Tabela 3.2- Microrganismos indicadores das condições de depuração 

Microrganismo Características do Processo 

Predominância de flagelados e rizópodes     Lodo jovem, característico de início 
de operação ou idade do lodo baixa 

Predominância de flagelados   Deficiência de aeração, má 
depuração e sobrecarga orgânica 

Predominância de ciliados pedunculares e livres Boas condições de depuração 

Presença de Arcella (rizópode com teca) Boa depuração 

Presença de Aspidisca costata (ciliado livre) Nitrificação 

Presença de Trachelophyllum (ciliado livre) Idade do lodo elevada 

Presença de Vorticella microstoma (ciliado 
peduncular) e baixa concentração de ciliados livres 

Efluente de má qualidade 

Predominância de anelídeos do gênero Aelosoma Excesso de oxigênio dissolvido 

Predominância de filamentos  Intumescimento do lodo ou bulking 
filamentoso* 

* Para caracterizar o intumescimento do lodo é necessário avaliar os flocos 
Fonte: CETESB (1989) 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA - 20 

________________________________________________________________________  

Tabela 3.3- Relação entre a presença de grupos dominantes na microbiota do 
processo de lodos ativados  e o desempenho do sistema 

Grupo dominante Desempenho Possíveis Causas  

Flagelados pequenos Baixo Deficiência na aeração do lodo; sobrecarga; 

presença de substâncias fermentativas 

Ciliados nadantes pequenos Mediano Baixo tempo de retenção celular; deficiência 

na aeração do lodo 

Ciliados nadantes grandes  Mediano Sobrecarga; deficiência na aeração do lodo 

Ciliados rastejantes (livres) Bom  

Ciliados pedunculares e 

rastejantes (livres) 

Bom  

Ciliados pedunculares Decrescendo Fenômeno transiente (carga descontínua, 

descarte recente de lodo)  

Amebas pequenas e 

flagelados 

Pobre Alta carga de composto de difícil degradação 

Tecameba  Bom  

Fonte: Madoni (1986; 1988 modificado)2 apud Madoni (1994) 

 

Segundo Madoni (1994), análises rotineiras da microbiota como 

indicadoras do desempenho de sistemas de lodos ativados têm-se tornado comuns. 

Essas análises fornecem informações úteis sobre a atividade biológica no lodo, 

baseadas nos microrganismos presentes, podendo avaliar a qualidade do efluente e o 

desempenho da estação.  

De acordo com Madoni et al. (1993), há escassez de dados que associam 

mudanças na microbiota com alterações nas condições de operação do sistema de 

tratamento, em particular a idade do lodo, nitrificação, relação F/M e oxigênio 

dissolvido. Além das condições de operação, outros fatores podem influenciar na 

distribuição da microbiota no tanque de aeração, como, por exemplo, relações entre 

os organismos, incidência sazonal e composição do esgoto afluente. 

                                                 
2 MADONI, P. (1986). Protozoa in Waste Treatment Systems, in: “Perspectives in Microbial 

Ecology”, Edited by Megusar F. & Gantar M., p.86-90, Slovene Society Microbiologists, 
Ljubljana 

    MADONI, P. (1988). I Protozoi Ciliati nel Controllo di Efficienza dei Fanghi Attivi, p.1-82, 
C.I.S.B.A., Reggio Emilia 
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3.6.3- Microrganismos presentes no processo de remoção biológica de nitrogênio 

Segundo Sedlak (1991) e Rusten et al. (1995), a remoção biológica do 

nitrogênio da água residuária envolve três processos básicos: assimilação, 

nitrificação e desnitrificação. 

 

3.6.3.1- Nitrificação  

Nitrificação é a conversão da amônia a nitrato por meio de ação 

bacteriana, na presença de oxigênio dissolvido, sendo realizada em duas etapas: 

nitritação (oxidação da amônia a nitrito), seguido pela nitratação (oxidação do nitrito 

a nitrato). 

As bactérias nitrificantes são autótrofas e utilizam CO2 como fonte de 

carbono e a oxidação de compostos nitrogenados como fonte de energia (Abreu, 

1994). 

 

Nitrificação autótrofa.  

Os processos biológicos de transformação de amônia em nitrato melhor 

estudados são os realizados pelas bactérias autótrofas. A nitrificação autótrofa é 

efetuada por dois grupos de bactérias: o primeiro responsável pela oxidação a nitrito 

e o segundo pela oxidação do nitrito a nitrato. Não há descrito na literatura uma 

bactéria capaz de oxidar completamente a amônia a nitrato (Abreu, 1994). 

As bactérias mais conhecidas envolvidas na nitritação são as 

Nitrosomonas, porém Abreu (1994) apresenta outros gêneros como as Nitrosocystis, 

Nitrosospira, Nitrosogloea, Nitrosovibrio , Nitrosococcus e Nitrosolobus. E as 

bactérias mais conhecidas envolvidas na nitratação são as Nitrobacter, mas Abreu 

(1994) apresenta ainda as Nitrocystis, Nitrospira, Nitrococcus, Bactoderma e 

Microderma. 

A predominância de uma ou outra bactéria dependerá das condições 

ambientais e nutricionais disponíveis no meio. 

Surmacz-Górska et al. (1997) comentam que baixa taxa de nitrificação 

ocorre pela inibição da atividade e crescimento da bactéria Nitrobacter. Por isso 

alguns pesquisadores têm eliminado a segunda etapa da nitrificação (oxidação do 

nitrito a nitrato), proporcionando desnitrificação diretamente a partir do nitrito. 
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Diversos são os fatores que influenciam a nitrificação, dentre os quais 

podem-se citar: 

 

• Relação C/N (carbono/nitrogênio): A fração de organismos nitrificantes 

decresce à medida que a relação C/N cresce (Abreu, 1994; Metcalf & Eddy, 

1991). Na Tabela 3.4, estão apresentadas as relações entre a fração de organismos 

nitrificantes e a razão DBO/NTK Em processos combinados de remoção de 

carbono e nitrogênio, essa relação é maior que 5 e, em processos de nitrificação 

em estágios separados, essa relação é menor que 3.  

 

Tabela 3.4- Relações entre a fração de organismos nitrificantes e a razão DBO/NTK 

DBO/NTK Fração nitrificante DBO/NTK Fração nitrificante 

0,5 0,35 5 0,054 

1 0,21 6 0,043 

2 0,12 7 0,037 

3 0,083 8 0,033 

4 0,064 9 0,029 

Fonte: Metcalf & Eddy (1991) 

 

A influência da relação C/N na fração nitrificante foi confirmada por 

Urbain et al. (1998), concluindo que, devido a elevadas razões DQO/NTK no 

afluente do sistema de lodos ativados, o porcentual de bactérias nitrificantes foi 

bastante reduzido Os autores observaram relação entre a idade do lodo (θc), a razão 

DQO/NTK e a porcentagem entre bactérias nitrificantes e heterótrofas, como pode 

ser verificada na Tabela 3.5. Entretanto a fração nitrificante foi superior ao valor 

apresentado por Metcalf & Eddy (1991).  

 

• pH e concentração de amônia: Os valores ótimos de pH para as Nitrosomonas e 

Nitrobacter se encontram na faixa de 7 a 9. O valor do pH influencia na 

concentração do íon amônio, afetando a nitrificação. O íon amônio e ácido 

nitroso não dissociado são tóxicos para as bactérias nitrificantes, a partir de certos 

valores (Abreu, 1994).  Anthonisen et al. (1976) apud Abreu (1994) observaram 
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que concentrações de amônia não dissociada de 10 a 150mg/L são inibitórias 

para as Nitrosomonas, enquanto que valores de 0,1 a 1,0mg/L inibem as 

Nitrobacter; 

 

Tabela 3.5- Relação entre θc, DQO/NTK e bactérias nitrificantes/heterótrofas 

Relações Idade do lodo 

 θθ c = 5 dias θθc = 10 dias  θθc = 20 dias  

DQO/NTK 7,2 7,5 7,8 

nitrificantes/heterótrofas (%) 5,3 6,6 12,1 

Fonte: Urbain et al. (1998) 

 
• Oxigênio dissolvido (OD): O oxigênio é utilizado pelas bactérias nitrificantes 

nas reações de oxidação. De acordo com Hanki et al. (1990) apud Abreu (1994), 

as Nitrobacter parecem apresentar maior sensibilidade que as Nitrosomonas, em 

baixas concentrações de OD (0,5mg/L); 

• Alcalinidade: Para cada mg/L de Namon removido, são consumidos 7,14mg/L de 

alcalinidade a CaCO3 (Metcalf & Eddy, 1991). Deve-se, portanto, manter a 

alcalinidade do sistema em valor que assegure pH estável, de modo a favorecer a 

nitrificação; 

• Substâncias inibidoras: Hagopian & Riley (1998) apresentam diversas 

substâncias que podem causar inibição à atividade e crescimento de bactérias 

nitrificantes, podendo-se citar: acetileno, gás amoníaco, ácido nitroso, cloreto de 

sódio, dentre outros. 

 

Em sua maioria, as bactérias nitrificantes autótrofas apresentam baixa 

velocidade de crescimento e baixo rendimento celular (Abreu, 1994). 

Há ainda diferença na velocidade de crescimento entre os gêneros 

Nitrosomonas e Nitrobacter, por exemplo. As Nitrobacter têm crescimento mais 

lento que a outra. Sob condições ideais, o tempo de geração das bactérias do gênero 

Nitrosomonas é de 8h, enquanto que o das bactérias do gênero Nitrobacter é de 10h 

(Madigan et al., 2000). Assim, no dimensionamento de reatores que removem 

nitrogênio, devem ser dadas as condições mais favoráveis ao desenvolvimento dos 
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organismos de crescimento mais lento, garantindo a eficiência do processo nitritação-

nitratação.  

 

Nitrificação heterótrofa.  

Bitton (1994) e Jetten et al. (1997)3 apud Abreu (1994) comentam que, 

embora as bactérias nitrificantes autótrofas sejam predominantes na natureza, a 

nitrificação pode também ocorrer pela ação de bactérias nitrificantes heterótrofas, 

como, por exemplo, Arthrobacer e Thiosphaera pantotropha. Estes microrganismos 

utilizam o carbono orgânico e oxidam a amônia a nitrato. 

Bitton (1994) cita que a nitrificação heterótrofa é muito menor que a 

autótrofa e que provavelmente não possui contribuição significativa. Entretanto 

Jetten et al. (1997) comentam que isto seja porque a nitrificação é medida por meio 

da determinação dos produtos da oxidação (nitrito e nitrato) e as bactérias 

nitrificantes heterótrofas não acumulam grande quantidade desses produtos. Os 

autores observaram que a Thiosphaera pantotropha não era apenas uma bactéria 

nitrificante heterótrofa, mas também uma desnitrificante aeróbia, ou seja, o 

organismo convertia a maior parte do nitrito diretamente em nitrogênio gasoso. 

 

3.6.3.2- Desnitrificação  

A desnitrificação é o processo de remoção de nitrogênio por meio da 

redução do nitrato (NO-
3) a nitrogênio gasoso (N2), que é realizada biologicamente 

sob condições anóxicas. 

O ambiente anóxico é caracterizado tradicionalmente pela ausência de 

oxigênio dissolvido na forma molecular, associada com a presença de nitratos. 

Por ser regido pela atuação de organismos heterótrofos, o processo da 

desnitrificação necessita de matéria orgânica, como fonte de carbono, para sua 

síntese celular. Essa fonte de carbono pode ser fornecida por fontes internas (esgoto 

ou material celular) ou externas (metanol, por exemplo) (Metcalf & Eddy, 1991). 

                                                 

3 JETTEN, M. S. M. et al. (1997). Novel Principles in the Microbial Conversion of Nitrogen 
Compounds, Antonie van Leeuwenhoek, 71, p.75-93  
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A desnitrificação ocorre a partir do nitrato ou nitrito, e não da amônia, 

por isso, no tratamento de esgotos, a desnitrificação deve ser precedida da 

nitrificação. Segundo Arceivala (1981), os microrganismos envolvidos nesse 

processo são heterótrofos do tipo facultativo, sendo normalmente abundantes no 

esgoto doméstico. 

Tiedje (1988)4 apud Abreu (1994) comenta que os microrganismos 

desnitrificantes mais freqüentemente encontrados na natureza são dos gêneros 

Pseudomonas e Alcaligenes. Entretanto Metcalf & Eddy (1991) citam ainda 

Achromobacter, Aerobacter, Bacillus, Brevibacterium, Mirococcus, Flavobacterium, 

Lactobacillus, Proteus e Spirillum, entre outros gêneros dessas bactérias. 

Martienssen & Schöps (1999) constataram que a desnitrificação completa 

com N2O ou N2 como únicos produtos foi obtida em biocomunidades dominadas por 

Bacillus niacini. 

A desnitrificação é uma reação importante no tratamento de esgotos, pois 

a remoção biológica do nitrogênio melhora a qualidade do efluente do sistema de 

tratamento das águas residuárias, eliminando um agente causador da eutrofização dos 

corpos receptores. 

 

3.7- Características dos flocos de sistemas de lodos ativados 

Flocos de sistemas de lodos ativados são constituídos por componentes 

biológicos (bactérias, fungos, protozoários e metazoários) e não-biológicos, como 

partículas orgânicas e inorgânicas (Jenkins et al., 1993). 

As bactérias se agregam formando flocos e os ciliados fixos se aderem à 

superfície desses flocos. Ciliados livres, flagelados e amebas movem-se entre os 

flocos e ocasionalmente organismos superiores estão presentes nos arredores desses 

flocos (CETESB, 1989). 

O monitoramento microscópico dos flocos presentes no licor misto 

permite avaliar a qualidade do lodo através das características do floco. Dentre as 

características do floco, pode-se observar os seguintes aspectos (Eikelboom, 2000): 

                                                 
4 TIEDJE, J. M. (1988). Ecology of Denitrification and Dissimilatory Nitrate Reduction to Ammonium, in: 

“Biology of Anaerobic Microorganisms”, John Wiley & Sons, Inc., Cap.4, p.179-245, Nova York 
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• estrutura: compacto, aberto; 

• forma: arredondado, irregular ou dendítrico (em forma de dedos); 

• consistência: robusto, fraco; 

• tamanho: percentagem de flocos maiores que 25µm. 

Flocos compactos e robustos são preferíveis, pois sedimentam 

rapidamente e, conseqüentemente, conferem melhor qualidade ao efluente do sistema 

de tratamento. 

Na Tabela 3.6, estão apresentados os critérios para avaliação da 

qualidade do lodo do licor misto, com base em suas características, mas também na 

quantidade de microrganismos encontrados. 

Após estabelecidas as observações para cada critério de avaliação, é feita 

a conclusão sobre a qualidade do lodo do sistema de lodos ativados. Esta conclusão é 

de difícil designação por comparar diferentes aspectos, que não são de iguais 

importâncias. Por exemplo, a presença de elevada população de bactérias 

filamentosas é mais problemática que a presença de várias células livres. Assim, se 

apenas um critério for moderado e os restantes forem bons, o lodo será considerado 

de boa qualidade, entretanto se três ou mais critérios moderados forem obtidos, a 

conclusão final será qualidade pobre (Eikelboom, 2000).  

 

Tabela 3.6- Critérios para estabelecimento da qualidade do lodo 

Critério Boa Moderada Pobre 

Filamentos < 2 2 – 3  4 

Células livres 0 –  1  2 –  3  > 3 

Ciliados / tecamebas > 2 1 0 

Flagelados / amebas 0 1 – 2  > 3 

% flocos > 25µm > 80 – 90 > 50 – 70  < 50 

Estrutura do floco compacto aberto -  

Consistência do floco robusto fraco -  

Forma do floco arredondado irregular - 

Escala qualitativa de freqüência: (0) nenhuma; (1) rara; (2) comum; (3) muito comum; (4) abundante 

Fonte: Adaptado de Eikelboom (2000) 
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Andreadakis (1993) investigou as propriedades físicas e químicas do 

floco de sistema de lodos ativados operado em batelada, tratando substrato sintético, 

com características similares a esgoto sanitário. As principais conclusões do autor 

foram: (i) o tamanho típico dos flocos variou de 10 a 70µm; (ii) a densidade dos 

flocos variou de 1,015 a 1,034g/cm3; (iii) relação entre a densidade e o tamanho dos 

flocos; (iv) os flocos apresentaram porosidade de 85 a 97%. 

A sedimentação do lodo interfere na qualidade do efluente e tem relação 

direta com as características morfológicas dos flocos. Jiwani et al. (1997) apresentam 

vários fatores que influenciam o tamanho e a estrutura dos flocos de sistemas de 

lodos ativados: 

• idade do lodo: quando mais elevada for a idade do lodo, maiores e mais 

compactos serão os flocos; 

• concentração de nutrientes: esgoto rico em nitrogênio apresenta floco mais 

compacto; 

• mistura no tanque de aeração: elevada intensidade de mistura causa danos aos 

flocos, resultando em sedimentação ruim; 

• concentração de OD: em baixas concentrações, acarreta a proliferação de 

microrganismos filamentosos e, conseqüentemente, implicando em lodo com 

características pobres para a sedimentação; 

• tempo de detenção hidráulica (TDH): quanto maior o TDH, melhores são as 

características dos flocos. 

Vê-se, portanto, que as características morfológicas dos flocos são 

afetadas pelas condições de operação do sistema de lodos ativados. Assim a adoção 

de monitoramento microscópico do floco é deveras importante para a obtenção de 

efluente de boa qualidade, com baixa concentração de sólidos suspensos, que está 

relacionado com o desempenho da unidade de tratamento. 

 

3.8- Sistemas combinados 

Kato et al. (1999) comentam que as combinações de reatores com 

diferentes configurações para atender aos requisitos de qualidade do efluente tem 
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sido usualmente denominada de sistemas combinados para polimento ou pós-

tratamento de esgotos. 

Na Tabela 3.7, estão apresentadas as tecnologias de tratamento 

empregadas no tratamento de efluentes de reatores anaeróbios, que se encontram 

mais consolidadas, fruto de pesquisas e experiência prática obtida em ETEs em 

escala real, em operação no Brasil. 

 

Tabela 3.7- Alternativas de pós-tratamento de efluentes de reatores anaeróbios 

Modalidade de pós-tratamento Alternativa 

Infiltração rápida 
Infiltração subsuperficial 
Irrigação 
Escoamento superficial 
Filtros de areia 
Valas de filtração 

Pós-tratamento no solo 

Terras úmidas (alagadas ou wetlands) 
Pós-tratamento em lagoas Lagoa de polimento 

Filtros biológicos percoladores 
Filtros biológicos submersos 
Biofiltros aerados submersos 
Filtros anaeróbios 
Biodiscos 

Pós-tratamento em reatores com 
biofilme 

Reatores de leito fluidificado ou expandido 
Sistema de lodos ativados convencional Pós-tratamento em reatores de lodos 

ativados Sistema de reatores seqüenciais em batelada 
Pós-tratamento em sistemas de 
flotação 

Flotação por ar dissolvido 

Cloração 
Radiação ultravioleta 

Pós-tratamento em sistemas de 
desinfecção 

Ozonização  
Fonte: Chernicharo et al. (2001) 

 

Os objetivos do pós-tratamento podem ser: remoção de matéria orgânica 

remanescente e sólidos suspensos totais, remanescente do tratamento anaeróbio, e 

redução de nutrientes e desinfecção, de forma a atender os padrões de lançamento do 

corpo receptor. 

Quando se faz necessário obter efluente com alta qualidade, o processo 

aeróbio pode ser utilizado, após o processo anaeróbio, por suas conhecidas 

caraterísticas e vantagens para a remoção de matéria orgânica com baixas 
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concentrações. A maior parcela de remoção de matéria orgânica caberia ao reator 

anaeróbio, ficando a remanescente para o reator aeróbio.  

O sistema combinado anaeróbio/aeróbio tem demonstrado ser uma opção 

viável, tanto técnica como economicamente, para o tratamento de esgoto sanitário, 

visto que promovem remoção de matéria carbonácea, nitrificação e desnitrificação, 

permitindo que os padrões de lançamento sejam atingidos. 

A menor necessidade de oxigênio para remover a carga residual leva à 

redução do principal fator dos custos operacionais em sistemas aeróbios: a energia 

elétrica. 

Com os diversos aspectos positivos apresentados, nota-se que o emprego 

de sistemas combinados no tratamento de águas residuárias, é uma das soluções mais 

atrativas para cidades de médio porte ou maiores. 

O uso de lodos ativados para o pós-tratamento de reatores anaeróbios 

pode ser justificado pela ampla experiência e emprego do mesmo como sistema 

único para tratamento de esgoto sanitário. 

Estudos acerca do uso de sistemas combinados (processo anaeróbio 

seguido por processo aeróbio) têm sido desenvolvidos, no Departamento de 

Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de 

São Paulo, confirmando as vantagens do emprego desses sistemas. 

Campos (1989) utilizou um sistema alimentado com despejos líquidos 

sintéticos, composto por três reatores em série (reator anaeróbio de leito fluidificado 

+ reator anóxico de leito fixo + reator aeróbio de leito fluidificado), com volumes de 

10,9L, 73,6L e 9,5L, respectivamente. O tempo de detenção hidráulica do reator 

anaeróbio variou de 1,5 a 5,2h; do reator anóxico, de 10,2 a 35,0h; e do reator 

aeróbio, de 1,3 a 4,5h. Nesse sistema, a remoção média global de DQO variou de 

96,1 a 98,0%, o valor máximo de conversão de NTK foi de 78,3% e o de fósforo foi 

de 88,5%. A conversão de fósforo foi obtida quando o sistema foi submetido às 

condições mais drásticas de sobrecarga. 

Sistemas de lodos ativados, apesar de serem amplamente utilizados no 

tratamento de esgoto sanitário, por produzir efluentes de excelente qualidade, 

apresentam as desvantagens de consumo de energia e produção de lodo elevados. 

Entretanto, quando utilizados no pós-tratamento de efluentes de reatores anaeróbios, 
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o consumo de energia e a produção de lodo são reduzidos, comparando-se com 

sistema de lodos ativados clássico (Von Sperling et al., 2001). 

Essas vantagens foram observadas por Silva et al. (1995), que realizaram 

pesquisa em escala piloto, visando avaliar o processo combinado de reator UASB e 

de lodos ativados para tratamento de esgoto sanitário com elevada parcela de 

efluentes industriais. Os autores concluíram que os custos de investimentos para a 

implantação deste sistema eram 20% inferiores aos do sistema de lodos ativados 

tradicional e que a energia para a aeração do sistema combinado era cerca de 60% 

inferior, indicando assim a potencialidade da concepção do sistema. Os autores 

obtiveram, no sistema combinado, remoção de DQO em torno de 70% e de DBO, em 

torno de 80%. 

Sousa & Foresti (1997) utilizaram sistema composto por um reator 

UASB (4L) seguido por dois reatores seqüenciais em batelada aeróbios em paralelo 

(3,6L cada), alimentado com substrato sintético. O reator UASB foi operado 

inicialmente com vazão média de 20,4L/dia e tempo de detenção hidráulica médio de 

4,7h e, na segunda fase do trabalho, com tempo de detenção hidráulica de 4h e vazão 

afluente média de 24L/dia. O sistema apresentou eficiência média de remoção de 

95% de DQO, 96% de SSV e 85% de NTK. 

A utilização de filtros biológicos é outra alternativa para o polimento de 

efluentes de reatores anaeróbios. Belém (1996) e Aisse et al. (2001), dentre outros 

pesquisadores, realizaram estudos acerca dessa alternativa de tratamento em sistema 

combinado anaeróbio/aeróbio.  

Belém (1996) estudou sistema piloto composto por reator anaeróbio 

compartimentado seguido de filtro biológico aeróbio (leito de brita), tratando esgotos 

sanitários. A eficiência média de remoção do sistema foi de 70% de DQO e de 73% 

de DBO para taxa de aplicação hidráulica superficial (no filtro) de 1,5m3/m2.dia; 

55% de DQO e 59% de DBO para taxa de 7,5m3/m2.dia; e 40% de DQO e 48% de 

DBO para taxa de 13m3/m2.dia. 

Aisse et al. (2001) operaram sistema UASB seguido por filtro biológico 

de alta taxa, no tratamento de esgoto sanitário, em escala piloto. Com aplicação de 

taxa hidráulica de 30m3/m2.dia no filtro biológico, foram obtidos efluentes do 

sistema combinado com valores médio de DQO, DBO e SST de 81mg/L; 18mg/L e 
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24mg/L, respectivamente. Esses valores representaram eficiências de remoção do 

sistema de 78%, 88% e 84% para aqueles parâmetros, atendendo a legislação do 

Estado do Paraná (DQO < 150mg/L e DBO < 60mg/L). 

Gonçalves et al. (1998) realizaram estudo em sistema combinado 

composto por reator UASB de 46L seguido por biofiltro aerado submerso de 6,3L 

para tratamento de esgoto sanitário, utilizando valores de TDH variando de 16 a 4h 

para o UASB e de 0,46 a 0,11h para o biofiltro. Quando o UASB foi operado com 

TDH de 6h e o biofiltro, com 0,17h, a remoção de SS,  DBO e DQO, no sistema 

combinado, foi de 94%, 96% e 91%, respectivamente. 

Esses sistemas combinados, estudados em escala piloto, apresentaram 

baixo consumo de energia elétrica, baixa taxa de produção de lodo e elevada 

eficiência de remoção de matéria carbonácea e de nutrientes. Além disso, os autores 

concluíram que o processo anaeróbio antecedendo o aeróbio é alternativa técnica e 

economicamente viável. 

 

3.9- Cinética das reações em sistemas aeróbios 

 

3.9.1- Generalidades 

A determinação dos coeficientes cinéticos envolvidos nas reações de um 

sistema biológico é de fundamental importância no projeto e no desempenho desse 

sistema. Denbigh & Turner (1984) ressaltam a importância do desenvolvimento de 

modelos matemáticos que relacionem os parâmetros hidráulicos e cinéticos 

envolvidos no processo para avaliação do desempenho do reator. 

Na cinética bioquímica, são estudadas a velocidade de consumo de 

substrato (compostos utilizados como fonte de carbono e/ou energia para o 

desenvolvimento dos microrganismos), a velocidade de crescimento dos 

microrganismos e a formação de produtos.  

Para garantir que os microrganismos cresçam – necessidade essencial no 

tratamento biológico – deve-se permitir que os mesmos permaneçam no sistema o 

tempo suficiente para que se reproduzam. O tempo requerido depende de sua 

velocidade de crescimento, a qual é relacionada diretamente com a velocidade de 

metabolismo ou utilização do substrato. Desta maneira, supondo que as condições 
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ambientais são controladas adequadamente, pode-se assegurar a estabilização efetiva 

da água residuária (degradação do substrato) ao se controlar a velocidade de 

crescimento dos microrganismos (Crites & Tchobanoglous, 2000). 

Diversos fatores como concentração de oxigênio, tipo de substrato, 

concentração de nutrientes, composição do meio, tipo de aceptor de elétrons, pH, 

temperatura e presença de substâncias inibidoras têm influência no crescimento de 

microrganismos (Atkinson & Mavituna, 1987) e, portanto, influenciam a velocidade 

de consumo do substrato e a formação de produtos, de reações bioquímicas. A 

resistência à transferência de massa também pode afetar a cinética. 

Segundo Zaiat et al. (1997), devido às diferentes metodologias, 

configurações de reatores e condições experimentais, os valores das constantes 

cinéticas diferem na literatura e não consideram a resistência à transferência de 

massa. Assim, na maioria dos trabalhos realizados, as constantes cinéticas são 

aparentes. 

 

3.9.2- Interpretação dos dados cinéticos  

A determinação da expressão da velocidade de reação de consumo do 

substrato envolve a etapa experimental, em que é fixada uma temperatura e é 

analisada a concentração do substrato em função do tempo, e a etapa de interpretação 

desses dados experimentais. 

Há diversos métodos para se determinar a velocidade de reação, pelos 

dados experimentais. Silveira (1996) apresenta alguns desses métodos: 

• Método integral: Está baseado na integração da expressão da velocidade de 

reação; 

• Método diferencial: Está baseado na diferenciação dos dados experimentais da 

concentração em função do tempo; 

• Método das velocidades iniciais: Constitui uma variante do método diferencial, 

em que são avaliadas as velocidades iniciais. 

 

3.9.3- Modelos cinéticos de degradação de matéria orgânica carbonácea 

Nas últimas duas décadas, diversos modelos matemáticos foram 

desenvolvidos para representar as variações na eficiência de remoção de substrato em 
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sistemas de lodos ativados, sob diferentes condições de operação (Huang et al., 

2001). Entretanto Metcalf & Eddy (1991) comentam que as principais relações entre 

os parâmetros cinéticos envolvidos no processo de oxidação da matéria carbonácea, 

em meio aeróbio, são fundamentadas no modelo de Monod. 

Entretanto, segundo Wilson (1993), os modelos cinéticos de reações 

bioquímicas, em sistemas de tratamento de esgoto, geralmente são representadas não 

só pelo modelo de Monod, mas também pelos modelos de primeira ordem ou ordem 

zero. Esses modelos têm sido usados na determinação da velocidade de consumo de 

substrato. 

No caso de tratamento de esgoto, as reações de segunda ordem podem 

ocorrer no caso de despejos industriais específicos, segundo Von Sperling (1996). 

Castillo et al. (1999) comentam que, apesar de o modelo de Monod ser 

largamente utilizado em cinética das reações de degradação de esgoto sanitário, nem 

sempre é este o modelo que melhor representa a velocidade de consumo da matéria 

orgânica em sistemas aeróbios, tratando efluente anaeróbio. E, segundo os autores, 

nesses sistemas biológicos, a cinética pode ser de primeira ordem ou de ordem zero.  

Em virtude de sistemas combinados terem utilização recente, há a 

necessidade da realização de ensaios cinéticos a fim de determinar o modelo cinético 

que fornece melhor descrição da velocidade de degradação de DQO em sistema de 

lodos ativados, tratando efluente de reator anaeróbio. 

 

• Modelo cinético de primeira ordem e de ordem zero 

A ordem de uma reação é definida como sendo a soma dos expoentes dos 

termos de concentração que aparecem na equação cinética. Assim uma reação pode 

ser de primeira ordem, de segunda ordem, etc., ou ainda de ordem fracionária ou zero 

(Silveira, 1996). 

Uma reação é de ordem zero quando a velocidade de reação é 

independente da concentração do substrato, podendo ser expressa pela Equação 3.1. 

 

k
dt

dC
r ==  (3.1) 
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Integrando a Equação 3.1, com a concentração do substrato variando de 

Co a C, e o tempo variando de to a t, com to = 0, obtém-se a Equação 3.2. 

 
C = Co – k.t (3.2) 

 
em que: 

Co: concentração inicial do substrato. 

De acordo com a Equação 3.2, a concentração do substrato varia 

linearmente com o tempo e depende da concentração inicial do substrato, durante 

reação cinética de ordem zero. 

E diz-se que uma reação é de primeira ordem quando a velocidade de 

reação é proporcional à concentração do substrato, podendo ser representada pela 

Equação 3.3. 

 

C.k
dt

dC
r ==  (3.3) 

 
Integrando a Equação 3.3, com a concentração do substrato variando de 

Co a C, e o tempo variando de to a t, com to = 0, obtém-se: 

 

kt
Co

C
ln −=






  (3.4) 

 
ou a Equação 3.5. 

 
C = Co.e-kt (3.5) 

 
Pela Equação 3.5, observa-se que a concentração do substrato varia 

exponencialmente com o tempo. 

Nas Figuras 3.3 e 3.4, estão apresentados os comportamentos gráficos do 

decaimento da concentração de substrato, em função do tempo, nas reações cinéticas 

que seguem o modelo de ordem zero e de primeira ordem, respectivamente. 
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Figura 3.3- Representação gráfica de cinética de consumo de substrato 

de ordem zero (Silveira, 1996) 

 

 

Figura 3.4- Representações gráficas de cinética de consumo de substrato 

de primeira ordem (Silveira, 1996) 
 

• Modelo cinético de Monod 

As investigações de Monod demonstraram que a velocidade de 

crescimento dos microrganismos é função da concentração de microrganismos e da 

concentração de algum substrato limitante (Bailey & Oliis, 1986). Assim o modelo 

proposto por Monod é representado pela Equação 3.6.  

 

CK

C

S
máx +

µ=µ  (3.6) 

C 

 

Co 

t 

α 

-ln(C/Co) 

t 

tg α = -k 

C 

 

Co 

α 

t 

tg α = - k 
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em que: 

µ: velocidade específica de crescimento celular, T-1; 

µmáx: velocidade específica máxima de crescimento celular, T-1; 

C: concentração do substrato efluente, ML-3; 

KS: constante de velocidade média ou constante de saturação do substrato ou 

concentração do substrato para a qual µ = µmáx/2, ML-3. 

Outra dedução de Monod, foi que o crescimento de microrganismos é 

proporcional à concentração de microrganismos e ao crescimento específico, sendo 

representado pela Equação 3.7. 

 

µ= .Xrx  (3.7) 

 

em que: 

rx: velocidade de crescimento celular, M.L-3T-1; 

X: concentração de microrganismos, M.L-3. 

Por deduções matemáticas, são obtidas as velocidades de crescimento de 

microrganismos e de consumo (ou utilização) de substrato que seguem o modelo 

cinético de Monod (Bailey & Oliis, 1986; Atkinson & Mavituna, 1987; Metcalf & 

Eddy, 1991), representadas pelas Equações 3.8 e 3.9. 

 

CK

CX
r

S
máxx +

µ=  (3.8) 

 

)CK(Y

CX
r

S
máxc +

µ=  (3.9) 

 
em que: 

rc: velocidade de degradação do substrato, M.L-3T-1; 

Y: coeficiente de produção celular (biomassa produzida / substrato removido, MM-1). 

O termo µmáx/Y é usualmente substituído pelo termo k, definido como a 

velocidade máxima de utilização do substrato por unidade de massa de 

microrganismos. Na Figura 3.5, pode ser observada a curva representativa do modelo 

cinético de Monod. 
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Figura 3.5- Representação gráfica do modelo cinético de Monod 

 

Observando a Equação 3.6, percebe-se que, para concentrações elevadas 

de substrato, a razão C/(C+Ks) se aproxima da unidade e, portanto, a velocidade de 

crescimento torna-se independente da concentração de substrato, ou seja, o 

crescimento é um processo de ordem zero. No entanto, quando a concentração de 

substrato for muito baixa, ou seja, C<<Ks, a velocidade de crescimento torna-se 

proporcional à concentração de substrato, caracterizando cinética de primeira ordem 

(Bailey & Ollis, 1986). 

Desta maneira, no modelo cinético de primeira ordem, a velocidade de 

degradação do substrato pode ser representada por: 

 

Y

CX
r máx
c

µ
=  (3.10) 

 

enquanto que modelo de ordem zero pode ser representada por: 

 

Y

X
r máx
c

µ
=  (3.11) 

 

• Influência da temperatura 

Dentre os fatores ambientais que influenciam a cinética de reações, Smith 

(1981) ressalta a importância do efeito da temperatura. 

µ 

 

  µmáx 

 

 

µmáx/2 

C Ks 
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Na cinética biológica, a temperatura exerce efeito muito importante na 

atividade biológica e, portanto, nas velocidades das reações bioquímicas. 

Madigan et al. (2000) relatam a existência de três temperaturas 

referenciais para cada espécie de organismo: temperatura  mínima, temperatura ótima 

e temperatura máxima. A temperatura mínima e máxima estabelecem limites mínimo 

e máximo, respectivamente, abaixo/acima do qual não há crescimento, e, na 

temperatura ótima, a velocidade de crescimento pode atingir o limite máximo. 

Assim, quanto mais distante a temperatura de operação de um sistema biológico 

estiver da temperatura ótima, menor será a velocidade de crescimento.  

O efeito da temperatura nas constantes cinéticas pode ser definido pela 

equação de Van’t Hoff-Arrhenius: 

 

k = A.e-E/RT (3.12) 

 

em que: 

A: fator de freqüência; 

E: energia de ativação; 

R: constante dos gases ideais; 

T: temperatura absoluta (K). 

Porém a equação largamente utilizada em processos biológicos de 

tratamento de esgoto sanitário para correção da constante cinética é apresentada a 

seguir, que é um caso particular da Equação 3.12. 

 

)20T(
20T .kk −θ=  (3.13) 

 

em que: 

kT: coeficiente cinético na temperatura T; 

k20: coeficiente cinético a 20oC; 

θ: coeficiente de temperatura; 

T: temperatura (oC). 

Na Tabela 3.8, estão apresentados os valores do coeficiente de 

temperatura, de acordo com o processo biológico. 
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Tabela 3.8- Coeficiente de temperatura em processos biológicos  

Processo biológico θθ  

Lodos ativados 1,00 – 1,04 

Filtros biológicos 1,035 

Lagoas aeradas aeróbias 1,035 

Lagoas aeradas facultativas 1,023 – 1,09 

Lagoas aeradas com aeração extendida 1,01 – 1,03 

Lagoas de estabilização 1,035 

Fonte: Arceivala (1981) 

 

Entretanto Pöpel & Fischer (1998) comentam que o valor de θ = 1,072 é 

bastante utilizado e indica que a velocidade de reação duplica, com o aumento de 

10oC na temperatura. Esses autores investigaram o efeito da temperatura na 

concentração de matéria orgânica no efluente de sistema biológico de tratamento de 

esgoto, por meio de modelação matemática, e concluíram que a sensibilidade do 

sistema ao aumento de temperatura ocorre lentamente em sistemas de mistura 

completa e, de modo contrário, ocorre rapidamente em sistemas de fluxo de pistão. 

 

• Alguns resultados de modelos cinéticos observados experimentalmente em 

sistemas biológicos  

Coletti et al. (1997), realizando trabalho com reator UASB seguido por 

sistema de lodos ativados (10,2L), em escala de laboratório, tratando esgoto 

sanitário, determinaram os coeficientes cinéticos do sistema combinado: (i) DBO 

filtrada: Y= 0,528 e kd = 0,046dia-1; (ii) DQO filtrada: Y = 0,266 e kd = 0,047dia-1. A 

cinética obtida no experimento seguiu o modelo de Monod. 

No trabalho realizado por Castillo et al. (1999), os autores operaram 

instalação piloto constituída por reator anaeróbio de manta de lodo (UASB), com 

volume de 750L, seguido por unidade aeróbia de dois reatores de biodiscos rotativos 

em série, com volume de 55L cada. Tanto no UASB, como nas unidades aeróbias, o 

modelo cinético que melhor se ajustou aos resultados de degradação de DBO foi o 

modelo de primeira ordem. Sob temperatura média de 19oC, as seguintes constantes 

cinéticas foram obtidas: k = 0,3096h-1, no UASB; k = 1,96h-1, no primeiro biodisco, 
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e k = 1,077h-1, no segundo biodisco. O modelo de ordem zero não apresentou 

resultados estatisticamente significantes, nem no UASB, nem nos biodiscos. 

Wilson (1997) verificou a eficiência de sistema de biodiscos e 

determinou a cinética das reações nesse sistema que tratava esgoto proveniente de 

processamento de alimento, analisando a concentração de COT. A ordem da cinética 

variou de zero a um, dependendo das características do afluente. 

Huang et al. (2001) analisaram a eficiência de sistema de lodos ativados 

(5L), em batelada, que tratava efluentes de esgotos suínos pré-tratados 

anaerobiamente (DQO efluente: 656 a 1.110mg/L), com a adição da bactéria 

Rhodobacter sp. A velocidade de decaimento da bactéria, sob condições aeróbias, 

seguiu modelo cinético de primeira ordem com constante cinética de 0,22 e 0,32dia -1, 

na presença e ausência de luz, respectivamente. 

A influência do tipo de reator na cinética bioquímica foi constatada por 

Cao & Alaerts (1995). Em sua investigação, a cinética de degradação de glicose foi 

representada pelo modelo de Monod. No reator em batelada, no reator de mistura 

completa e no reator de fluxo de pistão, os valores de µmáx e Ks (mg de glicose/L) 

foram 2,8dia-1 e 54mg/L; 1,3dia-1 e 2,9mg/L; e 1,5dia-1 e 2,7mg/L, respectivamente. 

Os resultados comprovaram que a biomassa aeróbia é bastante afetada pelo tipo de 

reator. 
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4.1- Introdução 

Neste capítulo estão contidos o material e os métodos utilizados e a 

descrição dos procedimentos laboratoriais realizados durante a fase experimental 

deste trabalho. 

O planejamento experimental envolveu as seguintes etapas principais: 

a) Acompanhamento microbiológico do sistema de lodos ativados; 

b) Operação do sistema combinado anaeróbio/aeróbio de tratamento de esgoto 

sanitário (reator anaeróbio de leito expandido seguido por sistema de lodos 

ativados): caracterização físico-química (esgoto bruto, efluente do reator 

anaeróbio e efluente do reator aeróbio) e avaliação do desempenho do sistema; 

c) Ensaio hidrodinâmico do sistema de lodos ativados; 

d) Ensaios cinéticos do sistema de lodos ativados. 

As etapas (a) e (b) foram desenvolvidas simultaneamente. 

 

4.2- Instalação experimental 

A instalação experimental deste trabalho é constituída pelo tratamento 

biológico de esgoto sanitário, utilizando sistema combinado de reator anaeróbio 

seguido por reator aeróbio: reator anaeróbio de leito expandido e sistema de lodos 

ativados, respectivamente. 

4 Material e Métodos 
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O sistema combinado está localizado na área nordeste do campus de São 

Carlos da Universidade de São Paulo (USP). 

 

4.2.1- Reator anaeróbio de leito expandido 

O reator anaeróbio de leito expandido (Ralex) foi operado primeiramente 

pelos engenheiros José Almir Rodrigues Pereira e Neyson Martins Mendonça, 

durante a fase experimental de seus trabalhos de doutorado e mestrado, 

respectivamente, a partir de 1997, quando deu-se início a construção do reator. 

O sistema experimental de tratamento anaeróbio é constituído por 

unidade de gradeamento (barras de ferro com espaçamento de 2,5cm), unidade de 

retenção de areia (1,90m3), poço úmido de esgoto sanitário (5,70m3), reator 

anaeróbio de leito expandido (32,00m3), poço úmido de efluente tratado (3,78m3), 

peneira de aço inoxidável (área de 1,44m2 e abertura de 1mm) para receber o 

descarte de lodo, medidor de volume de gás (TECNOBRAS, modelo Gallus 2000-

G4) e dois conjuntos moto-bomba: um para alimentar o reator com esgoto bruto 

(motor elétrico, marca WEG IV pólos, potência de 5CV e freqüência de 60Hz, e 

bomba helicoidal, marca GEREMIA, modelo HF-60L); outro para recircular parcela 

do efluente (motor elétrico, marca WEG IV pólos, potência de 7,5CV e freqüência de 

60Hz, e bomba helicoidal, marca GEREMIA, modelo HF-70L) (Pereira et al., 2000; 

Mendonça, 1999). 

As unidades do sistema de tratamento anaeróbio estão apresentadas na 

Figura 4.1. 

Mendonça et al. (2000) realizaram estudo comparando as propriedades 

das partículas de três tipos de materia l suporte: carvão ativado granulado (CAG), 

poliamida e polibutireno tetraftalato (PBT). A caracterização do material suporte 

demonstrou que, entre os três tipos de partículas, o CAG apresentou melhor 

capacidade de imobilizar microrganismos e maior dificuldade de ser arrastado pela 

fase líquida. Em virtude desses fatores, o CAG foi o material suporte escolhido para 

compor o leito do reator. 

A partida do reator foi verificada após 240 dias de operação, sem a 

utilização de inóculo (Mendonça, 1999). 
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Figura 4.1- Unidades do sistema de tratamento anaeróbio 

(adaptado de Santos, 2001) 
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1. Poço de acumulação de esgoto bruto pré-

gradeado e pré-desarenado 

2. Conjunto motor-bomba 1 (recalque) 

3. Ponto de aplicação de cloreto férrico* 

4. Tubulação de recalque de esgoto bruto 

5. Ponto de aplicação de polímero* 

6. Reator anaeróbio de leito expandido 

7. Medidor de vazão de biogás 

8. Escotilhas de inspeção 

9. Tubulação de saída do efluente 

10. Poço de acumulação do efluente 

11. Conjunto motor-bomba 2 (recirculação) 

12. Ponto de aplicação de alcalinizante* 

13. Tubulação de recirculação do efluente 

14. Caixa de saída do efluente 

15. Peneira estática 

16. Registros de gaveta (D = 100mm) 

* Produtos químicos utilizados durante 

trabalho de Santos (2001) 
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Esse reator foi construído em aço carbono zincado a quente, com 14,9m 

de altura e volume útil de 32,0m3. O reator é composto por uma zona de reação e 

outra de sedimentação. A câmara de reação apresenta formato cilíndrico, com 12,0m 

de altura e 1,5m de diâmetro, enquanto que a câmara de sedimentação apresenta 

2,9m de altura; 1,5m de diâmetro inferior e 2,5m de diâmetro superior (Mendonça, 

1999). 

A fotografia e o corte do reator anaeróbio estão exibidos na Figura 4.2.  

 

 

  

 

 

Figura 4.2- Reator anaeróbio de leito expandido: (a) fotografia (Pereira et al., 1999); 

(b) corte (Mendonça, 1999) 

 

Durante a realização deste trabalho, o reator foi alimentado com esgoto 

sanitário pré-gradeado e desarenado, proveniente da rede coletora pública que passa 

no campus da USP de São Carlos, SP, com vazão de esgoto bruto (Q) de 10m3/h e 

vazão de recirculação (Qr) de 9,2m3/h, sendo operado com tempo de detenção 

hidráulica (TDH) médio de 3,2 horas. 

Dimensões em metro
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4.2.2- Sistema de lodos ativados 

O sistema de lodos ativados, construído em aço inox, é constituído por 

tanque de aeração, decantador e câmara de coleta do efluente. O tanque de aeração 

(tanque de reação) possui volume útil de 0,095m3, área superficial de 0,205m2; tendo 

0,25m de largura; 0,82m de comprimento e 0,50m de altura. O decantador possui 

0,25m de largura; 0,18m de comprimento e 0,50m de altura e a câmara de coleta do 

efluente possui 0,25m de largura; 0,10m de comprimento e 0,20m de altura (Figura 

4.3). 

Parte do efluente do reator anaeróbio foi desviada para um reservatório 

de 10L e o restante voltava para o coletor público. O sistema de lodos ativados foi 

alimentado com o efluente anaeróbio contido nesse reservatório, através de bomba 

dosadora (Prominent, modelo CONB0308), com vazão média de 15,8L/h, 

correspondendo ao tempo de detenção hidráulica médio de 6 horas. 

O reator de tal sistema foi aerado com ar proveniente de compressores, 

com pressão de ar de 3,0kgf/cm2, de modo a manter concentração mínima de 

oxigênio dissolvido de 2,0mg/L e foi homogeneizado por dois agitadores, cada qual 

com  4 pás ao longo da altura. O ar foi distribuído ao longo do comprimento do 

tanque de aeração (início, meio e fim) por 6 mangueiras de silicone com pedra 

porosa em suas extremidades inferiores. 

O retorno do lodo foi realizado pelo método de air lift, utilizando ar 

proveniente do compressor, e por bomba dosadora (Prominent, modelo 

VAMB12042) e vazão de 43,7L/h, levando o lodo sedimentado no decantador para o 

início do tanque de aeração. O método de air lift foi utilizado continuamente desde o 

início dos experimentos e a bomba dosadora foi utilizada a partir de outubro de 2001. 

O reator foi inoculado em 12 de março de 2001 com 20L de lodo 

proveniente do tanque de aeração da ETE da fábrica de motores da Volkswagen, 

unidade São Carlos (SP) e 10L de lodo do tanque de aeração da ETE da fábrica 

Tecelagem São Carlos (SP), as quais utilizavam sistema de lodos ativados no 

tratamento de seus efluentes. 

A Figura 4.3 apresenta o desenho esquemático do sistema de lodos 

ativados utilizado neste trabalho. 
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Figura 4.3- Desenho esquemático do sistema de lodos ativados 

 

4.3- Coleta das amostras 

As amostras foram coletadas em quatro pontos, conforme descrição 

apresentada na Tabela 4.1.  

 

Tabela 4.1- Descrição dos pontos de amostragem 

Pontos de 
amostragem 

Descrição 

1 Esgoto bruto (afluente do reator anaeróbio - Ralex) 

2 Efluente do Ralex (afluente do sistema de lodos ativados) 

3 Licor misto do tanque de aeração 

4 Efluente do sistema de lodos ativados (efluente do sistema combinado) 

 

As amostras coletadas foram imediatamente levadas ao laboratório para 

realização das análises e determinações físico-químicas. 

As amostras do ponto (3), para realização dos exames microbiológicos, 

foram coletadas em frascos preenchidos apenas até a metade de seu volume, a fim de 

manter oxigênio, necessário à sobrevivência da microbiota, durante o transporte das 

mesmas. As amostras foram observadas o mais breve possível, para evitar alteração 

na composição microbiana. Quando não eram possíveis exames imediatos, foram 

mantidas sob refrigeração a 4oC, não ultrapassando 6 horas. Nenhum preservante 

Q Q 

2,3,4: pontos de coleta 
medidas em cm 

2 3 4 
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químico foi adicionado às amostras, pois tal procedimento pode modificar as 

características dos microrganismos (CETESB, 1989; Jenkins et al., 1993). 

 

4.4- Monitoramento físico-químico do sistema combinado 

O controle do reator anaeróbio foi realizado diariamente quanto à vazão 

de esgoto bruto e de recirculação, volume de metano produzido, tempo de 

funcionamento das bombas, corrente elétrica, voltagem, energia consumida pelas 

bombas, temperatura ambiente e limpeza do sistema de gradeamento. 

O reator aeróbio foi operado diariamente quanto ao controle da vazão de 

alimentação, limpeza do reservatório de alimentação, manutenção das pedras 

porosas, agitadores e bombas, medição do oxigênio dissolvido e limpeza das 

mangueiras utilizadas para retorno do lodo. 

O monitoramento físico-químico foi realizado com o objetivo de 

acompanhar o desempenho do sistema combinado, quanto à remoção de DQO e 

nutrientes e de correlacionar esses resultados com os microrganismos presentes no 

sistema aeróbio.  

Na Tabela 4.2, está apresentada a programação geral das análises físico-

químicas realizadas para monitorar o sistema combinado. Essas análises e 

determinações físico-químicas foram realizadas segundo os procedimentos do 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1998), no 

Laboratório de Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), 

Universidade de São Paulo (USP). 

Foi realizado um perfil temporal, com coleta de amostras a cada 2 horas, 

durante 24 horas, com o objetivo principal de verificar qual horário representava a 

DQO total média afluente do sistema combinado (esgoto bruto). Apesar de ter-se 

conhecimento da considerável variabilidade da composição e vazão do esgoto 

sanitário (horas do dia, dias da semana, estações do ano, etc.), esse ensaio foi 

realizado apenas no dia 8 de maio de 2001 (terça-feira). Este dia foi considerado 

representativo dos demais dias da semana. Além disso, a caracterização físico-

química completa foi sempre realizada nesse dia da semana. 

Com a determinação desse horário, fez-se, dentro do possível, todas as 

coletas às 8:00h (ver resultados do perfil 24h). 
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Tabela 4.2- Parâmetros analisados, pontos e freqüência de amostragem e métodos 
utilizados 

Parâmetro  Pontos de 
amostragem 

Freqüência Método 

pH 1, 2, 4 2x/semana Potenciométrico 

Alcalinidade 1, 2, 4 semanal Titulométrico 

Sólidos totais 1, 2, 4 semanal Gravimétrico 

Sólidos suspensos 1, 2, 3, 4 2x/semana Gravimétrico 
Índice volumétrico do lodo 3 mensal Gravimétrico 

DQO total 1, 2, 4 2x/semana Espectrofotométrico 

DQO filtrada* 1, 2, 4 2x/semana Espectrofotométrico 

NTK 1, 2, 4 semanal Titulométrico 

N-amoniacal 1, 2, 4 semanal Titulométrico 

Nitrato 1, 2, 4 semanal Espectrofotométrico 

Nitrito 1, 2, 4 semanal Espectrofotométrico 

Fosfato 1, 2, 4 semanal Espectrofotométrico 

Metais 
(Zn, Pb, Cd, Ni, Fe, Mn, Cu, Cr) 

1, 2, 4 semanal Espectrofotométrico de 
absorção atômica 

*Amostras filtradas em papel com poros de diâmetro igual a 1,2µ m. 
 

 
As determinações de oxigênio dissolvido (OD), no tanque de aeração 

(ponto 3), foram realizadas diariamente com a utilização do aparelho YSI (Model 95 

DO System), mantendo-se a concentração igual ou superior a 2,0mg/L. 

Após inoculação do reator do sistema de lodos ativados, o mesmo foi 

operado em batelada por uma semana, sendo alimentado com esgoto bruto. Em 

seguida, o reator foi operado continuamente, sendo alimentado pelo efluente do 

Ralex.  

As amostragens para análises físico-químicas foram realizadas nas 

terças-feiras (caracterização completa) e quintas-feiras (pH, sólidos, DQO total, 

DQO filtrada). 

No fim da etapa de monitoramento físico-químico (28/11/2001), fez-se 

novo perfil temporal; desta vez com o intuito de analisar o desempenho real das 

unidades (anaeróbia e aeróbia) e do sistema combinado como um todo. Nesse perfil, 

as amostras foram coletas em intervalos de 3 horas, durante 18 horas de ensaio. 
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4.5- Monitoramento microbiológico 

As amostras para caracterização da microbiota foram coletadas no tanque 

de aeração e examinadas no Laboratório de Processos Biológicos da Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo (USP). 

Exames microscópicos regulares de lodo aeróbio servem para indicar ao 

operador as tendências do processo, associadas à eficiência de remoção de matéria 

orgânica e da sedimentação do lodo, adequação da aeração empregada, eventual 

presença de compostos tóxicos e ocorrência de sobrecargas orgânicas. Esses 

indicadores podem servir então para sugerir a realização de medidas físico-químicas 

ou mudança na operação do sistema, de tal forma que seja mantido o desempenho 

desejado (CETESB, 1989). 

O monitoramento microbiológico das amostras do sistema de lodos 

ativados foi realizado nas seguintes etapas: 

• caracterização de microrganismos filamentosos; 

• estimativa da quantidade de bactérias heterótrofas; 

• NMP (Número Mais Provável) de bactérias desnitrificantes; 

• NMP de bactérias nitrificantes; 

• NMP de fungos; 

• microscopia ótica comum (bactérias, protozoários e micrometazoários). 

Além desse monitoramento, foi feito ensaio para determinação do NMP 

de arqueas metanogênicas e microscopia eletrônica de varredura, com amostras do 

licor misto do tanque de aeração. A microscopia ótica permite verificar a morfologia 

dos microrganismos, enquanto que a microscopia eletrônica de varredura permite a 

análise da estrutura dos flocos e grânulos. 

O exame microscópico ótico comum dos filamentos, bactérias 

heterótrofas, desnitrificantes e nitrificantes, arqueas metanogênicas, protozoários e 

micrometazoários foi realizado com a utilização do Microscópio Olympus BX60, 

acoplado à câmera com captura de imagem e software Image-Pro Plus. 

Ao longo do período experimental, foram realizados também exames 

microbiológicos de contagem de coliformes totais e fecais, nas amostras do esgoto 

bruto, efluente do Ralex e efluente do sistema de lodos ativados, pela técnica de 

utilização de cartelas Colilert, de acordo com os procedimentos de APHA (1998). 
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4.5.1- Caracterização e quantificação de microrganismos filamentosos  

A identificação dos filamentos é de grande utilidade ao operador de uma 

Estação de Tratamento de Esgoto, pois é indicadora, por exemplo, de excesso ou 

escassez de nutrientes e/ou oxigênio dissolvido. De posse do resultado do exame 

microbiológico, o operador poderá alterar as condições de operações do processo, 

evitando o intumescimento do lodo. 

A identificação de microrganismos filamentosos pode ser realizada com 

técnicas específicas, como aspectos morfológicos, fisiológicos ou através da 

caracterização do material genético. Entretanto observações de algumas 

características específicas a cada organismo, auxiliam na sua caracterização. 

Os procedimentos de caracterização de organismos filamentosos nos 

flocos incluem várias etapas, segundo Jenkins et al. (1993) & WEF (1995), dentre as 

quais pode-se citar: coloração de Gram; coloração de Neisser; teste de oxidação do 

enxofre ou presença intracelular de grânulos de enxofre; coloração de 

polibetahidroxibutirato (PHB); dimensões, forma e localização do filamento em 

relação ao floco; mobilidade; observação de septos entre as células; presença de 

bainha (estrutura que envolve uma cadeia de células); presença de crescimento de 

microrganismos aderidos à superfície do filamento; forma e tamanho da célula. 

Essas etapas para identificação dos microrganismos filamentosos, 

juntamente com os procedimentos realizados são apresentados a seguir. 

 
a) Coloração de Gram, modificado do Método de Hücker (Jenkins et al., 1993 

& WEF, 1995) 
 
• Reagentes: preparados a cada 3 a 6 meses; 

• Solução 1: as soluções A e B foram preparadas separadamente e, em seguida, 

misturadas: 

Solução A: foram dissolvidos 2g de violeta cristal em 20mL de etanol 95%. 

Solução B: foram dissolvidos 0,8g de oxalato de amônio em 80mL de água 

destilada. 

• Solução 2 (solução de lugol): foram dissolvidos 1g de iodo e 2g de iodeto de 

potássio em 300mL de água destilada. 

• Solução descolorizante: etanol 95%. 
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• Solução 3: foram misturados 10mL de safranina O (2,5% peso/volume em etanol 

95%) em 100mL de água destilada. 

• Procedimento: 

(i)  Uma gota do licor misto foi colocada em uma lâmina e deixada secar ao ar; 

(ii) A lâmina foi coberta com a Solução 1 por 1 minuto e lavada rapidamente 

com água; 

(iii) A lâmina foi coberta com a Solução 2 por 1 minuto e lavada muito bem com 

água; 

(iv) Para descolorir a amostra, foi adicionado etanol 95% gota a gota durante 25 

segundos. Este procedimento foi realizado até eliminar o excesso de violeta 

cristal. 

(v) A lâmina foi coberta com a Solução 3 por 1 minuto, lavada muito bem com 

água e seca com papel; 

(vi) A lâmina foi então examinada em óleo de imersão em aumento de 1.000 

vezes com iluminação direta (e não com contraste de fase). 

• Resultado: 

Coloração azul-violeta significa que o microrganismo é Gram-positivo e 

coloração vermelha, que é Gram-negativo. 

 
b) Coloração de Neisser  (Eikelboom & van Buijen, 19811 apud Jenkins et al., 

1993) 
 
• Reagentes: preparados a cada 3 a 6 meses; 

• Solução 1: foi preparada, misturando 2 partes (20mL) da Solução A em 1 parte 

(10mL) da Solução B: 

Solução A: foram dissolvidos 0,1g de azul de metileno em 5mL de etanol 95%, 

5mL de ácido acético glacial e 100mL de água destilada. 

Solução B: foram misturados 3,3mL de violeta cristal (10% peso/volume em 

etanol 95%) em 6,7mL de etanol 95% e 100mL de água destilada. 

• Solução 2: foram misturados 33,3mL de Bismark Brown (C18H18N8, 1% 

peso/volume aquoso) em 66,7mL de água destilada. 

                                                 
1 Eikelboom, D. H. & Van Buijen, H. J. J. (1981), Microscopic Sludge Investigation Manual, TNO 

Res. Inst. For Env. Hygiene, Delf, Holanda 
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• Procedimento: 

(i)  Uma gota do licor misto foi colocada em uma lâmina e deixada secar ao ar; 

(ii) A lâmina foi coberta com a Solução 1 por 30 segundos e lavada rapidamente 

com água; 

(iii) A lâmina foi coberta com a Solução 2 por 1 minuto, lavada muito bem com 

água e seca com papel; 

(iv) A lâmina foi então examinada em óleo de imersão em aumento de 1.000 

vezes com iluminação direta. 

• Resultado: 

Coloração azul-violeta (na célula inteira ou em grânulos intracelulares) significa 

que o microrganismo é Neisser-positivo e coloração amarelo-marron, que é 

Neisser-negativo. 

 
c) Teste de oxidação do enxofre, Teste do “S”, modificado de Nielsen2 (Jenkins 

et al., 1993 & WEF, 1995) 
 
• Reagente: foi dissolvido 1g de tiossulfato de sódio (Na2S2O3.5H2O) em 100mL 

de água destilada. Esta solução foi  preparada semanalmente. 

• Procedimento:  

(i)  A amostra do licor misto foi deixada sedimentar e transferidos 20mL do 

sobrenadante para um erlenmeyer de 100mL; 

(ii) Foram adicionados 1-2mL de amostra agitada (do licor misto do sistema de 

lodos ativados)  ao erlenmeyer; 

(iii) Foi adicionado 1mL da solução de tiossulfato de sódio ao erlenmeyer 

(concentração final da solução de tiossulfato de sódio: 2mM); 

(iv) O erlenmeyer foi agitado durante a noite, em temperatura ambiente*; 

(v) A observação foi feita em microscópio de contraste de fase com 1.000 vezes 

de aumento. 

• Resultado: O teste do enxofre é positivo quando ocorre observação de grânulos 

intracelulares coloridos de amarelo.  

                                                 
2 Nielsen, P. H. (1985). Oxidation of Sulfide and Thiosulfate and Storage of Sulfur Granules in 

Thiothrix from Activated Sludge, Water Science Technology, v.17, p.167 
* O erlenmeyer foi agitado, em uma incubadora refrigerada rotativa (Marconi, modelo MA830) a 

175rpm, durante toda a noite, sob temperatura de 30oC. 
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d) Coloração de polibetahidroxibutirato (PHB) (Jenkins et al., 1993 & WEF, 
1995)3 

 

• Reagentes:  

• Solução 1: foi dissolvido 0,3g de Sudan Black B (IV) em 100mL de etanol 60%. 

• Solução 2: foi dissolvido 0,5g de safranina O em 100mL de água destilada. 

• Procedimento: 

(i)  Uma gota do licor misto foi colocada em uma lâmina e deixada secar ao ar; 

(ii) A lâmina foi coberta com a Solução 1 por 10 minutos e adicionado mais um 

pouco da Solução 1 se a lâmina começasse a secar; 

(iii) A lâmina foi lavada rapidamente com água; 

(iv) A lâmina foi coberta com a Solução 2 por 10 segundos, lavada muito bem 

com água e seca com papel; 

(v) A lâmina foi então examinada em óleo de imersão em aumento de 1.000 

vezes com iluminação direta (e não com contraste de fase). 

• Resultado: 

Grânulos de PHB apresentaram-se intracelularmente com a coloração azul-preta, 

enquanto que o citoplasma apresentou-se com coloração rosa clara. 

 

e) Coloração de bainha (Jenkins et al., 1993 & WEF, 1995) 

 
• Reagente: foi dissolvido 0,1g de violeta cristal em 100mL de água destilada. 

• Procedimento: 

(i)  Foi misturada uma gota da amostra de lodos ativados e uma gota da solução 

de violeta cristal em uma lâmina; 

(ii) A lâmina foi coberta com uma lamínula e examinada em microscópio em 

aumento de 1.000 vezes com iluminação direta. 

• Resultado: 

As células ficaram coloridas de violeta escuro, enquanto que as bainhas ficaram 

coloridas de rosa claro. 

 

                                                 
3 Fonte: Manual of Methods for General Microbiology, R. G. E. Murray Ed., American Society for 

Microbiology, Washington, D. C., 1981 
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f) Características morfológicas dos filamentos 

 

• Procedimento: 

(i)  Foi colocada uma gota da amostra sedimentada do licor misto do sistema de 

lodos ativados em uma lâmina; 

(ii) A lâmina foi coberta com uma lamínula e examinada em microscópio em 

aumento de 1.000 vezes com iluminação direta. 

• Características observadas: 

(i)  Dimensões do filamento, em µm: diâmetro e comprimento; 

(ii) Forma do filamento: reto, dobrado, levemente curvo, enrolado, irregular; 

(iii) Localização do filamento em relação ao floco: estendendo-se da superfície 

do floco, associado ao floco, livre no líquido entre os flocos; 

(iv) Séptos celulares: presença ou ausência; 

(v) Crescimento aderido de bactérias unicelulares epifíticas à superfície do 

filamento: presença ou ausência; em caso de presença, se é pequeno ou 

substancial; 

(vi) Forma da célula: arredondada, quadrada, barra, retangular, disco, oval, 

alongada, variável; 

(vii) Tamanho da célula, em µm; 

(viii)  Ramificação: presença ou ausência; em caso de presença, se é verdadeira ou 

falsa; 

(ix) Mobilidade: presença ou ausência. 

 

Ø Resultado final da caracterização de microrganismos filamentosos: 

Após a realização de todos esses exames microscópicos, pôde-se identificar os 

microrganismos filamentosos presentes no tanque de aeração do sistema de 

lodos ativados, tratando efluente de reator anaeróbio, com auxílio da Tabela 4.3. 

Esta tabela, utilizada como ferramenta metodológica, apresenta uma breve 

descrição das características dos organismos filamentosos mais encontrados em 

sistema de lodos ativados, auxiliando na caracterização ou na possível 

identificação desses organismos. 



 

 

Tabela 4.3- Resumo da morfologia típica e características da coloração de organismos filamentosos comumente observados em lodos ativados 
MICROSCOPIA ÓTICA COMUM MICROSCOPIA DE CONTRASTE DE FASE (AUMENTO DE 1000 VEZES) 

Coloração 
de 

Neisser 

Tipo 
de 

Filamento 

Coloração 
de 

Gram 

Filamento Grânulos 

Outras 
inclusões  

Grânulos 
de 

enxofre 

Diâmetro 
do 

filamento 
(µm) 

Comprimento  
do 

filamento 
(µm) 

Forma 
do 

filamento 

Localização 
do 

filamento 

Séptos 
celulares 
evidentes 

Bainha  Crescimento 
bacteriano 
epifítico 

Forma 
da 

célula 

Tamanho 
da 

célula 
(µm) 

Observações 

S. natans - - - PHB - 1,0 – 1,4 > 500 R E + +* - Bacilo arredondado 1,4 x 2,0 Ramificação falsa* 

Tipo 1701 - - - PHB - 0,6 – 0,8 20 – 80 R,D A,E + +* ++ Bacilo arredondado 0,8 x 1,2 Sépto de difícil 
visualização 

Tipo 0041 +,V - -,+ - - 1,4 – 1,6 100 – 500 R,Lc A,E + +* ++,- Quadrado 1,4 x 1,5-2,0 Ocorre reação de Neisser + 

Tipo 0675 +,V - -,+ - - 0,8 – 1,0 50 – 150 R,Lc A + + ++,- Quadrado 1,0 x 1,0 Ocorre reação de Neisser + 

Tipo 021N - - -,+ PHB -,++ 1,0 – 2,0 50 – >500 R,Lc E + - - Barra, retângulo, 
disco 

1,0-2,0 x 1,5-2,0 Rosetas, gonídias 

Thiothrix I -,+ - -,+ PHB +,- 1,4 – 2,5 100 – >500 R,Lc E + + - Retângulo 2,0 x 3,0-5,0 Rosetas, gonídias 

Thiothrix II - - -,+ PHB +,- 0,8 – 1,4 50 – 200 R,Lc E + + - Retângulo 1,0 x 1,5 Rosetas, gonídias 

Tipo 0914 -,+ - -,+ PHB -,+ 1,0 50 – 200 R E,L + - - Quadrado 1,0 x 1,0 Grânulos de S quadrado 

Beggiatoa spp. -,+ - -,+ PHB +,- 1,2 – 3,0 100 – >500 R L* -,+ - - Retângulo 2,0 x 6,0 Movimentos flexíveis e 
suaves* 

Tipo 1851 + fraco - - - - 0,8 100 – 300 R,Lc E +,- +* -,+ Retângulo 0,8 x 1,5 Feixes de filamentos 

Tipo 0803 - - - - - 0,8 50 – 150 R E*,L + - - Retângulo 0,8 x 1,5  

Tipo 0092 - +* - - - 0,8 – 1,0 20 – 60 R,D A +,- - - Retângulo 0,8 x 1,5  

Tipo 0961 - - - - - 0,8 – 1,2 40 – 80 R E + - - Retângulo 0,8-1,4 x 2,0-4,0 Células transparentes 

M. parvicella + - + PHB - 0,8 50 – 200 En* A - - - - - Ramificação intensa  

Nocardia spp. + - + PHB - 1,0 5 - 30 I A +,- - - Variável 1,0 x 1,0-2,0 Ramificação verdadeira* 

N. limicola I + + - - - 0,8 100 En A,E - - - - -  

N. limicola II -,+ +,- - PHB - 1,2 – 1,4  100 – 200 En A,E + - - Disco, oval 1,2 x 1,0 Ramificação acidental; 
Gram e Neisser variáveis 

N. limicola III  + + - PHB - 2,0 200 – 300 En A,E + - - Disco, oval 2,0 x 1,5  

H. hydrossis - - - - - 0,5 10 – 100 R*,D E,L - +* -,+ - - Rígido (reto) 

Tipo 0581 - - - - - 0,5 – 0,8 100 – 200 En* A - - - - -  

Tipo 1863 - - -,+ - - 0,8 20 – 50 D,I E,L* + - - Bacilo oval 0,8 x 1,0-1,5 Cadeia de células 

Tipo 0411 - - - - - 0,8 50 - 150 D,I E + - - Bacilo alongado 0,8 x 2,0-4,0 Cadeia de células 

Legenda: + presença da característica ou coloração positiva  Forma do filamento: Localização do filamento: 
- ausência da característica ou coloração negativo R reto E estendendo-se da superfície do floco 
V variável D dobrado, curvo A associado ao floco 
+,- ou -,+ variável; primeiro sinal mais observado Lc levemente curvo L livre no líquido entre os flocos 
* característica chave para a identificação En enrolado 
  I irregular  

Fonte: Adaptado de Jenkins et al. (1993) & WEF (1995) 
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A quantificação das bactérias filamentosas pode ser feita de duas 

maneiras: subjetivamente ou pela estimativa da medida do comprimento total de 

filamentos estendidos. Neste trabalho, os filamentos foram avaliados subjetivamente, 

por comparação das situações em estudo. 

Na Tabela 4.4, está apresentado o esquema que pode ser utilizado para 

contagem relativa do número de organismos filamentosos presentes em um 

determinado sistema biológico. 

 

Tabela 4.4- Escala qualitativa para estimativa de microrganismos 

Valor 
Numérico 

Freqüência Descrição 

0 Nenhuma Microrganismos não observados. 

1 Rara Microrganismos raramente observados. 

2 Comum Microrganismos observados com baixa freqüência. 

3 Muito comum Microrganismos observados com elevada freqüência. 

4 Abundante Microrganismos observados predominantemente. 

Escala qualitativa comumente utilizada em microscopia microbiológica. 

 

 

4.5.2- Preparo da amostra do licor misto e da água de diluição 

A amostra do licor misto e a água de diluição foram preparadas e 

utilizadas nos ensaios de contagem das bactérias heterótrofas, desnitrificantes e 

nitrificantes, de fungos e de arqueas metanogênicas (único ensaio). 

Assim, o procedimento de preparo (mensal)  foi apresentado apenas neste 

item. 

 

• Preparo da amostra: A amostra do licor misto do tanque de aeração do sistema 

de lodos ativados foi deixada sedimentar por 10 minutos e foram coletados 10mL 

do subnadante. Essa amostra foi macerada em frasco contendo 5g de pérolas de 

vidros, sendo agitado manualmente por 20 minutos. Este preparo foi feito para 

permitir a quebra dos flocos. 

 



MATERIAL E MÉTODOS - 57 

_________________________________________________________________________ 

• Água de diluição: 

(i)  Foram misturados 2mL da solução de K2HPO4, 0,5mL da solução de 

KH2PO4 e completado o volume para 500mL com água Milli-Q;  

(ii) Foram adicionados de 18mL de água de diluição nos tubos de ensaio; 

(iii) Os tubos foram tampados com rolhas de algodão envolto em gaze; 

(iv)  Foi feita a esterilização dos tubos, em autoclave, por 20 minutos sob 

pressão de 1atm e temperatura de 120oC; 

(v)  Sob ambiente de assepsia (próximo ao bico de Bunsen), foram feitas as 

diluições necessárias, seguindo o procedimento: 

Ø Foram adicionados 2mL de amostra em um tubo de ensaio que 

continha água de diluição (18mL), obtendo-se a diluição de 10-1; 

Ø Após homogeneização do tubo com diluição de 10-1, retirou-se 

2mL, adicionando a outro tubo contendo água de diluição, obtendo-

se assim a diluição 10-2;  

Ø Esse procedimento foi seguido até obter-se todas as diluições 

desejadas e foi realizado para cada meio de cultura utilizado. 

 

4.5.3- Bactérias heterótrofas 

A maioria das bactérias presentes em sistemas de lodos ativados é 

heterótrofa (Berk & Gunderson, 1993). Essas bactérias são responsáveis pela 

degradação da matéria orgânica - um dos principais objetivos do tratamento 

biológico – e alguns gêneros auxiliam na formação do floco. 

A contagem de bactérias heterótrofas é utilizada para avaliar, de maneira 

geral, a quantidade de bactérias presente na amostra. Não se quantifica todas as 

bactérias heterótrofas presentes; apenas aquelas que crescem nas condições de 

nutrientes e pH oferecidas no meio de cultura e na temperatura e tempo de incubação 

(Ceballos, 2001a). 

A estimativa dessas bactérias foi feita, seguindo um dos métodos 

descritos em Villas Bôas (1999). O método utilizado foi a contagem padrão de 

bactérias heterótrofas, PCA (Plate Count Agar), em placas contendo ágar nutriente. 
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• Meio de cultura (PCA): Foram dissolvidos, em um bécker, 3,0g de meio ágar 

para contagem padrão (nutrient agar) e o volume completado para 150mL com 

água Milli-Q, conforme recomendação do fabricante (Merck). Este material foi 

aquecido no microondas para completa solubilização. 

• Procedimento: Foi realizada semeadura em superfície. 

(i)  Foram adicionados 15mL do meio de cultura em cada tubo de ensaio, 

sendo utilizado apenas um tubo para cada diluição; 

(ii) Foi feita a esterilização dos tubos e placas Petri (mesmo número de 

tubos), em autoclave, por 20 minutos sob pressão de 1atm e temperatura 

de 120oC; 

(iii) Os tubos de ensaio foram deixados em banho-maria, a 45oC, para manter 

o ágar nutriente solubilizado; 

(iv)  Cada placa foi entreaberta e adicionado o conteúdo de um tubo, sob 

ambiente de assepsia; 

(v)  Após período suficiente para início da solidificação do meio, foi 

adicionado 1mL de amostra previamente diluída; 

(vi) As placas foram imediatamente homogeneizadas com movimentos 

manuais circulares; 

(vii)  As placas foram incubadas a 30oC e foram invertidas, após 24 horas 

(solidificação completa do meio). O período de incubação foi de 72 

horas. 

• Resultado: 

(i)  Após a incubação, foi contado o número de unidades formadoras de 

colônias, com auxílio de um contador de colônias, das placas cujas 

diluições apresentavam entre 30 e 300 colônias; 

(ii) O número de colônias contadas foi multiplicado pelo inverso da diluição 

utilizada da placa correspondente; 

(iii) Foi calculada a média aritmética dos valores obtidos nas diferentes 

diluições; 

(iv)  Os resultados foram expressos em unidades formadoras de colônia por 

mL (UFC/mL). 
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4.5.4- Bactérias desnitrificantes 

O Número Mais Provável (NMP) de bactérias desnitrificantes foi 

estimado, seguindo o método descrito por Tiedje (1984), adaptando-o para amostras 

de esgoto sanitário, pois o método foi desenvolvido para amostras de solo.  

• Meio de cultura: Foram dissolvidos, em um bécker, 2g de meio nutriente 

genérico (nutrient broth - Acumedia) e 0,107g de NaNO3 e o volume completado 

para 250mL com água Milli-Q.  

• Procedimento:  

(i)  Foram adicionados 4,5mL do meio de cultura em cada tubo de ensaio, 

sendo utilizados 5 tubos para cada diluição; 

(ii) Os tubos foram tampados com rolhas de algodão envolto em gaze; 

(iii) Foi feita a esterilização dos tubos, em autoclave, por 20 minutos sob 

pressão de 1atm e temperatura de 120oC; 

(iv)  Foi adicionado 0,5mL de amostra previamente diluída, sob ambiente de 

assepsia, em cada tubo de ensaio contendo o meio de cultura. Esse 

procedimento foi realizado para cada diluição utilizada; 

(v)  Os tubos foram vedados com rolhas de borracha e incubados a 30oC, 

durante 15 dias.  

• Solução-teste: foi dissolvido 0,2g de difenilamina [(C6H5)2NH] em 100mL de 

ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado. A solução foi armazenada em frasco 

escuro, sob refrigeração. 

• Determinação de nitrato remanescente após incubação: 

Após a retirada do material incubado, foram feitos testes para verificar se 

o nitrato tinha sido consumido. 

(i)  De cada diluição, foram testados os 5 tubos separadamente; 

(ii) Foi retirada septicamente uma alíquota de 0,5mL de cada tubo e colocada 

em um pequeno tubo; 

(iii) Neste pequeno tubo, adicionou-se 2 a 3 gotas da solução de difenilamina 

(a reação é muito rápida). 

• Resultado: 

Após a adição da solução-teste nos tubos com turvação, ausência de coloração 

indica consumo de nitrato e possível presença de bactérias desnitrificantes 
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(resultado positivo) e, coloração azul significa que há nitrato remanescente e, 

portanto, não houve desnitrificação (resultado negativo). Dos tubos positivos foi 

feita manutenção e isolamento das cepas desnitrificantes. 

• NMP:  

A contagem do NMP de bactérias desnitrificantes foi feita com a combinação 

das respostas positivas (consumo de nitrato), utilizando a Tabela Padrão de 

Probabilidade (Alexander, 1984). 

 

4.5.5- Bactérias nitrificantes 

A estimativa do Número Mais Provável (NMP) de bactérias nitrificantes 

foi realizada segundo método descrito por Schmidt & Belser (1984), adaptando-o 

para amostras de esgoto sanitário, visto que o método foi desenvolvido para amostras 

de solo. 

O processo de nitrificação, conforme explanado anteriormente (capítulo 

3), ocorre em duas etapas: a nitritação e a nitratação. A nitritação é a formação de 

nitrito após consumo do nitrogênio amoniacal, pelas bactérias oxidadoras de amônia, 

enquanto que a nitratação é a formação de nitrato após consumo do nitrito, pelas 

bactérias oxidadoras de nitrito.  

Assim, a determinação do NMP das bactérias nitrificantes foi realizada 

também em duas etapas: o NMP das bactérias oxidadoras de amônia e o NMP das 

bactérias oxidadoras de nitrito. 

 

4.5.5.1- Bactérias oxidadoras de amônia 

• Preparo do meio de cultura: O meio de cultura foi preparado, em um bécker, 

com as soluções listadas na Tabela 4.5, completando o volume para 500mL, com 

água Milli-Q. 

• Correção do pH: Após o preparo, o pH do meio foi corrigido com gotas do 

sobrenadante da solução supersaturada de Na2CO3 para valor aproximadamente 

igual a 7,5. 

• Procedimento: 

(i)  Foram adicionados 9mL do meio de cultura em cada tubo de ensaio, 

sendo utilizados 5 tubos para cada diluição; 
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Tabela 4.5- Soluções estoque para o preparo do meio de cultura para bactérias 

nitrificantes oxidadoras de amônia 

Constituinte químico Concentração da solução 
estoque (g/100mL) 

Volume da solução estoque 
para 500mL de meio (mL) 

(NH4)2SO4 5,0 0,094/mg.L-1 de N-NH4 
no reator* 

CaCl2.2H2O 1,34 0,5 

MgSO4.7H2O 4,0 0,5 

Azul de bromotimol 0,04 0,5 

KH2PO4 (0,2M) 2,72 3,75 

Ferro quelante  0,5 

FeSO4.7H2O 0,246  

EDTA dissódio 0,331  

Elementos traço  0,5 

NaMoO4.2H2O 0,01  

MnCl2 0,02  

CoCl2.6H2O 0,0002  

ZnSO4.7H2O 0,01  

CuSO4.5H2O 0,002  

Fonte: Adaptado de Schmidt & Belser (1984) 

* O volume de (NH4)2SO4 depende da concentração de nitrogênio amoniacal (N-NH4) no reator. Esse 
valor foi calculado estequiometricamente. 
 

 

(ii) Foi adicionada quantidade mínima de CaCO3, em cada tubo de ensaio, 

para tamponar a solução. Periodicamente os tubos eram agitados para a 

correção do pH; 

(iii) Foram  adicionadas 5 espumas cúbicas de poliuretano de 0,5cm de aresta 

em cada tudo. A colocação de espumas deve-se ao fato que as bactérias 

nitrificantes oxidadoras de amônia possuem a tendência de aderir a meios 

suportes devido à liberação de polímeros extracelulares (Hagopian & 

Riley, 1998); 

(iv)  Os tubos foram tampados com rolhas de algodão envolto em gaze; 
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(v)  Foi feita a esterilização dos tubos, em autoclave, por 20 minutos sob 

pressão de 1atm e temperatura de 120oC; 

(vi) Foi adicionado 1mL de amostra previamente diluída, sob condição de 

assepsia, em cada tubo de ensaio contendo o meio de cultura. Esse 

procedimento foi realizado para cada diluição utilizada; 

(vii)  Os tubos foram incubados a 30oC, durante 30 dias. 

• Soluções-teste: 

(i)  Solução 1: foi dissolvido 0,5g de sulfanilamida em 100mL de ácido 

clorídrico (HCl) 2,4N. A solução foi armazenada em frasco escuro, sob 

refrigeração; 

(ii) Solução 2: foi dissolvido 0,3g de N-naftil-etilenodiamina hidrocloreto em 

100mL de ácido clorídrico (HCl) 0,12N. A solução foi armazenada em 

frasco escuro, sob refrigeração. 

• Determinação de nitrito após incubação: 

Após a retirada do material incubado, foram feitos testes para verificar se 

o nitrogênio amoniacal tinha sido consumido. 

(i)  De cada diluição, foram testados os 5 tubos separadamente; 

(ii) Foi retirada septicamente uma alíquota de 0,5mL de cada tubo e colocada 

em um pequeno tubo; 

(iii) Neste pequeno tubo, adicionou-se 2 a 3 gotas da Solução 1 e, em 

seguida, 2 a 3 gotas da Solução 2.  

• Resultado: 

Após a adição das soluções 1 e 2, a coloração de rosa a vermelho significa 

presença de nitrito e, portanto, pode haver a presença de bactérias oxidadoras de 

amônia (resultado positivo). Dos tubos positivos foi feita manutenção e 

isolamento das cepas nitritantes.  

 

4.5.5.2- Bactérias oxidadoras de nitrito 

• Preparo do meio de cultura: O meio de cultura foi preparado, em um bécker, 

com as soluções listadas na Tabela 4.6, completando o volume para 500mL, com 

água Milli-Q. 
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• Correção do pH: Após o preparo, o pH do meio foi corrigido com gotas do 

sobrenadante da solução supersaturada de Na2CO3 para valores compreendidos 

entre 7,2 e 7,5. 

• Procedimento: descrito no item 4.5.5.1.  

• Soluções-teste: descritas no item 4.5.5.1.  

• Determinação de nitrato após incubação: descrita no item 4.5.5.1. 

• Resultado: 

Após a adição das soluções 1 e 2, ausência de coloração significa que o nitrito 

foi consumido e, portanto, pode haver a presença de bactérias oxidadoras de 

nitrito (resultado positivo) e a coloração rosa significa presença de nitrito e, 

portanto, o resultado é negativo para presença dessas bactérias. Dos tubos 

positivos foi feita manutenção e isolamento das cepas nitratantes. 

 

Tabela 4.6- Soluções estoque para o preparo do meio de cultura para bactérias 

nitrificantes oxidadoras de nitrito 

Constituinte químico Concentração da solução 
estoque (g/100mL) 

Volume da solução estoque 
para 500mL de meio (mL) 

NaNO2 0,69 0,5 

CaCl2.2H2O 1,34 0,5 

MgSO4.7H2O 4,0 2,5 

K2HPO4 (0,2M) 3,48 2,0 

KH2PO4 (0,2M) 2,72 0,5 

Ferro quelante  0,5 

FeSO4.7H2O 0,246  

EDTA dissódio 0,331  

Elementos traço  0,5 

NaMoO4.2H2O 0,01  

MnCl2 0,02  

CoCl2.6H2O 0,0002  

ZnSO4.7H2O 0,01  

CuSO4.5H2O 0,002  

Fonte: Schmidt & Belser (1984)  
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4.5.6- Isolamento e manutenção de culturas de bactérias nitrificantes e 

desnitrificantes 

 

Bactérias nitrificantes: O procedimento para o isolamento e a manutenção das 

cepas de bactérias nitrificantes oxidadoras de amônia e oxidadoras de nitrito foi feito 

seguindo os passos descritos a seguir. 

 

• Meio de cultura sólido: Foi usado o mesmo meio de cultura e procedimento de 

preparação utilizados na determinação do NMP das bactérias nitrificantes 

oxidadoras de amônia e nitrificantes oxidadoras de nitrito, sendo adicionado 13g 

de ágar (agar-agar, Merck) por litro de meio de cultura, para desenvolvimento 

das colônias nas placas Petri, seguindo a recomendação do fabricante. 

• Procedimento:  

Ø Etapa 1: Isolamento das culturas  

(i)  Foram adicionados 15mL do meio de cultura em cada tubo de ensaio, 

sendo utilizado dois tubos para cada diluição positiva; 

(ii) Foi feita a esterilização dos tubos e placas Petri (mesmo número de tubos), 

em autoclave, por 20 minutos sob pressão de 1atm e temperatura de 

120oC; 

(iii) Os tubos de ensaio foram deixados em banho-maria, a 45oC, para manter o 

ágar solubilizado; 

(iv)  Cada placa foi entreaberta e adicionado o conteúdo de um tubo, sob 

condição de assepsia; 

(v)  Após período suficiente para início da solidificação do meio de cultura, 

foram adicionados 2mL da amostra do tubo positivo. As placas foram 

imediatamente homogeneizadas com movimentos manuais circulares; 

(vi) As placas foram incubadas a 30oC e foram invertidas, após 24 horas 

(solidificação completa do meio). As placas foram mantidas na 

incubadora, durante período suficiente para crescimento das colônias 

(cerca de 15 dias); 

(vii)  Após a incubação, foram verificadas visualmente as morfologias das 

colônias desenvolvidas; 
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(viii)  Foi retirada uma colônia de cada morfologia observada, com alça de 

platina, e colocada em um tubo de ensaio, contendo 9mL de meio de 

cultura para bactérias nitrificantes (oxidadoras de amônia ou oxidadoras de 

nitrito). Foi utilizado um tubo para cada morfologia; 

(ix)  Os tubos foram incubados a 30oC, durante 30 dias; 

(x)  Após período de incubação, foram adicionadas as soluções-teste para 

verificar se a colônia pinçada era realmente pertencente ao grupo das 

bactérias nitrificantes em estudo (oxidadoras de amônia ou oxidadoras de 

nitrito); 

Ø Etapa 2: Obtenção de culturas purificadas 

(xi) A purificação das culturas foi conseguida pela realização de repicagens 

sucessivas em meio sólido (procedimento descrito na Etapa 1); 

Ø Etapa 3: Manutenção das culturas purificadas  

(xii)  Foi retirado 1mL de cada tubo positivo do passo (xi) e adicionado a um 

tubo de ensaio contendo meio de cultura líquido para bactérias oxidadoras 

de amônia ou oxidadoras de nitrito; 

(xiii)  Os tubos de ensaio foram incubados a 30oC, durante 30 dias. 

• Microscopia das culturas purificadas: 

(i)  Foi colocado 0,5mL da cultura em um microtubo de polipropileno estéril 

que foi então centrifugado durante 5 minutos a 3.000rpm. No caso das 

bactérias nitrificantes oxidadoras de amônia, 0,5mL foi recolhido após as 

espumas serem espremidas; 

(ii) A lâmina foi preparada, com ágar 2% estéril, e deixada secar por 1 minuto; 

(iii) Foi retirado o subnadante do microtubo com uma seringa estéril e 

colocado sobre a lâmina, que foi recoberta por lamínula; 

(iv)  A lâmina foi então examinada em microscopia de contraste de fase em 

aumento de 1.000 vezes para identificação da morfologia das células 

microbianas. 

 

Bactérias desnitrificantes: O procedimento para o isolamento e a manutenção das 

cepas de bactérias desnitrificantes é semelhante ao descrito para as bactérias 

nitrificantes, diferenciando a partir do passos (v) da Etapa 1, descrito a seguir. 
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• Meio de cultura sólido: Foram adicionados 13g ágar/L de meio de cultura. 

• Procedimento:  

Ø Etapa 1: Isolamento das cepas desnitrificantes 

(i)  Foram adicionados 15mL do meio de cultura sólido em cada tubo de 

ensaio, sendo utilizado dois tubos para cada diluição positiva; 

(ii) Foi feita a esterilização dos tubos e placas Petri (mesmo número de tubos), 

em autoclave, por 20 minutos sob pressão de 1atm e temperatura de 

120oC; 

(iii) Os tubos de ensaio foram deixados em banho-maria, a 45oC, para manter o 

ágar solubilizado; 

(iv)  Cada placa foi entreaberta e adicionado o conteúdo de um tubo, sob 

condições de assepsia; 

(v)  Após período suficiente para início da solidificação do meio, foi retirada 

amostra de um tubo positivo de maior diluição, com alça de platina, 

espalhando-a na superfície do meio de cultura; 

(vi) As placas foram incubadas a 30oC, durante período suficiente para 

crescimento das colônias (cerca de 7 dias); 

(vii)  Após a incubação, foram verificadas visualmente as morfologias das 

colônias desenvolvidas; 

(viii)  Foi retirada uma colônia de cada morfologia observada, com alça de 

platina, e colocada em um tubo de ensaio, contendo 4,5mL de meio de 

cultura líquido para bactérias desnitrificantes. Foi utilizado um tubo para 

cada morfologia; 

(ix)  Os tubos foram incubados a 30oC, durante 15 dias; 

(x)  Após período de incubação, adicionou-se a solução-teste para verificar se a 

colônia pinçada era realmente pertencente ao grupo das bactérias 

desnitrificantes; 

Ø Etapa 2: Obtenção de culturas purificadas 

(xi) A purificação das culturas foi conseguida pela realização de repicagens 

sucessivas em meio sólido (procedimento descrito na Etapa 1); 
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Ø Etapa 3: Manutenção das culturas purificadas  

(xii)  Foi retirado 0,5mL de cada tubo positivo do passo (xi) e adicionado a um 

tubo de ensaio contendo meio de cultura líquido para bactérias 

desnitrificantes; 

(xiii)  Os tubos de ensaio foram incubados a 30oC, durante 15 dias; 

• Microscopia das culturas purificadas: 

(i)  Foi colocado 0,5mL da cultura em um microtubo de polipropileno estéril 

que foi então centrifugado durante 5 minutos a 3.000rpm; 

(v)  A lâmina foi preparada, com ágar 2% estéril, e deixada secar por 1 minuto; 

(vi) Foi retirado o subnadante do microtubo com uma seringa estéril e 

colocado sobre a lâmina, que foi recoberta por lamínula; 

(vii)  A lâmina foi então examinada em microscopia de contraste de fase em 

aumento de 1.000 vezes para identificação da morfologia das células 

microbianas. 

 

4.5.7- Fungos 

A contagem de fungos foi feita com a utilização do meio de cultura 

Sabouraud dextrose ágar, que é específico para desenvolvimento de bolores e 

leveduras. 

 

• Meio de cultura: Foram dissolvidos, em um bécker, 9,75g de meio Sabouraud 

4% dextrose ágar e o volume completado para 150mL com água Milli-Q, 

conforme recomendação do fabricante (Merck). Este material foi aquecido no 

microondas, em banho-maria, para completa solubilização. 

• Procedimento: semelhante ao descrito no item 4.5.3. 

• Resultado: semelhante ao descrito no item 4.5.3.  

 

4.5.8- Protozoários e metazoários  

• Procedimento: 

(i)  Foi colocada uma gota da amostra sedimentada do licor misto do tanque 

de aeração do sistema de lodos ativados em uma lâmina; 
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(ii) A lâmina foi coberta com uma lamínula e examinada em microscópio em 

aumento de 40 e 200 vezes com iluminação direta. Foi observada apenas 

uma lâmina por amostra, sendo varrido todos os seus campos; 

(iii) No aumento de 40 vezes, foi observado o aspecto geral do floco: estrutura 

(compacto/aberto), forma (redondo/irregular/dendítrico), consistência 

(robusto/fraco) e tamanho (porcentual maior que 25µm); 

(iv) No aumento de 200 vezes, foi observada a presença microrganismos 

pertencentes ao Filo Protozoa (Classe Mastigophora – flagelados; Classe 

Ciliata - ciliados livres e fixos; Classe Sarcodina  - rizópodes: amebas e 

tecamebas) e ao Filo Metazoa (Classe Rotífera – rotíferos; Classe 

Nematoda – vermes; Classe Anelida - anelídeos); 

(v) As referências bibliográficas consultadas para comparação e identificação 

dos microrganismos foram Eikelboom (2000), APHA (1995), WEF 

(1995), CETESB (1989) e Curds (1969), que fornecem características 

morfológicas dos microrganismos. 

• Quantidade estimada: A quantificação de protozoários e metazoários foi feita 

subjetivamente, por comparação das situações em estudo, utilizando a escala de 

contagem exibida na Tabela 4.4.  

 

4.5.9- Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Os exames microbiológicos do licor misto, pela microscopia eletrônica 

de varredura, foram realizados no aparelho da marca ZEISS, modelo DSM-960 em 

10 a 20keV e fotografadas com um vídeo processador de cópias (Mitsubishi), com 

chapa fotográfica (Fuji) CK 100-S. 

As amostras foram submetidas a tratamento prévio à observação 

microscópica, que constou das seguintes fases: fixação, desidratação e secagem. Esse 

procedimento foi desenvolvido por Nation (1993)4 e modificado por Araújo (1995). 

Inicialmente as amostras sedimentadas foram colocadas em pequenos 

tubos de vidro, onde receberam o tratamento. As amostras foram fixadas em solução 

                                                 
4 Nation, J. A. (1983). A New Method Using Hexamethyldisilazane for Preparation of Soft Tissues for 

Scanning Electron Microscopy. Stain Technology, 58 (6), 347-351. 
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glutaraldeído (Reatec) 2,5% em tampão fosfato 0,1M (pH = 7,3) por período de 12 

horas, sob temperatura de 4oC.  

Após a fixação, as amostras foram submetidas a três lavagem com 

tampão fosfato gelado 0,1M (pH = 7,3) por 10 minutos. Em seguida, as amostras 

foram desidratadas em uma série gradativa de álcoois de diversas concentrações 

(volume/volume): 50; 70; 80; 90; 95 e 100%. As amostras permaneceram por 10 

minutos em cada concentração de álcool. A desidratação em álcool 100% foi 

realizada duas vezes. 

Após o procedimento de desidratação, as amostras foram secas com 

HMDS (hexametildisilazane) (Sigma). Foi adicionada quantidade mínima (menos de 

0,5mL) de HMDS sobre as amostras por 30 segundos. As amostras foram então secas 

em estufa a 55oC por 2 horas para volatilização do HMDS e completa secagem do 

material, de modo a não causar problema quando receber a cobertura de ouro. 

Na etapa seguinte do preparo, as amostras foram coladas em suportes 

específicos de alumínio, com a utilização de esmalte incolor para unhas.  

Após o preparo das amostras, estas foram levadas ao Laboratório de 

Microscopia e Análise do Instituto de Física da USP para serem cobertas com ouro 

(99,99%), em um metalizador (SDC-050 Balzers). 

As amostras foram então observadas sob microscopia eletrônica de 

varredura realizada em diversos aumentos, que variaram de 300 a 5.000x. 

 

4.5.10- NMP de arqueas metanogênicas  

O objetivo do ensaio do Número Mais Provável de arqueas 

metanogênicas foi de verificar se esses microrganismos anaeróbios eram capazes de 

sobreviver no reator aeróbio, alimentado por efluente anaeróbio, e estimar sua 

quantidade. 

O método do NMP de arqueas metanogênicas foi adaptado pelo 

Laboratório de Processos Biológicos, Universidade de São Paulo, São Carlos (SP), 

para ser utilizado na avaliação da comunidade de anaeróbios estritos em amostras de 

biorreatores, resíduos e ambientais (Dubourguier, 1987; Vazoller, 1995 e Sakamoto, 

1996 apud Fatibello, 2000). 
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A estimativa do NMP de arqueas metanogênicas foi realizada com 

utilização de apenas uma fonte de carbono: o acetato (20mM). A escolha desta fonte 

de carbono foi fundamentada nos fatos que não há considerável contribuição de 

ácidos orgânicos para o tanque de aeração e que o acetato é a principal fonte de 

carbono utilizada por arqueas metanogênicas. 

O crescimento dos microrganismos foi avaliado pela produção de metano 

e presença de células fluorescentes em exame microscópico, após incubação do lodo 

do tanque de aeração.  

A contagem do NMP foi feita com a combinação das respostas positivas 

(produção de metano), utilizando a Tabela Padrão de Probabilidade (Alexander, 

1984). 

Foram utilizados frascos de 30mL, com volume final de fase líquida de 

10mL, que foram incubados a 30oC, durante 30 dias. As diluições utilizadas variaram 

de 100 a 10-5 e foram feitas em quintuplicata.  

  Em cada frasco foram adicionados: 8,5mL meio basal Zinder; 0,1mL de 

solução de bicarbonato de sódio 10% m/v; 0,1mL de solução de vitaminas; 0,1mL de 

solução redutora de sulfeto de  sódio 5% m/v; 0,2mL de solução de acetato de sódio 

2M e inoculados com 1mL de lodo do tanque de aeração, cujos flocos haviam sido 

desfeitos em frasco contendo 10mL de lodo e 5g de pérolas de vidros, que foi agitado 

manualmente por 20 minutos. 

A preparação e composição das soluções utilizadas foram 

detalhadamente descritas por Fatibello (2000). 

Durante a adição do meio basal Zinder, das soluções (bicarbonato, 

vitaminas, acetato e redutora) e do inóculo, foi fluxionado simultaneamente N2/CO2 

nos frascos para então serem fechados com batoque de borracha de butila e lacrados 

com selo de alumínio. 

A incubação foi realizada em incubadora estática com temperatura 

controlada a 30+1oC, durante 30 dias. Após esse período, foi quantificada a produção 

de metano (na fase gasosa) e, em seguida, feito exame microscópico dos frascos 

positivos, ou seja, nos frascos em que foi verificada produção de metano. 

Para quantificação da produção de metano, amostras gasosas de 0,5mL 

foram analisadas em cromatógrafo Gow-Mac, equipado com detector de 
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condutividade térmica (series 150) e colunas Porapak-T (de referência) e Porapak-Q 

(de análise), ambas com comprimento de 2,0m e diâmetro interno de ¼”. O gás de 

arraste utilizado foi o hidrogênio com vazão de 60mL/min e corrente de 150mA e o 

forno foi operado a 50oC. Associado ao cromatógrafo, foi utilizado o integrador HP-

3395 Integrator. 

 

4.6- Atividade metanogênica específica (AME) 
Neste trabalho, a atividade metanogênica específica foi utilizada para 

verificar a quantidade de metano produzido pelos microrganismos anaeróbios 

presentes no tanque de aeração, quando submetidos a condições ideais de crescimento, 

supondo que esses microrganismos sobreviveram no ambiente aeróbio. 

O ensaio de atividade metanogênica específica do lodo, com amostra do 

tanque de aeração, foi realizado seguindo método de De Zeeuw, modificado por Araújo 

(1995). 

Foi considerada a hipótese que, se houvesse produção de metano, esta 

seria realizada pela população metanogênica predominante. Segundo Zehnder et al. 

(1982)5 apud Araújo (1995), a população metanogênica acetoclástica é a 

predominante na digestão anaeróbia, sendo responsável por cerca de 72% da 

produção de metano. Desta maneira, a única fonte de carbono utilizada na medida da 

atividade metanogênica foi o acetato. 

Para realização do ensaio, seguiu-se o procedimento descrito por 

Dubourguier (1987) apud Vazoller (1989). Este método consiste na determinação, 

por cromatografia gasosa, da concentração de metano produzido no headspace dos 

frascos-reatores. 

As amostras foram analisadas nos equipamentos descritos no item 4.5.10. 
 

• Procedimento: 

(i)  O ensaio foi realizado em dois frascos: o frasco-reator e o frasco-controle, 

no qual não foi colocada fonte de carbono. A utilização do frasco-controle 

serve para se ter idéia da atividade do lodo em relação à reserva de substrato 

endógeno; 

                                                 
5 Zehnder, A. J. B.; INGVORSEN, K. & MARTI, T. (1982). Microbiology of Methane Bacteria, in: 

Anaerobic Digestion, (1981) Hughes et al. eds., Elsevier Biomedical Press, p.45-68 
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(ii) O volume do headspace de cada frasco foi determinado pela diferença entre 

seus pesos quando cheios de água e de seus pesos quando com a amostra, 

considerando a densidade do lodo igual a da água: 

Vheadspace = peso do frasco com água – peso do frasco com a amostra 

(iii) Descartou-se a água e, nos frascos vazios, adicionou-se 195mL do licor 

misto do tanque de aeração em cada um; 

(iv) Os frascos foram deixados na estufa a 30oC por aproximadamente 15 horas; 

(v)  Foram adicionados, a cada frasco, 2mL da solução de nutrientes e 0,2mL da 

solução traço de metais (Tabelas 4.7 e 4.8); 

 

Tabela 4.7- Composição da solução de nutrientes 

Composto Concentração (mg/L) 

(NH4)2.SO4 13,6 

NH4.Cl 73,6 

KH2PO4 13,6 

Fonte: De Zeeuw (1984)6 apud Penna (1994) 

 

Tabela 4.8- Composição da solução traço de metais 

Composto Concentração (mg/L) 

H3PO3 (solução saturada) 1mL (em volume) 

FeCl2.4H2O 2.000 

ZnCl2 50 

MnCl2.4H2O 500 

CuCl2.2H2O 30 

(NH4)6.Mo7O24. 4H2O 50 

AlCl3.6H2O 50 

CoCl3.6H2O 2.000 

HCl (concentrado) 1mL (em volume) 

Fonte: Zehnder (1976) apud De Zeeuw (1984) apud Penna (1994) 

                                                 
6 De Zeeuw, W. J. (1984). Acclimatization of Anaerobic Sludge for UASB-Reactor Start Up. Doctoral 

Thesis. Agricultural University Wageningen, The Netherlands, 157p. 



MATERIAL E MÉTODOS - 73 

_________________________________________________________________________ 

(vi) Não foi preciso ajustar o pH, pois já era 7,0. Caso fosse necessário, o 

mesmo poderia ser ajustado com hidróxido de sódio ou ácido clorídrico; 

(vii) Foram adicionados 2mL de acetato de sódio 2,0M apenas no frasco-reator e 

assim a concentração final de acetato foi de 20mM; 

(viii)  Nitrogênio gasoso puro foi fluxionado por 5 minutos em cada frasco, para 

criação de atmosfera contendo praticamente apenas nitrogênio no 

headspace, sendo os frascos vedados com tampa de borracha e rosca de 

alumínio, imediatamente após esse tempo; 

(ix) Os frascos foram levados à incubadora refrigerada rotativa (Marconi, 

modelo MA830) a 175rpm, sob temperatura de 30oC, iniciando-se o 

monitoramento da produção de metano; 

(x)  Antes de cada amostragem, foi colocada uma agulha, através da tampa de 

borracha, para que despressurização do frasco, ficando a pressão interna 

igual à atmosférica. Este procedimento foi seguido porque a curva de 

calibração de metano, que relacionava o volume de metano com a área 

fornecida pelos cromatogramas, tinha sido feita sob pressão atmosférica; 

(xi) As amostras do biogás foram coletadas dos frascos por seringa de vidro de 

1mL, com trava de pressão para gases. Antes das coletas, a seringa foi 

submetida à lavagem, retirando-se e introduzindo-se o gás produzido no 

frasco por três vezes, antes da injeção da amostra gasosa, no cromatógrafo. 

Em seguida, foi coletado, de cada frasco, 0,5mL do biogás que foi injetado 

no cromatógrafo, para análise de sua composição; 

(xii) A concentração de SSV foi determinada no início e no fim do ensaio. A 

média entre esses valores foi utilizada na determinação da atividade 

metanogênica específica. 

• Cálculo da atividade metanogênica específica: 

(i)  A medida da atividade metanogênica específica é expressa geralmente em 

termos de gDQO-CH4/gSSV.dia (massa de DQO convertida em metano por 

massa de SSV por dia); 

(ii) A curva de calibração de metano foi construída a partir das áreas obtidas no 

integrador, com a injeção de diferentes volumes de metano puro. Por 

regressão linear, obteve-se a equação da reta (y = ax + b), em que y 
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representa a área do cromatograma e x representa o volume de metano. A 

curva de calibração utilizada nesse ensaio (equação 4.1) foi determinada sob 

pressão atmosférica (em São Carlos, pressão = 0,9atm) e temperatura de 

30oC: 

26,479

721.5Área
)L(V 4

4

CH
CH

+
=µ  (4.1) 

(iii) O volume de metano foi determinado para cada valor da área 

cromatográfica de metano, obtida ao longo do tempo, com a utilização da 

curva de calibração; 

(iv) Obteve-se assim o volume de metano presente em cada amostra, ou seja, em 

0,5mL, que foi o volume de biogás injetado. Cada um desses valores foi 

convertido para o volume de metano contido no headspace de cada frasco, 

utilizando a equação que segue: 

)injetada amostra(

)headspace(  )injetada amostra(CH
)headspace(CH V

V xV
V 4

4
=  (4.2) 

(v)  Antes de cada retirada de amostra, era feita purga do biogás contido no 

frascos para deixar as pressões internas iguais à atmosférica. Por isso 

utilizou-se a quantidade acumulada de metano para cálculo da AME. Fez-se 

um gráfico com os valores do volume de metano produzido acumulado 

(eixo Y) em função do tempo (eixo X). Tomou-se da curva os pontos 

correspondentes ao trecho retilíneo de maior inclinação – maior taxa de 

produção de metano por tempo. Por regressão linear desses pontos, obteve-

se o coeficiente angular que representa a atividade metanogênica da amostra 

em estudo, em mLCH4/dia; 

(vi) Sabe-se que teoricamente 1 mol de metano é produzido, enquanto  2 mols 

de O2 são degradados, como pode ser visto a seguir: 

CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O 

(16g) + (64g) (44g) + (36g) 

 

1 mol CH4 produzido 64g DQO degradada 

x’ = 0,015625 mol 1g DQO degradada 
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1 mol CH4 produzido 22,4L (CNTP: P = 1atm; T = 0oC) 

0,015625 mol  x’’ = 0,350L 

 

Porém, nas condições de trabalho, a pressão e a temperatura tinham valores 

aproximados de 0,9atm e 30oC (303K), respectivamente. Aplicando esses 

valores na equação de Clayperon (equação 4.3), obteve-se o volume de 1 

mol de metano. 

 

nRTPV =   (4.3) 

L6,27V
)atm(9,0

303x)K.mol.L.atm(082,0x)mol(1

P

T.R.n
V

11
=⇒==

−−
 

 

1 mol CH4 produzido 27,6L (P = 0,9atm; T = 30oC) 

0,015625 mol  x’’’ = 0,431L 

 

Assim, conforme demonstrado, 431mL de metano são produzidos para cada 

1g de DQO degradada, nas condições locais do trabalho.  

(vii) Dividindo-se a atividade metanogênica em termos de mLCH4/dia por 

350mL de metano (igual 1g de DQO removida e convertida em metano), 

obteve-se a atividade metanogênica em termos de gDQO-CH4/dia; 

(viii)  Por fim, dividiu-se o valor da atividade metanogênica pelo valor médio da 

biomassa, ou seja, média entre a massa de lodo inicial e final do período de 

incubação (gSSV), obtendo-se a atividade metanogênica específica. Esse 

procedimento foi realizado para o frasco-controle e o frasco com o acetato 

(frasco-reator). Subtraiu-se o valor obtido no frasco-controle do valor obtido 

no frasco-reator e determinou-se assim a atividade metanogênica específica 

da amostra. 

 

4.7- Ensaio hidrodinâmico do sistema de lodos ativados 

4.7.1- Generalidades 

A realização de estudo hidrodinâmico do fluxo de um reator é capaz de 

determinar o grau de mistura, fração de volume morto e a existência de caminhos 
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preferenciais, porém um dos resultados mais importantes é a verificação do tempo de 

detenção hidráulica real, que auxilia de forma significativa no conhecimento do 

modelo cinético. 

A realização deste ensaio teve como objetivo avaliar o comportamento e 

verificar a existência de anomalias no escoamento do tanque de aeração do sistema 

de lodos ativados. 

Segundo Nardi et al. (1997), estudos detalhados sobre os mecanismos 

hidráulicos em reatores biológicos utilizados no tratamento de águas residuárias 

permitem detectar problemas associados a falhas de projeto e de operação, além de 

permitir a obtenção de modelos que representem o escoamento. 

Além disso, como a eficiência e o desempenho de reatores estão 

relacionados com as características de seu escoamento, foi realizado, no tanque de 

aeração, estudo hidrodinâmico por meio de testes de estímulo e resposta, utilizando-

se traçador. Com este estudo, foi determinada a Distribuição do Tempo de 

Residência (DTR) do esgoto no tanque de aeração e assim obteve-se o grau de 

mistura no reator e a fração de volume morto.  

São diversos os materiais que podem ser utilizados como traçadores em 

sistemas biológicos, dentre os quais Nardi (1997) enumera: soluções de sais, ácidos 

ou bases, açúcares, solventes orgânicos, isótopos radioativos e corantes. 

O emprego de sais como traçador pode ser inadequado se o sal for 

nutriente para a biomassa. Entretanto Grobicki & Stuckey (1992) relatam que cloreto 

de lítio pode ser convenientemente utilizado em biorreatores, visto que o lítio não é 

absorvido pelas partículas de lodo e não é utilizado pelos microrganismos como 

nutriente. Esta afirmação foi confirmada pelo fato de 99,4% do lítio adicionado ao 

reator ter sido recuperado no efluente. 

 

 
4.7.2- Método utilizado no experimento 

O experimento para estudo da distribuição do tempo de residência foi 

realizado com injeção do traçador, a partir de uma entrada em pulso.  

Previamente à injeção do traçador, amostra do esgoto anaeróbio afluente 

ao sistema foi coletado para confirmar a ausência de lítio na alimentação do reator. 
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Uma injeção rápida de 50mL de cloreto de lítio (solução com 

concentração de 4.674mgLi/L) foi colocada na entrada do tanque de aeração, usando 

uma proveta. 

Geralmente o tempo utilizado em ensaios hidrodinâmicos é superior a 

três vezes o tempo de detenção hidráulica do reator, na ocasião do estudo. No 

presente trabalho, o tempo do ensaio foi de 19 horas, ou seja, o experimento foi 

realizado durante mais de três vezes o TDH (6 horas). 

Para coleta das amostras, foi utilizado um amostrador (ISCO, modelo 

6700), contendo 24 recipientes de 1.000mL. 

A extremidade da mangueira do amostrador foi colocada na câmara 

imediatamente seguinte ao tanque de aeração, evitando a retirada de quantidade 

expressiva de biomassa do reator durante do ensaio, que viria a prejudicar o 

desempenho do sistema. 

Amostras de 200mL do efluente foram coletadas a cada 30 minutos 

durante as 19 horas de ensaio. Das amostras foram retirados 80mL do sobrenadante e 

foi adicionado 0,5mL de ácido nítrico (1:1) para preservação das mesmas. 

As amostras foram analisadas em Espectrofotômetro de Absorção 

Atômica (VARIAN – AA-1275), sendo determinada a concentração de lítio ao longo 

do tempo. 

 

4.7.3- Método para tratamento dos dados experimentais 

A normalização da curva experimental (concentração de cloreto de lítio x 

tempo) foi feita e ajustada aos seguintes modelos matemáticos uniparamétricos para 

escoamento ideal de mistura completa e escoamento não-ideal: dispersão de pequena 

intensidade, dispersão de grande intensidade e tanques de mistura completa em série, 

conforme amplamente apresentado e discutido em Levenspiel (1974), Weber Jr & 

Digiano (1996) e Missen et al. (1999). 

Para isso, foram determinados os parâmetros apresentados a seguir. 

 

• Tempo médio de detenção hidráulica (tm) 

∑
∑

∆
∆

=
ti.Ci

ti.Ci.ti
tm   (4.4) 
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em que: 

ti: tempo decorrido até coleta da amostra i; 

Ci: concentração do traçador no tempo i;  

∆ti: intervalo de tempo entre a coleta i e a coleta i-1.  

 

• Variância dos pontos experimentais (σ2) 

2
m

2
2 t

ti.Ci

ti.Ci.ti
−

∆

∆
=σ

∑
∑   (4.5) 

 

• Variância adimensional (σθ
2) 

2
m

2
2

t

σ
=σθ   (4.6) 

 

• Número de dispersão (D/uL) 

Ø Modelo de dispersão de pequena intensidade 

uL

D
22 =σθ   (4.7) 

 

Ø Modelo de dispersão de grande intensidade (recipiente aberto) 
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O escoamento seria pistonado ideal quando o número de dispersão fosse 

zero e seria de mistura completa ideal quando esse número tendesse ao infinito.  

O escoamento é considerado de pequena dispersão quando D/uL < 0,01 

(Levenspiel, 1974). 

 

• Número de tanques de mistura completa em série (N) 

2

1
N

θσ
=   (4.9) 

Quanto maior o número de tanques, mais baixo é o grau de mistura. 

Assim, no caso limite de infinitos tanques de mistura completa em série, estará 

prevalecendo o escoamento de fluxo de pistão.  
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Rebhum & Argaman (1965)7 apud Hanisch (1995) e Nour et al. (2000) 

propuseram um modelo hidrodinâmico, para estudo de tanques de sedimentação, que 

dividia os reatores em várias regiões, como mistura completa, tubular ideal e zonas 

mortas, considerando desvios de comportamento ideal devido a atrasos na resposta, 

recirculação e determinação do tempo de residência médio. 

Os autores utilizaram alguns parâmetros (tp, t10, t90), baseados na curva 

Co em função de θ (curva normalizada). 

Para a construção dessa curva, há a necessidade da determinação de Coi e  

θi, os quais são apresentados a seguir. 

 

• Concentração normalizada no tempo i (Coi) 

máx
i C

Ci
Co =   (4.10) 

em que: 

Cmáx: concentração máxima do traçador. 

 

• Tempo adimensional no tempo i (θi) 

mt

ti
i =θ   (4.11) 

 

As combinações dos parâmetros utilizados por Rebhum & Argaman 

(1965) indicam o provável comportamento hidrodinâmico do reator. A definição de 

cada parâmetro e os significados de suas combinações estão relacionados a seguir. 

 

tP: tempo de residência modal ou tempo de pico - tempo correspondente ao valor 

máximo de C/Co; 

t10: tempo que representa 10% da área sob a curva (a partir da origem); 

t90: tempo que representa 90% da área sob a curva (a partir da origem); 

tp/TDH: indicam a extensão do comprimento pistonado (quanto mais próximo de 1,0, 

o fluxo aproxima-se do pistonado); 

                                                 
7 Rebhum, M. & Argaman, Y. (1965). Evaluation of Hydraulic Efficiency of Sedimentation Basins, 

ASCE Journal of Sanitary Engineering, 91 (5), 37-45. 
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tm/TDH: valores menores que 1,0 indicam presença de zona morta; 

t90/t10: indica o grau de mistura; valores próximos de 1,0 indicam fluxo pistonado e 

valores próximos de 21,9 indicam fluxo de mistura completa ideal. 

 

Após o cálculo dos parâmetros recém apresentados, foram calculados os 

coeficientes de correlação dos pontos experimentais aos modelos teóricos. Para isso, 

foi determinada a distribuição de idade de saída adimensional para cada modelo 

teórico (Eθ), utilizando as equações descritas a seguir (Levenspiel, 1974): 

 

• Modelo de mistura completa ideal: 

Eθ = eθ   (4.12) 

 

• Modelo de dispersão de pequena intensidade 
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• Modelo de dispersão de grande intensidade (recipiente aberto) 
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• Modelo de tanques de mistura completa em série  

θ−
θ −

θ= .Ne
)!1N(

).N(N
E    (4.15) 

 

Os coeficientes de correlação (R2) foram determinados com a finalidade 

de avaliar o ajuste mais satisfatório dos modelos matemáticos aos pontos 

experimentais. O valor de R2 igual a 1 indica correlação perfeita entre os valores 

experimentais e o modelo ajustado, enquanto R2 igual a 0 indica que não há 

correlação entre os mesmos. 

Os coeficientes de correlação (R2) foram determinados  com a utilização 

da seguinte equação (Billo, 1997): 
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regressão

residual2

SS

SS
1R −=    (4.16) 

 

SSresidual  = ∑(yobservado –  ycalculado)
2   (4.17) 

 

SSregressão = ∑(ymédio – ycalculado)2   (4.18) 

 

em que: 

yobservado: Eθ dos dados experimentais; 

ycalculado: Eθ do modelo; 

ymédio: média de Eθ dos dados experimentais. 

 

4.8- Cinética de degradação da matéria orgânica (DQO) 

A velocidade de degradação de um determinado substrato depende das 

características do mesmo. Assim sendo, decidiu-se coletar uma única amostra do 

efluente do reator anaeróbio de leito expandido (Ralex) e realizar todos os ensaios 

cinéticos, pois a cada dia e até mesmo a cada hora era possível que o esgoto bruto 

que alimentava o sistema combinado sofresse variação em suas características e, por 

conseqüência, o efluente do reator anaeróbio. Com uma única amostra, as constantes 

cinéticas seriam passíveis de comparação, visto que a composição do substrato era a 

mesma. 

Foram coletados 20L do efluente do reator anaeróbio e mantidos sob 

refrigeração a 4oC até o momento de realização de cada ensaio. A biomassa 

responsável pela degradação do substrato foi coletada do tanque de aeração minutos 

antes de cada ensaio cinético.  

Os ensaios cinéticos foram realizados em batelada, sob diversas 

temperaturas, a fim de verificar sua influência na degradação da matéria orgânica, 

comparando as constantes cinéticas obtidas. As temperaturas utilizadas foram de 15; 

20; 25 e 30oC. 

A duração de cada ensaio foi de 6 horas, tempo de detenção hidráulica 

utilizado na operação do sistema aeróbio. Para cada temperatura estudada, o ensaio 
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cinético foi realizado duas vezes, para confirmação dos resultados, no mesmo dia ou 

no dia seguinte. 

Os volumes do esgoto efluente do Ralex e da biomassa utilizados foram 

tais que cada frasco (erlenmeyer) contivesse SSV próximo ao valor médio contido no 

tanque de aeração. Foram colocados 200mL do licor misto (substrato + biomassa) em 

cada um dos 11 erlenmeyers. Decidiu-se fazer o ensaio cinético com 12 pontos para 

minimizar o erro na determinação do modelo cinético. A DQO filtrada do esgoto 

anaeróbio era o primeiro ponto do ensaio cinético (tempo zero). 

Em cada erlenmeyer, foi colocada uma pedra porosa conectada a um 

aerador de aquário, a fim de manter o substrato e a biomassa sob mistura completa e 

sob concentração de OD igual ou superior a 2mg/L, ou seja, sob condições 

semelhantes ao do tanque de aeração do sistema de lodos ativados em estudo. 

Os ensaios cinéticos foram realizados na incubadora refrigerada 

(Marconi, modelo BOD MA415), na qual foi mantido estrito controle da temperatura 

(variação máxima de 0,5oC), sendo determinados DQO filtrada e SSV, em intervalos 

irregulares de tempo. Os intervalos de tempo foram menores, no início do 

experimento, e mais espaçados com o decorrer do mesmo. 

Com os resultados dos ensaios cinéticos, foi determinado o modelo 

cinético que melhor representou a degradação da matéria orgânica no tanque de 

aeração do sistema de lodos ativados, que tratava o efluente do Ralex. 

 

4.9- Taxa de consumo de oxigênio  

Em processos aeróbios, os microrganismos utilizam oxigênio para seu 

desenvolvimento. A taxa com que esse oxigênio é consumido é denominada de taxa 

de consumo de oxigênio (TCO) ou taxa de utilização do oxigênio. 

O teste da taxa de consumo de oxigênio é utilizado para determinar a 

velocidade da atividade biológica nos sistemas de tratamento aeróbio com lodo em 

suspensão, em que alta taxa de consumo de oxigênio indica alta atividade biológica e 

vice-versa. 

Na maioria dos sistemas de lodos ativados, a TCO situa-se entre 30 e 

100mgO2/L.h: taxa baixa e taxa alta, respectivamente (Van Haandel & Marais, 

1999). 
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O princípio do teste resume-se em interromper a aeração do licor misto, 

observando-se a diminuição da concentração de oxigênio dissolvido em função do 

tempo. Para obter-se a TCO específica, dividiu-se o resultado pelo valor da massa 

celular (SSVLM) contida na unidade. 

O teste de TCO é simples e rápido. A TCO foi determinada com a 

utilização de uma sonda de medição do oxigênio dissolvido (DO-DIN-Vernier) 

conectada ao CBL, permitindo aquisição on line de dados para a calculadora (Texas 

Instruments TI-89). O software de aquisição de dados utilizado foi o Chembio da 

Vernier Sofware. A utilização desses equipamentos permitiu que a medida da 

concentração de oxigênio fosse registrada a cada 10 segundos, durante 20 minutos. 

O ensaio, realizado em duplicata, consistiu dos passos descritos a seguir. 

Colocou-se certo volume do efluente do Ralex mais um determinado 

volume de lodo do tanque de aeração em um frasco de vidro com volume total de 

500mL. Os volumes do efluente do Ralex e o do lodo foram tais que o valor do SSV 

do licor misto no frasco fosse semelhante ao do tanque de aeração, de maneira a 

representar bem o sistema de lodos ativados em estudo. 

O frasco de vidro foi preenchido com o licor misto até aproximadamente 

metade de seu volume. Foram colocados no frasco barra magnética e aerador de 

aquário com pedra porosa para misturar e aerar a amostra, respectivamente. O frasco 

foi colocado sobre agitador magnético com agitação suficiente para manter 

homogênea a amostra. 

A quantidade de oxigênio dissolvido imposta na aeração foi a suficiente 

para saturar a amostra. O passo seguinte foi desligar a aeração e medir o oxigênio 

dissolvido ao longo do tempo até que não houvesse mais oxigênio no licor misto. O 

ensaio teve duração de alguns minutos. É conveniente ressaltar que a agitação foi 

mantida durante todo o ensaio. 

A DQO total do efluente do Ralex e o SSV do licor misto foram medidos 

logo após o término do ensaio. 

O valor da TCO foi determinada pelo coeficiente angular da reta obtida 

por regressão linear, pelo método dos mínimos quadrados, com os dados plotados da 

concentração de OD pelo tempo. 
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5.1- Características dos inóculos do sistema de lodos ativados 

Previamente à inoculação do sistema de lodos ativados, foi realizado 

exame microscópico para verificar a diversidade microbiana presente em cada um 

dos inóculos. Na Tabela 5.1, estão apresentados resumidamente os dados obtidos 

sobre os microrganismos encontrados e as características dos flocos presentes nesses 

inóculos. 

O exame microscópico do inóculo provindo do sistema de lodos ativados 

da Volkswagen indicou floco com boas características de sedimentabilidade e 

microbiota indicativa de bom funcionamento do sistema, entretanto a presença de 

cistos indicou início de endogenia, ou seja, falta de substrato para os 

microrganismos. Em termos gerais, a qualidade do lodo foi classificada como 

moderada. 

Por sua vez, os flocos do sistema de lodos ativados da ETE da Tecelagem 

São Carlos apresentaram moderada qualidade de sedimentabilidade e o resultado da 

qualidade final do lodo também foi moderada. 

Assim o inóculo da ETE da Volkswagen apresentou flocos melhores que 

os flocos da ETE da Tecelagem São Carlos, entretanto esse segundo inóculo 

apresentou melhor qualidade devido à maior presença de protozoários ciliados e 

ausência de microrganismos encistados. 

A qualidade e densidade microbiana dos inóculos não foram 

consideradas ideais, porém o tanque de aeração foi mantido em batelada com esgoto 

bruto, durante uma semana, para proporcionar melhores condições de adaptação da 

5 Resultados e Discussão 
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microbiota. Após esse período, o reator passou a ser operado continuamente, sendo 

alimentado com o efluente do Ralex (reator anaeróbio de leito expandido). 

 

Tabela 5.1-Características microbiológicas dos inóculos do sistema de lodos 
ativados  

Característica ETE Volkswagen  
São Carlos  

ETE Tecelagem  
São Carlos  

Floco: estrutura/consistência/ 
tamanho (% flocos > 25µm)/forma 

compacto / robusto / 
> 80% / arredondado 

aberto / robusto/ 
> 80% / irregular  

Filamentos (2) (2) 

Filo Protozoa (protozoários) (3) cistos (0) 
Filo Protozoa (protozoários) 
• Classe Mastigophora (flagelados) 

 
(0) 

 
(0) 

Filo Protozoa (protozoários) 
• Classe Ciliata (ciliados livres) 

 
(1) Trachelophillum sp 

(1) Oxytrichia sp 
(2) Paramecium sp 

Filo Protozoa (protozoários) 
• Classe Ciliata (ciliados fixos) 

 
(1) Suctoria sp 

 
(0) 

Filo Protozoa (protozoários) 
• Classe Sarcodina (rizópodes) 

(1) Amoeba sp 
(2) Euglypha sp 

 
(0) 

Filo Metazoa (metazoários) 
• Classe Rotifera (rotíferos) 

 
(1) Philodina sp 

 
(0) 

Filo Metazoa (metazoários) 
• Classe Nematoda (nematóides) 

 
(1) 

 
(1) 

Filo Metazoa (metazoários) 
• Classe Anelida (anelídeos) 

 
(0) 

 
(0) 

Escala qualitativa de freqüência: (0) nenhuma; (1) rara; (2) comum; (3) muito comum; (4) abundante 
 

Foi feita também determinação das concentrações de sólidos, cujos 

resultados são apresentados na Tabela 5.2. A razão SV/ST maior que 0,6 indica 

elevada quantidade de matéria orgânica, em ambos inóculos, que é característica 

favorável à utilização desses lodos em sistema de tratamento biológico. Após a 

inoculação e enchimento do reator com esgoto bruto (SV = 173mg/L), o tanque de 

aeração ficou com concentração de sólidos voláteis de 979mg/L. 

 

Tabela 5.2- Concentrações de sólidos dos inóculos do sistema de lodos ativados  

Parâmetro ETE Volkswagen  
São Carlos 

ETE Tecelagem  
São Carlos 

ST (mg/L) 817 7.468 
SF (mg/L) 180 568 
SV (mg/L) 637 6.900 

SV/ST 0,78 0,92 
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5.2- Condições operacionais do sistema de lodos ativados 

 

5.2.1- Problemas encontrados e soluções adotadas  

Neste item são apresentadas algumas observações dos fatos ocorridos 

durante a operação do sistema de lodos ativados, que influenciaram as características 

da microbiota do tanque de aeração e o desempenho do reator. 

A extremidade da mangueira da bomba que alimentava o sistema de 

lodos ativados, estava situada no poço de acúmulo do efluente do Ralex, no início de 

operação do sistema combinado. Geralmente o efluente desse reator carregava 

partículas de carvão ativado, que provocavam entupimento parcial da citada bomba. 

Isso provocava alterações na vazão, influenciando nas condições de operação do 

sistema aeróbio. A fim de manter a vazão no valor estabelecido, era realizada 

limpeza regular da bomba, registros e mangueiras. 

Para sanar esse problema definitivamente, a partir do início de agosto, o 

efluente anaeróbio foi bombeado para um reservatório de acúmulo. A alimentação do 

sistema de lodos ativados foi realizada a partir desse reservatório, tendo-se o cuidado 

para que a extremidade da mangueira da bomba dosadora não alcançasse o limite 

inferior do reservatório, evitando a entrada de carvão ativado. Esse procedimento 

permitiu a utilização de vazão aproximadamente constante durante os demais meses 

de operação. 

Sempre que a concentração de OD estava menor que o valor estabelecido 

para a operação (2,0mg/L), fazia-se a correção, optando-se por uma ou mais 

soluções: aumento do fluxo proveniente do compressor, desentupimento e 

modificação da posição das mangueiras utilizadas no air lift, ou troca das pedras 

porosas. O desentupimento das mangueiras era feito fazendo estrangulamento em um 

ponto próximo à superfície líquida do decantador ou por meio de limpeza com água. 

O sistema de air lift apresentava bons resultados de transporte do lodo do 

decantador, para o início do tanque de aeração, apenas logo após a manutenção das 

mangueiras de silicone. Porém, passadas algumas horas, o retorno do lodo era 

cessado, necessitando novamente de reposicionamento dessas mangueiras e de leve 

estrangulamento para melhorar seu funcionamento. Esse problema operacional 

provocava a flotação de lodo na unidade de decantação, que ocorreu até setembro, 
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129o dia de operação. Diferentes bombas dosadoras foram testadas para efetuar o 

retorno do lodo, a partir do decantador, mas nenhuma foi satisfatória. Em outubro 

(150o dia de operação), foi então instalada uma outra bomba que funcionou bem, 

permanecendo até o fim do experimento. 

A princípio, pensava-se em operar o sistema de lodos ativados com idade 

do lodo (θc) igual a 10 dias, entretanto não foi possível manter constante esse 

importante parâmetro operacional, em função do grande escape de biomassa no 

efluente do sistema. Para evitar menor concentração de sólidos no tanque de aeração 

e conseqüentemente menor idade do lodo, não foi feito descarte dessa biomassa 

durante todo o trabalho. 

Tem-se conhecimento que no processo de nitrificação ocorre consumo de 

alcalinidade. Como estava sendo observado que esse processo não ocorria, decidiu-

se, no início de agosto (92o dia de operação), colocar bicarbonato de sódio no 

reservatório de alimentação, para aumentar a alcalinidade na entrada do tanque de 

aeração, e, desta forma, facilitar a nitrificação. Esse procedimento foi mantido por 

alguns dias, mas não resultou em sucesso e, por isso, foi cancelado, pois não foram 

verificadas elevadas concentrações de nitrato na saída do sistema de lodos ativados. 

De 1º a 11 de setembro (116o ao 127o dia de operação), o sistema de 

lodos ativados foi operado em batelada, sendo alimentado com esgoto bruto, pois 

houve necessidade de troca do inversor do Ralex, ficando este reator parado para a 

manutenção durante o citado período. Em virtude desse ocorrido, pode ter havido 

sobrecarga de matéria orgânica e de nutrientes no reator aeróbio.  

 

5.2.2- Variáveis físico-químicas no tanque de aeração 

Variáveis como relação F/M, idade do lodo, relação DQO/NTK, índice 

volumétrico do lodo e quantidade de biomassa do sistema de lodos ativados têm 

importância fundamental nas características da microbiota e no desempenho do 

sistema. 

É demonstrado, na Figura 5.1, o comportamento irregular da quantidade 

de biomassa no sistema de lodos ativados, representada pelos sólidos suspensos 

voláteis no licor misto. Os valores de SSVLM variaram de 671 a 1.886mg/L, com 



RESULTADOS E DISCUSSÃO - 88 
__________________________________________________________________________________ 

valor médio de 1.151mg/L. Todos esses valores estão apresentados na Tabela A.1 do 

Apêndice A. 

Figura 5.1- Variação da biomassa (SSV) no sistema de lodos ativados 

 
Os valores de sólidos suspensos voláteis no licor misto em conjunto com 

os valores de DQO do afluente tornaram possível a estimativa da relação F/M e da 

idade do lodo, que são apresentados na Tabela A.1 do Apêndice A. 

Os valores da relação F/M foram calculados em termos de kgDBOaplicada 

por kgSSVLM.dia, pela expressão 5.1. Para isso, foi considerada relação DBO/DQO 

igual à relação SSV/SST (com valores médios) no efluente do Ralex que foi de 0,77 

(Tabela A.1 do Apêndice A). 
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A curva de variação desse parâmetro está apresentado na Figura 5.2, 

exibindo a relativa irregularidade nos valores ao longo do monitoramento. 

Os resultados de F/M variaram de 0,4 a 1,1dia -1, conforme pode ser 

verificado na Tabela A.1 do Apêndice A. Há diversos motivos que podem ter 

influenciado para essa variação: a DQO do efluente do Ralex foi inconstante, devido 

às grandes variações nas características do esgoto bruto; o escape descontrolado dos 

sólidos do licor misto que flotavam e saíam juntamente com o efluente do sistema de 

lodos ativados, interferindo significativamente em sua concentração, ou erros no 

procedimento de determinação dos sólidos suspensos do licor misto.  
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Figura 5.2- Variação da relação F/M no sistema de lodos ativados 

 

A idade do lodo (θc), importante parâmetro operacional, que indica o 

tempo médio de permanência de lodo no sistema, é definida como a razão entre a 

massa de lodo presente no sistema e a massa de lodo descarregada diariamente. 

Como houve fuga descontrolada de lodo que saía no efluente, a idade do 

lodo não foi mantida com um valor fixo devido à saída do lodo que flotava no 

decantador. Desta maneira, conforme comentário anterior, não foi realizado nenhum 

descarte proposital de lodo durante este trabalho. 

Assim a idade do lodo foi calculada pela expressão 5.2, em que a massa 

de sólidos descarregada diariamente é representada apenas pelos sólidos do efluente 

líquido do sistema de lodos ativados. 

 

Q.SSVef

V.SSV
c LM=θ  (5.2) 

 
em que: 

θc: idade do lodo (dia); 

SSVLM: sólidos suspensos voláteis no licor misto (mg/L); 

V: volume do tanque de aeração = 95L; 

SSVef: sólidos suspensos voláteis no efluente do sistema de lodos ativados (mg/L); 

Q: vazão do sistema de lodos ativados = 380L/dia. 
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Na Tabela A.1 do Apêndice A, são apresentados os valores do tempo de 

retenção celular (θc), juntamente com as respectivas concentrações de SSV no licor 

misto e no efluente do sistema de lodos ativados. 

Os valores da idade do lodo variaram de 3 a 22 dias, sendo 10,4 dias o 

valor médio. Porém o desvio padrão foi muito elevado, com valor de 5,8 dias. 

O comportamento do tempo de retenção celular foi bastante irregular, 

como pode ser observado na curva de variação ilustrada na Figura 5.3 e pelo valor do 

desvio padrão. Apenas de 2 de agosto a 11 de outubro (87o ao 158o dia de operação), 

foi verificada relativa estagnação nos valores da idade do lodo, variando de 9 a 12 

dias.   

 

Figura 5.3- Variação da idade do lodo no sistema de lodos ativados 

 

A relação DQO/NTK, que tem importância na nitrificação autótrofa, foi 

calculada com os valores do afluente do sistema de lodos ativados e apresentada na 

Tabela A.2 do Apêndice A. A variação foi considerável, oscilando de 5 a 9. 

Na Tabela 5.3, são apresentados os parâmetros F/M, θc, DBO:N:P e 

DQO/NTK obtidos nos dias mais próximos às coletas do licor misto para realização 

dos ensaios microbiológicos. Nessa tabela, também são apresentados os valores do 

índice volumétrico do lodo, que é amplamente utilizado na avaliação da 

sedimentabilidade do lodo, mas que também pode ser indicativo da possível 

ocorrência de microrganismos filamentosos. 
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A relação F/M variou extremamente de um mês para outro. O menor 

valor de 0,6, observado nos meses de junho e agosto, foi três vezes menor que o 

maior valor, verificado em novembro. 

 

Tabela 5.3- Relação F/M (valor estimado), idade do lodo (valor estimado),  relação 
DQO/NTK e IVL para as amostras do monitoramento microbiológico(a)  

Amostra 

(dia de operação) 

Data da 

coleta (a) 

F/M 

(dia-1) 

θθ c 

(dia) 

DBO/DQO(b) 

(SST/SSV) 

DBO:N:P 

 

DQO/ 

NTK 

IVL 

(mL/g) 

Junho (29o/31o) 05/06/01 
07/06/01 

0,6 22  
0,69 

 
100:29:3 

 
5,4 

86 

Julho (58o) 04/07/01 1,1 4 0,81 100:20:1 6,4 139 

Agosto (93o) 08/08/01 0,6 9 0,83 100:15:1 8,9 104 

Setembro (129o) 13/09/01 0,8 12 0,65 100:25:3 6,5 93 

Outubro (158o) 11/10/01 1,0 12 0,69 - - 83 

Novembro (204o/206o) 26/11/01 
28/11/01 

1,8 11  
0,79 

 
100:24:3 

 
5,6 

69 

Média -  1,0 12 -  -  6,5 96 
(a)  Análises mais próximas aos dias das coletas para os ensaios microbiológicos. 
(b) Consideração: DBO/DQO = SSV/SST. 
-  Análises de nitrogênio e fósforo não foram realizadas. 
 
 

A idade do lodo em junho foi de 22 dias, diminuiu drasticamente para 4 

dias em julho e voltou a aumentar em agosto. A partir desse mês, as idades do lodo 

foram bastante semelhantes, com valores de 9, 12, 12 e 11 dias em agosto, setembro, 

outubro e novembro, respectivamente. 

A relação DBO:N:P é importante para se verificar o excesso ou escassez 

de nutrientes no sistema de tratamento biológico. Pelos valores apresentados na 

Tabela 5.3, vê-se que não houve escassez de nutrientes em nenhuma das coletas 

feitas para realização dos exames microbiológicos. 

Os valores da relação DQO/NTK foram similares para a maioria dos 

meses estudados, variando de 5,4 a 6,5, com exceção da amostra de agosto que teve 

valor igual a 8,9, bastante superior aos demais. 

Segundo Jordão & Pessôa (1995), a faixa de IVL de 40 a 150mL/g indica 

lodo com boas características de sedimentação, enquanto que valores maiores ao 

limite superior são indicativos da ocorrência de bulking no sistema de tratamento. 

Complementando, Richard (1989) comenta que os valores de IVL variam de 



RESULTADOS E DISCUSSÃO - 92 
__________________________________________________________________________________ 

menores que 100mL/g a maiores que 300mL/g, dependendo do tamanho e 

desempenho do decantador final e das condições hidráulicas. 

Durante este trabalho, os maiores valores foram obtidos nos meses de 

julho e agosto, entretanto não foram superiores ao limite indicativo de lodo 

filamentoso. 

 

5.3- Estudo microbiológico 

O estudo microbiológico do sistema de lodos ativados, tratando efluente 

de reator anaeróbio de leito expandido (Ralex), compreendeu as seguintes fases: 

monitoramento microbiológico (microrganismos filamentosos, bactérias heterótrofas, 

bactérias desnitrificantes, bactérias nitrificantes, fungos, protozoários e 

micrometazoários), característica do floco, arqueas metanogênicas, atividade 

metanogênica específica e desempenho do sistema combinado quanto à remoção de 

coliformes. 

A microbiota presente nas amostras utilizadas nos exames 

microbiológicos foi correlacionada, durante este trabalho, com as condições de 

operação e parâmetros físico-químico do sistema de lodos ativados. Para melhor 

comparação dos resultados, as datas de coleta dessas amostras são mostradas na 

Tabela 5.4, relacionando-as com o tempo de operação do sistema. 

 

Tabela 5.4- Datas das coletas das amostras utilizadas no monitoramento 

microbiológico relacionadas com o tempo de operação 

Amostra Data da coleta Tempo de operação 

Junho 4 de junho de 2001 29o dia 

Julho 4 de julho de 2001 58o dia 

Agosto 9 de agosto de 2001 94o dia 

Setembro 11 de setembro de 2001 127o dia  

Outubro 10 de outubro de 2001 157o dia 

Novembro 26 de novembro de 2001 204o dia 
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5.3.1- Monitoramento microbiológico 

 
5.3.1.1- Microrganismos filamentosos 

Durante o período de monitoramento microbiológico, diferentes tipos de 

filamentos foram observados no licor misto, porém seu número não foi elevado a 

ponto de causar o intumescimento do lodo no sistema de lodos ativados. A estimativa 

de freqüência dos filamentos foi caracterizada como muito comuns apenas nos meses 

de julho e agosto (58o e 94o dia de operação, respectivamente). Nos demais meses, a 

estimativa de freqüência desses filamentos variou de comum a rara.  

A diversidade dos filamentos identificados foi pequena, resumindo-se a 

quatro tipos morfológicos, sendo apresentada na Tabela 5.5. Todos os tipos 

encontrados, quando em abundância, são causadores de bulking. Nenhum tipo 

característico de formação de escuma foi encontrado. Com base nesses resultados, a 

Tabela 5.6 foi construída a fim de exibir as possíveis causas de aparecimento dos 

filamentos caracterizados, durante a realização do monitoramento microbiológico. 

 

Tabela 5.5- Freqüência de aparecimento de microrganismos filamentosos no sistema 
de lodos ativados  

Microrganismo 
Filamentoso 

Junho 
29o dia 

Julho 
58o dia 

Agosto 
94o dia 

Setembro 
127o dia 

Outubro 
157o dia 

Novembro 
204o dia 

Filamentos (1) (3) (3) (2) (2) (2) 

Sphaerotilus spp (1) (3) (3) (1) (2) (1) 

Beggiatoa sp (1) (1) (1) (2) (1) (1) 

Thiothrix spp (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

Haliscomenobacter 
hydrossis 

 
(0) 

 
(0) 

 
(0) 

 
(1) 

 
(0) 

 
(0) 

Escala qualitativa de freqüência: (0) nenhuma; (1) rara; (2) comum; (3) muito comum; (4) abundante 

 

Os microrganismos filamentosos constituíram a matriz estrutural dos 

flocos, não predominando para caracterizar o efeito bulking. Os principais gêneros 

observados foram semelhantes a Beggiatoa, Thiothrix e Sphaerotilus. Tais gêneros 

são característicos de reatores de mis tura completa com aeração uniforme e 

alimentação contínua (Eikelboom, 2000). 



 

Tabela 5.6- Possíveis causas da ocorrência de alguns filamentos em sistemas de lodos ativados 

Filamento  Característica 
do  

afluente a 

F/M a 

(kgDBO/ 
kgSSVLM.d) 

OD /N/ P a Tanque de  
aeração a 

pH para 
crescimento b 

Observaçõesa 

Sphaerotilus 
natans 

• Alta concentração de 
compostos orgânicos de 
baixo peso molecular 

> 0,2 Escassez 
de OD, N 

ou P 

Mistura 
completa 

~7 • Raramente ocorre em estações com 
remoção biológica de nutrientes. 

• Crescimento excelente em instalações 
piloto com afluente sintético. 

• População elevada causa bulking e 
ocorre com IVL extremamente elevado 

Beggiatoa • Compostos reduzidos 
de enxofre (H2S) 

- Escassez 
de OD 

Superfície 
aeróbia de 
biofilme 
séptico 

6 – 8 • Ocorre em estações com muitos 
compostos reduzidos de enxofre.  

• Não afetam substancialmente a 
velocidade de sedimentação dos flocos 

Thiothrix • Compostos reduzidos 
de enxofre 

• Alta concentração de 
compostos orgânicos de 
baixo peso molecular 

> 0,1 Escassez 
de OD, N 

ou P 

Mistura 
completa 

6 – 8 • Dificilmente ocorre em estações de 
baixa carga (remoção biológica 
nutrientes), a não ser que haja elevada 
quantia de sulfeto.  

• População elevada causa bulking 
Haliscomenobacter 

 hydrossis 
• Alta concentração de 

compostos de 
nitrogênio 

> 0,2 Escassez 
de OD ou 

P 

Mistura 
completa 

–  • Comumente ocorre em estações de 
lodos ativados. 

• População sempre pequena em 
estações com remoção de nutrientes 

Fonte: (a) Eikelboom (2000); (b) Madigan et al. (2000)

RES
U

LT
A

D
O

S
 E D

IS
CU

S
S

Ã
O

 -  94
 

_____________________________________________________
_____________________  



RESULTADOS E DISCUSSÃO - 95 
_________________________________________________________________________ 

Considerando que o pH no tanque de aeração era igual ao pH do efluente 

do sistema de lodos ativados, os valores variaram de 6,9 a 8,2 (Tabela A.10 do 

Apêndice A). Esta faixa foi favorável, em todos os meses ao crescimento dos 

filamentosas, observando-se a faixa ótima indicada por Madigan et al. (2000), na 

Tabela 5.6.  

Conforme resultados de IVL apresentados na Tabela 5.3, os maiores 

valores foram observados em julho e agosto, entretanto não superaram o limite de 

150mL/g. Lodo com IVL superior a esse valor é característico de intumescimento. 

Foi justamente nas amostras daqueles meses em que foi verificada maior presença de 

filamentos. Entretanto Wanner et al. (1998) afirmaram que baixos valores de IVL 

estão mais relacionados com as boas propriedades de sedimentação do flocos do que 

com a ausência de filamentos e que valores de IVL maiores que 200mL/g indicam 

freqüência de aparecimento de filamentos variando de muito comuns a abundante. 

Raros foram os filamentos encontrados em junho, o primeiro mês de 

monitoramento microbiológico. 

No início de julho, houve escassez no suprimento de oxigênio decorrente 

de problema ocorrido com o compressor, prejudicando a aeração do sistema de lodos 

ativados. Certamente por este motivo, houve maior quantidade de filamentos no 

segundo mês de monitoramento. 

Poder-se-ia considerar que a elevada presença de filamentos observada 

em agosto seria ainda decorrente do baixo OD ocorrido em julho, porém Eikelboom 

(2000) comenta que microrganismos filamentosos desaparecem após decorrido 

tempo equivalente à idade do lodo e correção das condições favoráveis à sua 

proliferação. 

A quantidade estimada de filamentos diminuiu nos demais meses de 

monitoramento, em relação aos meses de julho e agosto, mantendo a freqüência 

comum (valor qualitativo = 3). 

Pernelle et al. (2001) impuseram três tipos de estresse em sistema de 

lodos ativados (100L), tratando substrato sintético, para observação da proliferação 

de microrganismos filamentosos: (i) escassez de OD, (ii) sobrecarga orgânica de fácil 

degradabilidade e (iii) escassez de OD associada à sobrecarga orgânica. Os autores 

observaram que H. hydrossis iniciaram crescimento no dia seguinte à ocorrência de 
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escassez no suprimento de OD, enquanto que os filamentos do gênero Thiothrix 

começaram a crescer após dois dias da aplicação do estresse no sistema. Foi também 

verificado que a sobrecarga orgânica não teve influência na proliferação de 

Thiothrix, entretanto a influência no crescimento da população de H. hydrossis foi 

considerada importante. 

Durante o mês de setembro, não houve escassez de oxigênio, nem de 

fósforo no sistema de lodos ativados. Além disso, a concentração de compostos 

nitrogenados foi semelhante aos demais meses de monitoramento (Tabela 5.3). 

Assim, não foi possível estabelecer uma provável causa para o crescimento do 

microrganismo filamentoso semelhante a H. hydrossis, embora a estimativa de sua 

freqüência no lodo tenha sido considerada rara. 

Como o sistema de lodos ativados era alimentado pelo efluente do Ralex, 

compostos reduzidos de enxofre, resultantes da oxidação biológica desse elemento 

químico, estavam presentes no afluente do reator aeróbio. Isso resultou no acúmulo 

de grânulos intracelulares de enxofre, que foram facilmente detectados 

microscopicamente nos filamentos Beggiatoa e Thiothrix. 

Além disso, a degradação anaeróbia ocorrida no Ralex certamente gerou 

compostos orgânicos de baixo peso molecular. Alta concentração desses compostos é 

favorável ao desenvolvimento de Beggiatoa, Thiothrix e Sphaerotilus. 

Foram encontrados dois tipos de Sphaerotilus nos exames microscópicos, 

diferindo entre si apenas nas dimensões das células do filamento. As demais 

caraterísticas desse filamento foram semelhantes. 

Na Figura 5.4, são ilustradas os tipos de Sphaerotilus observados durante 

os exames de microscopia ótica sob contraste de fase e de iluminação comum das 

colorações de Gram, Neisser e PHB. 

Os demais filamentos (Beggiatoa sp, Thiothrix sp e H. hydrossis) são 

apresentadas nas Figuras 5.5, 5.6 e 5.7. 
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Figura 5.4- Microrganismos filamentosos observados no licor misto semelhantes a  
Sphaerotilus spp: (a) contraste de fase (visualização da bainha); (b) coloração de Gram (-); 

(c) coloração de Neisser (-); (d) coloração de PHB (+). (a, b: Tipo1; c, d: Tipo 2) 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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Figura 5.5- Microrganismos filamentosos observados  no  licor  misto semelhantes a 
Beggiatoa sp: (a) contraste de fase; (b) coloração de Gram (-); (c) coloração de 

Neisser (-); (d) coloração de PHB (+) 

(a) 

(b) 

(c)  

(d) 
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Figura 5.6- Microrganismos filamentosos observados  no  licor  misto semelhantes a 

Thiothrix spp: (a) contraste de fase; (b) coloração de Gram (-); (c) coloração de PHB (+) 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura 5.7- Microrganismos filamentosos observados  no  licor  misto semelhantes a 

Haliscomenobacter  hydrossis:  (a)  contraste  de  fase;  (b) coloração de Gram (-); 

(c) coloração de PHB (-) 

(b) 

(c)  

(a) 
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5.3.1.2- Bactérias heterótrofas  

A concentração de bactérias heterótrofas variou bastante durante os 

meses de monitoramento, como pode ser observado na Tabela 5.7. A estimativa do 

número dessas bactérias variou de 105 a 108UFC/gSSV. 

 

Tabela 5.7- NMP de bactérias heterótrofas no sistema de lodos ativados  

Amostra 
(tempo de operação) 

Bactérias heterótrofas 
(UFC/mL) 

Bactérias heterótrofas 
(UFC/gSSV) 

Junho (29o dia) 2,0 x 1010 4,3 x 106 

Julho (58o dia) 1,3 x 1012 4,9 x 108 

Agosto (94o dia) 1,4 x 1010 3,9 x 106 

Setembro (127o dia) - - 

Outubro (157o dia) 2,0 x 109 7,3 x 105 

Novembro (204o dia) 2,0 x 1010 2,9 x 107 

Média 2,7 x 1011 1,1 x 108 

-: ensaio não realizado 

 
A estimativa, em termos de UFC/mL, variou de 109 a 1012. Essa 

contagem foi bem maior que os resultados obtidos por Villas Bôas (1999). 

Em seu trabalho, a autora coletou amostras de algumas ETEs; duas das 

quais tratavam esgoto predominantemente doméstico pelo sistema de lodos ativados: 

a ETE Barueri (Q = 7,5m3/s) e a ETE Jesus Netto (Q = 17L/s), ambas no Estado de 

São Paulo. Os resulados da estimativa obtidos variaram de 106 a 107UFC/mL, 

utilizando o mesmo meio de cultura (PCA).  

Durante os exames microscópicos de luz comum, foi observada a 

presença da bactéria heterótrofa Zoogloea, que é comumente observada em lodos 

ativados (Jenkins et al., 1993; Eikelboom, 2000). Entretanto essa bactéria só foi 

verificada nas amostras de setembro, outubro e novembro, em campos isolados das 

lâminas. Sua presença indica potencialidade de boas condições de formação de floco. 

As células desse arranjo microbiano situam-se próximas umas das outras 

envoltas por uma matriz gelatinosa, que é polímero extracelular produzido pela 

conversão de compostos orgânicos dissolvidos durante o tratamento aeróbio (Berk & 

Gunderson, 1993). Na Figura 5.8, está ilustrada essa bactéria observada em lâminas 

com coloração de Gram, Neisser e PHB. 
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Figura 5.8- Zoogloea encontrada no licor misto – microscopia de luz comum: 

(a) coloração de Gram (-); (b) coloração de Neisser; (c) coloração de PHB (+) 

(a) 

(b) 

(c) 
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5.3.1.3- Bactérias desnitrificantes 

Na Tabela 5.8, estão apresentados os valores da estimativa do número de 

bactérias desnitrificantes das amostras coletadas, enquanto que, na Figura 5.9, está 

apresentada a variação do NMP de bactérias desnitrificantes. 

 

Tabela 5.8- NMP de bactérias desnitrif icantes no sistema de lodos ativados  

Amostra 
(tempo de operação) 

Bactérias desnitrificantes 
(NMP/mL) 

Bactérias desnitrificantes 
(NMP/gSSV) 

Junho (29o dia) 2,4 x 108 5,2 x 104 

Julho (58o dia) 1,1 x 108 4,1 x 104 

Agosto (94o dia) 7,0 x 107 1,9 x 104 

Setembro (127o dia) 3,5 x 108 2,8 x 104 

Outubro (157o dia) 2,4 x 107 8,3 x 103 

Novembro (204o dia) 7,9 x 106 1,2 x 104 

Média 1,3 x 108 2,7 x 104 

 

Durante os seis meses de monitoramento microbiológico, a estimativa 

das bactérias heterótrofas desnitrificante não apresentou variação significativa na 

ordem de grandeza, conforme é observado na Figura 5.9, tendo valor médio de 2,7 x 

104células/gSSV. Este valor é bem inferior aos resultados obtidos por Marchetto et 

al. (1999) e Marchetto et al. (2002). 

 
Figura 5.9- Variação do NMP das bactérias desnitrificantes 
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Marchetto et al. (1999) realizaram experimento, em escala de laboratório, 

composto por dois reatores em série, reator anaeróbio compartimentado e reator 

microaerado (0,0mg/L < OD < 1,0mg/L), tratando esgoto doméstico. Os autores 

observaram que o número de microrganismos desnitrificantes foi da ordem de 

108células/gSSV, nos dois tempos de detenção hidráulica utilizados no reator 

microaerófilo (8 e 14h).  

Esses resultados foram pouco inferiores aos obtidos por Marchetto et al. 

(2002). Nesse trabalho, foi quantificada a população desnitrificante de reator 

intermitente (82L, TDH de 6 e 8h) alimentado por efluente de reator anaeróbio de 

leito fluidificado (32m3, TDH de 3,2h), tratando esgoto doméstico. A remoção de 

sólidos do efluente do sistema aeróbio foi realizada por flotação. Diferentes ciclos de 

aeração/não aeração foram utilizados: 150min/120min e 120min/240min. O número 

estimado de microrganismos desnitrificantes permaneceu praticamente na mesma 

ordem de grandeza durante o período do estudo, variando de  109 a 1010NMP/gSSV, 

nos diferentes ciclos e tempos de detenção hidráulica utilizados.  

A população desnitrificante no reator anaeróbio (anóxico) do sistema 

combinado pesquisado por Mendonça et al. (2001) foi de 6,4x108NMP/gSSV. 

Valores de NMP de bactérias desnitrificantes dessa ordem de grandeza, 

associado ao acompanhamento de remoção de nitrato, revelaram a eficiência do 

processo de desnitrificação nos sistemas pesquisados por Marchetto et al. (1999), 

Mendonça et al. (2001) e Marchetto et al. (2002). 

Na Figura 5.10, está apresentada a restrita variedade de morfologias 

observadas durante a realização deste trabalho. 
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Figura 5.10- Morfologias encontradas de bactérias desnitrificantes - contraste de fase: 

(a) bacilos com extremidades arredondadas; (b) bacilos alongados com inclusões.  

 

5.3.1.4- Bactérias nitrificantes 

As estimativas do NMP das bactérias nitrificantes oxidadoras de amônia 

e  de nitrito são apresentadas na Tabela 5.9 e a variação da população nitrificante ao 

longo do monitoramento microbiológico está apresentado na Figura 5.11. 

 

Tabela 5.9- NMP de bactérias nitrificantes no sistema de lodos ativados 

Bactérias nitrificantes 
oxidadoras de amônia  

Bactérias nitrificantes 
oxidadoras de nitrito 

Amostra 
(tempo de operação) 

DQO/

NTK 
(NMP/mL) (NMP/gSSV) (NMP/mL) (NMP/gSSV) 

Junho (29o dia) 6,3 7,9 x 106 1,7 x 103 9,2 x 104 20,0 

Julho (58o dia) 6,1 1,3 x 105 4,9 x 101 1,1 x 104 4,1 

Agosto (94o dia) 8,2 3,3 x 104 9,1 5,4 x 103 1,5 

Setembro (127o dia) 6,5 2,4 x 106 1,9 x 102 1,7 x 105 13,6 

Outubro (157o dia) - 3,5 x 106 1,3 x 103 5,4 x 104 19,6 

Novembro (204o dia) 6,0 3,5 x 106 5,1 x 103 3,5 x 103 5,1 

Média 6,6 2,9 x 106 1,4 x 10 3 5,6 x 104 10,7 

 

Neste estudo, verificou-se que os valores estimados (NMP/gSSV) das 

bactérias oxidadoras de nitrito foram bem menores que os das bactérias oxidadoras 

de amônia, em todos os meses de monitoramento. 

(a) (b) 
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Diversos estudos acerca da estimativa de bactérias nitrificantes, em 

sedimentos de lagos, constataram que a população de bactérias oxidadoras de amônia 

foi maior que a população de bactérias oxidadoras de nitrito (Smorczewski & 

Schmidt, 1991). 

Segundo Focht & Verstraet (1977)1 apud Smorczewski & Schmidt 

(1991), esse fato geralmente ocorre porque a reação de oxidação da amônia libera 

mais energia (por mol de amônia) para o crescimento celular que a da oxidação do 

nitrito. 

Ao se observar a Figura 5.11, verifica-se que o número estimado das 

bactérias nitrificantes oxidadoras de amônia foi bastante diferente de um mês para 

outro, variando de 101 a 103NMP/gSSV. As amostras de junho, outubro e novembro 

apresentaram os valores mais significativos de número de células, enquanto que a 

amostra de agosto teve valor insignificante de 9,1células/gSSV. 

Figura 5.11- Variação do NMP das bactérias nitrificantes 

 

As estimativas de bactérias nitrificantes oxidadoras de nitrito de todas as 

amostras coletadas apresentaram valores insignificantes, demonstrando a dificuldade 

da microbiota oxidar o nitrito a nitrato. Este fato foi comprovado pelo 

monitoramento físico-químico, em que não foi observada a formação de nitrato no 

sistema aeróbio.  

                                                 
1 FOCHT, D. D. & VERSTRAETE, W. (1977). Biochemical Ecology of Nitrification and 

Denitrification, Adv. Microbiol. Ecol., 1, 135-214 
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As relações DQO/NTK, determinadas neste trabalho, variaram de 6,0 a 

8,2, que são valores indicativos de processo que combina oxidação da matéria 

orgânica e nitrificação (Metcalf & Eddy, 1991). Conforme comentado anteriormente, 

a concentração de microrganismos nitrificantes é influenciada pela razão C:N. A 

fração de bactérias nitrificantes, em relação às bactérias heterótrofas, decresce com o 

aumento dessa razão.  

Agosto foi o mês que apresentou menor população nitrificante, fato este 

corroborado pela razão DQO/NTK que foi superior aos demais valores obtidos. 

Ao se analisar a fração da população nitrificante relacionada com a 

heterótrofa, apresentada na Tabela 5.10, verifica-se que a densidade das bactérias 

autótrofas foi minúscula, atingindo valor máximo de 0,18%, que é considerado 

insignificante. 

Dentre os diversos fatores que influenciam a nitrificação autótrofa 

(relação C:N, pH, temperatura, concentração de amônia, oxigênio dissolvido, 

presença de inibidores), é possível que apenas a relação C:N tenha sido desfavorável 

à ocorrência desse processo. Porém não pode ser descartada a hipótese de presença 

de substâncias inibidoras ao processo de nitrificação, no afluente do sistema de lodos 

ativados (no efluente do Ralex). Estudos mais acurados deverão ser realizados nesse 

sentido. 

 

Tabela 5.10- Fração de bactérias nitrificantes (autótrofas) em relação às bactérias 
heterótrofas 

Amostra 
(tempo de operação) 

Bactérias 
nitrificantes* 

(NMP/gSSVLM) 

Bactérias 
heterótrofas 

(NMP/gSSVLM) 

Fração de 
bactérias 

nitrificantes (%) 
Junho (29o dia) 1,7 x 103 4,3 x 106 0,04 

Julho (58o dia) 5,3 x 101 4,9 x 108 0,00001 

Agosto (94o dia) 1,1 x 101 3,9 x 106 0,0003 

Setembro (127o dia) 2,0 x 102 - - 

Outubro (157o dia) 1,3 x 103 7,3 x 105 0,18 

Novembro (204o dia) 5,1 x 103 2,9 x 107 0,02 

Média 1,4 x 103 1,1 x 108 0,05 

* Bactérias oxidadoras de amônia + bactérias oxidadoras de nitrito 
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Costa et al. (1999) estimaram a população de bactérias nitrificantes 

presentes em sistemas de lodos ativados de estágio único (escala piloto), que 

tratavam efluentes sintéticos de coqueria. Os autores observaram que, o NMP das 

oxidadoras de amônia foi da ordem de 105; 106; 107 e 107NMP/100mL, nos sistemas 

operados com idades de lodo de 20; 30; 40 e 50 dias, respectivamente, e o NMP das 

oxidadoras de nitrito foi da ordem de 105; 106; 106 e 107NMP/100mL, 

respectivamente, para as idades de lodo citadas anteriormente. 

Araki et al. (1999), quantificando a população nitrificante em cubos de 

esponjas no interior de reator de pós-tratamento de reator UASB (155L; TDH = 7h), 

tratando esgoto sanitário, encontraram valores da ordem de 103 a 104NMP/mL, tanto 

para as oxidadoras de amônia, quanto para as oxidadoras de nitrito. Essa população 

de bactérias nitrificantes foi responsável por 78% de conversão de amônia a nitrato.   

Há escassez de estudos na literatura relacionados à quantificação de 

bactérias nitrificantes presentes na microbiota de sistemas de lodos ativados. Os 

resultados dos trabalhos desenvolvidos por Costa et al. (1999) e de Araki et al. 

(1999) foram apresentados em termos de NMP/volume de amostra, mas diferentes 

concentrações de microrganismos (SSV/mL) na amostra modificam bastante a 

quantificação das bactérias. Por isso neste trabalho a contagem de bactérias foi feita 

em termos de NMP/gSSV. Em virtude das diferentes unidades da quantificação de 

bactérias, não foi possível realizar comparação dos resultados obtidos no presente 

trabalho com os trabalhos citados. 

Entretanto pode-se comparar os resultados com os valores de Mendonça 

et al. (2001), visto que os autores estimaram o NMP de bactérias nitrificantes por 

gSSV. A população nitrificante presente no tanque de aeração do sistema de lodos 

ativados deste trabalho foi muito menor que a população quantificada por esses 

autores. 

Mendonça et al. (2001) obtiveram população da microbiota autótrofa 

nitrificante de 1,3x109NMP/gSSV para as bactérias oxidadoras de amônia e de 

1,3x106NMP/gSSV para as bactérias oxidadoras de nitrito, em reator aeróbio seguido 

por reator anaeróbio. O sistema combinado, em escala de laboratório, tratava 

substrato sintético com características similares a esgoto sanitário. Os resultados da 
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população nitrificante juntamente com os da concentração de nitrato no efluente do 

reator aeróbio, indicaram eficiência do processo de nitrificação. 

Na Figura 5.12, estão apresentadas as morfologias de bactérias 

nitrificantes oxidadoras de amônia (semelhantes a Nitrosomonas e Nitrosococcus) e, 

na Figura 5.13, a única morfologia de bactérias oxidadoras de nitrito encontrada 

durante o monitoramento microbiológico deste trabalho (semelhantes a Nitrobacter). 

Essas bactérias foram identificadas, de acordo com Bergey (1989). 

 

Figura 5.12-Morfologias observadas de bactérias nitrificantes oxidadoras de amônia- 

contraste de fase: (a) bacilos semelhantes a Nitrosomonas; (b) coco semelhante a 

Nitrosococcus. 

 

 
Figura 5.13- Morfologia observada de bactérias nitrificantes oxidadoras de nitrito - 

contraste de fase: bacilos semelhantes a Nitrobacter. 

(a) (b) 
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5.3.1.5- Células livres 

Tanto na microscopia ótica, quanto na microscopia eletrônica de 

varredura, foram observadas diversas morfologias de células livres, as quais são 

ilustradas nas Figuras 5.14 e 5.15. 

Essas células livres apareceram raramente nas lâminas observadas, pois a 

maior parte das células microbianas estava agregada aos flocos. Caso fossem 

abundantes ou muito comumente encontradas, as células livres seriam indicadoras de 

escassez de oxigênio ou da presença de componentes tóxicos no afluente do sistema 

de lodos ativados (Eikelboom, 2000). 

Víbrios foram observados apenas em outubro, enquanto que bacilos e 

cocos foram observados esporadicamente em campos isolados das lâminas, nos 

meses de outubro e novembro. 

Figura 5.14- Células livres observadas na microscopia eletrônica de varredura: 
(a)bacilos; (b)cocos. 

 

Apenas as bactérias semelhantes ao gênero Spirillum (Jenkins et al., 

1993) estiveram presentes em quase todos os meses. Em junho, outubro e novembro, 

sua freqüência foi considerada rara e, no mês de agosto, teve freqüência comum. Na 

Figura 5.16, estão ilustradas as fotografias em contraste de fase e em iluminação de 

luz comum. 

Essas bactérias são encontradas em ambientes microaerófilos (baixas 

concentrações de OD) e crescem preferencialmente quando as concentrações de 

ácidos orgânicos são elevadas (Madigan et al., 2000; Jenkins et al., 1993). 

(a) (b) 



RESULTADOS E DISCUSSÃO - 111 
__________________________________________________________________________________ 

 

Figura 5.15- Células livres observadas no licor misto – microscopia ótica: (a) bacilos 

de extremidades arredondadas com inclusões; (b) bacilos delgados; (c) filamento 

associado a colônia de bacilos; (d) agrupamento de cocos – coloração de Neisser; (e) 

cocos e bacilos com diferentes morfologias; (f) cocos com inclusões de enxofre 

elementar, víbrios e bacilos (a, b, c, e, f: contraste de fase; d: luz comum). 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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Figura 5.16- Bactérias do gênero Spirillum observadas no licor misto: (a) contraste 

de fase; (b) coloração de Gram - luz comum; (c) coloração de PHB - luz comum. 

(a) 

(b) 

(c) 
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5.3.1.6- Fungos 

A estimativa do número desses microrganismos não será apresentada, 

pois houve problemas com a leitura dos resultados, em vários meses. Constatou-se, 

em um mesmo ensaio, que placas Petri com diluições menores extrapolaram o valor 

máximo (300 colônias) e placas com diluições maiores não apresentaram nenhuma 

colônia, impossibilitando a contagem. Dos seis meses de monitoramento, este fato 

ocorreu em três. Assim os resultados dos demais meses foram descartados por não 

serem considerados confiáveis. 

O pH do efluente do sistema de lodos ativados apresentou valores 

próximos a pH neutro ou superior - 6,9 a 8,2 (Tabela A.10 do Apêndice A), não 

favorecendo a proliferação desses microrganismos, cujo pH ótimo para 

desenvolvimento é 5,6. Por isso os fungos não foram comuns durante o 

monitoramento, ocorrendo de maneira discreta nos exames microscópicos e apenas 

nos 127o, 157o e 204o dias de operação, que correspondem às amostras de setembro, 

outubro e novembro, respectivamente. Os esporos e hifas de fungos observados na 

microscopia ótica de luz comum estão apresentados na Figura 5.17. 

 

 

5.3.1.7- Algas 

Apesar da observação de algas em sistemas de lodos ativados não ser 

comum, por não haver luz suficiente para seu crescimento no tanque de aeração 

(Jenkins et al., 1993), foram encontradas nos meses de agosto (29o dia de operação), 

novembro (204o dia de operação) e janeiro (ensaio cinético), em campos isolados das 

lâminas. 

As morfologias de algas observadas durante a microscopia ótica estão 

apresentadas na Figura 5.18. Foram encontradas clorofíceas do gênero Chlorella e 

diatomáceas dos gêneros Nitzchia e Aulacoseira. Para identificação dos gêneros a 

que pertenciam as algas encontradas, foram consultadas as características 

morfológicas apresentadas em Komárek & Fott (1983) e Vyverman (1989). 
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Figura 5.17- Fungos observados no licor misto: (a) e (b): esporos; (c), (d), (e) e (f): 

hifas. (a, c, d, e, f: luz comum; b: contraste de fase) 

(e) (f) 

(d) 

(a) (b) 

(c) 
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Figura 5.18- Algas observadas no licor misto (luz comum): (a) clorofíceas: 

Chlorella sp; (b) diatomácea, coloração de PHB: Nitzchia sp; (c) diatomáceas, 

coloração de Gram: Nitzchia sp e Aulacoseira2 sp. 

                                                 
2 Nomenclatura anterior: Melosina. 

(a) 

(b) 

(c) 



RESULTADOS E DISCUSSÃO - 116 
__________________________________________________________________________________ 

5.3.1.8- Protozoários e micrometazoários 

Na Tabela 5.11, são apresentados os resultados da caracterização 

microbiológica das amostras coletadas, mensalmente, de junho a novembro de 2001 

(29o ao 204o dia de operação). Essa caracterização refere-se à presença de 

microrganismos pertencentes aos Filos Protozoa (Classes Ciliata e Sarcodina) e 

Metazoa (Classes Rotifera, Nematoda e Anelida). 

A quantidade de microrganismos observados foi avaliada subjetivamente, 

indicando a densidade populacional comparativa entre as seis amostras coletadas. 

 

Tabela 5.11- Freqüência de aparecimento de protozoários e metazoários no sistema 
de lodos ativados 

Protozoário/Micrometazoário Junho 
29o dia 

Julho 
58o dia 

Agosto 
94o dia 

Setembro 
127o dia 

Outubro 
157o dia 

Novembro 
204o dia 

Filo Protozoa: 
Classe Mastigophora (flagelados) 

Peranema sp 
Oicomonas sp 

 
(4) 
(0) 
(2) 

 
(1) 
(0) 
(0) 

 
(1) 
(0) 
(0) 

 
(2) 
(0) 
(1) 

 
(3) 
(1) 
(0) 

 
(1) 
(0) 
(0) 

Filo Protozoa: 
Classe Ciliata (ciliados livres) 

       Paramecium sp 
Trachelophyllum sp 

Aspidisca sp 

 
(1) 
(0) 
(0) 
(1) 

 
(3) 
(2) 
(0) 
(3) 

 
(3) 
(0) 
(0) 
(3) 

 
(2) 
(0) 
(2) 
(1) 

 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 

 
(2) 
(1) 
(0) 
(2) 

Filo Protozoa: 
Classe Ciliata (ciliados fixos) 

Epistylis sp 
Vorticella sp 

Opercularia sp 

 
(2) 
(0) 
(0) 
(2) 

 
(2) 
(2) 
(0) 
(0) 

 
(3) 
(3) 
(0) 
(0) 

 
(2) 
(0) 
(0) 
(2) 

 
(2) 
(0) 
(0) 
(2) 

 
(2) 
(0) 
(2) 
(0) 

Filo Protozoa: 
Classe Sarcodina (rizópodes) 
• amebas                  Amoeba sp 
• tecamebas              Arcella sp  

Euglypha sp 

 
 

(0) 
(1) 
(0) 

 
 

(1) 
(1) 
(0) 

 
 

(0) 
(0) 
(0) 

 
 

(1) 
(0) 
(0) 

 
 

(1) 
(0) 
(0) 

 
 

(0) 
(1) 
(1) 

Filo Metazoa: 
Classe Rotifera (rotíferos) 

Philodina sp 
Epyphanes sp 

 
(1) 
(1) 
(0) 

 
(0) 
(0) 
(0) 

 
(0) 
(0) 
(0) 

 
(0) 
(0) 
(0) 

 
(1) 
(1) 
(0) 

 
(1) 
(1) 
(1) 

Filo Metazoa: 
Classe Nematoda (vermes) 

 
(1) 

 
(0) 

 
(1) 

 
(0) 

 
(0) 

 
(1) 

Filo Metazoa: 
Classe Anelida           Aelosoma sp 

 
(0)* 

 
(0)* 

 
(0)* 

 
(0)* 

 
(0)* 

 
(0)* 

* ver comentário a seguir 
Escala qualitativa de freqüência: (0) nenhuma; (1) rara; (2) comum; (3) muito comum; (4) abundante 

 

A diversidade de protozoários e metazoários foi restrita e sua freqüência 

de aparecimento oscilou consideravelmente nos seis meses de investigação 

microbiológica. 
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Na Figura 5.19, são mostrados os protozoários flagelados encontrados 

nos exames de microscopia ótica durante o monitoramento microbiológico. 

 

 

Figura 5.19- Flagelados  observados  no  licor  misto: (a) flagelados; (b) semelhante 

a Peranema sp; (c) e (d) semelhantes a Oicomonas sp. (a, b: luz comum; c, d: 

contraste de fase) 

 

A quantidade de protozoários flagelados foi bastante variável nos meses 

em estudo. Na amostra de junho, esse protozoários foram predominantes, indicando 

lodo característico de início de operação (CETESB, 1989). Sua freqüência decresceu 

drasticamente até a coleta seguinte, após mais um mês de operação.  

De 14 a 28 de setembro (130o ao 144o dia de operação), o sistema de 

lodos ativados não ficou em operação e o lodo foi mantido sob refrigeração durante o 

referido período. A partir do dia 29 (145o dia de operação), o reator voltou a ser 

(a) (b) 

(c) (d) 
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operado normalmente. Os gêneros de flagelados identificados foram Oicomonas e 

Peranema. 

Devido a essa mudança na operação do sistema de lodos ativados, em 

outubro os flagelados voltaram a crescer abundantemente e a população de ciliados 

livres diminuiu. 

Cybis & Horan (1997) operaram reatores de 6L, em batelada com ciclo 

de 11,6h, tratando esgoto sedimentado. Os autores também observaram crescimento 

acelerado de flagelados e decréscimo na população de ciliados livres, coincidindo 

com mudança nas condições de operação. Entretanto a mudança verificada pelos 

autores foi em relação ao pH. 

Os ciliados livres e fixos encontrados nas amostras do licor misto do 

presente trabalho são apresentados na Figura 5.20. 

A comunidade ciliada teve freqüência semelhante de julho a novembro 

(29o ao 204o dia de operação). Apenas em junho a estimativa do número de 

organismos foi inferior que nos demais meses. 

Os ciliados fixos mais comuns foram os pertencentes aos gêneros 

Epistylis, Vorticella e Opercularia. Pérez-Uz et al. (1998), em estudo de 

monitoramento de três estações que utilizavam biodiscos rotativos para o tratamento 

de esgotos sanitários, constataram que os citados ciliados foram os mais freqüentes. 

Os ciliados fixos foram classificados como comuns em todos os meses, 

exceto no mês de agosto (94o dia de operação), em que foram caracterizados como 

muito comuns. Segundo Jenkins et al. (1993), esses ciliados indicam operação 

estável de lodos ativados e a ocorrência de formas coloniais é verificada quando a 

idade do lodo é elevada. Essas formas coloniais estiveram presentes em praticamente 

todas as amostras, com exceção da amostra de junho, quando a operação do sistema 

estava praticamente no início.  

A presença do ciliado fixo Vorticella associada à baixa densidade 

populacional de ciliados livres pode indicar que o sistema está produzindo efluente 

de má qualidade (CETESB, 1989). Entretanto a densidade de ciliados livres foi 

elevada em novembro – mês em que foi verificada a presença daquele ciliado fixo. 

Os resultados da Tabela A.18 (Apêndice A) confirmam que, no último mês de 
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monitoramento, os efluentes produzidos pelo sistema de lodos ativados não tiveram 

qualidade ruim, em termos de remoção de DQO. 

 

 
 

Figura 5.20- Ciliados observados no licor misto – luz comum: (a) ciliado livre 
semelhante a Paramecium sp; (b) ciliado livre semelhante a Trachelophyllum sp; (c) 

ciliado livre semelhante a Aspidisca sp; (d) colônia de ciliados fixos semelhantes a 
Epistylis sp; (e) colônia de ciliados fixos semelhantes a Vorticella sp; (f) colônia de 

ciliados fixos semelhantes a Opercularia sp. 

(a) (d) 

(b) (e) 

(c) (f) 
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Em todos os meses, foi observada a presença de Aspidisca, que é 

microrganismo indicador da ocorrência de nitrificação (CETESB, 1989). Porém, 

conforme verificado no item 5.3.1.3, o processo de nitrificação não pôde se realizar 

por completo no sistema de lodos ativados, devido à baixa população das bactérias 

nitrificantes oxidadoras de nitrito. Assim é possível inferir que a presença de tal 

ciliado ocorre não apenas na etapa de nitratação, mas também nos casos em que 

ocorre apenas a nitritação, como foi observado no presente trabalho. Entretanto, 

segundo Jenkins et al. (1993), os ciliados livres usualmente estão presentes quando 

há boa formação de floco e geralmente indicam boa operação do sistema de lodos 

ativados. Assim, a ocorrência de Aspidisca pode ter ocorrido por essas razões e não 

por causa da nitrificação. 

De acordo com Madoni et al. (1993), as espécies Vorticella microstoma, 

Vorticella octava e Opercularia spp são predominantes quando as condições do 

sistema de tratamento são ruins, ou seja, há escassez de oxigênio, efluente com DBO 

elevada e não há condições para que a nitrificação ocorra. No presente trabalho, os 

ciliados Vorticella e Opercularia não foram observados em abundância, não 

indicando assim qualidade inadequada do efluente. 

Madoni et al. (1993) obtiveram elevada correlação entre a presença 

comum de tecamebas (Arcella sp e Euglypha sp) e a qualidade do efluente em termos 

de nitrificação, mas, neste trabalho, a ocorrência desses rizópodes foi rara, não sendo 

possível ser considerada indicativa de nitrificação, pois, conforme verificado 

anteriormente, a estimativa de bactérias nitrificantes foi baixa. 

Na amostra do mês de julho (59o dia de operação), verificou-se que o 

predomínio de ciliados que, aliados à presença da ameba com carapaça Arcella eram 

indicativos de boas condições de depuração do sistema. 

Na Figura 5.21, são mostrados os rizópodes observados na microscopia 

ótica sob luz comum durante o monitoramento microbiológico. 

A população de rotíferos e nematóides foi sempre pequena e seu 

aparecimento esporádico. Os aparecimentos desses metazoários estão registrados na 

Figura 5.22 e 5.23. 

Anelídeos semelhantes a Aelosoma sp não foram observados durante os 

exames microscópicos das amostras do licor misto, mas foram sempre vistos em 
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agrupamentos, com aspecto semelhante a novelo de lã vermelha, na superfície da 

lâmina líquida do sistema de lodos ativados, principalmente no decantador. Esse 

microrganismo indica excesso de oxigênio dissolvido no sistema (CETESB, 1989). 

Suas imagens são apresentadas na Figura 5.24. 

Na Figura 5.25, são apresentadas as imagens dos protozoários e 

micrometazoários obtidas no exame de microscopia eletrônica de varredura. 

 

Figura 5.21- Rizópodes encontrados no licor misto – luz comum: (a) ameba 

semelhante a Amoeba sp; (b) tecameba semelhante a Arcella sp; (c) tecameba 

semelhante a Euglypha sp. 

 

 

(a) (b) 

(c) 
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Figura 5.22- Rotíferos observados no licor misto (luz comum) 

 

 

 

Figura 5.23- Nematóides observados no licor misto (luz comum) 

 

(a)  (b) 

(a) (b)  

(c)  
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Figura 5.24- Anelídeos semelhantes  a Aelosoma sp  observados  no  licor  misto 

(luz comum): (a) 40x; (b) 40x; (c) 100x. 

 

 

(c) 

(b) 

(a) 
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Figura 5.25- Protozoários e metazoários encontrados no licor misto –  microscopia 
eletrônica de varredura: (a) ciliados fixos, 700x; (b) ciliados fixos, 900x; (c) ciliado 

fixo, 1800x; (d) ciliados fixos, 2000x; (e) nematóide, 300x; (f) anelídeos semelhantes 
a Aelosoma, 100x. 

3  µµm

5  µµm

(b)(a)

(d)(c)

(f)(e)
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5.3.1.9- Característica do floco 

O aspecto do floco foi diferente de um mês para outro, conforme pode 

ser observado na Tabela 5.12 e na Figura 5.26, em que são apresentados os aspectos 

dos flocos de cada mês de monitoramento 

Os flocos das amostras coletadas em junho, outubro e novembro 

apresentaram boas condições de sedimentabilidade, enquanto que os flocos das 

amostras coletadas em julho e agosto tiveram qualidade moderada e os de setembro 

foram considerados de qualidade ruim. 

 
Tabela 5.12- Característica do floco no sistema de lodos ativados  

Parâmetro  Junho 
29o dia 

Julho  
58o dia 

Agosto 
94o dia 

Setembro 
127o dia 

Outubro 
157o dia 

Novembro  
204o dia 

Estrutura compacto aberto aberto aberto compacto compacto 

Forma arredondado irregular irregular irregular arredondado arredondado 

Consistência robusto robusto robusto intermediária robusto intermediária 

Tamanho 
(%flocos >25µm) 

 
> 80% 

 
> 80% 

 
> 80% 

 
> 80% 

 
> 80% 

 
> 80% 

 

5.3.1.10- Qualidade do lodo 

A qualidade do lodo do licor misto foi avaliada pelas características do 

floco e quantidade de filamentos, células livres e protozoários.  

Fez-se a comparação dos critérios para estabelecimento da qualidade do 

lodo, exibidos na Tabela 3.6, com os resultados das Tabelas 5.5, 5.11 e 5.12, e assim 

pôde-se construir a Tabela 5.13, na qual é apresentada a avaliação comparativa da 

qualidade do lodo durante o monitoramento microbiológico. 

 
Tabela 5.13- Qualidade do lodo do sistema de lodos ativados 

Qualidade do lodo Critério  
Junho  
29o dia 

Julho  
58o dia 

Agosto 
94o dia 

Setembro 
127o dia 

Outubro 
157o dia 

Novembro  
204o dia 

Filamentos boa moderada moderada moderada moderada moderada 

Células livres boa boa boa boa boa boa 

Ciliados/tecamebas boa boa boa boa boa boa 

Flagelados/amebas pobre moderada moderada moderada pobre moderada 

% flocos > 25µm boa boa boa boa boa boa 

Estrutura do floco boa moderada moderada moderada boa boa 

Consistência do floco boa boa boa boa boa boa 

Forma do floco boa moderada moderada moderada boa boa 

Resultado  boa pobre pobre pobre moderada moderada 
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Figura 5.26- Aspecto do floco durante o monitoramento microbiológico (estrutura, 

forma, consistência, % de flocos > 25µm): (a) Junho: compacto, arredondado, 

robusto, 80%; (b) Julho: aberto, irregular, robusto, 80%; (c) Agosto: aberto, irregular, 

robusto, 80%; (d) Setembro: aberto, irregular, intermediária, 80%; (e) Outubro: 

compacto, arredondado, robusto, 80%; (f) Novembro: compacto, arredondado, 

intermediária, 80% 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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5.4- Arqueas metanogênicas 

A estimativa do NMP de células metanogênicas, feita através da técnica 

de NMP, foi determinada pela combinação dos frascos com resultados positivos 

(produção de metano). Apenas houve produção de metano nos frascos de diluição 

100 e 10-1. O resultado do NMP de arqueas metanogênicas foi igual a 7,9NMP/mL ou 

0,012NMP/gSSV. 

A observação microscópica permitiu afirmar que esses microrganismos 

são capazes de sobreviver no tanque de aeração, alimentado por efluente anaeróbio, e 

que, sob condições ideais (adição de nutrientes e fonte de carbono específicos), 

voltam a se desenvolver, apesar de se apresentarem em pequeno número.  

Não foi detectada presença de arqueas metanogênicas no lodo utilizado 

no ensaio de NMP. Apenas na amostra de outubro foi observada morfologia 

semelhante a Methanosarcina. 

A diversidade de morfologias encontrada nas amostras dos frascos com 

resultados positivos pode ser observada na Figura 5.27. Houve predomínio das 

morfologias de microrganismos fluorescentes semelhantes aos gêneros 

Methanosarcina e Methanosaeta, mas também foi constatada presença escassa de 

bacilos fluorescentes e não fluorescentes, bacilos curvos e víbrios. 

Foi também verificada presença de arqueas encistadas (Methanosarcina), 

indicando que, no licor misto do sistema de lodos ativados, as condições ambientais 

e/ou nutricionais não eram as ideais para seu desenvolvimento.  

A presença discreta desses microrganismos, nos exames microscópicos 

do monitoramento, possivelmente foi devido ao arraste pelo efluente do Ralex, 

permanecendo em microsítios de anaerobiose no interior dos flocos do lodo ativo. O 

estabelecimento de condições vitais para seu desenvolvimento facilitou a observação 

microscópica desses microrganismos. 
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Figura 5.27- Morfologias encontradas nos frascos positivos do ensaio de NMP de 
arqueas metanogênicas, sob contraste de fase e fluorescência, semelhantes a: (a) e (b) 

Methanosarcina e Methanosaeta; (c) e (d) cistos de Methanosarcina; (e) 
Methanosarcina, Methanosaeta e cistos de Methanosarcina; (f) bacilos 

fluorescentes; (g) Methanosarcina e víbrios; (h) Methanosaeta. 

(a) (b) 

(e) 

(c) (d) 

(f) 

(h) (g) 
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Portanto foi verificado que arqueas metanogênicas são capazes de 

sobreviver em ambiente aeróbio, apesar da concentração celular ser bem pequena. É 

provável que todos esses microrganismos estivessem no tanque de aeração sob forma 

encistada (para autoproteção) devido à concentração de oxigênio dissolvido, em 

torno de 2mg/L, que é inibidor de seu crescimento, e que, somente após serem 

providas condições adequadas a seu desenvolvimento, esses microrganismos 

deixaram a forma encistada. 

 

5.5- Atividade metanogênica específica (AME) 

É conveniente comentar que foi feito exame microscópico no lodo 

utilizado no ensaio, antes de sua incubação. Os microrganismos encontrados estão 

apresentados na Figura 5.28.  

 

Tabela 5.14- Diversidade microbiológica encontrada no lodo do tanque de aeração, 
utilizado no ensaio de atividade metanogênica específica (antes da 
incubação e da adição da fonte de carbono)  

Característica Lodo utilizado no exame de AME 

Floco: estrutura/consistência/ 
Tamanho (% flocos > 25µm)/forma 

compacto / robusto / 
> 80% / arredondado 

Células livres (1) 

Filamentos (1) S. natans 
(1) H. hydrossis 

Filo Protozoa (protozoários) 
• Classe Mastigophora (flagelados) 

 
(0) 

Filo Protozoa (protozoários) 
• Classe Ciliata (ciliados livres) 

(1) Oxytrichia sp 
(2) Aspidisca sp 

(1) Paramecium sp 
Filo Protozoa (protozoários) 
• Classe Ciliata (ciliados fixos) 

 
(3) Opercularia sp 

Filo Protozoa (protozoários) 
• Classe Sarcodina (rizópodes) 

 
(1) Arcella sp 

Filo Metazoa (metazoários) 
• Classe Rotifera (rotíferos) 

 
(2) Philodina sp 

Filo Metazoa (metazoários) 
• Classe Nematoda (nematóides) 

 
(1) 

Filo Metazoa (metazoários) 
• Classe Anelida (anelídeos) 

 
(1) Aelosoma sp 
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Na Figura 5.28a, é apresentada a produção acumulada de metano obtida 

durante a realização do ensaio. Com os oito primeiros pontos desse gráfico (trecho de 

maior taxa de produção de metano por tempo), foram obtidas as retas apresentadas 

na Figura 5.28b e, com o coeficiente angular dessas retas, foram obtidas as atividades 

metanogênicas do frasco-controle e do frasco-reator. Subtraiu-se a atividade 

metanogênica do frasco-reator da atividade do frasco-controle, dividiu-se por 

351gSSV e, por fim, dividiu-se este último valor por 431mLCH4 (equivalente a 1g 

DQO consumida e convertida em metano). Desta forma, foi determinada a atividade 

metanogênica específica do lodo do tanque de aeração, sendo igual a 0,12gDQO-

CH4/gSSV.dia. Os valores das áreas cromatográficas obtidos durante a realização 

desse ensaio, juntamente com o detalhamento dos cálculos da AME, estão 

apresentados no Apêndice B. 

Ensaio da AME é realizado apenas em amostras de lodo de reatores 

anaeróbios. Certamente a diferença entre a AME de lodo anaeróbio e a AME do lodo 

do sistema de lodos ativados do presente trabalho, que recebia efluente do reator 

anaeróbio (Ralex) é significativa. Porém os resultados deste trabalho foram 

comparados também com os de trabalhos que investigaram a AME em lodo de 

reatores anaeróbios, sob condições inibidoras à população metanogênica. 

 

 

 

Figura 5.28- Atividade metanogência específica (AME): (a) produção acumulada de 

metano; (b) atividade metanogência (inclinações das retas) 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Tempo (dia)

P
ro

du
çã

o 
ac

um
ul

ad
a 

C
H

4 
(m

L
) controle

frasco

(a) 

y = 30,399x + 0,3592

R
2
 = 0,9912

y = 47,974x - 14,892

R
2
 = 0,9774

0

50

100

150

200

250

300

0 1 2 3 4 5 6

Tempo (dia)

P
ro

du
çã

o 
ac

um
ul

ad
a 

C
H

4
 (m

L
) controle

frasco

(b) 



RESULTADOS E DISCUSSÃO - 131 
__________________________________________________________________________________ 

O resultado deste trabalho foi bastante inferior ao valor obtido por 

Callado (1992) que operou reator UASB de 10,5L (Q = 16L/dia; TDH=15,6h), 

alimentado com substrato sintético com características similares a esgoto sanitário. A 

autora submeteu o reator a aumento progressivo da concentração de sulfato (25 a 

10.000mg/L) e constatou que a atividade metanogênica específica foi de 0,55gDQO-

CH4/gSSV.dia, quando não foi adicionado sulfato, e de 0,63gDQO-CH4/gSSV.dia 

com concentração de sulfato de 300mg/L. 

Lopes (1994) estudou o efeito tóxico do nitrogênio amoniacal na 

atividade metanogênica específica de lodo de esgoto sanitário, verificando que 

concentrações da ordem de 200 a 800mg/L do nitrogênio amoniacal tenderam a 

diminuir a AME, enquanto que concentrações de 800 a 2.700mg/L provocaram 

decréscimo acentuado da atividade. A autora obteve 0,044gDQO-CH4/gSSV.dia, 

quando a concentração de nitrogênio amoniacal foi de 208mg/L. Esse valor foi bem 

menor que o obtido neste trabalho, provavelmente a elevada concentração de 

nitrogênio amoniacal foi mais tóxica que as condições ambientais do sistema de 

lodos ativados. 

Estudo semelhante ao de Lopes (1994) foi realizado por Santos (2001), 

em que foi avaliada a toxicidade da aplicação de cloreto férrico na atividade 

metanogênica da microbiota presente no biofilme de reator anaeróbio de leito 

expandido (32m3; TDH=3,2h; Q=10m3/h). O resultado da atividade metanogênica 

específica para frasco-reator sem adição de cloreto férrico foi de 5,99mmolCH4/L 

leito granular.dia. Não foi verificado qualquer efeito tóxico, com relação à atividade 

metanogênica específica, em decorrência do uso de cloreto férrico para dosagens de 

até 500mgFeCl3/L. 

A diferença na unidade da medida da AME obtida por Santos (2001) 

impede comparação com o resultado obtido neste trabalho. 

A baixa atividade metanogênica específica já era esperada, visto que a 

quantificação de microrganismos metanogênicos foi praticamente desprezível. 

Entretanto o valor obtido foi bastante superior à AME de lodo anaeróbio submetido à 

condição tóxica com elevadas concentrações de nitrogênio amoniacal.  
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5.6- Coliformes 

Os resultados das análises microbiológicas de estimativa do NMP de 

coliformes totais e fecais, juntamente com os valores da eficiência de remoção no 

Ralex, sistema de lodos ativados e sistema combinado, estão apresentados nas 

Tabelas 5.15 e 5.16. 

 

Tabela 5.15- NMP de coliformes totais e fecais obtidos durante o monitoramento do 
sistema combinado 

CT (NMP/100mL) CF (NMP/100mL) Data 

da 

coleta 

Esgoto 

 bruto 

Efluente 

Ralex 

Efluente 
Lodos 

ativados 

Ralex Lodos 

ativados 

Sistema  

combinado 

08/08/01 4,1x109 6,5x107 3,5x106 3,1x108 1,4x106 3,8x105 

06/03/02 1,0x109 3,1x107 1,4x106 1,0x108 3,9x106 2,9x105 

08/04/02 1,7x108 3,7x107 6,2x105 6,0x107 7,8x106 2,5x105 

Média 1,8x109 4,4x107 1,8x106 1,6x108 4,4x106 3,1x105 

 

Tabela 5.16-Remoção de coliformes totais e fecais obtidos durante o monitoramento 
do sistema combinado 

Eficiência - remoção CT  (%) Eficiência - remoção CF  (%) Data 

da 

coleta 

Esgoto 

 bruto 

Efluente 

Ralex 

Efluente 
Lodos 

ativados 

Ralex Lodos 

ativados 

Sistema  

combinado 

08/08/01 98,4 94,6 99,9 99,5 72,9 99,9 

06/03/02 96,9 95,5 99,9 96,1 92,6 99,7 

08/04/02 78,2 98,3 99,6 87,0 96,8 99,6 

Média 97,5 95,8 99,9 97,2 93,0 99,8 

 

Segundo Metcalf & Eddy (1991), a quantidade de coliformes totais em 

águas residuárias varia de 106 a 109/100mL. O valor obtido para o esgoto bruto, neste 

estudo, situou-se na quantidade superior indicada por aqueles autores. 

A ordem de grandeza dos coliformes totais foi de 109, 107 e 

106NMP/100mL no esgoto bruto, efluente Ralex e efluente do sistema de lodos 

ativados, respectivamente. Quanto aos coliformes fecais, a ordem de grandeza foi de 

108, 106 e 105 NMP/100mL, nas três amostras estudadas. 
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Com esses resultados, vê-se que a remoção no Ralex foi de 2 unidades 

logarítmicas e no sistema de lodos ativados, de apenas uma unidade logarítmica. 

Segundo Ceballos (2001b), sistemas de lodos ativados com sedimentação 

primária atingem remoção média de E. coli de 90 a 99%. No presente trabalho, a 

redução de coliformes fecais situou-se nessa faixa de remoção, com valor de 93%. 

A redução média do sistema combinado correspondeu a 99,9% para 

coliformes totais e 99,8% para coliformes fecais. 

Deve-se ressaltar que, apesar da eficiência de remoção de coliformes 

obtida no sistema combinado, ainda há necessidade de desinfecção adicional do 

efluente desse sistema de modo a evitar contaminação do corpo receptor. 

 

5.7- Monitoramento físico-químico do sistema combinado 

Para melhor apresentação dos resultados do monitoramento do sistema 

combinado, este item foi dividido em três partes: perfil 24 horas, monitoramento 

físico-químico e perfil 18 horas. 

O perfil 24 horas foi realizado após dois meses da inoculação, quando foi 

observado quando o reator aeróbio produzia efluentes sem grandes oscilações. Os 

dados desse período não foram apresentados neste trabalho. 

 

5.7.1- Perfil 24 horas  

O objetivo do perfil 24 horas foi verificar em qual horário de um 

determinado dia da semana - a terça-feira – a DQO total do afluente do sistema 

combinado apresentava o valor próximo ao valor médio de um dia. O horário a ser 

escolhido deveria ser durante a manhã e, de preferência, em seu início, a fim de 

haver tempo disponível para realização de todas as análises no mesmo dia da coleta. 

Vários parâmetros físico-químicos foram determinados, além da DQO, 

para verificação do desempenho do sistema em estudo. 

Os valores de todos os parâmetros observados durante esse perfil 

temporal estão apresentados nas Tabelas A.3 a A.9 do Apêndice A. 

Na Tabela 5.17, estão apresentados os valores da remoção de DQO total, 

DQO filtrada, sólidos totais, NTK, fósforo e turbidez do sistema combinado. As 

eficiências foram calculadas com a utilização dos valores médios de cada parâmetro, 
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durante 24 horas. Esses valores médios estão apresentados nas Tabelas A.4 a A.9 

(Apêndice A). 

 

Tabela 5.17- Desempenho do sistema combinado durante o perfil 24 horas 

Eficiência média (%) Parâmetro 

Ralex Lodos Ativados Sistema Combinado 

DQO total (mg/L) 56 60 82 

DQO filtrada* (mg/L) 58 58 82 

ST  (mg/L) 33 6 37 

NTK (mg/L) 8 51 55 

P (mg/L) 6 4 10 

Turbidez (uT) 48 46 72 

*Amostra filtrada em papel com poros de diâmetro igual a 1,2µ m. 

 

Na Figura 5.29, está apresentada a variação da DQO nos três pontos de 

coleta. É evidente a grande oscilação desse parâmetro, no esgoto bruto, ao longo do 

dia. Percebe-se ainda a excelente capacidade do Ralex de absorver essa variação de 

carga orgânica, produzindo efluentes praticamente constantes em termos de DQO. O 

sistema de lodos ativados também apresentou constância na qualidade de seus 

efluentes. 

A DQO total do afluente do sistema combinado apresentou valor mínimo 

às 5 horas da madrugada. A partir deste horário, os valores da DQO total foram 

crescentes até às 9 horas da manhã, permanecendo praticamente constantes até as 15 

horas. Em vista do valor médio ter sido em torno de 600mg/L e haver grande 

discrepância entre os primeiros horários matutinos, decidiu-se optar por fazer as 

demais coletas do monitoramento às 8 horas da manhã. 

Observou-se que o pH do esgoto bruto, do efluente do Ralex e do 

efluente do sistema de lodos ativados não teve oscilação significativa, variando de 

5,9 a 7,0 em todas as amostras coletadas durante o dia. 

As temperaturas médias do esgoto bruto, efluente do Ralex e efluente do 

sistema de lodos ativados foram 23,8; 23,4 e 19,6oC, respectivamente. A temperatura 
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do efluente do sistema de lodos ativados foi sempre inferior aos demais pontos de 

coleta e teve maior variação durante o dia, com mínimo de 15,3 e máximo de 23,4oC. 

 

 

Figura 5.29- Variação da DQO no sistema combinado durante 24 horas 

 

 

Ficou bem clara a relação entre a DQO afluente do sistema de lodos 

ativados e o oxigênio dissolvido no tanque de aeração. A DQO afluente desse 

sistema aumentou gradativamente das 7 as 13 horas. Durante este período, o OD, no 

tanque de aeração, apresentou queda, ou seja, com o aumento da DQO, houve 

aumento do consumo de oxigênio pelas bactérias heterótrofas degradadoras de 

matéria orgânica e conseqüente diminuição do OD. Das 13 as 19 horas, a DQO 

afluente desse sistema manteve constante assim como o OD. A partir desse último 

horário de coleta, houve decréscimo na DQO afluente e, de maneira antagônica, a 

concentração de OD, aumentou, com exceção na coleta das 23 horas. 

A eficiência média do Ralex e a do sistema de lodos ativados foram 

bastante semelhantes, situando-se em torno de 60%, tanto para remoção de DQO 

total, quanto para DQO filtrada. 

O desempenho do sistema combinado quanto à remoção de matéria 

orgânica foi bom. O sistema apresentou mesma eficiência de remoção de DQO total 

e de DQO filtrada, com valor de 82%. Os valores médios de DQO total e DQO 
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filtrada do afluente do sistema combinado foram iguais a 582 e 261mg/L, 

respectivamente, e o efluente final desse sistema apresentou valores de DQO total e 

DQO filtrada próximos às médias de 103 e 46mg/L, respectivamente. 

Desconsiderando a última coleta (7h de 09/05/2001), não houve muita 

variação na concentração de sólidos totais no esgoto bruto. A fração principal que 

constituía os sólidos totais, tanto no esgoto bruto, quanto no efluente do Ralex e do 

sistema de lodos ativados, era de sólidos dissolvidos. 

A remoção de sólidos suspensos totais foi cerca de três vezes superior à 

remoção de sólidos dissolvidos no Ralex, no sistema de lodos ativados e no sistema 

combinado. 

Entretanto essa remoção de sólidos em suspensão não teve muita 

influência no valor da remoção de sólidos totais, visto que a quantidade desses 

sólidos era muitas vezes menor que a de sólidos dissolvidos. Assim, a eficiência de 

sólidos totais no sistema combinado foi de 37%. 

A eficiência média de remoção de sólidos suspensos no Ralex foi muito 

boa, com valor de 60%, enquanto que a do sistema de lodos ativados foi de apenas 

22%. Esta baixa remoção foi devido à ocorrência de flotação de sólidos no 

decantador, pois, durante este perfil temporal, apenas o sistema de air lift instalado 

no decantador era responsável pelo retorno do lodo, que era ineficiente.  

A remoção de NTK no sistema combinado de 55% foi devido à remoção 

ocorrida no sistema de lodos ativados, pois, em ambiente anaeróbio, geralmente 

ocorre apenas conversão da matéria nitrogenada. É possível que, no ambiente 

aeróbio, também não tenha havido remoção e sim apenas conversão que poderia ter 

sido verificada com a determinação de nitrito e nitrato. 

O sistema combinado foi ineficiente na remoção de fósforo, atingindo 

remoção de apenas 10%.  

Quanto à remoção de turbidez, a eficiência foi bem significativa, com 

valor médio do sistema combinado de 72%. Esse resultado deve ter sido devido 

principalmente à remoção de sólidos suspensos que apresentou valor semelhante 

(69%). 

Como não foi considerado o TDH no primeiro perfil (24h), um novo 

perfil foi realizado. No primeiro perfil, as amostras foram coletadas a cada 2 horas, 
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impossibilitando de determinação da eficiência real do Ralex e, conseqüentemente, 

do sistema combinado, visto que aquele reator possuía TDH de 3 horas. Assim, foi 

realizado o segundo perfil, desta vez com coletas a cada 3 horas. 

 

 

5.7.2- Monitoramento físico-químico 

Os desempenhos do reator anaeróbio (Ralex), do sistema de lodos 

ativados e, conseqüentemente, do sistema combinado foram acompanhados por meio 

das análises de pH, alcalinidade, DQO total, DQO filtrada, N-NTK, N-Amon, N-

NO2
-,  N-NO3

-, P-PO4
-, ST, SF, SV, SST, SSF, e SSV do afluente e efluente de cada 

sistema.  

Os valores máximo, médio e mínimo dos referidos parâmetros estão 

apresentados na Tabela 5.18, enquanto que todos os demais valores obtidos durante o 

monitoramento estão contidos nas Tabelas A.10 a A.21 do Apêndice A. As variações 

desses parâmetros estão apresentadas nas Figuras 5.31, 5.32 e 5.33.  

 

• pH 

Os valores de pH do esgoto bruto variaram de 6,3 a 7,4; os do efluente do 

Ralex variaram de 6,1 a 7,1 e os do efluente do sistema de lodos ativados variaram 

de 6,9 a 8,1. 

A variação do pH do efluente do Ralex esteve próxima aos valores da 

faixa ótima de pH para digestão anaeróbia, que é de 6,8 a 7,2.  

O pH do efluente do sistema de lodos ativados variou de neutro a 

levemente básico. O valor mais elevado foi devido à adição de bicarbonato de sódio 

no recipiente de alimentação, para verificar a possibilidade de ocorrência do processo 

de nitratação.  



 

Tabela 5.18- Resumo dos parâmetros físico-químicos obtidos durante monitoramento do sistema combinado 

Esgoto Bruto Efluente Ralex Efluente Lodos Ativados Parâmetro  

Faixa de 

variação 

Média + DP Faixa de 

variação 

Média + DP Faixa de 

variação 

Média + DP 

pH 6,3 - 7,4 –  6,1 - 7,2 –  6,9 - 8,2 –  

Alcalinidade (mgCaCO3/L) 128 - 262 201 + 40 125 - 209 160 + 20 135 - 475 179 + 77 

DQO total (mg/L) 215 - 1.157 780 + 209 190 - 393 263 + 57 73 - 239 121 + 43 

DQO filtrada (mg/L) 120 - 517 318 + 89 57 - 172 89 + 27 34 - 88 57 + 15 

N-NTK (mgN/L) 40,3 - 91,4 72,9 + 15,2 28,9 - 46,4 38,4 + 5,7 17,0 - 43,0 29,9 + 7,3 

N-Amon (mgN/L) 28,9 - 60,7 48,0 + 8,7 21,7 - 36,1 28,2 + 3,4 12,1 - 30,9 23,9 + 5,1 

N-Norg (mgN/L) 10,6 - 36,6  24,9 + 7,5 3,7 - 17,0 10,1 + 4,0 1,9 - 14,1 6,1 + 3,5 

N-NO2
- (mgN/L) <0,01-0,06 0,01 <0,01-0,01 < 0.01 0,01 - 0,37 0,09 

N-NO3
- (mgN/L) 2,5 - 6,8 5,1 + 1,1 1,8 - 2,8 2,3 + 0,3 1,6 - 3,5 2,1 + 0,5 

N-NT (mgN/L) 55,2 - 98,2 78,0 + 16,2 30,7 - 49,0 40,6 + 5,9 19,0 - 44,8 27,3 + 7,2 

P-PO4
- (mgP/L) 2,7 - 10,4 5,8 + 2,5 1,3 - 6,9 3,8 + 1,6 1,5 - 6,7 4,0 + 1,6 

ST (mg/L) 261 - 724 522 + 121 183 - 690 338 + 137 137 - 449 296 + 94 

*Amostra filtrada em papel com poros de diâmetro igual a 1,2µ m. 
Esgoto bruto = afluente Ralex; 
Efluente Ralex = afluente lodos ativados; 
Efluente lodos ativados = efluente sistema combinado. 
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• Alcalinidade 

A alcalinidade do esgoto bruto teve valor médio de 201mgCaCO3/L, não 

tendo apresentado grande variação durante o período de ensaio, como pode ser 

verificado na Figura 5.31. 

Observando a Figura 5.31 ou os valores da Tabela A.11 do Apêndice A, 

verificou-se que não aumento da alcalinidade no Ralex. Entretanto os valores de pH 

de seu efluente foram bastante regulares, indicando que deve ter havido produção de 

alcalinidade, durante a degradação anaeróbia do esgoto, com relação ao afluente que 

o alimentou 3,2h antes da coleta. 

Praticamente não houve grandes diferenças na alcalinidade do efluente 

do sistema de lodos ativados, com exceção do 93o dia de operação (08/08/2001), 

devido à adição do bicarbonato de sódio. 

 

• Sólidos  

Verificou-se grande variação da concentração de sólidos totais, durante 

todo o período de monitoramento, principalmente nas amostras do esgoto bruto e do 

efluente do Ralex. 

O sistema combinado apresentou excelente capacidade de remoção de 

sólidos suspensos totais, tendo eficiência de 83%, que evidenciou a grande retenção 

desses sólidos principalmente no material suporte (65%) do Ralex, mas também no 

decantador do sistema de lodos ativados (52%). Esta baixa remoção foi por causa do 

arraste de sólidos observado no sistema aeróbio.  

Os valores de IVL de todas as amostras não ultrapassaram o valor de 

150mL/g, comprovando que não houve intumescimento do lodo. 

Apesar dos sólidos totais serem constituídos principalmente por sólidos 

dissolvidos – 76% no efluente do Ralex e 86% no efluente do sistema de lodos 

ativados – o sistema combinado removeu apenas 13% de sólidos dissolvidos, 

totalizando  43% de eficiência na remoção de sólidos totais. 

 

• DQO total e DQO filtrada 

O esgoto bruto (afluente do Ralex) teve DQO total média de 780mg/L e 

DQO filtrada média de 318mg/L, cujos valores estão apresentados na Tabela A.15. 
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Durante o período experimental de 206 dias de monitoramento físico-

químico do sistema combinado, o Ralex apresentou eficiência média de remoção de 

63% de DQO total e de 69% de DQO filtrada, com o reator operando com TDH de 

3,2h.  

Essas eficiências de remoção diferiram um pouco das obtidas por Pereira 

et al. (2000) quando do estudo neste mesmo reator, cujos valores médios foram 

77,6% e 63,7% de remoção de DQO total e DQO filtrada, respectivamente. 

Araki et al. (1999) investigaram um sistema combinado composto por 

um reator UASB (155L; TDH = 7h) seguido por reator aeróbio DHS (downflow 

hanging sponge-cubes) contendo 90 espumas cúbicas de 1,5cm de aresta (2m; 

TDH=1,3h), tratando esgoto sanitário. A eficiência de remoção de DQO total e DQO 

filtrada no UASB foi de 80% e 65%, respectivamente.  

A unidade de lodos ativados foi alimentada com DQO total média de 

263mg/L e DQO filtrada de 89mg/L (efluente do Ralex). Essa unidade biológica teve 

desempenho satisfatório na remoção da matéria orgânica residual da unidade 

anaeróbia, sendo capaz de degradar 53% de DQO total e 33% de DQO filtrada. 

Os maiores valores de DQO total no efluente dessa unidade foram 

observados no mês de junho. Nesse mês, havia predomínio de flagelados, indicando 

lodo jovem, e menor abundância de ciliados. 

O bom desempenho do sistema de lodos ativados, durante os meses de 

julho a novembro, com relação à remoção de DQO total pode ser associado à 

densidade populacional de ciliados (“muito comuns”) que foi semelhante nesses 

meses (Madoni, 1994). Pérez-Uz et al. (1998), em estudo sobre o uso de ciliados 

como indicadores do desempenho de biodiscos rotativos, obtiveram mesma 

correlação, indicando que essa comunidade microbiana pode ser associada à 

eficiência de purificação do processo. 

O desempenho do sistema combinado quanto à remoção de matéria 

orgânica foi considerado bom, tendo em vista as grandes oscilações observadas no 

afluente. O sistema apresentou valores de 82% e 80% de remoção de DQO total e 

DQO filtrada, respectivamente. 

As eficiências de remoção de DQO total no Ralex e no sistema de lodos 

ativados foram semelhantes aos resultados obtidos por Coura & Van Haandel (1999). 



RESULTADOS E DISCUSSÃO - 141 
__________________________________________________________________________________ 

Esses autores operaram sistema (escala piloto), composto por uma 

unidade anaeróbia (UASB) e um sistema aeróbio constituído por três reatores em 

série: anóxico, aeróbio e anóxico, de aproximadamente 26L cada. O sistema 

operacional foi operado com TDH de 13,1h, sendo 8h para o reator UASB e 5,1h 

para o sistema aeróbio. Os autores obtiveram remoção de DQO de 60% para o reator 

UASB e de 83% para o sistema anaeróbio/aeróbio. Os resultados apresentaram que a 

energia utilizada na aeração, para o sistema combinado, foi 50% menor que a 

consumida em sistemas convencionais de lodos ativados. 

 

• Nitrogênio 

O esquema das formas nitrogenadas encontradas nos três pontos de 

coleta (esgoto bruto, efluente do Ralex e efluente do sistema de lodos ativados) está 

representado na Figura 5.30, em termos porcentual e de concentração média. 

Apenas 55% do nitrato contido no afluente do Ralex deve ter sido 

reduzido a nitrogênio gasoso. Essa conversão de nitrato a nitrogênio gasoso foi 

responsável por 7,5% do nitrogênio total. De acordo com a Tabela A.17 (Apêndice 

A), observa-se que houve remoção de 48% do nitrogênio total, no Ralex.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.30- Formas nitrogenadas no sistema combinado 
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As três hipóteses para essa remoção seriam a conversão da amônia 

diretamente a nitrogênio pelo processo anammox, por assimilação pela biomassa ou 

formação de gases nitrogenados, durante a digestão anaeróbia. 

Porém Jetten et al. (1999) comentam que, nesse processo de remoção 

biológica de nitrogênio, 1 mol de amônia consome 0,6 mol de nitrato, resultando na 

formação de 0,8 mol de nitrogênio gasoso. Em termos de concentração de nitrogênio, 

para cada mg/L de amônia, haveria necessidade de 2,1mg/L de nitrato, produzindo 

1,2mg/L de nitrogênio gasoso. Como a média de nitrato no afluente do Ralex foi de 

5,1mg/L, a remoção média de amônia seria de 2,4mg/L e não de 19,8mg/L, como 

pode ser observado na Tabela A.16 do Apêndice A. 

Conclui-se, por fim, que a remoção de nitrogênio total do reator 

anaeróbio foi devido, basicamente, à formação de gases nitrogenados e/ou à 

assimilação bacteriana. 

A remoção de nitrogênio total na unidade aeróbia foi de 33%. Essa 

remoção deve ter ocorrido com a conversão do nitrito, formado pela oxidação da 

amônia, diretamente a nitrogênio gasoso pelas bactérias desnitrificantes 

(≈104células/gSSV) presentes no lodo do tanque de aeração. Esta suposição é feita 

por ter sido verificada população insignificante de bactérias nitrificantes oxidadoras 

de nitrito (≈11células/gSSV), enquanto que a população de bactérias nitrificantes 

oxidadoras de amônia teve valor da ordem de 103 células/gSSV, como também por a 

relação de população nitrificante/população heterótrofa ter sido considerada irrisória 

(valor máximo obtido = 0,18%). Parte do nitrogênio também pode ter sido removido 

pela incorporação à biomassa. 

Villaverde et al. (2000) observaram fato semelhante, quando operaram 

sistema de lodos ativados, para tratamento de esgoto industrial. Os autores atribuíram 

o baixo crescimento de bactérias nitrificantes à concentração de nitrogênio amoniacal 

maior que 30mg/L ou à ocorrência de desnitrificação aeróbia (redução do nitrito a 

nitrogênio molecular).  

Na Figura 5.32, está apresentada a variação das formas nitrogenadas 

monitoradas durante esta etapa do trabalho.  

As concentrações de nitrito foram insignificantes no afluente do sistema 

combinado e nos efluentes das unidades anaeróbia e aeróbia. 
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A eficiência global do sistema combinado foi de 65% de remoção de 

nitrogênio total, valor esse considerado muito bom, visto que o sistema não foi 

operado para remoção específica de nutrientes, como foi o estudo realizado por 

Marchetto (2001), por exemplo, nem foi projetado para esse fim, como seria o caso 

do sistema Bardenpho. 

O sistema combinado operado por Marchetto (2001) apresentou 

conversão global de 72% de NTK. 

 

• Fósforo 

Ao se analisar a Figura 5.31, observa-se que a grande variação do 

fósforo, na forma de fosfato, tanto no esgoto bruto, quanto nos efluentes dos reatores 

anaeróbio e aeróbio. 

Segundo dados do monitoramento, o reator anaeróbio foi responsável 

pela remoção de fósforo do sistema combinado, cuja eficiência média foi de 35%.  

 

• Metais 

Durante o monitoramento, foram feitas oito análises de metais, 

compreendendo a determinação de zinco, chumbo, cádmio, níquel, ferro, manganês, 

cobre e cromo, nas amostras do esgoto bruto, do efluente do Ralex e do efluente do 

sistema de lodos ativados. 

Os resultados dessas análises foram apresentadas nas Tabelas A.19 a 

A.21 do Apêndice A. 

Chumbo, cádmio, níquel e cobre não foram detectados em praticamente 

todos os três pontos de coleta (esgoto bruto, efluente do Ralex e efluente do sistema 

de lodos ativados). Zinco, manganês e cromo apresentaram concentrações bem 

baixas e apenas o ferro teve concentrações um pouco mais elevadas, atingindo valor 

máximo de 3,35mg/L no esgoto bruto e 2,75mg/L no efluente do Ralex. 
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Figura 5.31- Curvas de variação de pH, alcalinidade, DQO, DQO filtrada e fósforo 

durante o monitoramento do sistema combinado 

Legenda: ♦Esgoto bruto         Efluente Ralex     • Efluente Lodos ativados         
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Figura 5.32- Curvas de variação de nitrogênio durante o monitoramento do sistema 
combinado 

 

Legenda: ♦Esgoto bruto         Efluente Ralex     • Efluente Lodos ativados         
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Figura 5.33- Curvas de variação de sólidos durante o monitoramento do sistema 
combinado 

Legenda: ♦Esgoto bruto         Efluente Ralex     • Efluente Lodos ativados         
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Assim, melhor sistema de separação de fases (sólido-líquido) no sistema 

de lodos ativados evitaria variação da qualidade do efluente do sistema combinado e 

aumentaria a eficiência de remoção de matéria orgânica no sistema aeróbio, como 

também no sistema combinado. Apesar disso, a eficiência do sistema combinado em 

remover DQO foi muito boa (superior a 80%). 

 

5.7.3- Perfil 18 horas  

Conforme comentado no capítulo Material e Métodos, foi realizado um 

segundo perfil temporal (das 5 as 23 horas da noite), para caracterização do esgoto 

bruto, efluente do reator anaeróbio (Ralex) e efluente do sistema de lodos ativados, 

no fim do período experimental deste trabalho, a fim de verificar a eficiência real do 

sistema combinado em remover matéria orgânica e nutrientes, principalmente. 

Na Figura 5.34, estão apresentadas as curvas de variação dos diferentes 

parâmetros analisados para caracterização do sistema combinado, ao longo das 18 

horas de experimento, e, na Figura 5.35, as eficiências pontuais de remoção de 

sólidos, DQO e nutrientes. 

Os valores de todos os parâmetros observados durante esse ensaio estão 

apresentados nas Tabelas A.22 a A.40 do Apêndice A. 
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Figura 5.34- Curvas de variação de pH, alcalinidade, sólidos totais, sólidos suspensos totais, 
DQO, DQO filtrada, nitrogênio total e fósforo durante o perfil 18 horas 

Legenda: ♦Esgoto bruto         Efluente Ralex     • Efluente Lodos ativados         
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Figura 5.35- Eficiências pontuais de remoção de sólidos totais, sólidos suspensos 
totais, DQO, DQO filtrada, nitrogênio total e fósforo durante o perfil 18h 
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• Eficiência 

As eficiências do Ralex e do sistema de lodos ativados em separado e do 

sistema combinado foram calculadas de duas maneiras: eficiência média e eficiência 

real. 

A eficiência média foi determinada com os valores médios do afluente e 

efluente de cada sistema coletados durante o perfil, enquanto que a eficiência real foi 

determinada defasando-se o TDH de cada sistema (3 horas para o Ralex, 6 horas para 

o sistema de lodos ativados e, conseqüentemente, 9 horas para o sistema combinado) 

do afluente para o efluente coletado. 

Na Tabela 5.19, estão apresentados os valores da eficiência média e 

eficiência real média de remoção de parâmetros como DQO, DQO filtrada, sólidos, 

nitrogênio total, fósforo e turbidez. 

 

Tabela 5.19- Comparação entre a eficiência média de remoção e a eficiência real 
média de remoção dos parâmetros analisados durante o perfil 18h 

Eficiência média (%) Eficiência real média (%) Parâmetro  

Ralex Lodos 

ativados 

Sistema  

combinado  

Ralex Lodos 

ativados  

Sistema  

combinado  

DQO 56 64 84 55 58 80 
DQO filtrada 47 44 70 45 29 59 

ST 16 44 53 12 35 45 
NT 9 11 19 -1 6 5 
P-PO4

- -2 19 17 -21 35 8 

Turbidez 41 70 82 27 64 63 

 

 

• pH 

Os valores de pH das amostras coletadas apresentaram certa regularidade 

ao longo de todo o dia, com variações de 6,5 a 7,8 no esgoto bruto, de 6,3 a 7,2 no 

efluente do Ralex e de 6,7 a 7,8 no efluente do sistema de lodos ativados. 

As variações de pH afluente e efluente do reator anaeróbio estiveram 

próximos da faixa ótima de pH para digestão anaeróbia, que é de 6,8 a 7,2. 
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• Alcalinidade 

A alcalinidade do esgoto bruto foi bastante irregular durante o período de 

ensaio, variando de 76 a 201mgCaCO3/L. 

Com base nos resultados apresentados na Tabela A.22 do Apêndice A e 

pela Figura 5.34, verificou-se aumento da alcalinidade no Ralex, indicando produção 

de alcalinidade durante a digestão anaeróbia do esgoto sanitário, que permitiu 

regularidade no pH do efluente produzido (amonificação). 

Entretanto, no sistema de lodos ativados, praticamente não houve 

alteração da alcalinidade durante a degradação aeróbia (nitrificação + 

desnitrificação). 

 

• Sólidos  

Ao observar as Tabelas A.25 a A.29 do Apêndice A, verificou-se maior 

irregularidade da concentração de sólidos totais nas amostras do esgoto bruto (238 a 

596mg/L), porém também foram verificadas variações nas amostras do efluente do 

Ralex (239 a 465mg/L) e do efluente do sistema de lodos ativados (137 a 263mg/L) 

durante todo o ensaio. 

A relação SV/ST é utilizada como um dos critérios de verificação da 

possibilidade de uso de sistema biológico no tratamento de águas residuárias. 

Valores acima de 0,60 indicam que a aplicação de processos biológicos é 

recomendável para o tratamento. De maneira similar, a relação SDV/SDT é utilizada 

para verificar a fração orgânica do material dissolvido. 

Utilizando os valores médios de SV, ST, SSV e SST do esgoto bruto 

determinados durante o perfil, foram obtidas relação SV/ST igual a 0,71 e SSV/SST 

igual a 0,85, indicando que a escolha de sistema biológico é a opção mais adequada 

para o tratamento dessa água residuária. 

Os sólidos totais eram constituídos, em sua maior parte, pelos sólidos 

dissolvidos, principalmente no efluente do Ralex (83%) e no efluente do sistema de 

lodos ativados (89%), conforme pode ser averiguado na Tabela A.30 do Apêndice A. 

No afluente do sistema combinado, a porcentagem desses sólidos, em relação aos 

sólidos totais, foi de 64%. 
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Apenas na amostra das 8 horas do efluente do Ralex, verificou-se saída 

indevida de sólidos suspensos totais (465mg/L), visto que o afluente (esgoto bruto) 

do reator tinha concentração de sólidos totais de 238mg/L (5 horas). Este fato pode 

ter sido ocasionado devido a algum desprendimento do lodo do material suporte. 

Apesar disso, houve boa remoção de sólidos suspensos nesse reator. 

Com os valores das Tabelas A.35 a A.37 do Apêndice A, que apresentam 

a eficiência real quanto aos sólidos, é nítida a ocorrência da mineralização no Ralex, 

tanto quanto a sólidos suspensos, quanto a dissolvidos. 

No sistema combinado, a maior remoção foi de sólidos suspensos, 

indicando boa retenção desses sólidos no Ralex, pelo material suporte. A retenção no 

sistema de lodos ativados não foi boa devido ao arraste de lodo. 

Enquanto a remoção real de sólidos suspensos totais foi satisfatória, com 

valor de 60%, a de sólidos dissolvidos foi de apenas 11%, no sistema combinado, 

que totalizou eficiência real de remoção de sólidos totais de 45%. 

 

• DQO total 

Durante o período de realização do perfil temporal, foi possível verificar 

a grande variabilidade da DQO total no esgoto bruto ao longo do dia, com valores de 

354 a 981mg/L. Entretanto o Ralex produziu efluentes sem grandes diferenças de 

qualidade, com DQO total variando de 238 a 366mg/L, evidenciando que a diferença 

da quantidade de matéria orgânica afluente ao Ralex foi absorvida pelo reator e que o 

mesmo apresenta grande capacidade em degradar cargas orgânicas de diferentes 

concentrações. 

Apesar do Ralex ter fornecido efluentes sem grandes oscilações 

orgânicas, o sistema de lodos ativados apresentou efluentes com características bem 

diferentes de DQO total, sendo observado que o valor máximo (151mg/L) foi duas 

vezes superior ao valor mínimo (73mg/L). 

Assim, durante as variações de carga orgânica de um dia, a DQO total 

média do afluente do sistema combinado (esgoto bruto) foi de 701mg/L e a do 

efluente foi de 110mg/L. 

A eficiência média de remoção de DQO total no Ralex, lodos ativados e 

sistema combinado foi de 56; 64 e 84% respectivamente, enquanto que a eficiência 
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real média de remoção no Ralex, lodos ativados e sistema combinado foi de 55; 58 e 

80%, respectivamente. Observa-se que a eficiência média foi bastante semelhante à 

eficiência real.  

 

• DQO filtrada* 

A DQO filtrada do esgoto bruto apresentou comportamento semelhante à 

DQO total, oscilando durante todo o dia, com valores de 106 a 353mg/L. No entanto, 

os valores de DQO filtrada no efluente do Ralex e no efluente do sistema de lodos 

ativados apresentaram certa regularidade, como pode ser observado na Figura 5.34, 

cujas médias foram de 141 e 79mg/L, respectivamente. 

Foi observado que os maiores valores da DQO, no efluente do sistema 

aeróbio, foram acompanhados pelos valores mais elevados de sólidos dissolvidos 

totais. Melhor eficiência na remoção da DQO filtrada está vinculada à remoção 

desses sólidos no reator.  

Os valores médios da DQO filtrada no afluente e efluente do sistema 

combinado foram de 266mg/L e 79mg/L, respectivamente. Calculando a eficiência 

com esses valores médios, obtém-se eficiência de 70% de remoção de DQO filtrada, 

porém a eficiência real do sistema foi inferior. 

As eficiências reais médias de remoção de DQO filtrada tiveram valores 

de 45, 29 e 59%, no Ralex, sistema de lodos ativados e sistema combinado, 

respectivamente. Esses valores foram bem menores que as eficiências reais médias 

de remoção de DQO, cujos valores foram 55, 58 e 80%. Essa menor remoção de 

DQO filtrada deve-se à ineficiência do sistema em remover sólidos dissolvidos 

durante o tratamento da água residúaria. Conforme comentado anteriormente, a 

remoção média desses sólidos no sistema combinado foi de apenas 11%. 

 

• Nutrientes 

A relação média  DQO:N:P de 500:36:4 no esgoto bruto é bem superior à 

relação recomendada para sistemas biológicos anaeróbios, que é de 500:5:1 (Speece, 

1996), revelando o excesso de nutrientes no afluente do Ralex, principalmente de 

nitrogênio. 

                                                 
*Amostra filtrada em papel com poros de diâmetro igual a 1,2µ m. 
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De maneira semelhante, a relação matéria orgânica:nutrientes na unidade 

aeróbia apresentou excesso de nutrientes. A relação determinada na entrada dessa 

unidade foi de 100:18:2, enquanto que a relação DBO:N:P recomendada para 

sistemas aeróbios é de 100:5:1. Para a determinação daquela relação, foi utilizada a 

DQO média, NT médio, P médio e relação DBO/DQO igual a 0,85, que foi 

considerada igual à relação SSV/SST.  

É possível que, devido à presença de sólidos (as amostras não foram 

filtradas para análises de nutrientes), não foi verificada remoção significativa de 

nitrogênio no sistema combinado. A remoção média real de nitrogênio total foi de 

apenas 5%. 

Quanto ao fósforo, observou-se que houve liberação desse nutriente da 

ordem de 21% para a fase líquida no Ralex e, em seguida, foi absorvida no sistema 

de lodos ativados. A absorção média  no ambiente aeróbio foi de 35%. Com isso, a 

remoção média real de fósforo foi de 8%, no sistema combinado. Essa absorção do 

fósforo na massa do lodo é conhecida como luxury uptake ou consumo de luxo. 

Segundo Van Haandel & Lettinga (1994), essa absorção pode atingir até 35%. 

Callado (2001), trabalhou com reatores seqüenciais em batelada 

(anaeróbio/aeróbio/anaeróbio), com 12 horas de ciclo cada, para o tratamento de 

substrato sintético, simulando as qualidades do esgoto sanitário. A autora verificou 

que a remoção biológica do fósforo só foi conseguida quando o reator aeróbio foi 

submetido a condições alternadas anaeróbia/aeróbia e recebeu acetato de sódio como 

fonte de carbono, no início da fase anaeróbia. A autora observou ainda que a 

suspensão da adição do acetato interrompeu a remoção do fósforo.  

Entretanto Marchetto (2001) observou remoção média de 89% de fósforo 

no sistema combinado estudado nesta pesquisa, com os mesmos TDH para o Ralex e 

para o sistema de lodos ativados. A operação daquela autora diferiu da utilizada, no 

presente trabalho, no uso de flotador e aplicação de aeração intermitente com ciclos 

alternados de 2h com aeração e sem aeração.  

 

5.8- Ensaio hidrodinâmico 

O resumo das características de operação e do ensaio hidrodinâmico 

estão apresentadas na Tabela 5.20. 
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O traçador (cloreto de lítio) foi adicionado na entrada do sistema de lodos 

ativados e sua concentração foi medida em intervalos regulares na saída do mesmo.  

 

Tabela 5.20- Características de operação e do ensaio hidrodinâmico 

Características de operação do sistema de lodos ativados 

Volume do reator (tanque de aeração) 95L 

TDH 6h 

Características do ensaio hidrodinâmico 

Data da injeção 12/12/2001 

Traçador utilizado LiCl (cloreto de lítio) 

Forma de injeção Pulso 

Volume de injeção 50mL 

Concentração do traçador 4.674mgLi+/L 

Peso molecular do cloreto de lítio 42,392 

Peso atômico do lítio 6,939 

Massa de traçador adicionada 234mgLi+ 

Intervalo de coleta 30min 

Número de coletas 38 

 

Os valores da concentração de lítio ao longo do tempo estão apresentados 

na Tabela A.41 do Apêndice A. 

A curva experimental da concentração de traçador em função do tempo 

foi construída a partir desses dados e apresentada na Figura 5.36.  
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Figura 5.36- Curva experimental da concentração de lítio em função do tempo 

(TDH aplicado = 6h) 

 

Na Figura 5.36, nota-se nitidamente que o decaimento da concentração 

de traçador no decorrer do tempo apresenta característica típica de escoamento de 

mistura. 

Foi necessária a determinação de vários parâmetros para normalizar a 

curva experimental. Os cálculos desses parâmetros estão apresentados na Tabela 

A.42 do Apêndice A, utilizando os dados da concentração de traçador ao longo do 

tempo, apresentados anteriormente. A curva Co versus θ, construída a partir desses 

valores, é apresentada na Figura 5.37.  

A massa de traçador recuperada (Q x ∑Ci.∆ti), durante o ensaio 

hidrodinâmico, foi igual a 182mgLi que representa 78,1% do lítio adicionado no 

reator. Uma maior quantidade do traçador poderia ter sido recuperada com maior 

tempo de ensaio, visto que o lítio não é adsorvido pela biomassa (Grobicki & 

Stuckey, 1992). 
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Figura 5.37- Curva normalizada Co versus θ 

 

Na Tabela 5.21, estão contidos os resultados dos parâmetros obtidos com 

ajuste aos modelos matemáticos uniparamétricos para escoamento não-ideal 

(dispersão de pequena intensidade, dispersão de grande intensidade e tanques em 

série) e os parâmetros e combinações utilizados por Rebhum & Argaman (1965)3 

apud Hanisch (1995) e Nour et al. (2000), que são obtidos da curva normalizada Co 

(observar colunas I e X da Tabela A.48 do Apêndice A). Com esses diversos 

parâmetros, pode-se indicar o comportamento hidrodinâmico do tanque de aeração.  

Com base nos valores apresentados na Tabela 5.21, observa-se que o 

valor do tempo médio de residência obtido experimentalmente (tm = 5,94h) é 

praticamente igual ao tempo de residência hidráulica aplicado durante a operação do 

reator de lodos ativados (TDH = 6h), indicando que a ocorrência de espaços mortos é 

insignificante. Isto é comprovado pela relação tm/TDH de 0,99, pois valor igual à 

unidade revelaria a inexistência de zonas mortas no reator em estudo. 

 

 

 

 

                                                 
3 Rebhum, M. & Argaman, Y. (1965). Evaluation of Hydraulic Efficiency of Sedimentation Basins, 

ASCE Journal of Sanitary Engineering, 91 (5), 37-45. 
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Tabela 5.21- Parâmetros hidrodinâmicos obtidos com ajuste dos modelos à curva 
experimental 

Tempo de residência hidráulica aplicado 

TDH 6,0h 

Parâmetros hidrodinâmicos obtidos com ajuste 

dos modelos à curva experimental  

Tempo médio de detenção hidráulica: tm 5,94h 

Variância dos pontos experimentais: σ2 23,17 h2 

Variância adimensional: σθ
2 0,66 h2 

Número de dispersão (pequena dispersão): D/uL  0,33 

Número de dispersão (grande dispersão – recipiente aberto): D/uL 0,19 

Número de tanques em série: N 1,5 

Parâmetros hidrodinâmicos relações obtidos da curva normalizada Co 

Tempo de residência modal (tempo de pico): tP 0,5h 

Tempo que representa 10% da área sob a curva: t10 2,3h 

Tempo que representa 90% da área sob a curva: t90 18,8h 

Relações entre os parâmetros hidrodinâmicos tp, tm, TDH, t10 e t90 

tP/TDH 0,08 

tm/TDH 0,99 

t90/t10 8,2 

 

O valor obtido para o parâmetro N do modelo de tanques de mistura 

completa em série indica que o escoamento do tanque de aeração pode ser 

representado por 1,5 reator de mistura em série, ou seja, é um escoamento bem 

próximo ao de reator de mistura completa ideal, que seria representado por N = 1.  

Esse resultado era previsto, pois o tanque de aeração era visivelmente 

bem misturado pelos dois agitados e os diversos aeradores contidos no reator. 

A relação t90/t10 de 8,2 indica que o grau de mistura no reator é razoável, 

porém, na Figura 5.37, percebe-se o indício de escoamento de mistura completa do 

reator. Essa observação é corroborada pelos valores de tp/TDH que indicam forte 

tendência a um comportamento hidrodinâmico muito próximo ao de mistura ideal.  
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Entretanto, de acordo com os valores do número de dispersão (D/uL) dos 

modelos de dispersão de pequena e grande intensidade, o comportamento 

hidrodinâmico do reator aeróbio é descrito como escoamento intermediário entre o 

tubular e o de mistura completa, contradizendo os resultados das relações entre os 

parâmetros tp, tm, TDH, t10 e t90 e o modelo de tanques de mistura completa em série. 

Na Figura 5.38, está apresentado o ajuste gráfico dos pontos 

experimentais aos modelos de mistura completa ideal, de tanques de mistura 

completa em série e de dispersão de pequena e grande intensidade, enquanto que, na 

Tabela 5.22, estão apresentados os valores dos coeficientes de correlação obtidos 

para o ajuste desses modelos. 

Os detalhes dos cálculos para obtenção das curvas ajustadas são 

apresentados na Tabela A.43 (Apêndice A). 
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Figura 5.38- Curva de DTR normalizada e modelos teóricos ajustados ao ensaio 

 

Com exceção do modelo de dispersão de pequena intensidade, que 

apresentou correlação negativa, sem nenhum significado físico, os demais modelos 

teóricos apresentaram bom ajuste aos pontos experimentais, conforme pode ser 

observado nos valores dos coeficientes de correlação mostrados na Tabela A.44 do 

Apêndice A.  
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Tabela 5.22- Coeficientes de correlação de ajuste dos pontos experimentais aos 
modelos teóricos 

Modelo teórico Coeficiente de correlação (R2) 

Mistura completa ideal 0,970 

Tanques de mistura completa em série (N = 2) 0,682 

Tanques de mistura completa em série (N = 1,5) 0,829 

Dispersão de pequena intensidade -3,122* 

Dispersão de grande intensidade 0,799** 

- Detalhes dos cálculos são apresentados na Tabela A.48 do Apêndice A. 
* Sem significado físico; 
** Ajuste ruim (ver Figura 5.38). 

 

O modelo teórico de mistura completa ideal apresentou melhor ajuste aos 

pontos experimentais, como é possível verificar na Figura 5.38 e nos valores dos 

coeficientes de correlação da Tabela 5.22. 

Em vista dos resultados obtidos (correlação entre os modelos teóricos e 

os dados experimentais e relações entre os parâmetros tp, tm, TDH, t10 e t90), o tanque 

de aeração possuía comportamento hidrodinâmico com forte tendência a escoamento 

de mistura completa, com bom grau de mistura e quase inexistência de zonas mortas. 

 

5.9- Taxa de consumo de oxigênio (TCO) 

O ensaio para determinação da taxa de consumo de oxigênio foi realizado 

em duplicata. 

Na Figura 5.39, é exibido o decaimento do oxigênio dissolvido, durante a 

realização dos dois ensaios, que foram realizados em seguida. Após a concentração 

de oxigênio atingir valores nulos, encerrando o primeiro ensaio, saturou-se 

novamente o erlenmeyer com o licor misto, dando-se início ao segundo ensaio. 

Enquanto que, na Figura 5.40, os ensaios são apresentados separadamente para 

determinação do coeficiente angular de cada reta resultante do decaimento do 

oxigênio, pelo qual é determinado a TCO. 
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Figura 5.39- Resultado dos ensaios de taxa de consumo de oxigênio 

 

Figura 5.40- Curvas ajustadas para determinação da taxa de consumo de oxigênio: 
(DQOefluente Ralex = 232mg/L; SSVLM= 1.140mg/L) 
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Nota-se, na Figura 5.40, que as correlações das retas aos pontos 

experimentais foram muito boas e que, em ambas, a taxa de consumo de oxigênio – 

que é determinada pelo coeficiente angular das retas – foi igual a 0,0149mgO2/L.s ou 

54mgO2/L.h. 

Esse consumo de oxigênio foi devido à degradação principalmente da 

matéria orgânica carbonácea, visto que o nitrogênio praticamente não sofreu 

transformações (nitrificação) pela baixa relação entre bactérias autótrofas e bactérias 

heterótrofas, conforme discutido anteriormente. 

Com base na faixa típica de TCO de sistema de lodos ativados (30 a 

100mgO2/L.h, Van Haandel & Marais, 1999), a TCO obtida neste trabalho foi 

considerada baixa. Em virtude de maior parcela da matéria orgânica ser degradada na 

unidade anaeróbia (Ralex), esse resultado é bastante coerente. 

 

5.9- Cinética de degradação da matéria orgânica (DQO) 

 

5.9.1- Microscopia do lodo utilizado nos ensaios cinéticos 

Foram realizadas microscopias óticas de luz comum em todas as 

amostras de lodo utilizadas nos ensaios cinéticos. Conforme pode ser verificado na 

Tabela 5.23, a qualidade do lodo das amostras observadas foi considerada moderada, 

baseando-se nos critérios de verificação apresentados na Tabela 3.6. 

Durante a microscopia do lodo utilizado no ensaio a 25oC, presenciou-se 

um fato raro: a observação em microscópio do nascimento de um rotífero. Este tão 

inusitado ocorrido foi amplamente registrado por meios de várias fotos. A seqüência 

das fotografias está apresentada na Figura C1 do Apêndice C. 

 

5.9.2-  Modelo cinético 

Com a utilização dos perfis temporais de decaimento da DQO filtrada, 

com duração de 6 horas, foi possível determinar os modelos cinéticos e as constantes 

cinéticas aparentes para a faixa de temperatura estudada (15; 20; 25 e 30oC), 

facilitando o entendimento do processo de degradação da matéria orgânica contida 

no sistema de lodos ativados, alimentado pelo efluente do reator anaeróbio de leito 

expandido. 
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Tabela 5. 23- Diversidade microbiana das amostras de lodo utilizadas nos ensaios 
cinéticos  

Temperatura Característica 

15oC 20oC 25oC 30oC 
Floco: estrutura,  
consistência, 
tamanho(% flocos>25µm), 
forma 

aberto 
intermediária 

>80% 
arredondado 

aberto 
intermediária 

>80% 
arredondado 

aberto 
intermediária 

>80% 
arredondado 

aberto 
intermediária 

>80% 
arredondado 

Filamentos (1) (2)  (2) (2)  
Filo Protozoa (protozoários) 
• Classe Mastigophora 
      (flagelados) 

 
(0) 

 
(1) Peranema sp 

 
(1) 

 
(1)  

Filo Protozoa (protozoários) 
• Classe Ciliata 
      (ciliados livres) 

 
(2) Aspidisca sp 

 
(1) Aspidisca sp  

(1)Trachelophyllum sp 

 
 (1)Aspidisca sp 

 
(1)Aspidisca sp 

Filo Protozoa (protozoários) 
• Classe Ciliata 
      (ciliados fixos) 

 
(2) Opercularia sp 

 
(2)Opercularia sp 

(2) Epistylis sp 

 
(2)Opercularia sp 

 
(2)Opercularia sp 

Filo Protozoa (protozoários) 
• Classe Sarcodina 
      (rizópodes) 

 
(0) 

 
(1) Amoeba sp 

 
(0) 

 
(0)  

Filo Metazoa (metazoários) 
• Classe Rotifera 
      (rotíferos) 

 
(1) 

 
(2)  

 
(1) 

 
(1)  

Filo Metazoa (metazoários) 
• Classe Nematoda 
      (nematóides) 

 
(0) 

 
(0)  

 
(0) 

 
(0)  

Filo Metazoa (metazoários) 
• Classe Anelida 
      (anelídeos) 

 
(0) 

 
(1)  

 
(0) 

 
(0)  

Escala qualitativa de freqüência: (0) nenhuma; (1) rara; (2) comum; (3) muito comum; (4) abundante 

 

Os valores da DQO filtrada obtidos a cada intervalo de tempo, para cada 

temperatura estudada, estão apresentados nas Tabelas A.45 e A.46 (Apêndice A). 

Esses valores foram trabalhados para verificar quais modelos cinéticos se ajustavam 

aos dados experimentais. 

Os dados obtidos experimentalmente foram trabalhados com utilização 

do software Microcal Origin, versão 6.0, no qual foram obtidos os modelos cinéticos 

de degradação da matéria orgânica no decorrer do tempo. 

O modelo cinético que melhor representou a cinética de degradação da 

matéria orgânica contida no sistema de lodos ativados, alimentado pelo efluente do 

reator anaeróbio de leito expandido, foi o de primeira ordem com residual, para todas 

as temperaturas estudadas (15; 20; 25 e 30oC). Os ajustes apresentaram coeficientes 

de correlação R2, variaram de 0,67052 a 0,9242. 
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O modelo de primeira ordem com residual foi utilizado devido à 

existência, em sistemas biológicos, de residual de DQO no efluente do sistema. Nos 

efluentes desses sistemas, a possibilidade de ocorrência de DQO igual a zero, pode 

ser considerada nula. 

Assim o modelo de primeira ordem, para reator em batelada, pôde ser 

representada como: 

 

kt
R0R e)CC(CC −−+=  (5.3) 

 

em que: 

CR: concentração residual de substrato(mg/L); 

CO: concentração inicial de substrato (mg/L); 

k: constante cinética aparente de primeira ordem (min-1); 

t: tempo (min).  

 

As curvas de degradação da DQO filtrada ao longo do tempo, ajustada ao 

modelo cinético de primeira ordem, estão apresentadas na Figura 5.41 e os valores 

das constantes cinéticas aparentes, estimadas pelo modelo cinético, estão 

apresentadas na Tabela 5.24. Ao se observar essa tabela, verifica-se que as constantes 

obtidas a 20oC diferiram bastante das constantes obtidas nas demais temperaturas, no 

modelo cinético ajustado. É possível que tenha havido erro experimental durante a 

realização desse ensaio, comprometendo seus resultados. 

Pelas curvas ajustadas da Figura 5.41, pode-se dizer que a degradação da 

DQO filtrada ocorreu praticamente nas três primeiras horas nos ensaios realizados a 

15; 25 e 30oC, enquanto que, no ensaio a 20oC, a degradação ocorreu em apenas duas 

horas. A concentração residual de DQO decaiu quando a temperatura variou de 15 

para 20oC, mantendo-se praticamente constante até 30oC. 



RESULTADOS E DISCUSSÃO - 165 
__________________________________________________________________________________ 

 

Figura 5.41- Curvas ajustadas à cinética de primeira ordem (15; 20; 25 e 30oC) 
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Tabela 5.24- Valores de kapp e CR estimados a partir dos modelos cinéticos de 
primeira ordem com residual  

Cinética de primeira ordem com residual Temperatura 
(oC) 

Ensaio 
CO 

(mgDQOf/L) 
CR + DP 

(mgDQOf/L) 
kapp + DP 
(min-1) 

15 A 
B 

90 
96 

55,62768 + 3,40930 
47,15919 + 3,73949 

0,01151 + 0,00329 
0,01640 + 0,00445 

 Média + DP 93 51,39344 + 3,57440 0,01480 + 0,00387 
20 A 

B 
96 
96 

39,72325 + 3,01328 
38,45410 + 2,13318 

0,05543 + 0,01754 
0,05622 + 0,01240 

 Média + DP 96 39,08868 + 2,57323 0,05583 + 0,01497 
25 A 

B 
100 
88 

45,11356 + 2,75185 
30,89175 + 2,51718 

0,03845 + 0,01030 
0,02448 + 0,00449 

 Média + DP 94 38,00266 + 2,63452 0,03147 + 0,00740 
30 A 

B 
90 
88 

34,22537 + 2,59297 
39,83256 + 5,25383 

0,02284 + 0,00452 
0,01724 + 0,00690 

 Média + DP 89 37,02897 + 3,92340 0,02004 + 0,00571 
 
 
Em todos os ensaios cinéticos realizados, foi observado que não houve 

variação significativa da biomassa (SSVLM). Por isso foi utilizado o valor médio do 

SSV de cada ensaio para determinar a constante cinética específica (kapp
esp), que é o 

valor obtido da constante cinética (kapp) dividido pelo valor do SSV. O uso do valor 

médio do SSV pode ser justificado devido aos baixos desvios padrões de SSV dos 

ensaios, que podem ser observados na Tabela 5.25. Os valores dos SSV obtidos a 

cada intervalo de tempo estão apresentados nas Tabelas A.53 e A.54 (Apêndice A). 

A velocidade de conversão da matéria orgânica e, conseqüentemente, a 

constante cinética variam com a temperatura, normalmente seguindo a equação de 

Arrhenius. No entanto, as constantes aparentes específicas, determinadas neste 

trabalho, englobaram os fenômenos físicos de transferência de massa, além da 

conversão biológica intrínseca. Dessa maneira, alguma das resistências à 

transferência de massa pode ter sido a limitante do processo de conversão global em 

todas as temperaturas, “mascarando” o provável aumento da constante cinética, 

quando a temperatura foi aumentada. 

As constantes específicas aparentes de primeira ordem de remoção de 

substrato a 20oC foram superiores às demais constantes obtidas. Segundo Mendonça 

(2001), o valor geralmente adotado desse parâmetro cinético a 20oC, para água 

residuária doméstica, é de 0,02L/mgSSV.dia. 
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Tabela 5.25- Biomassa presente nos ensaios cinéticos (SSV) e constantes cinéticas 

aparentes específicas (kapp
esp) 

kapp
esp + DP Temperatura 

(oC) 
Ensaio SSVmédio+DP 

(mg/L) (L/mgSSV.h) (L/mgSSV.dia) 
15 A 

B 

496 + 18 

542 + 12 

0,0014 + 0,0004 

0,0018 + 0,0005 

0,03 + 0,01 

0,04 + 0,01 

20 A 

B 

701 + 19 

680 + 22 

0,0047 + 0,0015 

0,0050 + 0,0011 

0,11 + 0,04 

0,12 + 0,03 

25 A 

B 

720 + 19 

703 + 21 

0,0032 + 0,0009 

0,0021 + 0,0004 

0,08 + 0,02 

0,05 + 0,01 

30 A 

B 

698 + 22 

532 + 28 

0,0020 + 0,0004 

0,0019 + 0,0008 

0,05 + 0,01 

0,05 + 0,02 

 
 

Pela análise descritiva das constantes cinéticas aparentes (kapp) e das 

constantes cinéticas aparentes específicas (kapp
esp) de primeira ordem ( Tabelas 5.24 e 

5.25),  conclui-se que, para as temperaturas de 15; 25 e 30oC, seus valores são muito 

semelhantes. O valor médio de (kapp) foi de 1,3h-1 ou 31,4dia-1 e o de kapp
esp foi de 

0,0021L/gSSV.h ou 0,05L/gSSV.dia. 

Pöpel & Fischer (1998) desenvolveram modelo matemático para verificar 

a influência combinada da carga do substrato e da temperatura na concentração do 

efluente de sistema biológico de tratamento aeróbio. Os autores obtiveram os 

seguintes resultados: (i) sob condições de carga de projeto, a influência da 

temperatura é muito pequena em reatores de mistura completa; (ii) carga 40% 

superior à carga de projeto e temperatura menor 10oC que a temperatura de projeto 

causam aumento no coeficiente de influência da temperatura, principalmente para 

reatores de fluxo de pistão e (iii) o aumento da influência da temperatura ocorre 

lentamente em reatores de mistura completa. 

Em termos práticos, Toprak (1995) investigou a influência da 

temperatura na eficiência de remoção de DQO em lagoa de estabilização anaeróbia 

(escala real) que tratava esgoto doméstico. O autor verificou aumento da eficiência 

de remoção de matéria orgânica com aumento da temperatura do esgoto. O autor 

obteve constante cinética de primeira ordem com valor de 0,221dia -1. 
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Castillo et al. (1999) estudaram a cinética nos processos anaeróbio e 

aeróbio, durante o verão (18 a 20oC) e o inverno (12 a 13oC), verificando o efeito da 

temperatura. O sistema combinado era constituído por reator UASB (750L) seguido 

por dois biodiscos rotativos (55L) em série, tratando esgoto sanitário. Nos dois 

processos, o modelo cinético de primeira ordem foi o que representou a degradação 

de DBO. Os autores observaram efeito da temperatura na cinética do reator UASB. 

Os valores das constantes cinéticas nesse reator foram de 0,3h-1, no  verão,  e  de 

0,2h-1, no inverno. A constante cinética nos biodiscos foi de aproximadamente 0,2h-1 

no verão. 

Verifica-se que o valor médio da constante cinética aparente obtida neste 

trabalho (1,3h-1) foi bastante superior que o resultado obtido nos reatores aeróbios do 

estudo de Castillo et al. (1999). Entretanto o procedimento mais correto é comparar 

valores específicos da constante cinética. 

O efeito da temperatura não ficou evidenciado, neste trabalho, porém, 

dentro da faixa de temperatura utilizada (15 a 30oC), é possível que a utilização 

prolongada de uma mesma temperatura possa mudar as características da microbiota, 

com o predomínio de um e/ou outro grupo de microrganismos, modificando a 

velocidade de degradação de matéria orgânica. 
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Os resultados obtidos durante a realização deste trabalho permitem 

apresentar as seguintes conclusões: 

 

Monitoramento microbiológico: 

(i)  Foram observados diferentes tipos morfológicos de microrganismos 

filamentosos no licor misto do tanque de aeração do sistema de lodos ativados, 

entretanto a quantidade desses microrganismos não foi elevada a ponto de 

causar bulking no lodo. Os principais filamentos observados foram semelhantes 

aos gêneros Sphaerotilus, Beggiatoa e Thiothrix.  Não foi verificada a presença 

de microrganismos filamentosos característicos da formação de escuma; 

(ii) A densidade do número de bactérias heterótrofas variou de 105 a 

108NMP/gSSV e a de bactérias desnitrificantes variou de 103 a 104NMP/gSSV; 

(iii) As estimativas do NMP de bactérias nitrificantes oxidadoras de amônia 

variaram de 101 a 103NMP/gSSV. Foram observadas morfologias semelhantes 

a Nitrosomonas e Nitrosococcus; 

(iv)  As estimativas do NMP de bactérias nitrificantes oxidadoras de nitrito 

apresentaram valores insignificantes em todas as amostras estudadas. A única 

morfologia observada foi semelhante a Nitrobacter; 

(v)  O baixo número de bactérias nitrificantes autótrofas, principalmente das 

oxidadoras de nitrito, possivelmente foi devido à elevada relação 

carbono/nitrogênio, representada pela relação C/N (DQO/NTK), mas pode ter 

ocorrido toxicidade/inibição causada por algum composto oriundo da 

6 Conclusões e Recomendações 
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degradação anaeróbia ou pela concentração de nitrogênio amoniacal em torno 

de 30mg/L; 

(vi) A diversidade e freqüência dos protozoários e micrometazoários observados 

durante o monitoramento microbiológico foram condizentes com as condições 

de operação do sistema de lodos ativados. Os gêneros de protozoários 

freqüentemente verificados foram os semelhantes a Oicomonas (flagelado), 

Paramecium (ciliado), Aspidisca (ciliado), Epistylis (ciliado), Opercularia 

(ciliado) e Amoeba (rizópode). E os micrometazoários mais observados foram 

os semelhantes ao gênero Philodina (rotífero); 

(vii) Apesar da densidade populacional ter sido considerada insignificante, as 

arqueas metanogênicas foram capazes de sobreviver no tanque de aeração do 

sistema de lodos ativados. Com aplicação de condições ideais (meio nutriente 

basal, fonte de carbono e atmosfera anaeróbia), foram observadas morfologias 

semelhantes a Methanosarcina, Methanosaeta e bacilos fluorescentes. 

Também foram observados bacilos não fluorescentes de diferentes dimensões, 

bacilos curvos e víbrios; 

(viii)  A atividade metanogênica específica (0,12gDQO-CH4/gSSV.dia) do licor 

misto foi mais elevada que a de lodo de reator anaeróbio submetido a 

condições tóxicas (elevadas concentrações de nitrogênio amoniacal); 

(ix)  Apesar eficiência média de remoção de coliformes fecais ter sido de 97%, 93% 

e 99,8% no Ralex, sistema de lodos ativados e sistema combinado, 

respectivamente, uma unidade de desinfecção seria necessária para evitar 

contaminação do corpo receptor; 

 

Monitoramento físico-químico: 

(x)  O sistema combinado, operado com TDH total médio de 9,2h (TDHRalex = 3,2h 

+ TDHLodos Ativados = 6h), apresentou bom desempenho para remoção média de 

matéria orgânica medida na forma de DQO total e DQO filtrada de 82% e 

80%, respectivamente. Seu desempenho quanto à remoção média de nitrogênio 

total do sistema foi de 65% e a de fósforo foi de 35%. Quanto à remoção de 

sólidos, o sistema combinado apresentou eficiência média de 43% de sólidos 

totais, 83% de sólidos suspensos totais e 13% de sólidos dissolvidos totais; 
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(xi) A remoção de nitrogênio total, durante os 206 dias de operação do sistema de 

tratamento biológico, foi de 48% no Ralex, 33% no sistema de lodos ativados 

e 65% no sistema combinado; 

(xii) No perfil temporal realizado durante 24 horas, ficou evidenciado que quanto 

maior a DQO filtrada no afluente do sistema de lodos ativados, maior a 

eficiência real de remoção desse substrato, e que a DQO filtrada residual 

permanece praticamente inalterada, em torno de 46mg/L; 

(xiii)  A eficiência média de remoção de DQO total do reator anaeróbio de leito 

expandido (Ralex), sistema de lodos ativados e sistema combinado foi de 56; 

60 e 82%, respectivamente, durante 24 horas; 

(xiv)  O reator anaeróbio de leito expandido apresentou capacidade de absorver 

variações de DQO total de esgoto bruto de 354 a 981mg/L, produzindo 

efluentes com qualidade regular (238 a 366mg/L), durante perfil 18 horas; 

(xv) A ocorrência do processo de nitrificação no sistema de lodos ativados foi 

pequena, possivelmente devido à elevada relação C/N, superior a 6,0 ou à 

inibição da população das nitrificantes oxidadoras de nitrito pela 

concentração de N-amon em torno de 30mg/L. Esses fatores intervenientes 

dificultaram a oxidação do nitrito a nitrato, sugerindo que a remoção de 

nitrogênio total nesse sistema ocorreu, principalmente, pelo processo de 

desnitrificação diretamente do nitrito para nitrogênio molecular, mas o 

nitrogênio total também pode ter sido removido por assimilação da biomassa; 

 

Hidrodinâmica: 

(xvi)  O traçador cloreto de lítio (LiCl) foi adequado à realização do ensaio 

estímulo-resposta e não apresentou danos à biomassa contida no reator; 

(xvii)  O comportamento hidrodinâmico do tanque de aeração do sistema de lodos 

ativados apresentou-se semelhante ao de reator de mistura completa, com 

apenas 1% de volume morto. 

 

Cinética: 

(xviii) Em amostras do licor misto do sistema de lodos ativados, o modelo que 

melhor representou a cinética de degradação de matéria orgânica (efluente do 
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Ralex), na forma de DQO filtrada, foi o de primeira ordem com residual. 

Com esse modelo, foi possível a estimativa das concentrações residuais do 

substrato (CR), que variaram de 37 a 51mg/L; 

(xix)  A utilização do modelo cinético de primeira ordem permitiu também a 

estimativa  da constante cinética aparente, kapp, com valor de 1,3h-1 ou 

31,4dia-1 e a constante cinética aparente específica, kapp
esp, com valor de 

0,0021L/gSSV.h ou 0,05L/gSSV.dia; 

(xx) Nas condições dos ensaios realizados, não ficou evidenciada a influência da 

temperatura na cinética do sistema de lodos ativados, devido a algum fator 

limitante do processo de conversão da matéria orgânica, provavelmente 

resistência à transferência de massa. 

 

As seguintes recomendações são sugeridas para futuras pesquisas que 

visem o emprego de sistema combinado constituído por processo anaeróbio seguido 

por processo aeróbio, para tratamento de esgoto sanitário: 

 

(i)  Caracterizar detalhadamente a composição de efluente de reator anaeróbio, 

verificando possíveis compostos tóxicos para a biomassa aeróbia; 

(ii) Avaliar as condições ideais para desenvolvimento de biomassa autótrofa 

nitrificante em sistema de lodos ativados, tratando efluente anaeróbio, 

principalmente para bactérias nitrificantes oxidadoras de nitrito. E utilizar 

técnicas de biologia molecular como ferramenta para identificação e estimativa 

de bactérias nitrificantes; 

(iii) Estudar os possíveis fatores que favorecem a desnitrificação em sistemas de 

lodos ativados e utilizar técnicas de biologia  molecular como ferramenta para 

identificação e estimativa de bactérias desnitrificantes; 

(iv)  Avaliar a influência das características do floco no processo de desnitrificação; 

(v)  Comparar a remoção da matéria orgânica e a conversão da matéria nitrogenada 

em sistema de lodos ativados, com biomassa suspensa e biomassa imobilizada, 

sob mesmas condições operacionais; 

(vi) Estudar o efeito da transferência de massa na cinética de sistema de lodos 

ativados, tratando efluente anaeróbio.  
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Tabela A.1- Valores e relações importantes no sistema de lodos ativados  

Sistema de Lodos Ativados  Data 

da 

coleta 

Tempo de  

monitoramento 

 (dia) 

DQO 
afluente 
(mg/L) 

SSV 
efluente  
(mg/L) 

SSVLM 

(mg/L) 

F/M* 

(dia-1) 

θθc 

(dia-1) 

31/05/01 24 359 108 1275 0,9 3,0 

05/06/01 29 203 12 1057 0,6 22,0 

12/06/01 36 279 27 980 0,9 9,0 

19/06/01 43 275 24 1414 0,6 14,7 

28/06/01 52 210 38 878 0,7 5,8 

04/07/01 58 272 44 740 1,1 4,2 

11/07/01 65 286 35 868 1,0 6,2 

17/07/01 71 276 14 1075 0,8 19,2 
19/07/01 73 214 48 1207 0,5 6,3 

31/07/01 85 228 42 787 0,9 4,7 

02/08/01 87 194 32 1298 0,5 10,1 

08/08/01 93 276 43 1536 0,6 8,9 

21/08/01 106 217 40 1886 0,4 11,8 

13/09/01 129 288 21 1049 0,8 12,5 

11/10/01 158 360 21 1057 1,0 12,4 

15/10/01 162 365 22 1856 0,6 21,1 

01/11/01 179 237 29 1090 0,7 9,4 

08/11/01 186 201 28 671 0,9 6,0 

Média+DP - 263 + 55 35 + 21 1151 + 347 0,7 + 0,2 10,4 + 5,8 

* F/M = DBO(mg/L)/(TDH dia) x SSVLM(mg/L).  
Foi considerado DBO/DQO = 0,77 = SSV/SST no efluente do Ralex 

Apêndice A – Monitoramento físico-químico 
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Tabela A.2- Relação DQO/NTK no sistema de lodos ativados  

Lodos Ativados  Data 

da 

coleta 

Tempo de  

monitoramento 

(dia) 

DQO afluente 

(mg/L) 

NTK afluente 

(mg/L) 

DQO / 

NTK 

08/05/01 1 238 38,3 6,2 

31/05/01 24 359 46,4 7,7 

07/06/01 31 209 39,0 5,4 

28/06/01 52 210 36,3 5,8 
04/07/01 58 272 42,3 6,4 

11/07/01 65 286 43,0 6,6 
19/07/01 73 214 36,3 5,9 

02/08/01 87 194 32,9 5,9 

08/08/01 93 276 30,9 8,9 
21/08/01 106 217 28,9 7,5 

13/09/01 129 288 44,0 6,5 

11/10/01 158 360 - - 
08/11/01 186 201 31,3 6,4 

28/11/01 206 238 42,5 5,6 

Média + DP - 254 + 55 37,8 + 5,6 6,5 + 1,0 
(-) Análises de NTK não realizadas  
 

Tabela A.3-Perfil 24 horas: Valores de pH, temperatura e OD 

pH T( oC) OD(mg/L) Horário 
de 

coleta (h) 
Esgoto 
Bruto 

Efluente 
Ralex 

Efluente 
Lodos 

Ativados 

Esgoto 
Bruto 

Efluente 
Ralex 

Efluente 
Lodos 

Ativados 

Tanque 
aeração  

7:00 6,5 6,8 6,9 23,0 21,0 17,0 3,0 

9:00 6,7 6,9 6,9 23,6 23,2 17,6 3,5 
11:00 7,0 6,8 6,9 24,4 23,6 19,6 3,2 

13:00 6,8 6,8 7,0 25,0 24,6 21,8 2,0 

15:00 6,6 6,7 6,9 25,4 25,0 22,6 2,0 
17:00 6,6 6,8 6,8 24,4 25,1 23,4 2,1 

19:00 7,0 6,8 6,7 24,4 24,4 22,2 2,0 
21:00 6,7 6,6 6,5 24,4 24,0 20,9 4,9 

23:00 6,8 6,6 6,6 23,4 23,7 20,0 5,7 

1:00 7,0 6,5 6,5 23,9 23,8 19,4 3,9 
3:00 6,6 6,6 6,4 22,6 23,1 18,3 3,9 

5:00 6,9 6,7 6,6 22,1 22,5 17,1 4,4 

7:00 5,9 6,3 6,1 23,0 20,5 15,3 4,5 

Média+DP - - - 23,8+1,0 23,4+1,4 19,6+2,5 3,5 + 1,2 
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Tabela A.4- Perfil 24 horas: Valores de DQO total e DQO filtrada 

DQO total (mg/L) DQO filtrada (mg/L) Horário 

de 

coleta (h) 
Esgoto 

Bruto 

Efluente 

Ralex 

Efluente 

Lodos 

Ativados 

Esgoto 

Bruto 

Efluente 

Ralex 

Efluente 

Lodos 

Ativados 

7:00 456 238 128 170 78 54 

9:00 882 242 139 408 90 43 

11:00 838 257 73 349 110 46 

13:00 860 329 92 349 149 54 

15:00 831 304 99 354 141 59 

17:00 688 301 112 323 152 54 

19:00 710 334 114 284 143 57 

21:00 607 263 94 266 126 41 

23:00 460 247 83 211 107 43 

1:00 411 239 115 210 83 38 

3:00 256 225 102 148 83 37 

5:00 239 195 70 155 78 41 

7:00 324 180 115 163 78 36 

Média+DP 582 + 237 258 + 48 103 + 20 261 + 90 109 + 30 46 + 8 

Ralex Lodos 
Ativados 

Sistema 
Combinado 

Ralex Lodos 
Ativados 

Sistema 
Combinado 

Eficiência 
média  
(%) 55,7 60,1 82,3 58,2 57,8 82,4 
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Tabela A.5- Perfil 24 horas: Valores de sólidos totais, fixos e voláteis 

Esgoto Bruto Efluente Ralex Efluente Lodos Ativados Horário 

de 

coleta (h) 

ST 

(mg/L) 

SF 

(mg/L) 

SV 

(mg/L) 

ST 

(mg/L) 

SF 

(mg/L) 

SV 

(mg/L) 

ST 

(mg/L) 

SF 

(mg/L) 

SV 

(mg/L) 

7:00 354 164 190 255 130 125 268 0 268 

9:00 557 195 362 230 155 75 240 90 150 

11:00 485 208 277 305 75 230 217 132 85 

13:00 457 137 320 305 147 158 222 80 142 

15:00 432 165 267 310 115 195 267 200 67 

17:00 335 55 280 145 0 145 207 70 137 

19:00 323 78 245 235 87 148 275 173 103 

21:00 223 0 223 280 130 150 240 155 85 

23:00 215 0 215 210 0 210 225 0 225 

1:00 335 150 185 255 15 240 138 0 138 

3:00 240 160 80 192 127 65 205 0 205 

5:00 418 202 215 98 10 88 195 90 105 

7:00 140 7 133 208 197 10 140 0 140 

Média+DP 347+121 117+79 230+75 233+64 92+66 141+68 219+43 76+73 142+59 

Ralex Lodos Ativados Sistema Combinado Eficiência 

média (%) 32,9 21,4 38,7 6,0 17,4 -0,7 36,9 35,0 38,3 
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Tabela A.6- Perfil 24 horas: Valores de sólidos suspensos totais, fixos e voláteis 

Esgoto Bruto Efluente Ralex Efluente Lodos Ativados Horário 

de 

coleta (h) 
SST 

(mg/L) 

SSF 

(mg/L) 

SSV 

(mg/L) 

SST 

(mg/L) 

SSF 

(mg/L) 

SSV 

(mg/L) 

SST 

(mg/L) 

SSF 

(mg/L) 

SSV 

(mg/L) 

7:00 144 32 112 36 0 36 53 10 43 

9:00 210 10 200 51 12 39 49 6 43 

11:00 152 10 142 42 6 36 28 2 26 

13:00 164 18 146 66 17 49 72 4 68 

15:00 182 26 156 42 8 34 39 13 26 

17:00 76 34 41 31 16 15 22 15 7 

19:00 118 50 68 56 2 54 24 8 16 

21:00 128 22 106 47 5 42 15 0 15 

23:00 86 2 84 39 1 38 16 0 16 

1:00 54 11 43 63 19 44 40 27 13 

3:00 48 7 41 48 7 41 22 12 10 

5:00 32 7 25 30 0 30 13 9 4 

7:00 56 6 50 36 7 29 57 26 31 

Média+DP 112+57 18 + 14 93 + 55 45 + 11 8 + 6 37 + 10 35 + 19 10 + 9 24 + 18 

Ralex Lodos Ativados Sistema Combinado Eficiência 

média (%) 59,8 55,5 60,2 22,2 -25,0 35,1 68,8 44,4 74,2 
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Tabela A.7- Perfil 24 horas: Valores de sólidos dissolvidos totais, fixos e voláteis 

Esgoto Bruto Efluente Ralex Efluente Lodos Ativados Horário 

de 

coleta (h) 
SDT 

(mg/L) 

SDF 

(mg/L) 

SDV 

(mg/L) 

SDT 

(mg/L) 

SDF 

(mg/L) 

SDV 

(mg/L) 

SDT 

(mg/L) 

SDF 

(mg/L) 

SDV 

(mg/L) 

7:00 210 132 78 219 130 89 215 0* 215 

9:00 347 185 162 179 143 36 191 84 107 

11:00 333 198 135 263 69 194 189 130 59 

13:00 293 119 174 239 130 109 150 76 74 

15:00 250 139 111 268 107 161 228 187 42 

17:00 259 21 239 114 0* 114 185 55 130 

19:00 205 28 177 179 85 94 251 165 87 

21:00 95 0* 95 233 125 108 225 155 70 

23:00 129 0* 129 171 0* 171 209 0 209 

1:00 281 139 142 192 0* 192 98 0* 98 

3:00 192 153 39 144 120 24 183 0* 183 

5:00 386 195 190 68 10 58 182 81 101 

7:00 84 1 83 172 190 -19 83 0* 83 

Média+DP 236+95 101 + 79 135+54 188+58 85 + 64 102+66 184+49 72 + 70 112+56 

* Valores negativos que foram considerados iguais a zero. 

 

Tabela A.8- Perfil 24 horas: Valores dos compostos nitrogenados  

Esgoto 
Bruto 

Efluente 
Ralex 

Efluente 
Lodos Ativados  

Horário 
de 

coleta (h) NTK 

(mg/L) 

N-

amon 

(mg/L) 

N-org 

(mg/L) 

NTK 

(mg/L) 

N-

amon 

(mg/L) 

N-org 

(mg/L) 

NTK 

(mg/L) 

N-

amon 

(mg/L) 

N-org 

(mg/L) 

7:00 50,8 38,6 12,2 38,3 29,4 8,9 17,0 15,1 1,9 
9:00 57,1 35,5 21,6 40,8 34,4 6,4 22,6 13,5 9,1 

11:00 58,4 24,3 34,0 43,3 35,6 7,7 17,6 7,7 9,9 

13:00 34,5 19,2 15,3 33,3 31,1 2,2 24,5 7,4 17,1 
15:00 28,9 15,2 13,7 36,4 28,1 8,3 19,5 7,1 12,4 
17:00 20,1 18,7 1,4 30,1 23,8 6,3 22,6 4,4 18,2 
19:00 32,0 16,5 15,5 28,9 21,7 7,2 14,5 2,7 11,7 

21:00 30,8 19,8 11,0 28,9 22,5 6,4 12,6 2,9 9,7 
23:00 32,0 24,3 7,7 30,1 23,5 6,6 17,0 2,1 14,9 
1:00 35,1 26,8 8,4 33,9 25,7 8,2 13,2 2,2 11,0 
3:00 30,8 25,4 5,3 32,6 26,5 6,1 11,3 1,6 9,7 

5:00 44,6 26,2 18,3 37,7 28,6 9,0 13,8 3,8 10,0 
7:00 36,4 24,3 12,1 36,4 28,1 8,3 14,5 2,5 11,9 

Média+DP 37,8+11,5 24,2+6,8 13,6+8,2 34,7+4,6 27,6+4,3 7,1+1,8 17,0+4,2  5,6+4,4 11,3+4,1 
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Tabela A.9- Perfil 24 horas: Valores de fósforo e turbidez 

Fósforo (mgP-PO4/L) Turbidez (uT) Horário 
de 

coleta (h) 
Esgoto 
Bruto 

Efluente 
Ralex 

Efluente 
Lodos 

Ativados 

Esgoto 
Bruto 

Efluente 
Ralex 

Efluente 
Lodos 

Ativados 

7:00 5,1 4,5 4,6 156 66 47 

9:00 6,4 4,8 4,2 277 90 75 

11:00 6,4 5,5 5,7 233 98 78 

13:00 5,7 5,6 4,0 247 110 83 

15:00 5,2 5,6 4,8 242 118 39 

17:00 4,9 5,1 4,8 205 109 40 

19:00  4,8 4,5 208 133 44 

21:00 4,4 4,5 4,3 166 89 33 

23:00 4,7 4,4 4,7 133 88 35 

1:00 4,7 4,4 4,7 120 84 60 

3:00 4,7 4,7 4,7 68 75 40 

5:00 4,2 4,4 4,2 57 58 24 

7:00 4,7 4,4 4,5 118 58 44 

Média+DP 5,1 + 0,2 4,8 + 0,1 4,6 + 0,2 172 + 41 90 + 14 49 + 12 

Ralex Lodos 

Ativados 

Sistema 

Combinado 

Ralex Lodos 

Ativados 

Sistema 

Combinado 

Eficiência 

média 

(%) 5,9 4,2 9,8 47,7 45,6 71,5 

 



APÊNDICE A - 192 
_________________________________________________________________________ 

Tabela A.10- Monitoramento do sistema combinado: Valores de pH 

pH Data 

da 

coleta 

Tempo de  

operação 

 (dia) 

Esgoto 

 Bruto 

Efluente 

Ralex 

Efluente 
Lodos 

Ativados 
08/05/01 1 6,5 6,8 6,9 

31/05/01 24 6,9 6,8 7,0 

07/06/01 29 7,2 6,8 7,2 

07/06/01 31 7,0 7,2 7,5 

12/06/01 36 7,1 6,6 7,3 

19/06/01 43 6,9 7,0 7,5 

21/06/01 45 6,3 6,1 7,6 

28/06/01 52 7,0 6,9 7,6 

04/07/01 58 7,0 6,8 7,5 

11/07/01 65 7,2 7,1 7,5 

17/07/01 71 6,7 6,8 7,7 

19/07/01 73 7,1 6,9 7,3 

31/07/01 85 6,8 6,8 7,6 

02/08/01 87 7,3 6,9 7,7 

08/08/01 93 7,4 6,8 8,2 

21/08/01 106 7,3 6,9 7,4 

11/09/01* 127 6,9  6,9 

13/09/01 129 7,2 6,6 7,5 

11/10/01 158 6,9 6,8 7,7 

15/10/01 162 7,1 6,9 7,7 

01/11/01 179 7,3 7,0 7,8 

05/11/01 183 6,9 6,9 7,7 

08/11/01 186 7,1 6,8 7,4 

26/11/01 204 6,8 7,1 7,5 

28/11/01 206 7,3 6,9 7,3 

* Sistema de lodos ativados operando em batelada de 6 horas, alimentado com esgoto bruto 
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Tabela A.11- Monitoramento do sistema combinado: Valores de alcalinidade 

Alcalinidade (mgCaCO3/L) Data 

da 

coleta 

Tempo de  

operação 

 (dia) 

Esgoto 

 Bruto 

Efluente 

Ralex 

Efluente 
Lodos 

Ativados 
08/05/01 1 140 163 149 

31/05/01 24 178 192 144 

07/06/01 31 226 154 154 

21/06/01 45 197 154 154 

28/06/01 52 182 178 149 

11/07/01 65 211 154 158 

19/07/01 73 227 147 147 

02/08/01 87 232 149 149 

08/08/01 93 245 163 475 

21/08/01 106 262 125 167 

11/09/01* 127 207  135 

13/09/01 129 244 162 155 

11/10/01 158 211 156 211 

15/10/01 162 128 177 167 

05/11/01 183 228 156 193 

08/11/01 186 164 146 154 

26/11/01 204 129 209 217 

28/11/01 206 201 145 141 

Média + DP - 201  + 40 160 + 20 179 + 77 

* Sistema de lodos ativados operando em batelada de 6 horas, alimentado com esgoto bruto 
 



APÊNDICE A - 194 
_________________________________________________________________________ 

Tabela A.12- Monitoramento do sistema combinado: Valores de sólidos totais, fixos 
e voláteis 

Esgoto 
Bruto 

Efluente 
Ralex 

Efluente 
Lodos Ativados  

Data 
da 

coleta 

Tempo 
de 

operação 
(dia) 

ST 
(mg/L) 

SF 
(mg/L) 

SV 
(mg/L) 

ST 
(mg/L) 

SF 
(mg/L) 

SV 
(mg/L) 

ST 
(mg/L) 

SF 
(mg/L) 

SV 
(mg/L) 

08/05/01 1 354 164 190 255 130 125 268 60 208 

31/05/01 24 578 74 504 274 94 180    

05/06/01 29 526 134 392 222 56 166    

07/06/01 31 599 249 350 263 66 197 308 164 144 
21/06/01 45 429 157 272 229 123 106 382 134 248 

28/06/01 52 261 107 154 289 146 143 293 171 122 
04/07/01 58 480 140 340 286 104 182 198 80 118 

11/07/01 65 724 222 502 586 159 427 292 181 111 

19/07/01 73 421 139 282 226 41 185 248 31 217 

31/07/01 85 544 224 320 264 130 134 283 169 114 

02/08/01 87 560 218 342 260 172 88 256 151 105 
08/08/01 93 613 230 383 303 67 236 565 318 247 

21/08/01 106 696 177 519 183 55 128 257 138 119 

11/09/01* 127 391 134 257    243 41 202 
13/09/01 129 613 177 436 556 188 368 199 88 111 

11/10/01 158 618 238 380 384 192 192 336 218 118 
15/10/01 162 380 143 237 413 215 198 296 180 116 

01/11/01 179 612 158 454 690 265 425 449 296 153 
05/11/01 183 634 221 413 332 73 259 290 169 121 

08/11/01 186 478 164 314 277 161 116 328 177 151 

28/11/01 206 443 61 382 465 381 84 137 69 68 

Média + DP 522 + 

121 

168 + 

53 

353 + 

100 

338 + 

137 

141 + 

83 

197 + 

102 

296 + 

94 

149 + 

77 

147 + 

52 

Ralex Lodos Ativados  Sistema Combinado  Eficiência média 

(%) 35,2 16,1 44,2 12,4 -5,7 25,4 43,3 11,3 58,4 

* Sistema de lodos ativados operando em batelada de 6 horas, alimentado com esgoto bruto 
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 Tabela A.13- Monitoramento do sistema combinado: Valores de sólidos suspensos 
totais, fixos e voláteis 

Esgoto 
Bruto 

Efluente 
Ralex 

Efluente 
Lodos Ativados  

Data 

da 

coleta 

Tempo 
de 

operação 
(dia) 

SST 
(mg/L) 

SSF 
(mg/L) 

SSV 
(mg/L) 

SST 
(mg/L) 

SSF 
(mg/L) 

SSV 
(mg/L) 

SST 
(mg/L) 

SSF 
(mg/L) 

SSV 
(mg/L) 

08/05/01 1 144 32 112 36 0 36 53 10 43 

31/05/01 24 175 21 154 121 22 99 114 6 108 

05/06/01 29 286 48 238 80 8 72 16 4 12 
07/06/01 31 294 78 216 52 16 36 95 16 79 

12/06/01 36 288 32 256 90 2 88 27 0 27 

19/06/01 43 260 52 208 80 4 76 29 5 24 

21/06/01 45 163 14 149 47 14 33 47 5 42 

28/06/01 52 38 2 36 44 10 34 43 5 38 
04/07/01 58 236 12 224 42 8 34 52 8 44 

11/07/01 65 270 36 234 74 12 62 41 6 35 
17/07/01 71 304 76 228 96 20 76 18 4 14 

19/07/01 73 206 11 195 38 2 36 50 2 48 

31/07/01 85 178 19 158 46 0 46 42 0 42 

02/08/01 87 271 27 244 41 0 41 35 3 32 

08/08/01 93 280 30 250 70 12 58 51 8 43 
21/08/01 106 340 49 291 51 12 39 48 8 40 

11/09/01* 127 269 46 223    23 5 18 
13/09/01 129 276 43 233 263 107 157 27 6 21 

11/10/01 158 270 35 235 140 44 96 26 5 21 

15/10/01 162 170 21 149 185 65 120 25 3 22 
01/11/01 179 277 43 233 92 12 80 36 7 29 

05/11/01 183 217 23 193 87 16 71 34 4 30 

08/11/01 186 197 25 172 61 9 52 33 5 28 

26/11/01 204 260 33 227 128 28 100 16 1 15 
28/11/01 206 273 43 230 53 32 21 15 2 13 

Média + DP 238+66 34+18 203+54 84+53 18+24 66+32 40+23 5 + 3 35+21 

Ralex Lodos Ativados  Sistema Combinado  Eficiência média 

(%) 64,7 47,1 67,5 52,4 72,,2 47,0 83,2 85,3 82,8 

* Sistema de lodos ativados operando em batelada de 6 horas, alimentado com esgoto bruto 
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Tabela A.14- Monitoramento do sistema combinado: Valores de sólidos dissolvidos 
totais, fixos e voláteis 

Esgoto 
Bruto 

Efluente 
Ralex 

Efluente 
Lodos Ativados  

Data 

da 

coleta 

Tempo 
de 

operação 
(dia) 

SDT 
(mg/L) 

SDF 
(mg/L) 

SDV 
(mg/L) 

SDT 
(mg/L) 

SDF 
(mg/L) 

SDV 
(mg/L) 

SDT 
(mg/L) 

SDF 
(mg/L) 

SDV 
(mg/L) 

08/05/01 1 210 132 78 219 130 89 215 50 165 

31/05/01 24 403 53 350 153 72 81    

05/06/01 29 240 86 154 142 48 94    

07/06/01 31 305 171 134 211 50 161 213 148 65 
21/06/01 45 266 143 123 182 109 73 335 129 206 

28/06/01 52 223 105 118 245 136 109 250 166 84 
04/07/01 58 244 128 116 244 96 148 146 72 74 

11/07/01 65 454 186 268 512 147 365 251 175 76 

19/07/01 73 215 128 87 188 39 149 198 29 169 

31/07/01 85 366 205 162 218 130 88 241 169 72 

02/08/01 87 289 191 98 219 172 47 221 148 73 
08/08/01 93 333 200 133 233 55 178 514 310 204 

21/08/01 106 356 128 228 132 43 89 209 130 79 

11/09/01* 127 122 88 34    220 36 184 
13/09/01 129 337 134 203 293 81 211 172 82 90 

11/10/01 158 348 203 145 244 148 96 310 213 97 

15/10/01 162 210 122 88 228 150 78 271 177 94 

01/11/01 179 335 115 221 598 253 345 413 289 124 
05/11/01 183 417 198 220 245 57 188 256 165 91 

08/11/01 186 281 139 142 216 152 64 295 172 123 

28/11/01 206 170 18 152 412 349 63 122 67 55 

Média + DP 292 + 

86 

137 + 

51 

155 + 

72 

257 + 

119 

121 + 

80 

136 + 

89 

255 + 

92 

144 + 

77 

112 + 

49 

Ralex Lodos Ativados  Sistema Combinado  Eficiência média 

(%) 12,0 11,7 12,3 0,8 -19,0 17,6 12,7 -5,1 27,7 

* Sistema de lodos ativados operando em batelada de 6 horas, alimentado com esgoto bruto 

 



 

Tabela A.15- Monitoramento do sistema combinado: Valores de DQO total e DQO filtrada e suas respectivas eficiências pontuais de remoção 

 DQO total (mg/L)  DQO filtrada (mg/L) Eficiência: DQO total  (%) Eficiência: DQO filtrada (%) Data 
da 

coleta 

Tempo de  
operação 

 (dia) 
Esgoto 
Bruto 

Efluente 
Ralex 

Efluente 
Lodos 

Ativados 

Esgoto 
Bruto 

Efluente 
Ralex 

Efluente 
Lodos 

Ativados 

Ralex Lodos 
Ativados 

Sistema  
combinado 

Ralex Lodos 
Ativados 

Sistema  
combinado 

08/05/01 1 456 238 128 170 78 54 47,9 46,0 71,9 54,2 30,6 68,2 
31/05/01 24 1157 359 239 517 100 63 69,0 33,5 79,4 80,6 36,9 87,8 
05/06/01 29 730 203 161 282 90 81 86,1 25,0 89,5 68,1 10,3 71,4 
07/06/01 31 839 209 204 275 172 58 77,3 -7,1 75,7 37,6 66,2 78,9 
12/06/01 36 891 279 96 315 96 55 68,7 65,4 89,2 69,4 42,6 82,4 
18/06/01 43 828 275 73 363 70 45 66,8 73,6 91,2 80,7 36,0 87,7 
28/06/01 52 215 210 106 124 104 43 2,6 49,5 50,8 15,8 58,4 64,9 
04/07/01 58 760 272 171 364 73 63 82,1 -25,4 77,6 80,1 12,8 82,6 
11/07/01 65 913 286 152 331 81 78 68,7 46,7 83,3 75,7 3,3 76,5 
17/07/01 71 949 276 126 391 87 88 70,9 54,5 86,8 77,7 -1,5 77,4 
19/07/01 73 654 214 181 281 75 87 67,3 15,3 72,3 73,2 -15,8 68,9 
31/07/01 85 801 228 126 425 91 67 71,5 44,9 84,3 78,6 26,2 84,2 
02/08/01 87 809 194 88 308 57 34 76,0 54,4 89,1 81,6 39,7 88,9 
08/08/01 93 884 276 136 335 96 59 68,8 50,6 84,6 71,2 38,4 82,3 
21/08/01 106 1008 217 99 416 62 41 78,5 54,3 90,2 85,1 34,2 90,2 
11/09/01* 127 812  74 353  50  90,9   85,8  
13/09/01 129 767 288 116 326 75 63 62,5 59,6 84,8 76,9 15,8 80,5 
11/10/01 158 947 360 78 397 143 49 62,0 78,4 91,8 64,1 65,8 87,7 
15/10/01 162 421 365 85 120 62 42 13,4 76,8 79,9 48,1 32,0 64,7 
01/11/01 179 740 237 91 283 75 45 68,0 61,5 87,7 73,4 40,5 84,2 
05/11/01 183 721 233 98 286 73 39 67,8 58,0 86,4 74,6 45,6 86,2 
08/11/01 186 488 201 104 269 59 58 58,9 47,9 78,6 77,9 2,2 78,4 
26/11/01 204 1037 393 86 362 131 54 62,1 78,2 91,7 63,8 58,7 85,0 
28/11/01 206 905 238 92 346 86 54 73,7 61,2 89,8 75,2 37,0 84,4 

Média + DP  780 +209 263 + 57 121 + 43 318 + 89 89 + 27 57 + 15 62,5 52,6 82,4 68,8 33,4 80,1 
* Sistema de lodos ativados operando em batelada de 6 horas, alimentado com esgoto bruto 
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Tabela A.16- Monitoramento do sistema combinado: Valores dos compostos nitrogenados 

NTK 
(mgN/L) 

N -amoniacal 
(mgN-N-amon/L) 

N-orgânico 
(mgN-Norg/L) 

Nitrito 
(mgN-NO2

-/L) 
Nitrato 

(mgN-NO3
-/L) 

Data 

da 

coleta 

Tempo 
de 

operação 
 (dia) 

Esgoto 

Bruto 

Efluente 

Ralex 

Efluente 
Lodos 

ativados 

Esgoto 

Bruto 

Efluente 

Ralex 

Efluente 
Lodos 

ativados 

Esgoto 

Bruto 

Efluente 

Ralex 

Efluente 
Lodos 

ativados 

Esgoto 

Bruto 

Efluente 

Ralex 

Efluente 
Lodos 

ativados 

Esgoto 

Bruto 
Efluente 

Ralex 

Efluente 
Lodos 

ativados 

08/05/01 1 50,8 38,3 17,0 38,6 29,4 15,1 12,2 8,9 1,9 0,00 0,00 0,10 4,4 2,7 1,9 

31/05/01 24 61,1 46,4 33,6 39,7 36,1 24,2 21,5 10,2 9,4 0,01 0,00 0,10 5,0 2,6 2,6 

07/06/01 31 77,3 39,0 36,3 47,6 27,2 24,7 29,7 11,7 11,6 0,01 0,00 0,05 5,1 2,4 2,4 

21/06/01 45 73,2 45,0 43,0 48,7 28,9 28,9 24,5 16,1 14,1 0,00 0,00 0,06 4,6 2,2 1,8 

28/06/01 52 40,3 36,3 32,9 29,8 29,3 25,6 10,6 7,0 7,4 0,00 0,01 0,10 2,5 2,8 1,8 

04/07/01 58 73,9 42,3 38,3 50,8 31,1 30,9 23,2 11,2 7,4 0,01 0,00 0,03 5,7 2,4 1,7 

11/07/01 65 80,0 43,0 33,6 50,4 28,8 27,2 29,5 14,2 6,4 0,05 0,01 0,01 4,6 2,2 2,2 

19/07/01 73 67,9 36,3 32,2 44,2 26,6 25,6 23,7 9,7 6,7 0,00 0,00 0,01 3,9 2,1 2,3 

02/08/01 87 80,0 32,9 31,6 55,6 27,7 27,6 24,3 5,2 4,0 0,01 0,00 0,07 5,6 2,2 1,8 

08/08/01 93 91,4 30,9 26,9 60,3 27,2 24,7 31,0 3,7 2,2 0,00 0,00 0,04 6,8 2,5 1,8 

21/08/01 106 91,4 28,9 27,5 54,8 23,9 23,2 36,6 5,0 4,3 0,00 0,00 0,02 6,5 1,8 1,6 

11/09/01* 127 79,4  17,7 47,8  12,1 31,6  5,6 0,06  0,14 5,7  3,5 

13/09/01 129 87,4 44,0 25,7 60,7 27,0 22,1 26,7 17,0 3,6 0,00 0,00 0,09 5,2 2,1 2,1 

08/11/01 186 54,4 31,3 21,1 38,1 21,7 18,8 16,3 9,6 2,3 0,00 0,00 0,16 4,3 1,8 1,7 

28/11/01 206 84,9 42,5 31,7 52,7 30,4 27,6 32,3 12,1 4,2 0,01 0,01 0,37 6,0 2,3 2,4 

Média + DP 72,9 + 
15,2 

38,4 +  
5,7 

29,9 + 
7,3  

48,0 + 
8,7 

28,2 +  
3,4 

23,9 + 
5,1  

24,9 + 
7,5 

10,1 + 
4,0 

6,1 + 
3,5  

0,01 + 
0,02 

0,00 + 
0,00 

0,09 +  
0,09 

5,1 + 
1,1 

2,3 +  
0,3  

2,1 + 
0,5  

* Sistema de lodos ativados operando em batelada de 6 horas, alimentado com esgoto bruto 
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Tabela A.17- Monitoramento do sistema combinado: Valores de nitrogênio total  

NT =NTK+NO2
-+NO3

- (mgN/L) Data 
da 

coleta 

Tempo de  

operação 

 (dia) 

Esgoto 

Bruto 

Efluente 

Ralex 

Efluente 
Lodos Ativados  

08/05/01 1 55,2 41,0 19,0 

31/05/01 24 66,1 49,0 36,3 

07/06/01 31 82,4 41,4 38,7 

21/06/01 45 77,8 47,2 44,8 

28/06/01 52 42,9 39,0 34,8 

04/07/01 58 79,6 44,7 40,0 

11/07/01 65 84,6 45,2 35,8 

19/07/01 73 71,8 38,4 34,6 

02/08/01 87 85,6 35,1 33,4 

08/08/01 93 98,2 33,4 28,8 

21/08/01 106 97,9 30,7 29,2 

11/09/01* 127 85,2  21,3 

13/09/01 129 92,6 46,1 27,9 

08/11/01 186 58,7 33,1 23,0 

28/11/01 206 91,0 44,8 34,5 

Média + DP 78,0 + 16,2 40,6 +5,9 27,3 + 7,2 

Ralex Lodos 
Ativados 

Sistema 
Combinado 

Eficiência 
média 
(%) 47,9 32,8 65,0 

* Sistema de lodos ativados operando em batelada de 6 horas, alimentado com esgoto bruto 
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Tabela A.18- Monitoramento do sistema combinado: Valores de fósforo 

Fósforo (mgP-PO4/L) Data 
da 

coleta 

Tempo de  

operação 

 (dia) 

Esgoto 

 Bruto 

Efluente 

Ralex 

Efluente 

Lodos Ativados  

08/05/01 1 5,1 4,5 4,6 

31/05/01 24 10,2 6,9 6,7 

07/06/01 31 5,3 4,5 4,7 

21/06/01 45 4,0 3,0 4,2 

28/06/01 52 2,8 3,0 2,7 

04/07/01 58 3,5 2,5 2,7 

11/07/01 65 10,4 5,0 5,6 

19/07/01 73 8,1 4,6 5,5 

02/08/01 87 2,7 1,5 1,5 

08/08/01 93 4,4 3,0 2,5 

21/08/01 106 3,5 1,3 1,6 

11/09/01* 127 6,4  5,6 

13/09/01 129 6,9 5,4 4,9 

08/11/01 186 5,1 3,7 2,6 

28/11/01 206 8,4 4,9 4,3 

Média + DP 5,8 + 2,5 3,8 + 1,6 4,0 + 1,6 

Ralex Lodos 
Ativados 

Sistema 
Combinado 

Eficiência média 

(%) 
34,5 -5,3 31,0 

* Sistema de lodos ativados operando em batelada de 6 horas, alimentado com esgoto bruto 
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Tabela A.19- Monitoramento do sistema combinado: Valores de metais no esgoto 
bruto 

Esgoto Bruto Data 
da 

coleta 

Tempo de  
operação 

 (dia) Zn Pb Cd Ni Fe Mn Cu Cr 
21/06/01 22 0,03 n.d n.d n.d 1,46 0,01 n.d 0,03 
28/06/01 29 n.d n.d n.d n.d 0,92 0,05 n.d n.d 
04/07/01 35 0,09 n.d n.d n.d 2,70 0,05 n.d n.d 
11/07/01 42 0,15 n.d n.d n.d 3,35 0,05 0,02 0,02 
19/07/01 50 0,05 n.d n.d n.d 1,25 0,42 n.d 0,27 
02/08/01 64 0,14 n.d n.d n.d 1,48 0,02 0,03 n.d 
08/08/01 70 0,14 n.d n.d n.d 2,43 0,05 0,01 n.d 
08/11/01 163 0,06 n.d n.d n.d 1,64 0,02 n.d n.d 

n.d.: não detectado 
 

Tabela A.20- Monitoramento do sistema combinado: Valores de metais no efluente 
do Ralex 

Efluente Ralex Data 
da 

coleta 

Tempo de  
operação 

 (dia) Zn Pb Cd Ni Fe Mn Cu Cr 
21/06/01 22 n.d n.d n.d 0,41 2,75 0,03 n.d 0,69 
28/06/01 29 n.d n.d n.d n.d 1,35 0,05 n.d 0,01 
04/07/01 35 n.d n.d n.d n.d 0,31 0,04 n.d n.d 
11/07/01 42 0,05 n.d n.d n.d 0,51 0,04 n.d 0,02 
19/07/01 50 0,01 n.d n.d n.d 1,82 0,13 n.d 1,32 
02/08/01 64 0,03 n.d n.d n.d 0,53 0,01 n.d n.d 
08/08/01 70 0,07 n.d n.d n.d 1,12 0,04 n.d n.d 
08/11/01 163 0,03 n.d n.d n.d 0,94 0,02 n.d n.d 

n.d.: não detectado 
 

Tabela A.21- Monitoramento do sistema combinado: Valores de metais no efluente 
do sistema de lodos ativados 

Efluente Lodos Ativados  Data 
da 

cole ta 

Tempo de  
operação 

 (dia) Zn Pb Cd Ni Fe Mn Cu Cr 
21/06/01 22 0,06 n.d n.d n.d n.d 0,01 n.d n.d 
28/06/01 29 n.d n.d n.d n.d 0,90 0,05 n.d 0,01 
04/07/01 35 0,04 n.d n.d n.d 0,95 0,04 n.d 0,06 
11/07/01 42 n.d n.d n.d n.d 1,37 0,04 n.d 0,01 
19/07/01 50 0,05 n.d n.d n.d 0,25 0,08 n.d 0,23 
02/08/01 64 n.d n.d n.d n.d 0,63 0,02 n.d n.d 
08/08/01 70 0,10 n.d n.d n.d 0,78 0,03 0,02 n.d 
08/11/01 163 0,02 n.d n.d n.d 0,42 0,01 n.d n.d 

n.d.: não detectado 
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Tabela A.22- Perfil 18 horas: Valores de pH e alcalinidade 

pH      Alcalinidade (mgCaCO3/L) Horário 

de 

coleta (h) 

Esgoto 

Bruto 

Efluente 

Ralex 

Efluente 
Lodos 

Ativados 

Esgoto 

Bruto 

Efluente 

Ralex 

Efluente 
Lodos 

Ativados 
5 6,5 7,0 7,2 76 142 147 

8 7,3 6,9 7,3 201 145 141 

11 6,9 7,1 7,5 92 172 137 

14 7,1 7,2 7,2 106 158 173 

17 7,4 6,5 7,8 86 151 157 

20 6,8 6,3 6,7 104 144 158 

23 7,4 6,8 7,0 105 145 148 

Média+DP - - - 110 + 42 151 + 11 152 + 12 

 

Tabela A.23- Perfil 18 horas: Valores de OD e temperatura das amostras e do ar 

OD (mg/L) T(oC) Horário 

de 

coleta (h) 

Esgoto 

Bruto 

Efluente 

Ralex 

Efluente 
Lodos 

Ativados 

Esgoto 

Bruto 

Efluente 

Ralex 

Efluente 
Lodos 

Ativados 

T ar 

(oC) 

5 1,4 0,3 3,1 26,2 26,4 24,6 24,0 

8 1,7 0,7 5,4 26,8 25,2 24,8 26,0 

11 1,5 0,2 3,3 28,4 28,9 27,6 31,0 

14 0,4 0,6 3,0 26,4 28,0 25,5 31,2 

17 0,5 0,3 3,0 28,5 27,8 27,0 33,0 

20 1,8 0,4 2,0 26,0 25,4 25,9 28,0 

23 0,3 0,4 3,7 25,0 24,0 24,0 24,0 

Média+DP 1,1 + 0,6 0,4 + 0,2 3,3 + 1,0 26,8+1,3 26,5+1,8 25,6+1,3 28,2+3,7 
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Tabela A.24- Perfil 18 horas: Valores de turbidez 

Turbidez (uT) Horário 
de 

coleta (h) Esgoto 
Bruto 

Efluente 
Ralex 

Efluente 
Lodos Ativados  

5 49 95 26 

8 270 82 28 

11 278 129 29 

14 276 150 52 

17 211 148 36 

20 201 124 40 

23 149 118 38 

Média+ DP 205 + 84 121 + 25 36 + 9 

Ralex Lodos Ativados Sistema Combinado Eficiência 

média (%) 41,0 70,2 82,4 

 

 
 
 
 
Tabela A.25- Perfil 18 horas: Valores de sólidos totais, fixos e voláteis 

Esgoto Bruto 
(mg/L) 

Efluente Ralex 
(mg/L) 

Efl. Lodos Ativados  
(mg/L) 

Horário 
de 

coleta (h) ST SF SV ST SF SV ST SF SV 

5 238 130 108 436 256 180 167 65 102 

8 443 61 382 465 381 84 137 69 68 

11 457 118 339 391 165 226 171 67 104 

14 596 195 401 311 108 203 164 40 124 

17 392 94 298 310 84 226 236 103 133 

20 546 127 419 323 217 106 246 126 120 

23 284 140 144 239 125 114 263 168 95 

Média + 
DP 

422 + 
130 

124 + 
41 

299 + 
125 

354 + 
80 

191 + 
104 

163 + 
60 

198 + 
49 

91 + 
44 

107 + 
22 

Ralex Lodos Ativados Sistema Combinado Eficiência 

média (%) 16,1 -54,0 45,5 44,1 52,4 34,4 53,1 26,6 64,2 
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Tabela A.26- Perfil 18 horas: Valores de sólidos suspensos totais, fixos e voláteis 

Esgoto Bruto 

(mg/L) 

Efluente Ralex 

(mg/L) 

Efl. Lodos Ativados  

(mg/L) 

Horário 

de 

coleta (h) SST SSF SSV SST SSF SSV SST SSF SSV 

5 28 4 24 38 9 29 12 3 9 

8 273 43 230 53 11 42 15 2 13 

11 240 37 203 85 11 74 14 1 12 

14 224 20 204 72 12 60 38 3 34 

17 132 4 128 48 6 42 23 1 22 

20 135 42 93 56 12 44 22 4 18 

23 80 17 63 58 15 42 17 5 12 

Média+DP 159+90 24+17 135+79 58+16 11+ 3 47+15 20+ 9 3 + 2 17 + 9 

Ralex Lodos Ativados Sistema Combinado Eficiência 

média (%) 63,5 54,2 65,2 65,5 72,7 63,8 87,4 87,5 87,4 

 

 

 

Tabela A.27- Perfil 18 horas: Valores de sólidos dissolvidos totais, fixos e voláteis 

Esgoto Bruto 

(mg/L) 

Efluente Ralex 

(mg/L) 

Efl. Lodos Ativados  

(mg/L) 

Horário 
de 

coleta (h) 
SDT SDF SDV SDT SDF SDV SDT SDF SDV 

5 211 126 85 398 247 151 155 62 93 

8 170 18 152 412 370 42 122 67 55 

11 217 81 137 306 154 152 157 66 91 

14 372 175 197 239 96 143 126 36 90 

17 260 90 170 263 78 184 213 102 111 

20 411 85 326 267 205 62 224 122 102 

23 204 123 81 181 110 72 246 163 83 

Média + 
DP 

264 + 
92 

100 + 
49 

164 + 
83 

295 + 
84 

180 + 
104 

115 + 
55 

178 + 
50 

88 + 
43 

89 + 
18 

Ralex Lodos Ativados Sistema Combinado Eficiência 

média (%) -11,7 -80,0 29,9 39,7 51,1 22,6 32,6 12,0 45,7 
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Tabela A.28- Perfil 18 horas: Porcentagem de sólidos dissolvidos em relação aos 
sólidos totais 

Porcentagem (%) 

Esgoto Bruto Efluente Ralex  Efl. Lodos Ativados  

Horário 
de 

coleta (h) 
SDT/ 
ST 

SDF/ 
SF 

SDV/
SV 

SDT/ 
ST 

SDF/ 
SF 

SDV/ 
SV 

SDT/ 
ST 

SDF/ 
SF 

SDV/ 
SV 

5 88,4 96,9 78,2 91,3 96,5 83,9 92,8 94,6 91,7 

8 38,3 29,0 39,8 88,6 97,2 49,8 89,1 97,1 80,9 

11 47,5 68,2 40,3 78,3 93,4 67,2 92,1 98,5 88,0 

14 62,4 89,7 49,1 76,9 88,8 70,6 77,1 91,2 72,6 

17 66,3 95,7 57,0 84,7 93,1 81,6 90,3 99,0 83,5 

20 75,4 67,1 77,9 82,6 94,5 58,1 91,1 96,8 85,0 

23 71,8 87,9 56,2 75,9 87,7 62,9 93,5 97,0 87,4 

Média 64,3 76,4 56,9 82,6 93,0 67,7 89,4 96,3 84,1 

 

 

Tabela A.29- Perfil 18 horas: Valores de DQO total e DQO filtrada 

DQO total (mg/L) DQO filtrada (mg/L) Horário 
de 

coleta (h) Esgoto 
Bruto 

Efluente 
Ralex 

Eflue nte 
Lodos 

Ativados 

Esgoto 
Bruto 

Efluente 
Ralex 

Efluente 
Lodos 

Ativados 
5 354 253 73 106 91 65 

8 905 238 92 346 86 54 

11 981 341 79 329 119 66 

14 893 332 122 353 177 85 

17 657 366 118 306 175 85 

20 672 315 151 290 185 98 

23 445 292 137 136 152 103 

Média+DP 701+240 305 + 47 110 + 30 266 + 102 141 + 42 79 + 18 

Ralex Lodos 

Ativados 

Sistema 

Combinado 

Ralex Lodos 

Ativados 

Sistema 

Combinado 

Eficiência 

média 

(%) 62,1 63,9 84,3 47,0 44,0 70,3 
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Tabela A.30- Perfil 18 horas: Valores dos compostos nitrogenados no esgoto bruto 

Esgoto bruto Horário 
de 

coleta (h) 
NTK 

 (mgN/L) 
NH4

+ 
 (mgN/L) 

N-org 
 (mgN/L) 

NO2
- 

 (mgN/L) 
NO3

- 

 (mgN/L) 

5 28,0 11,4 16,5 0,03 2,0 

8 84,9 52,7 32,3 0,01 6,0 

11 40,9 23,4 17,5 0,01 5,5 

14 45,7 19,5 26,2 0,03 6,0 

17 36,0 17,3 18,7 0,01 4,8 

20 43,0 24,1 19,0 0,07 4,6 

23 44,1 26,3 17,7 0,05 3,6 

Média+DP 46,1+18,2 25,0+13,2 21,1+5,9 0,03+0,02 4,6+1,4 

 

Tabela A.31- Perfil 18 horas: Valores dos compostos nitrogenados no efluente do 
Ralex 

Efluente Ralex Horário 
de 

coleta (h) 
NTK 

 (mgN/L) 
NH4

+ 
 (mgN/L) 

N-org 
 (mgN/L) 

NO2
- 

 (mgN/L) 
NO3

- 

 (mgN/L) 

5 41,4 29,3 12,1 0,01 2,5 

8 42,5 30,4 12,1 0,01 2,3 

11 44,6 34,9 9,7 0,01 3,4 

14 46,2 29,6 16,7 0,02 4,3 

17 41,4 28,4 13,0 0,01 3,6 

20 39,2 31,4 7,8 0,03 4,0 

23 44,6 28,8 15,9 0,02 3,6 

Média+DP 42,9+2,4 30,4+2,3 12,5+3,1 0,02+0,01 3,4+0,7 
 

Tabela A.32- Perfil 18 horas: Valores dos compostos nitrogenados no efluente do 
sistema de lodos ativados 

Efluente Lodos Ativados  Horário 
de 

coleta (h) 
NTK 

 (mgN/L) 
NH4

+ 
 (mgN/L) 

N-org 
 (mgN/L) 

NO2
- 

 (mgN/L) 
NO3

- 

 (mgN/L) 

5 37,6 32,7 5,0 0,3 2,3 
8 31,7 27,6 4,2 0,4 2,4 
11 32,8 28,4 4,4 0,5 2,9 
14 41,9 34,5 7,4 0,0 3,0 
17 39,8 30,1 9,7 1,3 2,2 
20 43,5 32,1 11,4 0,1 2,2 
23 40,3 29,6 10,8 0,1 2,3 

Média+DP 38,2+4,5 30,7+2,5 7,5+3,1 0,4+0,5 2,5+0,3 
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Tabela A.33- Perfil 18 horas: Valores de nitrogênio total 

Nitrogênio Total (mgN/L) Horário 

de 

coleta (h) 

Esgoto 

 Bruto 

Efluente 

Ralex 

Efluente  

Lodos  

5 30,0 43,9 40,2 

8 91,0 44,8 34,5 

11 46,4 48,0 36,2 

14 51,7 50,6 45,0 

17 40,8 45,0 43,3 

20 47,7 43,2 45,8 

23 47,7 48,2 42,7 

Média+DP 50,8+19,1 46,3+2,7 41,1+4,3 

Ralex Lodos Ativados Sistema Combinado Eficiência 

média(%) 8,9 11,2 19,1 

 

Tabela A.34- Perfil 18 horas: Valores de fósforo 

Fósforo (mgP-PO4/L) Horário 

de 

coleta (h) 

Esgoto 

Bruto 

Efluente 

Ralex 

Efluente 

Lodos Ativados  

5 1,9 4,2 4,4 

8 8,4 4,9 4,3 

11 7,3 6,4 4,2 

14 6,2 6,2 3,2 

17 5,2 5,5 5,5 

20 4,6 5,5 4,7 

23 3,4 5,0 4,3 

Média+DP 5,3 + 2,2 5,4 + 0,8 4,4 + 0,7 

Ralex Lodos Ativados Sistema Combinado Eficiência 

média(%) -1,9 18,5 17,0 

 



APÊNDICE A- 208 
_________________________________________________________________________ 

Tabela A.35- Perfil 18 horas: Eficiência real de remoção de sólidos totais, fixos e 
voláteis 

Eficiência real (%) 

Ralex Lodos Ativados Sistema Combinado 

Horário 

de 

coleta (h) ST SF SV ST SF SV ST SF SV 

5 -95,4 -193,1 22,2 64,7 89,5 -47,6 31,1 69,2 -14,8 

8 11,7 -170,5 40,8 39,6 37,6 41,2 46,7 -68,9 65,2 

11 31,9 8,5 40,1 20,9 -16,7 40,9 46,2 -6,8 64,6 
14 48,0 56,9 43,6 15,2 -100,0 58,0 55,9 13,8 76,3 

17 17,6 -130,9 64,4       

20 56,2 1,6 72,8       

Média 11,7 -71,2 47,3 35,1 2,6 23,1 45,0 1,9 47,8 
 

Tabela A.36- Perfil 18 horas: Eficiência real de remoção de sólidos suspensos totais, 
fixos e voláteis 

Eficiência real (%) 

Ralex Lodos Ativados Sistema Combinado 

Horário 

de 

coleta (h) SST SSF SSV SST SSF SSV SST SSF SSV 

5 -92,2 -703,6 11,9 29,1 89,1 -64,1 -36,4 12,5 -44,7 
8 68,9 75,0 67,8 72,9 90,8 70,3 91,6 97,7 90,4 

11 70,1 67,7 70,5 69,3 66,9 69,8 90,8 89,3 91,1 

14 78,8 70,8 79,6 64,2 14,3 71,2 92,4 75,0 94,1 
17 57,4 -196,3 65,3       

20 57,1 63,2 54,4       

Média 40,0 -103,8 58,2 58,9 65,3 36,8 59,6 68,6 57,7 
 

Tabela A.37- Perfil 18 horas: Eficiência real de remoção de sólidos dissolvidos 
totais, fixos e voláteis 

Eficiência real (%) 

Ralex Lodos Ativados Sistema Combinado 

Horário 

de 

coleta (h) SDT SDF SDV SDT SDF SDV SDT SDF SDV 

5 -95,8 -176,9 25,1 69,3 89,5 -42,2 39,9 71,0 -6,5 

8 -80,4 -772,6 0,1 30,4 33,8 26,9 -25,5 -477,4 27,0 
11 -10,2 -19,1 -5,0 6,4 -27,2 28,8 -3,2 -51,6 25,3 

14 29,4 55,3 6,4 6,3 -108,5 55,0 33,9 6,9 57,9 
17 -2,6 -127,9 63,8       

20 55,9 -28,7 78,0       

Média -17,3 -178,3 28,1 28,1 -3,1 17,1 11,3 -112,8 25,9 
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Tabela A.38- Perfil 18 horas: Eficiência real de remoção de DQO total e DQO 
filtrada 

Eficiência real:  
remoção DQO total (%) 

Eficiência real: 
remoção DQO filtrada (%) 

Horário 
de 

coleta (h) Ralex Lodos 
Ativados 

Sistema 
Combinado 

Ralex Lodos 
Ativados 

Sistema  
Combinado 

5 32,8 48,9 65,7 18,6 1,5 19,9 
8 62,3 65,5 87,0 65,6 28,9 75,6 
11 66,2 54,5 84,6 46,1 44,8 70,2 
14 59,1 62,4 84,6 50,5 41,0 70,8 
17 52,1   39,5   
20 56,6   47,5   

Média 54,8 57,8 80,5 44,6 29,1 59,1 

 

Tabela A.39-Perfil 18 horas: Eficiência real de remoção de nitrogênio total e fósforo 

Eficiência real:  
remoção NT (%) 

Eficiência real:  
remoção P (%) 

Horário 
de 

coleta (h) Ralex Lodos 
Ativados 

Sistema 
Combinado 

Ralex Lodos 
Ativados 

Sistema  
Combinado 

5 -49,3 -0,4 -49,8 -158,2 89,1 -69,1 
8 47,2 9,9 52,4 24,0 11,0 34,9 
11 -9,1 9,6 1,3 14,6 20,5 35,2 
14 12,9 5,2 17,4 10,4 20,1 30,5 
17 -5,9   -7,4   
20 -1,1   -8,8   

Média -0,9 6,1 5,3 -20,9 35,2 7,9 
 

Tabela A.40-Perfil 18 horas: Eficiência real de remoção de turbidez 

Eficiência real:  
remoção turbidez (%) 

Horário 
de 

coleta (h) Ralex Lodos 
Ativados 

Sistema 
Combinado 

5 -67,3 36,6 -6,1 
8 52,2 72,1 86,7 
11 46,0 73,3 85,6 
14 46,4 74,3 86,2 
17 41,2   
20 41,3   

Média 26,6 64,1 63,1 
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Tabela A.41- Ensaio hidrodinâmico: Concentração de lítio na saída do tanque de 
aeração.  

Amostra Tempo 

(h) 

Concentração 

(mgLi+/L) 

Amostra Tempo 

(h) 

Concentração 

(mgLi+/L) 

1 0,5 0,11 20 10,0 0,04 

2 1,0 0,16 21 10,5 0,03 

3 1,5 0,16 22 11,0 0,04 

4 2,0 0,15 23 11,5 0,03 

5 2,5 0,13 24 12,0 0,02 

6 3,0 0,12 25 12,5 0,03 

7 3,5 0,12 26 13,0 0,03 

8 4,0 0,10 27 13,5 0,03 

9 -4,5 0,10 28 14,0 0,02 

10 5,0 0,09 29 14,5 0,02 

11 5,5 0,08 30 15,0 0,02 

12 6,0 0,08 31 15,5 0,03 

13 6,5 0,08 32 16,0 0,03 

14 7,0 0,06 33 16,5 0,02 

15 7,5 0,06 34 17,0 0,02 

16 8,0 0,05 35 17,5 0,02 

17 8,5 0,05 36 18,0 0,02 

18 9,0 0,04 37 18,5 0,02 

19 9,5 0,04 38 19,0 0,01 
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Tabela A.42-Ensaio hidrodinâmico: Parâmetros envolvidos na normalização da DTR 

t(h) C(mg/l) ∆∆ ti Ci. ∆∆ ti ti.Ci. ∆∆ ti E(t)i ti.Eti.∆∆ ti ti2.Ci. ∆∆ t θθi Co i 

[I] [II] [III] [IV] [V] [VI] [VII] [VIII] [IX] [X] 
0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,5 1,6 0,5 0,80 0,40 0,069 0,02 0,20 0,08 1,00 
1,0 1,6 0,5 0,80 0,80 0,069 0,03 0,80 0,17 1,00 
1,5 1,6 0,5 0,80 1,20 0,069 0,05 1,80 0,25 1,00 
2,0 1,5 0,5 0,75 1,50 0,065 0,06 3,00 0,34 0,94 
2,5 1,3 0,5 0,65 1,63 0,056 0,07 4,06 0,42 0,81 
3,0 1,2 0,5 0,60 1,80 0,052 0,08 5,40 0,50 0,75 
3,5 1,2 0,5 0,60 2,10 0,052 0,09 7,35 0,59 0,75 
4,0 1,0 0,5 0,50 2,00 0,043 0,09 8,00 0,67 0,63 
4,5 1,0 0,5 0,50 2,25 0,043 0,10 10,13 0,76 0,63 
5,0 0,9 0,5 0,45 2,25 0,039 0,10 11,25 0,84 0,56 
5,5 0,8 0,5 0,40 2,20 0,035 0,10 12,10 0,93 0,50 
6,0 0,8 0,5 0,40 2,40 0,035 0,10 14,40 1,01 0,50 
6,5 0,8 0,5 0,40 2,60 0,035 0,11 16,90 1,09 0,50 
7,0 0,6 0,5 0,30 2,10 0,026 0,09 14,70 1,18 0,38 
7,5 0,6 0,5 0,30 2,25 0,026 0,10 16,88 1,26 0,38 
8,0 0,5 0,5 0,25 2,00 0,022 0,09 16,00 1,35 0,31 
8,5 0,5 0,5 0,25 2,13 0,022 0,09 18,06 1,43 0,31 
9,0 0,4 0,5 0,20 1,80 0,017 0,08 16,20 1,51 0,25 
9,5 0,4 0,5 0,20 1,90 0,017 0,08 18,05 1,60 0,25 
10,0 0,4 0,5 0,20 2,00 0,017 0,09 20,00 1,68 0,25 
10,5 0,3 0,5 0,15 1,58 0,013 0,07 16,54 1,77 0,19 
11,0 0,4 0,5 0,20 2,20 0,017 0,10 24,20 1,85 0,25 
11,5 0,3 0,5 0,15 1,73 0,013 0,07 19,84 1,94 0,19 
12,0 0,2 0,5 0,10 1,20 0,009 0,05 14,40 2,02 0,13 
12,5 0,3 0,5 0,15 1,88 0,013 0,08 23,44 2,10 0,19 
13,0 0,3 0,5 0,15 1,95 0,013 0,08 25,35 2,19 0,19 
13,5 0,3 0,5 0,15 2,03 0,013 0,09 27,34 2,27 0,19 
14,0 0,2 0,5 0,10 1,40 0,009 0,06 19,60 2,36 0,13 
14,5 0,2 0,5 0,10 1,45 0,009 0,06 21,03 2,44 0,13 
15,0 0,2 0,5 0,10 1,50 0,009 0,06 22,50 2,52 0,13 
15,5 0,3 0,5 0,15 2,33 0,013 0,10 36,04 2,61 0,19 
16,0 0,3 0,5 0,15 2,40 0,013 0,10 38,40 2,69 0,19 
16,5 0,2 0,5 0,10 1,65 0,009 0,07 27,23 2,78 0,13 
17,0 0,2 0,5 0,10 1,70 0,009 0,07 28,90 2,86 0,13 
17,5 0,2 0,5 0,10 1,75 0,009 0,08 30,63 2,95 0,13 
18,0 0,2 0,5 0,10 1,80 0,009 0,08 32,40 3,03 0,13 
18,5 0,2 0,5 0,10 1,85 0,009 0,08 34,23 3,11 0,13 
19,0 0,1 0,5 0,05 0,95 0,004 0,04 18,05 3,20 0,06 
∑∑  

___ ___ 11,55 68,63 1,00 2,97 ___ ___ ___ 

em que: 
[III] = (t i+ti-1)/2 tm = ∑[V] / ∑[IV] = 5,94h 
[IV] = [II] x [III] σ2 = (∑[VIII] / ∑[IV] ) – tm

2 = 23,17h2 
[V] = [I] x [II] x [III] σθ

2 = σ2 / tm
2 = 0,66 h2 

[VI] = [IV] / ∑[IV] D/uL (pequena dispersão) = σθ
2 / 2 = 0,33h2 

[VII] = [I] x [VI] x [III] 
[VIII] = [I] x [V]  
[IX] = [I] / tm D/uL (grande dispersão)=

8x2

2x8x4222 θσ−+−
(eq.2o grau)=0,19 h2 

[X] = [II] / Cmáx = [II] / 1,6 N = 1 / σθ
2 = 1,52 
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Tabela A.43- Ensaio hidrodinâmico: Cálculos para ajuste dos modelos teóricos aos 
pontos experimentais 

Eθθ  ti 
(h) 

Ci  
(mg/L)  

θθi Ei  
Dados 

experimentais 
Mistura 
completa 

ideal 

Tanques de 
mistura 

completa em 
série (N = 2) 

Tanques de 
mistura 

completa em 
série (N=1,5) 

Dispersão 
de pequena 

intensidade 

Dispersão 
de grande 

intensidade 

[I] [II] [III] [IV] [V] [VI] [VII] [VIII] [IX] [X] 
0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,5 1,6 0,08 0,14 0,82 0,9 0,28 0,47 0,48 0,68 

1,0 1,6 0,17 0,14 0,82 0,8 0,48 0,59 0,48 0,68 

1,5 1,6 0,25 0,14 0,82 0,8 0,61 0,63 0,48 0,68 

2,0 1,5 0,34 0,13 0,77 0,7 0,69 0,64 0,47 0,68 

2,5 1,3 0,42 0,11 0,67 0,7 0,73 0,63 0,45 0,64 

3,0 1,2 0,50 0,10 0,62 0,6 0,74 0,61 0,44 0,60 

3,5 1,2 0,59 0,10 0,62 0,6 0,73 0,58 0,44 0,60 
4,0 1,0 0,67 0,09 0,51 0,5 0,70 0,55 0,41 0,49 

4,5 1,0 0,76 0,09 0,51 0,5 0,67 0,51 0,41 0,49 

5,0 0,9 0,84 0,08 0,46 0,4 0,63 0,48 0,40 0,42 

5,5 0,8 0,93 0,07 0,41 0,4 0,58 0,44 0,38 0,33 

6,0 0,8 1,01 0,07 0,41 0,4 0,54 0,41 0,38 0,33 

6,5 0,8 1,09 0,07 0,41 0,3 0,49 0,37 0,38 0,33 

7,0 0,6 1,18 0,05 0,31 0,3 0,45 0,34 0,34 0,15 

7,5 0,6 1,26 0,05 0,31 0,3 0,40 0,31 0,34 0,15 

8,0 0,5 1,35 0,04 0,26 0,3 0,36 0,28 0,32 0,07 

8,5 0,5 1,43 0,04 0,26 0,2 0,33 0,26 0,32 0,07 

9,0 0,4 1,51 0,03 0,21 0,2 0,29 0,23 0,30 0,02 

9,5 0,4 1,60 0,03 0,21 0,2 0,26 0,21 0,30 0,02 

10,0 0,4 1,68 0,03 0,21 0,2 0,23 0,19 0,30 0,02 
10,5 0,3 1,77 0,03 0,15 0,2 0,21 0,17 0,29 0,00 

11,0 0,4 1,85 0,03 0,21 0,2 0,18 0,16 0,30 0,02 

11,5 0,3 1,94 0,03 0,15 0,1 0,16 0,14 0,29 0,00 

12,0 0,2 2,02 0,02 0,10 0,1 0,14 0,13 0,27 0,00 

12,5 0,3 2,10 0,03 0,15 0,1 0,13 0,11 0,29 0,00 

13,0 0,3 2,19 0,03 0,15 0,1 0,11 0,10 0,29 0,00 

13,5 0,3 2,27 0,03 0,15 0,1 0,10 0,09 0,29 0,00 
14,0 0,2 2,36 0,02 0,10 0,1 0,08 0,08 0,27 0,00 

14,5 0,2 2,44 0,02 0,10 0,1 0,07 0,07 0,27 0,00 

15,0 0,2 2,52 0,02 0,10 0,1 0,06 0,07 0,27 0,00 

15,5 0,3 2,61 0,03 0,15 0,1 0,06 0,06 0,29 0,00 

16,0 0,3 2,69 0,03 0,15 0,1 0,05 0,05 0,29 0,00 

16,5 0,2 2,78 0,02 0,10 0,1 0,04 0,05 0,27 0,00 

17,0 0,2 2,86 0,02 0,10 0,1 0,04 0,04 0,27 0,00 

17,5 0,2 2,95 0,02 0,10 0,1 0,03 0,04 0,27 0,00 

18,0 0,2 3,03 0,02 0,10 0,0 0,03 0,03 0,27 0,00 

18,5 0,2 3,11 0,02 0,10 0,0 0,02 0,03 0,27 0,00 

19,0 0,1 3,20 0,01 0,05 0,0 0,02 0,03 0,25 0,00 

Média 0,30      
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em que: 

[III] = ti/tm = ti/5,94 

[IV] = Ci/∑Ci.∆ti = Ci/11,55  

[V] = tm . Ei = tm x [IV] 

[VI] = eθ = e[III] 
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*Valores de ∑Ci.∆ti e D/uL: ver Tabela A.42 
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Tabela A.44- Ensaio hidrodinâmico: Coeficientes de correlação de ajuste aos 
modelos teóricos 

Mistura completa 
ideal 

Tanques de 
mistura completa 
em série (N = 2) 

Tanques de 
mistura completa 
em série (N = 1,5) 

Dispersão de 
pequena 

intensidade 

Dispersão de 
grande 

intensidade 
SSregressão SSresidual SSregressão SSresidual SSregressão SSresidual SSregressão SSresidual SSregressão SSresidual 

0,378 0,009 0,000 0,290 0,027 0,125 0,031 0,117 0,143 0,020 
0,292 0,000 0,031 0,117 0,079 0,056 0,031 0,117 0,143 0,020 
0,223 0,002 0,093 0,046 0,107 0,036 0,031 0,117 0,143 0,020 
0,168 0,003 0,146 0,007 0,115 0,016 0,028 0,089 0,139 0,009 
0,124 0,000 0,177 0,003 0,108 0,001 0,022 0,047 0,112 0,001 
0,089 0,000 0,186 0,014 0,094 0,000 0,018 0,031 0,090 0,000 
0,063 0,004 0,177 0,012 0,077 0,001 0,018 0,031 0,090 0,000 
0,042 0,000 0,157 0,035 0,060 0,001 0,011 0,011 0,035 0,000 
0,027 0,002 0,131 0,023 0,044 0,000 0,011 0,011 0,035 0,000 
0,016 0,001 0,103 0,026 0,030 0,000 0,008 0,005 0,013 0,002 
0,008 0,000 0,077 0,029 0,019 0,001 0,005 0,001 0,001 0,007 
0,004 0,002 0,054 0,015 0,010 0,000 0,005 0,001 0,001 0,007 
0,001 0,006 0,035 0,006 0,005 0,002 0,005 0,001 0,001 0,007 
0,000 0,000 0,020 0,019 0,001 0,001 0,001 0,001 0,024 0,026 
0,000 0,001 0,010 0,009 0,000 0,000 0,001 0,001 0,024 0,026 
0,002 0,000 0,004 0,012 0,000 0,001 0,000 0,004 0,053 0,034 
0,004 0,000 0,001 0,005 0,002 0,000 0,000 0,004 0,053 0,034 
0,007 0,000 0,000 0,008 0,005 0,001 0,000 0,010 0,079 0,033 
0,011 0,000 0,002 0,003 0,009 0,000 0,000 0,010 0,079 0,033 
0,014 0,000 0,005 0,001 0,013 0,000 0,000 0,010 0,079 0,033 
0,018 0,000 0,010 0,003 0,018 0,000 0,000 0,017 0,091 0,023 
0,022 0,002 0,015 0,001 0,022 0,003 0,000 0,010 0,079 0,033 
0,026 0,000 0,021 0,000 0,027 0,000 0,000 0,017 0,091 0,023 
0,030 0,001 0,026 0,002 0,032 0,001 0,001 0,027 0,093 0,011 
0,033 0,001 0,032 0,001 0,037 0,002 0,000 0,017 0,091 0,023 
0,037 0,002 0,038 0,002 0,041 0,003 0,000 0,017 0,091 0,023 
0,041 0,003 0,043 0,003 0,045 0,004 0,000 0,017 0,091 0,023 
0,044 0,000 0,048 0,000 0,049 0,000 0,001 0,027 0,093 0,011 
0,047 0,000 0,053 0,001 0,053 0,001 0,001 0,027 0,093 0,011 
0,050 0,001 0,058 0,001 0,057 0,001 0,001 0,027 0,093 0,011 
0,053 0,007 0,062 0,010 0,060 0,009 0,000 0,017 0,091 0,023 
0,056 0,008 0,065 0,011 0,063 0,010 0,000 0,017 0,091 0,023 
0,059 0,002 0,068 0,004 0,066 0,003 0,001 0,027 0,093 0,011 
0,061 0,002 0,071 0,004 0,069 0,004 0,001 0,027 0,093 0,011 
0,064 0,003 0,074 0,005 0,071 0,004 0,001 0,027 0,093 0,011 
0,066 0,003 0,076 0,006 0,073 0,005 0,001 0,027 0,093 0,011 
0,068 0,003 0,078 0,006 0,075 0,005 0,001 0,027 0,093 0,011 
0,070 0,000 0,080 0,001 0,077 0,001 0,003 0,039 0,093 0,003 

∑=2,317 ∑=0,069 ∑=2,326 ∑=0,739 ∑=1,742 ∑=0,299 ∑=0,250 ∑=1,030 ∑=2,979 ∑=0,600 

R2 = 0,970 R2 = 0,682 R2 = 0,829 R2 = -3,122 R2 = 0,799 
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Tabela A.45- Ensaios cinéticos: Degradação da matéria orgânica (15 e 20oC) 

Temperatura: 15oC Temperatura: 20oC 

Ensaio A Ensaio B Ensaio A Ensaio B 

Tempo 
(min) 

DQOfiltrada 
(mg/L) 

Tempo 
(min) 

DQOfiltrada 
(mg/L) 

Tempo 
(min) 

DQOfiltrada 
(mg/L) 

Tempo 
(min) 

DQOfiltrada 
(mg/L) 

0 90 0 96 0 96 0 96 

10 82 10 74 10 59 10 63 

25 78 25 83 25 54 25 57 

45 74 45 65 45 61 45 47 

65 81 65 67 65 47 65 42 

95 66 105 66 95 43 100 45 

125 63 130 46 125 46 135 39 

160 62 165 55 160 39 165 42 

200 54 205 49 200 36 205 38 

250 54 250 46 245 33 250 41 

300 65 315 41 295 30 295 33 

360 54 360 51 360 36 360 26 

 

Tabela A.46- Ensaios cinéticos: Degradação da matéria orgânica (25 e 30oC) 

Temperatura: 25oC Temperatura: 30oC 

Ensaio A Ensaio B Ensaio A Ensaio B 

Tempo 
(min) 

DQOfiltrada 
(mg/L) 

Tempo 
(min) 

DQOfiltrada 
(mg/L) 

Tempo 
(min) 

DQOfiltrada 
(mg/L) 

Tempo 
(min) 

DQOfiltrada 
(mg/L) 

0 100 0 88 0 90 0 88 

10 65 10 63 5 75 5 62 

30 65 25 59 15 69 15 62 

50 63 45 49 35 62 30 77 

70 53 65 46 60 50 50 59 

100 49 95 46 90 39 90 53 

130 43 125 37 130 45 120 55 

170 45 165 32 175 36 155 39 

210 42 205 30 215 30 200 39 

260 39 250 29 260 43 250 47 

310 42 295 25 310 29 300 39 

360 49 360 30 360 29 360 33 
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Tabela A.47- Ensaios cinéticos: SSV (15 e 20oC) 

Temperatura: 15oC Temperatura: 20oC 

Ensaio A Ensaio B Ensaio A Ensaio B 

Tempo 
(min) 

SSV 
(mg/L) 

Tempo 
(min) 

SSV 
(mg/L) 

Tempo 
(min) 

SSV 
(mg/L) 

Tempo 
(min) 

SSV 
(mg/L) 

0 507 0 540 0 713 0 660 

10 500 10 540 10 727 10 707 

25 467 25 547 25 687 25 667 

45 513 45 533 45 700 45 707 

65 527 65 567 65 687 65 700 

95 507 105 547 95 673 100 693 

125 507 130 527 125 687 135 647 

160 480 165 547 160 707 165 653 

200 487 205 553 200 740 205 687 

250 500 250 527 245 707 250 707 

300 480 315 527 295 687 295 667 

360 473 360 547 360 701 360 667 

Média+DP 496 + 18 Média+DP 542 + 12 Média+DP 701 + 19 Média+DP 680 + 22 

 
Tabela A.48- Ensaios cinéticos: SSV (25 e 30oC) 

Temperatura: 25oC Temperatura: 30oC 

Ensaio A Ensaio B Ensaio A Ensaio B 

Tempo 
(min) 

SSV 
(mg/L) 

Tempo 
(min) 

SSV 
(mg/L) 

Tempo 
(min) 

SSV 
(mg/L) 

Tempo 
(min) 

SSV 
(mg/L) 

0 713 0 693 0 713 0 553 

10 720 10 687 5 707 5 540 

30 740 25 680 15 680 15 533 

50 747 45 733 35 680 30 547 

70 700 65 727 60 680 50 513 

100 720 95 680 90 687 90 527 

130 740 125 700 130 707 120 580 

170 733 165 687 175 693 155 547 

210 720 205 713 215 687 200 547 

260 680 250 713 260 727 250 473 

310 707 295 687 310 673 300 500 

360 720 360 740 360 747 360 520 

Média+DP 720 + 19 Média+DP 703 + 21 Média+DP 698 + 22 Média+DP 532 + 28 
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Tabela B.1- Atividade metanogênica específica: dados para sua determinação 

Área cromatográfica 
(CH4) 

V CH4 (em 
0,5mL),  mL 

V CH4 (no 
headspace), mL 

Produção acumulada 
de CH4 (mL) 

Data e horário 

da coleta 

Tempo 

(dia) 
controle reator controle reator controle reator controle reator 

(I) (II) (III) (IV) (V) (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) 

18/12/01 15:04 0,00 831 805 0,014 0,014 5,9 6,0 5,9 6,0 

19/12/01   9:09 0,75 7.101 7.612 0,027 0,028 11,6 12,2 17,5 18,2 

19/12/01 15:58 1,04 9.029 9.913 0,031 0,033 13,3 14,3 30,8 32,6 

20/12/01 12:25 1,89 16.106 21.735 0,046 0,057 19,7 25,2 50,5 57,8 

20/12/01 16:52 2,08 13.427 20.161 0,040 0,054 17,3 23,8 67,8 81,5 

21/12/01 12:11 2,88 20.523 30.812 0,055 0,076 23,7 33,5 91,5 115,0 

22/12/01 10:05 3,79 23.586 51.458 0,061 0,119 26,5 52,5 118,0 167,5 

23/12/01 15:44 5,03 31.145 72.894 0,077 0,164 33,3 72,1 151,3 239,7 

24/12/01 10:23 5,80 35.788 94.110 0,087 0,208 37,5 91,6 188,8 331,3 

26/12/01   8:52 7,74 37.872 110.678 0,091 0,243 39,4 106,8 228,2 438,1 

28/12/01 11:54 9,87 30.304 97.482 0,075 0,215 32,5 94,7 260,7 532,8 

02/01/02 14:32 14,98 33.482 110.345 0,082 0,242 35,4 106,5 296,1 639,3 

23/1/02 10:06 35,79 41.444 110.354 0,098 0,242 42,6 106,5 338,8 745,8 

 

• Para cálculo das colunas (V) e (VI), foi utilizada a equação: 

)mL/L(000.1

1
x

26,479

721.5Área
)mL(V 4

4

CH
CH µ

+
= , obtendo-se o volume em mL. 

 

Apêndice B – Atividade Metanogênica Específica 
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• Para cálculo das colunas (V) e (VI), foi utilizada a equação: 

mL5,0

xV)VouVI(

V

V xV
V

)headspace(

)injetada amostra(

)headspace(  )injetada amostra(CH
)headspace(CH

4
4

==  

 

Volume do headspace no frasco-reator = 219,90mL 

Volume do headspace no frasco-controle = 216,46mL 

 

• Colunas (IX) e (X): linha (IX)1 = linha (VII)1  

  linha (IX)2 = linha (VII)1 + linha (VII)2  

  linha (IX)3 = linha (VII)1 + linha (VII)2 + linha (VII)3 

  ...   

 linha (X)1 = linha (VIII)1 

 linha (X)2 = linha (VIII)1 + linha (VIII)2 

 linha (X)3 = linha (VIII)1 + linha (VIII)2 + linha (VIII)3 

 ... 

 

• Atividade metanogênica (mLCH4/dia): inclinações das retas (Figura 5.27):  

frasco-reator = 47,974mLCH4/dia  frasco-controle = 30,399mLCH4/dia 

Atividade metanogênica da amostra = atividade do reator –  atividade controle  

Atividade metanogênica da amostra = 17,575mLCH4/dia 

 

• Massa de lodo = concentração de lodo x volume de lodo 

Massa de lodo = 1,8(gSSV/L) x 0,195L = 0,351gSSV 

 

• AME (mLCH4/g.SSV.dia) = atividade (mLCH4/dia)/massa (gSSV) 

AME (mLCH4/g.SSV.dia) = 17,575/0,351 = 50,07mLCH4/gSSV.dia 

 

• AME (gDQO-CH4/g.SSV.dia) =  

= AME (mLCH4/g.SSV.dia)/volume de CH4 (mL, equivalente a 1g DQO consumida) 

AME (gDQO-CH4/g.SSV.dia) = 50,07/431 = 0,12gDQO-CH4/gSSV.dia  
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A seguir é apresentada a seqüência das imagens registradas durante

microscopia ótica (luz comum), na qual foi verificado o nascimento de um rotífero.

Figura C.1- O nascimento de um rotífero...

(1;3;4;5;6: 200x; 2: 100x)

Apêndice C – Uma nova vida surge...

1 2

3 4

5 6
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