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A partir do início da década de 80, com base em configuração de reator anaeróbio 

preconizada por Lettinga e colaboradores (Lettinga HW� DO��� 1980), houve evolução 

impressionante do interesse de pesquisadores no desenvolvimento de trabalhos enfocando 

esse tipo de unidade para tratamento de águas residuárias. 

O reator denominado de UASB – “Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor” – ou 

reator anaeróbio de manta de lodo, tem aspectos físicos muito simples, que resultam em 

unidade de fácil execução, resultando em custos de construção e operação relativamente 

baixos. 

Em meados da década de oitenta, várias estações de tratamento de esgoto sanitário 

passaram a fundamentar-se em reatores UASB, sendo que o Brasil foi um dos países 

pioneiros no uso dessa solução. 

Essa experiência tem demonstrado que a eficiência média desse reator, tratando 

esgoto sanitário, tem alcançado, preponderantemente, a faixa de 65% a 75%, em termos de 

remoção de DBO. No entanto, a eficiência de Remoção de DBO5
20 para sistemas de 

tratamento de esgoto deve ser de, no mínimo, 80% segundo a legislação brasileira 

(CONAMA, 1986). 

Aparentemente, a concepção original dificilmente levará a eficiência 

significativamente maior, quando se refere ao tratamento de esgoto sanitário. Um fator que 

demonstra essa afirmação refere-se à velocidade ascensional do meio líquido, a qual é 

limitada pela natureza dos grânulos ou flocos que constituem a “manta de lodo”, pois, 

aumento excessivo de velocidade pode provocar o “arraste” destes grânulos no efluente.  

Considerando-se esse fator, dificilmente poder-se-á reduzir o tempo de detenção 

hidráulica, de forma considerável, nesse tipo de configuração. O aprimoramento desse tipo 

de reator é etapa importante na evolução da sua aplicabilidade, já sobejamente comprovada 

pelas unidades que se encontram em operação. 

Uma das alternativas desenvolvidas para suprir esta limitação dos reatores UASB é 

o reator EGSB – “Expanded Granular Sludge Bed” (Lettinga HW�DO, 1997) – o qual apresenta 

funcionamento semelhante aos reatores de leito móvel e filme fixo, porém sem a utilização 

de material suporte para desenvolvimento das biopartículas. Neste caso, exploram-se 

melhor as propriedades dos grânulos, os quais devem estar muito bem formados. 
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A constatação da limitação desses reatores anaeróbios em promover tratamento de 

esgoto sanitário com eficiência elevada tem exigido que, para se atender aos limites mais 

restritivos com relação à qualidade do efluente, seja previsto tratamento complementar do 

efluente desses reatores, sobretudo no que diz respeito à remoção de nutrientes.  

Algumas maneiras de se promover esse tratamento complementar, por via biológica, 

consistem na utilização de reatores anaeróbios combinados com reatores aeróbios, reatores 

anaeróbios em série, lagoas, disposição controlada no solo, entre outros, os quais já foram 

amplamente estudados, podendo-se encontrar alguns desses sistemas em operação, com 

sucesso.  

Outras alternativas complementares aos reatores biológicos anaeróbios podem ser 

sistemas com membranas e processos físico-químicos (floculação e flotação por ar 

dissolvido, por exemplo), que também produzem excelente qualidade do efluente de 

estações de tratamento de esgoto (ETEs). No entanto, ainda não existe consenso sobre qual 

é o sistema mais vantajoso em termos de custo-benefício e condições operacionais e 

ambientais. 

Nesta pesquisa, propõe-se a introdução – em uma única unidade – de reator aeróbio 

e reator com ambiente anóxico sobrepostos ao reator de manta de lodo (anaeróbio), com o 

intuito de complementar a configuração original dos reatores UASB, e promover o 

tratamento terciário.  

A fim de desenvolver um sistema combinado que pudesse reunir tanto boa relação 

custo-benefício, quanto boas condições operacionais e, também, eficiência de tratamento 

satisfatória na remoção de matéria carbonácea e de nitrogênio, introduziu-se um reator de 

leito móvel e filme fixo aeróbio sobre o reator UASB, e, sobre o reator aeróbio, um reator 

de leito móvel e filme fixo com ambiente anóxico.  

Essa configuração, inédita para o tratamento de esgoto sanitário, justifica-se 

conceitualmente pelo seguinte: o reator UASB, remove fração considerável da matéria 

carbonácea e também promove a amonificação parcial dos compostos orgânicos 

nitrogenados; em seguida, o reator aeróbio remove parcela significativa da matéria 

carbonácea restante, além de promover a nitrificação dos compostos amonificados; e, por 

último, o reator no qual o ambiente é anóxico permite a desnitrificação e realiza o 

polimento final do efluente.  
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Neste sistema, o reator UASB também pode funcionar como um decanto-digestor 

dos sólidos orgânicos grosseiros do afluente e também do lodo gerado no sistema, o qual é 

sedimentado em um compartimento de decantação do líquido e coleta do efluente final, 

posicionado sobre o reator com ambiente anóxico. 

 Os reatores de leito móvel e filme fixo, que apresentam vantagens como a elevada 

eficiência de transferência de massa do substrato para o biofilme, alta retenção de biomassa 

e possibilidade de aplicação de altas taxas de carregamento, têm tais benefícios 

aproveitados nos reatores subseqüentes. 

Quanto à remoção de patógenos, seria necessária a inclusão de sistema posterior 

destinado à desinfecção do efluente. 

O estudo dos consórcios formados, e das melhores condições para o 

desenvolvimento de diferentes tipos de colônias constituiu processo complicado e 

demorado, porém fundamental para o bom funcionamento dos processos biológicos 

decorridos nesses reatores.  

Com esta pesquisa, procurou-se desenvolver um sistema de tratamento de esgoto 

sanitário confiável e eficiente, baseado nos princípios do tratamento de efluentes por via 

biológica, com sistemas combinados, em estações compactas. 

 


