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Resumo

A avaliação do desempenho de um Filtro Biológico Aerado Submerso (FBAS) como
pós-tratamento do processo biológico anaeróbio (RALF) se mostra fundamental para o
Estado do Paraná onde na maioria das cidades tem sido empregado este tipo de
tratamento. O Filtro Biológico Aerado Submerso (FBAS) ou Biofiltro Aerado Submerso
(BAS) é uma tecnologia em desenvolvimento, por possibilitar a remoção de nutrientes,
atua como tratamento secundário ou pós-tratamento e podem alcançar níveis de
remoção do tratamento terciário. Estes sistemas combinados, anaeróbios / aeróbios, têm
apresentado resultados positivos para remoção da matéria orgânica e de nutrientes.
Além disso, a manutenção e os custos operacionais deste sistema podem ser
considerados de baixo custo, quando comparado com o sistema operacional de lodos
ativados com a etapa de remoção de nutrientes. O RALF trabalhou com vazão de 482
L/s, com TDH de 8 h e taxa de aplicação de carga orgânica volumétrica de 8398
KgDBO5,20/d. O FBAS foi operado durante 198 dias, com taxa de aplicação de carga
orgânica volumétrica de 2,31 kgDQO/m3.d, com vazão de 0,05 L/s e TDH de 3 h.
Observando resultados de eficiência de matéria orgânica de 88 % e remoção de
nitrogênio amoniacal de 42 %.

Palavras-chave: Processo biológico anaeróbio; Filtro biológico aerado submerso;
Nitrificação; Desnitrificação; Comunidades microbianas.

vi

ABSTRACT

Performance evaluation of a biological filter Submerged Aerated (FBAS) and posttreatment of anaerobic biological process (RALF) is fundamental for the state of Parana
where in most cities has been employed this type of treatment. The Submerged Aerated
Filter Biological (FBAS) or Submerged Aerated Biofilter (BAS) is a developing
technology, it enables the removal of nutrients, acts as secondary treatment or posttreatment and may reach levels of removal of tertiary treatment. These systems
combined anaerobic / aerobic, have shown positive results for removal of organic matter
and nutrients. Furthermore, the maintenance and operating costs of this system can be
considered at low cost, compared with the OS with activated sludge nutrient removal
step. The RALF worked with flow of 482 L/s, with HRT of 8 h application rate of
organic loading rate of 8398 KgDBO5, 20/d. The FBAS was operated for 198 days, with
application rate of organic loading rate of 2.31 kgDQO/m3.d, with a flow rate of 0.05
L/s and HRT of 3 h. Observing results efficiency of 88% organic matter and ammonia
nitrogen removal was 42%.

Keywords: anaerobic biological process; biological submerged aerated filter,
nitrification, denitrification; microbial communities.
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1. Introdução
A Companhia de Saneamento do Estado do Paraná (SANEPAR) adotou o sistema de
tratamento primário seguido de Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado (RALF) e biofiltro,
seguido de decantador secundário, como um dos processos em suas estações de tratamento de
esgotos.
Embora tenha eficiência de 75% na remoção de matéria orgânica, o efluente final do
RALF não atende alguns requisitos da legislação ambiental brasileira, tais como remoção da
matéria orgânica complementar e de nutrientes como o nitrogênio. O pós-tratamento do
efluente do RALF é importante para complementar a remoção destes poluentes e
consequentemente atender o padrão de lançamento que é de 150 mg.L-1 para matéria orgânica
em termos de DBO e de 20 mg.L-1 para nitrogênio estabelecido na resolução CONAMA
430/2011.
O nitrogênio, quando lançado em quantidade acima do estabelecido pela resolução
CONAMA, independente de sua forma, em um corpo hídrico, pode causar alguns problemas
para a vida aquática. Oferecem condições necessárias para o crescimento e proliferação de
algas, podendo conduzir a um processo denominado eutrofização. Na forma de nitrato afeta a
saúde humana com doenças como a metahemoglobinemia (síndrome do bebê azul).

A

conversão de amônia a nitrito e deste a nitrato, exige consumo de oxigênio dissolvido,
consumo de alcalinidade e sedimentabilidade do lodo no meio, podendo também afetar a vida
aquática. (VAN HAANDEL & MARAIS, 1999; SPERLING, 2005).
O objetivo de avaliar o desempenho de um Filtro Biológico Aerado Submerso (FBAS)
como pós-tratamento do processo biológico anaeróbio (RALF) é de fundamental importância
para o Estado do Paraná, uma vez que a maioria das cidades tem utilizado esta configuração
de reator para o tratamento de efluentes.
Além disso, a manutenção e os custos operacionais deste sistema podem ser
considerados baixos, quando comparados com o sistema de lodos ativados convencionais. De
acordo com Sperling (2005) os valores de custos variam de: UASB + FBAS, para
implantação é de 65-100 R$/hab e para operação e manutenção é de 7,0-12 R$/hab.ano. Para
o sistema de lodos ativados convencional os valores para implantação é de 100-160 R$/hab e
para operação e manutenção é de 10-20 R$/hab.ano.
Belloni (2011) avaliou a remoção de matéria orgânica de um sistema composto por
RALF seguido de FBAS, com vazão de 4,3 m3.h-1, tempo de detenção hidráulica (TDH) de
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2,3 h e carga orgânica volumétrica aplicada de 81,09 KgDBO.m-3.d-1., observando eficiência
de remoção, em termos de DQO, na faixa de 89% a 95%. Sendo satisfatória para atender
resolução CONAMA para lançamento de efluentes.
Oliveira (2012) avaliou o mesmo sistema operado por Belloni (2011), porém operado
com diferentes vazões, sendo na etapa 1 com vazão de 0,5 m3.h-1 e vazão de recirculação de
0,1 m3.h-1; na etapa 2 a vazão foi de 0,2 m3.h-1 e vazão de recirculação de 0,1 m3.h-1 e para a
etapa 3 a vazão foi de 0,2 m3.h-1 e vazão de recirculação de 0,2 m3.h-1. Na etapa 3 o autor
verificou a melhor remoção de aproximadamente 78% de nitrogênio amoniacal para carga
orgânica volumétrica aplicada de 0,83 KgDBO.m-3.d-1.
Este trabalho visou avaliar o comportamento de um Filtro Biológico Aerado Submerso
(FBAS), de plexiglass (acrílico) com volume útil de 580 L; preenchido com tampas de
garrafas de politereftalato de etileno (PET) como material suporte, seguido de um decantador
secundário com volume de 1,56 m3, na remoção da matéria orgânica, nitrogênio amoniacal,
nitrito e nitrato de esgotos sanitários. O sistema foi operado com vazão de 0,05 L.s-1, TDH de
3 h e carga orgânica volumétrica de 19,84 KgDBO.m-3.d-1. Os critérios considerados na
escolha do material utilizado como meio de suporte foram como inovação técnica para o
recheio, custo de aquisição do material, facilidade de obtenção, alternativa para o
reaproveitamento e a reutilização de certos tipos plásticos, atendimento das propriedades
físicas requeridas pelo processo e possibilidade de aplicação de cargas orgânicas mais
elevadas.
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2. Objetivo Geral
O objetivo geral deste trabalho foi avaliar o comportamento de um Filtro Biológico
Aerado Submerso (FBAS) no pós-tratamento do efluente de um Reator Anaeróbio de Leito
Fixo (RALF).

2.1 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos estabelecidos foram:
 caracterizar o afluente e o efluente do FBAS, por meio de determinações de

parâmetros físico-químicos;
 operar e monitorar o FBAS alimentado com efluente do RALF em condição
operacional que favoreça a nitrificação e desnitrificação;
 analisar a comunidade microbiológica do biofilme do FBAS através da técnica FISH.
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3. Revisão Bibliográfica
Esse capítulo aborda inicialmente as características dos esgotos sanitários; a
configuração e operação e os princípios de funcionamento do Reator Anaeróbio de Leito
Fluidizado (RALF) e do Filtro Biológico Aerado Submerso (FBAS), com suas vantagens,
desvantagens e exemplos de aplicações; sistemas combinados anaeróbios/aeróbios, com suas
vantagens, desvantagens e exemplos de aplicações; aborda os diferentes materiais utilizados
como meio de suporte para o FBAS, suas características, vantagens, desvantagens e exemplos
de utilização; descreve a remoção biológica de nitrogênio com as etapas de nitrificação e
desnitrificação; para finalizar a utilização da técnica de biologia molecular Hibridação in situ
com sondas fluorescentes (Fluorescent in situ Hybridization – FISH).

3.1 Características dos esgotos sanitários

A determinação de parâmetros de qualidade dos esgotos sanitários que traduzem suas
características físicas, químicas e biológicas, é de suma importância para elaboração de
projetos de estação de tratamento de esgoto.
Segundo Jordão e Pessoa (2005), as águas residuárias podem ser classificadas
basicamente em esgotos sanitários e efluentes industriais. Os esgotos sanitários são
essencialmente constituídos de despejos domésticos, uma parcela de águas pluviais; águas de
infiltração e eventualmente despejos industriais. Os efluentes industriais provêm de qualquer
utilização da água para fins industriais.
As principais substâncias orgânicas presentes no esgoto sanitário são: compostos de
proteínas (de 40% a 60%); carboidratos (25% a 50%); gordura e óleos (8% a 12%); uréia,
surfactantes, fenóis, pesticidas, metais e outros (encontrados em menor quantidade)
(METCALF & EDDY, 2003).
A composição dos esgotos sanitários varia de acordo com os hábitos culturais da
população. Metcalf & Eddy (1991) classificam os esgotos sanitários como fraco, médio e
forte conforme apresentado na Tabela 1, de acordo com suas características.
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Tabela 1: Características físico-químicas da composição dos esgotos sanitários.
Características
Forte
Médio
Fraco
DBO5,20 (mg.L-1)

400

220

110

1000

500

250

Carbônico Orgânico Total (mg.L )

290

160

80

Nitrogênio Total (mg.L-1)

85

40

20

Nitrogênio Orgânico (mg.L-1)

35

15

08

Nitrogênio Amoniacal (mg.L-1)

50

25

12

Fósforo Total (mg.L-1)

15

08

04

Fósforo Orgânico (mg.L-1)

06

03

01

-1

Fósforo Inorgânico (mg.L )

10

05

03

Cloreto (mg.L-1)

100

50

30

Sulfato (mg.L-1)

50

30

20

Óleos e Graxas (mg.L-1)

150

100

50

DQO (mg.L-1)
-1

Fonte: Metcalf & Eddy (1991).
Os esgotos sanitários são provenientes de atividades humanas como lavagem, banhos,
necessidades fisiológicas, cozimentos, dentre outras. Segundo Nuvolari et al. (2003), os tipos
de substâncias que compõem os esgotos são sabões; detergentes; cloreto de sódio; fosfatos;
sulfatos; carbonatos; uréia, amoníaco, ácido úrico; gorduras; substâncias córneas, ligamentos
de carnes e fibras vegetais não digeridas; porções de amido (glicogênio e glicose) e de
proteicos (aminoácidos, proteínas e albumina); urobilina, pigmentos hepáticos; muco, células
de descamação epitelial; vermes, bactérias, vírus, leveduras e outros materiais como areia,
plásticos, cabelos, sementes e madeiras.
Os esgotos sanitários possuem em sua composição total 99,9% de composto líquido
(água) e 0,1% de compostos sólidos (orgânico e inorgânico, suspensos e dissolvidos). A
Figura 1 apresenta uma distribuição entre os tipos de sólidos presentes no esgoto, de
composição media.
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Sólidos Suspensos
(não filtráveis)
350 mgL-1

Fixos
50 mgL-1

Voláteis (SSV)
300 mgL-1

Sólidos Totais
1000 mgL-1
Sólidos Dissolvidos
(filtráveis)
650 mgL-1

Fixos
400 mgL-1

Voláteis
250 mgL-1

Figura 1: Distribuição aproximada da concentração de sólidos no esgoto bruto
Fonte: adaptado de Sperling (1997).
Segundo Sperling (1997) os micro-organismos responsáveis pelas reações de
conversão da matéria orgânica e inorgânica, no tratamento biológico dos esgotos são
bactérias, responsáveis pela estabilização biológica da matéria orgânica; fungos; protozoários;
vírus e algas.
As bactérias são compostas por 80% de água, 20% de material seco, 90% de matéria
orgânica e 10 % de matéria inorgânica, composto por alguns elementos químicos que servem
como fontes para suas atividades metabólicas, que são: 50% de carbono; 20% de oxigênio;
14% de nitrogênio; 8% de hidrogênio e 3% de fósforo (METCALF & EDDY, 1991).

3.2 Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado (RALF)

O tratamento de efluentes por reatores anaeróbios de leito fluidizado (RALF) tem sido
amplamente utilizado no Estado do Paraná. Esse reator é composto dos elementos divisor
central de vazão; tubos difusores; manto de lodo; vertedor periférico; retentor de escuma;
canaleta de coleta de esgoto e sistema de coleta e descarte de gás.
Em relação ao reator anaeróbio de manta de lodo e fluxo ascendente (UASB - Upflow
Anaerobic Sludge Blanket) esse reator possui algumas modificações construtivas, tais como:
formato em tronco de cone com base menor, com pequena inclinação, e paredes inclinadas a
45º em relação a horizontal, encimadas por um canal periférico coletor dos esgotos tratados.
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O fluxo do líquido no interior do reator e as bolhas de gás são ascensionais com
distribuição adequada, proporcionando boas condições de mistura e evitando caminhos
preferenciais. As bolhas do biogás são liberadas por bactérias anaeróbias que hidrolisam e
digerem os sólidos orgânicos biodegradáveis do esgoto, compondo o manto de lodo.
A composição do biogás é, basicamente, a mistura dos gases metano (CH4), ácido
sulfídrico (H2S), gás carbônico (CO2), nitrogênio (N2) e de outros gases. O gás mais
prejudicial é o sulfídrico, que além de sua toxicidade, é o responsável pela emanação do mau
cheiro nas Estações de Tratamento de Esgotos (ETE).
As principais vantagens e desvantagens do tratamento anaeróbio de efluentes em
relação aos processos aeróbios convencionais estão descritas na Tabela 2.
Tabela 2: Vantagens e desvantagens do processo anaeróbio
Vantagens
Desvantagens
Menor produção de sólidos

Bactérias anaeróbias susceptíveis à inibição

Menor custo de energia

por um grande número de compostos

Menor demanda de área

Partida lenta do processo

Menores custos de implantação
Produção de metano (gás combustível) de

Necessidade de pós-tratamento

elevado teor calorífico
Possibilidade de preservação da biomassa

A bioquímica e a microbiologia são
complexas e ainda precisam de estudos

Tolerância a elevadas cargas orgânicas

Geração de maus odores, porém controláveis

Aplicabilidade em pequenas e grandes

Geração de efluentes com aspecto

escalas

desagradável

Menor consumo de nutrientes

Remoção insatisfatória de nitrogênio, fósforo
e patógenos

Fonte: Adaptado de Chernicharo (2001).

As principais vantagens da digestão anaeróbia em relação ao tratamento aeróbio estão
relacionadas à produção de gás e de sólidos. Nos sistemas anaeróbios, a maior parte do
material orgânico biodegradável presente no efluente é convertida em biogás (cerca de 70 a
90%) e a conversão do material orgânico em biomassa microbiana é pequena (cerca de 5 a
15%). Nos sistemas aeróbios, a conversão do material orgânico em biogás é cerca de 40 a
50% e da biomassa microbiana de 50 a 60% (CHERNICHARO, 2001).
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Os reatores anaeróbios, como o RALF, são unidades destinadas ao tratamento
anaeróbio de esgotos sanitários, onde ocorre decomposição da matéria orgânica pela ação das
bactérias anaeróbias presentes no manto de lodo, por meio de reações bioquímicas em seu
interior.
Chernicharo (2001) ressaltou que a importância do pós-tratamento é para completar a
remoção de matéria orgânica e proporcionar a remoção de constituintes pouco afetados neste
tipo de tratamento.

3.3 Filtro Biológico Aerado Submerso (FBAS)
O Filtro Biológico Aerado Submerso (FBAS), ou Biofiltro Aerado Submerso (BAS),
ou Filtro Aerado Submerso (FAS) é utilizado principalmente como tratamento secundário ou
pós-tratamento para complementar a remoção de matéria orgânica e de nutrientes de
processos anaeróbios.
Esses filtros apresentam configuração de um reator com meio suporte, preenchido com
material poroso e inerte, no qual os micro-organismos se aderem (METCALF & EDDY,
2003).
O sistema de biofiltro evoluiu para aplicação contínua dos esgotos sobre o meio
suporte, proporcionando condições favoráveis ao crescimento misto de micro-organismos,
mantendo o equilíbrio biológico suficiente para decompor a matéria orgânica afluente. Em
consequência, a granulometria do material suporte foi aumentada, permitindo a percolação ou
ascencionamento do líquido e o livre escoamento de ar (SANTOS, 2005).
Segundo Chernicharo et al. (2001), os FBAS são reatores compostos por três fases,
fase sólida, líquida e gasosa. A fase sólida é composta pelo meio suporte e o biofilme
(colônias de micro-organismos). A fase líquida é composta pelo fluxo contínuo do efluente
através do meio poroso. A fase gasosa é obtida pela atividade biológica e pela aeração
artificial.
Existem dois tipos de filtros aeróbios submersos em função do material suporte: com
enchimento granulado e com enchimento estruturado. O filtro com enchimento granulado é
preenchido com material de menores dimensões, de 2 a 6 mm, com elevada superfície
específica. Porém por ser de menor dimensão, nesse material ocorre colmatação dos vazios do
filtro e maior periodicidade de lavagem a cada 2 dias. Os materiais mais comumente
utilizados como meio suporte são argila expandida, xisto e poliestireno.
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O filtro com enchimento estruturado é preenchido por pedras, pedregulhos, dentre
outros materiais de maiores dimensões, não sendo necessária a lavagem periódica; por outro
lado é necessário complementar o tratamento com um decantador secundário para promover
retenção dos sólidos remanescentes (JORDÃO E PESSOA, 2005).
O uso de biofiltros como pós-tratamento apresenta vantagens em relação ao processo
de lodos ativados, tais como: menores custos de implantação, operação e manutenção, menor
produção de lodo, pois geralmente o lodo é recirculado; não necessita de mão de obra
qualificada, além da possibilidade de gerar ETEs mais compactas. No Brasil, a associação de
FBAS como pós-tratamento de reator RALF, é utilizada em pequenos e médios municípios
como solução para o tratamento de esgotos sanitários (BOF et al., 2001).
Segundo Metcalf & Eddy (1991) a recirculação do lodo excedente do decantador
secundário para o filtro permite o retorno de organismos viáveis, observando o aumento da
eficiência do processo de tratamento.

3.4 Sistemas combinados

O sistema combinado anaeróbio/aeróbio é uma opção viável, pois promove a oxidação
carbonácea, nitrificação, desnitrificação e, algumas vezes, remoção de frações de fósforo do
efluente (LIMA; GADOTTI; DANIEL, 2005).
Os sistemas combinados anaeróbios - aeróbios têm apresentado resultados positivos
para remoção da matéria orgânica e de nutrientes, tendo em vista que os reatores anaeróbios
dificilmente produzem efluentes que atendem a legislação ambiental brasileira vigente.
Dentre as diversas alternativas para o pós-tratamento de reatores anaeróbios, como
UASB e RALF, encontram-se os sistemas anaeróbios e aeróbios:


Lagoas de Estabilização;



Lodos Ativados;



Biofiltro Aerado Submerso;



Aplicação no solo;



Filtro anaeróbio;



Reator anaeróbio de leito expandido e;



Filtro Biológico.
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Segundo Aisse e Sobrinho (2001), o sistema de tratamento composto por RALF
seguido de FBAS tem capacidade de fornecer o efluente final que atende a legislação
ambiental do Estado do Paraná que indica DBOmáxima de 120 mg.L-1.
Com a finalidade de completar o tratamento, reter os sólidos e aumentar a estabilidade
do efluente, os filtros aeróbios utilizados no pós-tratamento de unidades anaeróbias
apresentam vantagens para o sistema como: a baixa produção de lodo; baixo consumo de
energia e baixo custo e ainda de fácil operação. O efluente final dos filtros aeróbios tem
característica de baixa concentração de matéria orgânica, entretanto possui valores de sais
minerais propícios para irrigação e infiltração no solo (ANDRADE NETO et al., 2002).
De acordo com Gonçalves et al. (1997), o FBAS atuando como pós-tratamento do
RALF, descarta a necessidade da etapa de clarificação do efluente final.
As principais vantagens de utilizar um filtro aeróbio com biofilme após o tratamento
anaeróbio são custo relativamente baixo do material de suporte; manutenção de elevadas
concentrações de biomassa, resultando em ETEs mais compactas; capacidade de tratamento
de grandes vazões; estabilidade operacional e resistência à aplicação de cargas de choque,
temperatura e toxicidade (GONÇALVES et al., 2001).
Gonçalves et al. (1998) analisaram o desempenho de um sistema composto por um
reator UASB seguido de um biofiltro. O biofiltro foi construído em acrílico, com 100 mm de
diâmetro, 0,8 m de altura e volume de 6,3 L. O material utilizado como meio de suporte foi
esferas de poliestireno de 3 mm de diâmetro e superfície específica de 1200 m2.m-3. O
biofiltro foi operado com TDH de 6 h, vazão de 11,4 L.h-1 e concentração de matéria orgânica
em termos de DQO de 50 mg.L-1.
Para retirada do lodo em excesso, eram feitas lavagens periódicas no leito do biofiltro.
Apesar de os autores não verificarem a remoção do nitrogênio amoniacal, notaram eficiência
de 95% de SS e DBO5,20, 88% de DQO e produção de lodo aproximadamente 30% menor do
que em configurações europeias.
Aisse et al. (2002) monitoraram um sistema piloto composto de um reator UASB
construído em tubulação de concreto, com 80 cm de diâmetro e 4,0 m de altura, seguido de
um FBAS construído em alvenaria estruturada com seção quadrada de 60 cm e altura total de
3,50 m, alimentados com esgotos sanitários e operados com taxa de carregamento hidráulico
de 30 m3.m-2.d-1. Com aplicação desta taxa de carregamento hidráulico, os autores obtiveram
concentração no efluente de 71 ± 18 mg.L-1, 17 ± 16 mg.L-1 e 26 ± 11 mg.L-1,
respectivamente para DQO, DBO e SST, e eficiências de remoção de 81%, 88% e 83%.
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Rôlo (2003) estudou o comportamento de um FBAS, com volume de 605L como
unidade de pós-tratamento de um RALF, com volume de 24,54 m3. O autor notou
desempenho satisfatório desta unidade como pós-tratamento, pois o FBAS apresentou
eficiência média de remoção de 80% para DQO, 90% para SST, 95% para SSV, 27% para
N-Amon e 30% para NTK quando operado com taxa de carregamento orgânica de
28 gDQO.m-2.d-1.
Chagas (2006) avaliou o desempenho de um FBAS com volume de 605L, utilizando
material alternativo, “copinhos de Yakult”, como meio de suporte, no pós-tratamento de um
reator UASB, com volume de 24,54 m3. O FBAS foi alimentado com esgotos sanitários com
vazão de 150 L.h-1, TDH de 1,2 h e carga orgânica aplicada de 2,4 Kg DQO/m3.dia.As
concentrações médias verificadas no efluente foram de 78 mg.L-1 de matéria orgânica em
termos de DQO, 20 mg.L-1 de DBO5,20, 27 mg.L-1 de SST, 12 mg.L-1 de NTK e 23,4 mg.L-1
de nitrato. As eficiências médias obtidas com este sistema combinado foram de 68% para
DQO, 76% para DBO5,20, 79% para sólidos (SST), 75% para NTK e 75% para nitrato.

3.5 Materiais utilizados como meio de suporte em FBAS
Em geral os materiais utilizados como meio de suporte são pedregulhos, cascalhos,
pedras britadas, escórias de fornos de fundição e outros materiais com características inertes
(PESSOA E JORDÃO, 1982).
O material plástico tem sido usado como meio de suporte para o crescimento do
biofilme por possuir maior capacidade de recebimento de cargas orgânicas, maior coeficiente
de vazios e superfície específica, facilitando o transporte e por ser um material mais leve
(PESSOA E JORDÃO, 1982).
Para a escolha do meio de suporte deve ser observada a variedade de materiais
utilizados, levando em conta menor massa para facilitar a distribuição do líquido, menor custo
e facilidade de aquisição.
Alguns pesquisadores utilizaram materiais alternativos como meio de suporte:
PLASdek S19 e S12 (Rusten, 1984); esferas de pozzolana (Polanco, 2000); anéis randômicos
(AMBIO) e modulares “cross flow” (Veolia/TRA) (Santos, 2005); anéis de polietileno (Lima,
2005); frascos de “Yakult” (Chagas, 2006); escória de alto-forno, anéis plásticos randômicos,
sistema Dowflow Hanging Sponge (DHS) e aparas de conduíte corrugado (Almeida, 2007);
tampas de garrafas de polietileno (PET) (Belloni, 2011; Oliveira, 2012).
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3.6 Remoção Biológica de Nitrogênio

O lançamento de efluentes com quantidades significativas de nutrientes pode
ocasionar sérios desequilíbrios ambientais, tornando-se evidente a necessidade de sua
remoção. O nitrogênio é o principal nutriente encontrado em esgotos sanitários, sendo os
compostos nitrogenados, um dos principais responsáveis pelos processos de eutrofização.
A amônia (NH 3) e o íon amônio (NH4+) apresentam efeito tóxico às comunidades
aquáticas, assim como nitrito e nitrato que estabelecem relação com doenças, tais como a
metahemoglobina e o desenvolvimento de câncer.
A remoção biológica de nitrogênio de efluentes industriais e esgotos sanitários pode
ser realizada pelo processo convencional de nitrificação e desnitrificação. A nitrificação é a
oxidação autotrófica de íon amônio (NH4+) a nitrato (NO3-), tendo como produto
intermediário o nitrito (NO2-). A desnitrificação envolve a conversão heterotrófica do nitrato
para nitrogênio gasoso sob condições anóxicas (EPA, 1993). Embora existam exemplos de
desnitrificação autotrófica, nitrificação heterotrófica e oxidação anaeróbia de amônia (van
Loosdrecht e Jetten, 1998), as conversões predominantes na prática são as convencionais.
Assim, a fim de proporcionar ambientes adequados para bactérias nitrificantes e
desnitrificantes são operados sistemas aeróbio e anóxico separados.
Nos últimos anos, o processo de nitrificação e desnitrificação simultânea (SND) tem
sido investigado. Este processo implica na ocorrência da nitrificação e desnitrificação
simultaneamente em um único reator sob condições de operação idênticas (Muench et al.,
1996). Se for bem sucedido, este processo pode reduzir o volume do reator e os custos de
energia para recirculação necessária entre os reatores aeróbios e anaeróbios (THIRD et al.,
2005; WEISSENBACHER et al., 2007; LI et al., 2007; QI et al., 2007; BUENO, 2011).
Guo et al. (2005) introduziram um reator denominado SND (simultaneous
nitrification/denitrification) e avaliaram a concepção do reator, disponibilidade de oxigênio
para nitrificação e utilização da fonte de carbono para desnitrificação. O controle foi realizado
através da variação da taxa de aeração e a posição de alimentação do efluente no reator. A
eficiência de remoção de nitrogênio total (NT) foi de até 82%.
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3.6.1 Nitrificação
O processo de nitrificação é um processo de oxidação do nitrogênio amoniacal (Namon) para forma de nitrito (NO2-, ação bioquímica), em seguida o nitrito é oxidado e
convertido a nitrato (NO3-) pelas bactérias autótrofas e heterótrofas.
A energia para o crescimento das bactérias nitrificantes autotróficas é derivada da
oxidação de compostos de nitrogênio, principalmente amônia. Em contraste, as bactérias
nitrificantes heterotróficas usam o dióxido de carbono (carbono inorgânico) no lugar do
carbono orgânico para a síntese de novas células. O crescimento celular das bactérias
nitrificantes pelo substrato metabolizado é menor que o crescimento celular das bactérias
heterotróficas (METCALF & EDDY, 1991).
As bactérias autótrofas são responsáveis pelo processo de nitrificação, dividido em
duas etapas, sendo: a conversão do nitrogênio amoniacal a nitrito pelos gêneros de bactérias
Nitrossomona, Nitrosococcus, Nitrospira, Nitrosolobus e Nitrosovibrio, com Nitrossomonas
como gênero mais conhecido; a conversão do nitrito a nitrato pelos gêneros Nitrobacter,
Nitrococcus, Nitrospira e Nitrospina, sendo o gênero Nitrobacter o mais conhecido
(METCALF & EDDY, 1991; BLACK, 1993; DRTIL et al., 1995; HAGOPIAN et al., 1998).
Devido a menor concentração de matéria orgânica, a nitrificação é facilitada no
processo combinado anaeróbio/aeróbio, porque já é oxidada pelo processo precedente,
disponibilizando maior quantidade de oxigênio para as bactérias autótrofas (nitrificantes)
(SANTOS, 2004).
O tipo de material suporte nos reatores aeróbios é importante, pois as bactérias
nitrificantes tendem a liberar polímero extracelular, facilitando a fixação na matriz do lodo,
evitando que sejam levados dos sistemas (GODOY, 2007).
A biodegradabilidade da matéria nitrogenada orgânica divide-se em duas frações:


inerte – é aquela que não pode ser degradada biologicamente, e é subdividida em
solúvel e particulada.

 biodegradável – fração que é degradada biologicamente, rapidamente biodegradável,
encontra-se na forma solúvel, é convertida por bactérias heterotróficas, amônia
(amonificação); lentamente biodegradável, é encontrada na forma particulada, sendo
convertida na forma solúvel por hidrólise.
Segundo Sperling (1997), na nitrificação há consumo de oxigênio livre (demanda
nitrogenada) e liberação do íon H +, desta forma, existe consumo de alcalinidade do meio,
possivelmente ocorrendo redução do pH.
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De acordo com Henze et al. (2001), o processo de nitrificação ocorre pelo
consumo da alcalinidade e de oxigênio dissolvido presente no sistema de tratamento.
Para garantir a alcalinidade necessária à nitrificação Garbossa et al. (2005) utiliza
solução alcalina com concentração média de 1400 CaCO 3; Volcke et al. (2008) adiciona
0,5 M de hidróxido de sódio (NaOH) e 0,25 M de carbonato de sódio (Na 2CO3),
utilizando pH 7,5 controlado; Gapes e Keller (2009) utiliza 1 M de bicarbonato de sódio
(NaHCO3) com pH mantido entre 7,8 a 8,2.
O monitoramento da alcalinidade é um importante requisito para o processo de
nitrificação e desnitrificação, pois é a capacidade das águas em neutralizar os compostos
ácidos, devido à presença de bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos.
No processo de nitrificação, aproximadamente 7,14 mg de alcalinidade são
necessários para cada 1 mg de nitrogênio amoniacal oxidado (SURAMPALLI et al.,
1997).
De acordo com Ferreira (2000), existem alguns compostos inibidores da
nitrificação como: orgânicos (apresentados na Tabela 3), inorgânicos e metais pesados. O
processo de inibição da nitrificação ocorre pelo fato das bactérias responsáveis serem
restritas a poucos gêneros e terem um lento crescimento celular. Os compostos
inorgânicos que interferem na nitrificação são: zinco, cianetos, percloratos, cobre,
mercúrio, cromo, níquel, prata, cobalto, tiocianatos, azidas de sódio, hidrazina, cromato
de potássio, cádmio, arsênio trivalente, fluoretos, chumbos e sulfetos.

Tabela 3: Compostos orgânicos responsáveis pela inibição da nitrificação
Compostos
Concentração que gera 50% de inibição (mg.L -1)
Acetona

2.000

Dissulfeto de Carbono

38

Clorofórmio

18

Etanol

2.400

Fenol

5,6

Etileno Diamina

17

Hexametileno Diamina

85

Anilina

<1

Monoetanolamina

< 200

Fonte: Ferreira (2000).
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3.6.2 Desnitrificação
O processo da desnitrificação é a última etapa, em condições anóxicas (ausência de
oxigênio e presença de nitrato), da nitrificação, ou seja, redução biológica do NO3- em
nitrogênio molecular ou gasoso. Para que ocorra a desnitrificação é necessário tero material
orgânico ou composto reduzido como redutor.
O processo de desnitrificação que utiliza nitrito e nitrato como aceptores de elétrons e
matéria orgânica como fonte de carbono e energia, geralmente é realizado pelas bactérias
heterotróficas (MISSAGIA, 2010).
Na Figura 2 é possível observar que as etapas da redução biológica do nitrato:

Nitrato
(NO3-)

Nitrito
(NO2-)

Óxido
Nítrico
(NO)

Óxido
Nitroso
(N2O)

Nitrogênio
Gasoso
(N2)
Figura 2: Etapas de redução biológica do nitrato
Fonte: adaptado de Aun, 2007.
A desnitrificação pode ocorrer paralelamente à nitrificação em sistemas aeróbios
(Gebara, 2006) devido à formação de possíveis zonas com baixas concentrações em oxigênio,
criando zonas anóxicas. A contribuição de nitrato a estas zonas favorece a ocorrência da
desnitrificação.
Segundo Haandel e Marais (1999), a concentração de nitrato tem pouca influência
sobre a taxa de desnitrificação de esgotos sanitários. Com concentrações de nitrato superiores
a 1 ou 2 mgN-NO3-.L-1, o nitrato não tem influência sobre a taxa de desnitrificação (EPA,
1993).
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3.7 Importância da microbiologia aplicada ao tratamento de efluentes
Por muitos anos as investigações microbiológicas, em ambientes diferentes, eram
feitas por método convencional por microscopia e técnicas de cultivo em meios de culturas
enriquecidos. Porém estas técnicas oferecem limitações quanto à análise da diversidade
microbiana de um ecossistema, podendo simular condições ambientais erradas que os
microrganismos exigem para sua proliferação (MUYZER et al., 1993).
As técnicas de biologia molecular alcançam novas oportunidades de analisar a
estrutura e a composição das espécies de comunidades microbianas de diversos ecossistemas,
com base na análise de ácidos nucleicos, DNA e RNA, sendo detectados e enumerados
através da análise de genes.
O uso de técnicas moleculares se baseia na aplicação de biomarcadores, sendo
comumente utilizado a molécula de RNA ribossomal (RNAr), responsável pela síntese
proteica que está presente em todas as células, considerada um biomarcador ideal.
A moléculas 16S rRNA é considerada a “impressão digital” de um organismo,
localizada na subunidade do ribossomo (SSU) para um comprimento de 1500 nucleotídeos
(WOESE & FOX, 1987).
Presente em todas as células vivas, o RNAr 16S é o mais utilizado pois permite a
comparação entre os organismos de diferentes grupos do mesmo domínio. Segundo Sanz &
Kochling (2007) e Woese & Fox (1977) existem três domínios: (i) Eubactéria, que
compreende todas as bactérias típicas; (ii) Archeobactéria, compreende as bactérias
metanogênicas e os (iii) Euariontes, que compreende o Reino Animal, Plantae, Fungos,
Ciliados e Flagelados. Olsen et al. (1986) classificam por marcas biológicas da evolução: (i)
elemento-chave na síntese de proteínas e evolutivamente homólogos em todos os organismos;
(ii) contêm informação suficiente para comparações significativas e satisfatórias; (iii) o rRNA
é conservada durante a evolução relativamente baixa comparando com outros genes.
O desenvolvimento de metodologia de biologia molecular é um desafio para combinar
a detecção de grupos de microrganismos e sua atividade in situ.
A técnica dos tubos múltiplos consiste em inocular alíquotas das amostras ou de suas
diluições em uma série de tubos contendo meio de cultura específico para desenvolvimento
dos microrganismos e aguardar e seu crescimento (DELGADO, 2009).
O método do Número Mais Provável (NMP) estima a densidade da população
microbiana sem a contagem individual das células ou colônias. Estimam o tamanho da
população com base na maior diluição na qual o crescimento pode ser obtido, junto com
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cálculos estatísticos e interpolações, fornecendo estimativas bem precisas (ALEXANDER e
CLARCK, 1982).
Outras técnicas utilizadas para o desenvolvimento da biologia molecular são: (i)
reação em cadeia da Polimerase (PCR); (ii) PCR-clonagem; (iii) Eletroforese em gel de
gradiente desnaturante (DGGE); (iiii) Hibridização in situ com sondas fluorescentes (FISH).

3.7.1 Hibridação in situ com sondas fluorescentes (FISH)
Para a melhor compreensão da microbiologia de sistemas de tratamento de efluentes, a
utilização da técnica de biologia molecular permite estudar a composição, a atividade, a
quantidade e a diversidade de bactérias presentes nas amostras (AMANN & FUCHS, 2008).
A técnica de hibridização fluorescente in situ (FISH) é um método utilizado para o
estudo das bactérias que pode ser utilizado para estudar a comunidades microbiologica
presente no processo de tratamento do tipo FBAS.
Hibridação in situ com sondas de RNAr 16S marcadas com fluorocromos (Cy3), ou
seja, Fluorescent in situ Hybridization (FISH) é uma técnica que permite uma melhor
visualização da amostra hibridada em um microscópio de epifluorescência, sendo que o RNAr
16S da célula-alvo é marcada com um composto fluorescente (AMANN et al.,1990; 1995).
O método oferece a possibilidade de estudar a comunidade microbiana em condições
naturais (in situ) sem alterar a morfologia ou a integridade celular, mantendo a estrutura das
colônias nas bactérias (KÖCHLING, 2007).
No caso dos biofilmes ou lodo granular anaeróbio essa informação pode ser de grande
importância, pois supre informações adicionais sobre o desempenho do reator, considerando
as bactérias nitrificantes e a remoção de amônia (KÖCHLING, 2007).
Na Figura 3 é apresentado um desenho esquemático das etapas componentes da
técnica FISH.
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Figura 3: Desenho esquemático da técnica FISH
Fonte: Disponível em: http://www.biovisible.com – Acesso em: 10/07/2012.
No Quadro 1 são apresentadas vantagens e desvantagens da técnica FISH.
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Quadro 1 – Vantagens e desvantagens da técnica FISH
Vantagens

Desvantagens

- Método direto e relativamente

- O limite de detecção da técnica é elevado – 103 a 104 cél.mL-1,

rápido para caracterizar e quantificar

ou seja, populações que estiverem presentes na amostra, abaixo

populações microbianas em diversos

desta concentração não são detectadas

tipos de amostras.
- Deve-se ter um conhecimento prévio da amostra para definir
quais sondas serão utilizadas ou qual grupo se pretende
monitorar, o que implica em se ter a sonda disponível.

- Visualiza e quantifica

- Um dos problemas mais expressivos do FISH é a questão da

individualmente os micro-

inacessibilidade da região alvo à sonda, interferindo na

organismos vivos na amostra.

qualidade do sinal fluorescente.

- Permite visualizar a distribuição

- A contagem somente por microscopia de fluorescência (sem o

espacial do micro-organismo na

uso do software de captura da imagem) pode se tornar bastante

amostra.

demorada e cansativa e exige experiência do observador.
- Existência de falsos positivos e falsos negativos.
- O pré - tratamento para determinados tipos de amostras tanto
para desfazer debris quanto para tentar diminuir a presença de
organismos autofluorescentes pode não surtir efeito positivo e
dificultar a contagem.

- FISH representa análise

- Alto custo com as sondas

complementar àquela de sequências
do DNAr, e permite confirmar a
importância daquela sequência na
amostra ambiental e às vezes, com a
filogenia, pode-se inferir a fisiologia
e a função do micro-organismo no
ambiente (ou um reator).

Fonte: DE LONG et al. (1989); AMANN et al. (1995); MOTER E GOBEL (2000); FUCHS et al.
(1998); ARAÚJO et al. (2009); GODINHO (2010).
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4. Material e Métodos
A cidade de Maringá, localizada no noroeste do Estado do Paraná, possui
aproximadamente 358 mil habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2010), atendidas por três Estações de Tratamento de Esgotos
Sanitários e Efluentes Industriais, sendo:
 ETE 1 (Norte - ETE Mandacarú);
 ETE 2 (ETE Sul - local de instalação da Planta Piloto);
 ETE 3 (Norte - ETE Alvorada).

As ETEs são administradas pela Companhia de Saneamento do Estado do Paraná
(SANEPAR). A ETE, na qual foi instalada a planta piloto, está localizada na junção dos
ribeirões Pinguim e Borba Gato, sem significativa ocupação urbana em seu entorno, apenas
com algumas propriedades rurais de pequeno e médio porte.
O início de operação da ETE Sul foi no ano de 2006. O sistema de tratamento de
esgoto é composto por oito Reatores Anaeróbios de Leito Fluidizado (RALF) seguidos por
dois Filtros Biológicos Percoladores de Alta Carga e dois Decantadores Secundários.
A ETE Sul recebe diariamente vazão aproximada de 482 L/s, com carga orgânica de
8.398 KgDBO5,20/d, trabalhando com TDH de 8 h, o grau de eficiência do tratamento de
remoção de DBO5,20 é de 88%.

4.1 Descrição do Aparato Experimental
O Filtro Biológico Aerado Submerso - FBAS (Figura 4 e 5) utilizado foi construído
por Belloni (2011), baseado nas dimensões utilizadas por Chagas (2006).
O FBAS é feito em plexiglass (acrílico) com altura de 2,00 m e volume de 0,58 m3. O
decantador secundário foi confeccionado em aço, com altura de 2,32 m e volume de 1,56 m 3.
A instalação do decantador secundário após o FBAS foi importante para o tratamento, pois o
desprendimento do biofilme era constante. O material utilizado como meio de suporte no
FBAS foram tampas de garrafas de politereftalato de etileno (PET), adquirido junto às
cooperativas de reciclagem. As tampas foram cortadas manualmente, ao meio, por uma
espécie de guilhotina, em formato de meia lua. O formato côncavo das tampas garante a
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possibilidade de colmatação do lodo em seu interior, diminuindo a área superficial de
aderência dos microrganismos.
As características do FBAS e do material suporte, estão descritas nas Tabelas 4 e 5.
b)

a)

Figura 4: a) Filtro Biológico Aerado Submerso (FBAS); b) Decantador Secundário

FBAS

Decantador
Secundário

Reservatório de
Alimentação (m3)

Recirculaçã
o do Lodo

Figura 5: Planta Piloto
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Tabela 4: Principais características do FBAS
Características
FBAS

Decantador

Formato

Prismático

Circular

Material

Plexiglass

Aço

Largura (m)

0,32

-

Altura Total (m)

2,00

2,32

Altura Útil (m2)

1,86

0,62

Volume (m )

0,58

1,56

Diâmetro (m)

-

1,00

3

Fonte: BELLONI (2011).

Tabela 5: Características do material suporte
Material de Enchimento:

Características

Tampa de garrafa PET

Índice de Vazios (%)

75,89
2

3

Área superficial específica (m /m )

252,97

Fonte: BELLONI (2011).

4.2 Operação da Planta Piloto
O FBAS foi alimentado com efluente oriundo do RALF, por uma bomba centrífuga
(Hydrobloc, C700 – KSB Bombas Hidráulicas S/A), instalada ao lado da elevatória, ou
também chamada de câmara de contato, da ETE. Na tubulação de recalque foi instalado um
registro de 50 mm para controle da vazão de entrada, com fluxo do esgoto no sentido
ascendente. Na parte superior do FBAS dois orifícios, de 50 mm, servem para saída do
efluente por uma tubulação, que por sua vez é conectada a um registro de gaveta para ser feita
a coleta. Esta mesma tubulação promove a alimentação, por gravidade, do decantador
secundário.
O fornecimento de ar foi feito por um compressor (Wayne W84011H – Retema),
realizando a distribuição do ar no interior do filtro. O sistema foi constituído com duas
tubulações de PVC de ½ mm, perfuradas diametralmente com aberturas de 2 mm de diâmetro,
com espaçamento de 10 cm, instalados horizontalmente no sentido descendente.
As condições operacionais para o funcionamento do FBAS foram com vazão de
0,05 L/s, TDH de 3 h, COV de 2,31 Kg DQO/m3.d.
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A COV aplicada foi escolhida em função dos objetivos do sistema, visando a remoção
concomitante de matéria orgânica e transformação de compostos nitrogenados (nitrificação).
É possível encontrar em outras pesquisas, COVs aplicadas a Biofiltros com variações entre
500 e 5200 mgDQO/m3.dia, sendo que a ocorrência do processo de nitrificação é relatada
normalmente nas cargas mais baixas. O sistema FBAS foi operado por período de 198 dias.
O decantador secundário foi alimentado com efluente do FBAS, no sentido
ascendente. A saída do efluente é no topo do decantador por 10 orifícios de 2 polegadas
dispostos diametralmente, para permitir que o efluente seja encaminhado par uma canaleta
existente ao longo do perímetro do decantador.
A recirculação do lodo foi feita pela base do decantador secundário por uma tubulação
de 75 mm e um registro gaveta de 50 mm para coleta. Uma bomba peristáltica (Hydrobloc,
P500 – KSB Bombas Hidráulicas S/A) é utilizada para fazer o recalque do lodo até o FBAS.
O controle da vazão de recirculação de lodo é feito por um registro de 50 mm, instalado a
montante da entrada do lodo no filtro.

4.3 Periodicidade das Coletas Amostrais
As amostras foram coletadas de forma composta, ou seja, uma mistura de amostras
individuais proporcionais à vazão efluente, em proporção direta e armazena-se
apropriadamente em um refrigerador até o final do período de amostragem. As coletas foram
feitas no período de menor e de maior vazão, de uma hora em uma hora, compreendendo os
horários das 08:00 horas até as 12:00 horas, em cinco diferentes pontos. Os pontos de coleta
são apresentados na Tabela 6. A periodicidade das campanhas amostrais foi uma vez por
semana, totalizando 10 campanhas amostrais.

Tabela 6: Pontos e descrição das coletas amostrais
Pontos de Amostragem
Descrição
1

Esgoto Bruto

2

Efluente do RALF

3

Efluente do FBAS

4

Efluente Final

5

Lodo de Recirculação
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As coletas das amostras dos efluentes eram encaminhadas ao laboratório da ETE para
realização das determinações dos parâmetros do monitoramento do sistema. Os parâmetros
analisados para cada ponto de coleta estão identificados na Tabela 7.

Tabela 7: Descrição dos parâmetros analisados por ponto de coleta.
Pontos T. pH Alc. DQO SST SSF SSV ST STF STV NH4+ NO2- NO3Bruto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

RALF

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FBAS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Final

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rec.

x
x

x

Nota: T.: temperatura (ºC); Alc.: alcalinidade total (mgCaCO3.L-1); DQO: demanda química
de oxigênio (mgDQO.L-1); SST: sólidos suspensos totais (mg.L-1); SSF: sólidos suspensos fixos
(mg.L-1); SSV: sólidos suspensos voláteis (mg.L-1); ST: sólidos totais (mg.L-1); STF: sólidos
totais fixos (mg.L-1); STV: sólidos totais voláteis (mg.L-1); NH4+: nitrogênio amoniacal
(mgNH4.L-1); NO2-: nitrito (mgNH2.L-1); NO3-: nitrato (mgNH3.L-1).

4.4 Monitoramento físico-químico
O monitoramento físico-químico foi realizado com o objetivo de acompanhar o
desempenho do sistema de tratamento, quanto à eficiência de remoção de DQO, série
nitrogenada e série de sólidos. Na Tabela 8 são apresentados os parâmetros físico-químicos
que foram realizados e seus respectivos métodos, metodologias e referências.
Os procedimentos foram realizados no Laboratório Descentralizado da Unidade
Regional de Maringá da ETE Sul, mantido pela SANEPAR.

Tabela 8: Parâmetros analisados e seus respectivos métodos, metodologias e referências.
Parâmetros
Temperatura (ºC)
pH

Método de Análise

Método N

-

-

Referência
-

Potenciométrico

4500_H+

Eaton et al. (2005)

Titulométrico

-

Ripley et al. (1986)

Espectrofotométrico

5220_D

Eaton et al. (2005)

Alcalinidade Total
(mgCaCO3.L-1)
DQO (mgDQO.L-1)
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Sólidos suspensos
Totais (mg.L-1)
Sólidos Suspensos
Fixos (mg.L-1)
Sólidos Suspensos
Voláteis (mg.L-1)
Sólidos totais (mg.L-1)
Sólidos Totais Fixos
(mg.L-1)
Sólidos Totais
Voláteis (mg.L-1)

Gravimétrico

2540_G

Eaton et al. (2005)

Gravimétrico

2540_G

Eaton et al. (2005)

Gravimétrico

2540_G

Eaton et al. (2005)

Gravimétrico

2540_E

Eaton et al. (2005)

Gravimétrico

2540_E

Eaton et al. (2005)

Gravimétrico

2540_E

Eaton et al. (2005)

Espectrofotométrico

8038

Eaton et al. (2005)

Espectrofotométrico

8153

Eaton et al. (2005)

Espectrofotométrico

8039

Eaton et al. (2005)

N-amoniacal
(mgNH4.L-1)
Nitrito (mgNO2.L-1)

-1

Nitrato (mgNO3.L )

4.5 Procedimento para Coleta do Biofilme

Para caracterizar a comunidade microbiana, foram coletadas amostras do biofilme na
parte superior do FBAS (Figura 6) e no lodo de recirculação (Figura 7). As amostras serão
acondicionadas em frascos plásticos de 500 mL previamente esterilizados em autoclave a
121 ºC, durante 15 minutos conforme a metodologia proposta por Amman et al. (1990).
Nestes frascos foram adicionados 100 mL de solução tampão fosfato PBS 1x (130 mM
NaCl, 10 M Na2HPO4 / NaH2PO4, pH 7,2 – 7,4) para imobilizar as células, mantendo o pH
constante. Para retirada das amostras do biofilme foi realizada agitação manual por
aproximadamente 2 min e o material que não se desprender neste procedimento, foi retirado
com uma espátula estéril.
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Para fazer a fixação das amostras foram utilizados 375µL das amostras e 1.125µL de
solução de paraformoldeídeo 4%, segundo o protocolo de Amann et al. (1990).

a)

b)

Figura 6: Figura 6: a) Ponto de coleta na parte superior do FBAS; b) Meio de suporte
coletado para retirada do biofilme

a)
b)

Figura 7: a) Coleta na parte inferior do decantador secundário; b) Lodo da recirculação
coletado
Para a realização da técnica FISH em sistemas como filtro percolador e reator
biológico, que utiliza meio de suporte como auxílio na formação de biofilme, a presença das
bactérias nitrificantes é maior na porção final do reator, pois é quando a biomassa
heterotrófica já oxidou a matéria orgânica e a competição por área superficial e por oxigênio é
reduzida (Missagia, 2010). Em decorrência disso que foi selecionado o ponto de coleta
visualizado na Figura 7.
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4.6 Hibridação in situ com sondas fluorescentes (Fluorescent in situ Hybridization
– FISH)

Para realização da técnica FISH, foram utilizados os protocolos descritos por Amann
et al. (1990, 1995) e Pernthaler et al. (2001). As especificações das sondas utilizadas foram
compatíveis com a sequência descritas na página de web da Probebase (http://www.microbialecology.net/probebase/default.asp?mode=search).
Para hibridação, foi utilizada de 8-10 µL da amostra fixada e aplicada em uma lâmina
(Lâmina de teflon/silane, contendo 10 pocinhos de 8 mm de diâmetro – Tekdon Incorporated)
e secagem durante 20 minutos a 46 ºC. Após esta etapa foi feita a imersão em soluções de
50%, 80% e 100% de etanol por 3 min, para promover a desidratação.
As reações de hibridação foram realizadas adicionando 8µL de tampão de
hibridização, dependendo da sonda utilizada (Tabela 9).
Hidridou-se a amostra durante duas horas a 46 ºC nas câmaras de hidridização. As
lâminas foram colocadas em tubo Falcon com papel absorvente umedecido com a sobra do
tampão de hidridização para evitar desidratação. Após este tempo as lâminas foram levadas
no banho-maria, a temperatura aproximada de 48 ºC durante 15 minutos e mantidas no escuro
em temperatura ambiente.
Para tingimento foram colocadas 4 µL de DAPI, com concentração de 2 µg/ml, por 4
minutos. Uma nova lavagem foi feita com água Mili-Q em tubo Falcon para que sequem
novamente em temperatura ambiente no escuro. Após esta etapa foi adicionado 8 µL, para
cada pocinho com as amostras completamente secas, de solução de glicerol 80% + PBS 1X
20% (Citifluor) + Vectashield. Para finalizar foi colocada a lamínula por cima de cada lâmina,
com cuidado para evitar a formação de bolhas. As lâminas prontas foram armazenadas a
-20ºC no escuro até observação no microscópio de epifluorescência.
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Tabela 9: Sondas, condições de hibridação utilizadas para o FISH e referências.
Sondas

Sequências
(5’

3’)

Especificidades

*FA

NaCl

(%)

(nM)

EUB 338

GCT GCC TCC CGT GG AGT

Bactéria

20

22,5

NON 338

ACT CCT ACG GGA GGC AGC

Controle Negativo

20

22,5

5

20

5

56

Bactérias oxidantes de amônia
NSO 190

CGA TCC CCT GCT TTT CTC C

da subclasse betaproteobacteria
Nitrossomonas spp

Nsm 156

TAT TAG CAC ATC TTT CGA T

Ntspa 662

GGA ATT CCG CGC TCC TCT

Nitrospira

35

80

NIT 3

CCT GTG CTC CAT GCT CCG

Nitrobacter sp.

40

56

Nitosococcus mobilis

Fonte: Adaptado de DEZOTTI, SANT’ANNA E BASSIN (2011).
*FA = % de formamida utilizada na reação de hibridação.

Referências
Amann et al.
(1990)
Schramm et al.
(1996)
Mobarry et al.
(1996)
Mobarry et al.
(1996)
Daims et al.
(2001)
Wagner et al.
(1994)
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5. Resultados e Discussões

Neste capítulo são descritos os resultados e discussões obtidos durante 198 dias de
operação do sistema composto por RALF seguido de FBAS e de um decantador secundário.

5.1 Caracterização do esgoto bruto
Os valores mínimos, médios e máximos referentes à caracterização do esgoto sanitário
bruto utilizado na alimentação do RALF são apresentados na Tabela 10.

Tabela 10: Caracterização físico-química dos esgotos sanitários
CV

Parâmetro

Unidade

Máx

Min

ẋ

σ

Temperatura

ºC

25

25

25

0

0

pH

-

7,7

7,0

7,4

0,2

3,1

Alcalinidade Total

mgCaCO3 L-1

440

240

308

67

21,7

413

852

373

43,7

18348

302

3,2

330

10

3,0

18018

292

1,6

-1

(%)

DQO

mg.L

1590

Sólidos Totais (ST)

mg.L-1

27278 9420

Sólidos Totais Fixos (STF)

mg.L-1

Sólidos Totais Voláteis (STV)

mg.L-1

Sólidos Suspensos Totais (SST)

mg.L-1

314

98

205

84

69,2

Sólidos Suspensos Fixos (SSF)

-1

76

5

40

14

35

-1

238

93

165

70

42,4

Sól. Suspensos Voláteis (SSV)

mg.L
mg.L

447

214

26831 9206

Nota: Máx. = valor máximo; Min. = valor mínimo; ẋ = média; σ = desvio padrão;
CV = coeficiente de variação. O número de amostras equivale a 10 por parâmetro analisado.
A temperatura média foi constante de 25 ºC, pois a coleta do efluente bruto foi feita de
forma composta durante período de 4 horas, sendo coletada uma amostra a cada hora,
homogeneizada e conservada em câmara fria.
Os valores de pH variaram de 7,0 a 7,7 e foram similares aos encontrados por Bolzani
(2011), Belloni (2011) e Oliveira (2012). De acordo com Sperling (2005), estas faixas de
valores de pH favorecem a digestão aeróbia, contribuindo para nitrificação.
Paredes et al. (2007) indicaram pH na faixa de 7,0 a 8,2 como faixa ótima para
oxidação do nitrogênio amoniacal. O valor de pH próximo a neutralidade é importante para
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evitar a conversão do íon amônio (NH4+) em amônia livre (NH3) e a conversão de nitrito
(NO2-) em ácido nitroso (HNO2), por serem substâncias tóxicas a biomassa nitrificante
(FONSECA, 2009).
A alcalinidade total variou de 240 a 440 mgCaCO3.L-1, com média de 308 ± 67
mgCaCO3.L-1.
Os valores de DQO variaram de 413 a 1590 mgDQO.L-1, com valor médio de
852 ± 373 mgDQO.L-1, o que permite classificar o esgoto como “forte” de acordo com
Metcalf & Eddy (2003) e Jordão e Pessoa (2005). Mesmo com grandes variações nas
concentrações de DQO do esgoto bruto, o RALF mostrou boa capacidade de resistência às
variações de cargas e equalização dos efluentes.
Os valores de ST variaram de 9420 mg.L-1 a 27278 mg.L-1; STF de 214 mg.L-1 a
447 mg.L-1 e STV de 9206 mg.L-1 a 26831 mg.L-1. A fração volátil correspondeu em média a
98% em relação a ST. É possível observar que o esgoto sanitário pode ser classificado como
esgoto “forte” de acordo com Metcalf & Eddy (2003) e Jordão e Pessoa (2005).
Os valores de SST variaram de 98 mg.L-1 a 314 mg.L-1; SSF de 5 mg.L-1 a 76 mg.L-1 e
SSV de 93 mg.L-1 a 238 mg.L-1. A fração volátil correspondeu em média a 75 % em relação
aos SST.

5.2 Caracterização do sistema completo
Os resultados e discussões apresentados compreendem a caracterização do sistema de
tratamento (RALF) e pós-tratamento (FBAS) no período de 198 dias de operação, com série
de 10 campanhas amostrais.

5.2.1 Potencial Hidrogeniônico

Na Figura 8 são apresentados os resultados obtidos de pH para o esgoto bruto
(substrato), efluente do RALF, efluente do FBAS e efluente final.
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8

pH

7,5

7

6,5
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Campanhas Amostrais
Bruto
RALF
FBAS
Final
Figura 8: Resultados de pH nas amostras do efluente obtidas nas campanhas de
amostragem temporal
É possível notar que os valores de pH para efluente do RALF variaram de 6,9 a 7,7. O
menor valor encontrado (6,9) pode ser atribuído ao consumo de alcalinidade. O esgoto tratado
pelo RALF pode ser lançado no corpo hídrico, pois está na faixa de 5,0 a 9,0, preconizada
pela Resolução CONAMA 430/2011 (BRASIL,2011).
Quando os valores de pH para esgotos sanitários estão na faixa ácida e são menores do
que 6,0, a nitrificação praticamente não ocorre, pelo aumento da produção de íons H+
(PESSOA, 1982).
Valores de pH, menores que 6,5 ocasionam a formação de HNO2, como consequência
há aumento do número de íons H+ (tóxico para as bactérias nitrificantes) (Barnes & Bliss,
1983; Metcalf & Eddy, 1991; Sperling, 2005; Paredes et al., 2007). Os valores para o efluente
do FBAS variaram de 7,2 a 7,7 faixa considerada ótima para oxidação do nitrogênio
amoniacal (7,5 a 8,5).
Os valores para o efluente final variaram de 7,3 a 7,9 favorável ao processo de
desnitrificação. Neste processo há aumento do pH no meio em consequência da produção de
alcalinidade durante a conversão de nitrato a nitrogênio gasoso (Lima, 2011). A elevação do
pH (7,91) pode ter sido causada pelo consumo de ácidos voláteis vindos do RALF e também
pelo consumo de CO2 pelas bactérias nitrificantes.
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Segundo Paredes et al. (2009), os micro-organismos responsáveis pelo processo de
nitrificação, tem maior adaptação e consequentemente desenvolvimento em condições de pH
levemente alcalinos.
Como se pode observar, tanto o efluente do RALF quanto o efluente final apresentam
um pH na faixa de 6,5 a 8,0 indicando condições favoráveis à ocorrência de nitrificação
(EPA,1993).

5.2.2 Alcalinidade Total

Os valores observados de alcalinidade total para o esgoto bruto, efluente do RALF,

Alcalinidade Total (mgCaCO3/L)

efluente do FBAS e efluente final são apresentados na Figura 9.
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Figura 9: Resultados de alcalinidade total das amostras de efluente obtidas nas
campanhas de amostragem temporal
Os valores de alcalinidade total para o efluente do RALF variaram de
150 mgCaCO3.L-1 a 390 mgCaCO3.L-1, com valores médios de 270 ± 63 mgCaCO3.L-1.
Os valores de alcalinidade total para o efluente do FBAS variaram de
170 mgCaCO3.L-1 a 360 mgCaCO3.L-1, com valores médios de 265 ± 57 mgCaCO3.L-1. Na 5
campanha amostral verificou-se um decréscimo na alcalinidade do efluente do FBAS,
indicando uma possível estabilização do sistema na ocorrência do processo de nitrificação.
Podendo ressaltar também que o consumo de alcalinidade foi uma constante no processo.
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O efluente apresentou relação de 2,35 AT/NH4+. No processo de nitrificação são
consumidos 7,14 g de alcalinidade como CaCO3 para cada grama de nitrogênio amoniacal
convertida a nitrato (SURAMPALLI et al., 1997; METCALF & EDDY, 2003).
Os valores de alcalinidade total para o efluente final variaram de 160 mgCaCO3.L-1 a
340 mgCaCO3.L-1, com valores médios de 250 ± 48 mgCaCO3.L-1. Na 2 e 10 campanha
amostral pode ser observado um pico para o efluente final. Este aumento foi observado
provavelmente pela entrada de lodo no sistema, devido à grande quantidade de sólidos
dissolvidos presentes.

5.2.3 Demanda Química de Oxigênio (DQO)
Os valores observados para DQO em amostras de esgoto bruto, efluente do RALF,
efluente do FBAS e efluente final, são apresentados na Figura 10.
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Figura 10: Resultados de DQO em amostras de efluentes obtidos nas campanhas de
amostragem temporal para cada unidade de tratamento
Os valores médios de DQO em amostras do efluente foram de 268 mg.L-1 para o
RALF, 140 mg.L-1 para o FBAS e de 95 mgDQO.L-1 para o efluente final.
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Tabela 11: Valores médios, desvio padrão, máximo e mínimo de DQO para os pontos
analisados.
Pontos Amostrais
Média
Desvio Padrão
Máximo
Mínimo
Bruto

852

373

1590

413

RALF

268

104

451

113

FBAS

140

54

224

41

Final

95

50

190

13

O valor máximo do efluente bruto pode ser explicado por lançamentos clandestinos na
rede de coleta do esgoto da cidade.
O sistema de tratamento foi operado com vazão para o RALF de 246 L/s, TDH de 8 h
e aplicação de carga orgânica volumétrica (COV) de 8.398 KgDQO5,20/d. Os valores de DQO
para o efluente do RALF, variaram de 113 mgDQO.L-1 a 451 mgDQO.L-1, com valor médio
de 268 ± 104 mgDQO.L-1. A eficiência de remoção do RALF em relação ao esgoto bruto foi
de

69 %.
Os valores de DQO para o FBAS variaram de 41 mgDQO.L-1 a 224 mgDQO.L-1, com

valor médio de 140 ± 54 mgDQO.L-1, eficiência de remoção de 47 %. A menor eficiência
pode ser justificada pelo possível desprendimento de biomassa, em consequência da vazão do
fluxo.
Para o efluente final, os valores de DQO, variaram de 13 mgDQO.L-1 a
190 mgDQO.L-1, com valor médio de 95 ± 50 mgDQO.L-1, representando remoção de
aproximadamente de 65%.
A eficiência para o tratamento anaeróbio foi de 69 %, compreendendo o tratamento
preliminar, de 65% para o tratamento aeróbio e para o sistema completo de tratamento e póstratamento a eficiência verificada foi de 88 %.
A taxa de aplicação de COV foi de 2,31 KgDQO/m3.d, com eficiência média de
remoção de matéria orgânica de 88%, resultando bom desempenho do sistema para remover
matéria orgânica.
Oliveira (2012) ao avaliar o pós-tratamento de um RALF seguido de um FBAS, com
volume de 0,58 m3, TDH de 2 h e aplicação de COV de 0,83 KgDQO5,20/m3.dia, observou
eficiência de remoção de DQO de 97%.
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5.2.4 Demanda Química de Oxigênio (DQO) - Filtrada
Os valores observados para DQO filtrada em amostras do esgoto bruto, efluente do
RALF, efluente do FBAS e efluente final são apresentados na Figura 11.
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Figura 11: Resultados de DQO filtrada do tratamento de efluentes obtidos nas
campanhas de amostragem temporal
Os valores médios de DQO filtrada em amostras do efluente foram de 195 mg.L-1 para
o RALF, 89 mg.L-1 para o FBAS e 63 mgDQO.L-1 para o efluente final.
A eficiência calculada de remoção de DQO filtrada foi de 48% para o tratamento
anaeróbio, 67% para o tratamento aeróbio e para o sistema completo de tratamento e póstratamento a eficiência verificada foi de 83%.

Tabela 12: Valores médios, desvio padrão, máximo e mínimo de DQO filtrada para os
pontos analisados.
Pontos Amostrais
Média
Desvio Padrão
Máximo
Mínimo
Bruto

379

99

523

228

RALF

195

89

370

140

FBAS

89

23

119

51

Final

63

28

107

16
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Os valores para DQO filtrada variaram de 104 mgDQO.L-1 a 370 mgDQO.L-1 para o
efluente do RALF, com valor médio de 195 ± 23 mgDQO.L-1 e eficiência de remoção de 48%
em relação ao esgoto bruto.
Para o efluente do FBAS os valores variaram de 41 mgDQO.L-1 a 119 mgDQO.L-1,
com valor médio de 89 ± 57 mgDQO.L-1 e eficiência de remoção de 54%.
Os valores para o efluente final variaram de 16 mgDQO.L-1 a 107 mgDQO.L-1, com
valor médio de 63 ± 28 mgDQO.L-1 e eficiência de remoção de 67%.

5.2.5 Série Nitrogenada
Na Figura 12 é possível observar os valores obtidos de nitrogênio amoniacal, nitrito e
nitrato em amostras do efluente do RALF, efluente do FBAS e efluente final.
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Figura 12: Valores obtidos de nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato em amostras do
efluente do RALF, FBAS e do efluente final
As variações nas concentrações de nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato em amostras
do efluente do RALF, FBAS e do efluente final são apresentadas na Tabela 13.
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Tabela 13: Valores médios, desvio padrão, máximos e mínimos das análises de N-amon,
NO2, NO3 para os efluentes do RALF, FBAS e Final.
N-amon
NO2NO3RALF

FBAS

FBAS

Final

Final

Média

41

23

19

18

10

Desvio Padrão

7,56

6,72

7,49

3,34

1,58

Máximo

57

38

38

24

13

Mínimo

33

16

12

13

8

Os valores de nitrogênio amoniacal para o RALF foram de 33 mgNH4.L-1 a
57 mgNO4.L-1, com valor médio de 41 ± 7,56 mgNO4.L-1. Estes valores não atendem o padrão
de lançamento de efluentes da resolução CONAMA nº 430/2011, no qual são exigidos
lançamentos com até 20 mgNO4.L-1. Por isso há necessidade de pós-tratamento do RALF,
com objetivo de atender os limites exigidos pela legislação vigente.
O FBAS apresentou valores de nitrogênio amoniacal de 16 mgNO4.L-1 a
38 mgNO4.L-1, com valor médio de 23 ± 6,72 mgNO4.L-1, ou seja, com 42% de conversão de
nitrogênio amoniacal a nitrito, próximo com o padrão de lançamento preconizado pela
resolução CONAMA nº 430/2011 de 20 mg.L-1.
No FBAS foi observada variação de nitrito de 12 mgNO2.L-1 a 38 mgNO2.L-1, com
valor médio de 19 ± 7,49 mgNO2.L-1. Para o efluente final, os valores observados foram de
13 mgNO2.L-1 a 24 mgNO2.L-1, com valor médio de 18 ± 3,34 mgNO2.L-1 e eficiência de
conversão de nitrogênio amoniacal a nitrito de 17%.
No efluente final, a concentração de nitrato variou de 8 mgNO3.L-1 a 13 mgNO3.L-1,
com valor médio de 10 ± 1,58 mgNO3.L-1. Podendo observar que a maior parte do nitrogênio,
sob a forma de nitrogênio amoniacal e nitrito, foi convertida em nitrato, produto final da
nitrificação.
Em relação à qualidade do corpo hídrico, os valores verificados para as concentrações
limites de nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato, irá depender do pH da água e de seu
enquadramento.
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5.2.6 Sólidos Totais / Sólidos Totais Voláteis
O monitoramento de sólidos totais foi realizado para esgoto bruto, efluente do RALF,
efluente do FBAS, efluente final e na recirculação do lodo excedente do decantador
secundário.
Com elevadas concentrações de sólidos totais e voláteis, devido a carga orgânica que a
Estação de Tratamento recebe diariamente, de 8.398 KgDBO5,20/d, notou-se boa remoção de
sólidos totais conforme observado na Tabela 14.

Tabela 14: Valores médios, desvio padrão, máximos, mínimos e relação STV/ST para o
esgoto bruto, RALF, FBAS, final e recirculação.
Desvio
Pontos de
Parâmetros
Máximo
Mínimo
STV/ST
Média
Coleta
Padrão
Bruto

RALF

FBAS

Final

Recirculação

ST

9653

26826

85990

602

STV

9206

26831

85561

292

STF

447

214

808

10

ST

1372

1665

5300

397

STV

838

1034

1034

17

STF

534

904

2045

101

ST

1251

1211

4090

426

STV

596

687

2045

50

STF

655

546

2045

262

ST

1127

939

2790

370

STV

358

437

1495

50

STF

769

664

1971

272

ST

115933

116592

321943

71

STV

88258

95808

306800

9

STF

27674

43581

144219

62

0,95

0,61

0,47

0,31

0,76

As concentrações de sólidos totais (ST) para o efluente do RALF, o efluente do FBAS,
o efluente final e recirculação variaram de 397 ± 5.300 mgST.L-1; 426 ± 4.090 mgST.L-1;
370 ± 2.790 mgST.L-1; 71 ± 321.943 mgST.L-1, respectivamente. As concentrações médias de
ST para o efluente do RALF, FBAS, efluente final e a recirculação foram de 1.372 mgST.L-1,
1.251 mgST.L-1, 1.127 mgST.L-1 e 115.933 mgST.L-1 respectivamente. O valor de desvio
padrão mais alto que a média indica o arraste de sólidos dentro do RALF.
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Os valores obtidos para sólidos totais voláteis (STV) para o efluente do RALF, o
efluente do FBAS, o efluente final e a recirculação foram de 17 ± 1.034 mgSTV.L-1;
50 ± 2.045 mgSTV.L-1; 50 ± 1.495 mgSTV.L-1 e 9 ± 306.800 mgSTV.L-1, respectivamente.
As concentrações médias de STV para os mesmo pontos de coletas foram de 838 mgSTV.L-1;
596 mgSTV.L-1; 358 mgSTV.L-1 e 88.258 mgSTV.L-1.
A relação STV/ST para o RALF foi de 0,61, o efluente do FBAS foi de 0,47, o
efluente final foi de 0,31 e a recirculação foi de 0,76.
No começo do monitoramento os valores de sólidos totais do RALF apresentaram
concentrações elevadas, pela falta de descarga do manto de lodo, em função de problemas
operacionais decorrentes da centrífuga da Estação de Tratamento de Esgoto.
Segundo Sperling (2005), a fração orgânica dos sólidos totais é volatilizada, ou seja,
oxidada, permanecendo apenas a parte não oxidada, ou parte inerte. A análise de sólidos
voláteis apresenta quantificação de matéria orgânica presente nos sólidos e a parte não volátil
representa a parcela de matéria inorgânica ou mineral presente nos sólidos.
A eficiência de remoção de sólidos totais foi 88% e de sólidos totais voláteis foi 96%.
Isso pode ser atribuído à capacidade de retenção de sólidos do meio filtrante empregado.
Os valores observados para recirculação são valores muitos altos, evidenciando a
necessidade de descarte deste lodo no decantador secundário.

5.2.7 Sólidos Suspensos Totais/Sólidos Suspensos Voláteis
Os sólidos suspensos foram monitorados no esgoto bruto, no RALF, na entrada do
sistema de tratamento experimental (FBAS), na saída do sistema de tratamento experimental
(Final) e na recirculação do lodo excedente do decantador secundário que compõem o
sistema.
As concentrações de sólidos suspensos e voláteis, devido a carga orgânica que a
Estação de Tratamento recebe diariamente, de 8.398 KgDBO5,20/dia, notou-se remoção de
sólidos suspensos conforme observada na Tabela 15.
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Tabela 15: Valores médios, desvio padrão, máximos, mínimos e relação SSV/SST para o
esgoto bruto, RALF, FBAS, final e recirculação.
Pontos de
Coleta
Bruto

RALF

FBAS

Final

Recirculação

Parâmetros

Média

SST

314

SSV

Desvio

Máximo

Mínimo

78

412

142

237

93

352

70

SSF

76

53

172

14

SST

104

86

286

36

SSV

79

59

222

18

SSF

26

74

168

60

SST

121

125

384

10

SSV

76

71

200

16

SSF

45

64

192

22

SST

68

73

202

2

SSV

43

47

7234

118

SSF

25

44

102

20

SST

4256

4182

11020

66

SSV

2142

2323

7234

66

SSF

2114

2362

6732

60

Padrão

SSV/SST

0,75

0,75

0,62

0,63

0,50

As concentrações de sólidos suspensos totais (SST) para o efluente do RALF, o
efluente do FBAS, o efluente final e recirculação variaram de 36 ± 286 mgSST.L-1;
10 ± 384 mgSST.L-1; 2 ± 202 mgSST.L-1; 66 ± 11.020 mgSST.L-1, respectivamente. As
concentrações médias de SST para o efluente do RALF, o efluente do FBAS, o efluente final
e a recirculação foram 104 mgSST.L-1; 121 mgSST L-1; 68 mgSST L-1 e 4.256 mgSST L-1
respectivamente. Os valore de desvio padrão, para o FBAS e o efluente final, maiores que a
média, explicam o arraste de sólidos dentro do filtro e do decantador final.
Os valores obtidos para sólidos suspensos voláteis (SSV) para o efluente do RALF, o
efluente do FBAS, o efluente final e a recirculação foram de 18 ± 222 mgSSV L-1
16 ± 200 mgSSV L-1 118 ± 7.234 mgSSV L-1 e 66 ± 7.234 mgSSV L-1, respectivamente. As
concentrações médias de SSV para os mesmo pontos de coletas foram de 79 mgSSV L-1;
76 mgSSV L-1; 43 mgSSV L-1 e 2.142 mgSSV L-1.
A relação SSV/SST para o RALF foi de 0,75, o efluente do FBAS foi de 0,62, o
efluente final foi de 0,63 e a recirculação foi de 0,50.
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A eficiência de remoção de sólidos suspensos totais foi 78% e de sólidos suspensos
voláteis foi 97%. Isso pode ser atribuído à capacidade de retenção de sólidos do meio filtrante
empregado.
Os altos valores, para a série de sólidos suspensos totais, ficam evidentes a
necessidade de descarte deste lodo do decantador secundário.

5.3 Caracterização Microbiológica (FISH)

As análises de FISH foram realizadas conforme descritas na metodologia, através de
contagens em fotos de microscopia de epifluorescência com filtros revelando a coloração
DAPI e a coloração Cy3, indicando a hibridização, conforme demostra a Figura 12. Para a
contagem das células foram classificados 10 campos microscópicos por pocinho, como
Biesterfeld e Figueroa (2002); Missagia (2010) e Oliveira (2013).
Na Tabela 16 são apresentados os resultados médios obtidos para a contagem das
células hibridadas de acordo com as sondas visualizadas e na Figura 13 indicam as imagens
de alguns campos visualizados das células verificadas no processo de nitrificação.

Tabela 16: Quantificação das sondas específicas verificadas no FBAS.
Sondas
Número de
Microrganismo
Específicas
campos

Número de
Células

EUB 338

Bacteria

10

72 ± 290

NSM 156

Nitrossomonas spp.

10

63 ± 122

10

10 ± 23

NSO 190

Bactérias oxidantes de amônia da
subclasse beta-proteobacteria
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B
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D

E

F

G

H

Figura 13: Campos microscópicos idênticos visualizados para as sondas específicas (A;
C; E; G) e para o DAPI (B; D; F; H). Identificação in situ do domínio bacteria AOB por
hibridação específica com sondas marcadas com Cy3 (EUB 338, NON 338, NSM 156 e
NSO 190).
(g)
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Os valores encontrados para marcação das sondas EUB 338 foram de 290 ± 72
células, ou seja, das espécies do domínio bacteria hibridizadas com esta sonda que serve
como controle para verificar a eficiência da técnica FISH, tendo correlação positiva com a
atividade metabólica, e como indicador fisiológico das células no interior do FBAS.
Para a marcação das sondas NSM 156, foram verificados valores de 122 ± 63 células,
representando a presença de bactérias Nitrosomonas spp. e Nitrosococcus mobilis,
responsáveis pelo processo de nitrificação, comprovando a presença destes micro-organismos
na etapa da nitrificação no FBAS.
Para a sonda NSO 190, que representa o grupo das bactérias oxidadoras de amônia da
subclasse beta-proteobactéria, foram verificados valores de 23 ± 10. Evidenciando o processo
de nitrificação
A sonda de especificidade NON338, não foi computada e apresentada na Tabela 16,
pois é de controle negativo que apresenta uma sequência não compatível com qualquer grupo
de bactéria, sendo empregada para avaliar a eficiência da hibridização, sobretudo foi
verificada a imagem com as células hidridadas.
As sondas NIT3 e NTSPA662, representam as bactérias oxidadoras de nitrito (NOB)
sendo as bactérias do grupo Nitrobacter e Nitrospira, não foram visualizadas durante o
período do experimento por possíveis erros laboratoriais, ou até mesmo, por falha da
metodologia utilizada.
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6. Conclusão
De acordo com os resultados obtidos, para avaliação do comportamento de um FBAS
no pós-tratamento de um reator RALF, pode-se concluir que:


O desempenho do sistema FBAS como pós-tratamento do reator RALF na remoção de
matéria orgânica foi satisfatório, produzindo efluente final com DQO de
95 mgDQO L-1, inferior ao recomendado na legislação do estado do Paraná (CEMA
007/2009).



O FBAS utilizado no pós-tratamento do RALF, mostrou bom desempenho no
processo de nitrificação, com eficiência de remoção para nitrogênio amoniacal de
42 %, atendendo ao disposto na resolução CONAMA nº 430/2011, que é de
20 mg.L-1.



Confirmando o processo de nitrificação, pode constatar que a maior parte do
nitrogênio, sob a forma de nitrogênio amoniacal e nitrito, foi convertida em nitrato,
produto final da nitrificação. Com valores de nitrato para o efluente final foi de
8 mgNO3 L-1 a 13 mgNO3 L-1, com valor médio de 10 mgNO3 L-1, de acordo com a
Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde.



O FBAS produziu efluente final com baixas concentrações de Sólidos Suspensos
Totais (2 mg.L-1), mostrando bom desempenho na remoção de sólidos. Porém foi
observada a necessidade de descarte de lodo periódico no decantador secundário,
principalmente quando ocorre algum problema operacional na centrífuga da unidade
de tratamento de efluentes.



A aplicação de COV de 2,31 KgDQO/m3.d contribuiu para estabilização de maior
número de bactérias oxidadoras de amônia (AOB).



A técnica FISH foi um auxílio na detecção de micro-organismos da comunidade
nitrificante. Foi verificada a presença de bactérias do gênero Nitrosomonas spp. e
Nitrosococcus mobilis, responsáveis pelo processo de nitrificação pela análise
microbiológica do FISH. Porém não foi verificada a presença de bactérias oxidadoras
de nitrito (NOB), do gênero Nitrobacter e Nitrospira. Por possíveis falhas
laboratoriais, falha de metodologia e pela quantidade de lodo que chegava ao sistema,
inibindo a atividade destas espécies.
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Os resultados mostram que a unidade experimental, o FBAS seguido de um
decantador secundário, foi um bom sistema no pós-tratamento de reatores anaeróbios.
Apresentam as vantagens de ser compactos, ter bom desempenho na remoção de matéria
orgânica, sólidos suspensos e nitrogênio amoniacal que atende a legislação ambiental,
verificando boas eficiências no processo de nitrificação.
A técnica FISH foi um auxílio para verificar a presença de microrganismos,
especialmente da comunidade nitrificante.

Recomendações para trabalhos futuros:

As recomendações observadas para melhoria da unidade experimental, em futuros
trabalhos, para que continue a pesquisa são:


Necessidade da instalação de uma caixa de areia antes do taque que alimenta o FBAS,
com o objetivo de reter sólidos, areia e o lodo excedente vindo do RALF;



Controle operacional dos reatores RALF como limpeza periódica da escuma e descarte
do lodo;



Rever o funcionamento da centrífuga da Estação que se encontrava na maioria do
tempo desativada por problemas operacionais.



Diminuir a taxa de aplicação de COV, para aumentar a eficiência de tratamento,
quanto à nitrificação e desnitrificação.



Fazer descarte periódico de lodo no decantador secundário.



Rever os pontos de coleta para determinação da série nitrogenada.



Verificar os problemas e ajustar as soluções para o processo de desnitrificação.



Ajustar a metodologia FISH para verificar as bactérias oxidadoras de nitrato (NOB).
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