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RESUMO 
 

 

Este trabalho avaliou o pós tratamento de Reatores anaeróbios de leito fluidizado (RALF) 

seguido de um Filtro Biológico Aerado Submerso (FBAS) utilizando tampas de garrafas PET 

como meio suporte, com o intuito de verificar o desempenho das tampas como meio suporte 

para o crescimento do biofilme bacteriano e a sua eficácia na remoção de matéria orgânica 

e sólidos dos esgotos sanitários. A necessidade de pós tratamento existe pelo fato de que 

os efluentes de reatores anaeróbios (RALF/UASB), mesmo com uma boa eficiência na 

remoção de matéria orgânica seus efluentes não atende aos padrões estabelecidos pela 

Legislação Ambiental aplicável, assim, o pós-tratamento deste efluente visa completar a 

remoção de matéria orgânica e nutrientes, para que o mesmo atenda aos padrões 

preconizados na Resolução CONAMA 357/2005 e 430/2011. Neste estudo foram 

confeccionados um FBAS com volume útil de 583 L e um Decantador Secundário de 1,56 

m³. O protótipo experimental foi instalado na Estação de Tratamento de Esgotos II-Sul da 

Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR localizado na cidade de Maringá-PR. A 

operação da unidade experimental ocorreu durante 120 dias divididos em 4 regimes 

distintos de 30 dias cada com vazão de alimentação de 240 L/h no primeiro e no quarto 

regime e de 450 L/h no segundo e no terceiro regime, sendo que no terceiro e no quarto 

regime houveram recirculação de lodo. Os quatro regimes de operação apresentaram as 

seguintes taxas de aplicação superficial, respectivamente: DBO (24, 53, 49 e 65 

gDQO/m².d) e DBO (9, 15,15 e 9 DBO/m².d). Foram realizadas análises de pH, alcalinidade 

total, sólidos totais e sedimentáveis, DQO e DBO, onde os resultados dos Regimes de 

Operação 01 e 04 que operaram com menores taxas de aplicação superficial em relação 

aos Regimes 02 e 03 apresentaram os melhores resultados, produzindo efluentes finais com 

as médias de: 106mg/L e 100mg/L (DQO), 37mg/L e 41mg/L (DBO) respectivamente, 

obtendo eficiências de remoção observadas de: 47% e 53% (DQO) e 52% e 47% (DBO) 

mostrando-se compatíveis com a legislação ambiental brasileira. 

 

Palavras-Chave:  Matéria orgânica; Meio suporte; Biofilme; Esgoto sanitário. 
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ABSTRACT 

 

 

This Project evaluated the post treatment of anaerobic reactor (AFBR) followed by aerated 

submerged biological filter (ASBF) using PET bottle caps as through support, in order to 

verify the performance of the caps as a way for the growth of bacterial biofilms and their 

effectiveness in the removal of organic matter and solids in the domestic wastewater. The 

need for post treatment exists because of the fact that the effluents of anaerobic reactors 

(AFBR / UASB), even with a good efficiency in removing organic matter their effluent does 

not meet the standards set by environmental legislation, therefore, the post-treatment of 

effluent aims to complete the removal of organic matter and nutrients, so it can attends to the 

patterns recommended in Resolution CONAMA 357/2005 and 430/2011. In this study were 

built a ASBF, with a useful volume of 583 liters, and a secondary decanter of 1,56 m³. The 

experimental prototype was installed in the Treatment's Station of sewer II-South of the 

Sanitation Company of Paraná – SANEPAR in the city of Maringá-PR.  Four different types 

of experimental operation system were studied, with 30 days each, totaling 120 days, 

considering a feed flow rate of 240 Liters per hour (L/H) in the first and in the fourth 

procedures and 450 L/h in the second and third procedures.  Taking into account that in the 

third and fourth procedures there was sludge circulation. The four operation procedures 

showed the following surface application rates, respectively DBO (24, 53, 49 e 65 

gDQO/m².d) and DBO (9, 15,15 e 9 DBO/m².d). The following analyses were made: pH, total 

alkalinity, total solids and settling, DQO and DBO, where the results of the procedures 01 

and 04, which operated with lower rates of surface application in relation to procedures 02 

and 03, showed the best results, producing final effluents with average: 106mg/L and 

100mh/L (DQO), 37mg/L and 41mg/L (DBO) respectively, achieving removal efficiencies 

observed of: 47% and 53% (DQO) and 52% and 47% (DBO) proving to be compatible with 

the Brazilian environmental legislation. 

 

 

Key-Words: Organic matter; through support; Biofilm; sanitary sewer. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A crescente complexidade das cidades tem exigido instrumentos de gestão que consideram 

a influência dos agentes de desenvolvimento e o peso dos movimentos sociais e ambientais, 

associados a maior transparência nos processos de planejamento. 

O desenvolvimento e planejamento da infra-estrutura urbana têm sido realizados de forma 

não adequada, o que tem provocado impactos significativos na qualidade de vida da 

população. A ausência de tratamento e a disposição inadequada dos esgotos sanitários são 

umas das principais causas da deterioração dos recursos naturais  e um dos principais 

veículos de doenças a população. A geração dos esgoto sanitários representa, cada vez 

mais, um problema no gerenciamento das cidades, tento em vista o crescimento 

desordenado e o baixo nível de recursos destinado ao setor de saneamento.  

O déficit na área de tratamento de esgotos sanitários, já observado há décadas, é resultado 

de uma política inadequada de investimentos em saúde e saneamento. A falta de seriedade 

e abandono do setor leva a perda das condições de funcionamento das poucas estações de 

tratamento existentes, seja pelo sucateamento, ou pela ausência de implantação de novas 

estações de tratamento, e das poucas implantadas muitas têm sido  superadas pelo próprio 

crescimento vegetativo da população, aliado à tendência de urbanização (SPERLING & 

CHERNICHARO, 1996). 

Para desenvolver soluções adequadas e viáveis, dentro da realidade sócio-econômica das 

cidades brasileiras, são necessários estudos que permitam avaliação adequada dos 

diferentes impactos envolvidos e quais as melhores formas de solucionar os problemas de 

esgotamento e tratamento de esgotos sanitários. 

Conforme Lettinga (1995),entende-se que a condição brasileira impõe aos sistemas de 

tratamento algumas características indispensáveis, tais como: baixo custo de implantação e 

operação, baixo requisito de energia, simplicidade operacional, baixo requisito de área, 

baixa produção de lodo e eficiência adequada para atendimento às normas ambientais. 

Portanto, a utilização dos processos anaeróbios no tratamento de esgotos sanitários se 

intensificou face ao baixo custo operacional em relação aos processos aeróbios (ROLÔ, 

2003). Outro fator que potencializa a utilização desses processos são as condições 

climáticas no Brasil, particularmente tratando-se dos reatores Upflow Anaerobic Sludge 

Blanket (UASB). No entanto, os reatores anaeróbios na maioria das vezes produzem 
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efluentes que não satisfazem os padrões estabelecidos pelas legislações ambientais 

brasileiras, portanto, torna-se de grande importância o pós-tratamento dos efluentes dos 

reatores anaeróbios. 

A inserção desta etapa no sistema de tratamento visa melhoria da qualidade do efluente 

final, com baixas concentrações de microrganismos, matéria orgânica e nutrientes, 

minimizando assim, danos sócio-ambientais relacionados aos despejos de esgotos de foma 

irregular. 

Neste sentido, este trabalho, objetiva estudar sistemas compactos, de baixo custo de 

implantação e operação simplificada, pretendendo testar e avaliar a eficiência de um 

sistema anaeróbio e aeróbio, em escala reduzida, composto por um reator UASB seguido de 

filtro biológico aerado submerso, utilizando como meio suporte tampas de garrafas PET. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

A pesquisa teve como objetivo, a construção e avaliação do desempenho de um filtro 

biológico aerado submerso em escala piloto, utilizando material alternativo como meio 

suporte, no pós-tratamento do efluente proveniente do Reator Anaeróbio de Lodos 

Fluidizado (RALF) na remoção dos poluentes orgânicos. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Avaliar o desempenho da unidade de filtração biológica aeróbia em relação à remoção de 

matéria orgânica e sólidos; 

• Avaliar o desempenho da unidade de filtração biológica aeróbia quando exposta a 

diferentes choques de cargas; 

• Analisar a tampa de garrafa PET como meio suporte para a fixação do biofilme bacteriano, 

verificando seu comportamento no processo unitário; 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 SANEAMENTO: UM DESAFIO DA ENGENHARIA URBANA  

3.1.1  Degradação ambiental 

As atividades desenvolvidas pelo ser humano refletem em algum tipo de impacto ao 

ambiente, podendo ser positivo ou negativo. Mas desde que o homem se tornou parte 

dominante do sistema, estes impactos vão a sentido contrário ao equilíbrio do sistema, ou 

seja, os impactos são negativos. 

Segundo Moraes & Jordão (2002), o homem esbanja energia e desestabiliza as condições 

de equilíbrio pelo aumento de sua densidade populacional, além da capacidade de 

tolerância da natureza e de suas exigências individuais. Com isso, há geração de resíduos 

em quantidades maiores a que o ambiente consegue assimilar e reciclar naturalmente. 

White & Rasmussem (1998) citado por Moraes & Jordão (2002) comentaram que a maior 

parte da água que é retirada não é atualmente consumida e retorna a sua fonte sem 

qualquer alteração significativa na qualidade. O problema é que como a água é um solvente, 

é freqüentemente utilizada para transportar produtos residuais para longe do local de 

produção e descarga, assim, muitos acreditam estar desaparecendo com um problema. 

Infelizmente, os produtos residuais transportados são freqüentemente tóxicos, e sua 

presença pode degradar seriamente o ambiente do rio, lago ou qualquer corpo hídrico 

receptor (WHITE & RASMUSSEM,1998). 

Verifica-se com isso, redução da qualidade da água doce natural. Os problemas são 

rapidamente agravados em países tropicais, onde os custos do tratamento de águas 

poluídas têm compartilhado os fundos de financiamento de infra-estrutura com outras 

atividades mais urgentes. 

 

3.1.2  A importância do tratamento de esgotos na qualidade sócio-ambiental urbana 

O processo de urbanização das cidades brasileiras deu-se no início do século XX, as 

cidades eram vistas como possibilidade de avanço a modernidade para as pessoas 

migradas do campo. Segundo Vaz (2009), junto com as cidades veio a desigualdade sócio-

espacial, verificada mais nitidamente com a expansão das periferias urbanas, que por 

configurar regiões de pobreza expressam a segregação espacial e ambiental (MARICATO, 

2003). Com a ocupação desordenada e sem planejamento, estas áreas em suas maiorias 
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são desprovidas de infra-estrutura básica como distribuição de água tratada, coleta e 

tratamento de esgoto e energia elétrica, que segundo Pereira (2003) estão diretamente 

relacionados com a preservação do meio físico e com a saúde da população. 

De acordo com Villaça (2001) citado por Ferreira (2006), essa distribuição do espaço atuou 

como um mecanismo de exclusão, dado pelo padrão de segregação do centro e periferia, 

em que o primeiro é dotado da maioria dos serviços urbanos públicos e privados onde estão 

localizadas as classes de mais alta renda e o segundo mais distante e subequipado, é 

ocupado predominantemente pelos de renda reduzida. 

Ainda segundo Pereira (2003), a implantação e operação dos sistemas de saneamento são 

formas de assegurar aquilo que está previsto na Constituição do país, que assegura no 

artigo 5º que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. O Artigo 

225° ainda complementa: 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988). 

Vaz (2009) afirmou que a interação entre os aspectos do meio físico, do meio biótico e os 

elementos socioeconômicos caminham juntos com a qualidade ambiental, que necessita, 

dentre outras coisas, de técnicas e práticas de saneamento que envolvam as diferentes 

esferas do governo e agentes sociais. A ausência de infraestrutura sanitária contribui para a 

contaminação do meio e para a disseminação de doenças, que interfere na qualidade de 

vida das pessoas. Sendo assim, o saneamento ambiental é de suma importância para a 

melhoria da saúde pública e na redução de gastos hospitalares. 

 

3.1.3  Saneamento no Brasil 

A falta de tratamento de esgotos sanitários está entre os principais problemas sanitários e 

sociais do Brasil, principalmente da população mais carente da sociedade e que residem 

nas periferias urbanas, onde faltam investimentos e compromissos por parte dos 

governantes. 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios realizada pelo IBGE no ano 

de 2007, 26,4% dos domicílios brasileiros não possuíam acesso a rede coletora de esgotos 

ou fossa séptica, isso significa que um em cada quatro domicílios lançam seus esgotos de 

forma irregular ou deixam seus dejetos a céu aberto (IBGE,2007). 
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A ausência de saneamento expõe a população a diversos tipo de doenças correlacionadas à 

veiculação hídrica, isto ocorre pelo despejo inadequado de esgotos in natura em valas, 

córregos e rios. Além da contaminação pelo contato indireto com o esgoto, como por 

exemplo, a água contaminada. O esgoto a céu aberto atrai insetos e animais transmissores 

de doenças. De acordo com Benenson (1985), algumas doenças que podem estar 

relacionadas à ausência de tratamento dos esgotos são disenteria bacilar, cólera, 

leptospirose, salmonelose, febre tifóide, disenteria amebiana, giardíase, hepatite, 

gastroenterite e poliomielite. 

Em junho de 2007, dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelaram que a falta 

de água tratada e de redes coletoras de esgoto tiram a vida de 15 mil brasileiros por ano. 

Um número preocupante para os brasileiros, que tem 22% da sua população total vivendo 

abaixo da linha da pobreza. 

Além de afetarem a segurança e bem estar da população, o descaso com o tratamento e o 

lançamento de esgotos sanitários contribui também para a degradação do ambiente, daí a 

necessidade de promover o tratamento das águas residuárias antes de seu lançamento em 

corpos hídricos receptores. 

A Resolução CONAMA n°357 (2005), que substitui a CONAMA  n° 20 (1986), dispõem sobre 

os aspectos legais ligados aos tratamentos de esgotos, que classifica as águas doces, 

salobras e salinas do território nacional, de acordo com seus usos preponderantes, 

considerando o nível de qualidade que o corpo d’água deve possuir para atender às 

necessidades da comunidade. Dentre esses usos, a Resolução destaca abastecimento 

doméstico,  preservação do equilíbrio e proteção das comunidades aquáticas, recreação de 

contato primário, irrigação, aqüicultura, dessedentação de animais, navegação e harmonia 

paisagística. Por fim na mesma resolução, é definidos que os efluentes de qualquer fonte 

poluidora somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos d’água desde 

que atendam aos padrões de qualidade e não confiram ao corpo receptor características em 

desacordo com seu enquadramento. 

No ano de 2008, a Resolução CONAMA n° 397 alterou o i nciso II do § 4º e a Tabela X do § 

5°, ambos do art.34 da Resolução CONAMA n° 357, altera ndo para 20 mg/L de nitrogênio 

amoniacal o padrão de lançamento para estações de tratamento de esgotos. 

No ano de 2011, a Resolução CONAMA n° 430, complemento u e alterou parcialmente a 

Resolução CONAMA n° 357/2005, regulamentando o padrão  de lançamentos de efluentes 

de Sistema de Tratamento de Esgotos Sanitários para  máximo de 120 mgDBO/L, sendo 

que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de efluente de sistema de 
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tratamento com eficiência de remoção mínima de 60% de DBO, ou mediante estudo de 

autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do enquadramento do 

corpo receptor.  

 

3.2 PRINCIPAIS PROCESSOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

De acordo com Jordão & Pessôa (1975), os processos de tratamento dos esgotos são 

formados por uma série de operações unitárias, empregadas para remoção de substâncias 

indesejáveis ou transformação destas substâncias em outras, de forma aceitável. 

Os processos de tratamento podem ser classificados em processos físicos, químicos e 

biológicos. 

 

3.3  PROCESSOS FÍSICOS 

Basicamente são os processos que fazem a separação de fases distintas (sólido/líquido), 

sobretudo aplicáveis a substâncias em suspensão ou com diferentes densidades nos 

esgotos. 

Os processos mais comumente utilizados são: 

a) Gradeamento: neste processo são utilizadas grades mecânicas ou de limpeza manual 

com espaçamento entre as barras variando de acordo com as características dos sólidos 

em que se objetiva remover, que são sólidos grosseiros capazes de causar entupimento 

e danos às tubulações e as unidades de tratamento subsequentes. 

b) Peneiramento: neste processo são utilizadas peneiras mecânicas ou de limpeza manual 

com espaçamento entre suas barras variando de acordo com as características dos 

sólidos que se objetiva remover. Neste processo objetiva-se remover sólidos 

normalmente com diâmetros superiores a 1 mm, capazes de causar entupimentos nas 

tubulações. 

c) Separação de óleos e gorduras: este processo ocorre por diferença de gravidade, sendo 

normalmente as frações oleosas mais leves coletadas na superfície. No caso de óleo ou 

borras oleosas mais densas que a água, esses sedimentam e são removidos por limpeza 

de fundo do tanque. 



22 

d) Sedimentação: este processo também se dá por diferença de gravidade, onde a 

velocidade do líquido na unidade de sedimentação é baixa e a partícula atinge o fundo, 

sendo removida da unidade por limpeza de fundo. 

e) Flotação: este processo ocorre em um tanque de flotação onde é ejetado ar e por 

diferença de densidade as partículas acumulam-se na lâmina do líquido. Processo 

aplicado a efluentes com particularidades como aqueles com elevados teores de óleos e 

graxas. A remoção do material flotado é feita por raspagem superficial. 

Incluem-se também os processos capazes de remover a matéria orgânica e inorgânica em 

suspensão coloidal e eliminar a presença de microrganismos, citam-se como tais: 

a) Processos de filtração em areia ou carvão ativado; 

b) Processos de filtração em membranas (micro filtração e ultrafiltração); 

Ambos os processos ocorrem pela passagem da mistura sólido – líquido através de um 

meio poroso denominado filtro, que retém os sólidos em suspensão conforme for permitida a 

passagem da fase líquida. 

Os processos físicos também podem ser utilizados com a finalidade de desinfecção, como 

por exemplo, a radiação ultravioleta. 

 

3.3.1  Processos químicos 

São os processos que necessitam a adição de produtos químicos no tratamento. Raramente 

no tratamento de esgoto doméstico são dosados produtos químicos, geralmente utiliza-se os 

processos físicos e biológicos, se estes processos não forem suficientes para obtenção da 

qualidade desejada pode ser necessário adotar processos químicos.  

Jordão e Pessôa (1995) apontaram os processos químicos mais comumente adotados no 

tratamento de esgotos como: floculação, precipitação química, elutriação, oxidação química, 

cloração e correção do pH.  

 

3.3.2  Processos biológicos 

Segundo Von Sperling (1996), o tratamento biológico ocorre por mecanismos biológicos, 

reproduzindo os processos naturais que ocorrem no corpo receptor após o lançamento da 

carga poluidora, convertendo a matéria orgânica em produtos mineralizados e inertes. Desta 
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forma, o que ocorre em uma estação de tratamento de esgotos são os mesmos processos 

naturais, com tempo reduzido pelo aumento da velocidade das reações.  

Os principais processos de tratamento biológicos de esgotos sanitários e suas respectivas 

variantes, segundo Sperling (1996) são: 

a) Lagoas de Estabilização 

i) Lagoa Facultativa; 

ii) Lagoa Anaeróbia seguida de Lagoa Facultativa; 

iii) Lagoa Aerada Facultativa; 

iv) Lagoa Aerada de Mistura Completa seguida de Lagoa de Decantação. 

b) Lodos Ativados 

i) Convencional; 

ii) Aeração Prolongada; 

iii) Seqüencial em Batelada. 

c) Sistemas Aeróbios com Biofilmes 

i) Filtros Biológicos; 

ii) Biofiltro Aerado Submerso; 

iii) Biodiscos. 

d) Sistemas Anaeróbios 

i) Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB); 

 ii) Filtro Anaeróbio; 

e) Sistemas de Disposição no Solo com: 

 i) Infiltração Lenta; 

 ii) Infiltração Rápida; 

 iii) Infiltração subsuperficial; 

 iv) Escoamento Superficial. 



24 

3.3.2.1 Processo Anaeróbio 

O processo de digestão anaeróbia caracteriza-se pela estabilização da matéria orgânica em 

ambiente livre de oxigênio molecular. Este processo representa um sistema ecológico 

balanceado, no qual cada microrganismo tem uma função essencial (METCALF & EDDY, 

1995). Inúmeras espécies microbianas interagem no processo, direta e indiretamente, e 

competem por substratos, na ausência de oxigênio.  As etapas no processo de digestão 

anaeróbia podem ser descritas como: 

Primeira etapa: Polímeros orgânicos (proteínas, carboidratos e lipídeos) são hidrolisados, 

por microrganismos hidrolíticos e fermentativos, formando monômeros como açúcares, 

ácidos orgânicos e aminoácidos. 

Segunda etapa: Bactérias acidogênicas fermentam monômeros orgânicos, por exemplo, 

aminoácidos, em açúcares, ácidos graxos de cadeia longa e etanol. 

Terceira Etapa: Bactérias acidogênicas oxidam ácidos graxos e álcool. 

Quarta Etapa: Bactérias acidogências oxidam produtos intermediários, por exemplo, ácidos 

voláteis, exceto acetato. 

Quinta Etapa: Acetato é convertido em metano. 

Sexta Etapa: Hidrogênio é convertido em metano. 

A variação de parâmetros como pH e temperatura no meio influencia diretamente o 

crescimento bacteriano, pois seus diferentes grupos exigem características distintas em seu 

desenvolvimento. A Tabela 1 mostra estas principais características: 

Tabela 1 - Principais características das bactérias  anaeróbias 

Parâmetro  Metanogênicas  Acidogê nicas e acetog ênicas  
Taxa de crescimento Lenta Alta 

pH Alta sensibilidade Baixa sensibilidade 
Temperatura Alta sensibilidade Sensibilidade moderada 

Agentes tóxicos Alta sensibilidade Sensibilidade moderada 
Ácidos voláteis Alta sensibilidade Baixa sensibilidade 
Potencial redox Alta sensibilidade Baixa sensibilidade 

Fonte: LUDUVICE (2001) citado por CHAGAS (2006) 

Existem ainda substâncias como detergentes aniônicos não biodegradáveis, agentes 

oxidandantes e cátions inorgânicos que inibem o metabolismo destas bactérias, que 

dependendo de suas concentrações, podem inibir o processo. 
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3.4 REATORES UASB 

Segundo Chagas (2006), o reator UASB, traduzido como reator anaeróbio de fluxo 

ascendente e manta de lodo foi desenvolvido na década de 1970 na Universidade 

Wageningen - Holanda por Lettinga e seus colaboradores. O reator é uma unidade de fluxo 

ascendente que possibilita o transporte do efluente através de uma região que apresenta 

elevada concentração de microrganismos anaeróbios. Devido às características hidráulicas, 

esse reator oferece condições para que grande quantidade de lodo biológico fique retida em 

seu interior. Como o reator dispensa material suporte, os microrganismos fixam por meio de 

auto adesão, formando flocos ou grânulos densos suspensos, que se arranjam em camadas 

de lodo no fundo do reator. Com a ausência de meio suporte, a sedimentação de sólidos é 

feita através de um dispositivo denominado separador trifásico, no qual as frações, líquidas, 

sólidas e gasosas se separam. Este dispositivo é de fundamental importância, pois é 

responsável pelo retorno do lodo ao fundo e consequentemente pela garantia do alto tempo 

de detenção celular do processo. 

 

3.5 PROCESSOS COM BIOFILMES NO TRATAMENTO DE ESGOTOS. 

Os processos de reatores com formação de biofilme apresentam a vantagem de que uma 

elevada concentração de biomassa pode ser retida em um reator por elevados períodos de 

tempo (NASCENTES, 2004). Os Filtros Biológicos Aerados Submersos são utilizados no 

tratamento de esgotos a mais de 50 anos, inicialmente utilizava-se pedras, ripas de madeira 

e material cerâmico como materiais de enchimento. 

Para Rolô (2003) citado por Chagas (2006), nos últimos anos, os processos por biofilme 

desenvolveram-se rapidamente, com o uso de uma diversidade de materiais para o meio 

suporte principalmente os de origem sintética.  

A tendência para um futuro próximo nos grandes centros urbanos é a modernização dos 

processos de tratamento, com ETE’s compactas, com baixo impacto ambiental (incluindo 

reduzida emissão de odores, ruídos e baixo impacto visual) além de apresentar operação 

estável, com alta capacidade de tratamento e boa eficiência na remoção de matéria 

orgânica e nutrientes, e, baixa produção de lodo. Para CHAGAS (2006), ETE’s que 

utilizarem reatores com biofilmes de última geração poderão atender a estes requisitos. 

 



26 

3.5.1  Formação estrutural e comportamento do biofi lme 

A fixação dos microrganismos à superfície do meio suporte dando inicio a formação do 

biofilme, é influenciada pela rugosidade do material. No biofilme, os compostos necessários 

para o desenvolvimento bacteriano como matéria orgânica, oxigênio e micronutrientes, são 

adsorvidos à superfície (NASCENTES,2004). Após a aderência, eles são transportado no 

biofilme por difusão, onde são metabolizados pela população de microrganismos, composta 

de: bactérias, protozoários, algas, fungos, vermes. 

No biofilme apenas moléculas pequenas conseguem se difundir, sólidos de natureza 

coloidal ou suspensa necessitam ser hidrolisados. Os produtos finais do metabolismo são 

transportados em direção à fase líquida, indo em sentido contrário ao da direção das 

substâncias adsorvidas e difundidas (IWAI & KITAO, 1994). Chernicharo et al. (2001) 

citaram as principais etapas envolvidas nas conversões biológicas: 

• Transferência do oxigênio para fase gasosa para o meio líquido; 

• Transferência do oxigênio, do nitrogênio amoniacal e do nitrato da fase líquida para o 

suporte de gel; 

• Transferência dentro do suporte do oxigênio, do nitrogênio, do nitrogênio amoniacal e do 

nitrito; 

• Transferência do produto intermediário (nitrito) e do produto final (nitrato) para o meio 

líquido.  

A Figura 1 ilustra as trocas realizadas pelo biofilme. 

 

Figura 1 - Representação esquemática do biofilme 

Fonte: adaptado de IWAI & KITAO (1994) citado por N ASCENTES (2004) 
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A velocidade de transferência de oxigênio para as células é o fator limitante que determina a 

velocidade de conversão biológica. À medida em que penetra no biofilme, o oxigênio vai 

sendo consumido até atingir valores que definem condições anóxicas ou anaeróbias, assim 

pode-se existir uma camada externa com oxigênio, outra interna desprovida de oxigênio e 

outra camada intermediária, onde se desenvolvem condições anóxicas capaz de promover a 

redução de nitratos. 

A matéria orgânica presente no esgoto será digerida pela população de microrganismos 

presentes no biofilme formado sobre o meio suporte. A camada do biofilme aumenta a 

medida em que os microrganismos crescem, e o oxigênio disponível é consumido antes que 

possa penetrar e atingir uma profundidade maior desta camada, formando um ambiente 

anaeróbio perto da superfície do meio suporte. Com a espessura do biofilme crescendo, 

toda a matéria orgânica é consumida antes de chegar ao seu interior, assim os 

microrganismos que estão perto do meio suporte não tem nenhuma fonte externa de matéria 

orgânica, criando, assim, uma fase endógena de crescimento e perdem sua habilidade de 

aderência. O líquido, então, arrasta esta camada biológica desprendida, para que outra 

possa se formar. Nascentes (2004) explicou que esta perda de biomassa é basicamente 

uma função do carregamento hidráulico no filtro e ajuda a selecionar os microrganismos e 

manter no interior do reator os de maior capacidade metabólica. As placas de 

microrganismos desprendidas do meio suporte são separadas da fase líquida no decantador 

secundário, formando o chamado lodo secundário. A Figura 2 ilustra a evolução do biofilme 

sobre o meio suporte. 

 

Figura 2 - Evolução do biofilme sobre o meio suport e 

Fonte: adaptado de IWAI & KITAO (1994) citado por N ASCENTES (2004) 
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Conforme descrito por Imhoff (1985), a recirculação do efluente fornece ao afluente certa 

quantidade de nitratos, oxigênio dissolvido, organismos vivos e enzimas, rejuvenesce o 

esgoto bruto, eleva o pH, reduz o mau cheiro, estimula o tratamento e aumenta a eficiência 

da ação das camadas inferiores do filtro. 

 

3.6  PÓS-TRATAMENTO DE REATORES ANAERÓBIOS  

Existe uma tendência no uso de reatores anaeróbios como tratamento principal dos esgotos 

sanitários, devido ao baixo custo de operação e manutenção, baixo consumo de energia, 

baixa produção de lodo, dentre outros. No entanto, os reatores anaeróbios na maioria das 

vezes produzem efluentes que não satisfazem os padrões estabelecidos pelas legislações 

ambientais brasileiras, com isso, há necessidade de realizar pós-tratamento destes 

efluentes como forma de adequá-los aos limites estabelecidos nas resoluções. Desta forma 

o pós-tratamento objetiva suprir as deficiências do sistema anaeróbio, complementando a 

remoção de matéria orgânica, nutrientes e organismos patogênicos quando isto se fizer 

necessário (CHERNICHARO et al., 2001). 

A combinação de processos anaeróbios seguidos de processos aeróbios vem se mostrando 

uma opção eficaz em diversos estudos, onde se pode reduzir ainda mais os custos de 

implantação e operação desses sistemas. 

Chagas (2006) ressaltou a importância desse tipo de configuração de sistema, pois pode 

funcionar como alternativa em casos de estações de tratamento com capacidade esgotada, 

ou em casos que se deseja reduzir os custos operacionais. 

Segundo Chernicharo et  al. (2001), existem diversas configurações hibridas, que utilizam 

um reator UASB como a primeira fase do tratamento. Os principais processos unitários de 

pós-tratamento estão a seguir: 

• Filtro biológico percolador; 

• Filtro biológico aerado submerso; 

• Biofiltro aerado submerso, com material de enchimento granular; 

• Lodos ativados; 

• Filtros anaeróbios; 

• Reator anaeróbio de leito expandido; 
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• Lagoa de sedimentação; 

• Lagoa facultativa, Lagoa de maturação; 

• Tratamento físico-químico  

• Tratamento físico-químico com flotação; 

• Aplicação no solo. 

 

3.7  FILTRO BIOLÓGICO AERADO SUBMERSO (FBAS) 

Os FBAS é um reatore constituído por um tanque preenchido com um material poroso e 

inerte mantido sob total imersão, no qual esgotos sanitários e ar fluem permanentemente. 

Segundo Chernicharo et al. (2001), os FBAS são reatores trifásicos compostos por fase 

sólida, líquida e gasosa. A fase sólida é constituída pelo meio suporte e pelas colônias de 

microrganismos desenvolvidas, chamadas de biofilme. A fase líquida é composta pelo 

líquido em fluxo contínuo através do meio poroso. A fase gasosa é originária da aeração 

artificial e pelos gases dos subprodutos da atividade biológica. 

Os FBAS, com meio granulares, realizam remoção de compostos orgânicos solúveis e de 

partículas em suspensão presentes nos esgotos sanitários no mesmo reator. Além de 

servirem de suporte para os microrganismos, o meio suporte serve como um meio filtrante. 

Neste tipo de configuração são necessárias lavagens periódicas do meio suporte para 

eliminar o excesso de biomassa acumulada dentro do FBAS, reduzindo as perdas de cargas 

hidráulicas através do meio. A lavagem é realizada através de diversas descargas 

hidráulicas seqüenciais de ar e água de lavagem. 

Por não possuírem enchimento tipo granular, os FBAS não retem a biomassa em suspensão 

pela ação da filtração e necessitam de decantadores secundários. 

O fluxo de alimentação do FBAS pode ser ascendente ou descente, com distribuição de ar 

através de difusores de ar, instalados na parte inferior desses filtros. 

 

3.7.1  Meio suporte em biofiltros 

São inúmeros os tipos de meios suportes utilizados como recheio de filtros biológicos. 

Tradicionalmente os materiais utilizados são pedregulhos, cascalhos, pedras britadas, 



30 

materiais plásticos e escória de autófonos (JORDÃO & PESSOA, 1995).  Por outro lado, a 

utilização de material sintético intensificou-se no início dos anos 90, gerando novos 

processos com meio flutuante ou estruturado (não granular). Meios compostos por materiais 

tais como poliestireno, polipropileno, poliuretano, cloreto de polivinila (PVC) e plástico, têm 

sido utilizados (CHERNICHARO, ARAÚJO E GONÇALVES, 1996). A Figura 3 apresenta 

diferentes materiais utilizados como meio suporte. 

 

 

Figura 3 - Diferentes tipos de meio suportes utiliza dos em Biofiltros. 

Fonte: SANTOS, 2005. 

 

Para Santos (2005), na escolha de um meio suporte tem que se levar em consideração 

vários aspectos, como: 

• Peso específico do meio suporte, que refere-se principalmente à questão estrutural do 

filtro biológico; 
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• A superfície específica do meio suporte que está relacionada com a área de contato 

entre o líquido e o biofilme formado; 

• O índice de vazios influencia a circulação dos esgotos e do ar, por entre a camada 

suporte, mantendo o ambiente nas condições aeróbias favoráveis ao equilíbrio da cultura 

biológica. 

A Tabela 2 indica para os três diferentes tipos de materiais de meios suporte e as suas 

principais características físicas. 

Tabela 2 - Principais características físicas dos m eios suportes utilizados em filtros 
biológicos percoladores 

Meio Suporte  Área Superficial 

Especifica (m³/m².d) 

Índice de Vazios 

(%) 

Massa Específica  

(kg/m³) 

Pedra brita 50 50 800 a 1400 

Escória de alto forno ~100 ~54 1110 

Plástico 80 a 500 >90 30 a 80 

Fonte: adaptado de JORDÃO & PESSOA citado por SANTO S (2005). 

Atualmente existe uma tendência de verificar o reúso de embalagens já utilizadas para fins 

de enchimento dos reatores. Chagas (2006) utilizou como meio suporte frascos de “Yakult”; 

Nascentes (2004) utilizou embalagens plásticas rejeitadas pela indústria de embalagens 

alimentícias. Lima (2006) utilizou anéis de polietileno. Santos (2005) comparou anéis 

randômicos da marca AMBIO e modular “cross flow” da marca Veolia/TRA. 

 

3.7.2  Critérios e parâmetros para confecção de FBA S 

Os principais parâmetros utilizados para dimensionamento de FBAS estão descritos a 

seguir.  

 

3.7.2.1 Taxa de aplicação de matéria orgânica 

Este parâmetro expressa a quantidade de matéria orgânica diária aplicada ao volume do 

meio suporte no interior do FBAS e é expressa pela relação abaixo: 
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Em que: 

Cv = Carga orgânica volumétrica (KgDBO/m³.dia ou KgDQO/m³.dia)  

Q  = Vazão média afluente (m²/dia) 

S  = concentração do substrato no afluente (kgDBO/m³ ou kgDQO/m³) 

V = Volume ocupado pelo meio suporte no reator (m³) 

 

3.7.2.2 Taxa de aplicação hidráulica superficial 

A medida do volume do afluente aplicado sobre a área da seção transversal do filtro 

biológico aerado submerso por unidade de tempo é expressa pela relação abaixo:  

 

Em que: 

qs =  Taxa de aplicação hidráulica superficial (m³/m².dia)   

Q = Vazão média afluente (m³/dia) 

A= Área da seção transversal do FBAS (m²) 

 

3.7.2.3 Tempo de detenção hidráulica (TDH) 

O TDH representa o tempo médio de permanência das moléculas de água no interior da 

unidade de tratamento alimentado continuamente e é expressa na relação abaixo: 

 
Em que: 

τ = Tempo de detenção hidráulica (min) 
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V = Volume do líquido no reator (m³) 

Q =Vazão média afluente (m³/dia ou m³/h ou m³/min) 

 

3.8  ESTUDOS REALIZADOS  

Nos últimos anos varias pesquisas foram realizadas com o intuito de desenvolver novas 

formas de complementar o tratamento dos reatores anaeróbios.  

Gonçalves, et al. (1998) analisaram o desempenho de um BFAS como pós-tratamento de 

um reator UASB, tratando  esgotos sanitários. O biofiltro em escala reduzida, foi constituído 

de acrílico com 100 mm de diâmetro, altura de 0,8 m, volume de 6,3 L, com meio suporte 

constituído por esferas de poliestireno com 3 mm de diâmetro com superfície especifica de 

1200 m²/m³. Durante os experimentos realizados com o reator UASB operando com tempo 

de detenção hidráulica (TDH) de 6 h, relacionados a um TDH  <11’ no meio granular do 

biofiltro, a eficiência de remoção média em termos de SS, DBO5,20 e DQO, em ambos os 

reatores foram de respectivamente 94%, 96% e 91%. Esses autores, apesar de não 

verificarem significativa remoção de nitrogênio amoniacal, concluíram ser promissora a 

associação UASB+BF para tratamento de esgotos sanitários no Brasil. A Figura 04 ilustra o 

esquema experimental estudado.  

 

Figura 4 - Esquema da associação UASB+BF. 

Fonte: Adaptado GONÇALVES (1998) citado por CARVALH O JUNIOR (2008). 
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Canziani et al. (1999) estudaram o desempenho da combinação de FBAS utilizados para 

conversão de nitrogênio amoniacal de esgoto sanitário. O sistema foi formado por dois 

FBAS conectados em série e intermediados por um decantador, com finalidade de remover 

sólidos suspensos produzidos pelo primeiro biofiltro. O primeiro BF tinha a finalidade de 

remover a fração orgânica carbonácea do esgoto efluente ao sistema, já o segundo BF, 

depois do processo de sedimentação, objetivava a nitrificação. Como material suporte, os 

autores utilizaram esferas de PVC com áreas superficiais de 140 a 230 cm² para o primeiro 

biofiltro e de 230 a 400 cm² para o segundo. A taxa média de nitrificação à 20°C foi 0,84 

gNH4+-N m¯²¯d. Com esta combinação os biofiltros não necessitavam de lavagens 

periódicas dos leitos, consequentemente a configuração operacional foi facilitada.  

Na ETE Belém (SANEPAR) AISSE et al. (2000) elaboraram um estudo de pós-tratamento 

de um reator UASB em um Filtro Biológico percolador (FBP) e um Filtro biológico aerado 

submerso (FBAS), ambos em escala piloto. Na ETE o FBP foi precedido de um tanque de 

pré-aeração ao filtro e seguido de decantador, com o lodo sedimentado sendo encaminhado 

ao fundo do reator UASB. O material de enchimento era constituído por pedras. 

O FBAS foi seguido de um decantador, com lodo biológico aeróbio sedimentado sendo 

encaminhado ao fundo do reator UASB o seu enchimento era de material plástico, tipo 

colméia, com superfície específica superior a 100 m²/m³. A aeração era feita através de 

difusores de ar instalados no fundo da unidade. 

A DQO média dos esgotos sanitários bruto afluente era de 490±160 mg/L. A eficiência dos 

sistemas apresentaram os valores conforme descritos na Tabela 3. 

Tabela 3 - Eficiência de remoção de SST e DQO para os sistemas utilizando FBP e 
FBAS. 

 

Parâmetro 

Eficiência de remoção (%)  

FBP FBAS 

SST 64,3 75,9 

DQO 71,6 78,1 

Fonte: Adaptado de AISSE et al. (2000) citado por C HAGAS (2006). 
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4 MATERIAIS  E MÉTODOS 

4.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SUL-2 (ETE-II-SUL) 

A fase experimental deste estudo foi realizada na Estação de Tratamento de Esgoto II- SUL, 

situada na cidade de Maringá e mantida pela Companhia de Saneamento do Paraná-

SANEPAR, que controla e opera a ETE, além de monitorando periodicamente os resultados 

das análises de eficiência e submeter ao órgão ambiental fiscalizador competente – IAP – 

Instituto Ambiental do Paraná. A ETE II-SUL é responsável pelo tratamento de 34,7% de 

todo o esgoto coletado em Maringá, e é subdividida em três bacias de escoamento, com 

uma ETE em cada uma (Figura 5). 

 

 

Figura 5 - Malha da rede coletora de Maringá. 

Fonte: SANEPAR (2011) 
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A ETE-II-Sul entrou em operação efetiva no ano de 2006 e recebe contribuições tanto de 

efluentes domésticos quanto industriais previamente tratados da região Sul da cidade de 

Maringá. A capacidade de tratamento é de 482 L/s, o que representa uma carga orgânica de 

8.398 KgDBO5/dia. O sistema de tratamento de esgotos sanitários é composto por Reatores 

Anaeróbios de Leito Fluidizado (RALF) seguido por Filtros Biológicos Percoladores de Alta 

Carga e Decantadores Secundários. O tratamento é dividido em níveis: preliminar e 

secundário. Uma planta de situação da unidade da ETE II é apresentada na Figura 06, com 

indicação do local de instalação da planta piloto. 

 

 

Figura 6 - Planta de situação da ETE. 

 

No tratamento primário ocorre remoção de sólidos grosseiros presentes nos esgotos 

sanitários bruto (no gradeamento) e da areia (caixa de areia). O tratamento secundário 

consiste na passagem do esgoto pelos reatores anaeróbio de leito fluidizado (RALF) onde o 

efluente é tratado anaerobicamente e onde é removidos parte dos sólidos em suspensão, 

posteriormente os esgotos são dirigidos para o Filtro Biológico que pela ação de 
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microrganismos específicos aderidos ao meio suporte (brita n°4), ocorre a biodegração 

aeróbia de compostos carbonáceos. Após a degradação biológica, o efluente passa para os 

decantadores secundários, nos quais os sólidos passiveis de sedimentação são removidos e 

o efluente, já tratado, é encaminhado para o corpo d’ água receptor, neste caso o Ribeirão 

Pinguim (Classe 2). O lodo produzido é encaminhado para um sistema de tratamento que 

consiste em Adensador, Centrifuga, Higienização e Desinfecção. A ETE não possui sistema 

para remoção de nitrogênio. 

 

4.2 CONFECÇÃO DO APARATO EXPERIMENTAL  

O estudo proposto é a avaliação de um Filtro Biológico Aerado Submerso (FBAS) com 

material de enchimento constituído de tampas de garrafas tipo PET tratando efluente de 

reatores UASB. A opção para avaliação do sistema proposto baseou-se nos estudos de 

processos de tratamento de esgotos em fase anaeróbia-aeróbia alicerçado principalmente 

nos estudos do PROSAB – Programa de Pesquisas em Saneamento Básico, que manteve a 

rede de pesquisas sobre o tema “Pós-tratamento de efluentes de reatores anaeróbios” 

(Chernicharo et al, 2001). Considerou-se a hipótese de tratar os esgotos por processos 

simplificados, porém eficientes, visando sua possível utilização em comunidades de 

pequeno porte, que é o caso de muitos municípios brasileiros. 

 

4.3 CONSTRUÇÃO DO FILTRO BIOLÓGICO AERADO SUBMERSO (FBAS) 

As características do FBAS são descritas a seguir: 

Material -Flex Glass 

Formato - Prismático 

Largura Seção Transversal - 32 cm 

Comprimento Seção Transversal - 98 cm 

Altura Total - 2,00 m 

Altura útil - 1,86 m 

Borda Livre - 14 cm 

Espessura da Base - 0,8 cm 

Volume útil Total -583 litros 

Volume do Enchimento -480 litros 
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A construção do Biofiltro foi realizada na Tornearia da Universidade Estadual de Maringá e 

considerou-se o modelo desenvolvido por Chagas (2006) como referência de dimensões e 

formato buscando utilizar a menor quantidade de material. Foram empregadas três chapas 

de acrílico medindo 2 m de comprimento por 1 m de largura com 8 mm de espessura. Para 

o melhor aproveitamento das chapas de acrílico, uma destas foi serrada em três partes 

iguais, que passou a ter 2 m de comprimento por 32 cm de largura. Após, uma destas foi 

serrada ao meio para obter duas chapas com 1 m de comprimento por 32 cm de largura 

cada. Adicionalmente foi utilizada outra chapa nas mesmas dimensões desta última, 

totalizando 3 chapas com dimensões de 1m x 32cm. Duas das chapas de 1m x 32cm foram 

perfuradas, formando uma grelha para fixar o material filtrante (Tampas PET) no interior do 

FBAS. A Figura 07 ilustra as modificações feitas nas chapas acrílicas. 

Após as chapas cortadas nas dimensões desejadas foram feitas as furações para a conexão 

das tubulações (Figura 8). 

 

Figura 7 - Modificações realizadas nas chapas acríli cas (a) chapa sem modificações, 
(b) chapa cortada em três partes (c) parte da chapa  cortada em três partes dividida ao 

meio (d) metade da chapa perfurada. 
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Figura 8 - Conexões e tubulações instaladas nas cha pas acrílicas  

 

As chapas foram coladas entre si com clorofórmio e fixadas com cantoneiras de alumínio 

parafusadas, recebendo vedação de silicone para evitar possíveis vazamentos (Figura 09).  

 

 

Figura 9 - a) detalhe da fixação das chapas de acrí lico com cantoneiras de alumínio 
parafusadas. b) vedação das arestas com silicone. 

A Figura 10 ilustra o FBAS, utilizaram-se duas chapas inteiras de 2m x 1m nas laterais 

maiores, duas chapas de 2m x 32cm nas laterais menores, uma chapa de 1m x 32cm no 

fundo e duas chapas perfuradas (Tipo grelha) 1m x 32cm na fixação do material filtrante. 
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Figura 10 – Desenho esquemático - Biofiltro 

 

4.3.1 Funcionamento do FBAS 

A alimentação do FBAS é feita pela base do filtro por uma bomba centrífuga KSB 0,5 Cv, em 

sentido ascendente. O diâmetro da tubulação de entrada é de 50 mm e do efluente na 
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parede oposta a de entrada do reator, onde estão instalados tubulações de 50 mm cada. A 

junção desta tubulação é feita através de um “Y” conectado a um Tê, que por sua vez é 

conectado a um registro tipo esfera para a realização da amostragem do efluente do reator, 

e este registro é conectado a tubulação que alimentará o decantador.  

O suprimento de ar é fornecido por um compressor industrial Chiaperini de 200 L, 

20pés³/min. A  vazão de ar fornecida foi ajustada por uma válvula de pressão na chegada da 

tubulação de alimentação de ar no reator. A distribuição do ar no interior do reator é 

realizada por dois tubos de PVC de ½”, perfurados diametralmente com orifícios de 2 mm de 

diâmetro com espaçamento de 10 cm, instalados horizontalmente abaixo do ponto de 

alimentação de esgoto. 

 

4.3.2  Meio suporte do FBAS 

O material suporte utilizado no biofiltro foi composto de tampas plásticas de garrafas PET 

(politereftalato de Etileno), parte deste material foi adquirido junto às cooperativas de 

reciclagem e parte por coleta em lixeiras, ruas e calçadas. A possibilidade da perda de lodo 

no interior das tampas motivou o corte das mesmas, assim todas as tampas foram cortadas 

manualmente no meio por um conjunto faca e suporte  desenvolvido para este trabalho. 

Após serem cortadas as tampas ficaram com o formato ilustrado na Figura 11. 

 

 

Figura 11 - Detalhe da tampa cortada.  
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Na parte inferior do reator foi instalada a 30 cm do fundo a grade feita em acrílico para fixar 

o material. A altura total do leito fixo é de 1,53m, ocupando com enchimento um volume de 

483 litros. A garantia da imobilização do material de enchimento foi a fixação de outra grade 

idêntica na parte superior do filtro. A figura 12 apresenta o biofiltro com o material de 

enchimento. 

 

Figura 12 - Biofiltro com material de enchimento. 

 

4.4 DECANTADOR SECUNDÁRIO 

O decantador secundário em estudo tem dimensões descritas a seguir: 

Seção transversal - Circular 

Material -Aço 
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Diâmetro - 1,0 m 

Altura Total Decantador - 2,32 cm 

Área Útil - 0,62 m² 

Quantidade de poços (cônico) - uma unidade 

Altura Útil do Poço - 80 cm 

Volume total Decantador - 1,56 m³ 

 

A Figura 13 ilustra o Decantador construído e utilizado. 

 

Figura 13 - Vista em corte do decantador. 

 

Após a elaboração do projeto iniciou-se a construção do decantador. No corpo do 

decantador foram empregas chapas de 3mm, já na estrutura de sustentação foram 

empregados perfis “U” de 3” e 5 mm de espessura. Todas as peças foram unidas através de 

soldas em tornearia terceirizada e após sua construção testado com água para identificar 

possíveis vazamentos. Considerando que o líquido em estudo libera subprodutos corrosivos, 

assim realizou-se o jateamento das peças e pintura Epóxi. 
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A alimentação do decantador é feita pelo efluente do FBAS e dá-se pela parte superior do 

decantador, uma tubulação fixa no centro do decantador garante a inserção do efluente 60 

cm abaixo da lâmina do líquido. A saída do efluente é feita por 10 orifícios de 1” feitos 

diametralmente na parte superior da parede da unidade que escoa o líquido para uma 

canaleta externa instalada em toda a circunferência do decantador. Em sua base foi 

instalada uma tubulação de saída de 75 mm para que possa ser feita a recirculação do lodo 

sedimentado. 

Para evitar a colmatação do lodo nas paredes do decantador, foi instalado um sistema de 

raspagem constituído por cantoneiras de 1” com borrachas adaptadas com objetivo de 

reduzir o atrito do raspador com a parede do decantador. A movimentação do raspador é 

realizada por um motor de ½ CV de potência com ajuste de velocidade realizado por um 

quadro de comando com inversor de frequência. 

 A Figura 14 mostra o decantador já construído e pintado. 

 

Figura 14 - Decantador. 
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4.5 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

4.5.1  Testes preliminares para determinação do índ ice de vazios do meio suporte 

utilizado no FBAS 

Para a realização deste teste foram realizados três ensaios com auxílio de uma caixa de 

vidro com o volume conhecido (Figura 15). Preenchendo com água aferiu-se o volume real. 

Nos três ensaios, preencheu-se o tanque com material de enchimento (Tampas) de forma 

aleatória e não ordenada, preenchendo logo em seguida o recipiente com água, até sua 

capacidade máxima. 

 

 

Figura 15 - Teste do índice de vazios. 

 

Conhecidos os volumes de líquido comportado no recipiente sem o enchimento e com 

enchimento, foi possível determinar o índice de vazios do meio como na relação abaixo: 

 

enchimentosemconhecidolíquidodoVolume

enchimentocomconhecidolíquidodoVolume
VaziosdeÍndice =  
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4.5.2 Testes preliminares para a determinação da ár ea superficial especifica do meio 

suporte do FBAS 

Para esta determinação foram selecionadas 10 (dez) unidades do material utilizado como 

meio suporte e mensurou-se suas dimensões com o auxílio de um paquímetro. Após as 

medições calculou-se a área superficial de uma unidade, resultou em 0,00145 m². As 

dimensões estão apresentadas na Figura 16. 

 

 

Figura 16 - Dimensões do meio suporte (Tampa cortad a ao meio).  

 

A quantidade de tampas utilizadas no enchimento do FBAS foi estipulada por proporção 

através de contagem. Apurou-se então quantas tampas o recipiente de vidro de 30 L 
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comportava e por regra de três calculou-se o número total de tampas utilizadas no FBAS, 

resultando em aproximadamente 84.267 metades de tampas. 

Determinou-se a área superficial especifica do meio suporte através da seguinte relação: 

 

TanquedoVolume

unitáriaáreaxunidadesn
especificaerficialÁrea

..
sup

°
=  

 

4.6  CARACTERIZAÇÃO DO ESGOTO BRUTO 

Na tabela 04 são apresentados os resultados mensais da DBO e da DQO colhidas durante o 

período de abriu a julho de 2010, incluindo a razão entre ambos (r = DQO/ DBO), 

devidamente plotados na Figura 17. 

Tabela 4 - Valores da Demanda Bioquímica de Oxigêni o (DBO) e Demanda Química de 
Oxigênio (DQO) do esgoto proveniente do RALF. 

MÊS DBO DQO r=DQO/DBO 

abr/10 97 272 2,80 

mai/10 216 587 2,72 

jun/10 116 357 3,08 

jul/10 69 226 3,28 

Médias  197 352 2,51 
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Figura 17 - Valores de DBO e DQO na caracterização d o efluente do RALF  

 

Em termos de médias mensais, pode-se verificar que os esgotos podem ser tratados por 

processos biológicos, devido às relações DQO/DBO favoráveis em todos os meses 

analisados, que de acordo com Crites & Tchonoglous (1998) os valores de “r” para esgotos 

sanitários não tratados estão na faixa 1,25 e 3,30, sendo que se superiores a 2,0, indicam 

contribuição industrial. Se os valores forem superiores a 3,0, os despejos podem conter 

componentes tóxicos e haverá dificuldade para adaptação de microrganismos  responsáveis 

pela degradação da matéria orgânica, comprometendo, assim, as condições operacionais 

do tratamento. 

 

4.7 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NA UNIDADE EXPERIMENTAL  

4.7.1  Regimes de operação 

Na Tabela 5 são apresentados os regimes adotados na operação da unidade experimental 

com sua vazão de alimentação e vazão de recirculação.  Estes regimes foram estipulados 

para testar a eficiência do tratamento do FBAS na remoção de matéria orgânica e sólidos 

quando exposto a diferentes choques de carga. 
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Tabela 5 - Regimes de operações propostos. 

  Regimes 

  1 2 3 4 

Vazão de Alimentação (Q) 
(L/h) 

(L/h) (L/h) (L/h) (L/h) 

240 450 450 240 

Recirculação (Qr) 
(L/h) - - 100 100 

Taxa de Aplicação Superficial 
(m³/m².d) 18,36 34,43 42,09 26,02 

TDH (min) no FBAS 146 77,8 64 104 

Duração (d) 30 30 30 30 

 

4.8 COLETAS E ANÁLISES  

A avaliação do sistema em estudo se deu por monitoramento através de análises 

laboratoriais de amostras coletadas nos pontos pré-determinados e citados a seguir: 

P1 - Entrada do FBAS (Efluente RALF)  

P2 - Saída do FBAS 

P3 - Saída do Decantador 

P4 - Recirculação do lodo 

A Tabela 6 apresenta o planejamento e as freqüências semanais das análises. 

Tabela 6 - Planejamento das análises semanais. 

Parâmetro 
analisado 

Frequência Semanais 

Entrada FBAS  Saída 
FBAS 

Saída 
Decantador 

Recirculação do 
Lodo 

DQO 2x 2x 2x - 

DBO 1x 1x 1x - 

ST 2x 2x 2x 2x 

SV 2x 2x 2x 2x 

pH 2x 2x 2x - 

Alcalinidade 2x 2x 2x - 
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4.9 METODOLOGIA ANALÍTICA  

As análises laboratoriais foram realizadas no Laboratório Descentralizado da Unidade 

Regional de Maringá localizado na ETE-SUL mantido pela SANEPAR, onde estas análises 

foram desenvolvidas de acordo com o preconizado no “Standard Methods for Examination of 

Water and Wastewater” (APHA, 2005). 

 

 

4.9.1  Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

O processo baseia-se no fato de que todos os compostos orgânicos, com poucas exceções, 

podem ser oxidados pela ação de agentes oxidantes fortes (dicromato de potássio em 

condições ácidas) transformando-se em dióxido de carbono e água. A digestão das 

amostras para a oxidação da matéria orgânica foi realizada em reator COD - REACTOR 

HACH e a leitura em um espectrofotômetro HACH DR/2010. 

 

4.9.2  Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

A Demanda Bioquímica de Oxigênio é um teste empírico que corresponde a diferença entre 

as concentrações de oxigênio no início e no fim do período de incubação em cinco dias em 

condições específicas do ensaio. A temperatura de incubação é padronizada em 20°C e o 

tempo de incubação em cinco dias. Admite-se que nestas condições 80% da matéria 

orgânica carbonácea já esteja mineralizada e começando a nitrificação.  

O método usado para a determinação de DBO foi o OxiTop, que estima-se como referência 

o valor de DQO, a DBO teórica do 5° dia da amostra a ser analisada. As medições de OD 

são feitas por um sensor instalado no gargalo do frasco âmbar. 

 

4.9.3  Sólidos 

A classificação dos sólidos analisados foram os seguintes: 

Sólidos Sedimentáveis: É um material sedimentado sem suspensão, em um período de 

tempo definido 
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Sólidos Totais:  evaporar amostra homogênea em uma cápsula a peso constante em estufa 

a 103 a 105°C. 

Sólidos Voláteis:  Incinerar os resíduos remanescentes nas cápsulas de ST a uma 

temperatura constante de 550°C. A diferença de peso en tre as duas analises é o sólido 

volátil. 

Neste estudo, a determinação de Sólidos Sedimentáveis foi medida através de Cones 

Imhhof. A determinação de ST e SV foi utilizada estufa de secagem 105°C e forno mufla a 

550°C 

 

4.9.4 pH  

Utilizado o método potenciométrico, com sua leitura feita através de eletrodo seletivo. 

 

4.9.5  Alcalinidade 

O método utilizado foi de titulação com acido sulfúrico (0,02N)  
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5 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

5.1 ÍNDICE DE VAZIOS DO MEIO SUPORTE 

Os resultados obtidos estão apresentados na tabela 7: 

Tabela 7 - Resultados experimentais para a determin ação do índice de vazios do meio 
suporte no FBAS. 

ENSAIO 
Volume de Líquido com 

enchimento 
(L) 

Volume de líquido sem o 
enchimento 

(L) 

Índice de Vazios  
(%) 

1 22,75 30 75,83 

2 22,75 30 75,83 

3 22,8 30 76 

Média 22,76 30 75,89 

 

O valor médio obtido nos três ensaios na equação resultou em índice de vazios da ordem de 

75,89%. Este valor não interferiu no escoamento do líquido e na distribuição do ar no interior 

do reator. Índices de vazios muito baixos podem acarretar na colmatação do lodo no meio 

filtrante que por sua vez prejudica a distribuição de ar dentro do Filtro. Se comparado com 

outros materiais plásticos utilizados como meio filtrantes em filtros biológicos, o índice de 

vazios é inferior a média, sendo esta maior do que 90%. Rolô (2003), utilizando frascos de 

“Yakult” obteve índice de vazios de 97,01% de vazios; Santos (2005) utilizando anéis 

randômicos obteve índice de 95%. Mesmo o resultado obtido pelas tampas sendo inferior a 

média obtida em outros meios suportes, este índice não acarretou em problemas 

operacionais neste estudo. 

Devido à complexidade no manuseio das tampas não foram feitos os mesmos ensaios no 

próprio reator. 

 

5.2 ÁREA SUPERFICIAL ESPECÍFICA DO MEIO SUPORTE 

Os resultados dos ensaios realizados com as tampas estão apresentados abaixo na Tabela 

8. 
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Tabela 8 - Resultados experimentais para determinaç ão da área superficial especifica 
do meio suporte utilizado no FBAS. 

Ensaio Volume do 
Tanque (m³) 

Número de 
peças (un) 

Área superficial 
unitária (m²) 

Área superficial 
específica (m²/m³) 

1 0,03 5234 1,45 x 10¯³ 252,97 

2 0,03 5234 1,45 x 10¯³ 252,97 

3 0,03 5234 1,45 x 10¯³ 252,97 

FBAS 0,483 84267 1,45 x 10¯³ 252,97 

 

A média obtida nos testes foi de 253 m²/m³ para a área superficial do material utilizado como 

meio suporte do FBAS, e a área disponível para aderência dos microrganismos 

proporcionada por esse enchimento é de 244,36 m², que caracteriza grande área para 

fixação da biomassa dentro do reator. Quando comparado com os outros meios suportes as 

tampas tem área superficial específica superior, 106 m²/m³ a mais que os frascos de “Yakult” 

e 173 m²/m³ a mais do que os anéis randômicos. Esta superioridade na área específica da 

tampa está correlacionada ao índice de vazios dentro do FBAS, o formato de “meia lua” 

adotado nas tampas fez com que a distribuição destas no interior do reator fosse mais 

compacta, diminuindo assim, os espaços vazios e aumentando a área superficial com a 

utilização de mais tampas. 

As tampas não foram submetidas a tratamento químico ou físico para o aumento da 

rugosidade superficial ou retirada de substâncias aderidas. 

 

5.3 CONSIDERAÇÕES INICIAIS DE OPERAÇÃO  

A operação da unidade experimental ocorreu durante 120 dias divididos em 4 regimes 

distintos de 30 dias cada (item 4.6), testando o comportamento diante da alteração da carga 

de alimentação e a influência da recirculação de lodo. 

Regime 1: 04 de dezembro de 2010 à 30 de dezembro de 2010; 

Regime 2: 12 de janeiro de 2011 à 12 de fevereiro 2011; 

Regime 3: 02 de março de 2011 à 02 de abril de 2011; 

Regime 4: 06 de abril de 2011 à 07 de maio de 2011. 
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A operação da unidade experimental iniciou-se no dia 14 de setembro de 2010 com uma 

vazão de 257 L/h. Após o início de operação identificaram-se algumas dificuldades como a 

formação de espuma devido ao grande volume de detergente presente no esgoto e a 

aeração promovida no Biofiltro (Figura 18). Outra dificuldade encontrada foi a deformação 

na mangueira de alimentação ocasionando uma redução na área de passagem do efluente 

e sobrecarregando a bomba alimentadora. Para resolver este problema operacional o 

sistema precisou ser parado para realizar a substituição da tubulação. Na sequência o motor 

do compressor e da bomba de alimentação queimaram interrompendo novamente o 

funcionamento da planta piloto e conseqüentemente os experimentos. 

 

Figura 18 - Problemas operacionais (a) Espuma gerad a pela aeração do esgoto. (b) 
Mangueira deformada. 

 

Para o bombeamento do esgoto do poço de inspeção para o FBAS foi adquirida uma bomba 

KSB de 0,5 CV e para a aeração do reator instalou-se uma mangueira de ar dos próprios 

compressores de pistão da SANEPAR instalados na centrifuga de lodo. Este fornecimento 

ficou susceptível a interrupções pelas manutenções ocorridas no sistema de centrifugação 

do lodo, o que comprometeu o fornecimento de ar para a planta piloto. 

 

5.3.1  Primeiro regime de operação 

Resolvidos os problemas operacionais deu-se um novo início na operação da unidade 

experimental no dia 27 de Novembro de 2010, com 240L/h e controlando a vazão de ar para 

garantir concentração de oxigênio dissolvido acima de 2 mgO2/L na saída do FBAS e evitar 

a formação de espuma.  
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Entre a transição do primeiro para o segundo regime de operação no dia 31 de dezembro, 

houve um rompimento da tubulação do sistema de aeração acoplado ao reator, fato este 

ocorrido por um repentino aumento da vazão de ar inserida no reator, havendo assim a 

necessidade de fazer algumas adaptações no sistema de aeração. 

As constantes manutenções de rotinas na própria ETE-SUL, interromperam inúmeras vezes 

o fornecimento de ar pelos compressores e o bombeamento do esgoto. 

 

5.3.2  Segundo regime de operação 

Como descrito no item anterior (5.3.2) houve a necessidade de fazer uma adaptação no 

sistema de dispersão de ar. Com a ruptura do acoplamento na parte inferior do reator optou-

se por fechar o orifício existente ali e realizou-se a abertura de dois orifícios na grelha de 

fixação superior do FB por onde desceu uma tubulação de ½” em “U”, com orifícios de 2mm 

distribuídos uniformemente em sua extremidade inferior. A Figura 19 ilustra as alterações 

realizadas para o andamento dos regimes operacionais subsequentes.    

 

Figura 19 - Adaptação no sistema de aeração. a) ori fícios para a distribuição de ar no 
fundo do FBAS. b) tubulação inserida até a grelha i nferior; c) sistema de aeração em 

funcionamento. 
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5.3.3  Terceiro regime de operação 

Na transição do terceiro para o quarto regime de operação iniciou-se a limpeza dos RALF’s 

da ETE-SUL, esta limpeza objetivou a remoção da escuma formada no interior dos reatores. 

Com esta limpeza os sólidos desprendidos do interior dos RALF’s foram carreados para o 

interior do FBAS ocasionando um colapso no sistema experimental. Realizou-se descarte do 

lodo do sistema e após o término da limpeza dos RALF’s deu-se início ao quarto regime. 

 

5.3.4 Quarto regime de operação  

Na metade deste regime a bomba KSB de 0,5 CV que alimentava o experimento com o 

efluente dos RALF’s queimou, ocasionando uma parada de aproximadamente 40 dias na 

alimentação do filtro biológico, porém manteve-se um ciclo fechado de recirculação de lodo 

e a aeração foi mantida para evitar a perda da biomassa já aderida ao meio suporte, porém 

não foi o suficiente e ocorreu a perda de boa parte desta. No dia 01 de junho uma bomba 

submersa modelo Ferrari de 0,5 CV foi instalada no poço de inspeção e a alimentação do 

experimento restabelecida. Duas semanas após o reinício da operação foi ligada novamente 

a recirculação do lodo para o prosseguimento das análises propostas. Porém houve 

dificuldades em manter a vazão em 240L/h, observou-se que estas oscilações produziram 

vazões de alimentação baixas durante este período. 

 

5.4 CRESCIMENTO DA BIOMASSA  

O crescimento da biomassa no início da operação foi significativa, os microrganismos se 

instalaram nas áreas mais corrugadas, área interna e externa lateral da tampa. Teste com 

tampas inteiras devem ser realizados para comparar a diferença na formação do biofilme 

entre as tampas cortadas e as tampas inteiras. A Figura 20 mostra o biofilme em formação. 
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Figura 20 - Biofilme em formação no meio suporte. 

 

5.5  DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO (DQO) 

Os resultados do Regime 1, Regime 2, Regime 3 e Regime 4 estão apresentados nas 

Tabelas 9, 10, 11 e 12 e Figura 21 respectivamente. 
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Tabela 9 - Resultados de DQO no Regime 1 de operaçã o. 

N
úm

er
o 

A
ná

lis
e 

DATA 

ENTRADA 
FBAS 

SAÍDA 
FBAS 

EFLUENTE 
FINAL 

Carga  
Orgânica  

Taxa Aplic. 
Sup. 

Taxa Rem. 
Sup 

Eficiência de  
remoção (FBAS) 

mgO 2/L KgDQO/d  KgDQO/m².dia  KgDQO/m².dia  (%) 

1 4/12/2010 188 91 87 1083 23 14 52 

2 12/12/2010 144 84 71 829 17 11 42 

3 18/12/2010 270 154 104 1555 32 20 43 

4 23/12/2010 201 107 81 1158 24 15 47 

5 30/12/2010 192 93 81 1106 23 14 52 

 
Média 199 106 85 1146 24 15 47 

 
Máximo 270 154 104 1555 32 20 52 

 
Mínimo 144 84 71 829 17 11 42 

 Desvio 
Padrão 45 28 12 261 5 3 5 
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Tabela 10 - Resultados de DQO no Regime 02 de opera ção. 
N

úm
er

o 
A

ná
lis

e 

DATA 

ENTRADA 
FBAS 

SAÍDA 
FBAS 

EFLUENTE 
FINAL 

Carga  
Orgânica  

Taxa Aplic. 
Sup. 

Taxa Rem. 
Sup 

Eficiência de  
remoção (FBAS)  

mgO 2/L KgDQO/d  KgDQO/m².dia  KgDQO/m².dia  (%) 

1 12/1/2011 192 122 118 2074 43 27 36 

2 15/1/2011 177 121 120 1912 40 25 32 

3 19/1/2011 167 116 98 1804 38 23 31 

4 26/1/2011 183 116 100 1976 41 26 37 

5 29/1/2011 114 70 69 1231 26 16 39 

6 2/2/2011 179 162 150 1933 40 25 9 

7 5/2/2011 184 104 100 1987 41 26 43 

8 10/2/2011 160 82 72 1728 36 22 49 

9 12/2/2011 160 64 53 1728 36 22 60 

 Média 177 116 100 1912 40 25 37 

 Máximo 192 162 150 2074 43 27 60 

 Mínimo 114 64 53 1912 40 25 9 

 Desvio Padrão 23 31 30 1804 38 23 14 
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Tabela 11 - Resultados de DQO no Regime 3 de operaç ão 

N
úm

er
o 

A
ná

lis
e 

DATA 

ENTRADA 
FBAS 

SAÍDA 
FBAS 

EFLUENTE 
FINAL 

Carga  
Orgânica  

Taxa Aplic. 
Sup. 

Taxa Rem. 
Sup 

Eficiência de  
remoção (FBAS)  

mgO 2/L KgDQO/d  KgDQO/m².dia  KgDQO/m².dia  (%) 

1 2/3/2011 200 134 127 2160 45 28 33 

2 5/3/2011 132 94 86 1425,6 29,7 18 29 

3 9/3/2011 123 92 84 1328,4 27,675 17 25 

4 16/3/2011 166 129 98 1792,8 37,35 23 22 

5 19/3/2011 129 104 85 1393,2 29,025 18 19 

6 23/3/2011 204 156 149 2203,2 45,9 28 24 

7 26/3/2011 184 130 109 1987,2 41,4 26 29 

8 30/3/2011 173 122 117 1868,4 38,925 24 29 

 Média 164 120 107 1770 37 23 26 

 Máximo 204 156 149 2203 46 28 33 

 Mínimo 123 92 84 1328 28 17 19 

 Desvio Padrão 32 22 23 349 7 5 5 
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Tabela 12 - Resultados de DQO no Regime 04 de opera ção. 

N
úm

er
o 

A
ná

lis
e 

DATA 

ENTRADA 
FBAS 

SAÍDA 
FBAS 

EFLUENTE 
FINAL 

Carga  
Orgânica 

Taxa Aplic. 
Sup. 

Taxa Rem. 
Sup 

Eficiência de 
remoção (FBAS) 

mgO 2/L KgDQO/d KgDQO/m².dia  KgDQO/m².dia  (%) 

1 13/4/2011 170 77 56 979 20,4 13 55 

2 16/4/2011 206 138 113 1187 24,72 15 33 

3 20/4/2011 170 77 56 979 20,4 13 55 

4 27/4/2011 199 94 133 1146 23,88 15 53 

5 18/6/2011 345 108 104 1987 41,4 26 69 

6 22/6/2011 206 97 99 1187 24,72 15 53 

7 25/6/2011 234 107 107 1348 28,08 17 54 

8 29/6/2011 211 102 103 1215 25,32 16 52 

9 2/7/2011 183 101 99 1054 21,96 14 45 

10 6/7/2011 301 158 119 1734 36,12 22 48 

 Média 218 100 96 1254 26 16 53 

 Máximo 345 138 133 1987 41 26 69 

 Mínimo 170 77 56 979 20 13 33 

 Desvio 
Padrão 56 20 27 321 7 4 10 
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Figura 21 - DQO – Eficiências de Remoção.  

47% 

37% 

26% 

53% 
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Considerando que o FBAS não teve nenhum tipo de inoculação para o seu “start” e que os 

microrganismos presentes no reator se desenvolveram após o início do estudo, sendo que o 

primeiro resultado obtido foi com 07 dias de operação, os resultados obtidos na remoção da 

DQO no Regime 1 foram satisfatórios, apresentando taxa de aplicação superficial média de 

24 gDQO/m².dia, com níveis de remoção variando entre 42% e 52%, obtendo uma média 

para este regime de 47%. Nos regimes 2 e 3 quando aumentou-se a taxas de aplicação 

obteve-se média de 40 gDQO/m².dia e 37 gDQO/m².dia, verificando redução na remoção 

com valores de 37% e 26%, respectivamente. Já no regime 4 com a taxa de aplicação 

novamente reduzida obteve-se média de aplicação de 26 gDQO/m², com a eficiência 

variando de 33% a 69%. 

O sistema mostrou-se altamente dependente da aeração, quando esta era suspensa a 

eficiência no tratamento caia consideravelmente, caso visível no Regime 01 nas análises 

realizadas nos dia 12 de dezembro e no Regime 02 nas análises realizadas no dia 02 de 

fevereiro. 

As coletas para as análises eram realizadas em horários distintos, geralmente às quartas-

feiras entre as 19h e 20h e aos sábados entre as 7h e 8h. Esta proposital distinção objetivou 

verificar possíveis choques de carga orgânica e de sólidos no FBAS, porém estes choques 

de cargas eram absorvidos pelos RALF’s, que por sua vez produziam efluentes de 

características uniformes. 

CHAGAS (2006) estudando um FBAS utilizando como meio suporte frascos de “Yakult” com 

superfície específica de 146,6 m²/m³, tratando efluente de reator UASB, obteve resultados 

de eficiência na remoção de DQO de 65% para uma taxa de 35 gDQO/m².dia, 66% para 

taxa de 40 gDQO/m².dia e 68% para taxa de aplicação orgânica de 16 gDQO/m².dia. 

RÔLO (2003) operando um FBAS utilizando meio suporte plástico como material de 

enchimento, com superfície específica de 147 m²/m³, tratando efluente de reator UASB, 

obteve eficiência na remoção de DQO de 69% para taxa de aplicação de 14 gDQO/m².dia, 

77% para taxa de aplicação orgânica de 21 gDQO/m².dia e 76% para uma taxa de aplicação 

orgânica de 28 gDQO/m².dia. 

RUSTEN (1984) citado por RÔLO (2003), estudando com dois FBAS de 48 litros cada, com 

dois materiais de enchimento distintos (material plástico PLASdek S19 e PLASdeck S12) 

com superfícies específicas de 140 m²/m³ e 230 m²/m³, respectivamente, alimentados com 

esgoto pré-decantado, atingiu eficiências de remoção de DQO de 72% para uma taxa de 
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aplicação orgânica de 11 gDQO/m².dia, 71% para taxas de aplicação orgânica de 

18gDQO/m².dia e 68% para uma taxa de aplicação orgânica de 27 gDQO/m².dia. 

LIMA (2006) estudou entre outros um FBAS utilizando como meio suporte anéis de 

poliestileno, conhecidos como conduíte, tratando efluente de reator UASB , obteve uma 

eficiência de 77% de remoção de DQO. Este tipo de meio suporte utilizado por LIMA (2006) 

é o que mais se assemelha as tampas pet, são corrugados e apresentam diâmetro externo 

de 2,5 cm e interno de 2 cm, é um material inerte, leve e resistente à degradação biológica. 

É importante ressaltar a procedência dos efluentes aqui citados, que apesar de todos serem 

denominados esgotos sanitários, algumas contribuições são distintas. O esgoto utilizado no 

presente estudo recebe contribuições de uma área urbana, onde existem consideradas 

interferências industriais e de escoamento urbano, que refletem diretamente no tratamento, 

diferentemente de outros estudos que testam efluentes universitários, que sofrem menos 

interferências externas além da sazonalidade do período de aula. 

De acordo com Sperling (2005), um sistema de tratamento composto por REATORES 

ANAEROBIOS+FBAS, atinge concentrações médias de DQO no efluente final na faixa de 

60mg/L a 150mg/L, para eficiência global variando de 75% a 88%.Se considerarmos as 

médias na concentração do efluente bruto analisadas pela SANEPAR nos meses de estudo 

e as analises obtidas neste estudo, estimou-se uma eficiência entre 73% a 82% do sistema 

de tratamento composto por RALF+FBAS.  

 

5.6  DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO (DBO) 

Os valores obtidos para a DBO no Regime 1, Regime 2, Regime 3 e Regime 4 estão 

apresentados nas Tabelas 13, 14, 15, 16 e Figuras 22 respectivamente. 
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Tabela 13 - Resultados de DBO no Regime 01 de opera ção. 

N
úm

er
o 

A
ná

lis
e 

DATA 

ENTRADA 
FBAS 

SAÍDA 
FBAS 

EFLUENTE 
FINAL 

Carga  
Orgânica 

Taxa Aplic. 
Sup. 

Taxa Rem. 
Sup 

Eficiência de  
remoção (FBAS)  

mgO 2/L kgDBO/dia  kgDBO/m².dia  kgDBO/m².dia  (%) 

1 4/12/2010 74 29 32 426 9 6 61 

2 12/12/2010 55 27 24 317 7 4 51 

3 18/12/2010 102 56 37 588 12 8 45 

4 23/12/2010 77 41 28 444 9 6 47 

5 30/12/2010 72 32 31 415 9 5 56 

 Média 76 37 30 438 9 6 52 

 
Máximo 102 56 37 588 12 8 61 

 
Mínimo 55 27 24 317 6,6 4 45 

 
Desvio Padrão 17 12 5 97 2 1 6 
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Tabela 14 - Resultados de DBO no Regime 02 de opera ção. 

N
úm

er
o 

A
ná

lis
e 

DATA 

ENTRADA 
FBAS 

SAÍDA 
FBAS 

EFLUENTE 
FINAL 

Carga  
Orgânica 

Taxa Aplic. 
Sup. 

Taxa Rem. 
Sup 

Eficiência de  
remoção (FBAS)  

mgO 2/L kgDBO/dia  kgDBO/m².dia  kgDBO/m².dia  (%) 

1 12/1/2011 73 45 43 788 16 10 38 

2 19/1/2011 67 39 33 724 15 9 42 

3 26/1/2011 66 51 55 709 15 9 22 

4 2/2/2011 71 60 26 767 16 10 15 

5 10/2/2011 53 23 22 572 12 7 57 

 Média 66 44 36 712 15 9 35 

 Máximo 73 60 55 788 16 10 57 

 Mínimo 53 23 22 572 12 7 15 

 Desvio Padrão 8 14 13 84 2 1 16 
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Tabela 15 - Resultados de DBO no Regime 03 de opera ção. 

N
úm

er
o 

A
ná

lis
e 

DATA 

ENTRADA 
FBAS 

SAÍDA 
FBAS 

EFLUENTE 
FINAL 

Carga  
Orgânica 

Taxa Aplic. 
Sup. 

Taxa Rem. 
Sup 

Eficiência de  
remoção (FBAS)  

mgO 2/L kgDBO/dia  kgDBO/m².dia  kgDBO/m².dia  (%) 

1 2/3/2011 69 51 43 745 16 10 26 

2 9/3/2011 42 28 28 454 9 6 33 

3 16/3/2011 64 49 31 691 14 9 23 

4 23/3/2011 78 59 57 842 18 11 24 

5 30/3/2011 71 48 47 767 16 10 32 

 
Média 65 47 41 700 15 9 28 

 
Máximo 78 59 57 842 18 11 33 

 
Mínimo 42 28 28 454 9 6 23 

 
Desvio Padrão 14 11 12 148 3 2 5 
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Tabela 16 - Resultados de DBO no Regime 04 de opera ção. 

N
úm

er
o 

A
ná

lis
e 

DATA 

ENTRADA 
FBAS 

SAÍDA 
FBAS 

EFLUENTE 
FINAL 

Carga  
Orgânica 

Taxa Aplic. 
Sup. 

Taxa Rem. 
Sup 

Eficiência de 
remoção (FBAS)  

mgO 2/L kgDBO/dia  kgDBO/m².dia  kgDBO/m².dia  (%) 

1 13/4/2011 69 33 23 409 9 5 52 

2 20/4/2011 74 31 25 420 9 5 58 

3 27/4/2011 78 34 53 449 9 6 56 

4 22/6/2011 81 41 42 467 10 6 49 

5 29/6/2011 86 46 45 495 10 6 47 

6 6/7/2011 110 60 49 634 13 8 45 

 
Média 83 41 40 448 9 6 51 

 
Máximo 110 60 53 495 10 6 58 

 
Mínimo 69 31 23 409 9 5 45 

 
Desvio Padrão 14 11 13 35 1 0 5 
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Figura 22 – DBO – Eficiência de Remoção 
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Considerando o exposto no item anterior sobre a ausência de inoculação no “start” do 

FBAS, os resultados de DBO seguiram as tendências mostradas na DQO, onde a eficiência 

no Regime 1 de operação foi maior, obtendo eficiência de remoção orgânica média de 52% 

com taxa de aplicação superficial variando de 9 a 12 gDBO/m².dia. Já os regimes 2 e 3 

mostraram que o aumento da taxa de aplicação superficial  comprometeu a eficiência no 

tratamento, onde a eficiência no regime 3 foi ainda menor. As eficiências para os respectivos 

regimes foram de 35% e 28%, com taxa de aplicação superficial variando de 12 a 16 

gDBO/m².dia e 9 a 18 gDBO/m².dia. 

As características anaeróbias do lodo recirculado juntamente com o carreamento da 

biomassa anaeróbia dos RALF’s para dentro do FBAS fizeram com que a eficiência no 

tratamento decaísse gradativamente no regime 3. Devido a esses problemas no dia 19 de 

março houve a necessidade de dar descarga no FBAS e fazer um descarte de lodo do 

decantador. Esta descarga teve como principio aumentar a vazão de ar fornecido ao biofiltro 

para que as tampas no seu interior se agitassem e com o atrito parte da biomassa 

desprendida fosse carreada com o efluente para o decantador.  

Os regimes 2, 3 e 4 operaram com sistema de aeração diferente do regime 1, esta mudança 

na oxigenação do reator pode ter influenciado diretamente na formação do biofilme no 

interior do FBAS, deixando regiões do meio suporte com déficit de oxigênio,  diminuindo a 

ação dos microrganismos aeróbios, interferindo assim, no consumo de matéria orgânica e 

diminuindo a eficiência no tratamento. Outros experimentos devem ser feitos comparando os 

dois sistemas de aeração. 

Mesmo com as baixas eficiências na remoção de DBO nos regimes 2 e 3, no que diz 

respeito a concentração do efluente, os quatro regimes alcançaram  níveis finais 

satisfatórios, obtendo médias de DBO de 30 mgO2/L, 44 mgO2/L, 47 mgO2/L e 50 mgO2/L, 

atendendo ao limite de lançamento preconizado na Resolução CONAMA N°357/2005, que é 

de até 60 mg/L para rios de classe II, caso do Ribeirão Pinguim que recebe o efluente da 

ETE SUL. 

De acordo com Sperling (2005), um sistema de tratamento composto por REATORES 

ANAEROBIOS +FBAS, pode obter níveis médios de concentrações de DBO no efluente final 

na faixa de 20 a 50 mg/L, para uma eficiência global variando de 83 a 93%. 
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5.7 REMOÇÃO DE SÓLIDOS TOTAIS 

Foram realizadas análises de sólidos totais no efluente de entrada do FBAS, no efluente do 

FBAS, no efluente final e no lodo de recirculação. 

Por restrições laboratoriais não foram feitas analises de sólidos voláteis nos regimes 1 e 2 

de operação. 

Os valores obtidos na Remoção de sólidos no Regime 1, Regime 2, Regime 3 e Regime 4 

estão apresentados nas Tabelas 17, 18, 19 e 20 respectivamente. 

Tabela 17 - Resultados de Remoção de Sólidos Totais  no Regime 1 de operação. 

Data 
Entrada 
FBAS 
(mg/L) 

Saída  
FBAS 
(mg/L) 

Efluente 
Final 

(mg/L) 

Eficiência 
(%) 

4/12/2010 
501 457 443 9 

12/12/2010 
282 179 167 37 

18/12/2010 
573 498 425 13 

23/12/2010 
399 273 259 32 

30/12/2010 
314 283 267 10 

Média 414 338 312 20 

Máximo 573 498 443 37 

Mínimo 282 179 167 9 

Desvio Padrão 123 134 118 13 
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Tabela 18 - Resultados de Remoção de Sólidos Totais  no Regime 2 de operação. 

Data 
Entrada 
FBAS 
(mg/L) 

Saída  
FBAS 
(mg/L) 

Efluente 
Final 

(mg/L) 

Eficiência  
(%) 

12/1/2011 312 289 284 7 

15/1/2011 425 374 359 12 

19/1/2011 237 213 183 10 

26/1/2011 451 449 241 0 

29/1/2011 396 319 282 19 

2/2/2011 447 430 422 4 

5/2/2011 400 348 381 13 

10/2/2011 412 358 378 13 

Média 377 344 316 9 

Máximo 451 430 422 19 

Mínimo 237 316 282 -2 

Desvio Padrão 74 46 56 9 
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Tabela 19 - Resultados de Remoção de SólidosTotais no Regime 3 de operação. 

Data 

Entrada FBAS Saída FBAS Recirculação do Lodo  Efluente Final 
Eficiência na Remoção  

(FBAS) 
ST SV 

SV/ST 
ST SV 

SV/ST 
ST SV 

SSV/ST 
ST SV 

SV/ST 
mg/L mg/L mg/L mg/L % 

2/3/2011 497 136 0,27 455 107 0,24 484 134 0,28 456 122 0,27 8 

5/3/2011 536 274 0,51 527 255 0,48 514 312 0,61 710 370 0,52 2 

16/3/2011 540 252 0,47 515 208 0,40 850 439 0,52 505 441 0,87 5 

19/3/2011 479 189 0,39 474 182 0,38 1619 662 0,41 416 106 0,25 1 

23/3/2011 541 225 0,42 478 165 0,35 795 375 0,47 387 96 0,25 12 

26/3/2011 448 219 0,49 424 162 0,38 920 502 0,55 425 178 0,42 5 

30/3/2011 403 56 0,14 396 49 0,12 1184 505 0,43 441 41 0,09 2 

Média 488 189 0,38 467 158 0,33 861 386 0,44 471 181 0,36 4 

Máximo 541 274 0,51 527 255 0,48 1619 662 0,61 710 441 0,87 12 

Mínimo 403 56 0,14 396 49 0,12 484 134 0,28 387 41 0,09 0 

Desvio Padrão 50 71 0 43 63 0 390 181 0 102 145 0 4 
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Tabela 20 - Resultado de Remoção de Sólidos Totais no Regime 4 de operação 

Data 

Entrada FBAS Saída FBAS Recirculação do Lodo  Efluente Final Eficiência na Remoção  
(FBAS) ST SV 

SV/ST 
ST SV 

SV/ST 
ST SV 

SSV/ST 
ST SV 

SV/ST 
mg/L mg/L mg/L mg/L % 

13/4/2011 431 87 0,20 349 70 0,20 625 176 0,28 313 19 0,06 19 

16/4/2011 502 123 0,25 422 90 0,21 668 230 0,34 397 60 0,15 16 

20/4/2011 493 137 0,28 436 88 0,20 699 234 0,33 401 44 0,11 12 

27/4/2011 1004 289 0,29 397 92 0,23 514 189 0,37 473 77 0,16 60 

18/6/2011 630 219 0,35 493 97 0,20 498 166 0,33 477 109 0,23 22 

22/6/2011 657 197 0,30 513 96 0,19 539 179 0,33 485 87 0,18 22 

25/6/2011 604 184 0,30 487 101 0,21 546 168 0,31 461 94 0,20 19 

29/6/2011 653 181 0,28 492 88 0,18 575 149 0,26 487 104 0,21 25 

2/7/2011 597 177 0,30 497 85 0,17 659 197 0,30 485 98 0,20 17 

6/7/2011 642 183 0,29 504 89 0,18 644 181 0,28 498 87 0,17 21 

Média 621 178 0,28 459 90 0,20 597 187 0,32 448 78 0,17 23 

Máximo 1004 289 0,35 513 101 0,23 699 234 0,37 498 109 0,23 60 

Mínimo 431 87 0,20 349 70 0,17 498 149 0,26 313 19 0,06 12 

Desvio 
Padrão 155 55 0 55 8 0 71 27 0 59 29 0 14 
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A baixa eficiência de remoção de ST pode ser explicada pelo baixo desempenho no sistema 

de separação sólido/líquido realizado no decantador. O que deve motivar estudos 

hidrodinâmicos que possam esclarecer. 

Diferentemente da baixa eficiência de remoção de sólidos totais nos quatro regimes de 

operação, a remoção de sólidos sedimentáveis foi bastante significativa em todo o sistema 

de tratamento estudado, o aspecto límpido do efluente final, aparentemente sem partículas 

em suspensão foi muito satisfatório, atingindo na maioria das análises níveis inferiores a 0,1 

mL/L de sólidos sedimentáveis. O mesmo ocorreu na remoção de sólidos no biofiltro, porém 

houveram resultados que ficaram acima dos resultados de sólidos do efluente dos RALF’s, 

esses resultados podem ser explicados por decorrência das coletas serem feitas nos finais 

de semanas na primeira hora da manhã, onde a contribuição da vazão é baixa e o arraste 

de sólidos menor. Também é importante salientar as características dos sólidos expelidos 

pelos reatores, é notória a diferença entre os sólidos do reator anaeróbio e os sólidos do 

reator aeróbio, onde os sólidos anaeróbios são pequenos grânulos aparentemente unitários 

e os sólidos aeróbios flocos maiores, caracterizando colônias de microrganismos. A Figura 

23 mostra a situação citada no comparativo das amostras sedimentadas em Cone Imhhof. 

 

Figura 23 - Amostras sedimentadas no Cone Imhhof. 
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5.8 PH E ALCALINIDADE  

Os resultados de pH e alcalinidade obtidos nos Regimes 1, 2, 3 e 4 estão apresentados na 

Tabela 21 e 22 e nas Figuras 24, 25, 26 e 27, respectivamente. 

Tabela 21 - pH – resultados dos Regimes 1, 2, 3 e 4  

Regime 1  Regime 2 

Data Entrada  
FBAS 

Saída  
FBAS 

Efluente  
Final  

Data Entrada  
FBAS 

Saída  
FBAS 

Efluente 
Final 

4/12/2010 6,75 7,13 7,16  12/1/2011 7,06 7,05 7,1 
12/12/2010 7,02 6,91 6,97  15/1/2011 7,11 7,03 7,03 
18/12/2010 7,04 7,16 7,41  19/1/2011 7,2 6,97 6,97 
23/12/2010 6,81 7,06 7,12  26/1/2011 7,3 7,1 7,09 
30/12/2010 6,98 7,04 7,06  29/1/2011 6,79 7,12 7,23 

Média 6,92 7,06 7,14  2/2/2011 7,16 7,07 7,02 
Máximo 7,04 7,16 7,41  5/2/2011 7 7,21 7,29 
Mínimo 6,75 6,91 6,97  10/2/2011 7,17 7,52 7,39 

Desvio Padrão 0,13134 0,09721 0,16502  12/2/2011 7,06 7,17 7,18 

     Média 7,09 7,14 7,14 
     Máximo 7,3 7,52 7,39 
     Mínimo 6,79 6,97 6,97 
     Desvio Padrão 0,14475 0,16053 0,13875 

         
         

Regime 3  Regime 4 

Data Entrada  
FBAS 

Saída  
FBAS 

Efluente  
Final  

Data Entrada  
FBAS 

Saída  
FBAS 

Efluente 
Final 

2/3/2011 7,02 7,02 7,04  13/4/2011 6,94 7,26 7,31 
5/3/2011 6,98 7,01 6,95  16/4/2011 7,69 7,83 7,85 
9/3/2011 7,17 7,2 7,15  20/4/2011 7,14 7,23 7,44 

16/3/2011 6,97 6,94 6,92  27/4/2011 6,99 7,14 7,23 
19/3/2011 7,00 7,39 7,52  18/6/2011 7,03 7,41 7,57 
23/3/2011 7,36 7,36 7,41  22/6/2011 7,01 7,12 7,18 
26/3/2011 7,49 7,51 7,47  25/6/2011 6,98 7,24 7,32 
30/3/2011 7,39 7,52 7,42  29/6/2011 6,96 7,02 7,13 

Média 7,17 7,24 7,24  2/7/2011 7,13 7,14 7,35 
Máximo 7,49 7,52 7,52  6/7/2011 7,16 7,50 7,52 
Mínimo 6,97 6,94 6,92  Média 7,10 7,29 7,39 

Desvio Padrão 0,21191 0,2333 0,24698  Máximo 7,69 7,83 7,85 

  Mínimo 6,94 7,02 7,13 
     Desvio Padrão 0,22081 0,23662 0,21437 
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Tabela 22 - Alcalinidade – resultados dos Regimes 1 , 2, 3 e 4. 

Regime 1  Regime 2 

Data Entrada 
FBAS 

Saída  
FBAS 

Efluente 
Final  Data Entrada 

FBAS 
Saída  
FBAS 

Efluente 
Final 

4/12/2010 320 292 290  12/1/2011 270 268 250 
12/12/2010 312 302 304  15/1/2011 296 288 278 
18/12/2010 324 300 290  19/1/2011 260 271 280 
23/12/2010 330 296 288  26/1/2011 242 240 240 
30/12/2010 318 308 296  29/1/2011 284 236 228 

Média 321 300 294  2/2/2011 260 260 254 
Máximo 330 308 304  5/2/2011 300 288 280 
Mínimo 312 292 288  10/2/2011 246 192 210 

Desvio Padrão 7 6 7  12/2/2011 218 216 200 
     Média 262 238 234 

     Máximo 300 288 280 
     Mínimo 218 192 200 
     Desvio Padrão 32 37 33 
         
         

Regime 3  Regime 4 

Data 
Entrada 
FBAS 

Saída  
FBAS 

Efluente 
Final  

Data 
Entrada 
FBAS 

Saída  
FBAS 

Efluente 
Final 

2/3/2011 320 288 282  13/4/2011 246 212 212 
5/3/2011 306 302 300  16/4/2011 310 270 260 
9/3/2011 300 276 270  20/4/2011 300 276 268 
16/3/2011 280 260 256  27/4/2011 310 280 266 
19/3/2011 290 250 246  18/6/2011 370 280 304 
23/3/2011 278 264 260  22/6/2011 320 270 280 
26/3/2011 316 286 286  25/6/2011 346 280 274 
30/3/2011 276 254 250  29/6/2011 296 270 266 

Média 296 273 269  2/7/2011 260 266 240 
Máximo 320 302 300  6/7/2011 370 320 320 
Mínimo 276 250 246  Média 313 272 269 

Desvio Padrão 17 18 19  Máximo 370 320 320 
     Mínimo 246 212 212 

     Desvio Padrão 41 26 30 
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Figura 24 - ALCALINIDADE – Variação da alcalinidade   no Regime 1 de operação. 

 

 

Figura 25 - ALCALINIDADE – Variação da alcalinidade  no Regime 2 de operação. 
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Figura 26 - ALCALINIDADE – Variação da alcalinidade   no Regime 03 de operação. 
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Figura 27 - ALCALINIDADE – Variação da alcalinidade  no Regime 4 de operação. 
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Como observado, os valores de pH tenderam a aumentar após a passagem do efluente pelo 

FBAS e praticamente mantiveram-se as mesmas no efluente final. A variação do pH no 

FBAS e efluente final foi de 7,06 a 7,24. Já no efluente do RALF o efluente variou o pH entre 

6,92 e 7,17. Durante seis meses BOLZANI (2011) em sua dissertação de mestrado estudou 

entre outras a interferência de manutenções na capacidade de tratamento da ETE SUL II e 

obteve resultados parecidos no efluente do RALF, variando entre 6,79 e 7,40.  

Neste estudo o pH no efluente final tratado se encontrou dentro dos padrões preconizados 

pela Resolução do CONAMA 357/2005, que preconiza um pH na faixa entre 5 e 9. 

As médias de Alcalinidade nos respectivos regimes para o afluente do FBAS foram 321 

mg/L, 269 mg/L e 296 mg/L e no efluente final as médias foram de 312 mg/L, 234 mg/L e 

269 mg/L.  

Os resultados demonstram que houveram discretos consumos de matéria carbonácea em 

ambos regimes, esse baixo consumo pode ser refletida em uma baixa capacidade de 

nitrificação. 
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6 CONCLUSÕES 

A avaliação do desempenho da unidade de filtração se mostrou eficaz em relação à 

remoção de matéria orgânica. As maiores eficiências de remoção foram obtidas nos 

Regimes 1 e 4 onde as taxas de aplicação superficial testadas foram inferiores a dos outros 

regimes, resultando assim, em eficiências para DQO de 47% e 53% e para DBO de 52% e 

51%, respectivamente. Já o desempenho do sistema em relação a eficiência de remoção de 

sólidos totais em todos os regimes de operação se mostraram discretos devido ao baixo 

desempenho no sistema de separação sólido/líquido realizado no decantador. Porém a 

remoção de sólidos sedimentáveis foi bastante significativa, resultando em um efluente final 

com o aspecto límpido e aparentemente sem sólidos em suspensão. 

A recirculação do lodo com características anaeróbias e o carreamento da biomassa dos 

RALFs para dentro do FBAS interferiram negativamente na eficiência de remoção de 

matéria orgânica e sólidos no regime 3 de operação. 

Considerou-se que a unidade de filtração não foi exposta a choques de carga com o 

aumento de matéria orgânica devido aos RALFs absorverem estes choque do afluente bruto 

e produzirem efluentes com características uniformes.  

Os problemas apresentados com bombas e compressor e os transtornos operacionais 

devido as manutenções de rotinas da própria ETE-SUL refletiram negativamente em alguns 

resultados obtidos.  

O sistema se mostrou altamente dependente de aeração, quando esta era suspensa a 

eficiência no tratamento caiu consideravelmente. 

O índice de vazios de 75,89% apresentado nos testes com tampas PET, não apresentou 

problemas operacionais como colmatação de lodo e dificuldade de distribuição do ar no 

interior do FBAS.  

Sendo assim, o sistema apresentou para as condições protótipo, conforme ponderados na 

discussão, eficiência esperadas para processos anaeróbios-aeróbios, obtendo resultados 

compatíveis com a legislação ambiental brasileira. 
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