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RESUMO 

 

Bioaumentação é um processo que procura melhorar o tratamento biológico pelo aumento da 

diversidade e/ou atividade através da introdução direta de microorganismos selecionados 

(natural ou melhorado geneticamente) em uma planta de tratamento de efluentes. Nos últimos 

anos, o mercado vem apresentando vários produtos de biotecnologia que podem ter aplicação 

industrial ou mesmo domiciliar, mostrando ser esse um ramo bastante promissor. O objetivo 

geral deste trabalho consiste em avaliar e comparar o desempenho de três produtos comerciais 

empregados no tratamento de efluentes líquidos em sistemas intermitentes e contínuos. As 

formulações comerciais testadas foram: duas de composição bacteriana (Biomix e Enzilimp) e 

uma composta exclusivamente por fungos (Biocatalizador Beraca). A pesquisa foi dividida em 

duas partes: uma em experimentos com efluente sintético de composição conhecida e outra em 

experimentos com efluente bruto (ETE Cabanga). Foi avaliada a eficiência de remoção da 

matéria orgânica dos produtos em reatores tipo batelada e contínuo, com e sem aeração difusa. 

O volume útil das unidades reacionais utilizadas era de 4,5 L e cada uma recebeu 3,5 L de 

efluente (sintético ou real). Essas unidades foram inoculadas com a biomassa na concentração 

conforme fixado pelo fabricante. A amostra de efluente sintético ou real foi previamente 

caracterizada a partir dos seguintes parâmetros: DQO, DQO solúvel, DBO, série de sólidos, 

cloretos, P total, nitrito e nitrato, NTK, N-NH4, STD, salinidade, OD, pH, turbidez e 

condutividade. Durante o monitoramento do sistema, foram realizadas análises diárias para 

verificar os parâmetros: pH, turbidez, condutividade, salinidade e STD. A fração de matéria 

orgânica foi monitorada a cada 48 horas, sendo medidas as concentrações em DQO e DQO 

solúvel. A determinação da DBO foi realizada no início e no final do monitoramento. Durante o 

experimento realizado em reator batelada e com aeração a biomassa Beraca obteve maior 

eficiência de remoção da matéria orgânica em termos de DQO, entre 96 e 98 %, sendo esse 

valor registrado já no quarto dia de monitoramento. As demais biomassas Biomix e Enzilimp 

tiveram um comportamento similar em termos de eficiência de remoção de DQO – acima de 70 

% - com um tempo cinético de degradação mais elevado – cerca de 12 dias. Para os demais 

parâmetros a biomassa Beraca teve um desempenho superior com exceção da turbidez que não 

foi alterada e o teor de sais que foi bem inferior no final do experimento. Pelo exposto, pode-se 

concluir que o produto comercial Beraca foi superior em termos de remoção de material 

orgânico, apresentando um menor tempo de degradação e sem alteração da turbidez, fato esse 

considerado favorável para aplicação do produto em ETE composta apenas por tratamento 

primário. 

 

Palavras-Chave: Bioaumento; Tratamento Biológico; Esgoto Urbano; Biomassas.  
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ABSTRACT 

 

Bioaugmentation is a process that seeks to improve treatment by increasing the biological 

diversity and / or activity through the direct introduction of selected microorganisms (natural or 

genetically improved) in a sewage treatment plant. In recent years the market has been 

presenting various products of biotechnology that may have industrial or even home, showing 

that this a very promising branch. The aim of this study is to assess and compare the 

performance of three commercial products used in wastewater treatment systems in intermittent 

and continuous. The commercial formulations were tested: two bacterial composition (Biomix 

and Enzilimp) and one composed exclusively of fungi (Beraca). The research was divided into 

two parts: in experiments with synthetic wastewater of known composition and in experiments 

with raw wastewater (Cabanga WWTP). Furthermore, we evaluated the efficiency of organic 

matter removal of products in reactors with and without aeration diffused. The units used 

reactions are useful volume of 4.5 L and each received 3.5 L of wastewater (synthetic or real) 

and inoculated with the biomass concentration as determined by the manufacturer. The sample 

of real or synthetic sewage were previously characterized with the following parameters: COD, 

soluble COD, BOD, solids, chlorides, total phosphorus, nitrite and nitrate, TKN, NH4-N, TDS, 

salinity, dissolved oxygen, pH, turbidity and conductivity. During the monitoring system, were 

analyzed daily to check the following parameters: pH, turbidity, conductivity, salinity and TDS. 

Since the fraction of organic matter was monitored every 48 hours, which measures the 

concentrations of COD and soluble COD. The determination of BOD was held at the beginning 

and end of monitoring. The experiment conducted in batch reactor with aeration generally 

showed that Beraca biomass obtained higher removal efficiency of organic matter in terms of 

COD, between 96 and 98%, this value being recorded as the fourth day of monitoring. Other 

biomass and BIOMIX Enzilimp had a similar behavior in terms of COD removal efficiency - 

above 70% - with a time kinetic of degradation higher - about 12 days. For the other parameters 

Beraca biomass had superior performance and noted that the turbidity is not altered and the salt 

content is much lower at the end of the experiment. The remaining biomass use as a support 

medium enriched with nutrients and salts, this being a factor that can potentially increase these 

parameters. Consequently, we can conclude that the commercial product Beraca was superior in 

terms of removal of organic material presenting a minor degradation time and no change in 

turbidity. This may be favorable for application in WWTP consists only of primary treatment. 

 

Keywords: Bioaugmentation; Biological Treatment; Urban Wastewater; Biomass. 
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 V = volume do reator (L)  

υ  = vazão volumétrica (L/h)  

Et = o tempo médio espacial. 
 

∆t = Intervalo de tempo (h)  

2σ = variância da distribuição (h2)  

2
θσ  = variância reduzida.  
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ε = a constante de absorção no comprimento de onda λ.  

S = a superfície de um espectro.    

A = absorbância  medida.   

N = número de tanques ideais  



xi 

 

ABREVIATURAS 

 

IWA     International Water Association 

APHA   American Public Health Association 

DQO     Demanda Química de Oxigênio 

DBO     Demanda Biológica de Oxigênio 

OD       Oxigênio Dissolvido 

CONAMA    Conselho Nacional de Meio Ambiente 

CPRH     Agência Pernambucana de Meio Ambiente 

ETE      Estação de Tratamento de Efluentes 

IBGE     Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

NTK     Nitrogênio Total Kjedal 

UFC      Unidade Formadora de Colônia 

ST          Sólidos Totais 

SV          Sólidos Voláteis 

SF          Sólidos Fixos 

SST        Sólidos Suspensos Totais 

SSV        Sólidos Suspensos Voláteis 

SSF         Sólidos Suspensos Fixos 

STD        Sólidos Totais Dissolvidos 

UV           Ultravioleta 

NTU        Nefelométric Turbidity Unity 

 

 

 

 

 

 



Avaliação da eficiência de biomassas comerciais para tratamento de efluentes urbanos                                                PPGEQ/UFPE 

1 
André Diego Leite Souto de Lucena 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Uma parcela significativa das águas, depois de utilizadas para o abastecimento público e nos 

processos produtivos, retorna poluindo os cursos hídricos, em muitos casos levando ao 

comprometimento de sua qualidade para diversos usos, inclusive para a agricultura. 

Dependendo do grau de poluição, essa água residual pode ser imprópria para a vida, 

causando, por exemplo, a mortandade de peixes e danos à saúde humana. 

Os principais poluentes lançados no meio aquático são: poluentes orgânicos biodegradáveis 

(lipídeos, proteínas e carbohidratos), poluentes orgânicos recalcitrantes ou refratários 

(defensivos agrícolas, detergentes sintéticos, petróleo e seus derivados, entre outros), metais 

pesados, nutrientes (sais de nitrogênio e fósforo), organismos patógenos (bactérias, fungos, 

vírus e helmintos), sólidos em suspensão, calor e radioatividade (Manahan, 1994). 

Bioaumentação é um processo que procura melhorar o tratamento biológico pelo aumento da 

diversidade e/ou atividade através da introdução direta de microorganismos selecionados 

(natural ou melhorado geneticamente) em uma planta de tratamento de efluentes (El 

Fantroussi & Agathos, 2005). Este processo de tratamento tem sido tema de várias revisões 

na literatura (Karam & Nicell, 1997). Ele vem sendo usado para remover substâncias 

refratárias e tóxicas encontradas em efluentes. A Bioaumentação vem sendo aplicada 

também para remoção de alguns poluentes industriais de efluentes têxteis e da indústria do 

leite (LOPERENA et al., 2007) e com boa eficiência no tratamento de efluentes de 

petroquímicas e óleo cru de petróleo gerados em refinarias (MA et al, 2009; DAS et al, 

2007).  

Muitos trabalhos relatam a associação de lodo ativado ou outros tratamentos biológicos com 

bioaumentação para a degradação de poluentes específicos (PARK et al., 2008; QUAN et 

al., 2010; FRIIS et al., 2006; MARRO´ N- MONTIEL et al., 2006; OLANIRAM et al., 

2006).  

A proposta desse trabalho de mestrado consiste em avaliar a eficiência de remoção da 

poluição orgânica de efluentes sanitários (sintéticos e reais) pelo uso de bioaditivos 

comerciais, empregando a técnica de bioaumento, ou seja, a inserção de microorganismos 
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(bactérias e fungos principalmente) no efluente a ser tratado, em reatores batelada e canal 

(com e sem areação). 

Para se alcançar tal objetivo, foram traçadas os seguintes objetivos específicos:  

• Avaliar o comportamento das biomassas em um reator tanque de mistura completa, 

sem aeração, na degradação de um substrato sintético;  

• Caracterizar o efluente da ETE Cabanga (Recife - PE) e submetê-lo a um tratamento 

com os três tipos de biomassa (individualmente e em duplicata) em reator batelada 

com aeração; 

• Avaliar a eficiência das biomassas (bioaditivos industriais) na remoção da poluição 

orgânica de efluente sintético, em reator tipo canal aerado; 

• Estudar o comportamento hidrodinâmico do reator canal usando a técnica de 

traçadores, para determinação da distribuição do tempo de residência (DTR) e outros 

parâmetros, tais como, número de dispersão axial e número de tanques em série; 

• Adaptação da metodologia alternativa para análise da DQO solúvel por 

espectrofotometria UV-Visível. 

Motivação e Relevância do Estudo 

O Brasil tem uma posição privilegiada em termo de reservas hídricas, possuindo cerca de 12 

% da água doce superficial do mundo. Entretanto, suas políticas de saneamento básico se 

encontram ainda incipientes, sobretudo para a coleta, o tratamento e a disposição dos 

resíduos líquidos gerados. Segundo os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE,2005), os domicílios permanentes ligados à rede coletora de esgoto ou 

fossa séptica perfazem um total de mais de 60%, entretanto é observada uma grande 

diferença entre as regiões e os estados. O nordeste brasileiro apresenta uma distribuição 

média de 46% dos domicílios atendidos pelo serviço de saneamento adequado, onde foi 

verificado em Sergipe o maior número de casas atendidas e Alagoas com um dos menores 

valores em âmbito regional e nacional. Destaca-se o desempenho do Estado de Pernambuco 

com menos de 40% de domicílios atendidos pelo serviço de saneamento adequado, estando 

na penúltima posição à frente de Alagoas. Na Figura 1 é apresentado o resultado da Pesquisa 

Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de 
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Geografia e Estatística – IBGE (2005) com relação ao atendimento de saneamento básico na 

Região Nordeste. 

O país se encontra hoje em uma situação de déficit crônico na prestação de serviços de 

saneamento, respondendo a pressões e com baixíssima capacidade de planejamento no setor. 

Tal situação se agrava pela falta de sensibilidade demonstrada pela administração pública 

brasileira para tratar do assunto (LOBO, 2003). Segundo (FOSTER, 1992) citado em 

(BOLAY et al, 1997), a destruição ambiental nas cidades dos países menos desenvolvidos 

não é a inevitável conseqüência dos crescimentos demográfico e industrial, ela é acima de 

tudo um sinal da falha na distribuição de obras de infra-estrutura as quais deveriam 

acompanhar tais crescimentos. 

 

Figura 1: Atendimento de saneamento básico segundo pesquisa do IBGE (Fonte: IBGE, 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 2005). 

A intensificação das atividades humanas ligadas ao crescimento da população e ao 

desenvolvimento econômico pode provocar um aumento da poluição dos corpos hídricos. O 

respeito às normas de lançamento dos efluentes deve permitir uma melhora dessa situação 

principalmente nas zonas mais sensíveis. De maneira oportuna, este projeto supre uma 

importante lacuna no Brasil no campo de otimização e controle do funcionamento e do 

desempenho dos sistemas de tratamento de lodo ativado. Atualmente, a aplicação da 

simulação de dados através de modelos é a prática mais indicada para melhorar e aumentar a 

eficiência de oxidação dos poluentes orgânicos nas plantas de tratamento. 
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O sistema de esgotamento sanitário de Pernambuco coleta um volume mensal de esgoto e 

aproximadamente 7.300.000 m3 (vazão diária de aproximadamente 243.000 m3). Ele é 

composto pelas seguintes unidades operacionais: 55 estações de tratamento, 250.000 

ligações domiciliares e 2.000 km de redes coletoras (COMPESA, 2010). A Região 

Metropolitana do Recife (RMR) conta com três grandes estações de tratamento: ETE 

Cabanga, ETE Peixinhos e ETE Janga. A instalação do Cabanga lança os efluentes, após 

pré-tratamento, no rio Jiquiá e este no mar. Este pré-tratamento é constituído de caixa de 

areia seguido de decantação primária. A instalação de Peixinhos trabalha com o processo de 

filtros biológicos. A estação do Janga, inaugurada em 1981, utiliza o processo de tratamento 

de lodos ativados do tipo aeração prolongada. Essa estação foi projetada para atender a 

451.900 habitantes e atualmente trata cerca de 53.000 m3.dia-1 de esgoto. Existem ainda 

outras ETE’s isoladas do tipo condominial. Dentre essas, as instalações da Mangueira e de 

Caçote asseguram o tratamento de esgotos a partir de um tratamento anaeróbio seguido de 

uma lagoa de finição para a primeira, e por lodos ativados para a última estação 

(COMPESA, 1982).  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Tratamento Biológico 

Os processos metabólicos, aeróbios ou anaeróbios, se diferem pela forma de utilização do 

carbono orgânico como substrato. Os contaminantes utilizados como substratos primários 

são concomitantemente fontes de energia e de carbono para os microorganismos. Os 

substratos secundários não fornecem energia suficiente para sustentar a população 

microbiana, sendo necessária a presença de um substrato primário, cujo processo de 

biodegradação gere enzimas capazes de biodegradar o substrato secundário em um processo 

de cometabolização. 

Os processos anaeróbios baseiam-se na utilização de microorganismos na ausência de 

oxigênio livre, para degradação de matéria orgânica (substrato). Nestes processos de 

degradação, ocorrem diversas reações químicas, enzimáticas e microbiológicas, onde as 

dimensões das partículas são reduzidas, tornando-as solúveis, ou seja, cadeias moleculares 

ou ligações triplas e duplas existentes são quebradas. Como produtos finais destes processos, 

obtém-se em anaerobiose, gás metano e compostos inorgânicos, incluindo a amônia e o 

dióxido de carbono (Mc CARTY, 1982). No caso de processos aeróbios, onde os 

microorganismos presentes utilizam-se do oxigênio livre para a digestão (degradação) do 

substrato, são produzidos: água, dióxido de carbono assim como compostos inorgânicos. 

É muito grande o número de espécies de microorganismos que coexistem em sistemas 

anaeróbios/aeróbios, porém os principais microorganismos que atuam no processo aeróbio 

são as bactérias (MALINA, 1992). A capacidade de uma bactéria decompor um determinado 

substrato é específica, e depende principalmente das enzimas que esta é capaz de sintetizar. 

Responsáveis pelas reações do processo de decomposição, as enzimas apresentam também 

alto grau de especificidade. 

A eficiência de cada reação, o equilíbrio entre as diversas espécies e entre os grupos de 

bactérias presentes no sistema, é que vão determinar a eficiência global de conversão da 

matéria orgânica (substrato) em produtos estabilizados (LEMA et al, 1991). A velocidade do 

processo será influenciada pela velocidade de cada reação, e as reações mais lentas, 

denominadas de etapas limitantes, irão determinar a velocidade da reação global 

(PAVLOSTATHIS et al, 1991). 
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A degradação da matéria orgânica (substrato) pode ocorrer sob condições aeróbias ou 

anaeróbias. Em condições aeróbias, os microorganismos precisam de oxigênio para 

respiração celular e metabolização do substrato orgânico, sendo o oxigênio o aceptor final de 

elétrons. Em condições anaeróbias , as atividades biológicas se dão sem a presença de ar. As 

reações anaeróbias podem ser divididas em respiração anaeróbia e fermentação. Na 

respiração anaeróbia, são utilizados como aceptores de elétrons, os nitratos, sulfatos e 

dióxido de carbono. Na fermentação, os compostos orgânicos são tanto doadores como 

receptores de elétrons (SCHMIDT, 2000). 

Como dito antes as reações de oxidação podem ser realizadas em presença de oxigênio livre 

ou na sua ausência (BRAILE et al, 1979). A principal característica dessas reações é a 

retirada de hidrogênio (ou de elétrons) do composto e não necessariamente, a adição de 

oxigênio. O hidrogênio retirado da molécula é transferido a outro composto, que é o 

oxidante. É portanto, uma reação de oxi-redução. 

 Geralmente, referindo-se a um processo biológico, a equação é assim simbolizada: 

A.H2 + B = A + B.H2 Eq. 01 

onde: 

A.H2 = composto redutor (o que vai ser oxidado) ou doador de hidrogênio (elétron); B = 
composto oxidante (o que vai ser reduzido) ou aceptor de hidrogênio. 

Quando o composto aceptor de hidrogênio é o oxigênio molecular, a respiração é chamada 

aeróbia; quando o aceptor não é o oxigênio, mas um outro composto qualquer, a respiração é 

denominada anaeróbia. 

De modo simplificado, o processo respiratório aeróbio pode ser expresso pela seguinte 
reação química: 

         C6H12O6 + 6 O2 → CO2 + 6 H2O + Energia (673 kcal)  Eq. 02 

A respiração constitui uma reação pela qual a energia armazenada nas moléculas orgânicas é 

liberada. Passa-se de altos níveis energéticos para níveis mais baixos, sendo então feita a sua 

eliminação ao meio. Os compostos orgânicos são degradáveis face à presença de 

microorganismos que os possam utilizar como alimento. O grau de degradabilidade de um 

composto orgânico depende da maior ou menor freqüência de enzimas capazes de catalisar a 

sua decomposição. 
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O resíduo orgânico, portanto, para ser decomposto por atividade biológica, deve servir como 

alimento ou fonte produtora de energia ao organismo, o que implica na existência de uma 

enzima necessária a sua decomposição. A esse respeito, verifica-se que nenhum organismo 

vivo possui necessariamente uma carga enzimática capaz de decompor moléculas orgânicas 

inexistentes na natureza viva (BRAILE et al, 1979). Tal é o caso de muitos detergentes 

sintéticos, tipo ABS. No entanto, existem muitos compostos conhecidos como tóxicos que, 

por serem sintetizados biologicamente, podem sofrer biodegradação, tais como, fenóis, 

cianetos, etc. 

Os compostos minerais – excetuando a amônia, os nitritos, etc., que são utilizados em 

reações quimiossintetizantes, bem como os orgânicos sintéticos já referidos – tendem a 

acumular-se no meio ambiente, o que representa quase que um bloqueio no ciclo de certos 

elementos como o do carbono, por exemplo (BRAILE et al, 1979). 

Suthersan (1998) apresenta um quadro resumo (Quadro 01) das formas de metabolismo 

descritas com doadores e aceptores de elétrons e produtos finais, na biodegradação de 

substratos orgânicos, é apresentado: 

 
Quadro 01 – Resumo das formas de metabolismo da degradação biológica de substratos 
orgânicos. 

Forma de 
Metabolismo 

Doador de elétrons 
(redutor) 

Receptor de 
elétrons 
(oxidante) 

Produtos Finais 

Respiração Aeróbia Substratos 
Orgânicos 
(proteínas, 
gorduras, 
carboidratos,benzen
o,tolueno,fenol, 
tricloroetileno) 

O2 CO2, H2O 
Respiração 
Anaeróbia 

NO3
- , SO4

2-, CO2 N2, CO2, H2O, Cl -

,S2- , CO2, H2O, Cl - 
   

Fonte: Suthersan, 1998. 
 
No Quadro 02, pode-se observar as principais vantagens e desvantagens dos sistemas 

aeróbios naturais de biodegradação, comparadas aos sistemas anaeróbios. 
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Quadro 02 – Vantagens e desvantagens dos processos aeróbios naturais. 

Vantagens 
•As bactérias aeróbias propiciam a partida do processo de forma rápida, mesmo 

na ausência de lodo de semeadura adaptado; 
• As bactérias aeróbias são resistentes à inibição por um grande número de 

compostos; 
• Formas de pós-tratamento geralmente são desnecessárias; 
• Geração de efluentes com aspecto sem turbidez e inodoro; 

• Geração de produtos inertes (CO2, H2O e H2). 
Desvantagens 

•Consumo elevado de energia devido à necessidade de aeração contínua; 
• Maior produção de sólidos do que nos processos anaeróbios; 
•Remoção insatisfatória de nitrogênio, fósforo e patogênicos. 

Fonte: Chernicharo (1997), Starkenburg (1997), Von Sperling (1996). 
 

A reação de biodegradação aeróbia em um efluente que apresente o composto orgânico já 

como fonte de energia disponível para os microorganismos no meio, se processa numa 

velocidade maior do que naquele onde o alimento ainda tenha que vir a ser disponibilizado. 

A utilização de enzimas específicas torna o composto orgânico disponível através de reações 

de hidrólise, onde o consumo da carga orgânica será proporcional a concentração de 

microorganismos presentes no efluente. 

As principais vias para a destruição de compostos tóxicos em água natural são de 

biodegradação e de fotodegradação. Fotodegradação, que é um importante mecanismo para 

a degradação de hidrocarbonetos aromáticos, hidrocarbonetos clorados aromáticos, fenóis 

clorados, e muitos pesticidas, podem ser por fotólise direta ou indireta. 

Os mais importantes fotossensibilizadores em água natural são o nitrato e um tipo de 

composto conhecido genericamente como ácido húmico. A degradação biológica de uma 

substância química se refere à eliminação do poluente pela atividade metabólica dos 

organismos vivos, normalmente microrganismos como bactérias específicas e fungos que 

vivem em águas naturais e solos (EUR 20418 EN / 2). 

2.1.1. Lodo ativado 

O processo biológico por lodo ativado pode ser compreendido como uma autodepuração 

artificialmente acelerada (Von Sperling, 2002). Os fenômenos observados são os mesmos 

dos processos naturais nos rios e lagos, com a diferença da concentração de microrganismos 
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muito elevada. Por meio de aeração artificial o oxigênio é introduzido em quantidade 

suficiente para a sobrevivência dos microrganismos apesar da aglomeração. 

As bactérias podem agregar-se sob a forma de película aderente a um suporte sólido, como 

no caso das pedras dos filtros biológicos ou dos grãos dos campos de infiltração ou então se 

manter livres, como no caso de lodos ativados. 

Nos processos por lodos ativados, as bactérias se aglomeram sob a forma de flocos. Estes 

flocos são formados por polímeros, liberados pelas bactérias formadoras de flocos, e por 

bactérias filamentosas que servirão de elemento estrutural ao floco. O bom equilíbrio entre 

estes dois grupos produz flocos sãos, com boa propriedade de decantação e compressão, 

além de se obter um efluente final com baixa turbidez e baixa concentração em material em 

suspensão (Da Motta, 2001). Um desequilíbrio entre estas espécies poderá levar a formação 

de intumescimento do lodo, no caso de um excesso de bactérias filamentosas, acarretando 

uma diminuição da velocidade de decantação, assim como uma baixa compactação dos 

lodos no decantador. Se a proporção de filamentosos for menor, os flocos se desagregarão 

facilmente e haverá um crescimento disperso dos flocos aumentando a turbidez do efluente.  

De acordo com a Figura 2, imagens do caso de um floco bacteriano normal e de outro caso 

com intumescimento de lodo. 

Figura 2 – Imagens de um floco normal (a) e com intumescimento de lodo (b), adquiridas 

em microscópio ótico com aumento de 100x (Fonte: Da Motta, 2001). 

O esgoto pré-tratado é misturado ao lodo ativado, o qual é recirculado sob a forma de lodo 

de retorno retirado dos decantadores finais. Os tanques de aeração fornecem o oxigênio 

necessário às atividades biológicas. Sua função se completa com a retenção de mistura de 
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esgoto e lodo durante o tempo necessário às reações envolvidas na estabilização da matéria 

orgânica. 

O tratamento biológico se compõe de processos aeróbios, devido à ação das bactérias 

aeróbias. Esgotada a fonte de oxigênio, a atividade dessas bactérias é substituída pela das 

anaeróbias, pois estas podem utilizar o oxigênio combinado nos nitratos e sulfatos (Imhoff 

& Imhoff, 1986). 

Em comparação com os filtros biológicos, geralmente os lodos ativados têm maior eficiência 

de tratamento.  

As principais vantagens do processo de lodos ativados são alta eficiência na estabilização da 

matéria orgânica, menor tempo de retenção do efluente na ETE, requer menor área de 

construção quando comparado com o processo de tratamento por lagoas. 

 Como desvantagens, podem-se citar: o custo elevado de funcionamento, a operação mais 

complexa, a produção de maior quantidade de lodo, o elevado teor de água do mesmo e a 

conseqüente necessidade de maiores digestores de secagem do lodo. 

Quanto ao desempenho dos sistemas de lodo ativado no Brasil, observa-se que infelizmente 

algumas unidades descarregam um efluente de qualidade baixa. Isto pode ser atribuído, em 

parte, à falta de verbas para operação e manutenção adequadas, mas freqüentemente o 

problema se deve fundamentalmente ao uso de critérios inadequados do projeto do sistema 

de lodo ativado (Van Haandel & Marais, 1999). 

 

2.1.2. Bioaumento ou Bioaumentação 

As técnicas de biodegradação de contaminantes, em geral, ocorrem com a atuação efetiva de 

apenas um percentual de microorganismos. A técnica de bioaumentação ou bioestimulação, 

primeiramente preocupa-se em identificar e promover o crescimento destes 

microorganismos, externamente ao meio contaminado, para, em seguida, adicioná-los 

novamente ao meio, estimulando assim uma maior atividade no processo de degradação e 

aumentando a cinética das reações envolvidas. 

O processo de bioaumentação é uma das técnicas de biorremediação aplicada, onde se 

permite aumentar a atividade microbiana através das condições de contorno (pH, 
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temperatura, nutrientes) e/ou pela adição de microorganismos. Já foi desenvolvida no Brasil 

a partir da seleção, adaptação, concentração e reprodução em larga escala, de agentes 

biológicos desejáveis, de ocorrência rara na natureza, com atividade metabólica 

extremamente alta e aptidão para decompor substratos específicos. Os agentes ativos são 

enzimáticos e aceleram a biodegradabilidade dos microorganismos facultativos (toleram a 

presença de oxigênio livre) de ocorrência 100% natural. 

Os microorganismos indígenas (naturais do solo ou do efluente) do sistema fazem com que 

o oxigênio dissolvido no meio seja rateado entre as diversas cepas (colônias de um mesmo 

microorganismo) existentes. Cerca de 90% dessas cepas somente utilizam o oxigênio para 

energia vital, não metabolizando a matéria orgânica presente no meio e fazendo assim com 

que o sistema se torne ineficiente. Mesmo já existindo bactérias naturais presentes no meio, 

o processo de bioaumentação por agentes biológicos decompõem com maior facilidade e 

eficiência os poluentes existentes nos efluentes (HÁBIL QUÍMICA, 2000). 

A bioaumentação consiste na utilização de populações de bactérias indígenas e desejáveis, 

cientificamente selecionadas e concentradas, para intensificar os processos recuperadores 

naturais. O processo inicia-se através da coleta de amostras dos efluentes para identificação, 

em laboratório, de todos os microorganismos presentes. Em seguida, é feito o isolamento 

das colônias degradadoras e ensaios são realizados para se conhecer as mais efetivas cepas 

na metabolização. As cepas selecionadas são cepas facultativas (anaeróbias e aeróbias), e já 

conhecidas na literatura como degradadoras de contaminantes orgânicos. No processo de 

fabricação, determinam-se quais os nutrientes que serão adicionados para manter as cepas 

em equilíbrio na fase de bioaumentação, ou seja, na fase da multiplicação das bactérias em 

pés de cuba. Depois de multiplicadas, as cepas passam por um processo de liofilização, 

realizado através de temperaturas baixas e sob pressão reduzida, onde ocorrem a secagem e 

a eliminação de substâncias voláteis. É nesta fase que se adicionam os nutrientes, sacarose e 

nitrogênio, e as cepas mantêm-se em dormência. O veículo de aplicação é o amido de milho, 

e as bactérias assim inativas serão posteriormente ativadas, quando em contato com a água 

(MINATEL, 2001). 

Após esta seleção, o produto já ativado é adicionado ao meio, incrementando ali o número 

de microorganismos com capacidade de degradação. Devido ao fluxo contínuo de efluente 

nos sistemas de tratamento, freqüentemente, muitas bactérias são carreadas para fora do 

sistema, sendo que se as condições adversas permanecerem, a adição das cepas selecionadas 
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deverá ser constante, de forma a garantir a dominância dos microorganismos desejáveis e a 

reposição daqueles que foram levados para fora do sistema (balanço de massa). Entre os 

sistemas aeróbios que podem se beneficiar da tecnologia da bioaumentação destacam-se; os 

lodos ativados, filtros biológicos, lagoas de estabilização e lagoas aeradas, sendo estes 

classificados de acordo com o tipo de reator, a eficiência e a forma de crescimento de 

microrganismos. 

Bioaumentação, bioaumento, aumento bacteriano, aumento da biomassa ou adição de 

inóculo é um processo que tenta melhorar o tratamento pelo aumento da diversidade e/ou 

atividade, através da introdução direta de microrganismos selecionados de ocorrência natural 

ou de microrganismos modificados geneticamente, numa estação de tratamento de efluente 

(STEPHENSON & STEPHENSON, 1992). 

A partir de 1960, começou a ser utilizado microrganismos na biorremediação de 

derramamentos de petróleo mediante degradação da parafina por bactérias isoladas. Logo 

em seguida, surgiu a idéia de uso de bactérias cultivadas para o tratamento de efluentes 

(PIMENTEL, 2002). 

É uma ferramenta potencial para diminuir o período de recuperação e aumento da produção 

de biogás de alguns digestores anaeróbios depois de um evento tóxico (SCHAUER et 

al.,2010).  

O desenvolvimento comercial de produtos para bioaumentação envolve o isolamento, 

adaptação, seleção e técnicas de mutação. Depois do isolamento dos microrganismos de 

amostras ambientais, eles são levados ao laboratório para seleção e adaptação ao substrato 

específico. Os microrganismos são inoculados com doses crescentes do substrato para 

aumentar a sua tolerância a substância tóxica testada e os microrganismos melhores 

adaptados são escolhidos para os testes mutagênicos. Os agentes mutagênicos aplicados são 

luz U.V., óxido nitroso ou radiação com o objetivo de aumentar a variação genética e que 

com isso promova o melhoramento da capacidade degradativa da população isolada. Ainda 

são realizados testes para avaliar a segurança, eficácia e reprodutibilidade das cepas isoladas. 

Finalmente, a partir de processos fermentativos é liberada a produção em escala industrial 

das cepas escolhidas. 

Os produtos biotecnológicos vendidos no mercado são geralmente misturas de 

microrganismo viáveis, tais como autotróficos, heterotróficos, anaeróbios facultativos e 



Avaliação da eficiência de biomassas comerciais para tratamento de efluentes urbanos                                                PPGEQ/UFPE 

13 
André Diego Leite Souto de Lucena 

 

aeróbios com o objetivo de atender a um grande gama de aplicações. Tais produtos contêm 

ainda metabólitos (enzimas), conservantes, estabilizantes orgânicos e inorgânicos, nutrientes 

e ativadores. As proporções da mistura são específicas para cada aplicação. 

Gorduras, óleos e graxas são importantes e onerosos constituintes orgânicos da maioria das 

águas residuais. A alta concentração destes compostos em efluentes muitas vezes provoca 

um grande problema nos processos de tratamento biológico de águas residuais. Lipídeos 

podem formar filmes sobre a superfície dos flocos de lodos ativados, impedindo a difusão do 

oxigênio e causando problemas no bombeamento e nos sistemas de aeração, podendo ainda 

provocar o desenvolvimento microorganismos filamentosos. Estes contaminantes FOGS 

(fats, oils and greases) podem ser removidos das águas residuais por processos físicos ou 

químicos. No entanto, lipídios podem passar através do tratamento físico e contribuir para os 

níveis de DBO e DQO nos efluentes tratados. Para tanto, o bioaumento é empregado em 

sistemas de tratamento biológico (WIECHETEK & MIKSCH, 2010). 

Segundo Lazzaretti et al. (2000) a adição de microrganismos em efluente de indústria de 

papel provocou um significativo aumento na remoção da DQO (30% em média) e DBO 

(15% em média), mesmo com aumento da vazão e da carga orgânica na entrada. A melhora 

do sistema de tratamento obtida com a adição do bioaditivo correspondeu, em média, a 1,43 

toneladas de DQO e 730 kg de DBO, por dia, a menos no corpo receptor. 

De acordo com (MA et al, 2009) os resultados mostraram que quando a concentração da 

demanda química de oxigênio (DQO) e nitrogênio amôniacal (N-NH4) do efluente de 

petroquímica encontravam-se em 320/530 mg O2.L
-1 e 8/25 mg.L-1, respectivamente. O 

processo bioaumentado reduziu estas concentrações para valores abaixo de 80 mg.L-1 e 10 

mg.L-1, respectivamente em 20 dias. Porém, o processo não bioaumentado de lodo ativado 

convencional levou 30 dias para alcançar uma qualidade semelhante no efluente tratado. 

Quan et al. (2010) estudaram a técnica de bioaumentação na remoção de 2,4-dicloro-fenol 

através de um processo de lodo ativado operando de modo convencional. Os dois sistemas 

avaliados, um inoculado com bactéria degradadora específica do composto e um apenas com 

lodo ativado foram alimentados com efluente sintético contendo 2,4-diclorofenol. A 

eficiência de remoção do 2,4-diclorofenol foi de 95,4% e 60,2% para o sistema por lodo 

ativado com e sem bioaumento, respectivamente. 



Avaliação da eficiência de biomassas comerciais para tratamento de efluentes urbanos                                                PPGEQ/UFPE 

14 
André Diego Leite Souto de Lucena 

 

Para acelerar a partida no sistema do tratamento biológico de águas residuais municipais, 

processos a baixas temperaturas e assegurar a desempenhos estáveis, a bioaumentação foi 

empregada por Guo et al. (2010). Eles adicionaram bactérias mistas específicas e como 

resultado conseguiram alcançar rapidamente uma elevada e estável eficiência em três 

estações de tratamento de esgoto municipal por via biológica. Cada uma destas estações 

funcionava com um processo biológico diferente (lodo ativado com zona anoxica; reatores 

em batelada sequenciais (SBR) e a terceira por valo oxidativo). A estabilidade da 

comunidade bacteriana é alcançada em condições normais de funcionamento e a sua 

capacidade de adaptação às perturbações permitiu o desempenho estável e eficiente dos 

sistemas biológicos.  

Há atualmente disponível no mercado um grande número de produtos comerciais que 

promovem o aumento da capacidade da população endógena, as principais aplicações que 

podem ser citadas são: melhoria na remoção da DBO, dos sólidos suspensos e da DQO; 

redução da produção de lodo; melhoria na sedimentabilidade do lodo; aumento da eficiência 

no inverno; controle da produção da espuma; redução da geração de H2S; melhoria da 

remoção de amônia; como auxiliar em partidas rápidas (start up) e ajuda para superar os 

problemas com sobrecarga (STEPHENSON & STEPHENSON, 1992). 

Os produtos biotecnológicos comerciais são geralmente misturas de microrganismos viáveis, 

tais como autotróficos, heterotróficos, anaeróbios facultativos e aeróbios com o objetivo de 

atender a um grande gama de aplicações (Stephenson & Stephenson, 1992). Tais produtos 

contêm ainda metabólitos (enzimas), conservantes, estabilizantes orgânicos e inorgânicos, 

nutrientes e ativadores. As proporções da mistura são específicas para cada aplicação 

(PIMENTEL, 2002). As investigações de bioaumentação em laboratório em alguns casos 

falham, enquanto que em escala industrial ela freqüentemente é mais viável, isto ocorre 

provavelmente devido à imposição do estado permanente (estado estacionário) em escala 

laboratorial. Muitos desses produtos necessitam de um período de aclimatação antes do 

tratamento (SILVA, 2004). 

2.2. Determinação da Função de Distribuição do Tempo de Residência em um Reator 

MacMullin e Weber foram os pioneiros a propor a aplicação da distribuição do tempo de 

residência na análise de desempenho de reatores químicos, entretanto coube posteriormente 

a Danckwerts estruturar e definir a maior parte das distribuições de interesse.  
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Analisando o escoamento em um recipiente qualquer, os elementos de um fluido podem 

gastar diferentes tempos para passar através do sistema, uma vez que podem utilizar 

caminhos diferenciais em um reator. Levenspiel (1974) define a distribuição desses tempos 

para a corrente do fluido que deixa o reservatório como distribuição de idade de saída, E, ou 

a distribuição do tempo de residência (DTR) do fluido. 

Geralmente as funções de distribuição do tempo de residência são apresentadas na sua forma 

normalizada, ou seja, a DTR é representada de maneira que a área sob a curva seja unitária, 

como é visto na Equação 3, 

∫
∞

=
0

1E dt                                                          (Eq. 3) 

onde: E = Função distribuição do tempo de residência. 

Este procedimento chama-se normalização da distribuição. A Figura 3 mostra um exemplo 

de distribuição de tempo de residência normalizada.  

 

Figura 3. Distribuição do tempo de residência (DTR). 

A fração da corrente de saída com idade entre t e t+dt é Edt, a fração de idade inferior a t1 é 

∫
1

0

t
dtE , enquanto a fração de idade superior a t1, representada pela área tracejada na 

Figura 3, é dada pela Equação 4: 

∫∫ −=
∞ 1

1 0
1

t

t
dtdt EE                                                 (Eq. 4) 
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Quando está sendo analisado um sistema com escoamento que se distancia da idealidade, é 

essencial a avaliação da curva E. Sendo que para a obtenção dessa curva é necessário a 

caracterização do grau de não-idealidade de um escoamento através da função de 

distribuição da idade de saída, para qualquer tipo que seja o escoamento.  Para isso, faz-se 

uso de técnicas experimentais classificadas como técnicas de estímulo e resposta. Nestas 

técnicas o sistema é perturbado para a verificação de como o mesmo responde ao estímulo. 

Após a análise da resposta obtém-se a informação desejada sobre o sistema (LEVENSPIEL, 

1974).  

 

2.2.1. Obtenção Experimental da DTR 

A determinação experimental da distribuição de tempo de residência recorre à introdução de 

uma substância química (traçador) que não deve alterar as propriedades físicas da mistura 

nem interferir com a dinâmica do escoamento. O traçador é introduzido no reator no instante 

t=0 e a análise da composição da corrente de saída permite conhecer a concentração do 

traçador no efluente ao longo do tempo. 

De maneira geral, pode-se afirmar que qualquer material que possa ser detectado e que não 

perturbe o escoamento no recipiente pode ser empregado como traçador. Entretanto, na 

prática são exigidas algumas características exigidas para o traçador, tais como ser uma 

espécie não reativa, de fácil detecção e com propriedades físicas semelhantes ao da mistura 

reagente, sendo completamente solúvel nela. Além disso, não deve também ser adsorvido 

nas paredes do reator ou em outras superfícies. Os tipos mais comuns de traçadores são os 

materiais coloridos e os radioativos, não deixando de lado os traçadores biológicos. Como 

exemplo de substâncias usualmente aplicadas para esse fim, tem-se cloreto de sódio 

comercial, fluorescina, rodamina WT e ácido benzóico (DANTAS, 2002).  

A técnica de estímulo/resposta utilizada nestes estudos pode recorrer a diferentes tipos de 

estímulos – casual, periódico, em degrau ou pulsante.  Embora concedam a mesma 

informação, os métodos de injeção mais usados são o de entrada do tipo degrau (a) e entrada 

do tipo pulso (b) na Figura 4, devido à simplicidade de tratamento dos dados (FOGLER, 

2002). 
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Figura 4. Técnicas estímulo-resposta usadas no estudo de escoamentos em reservatórios 

 

Considerando um experimento com entrada tipo pulso, (b) na Figura 5, tem-se que a 

quantidade de traçador é repentinamente injetada e de uma única vez na corrente de 

alimentação do reator. A concentração na saída pode então ser medida em função do tempo. 

O sinal típico medido como resposta a esse tipo de sinal é chamado de curva C. 

 

Figura 5. Sinais típicos chamados de curva F e de curva C, como resposta a um 

sinal de entrada em degrau e a um sinal de entrada pulsante. 

 

 Fornecendo-se à entrada da corrente fluida um sinal ideal de traçador, chamada função delta 

ou impulso, tem-se a resposta normalizada, ou seja, a curva C. A normalização pode ser 

obtida dividindo-se a concentração medida por Q, a área sob a curva concentração-tempo. 

Logo, normalizando, tem-se Equação 5, 

1
00

== ∫∫
∞∞

dt
Q

C
dtC , onde .

0∫
∞

= CdtQ                        (Eq. 5) 
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Em que: C corresponde à concentração do traçador. 

A entrada do tipo degrau, (a) Figura 5, possui algumas desvantagens como, por exemplo, 

necessidade de se manter uma concentração constante de traçador na alimentação, 

tratamento de dados por diferenciação que pode conduzir a alguns erros, além de 

necessidade de quantidade razoável de traçador para a realização de testes (FOGLER, 2002). 

O sinal medido é chamado de curva F. Fornecendo-se à entrada da corrente fluida um sinal 

de traçador em degrau, onde C0 representa a concentração inicial do traçador, tem-se que o 

registro da concentração do traçador na corrente de saída do recipiente medida como C/C0 

em função do tempo pode ser chamada de curva F. Esta curva cresce sempre de 0 até 1. 

 

Relacionando F e C com E para um reator fechado 

 

Um reator fechado é aquele no qual o fluido entra ou sai apenas por escoamento tubular, ou 

seja, com um perfil de velocidade plano, não se permitindo na entrada ou saída do 

reservatório a variação de velocidade e ocorrência de difusão ou turbilhões.   

Para relacionar E com C para o escoamento em regime permanente, é importante levar em 

conta que a DTR para qualquer quantidade de fluido que entra deve ser a mesma para 

qualquer quantidade de fluido que sai. Caso contrário, haveria acúmulo de materiais com 

várias idades dentro do reservatório, invalidando a suposição inicial de regime permanente. 

Supondo-se que em um instante t=0, seja introduzido um impulso de fluido traçador 

vermelho na corrente de um fluido branco escoando, a curva C para o traçador irá registrar 

quando essas moléculas saem, ou seja, a distribuição de idades. Assim tem-se que sendo a 

curva C, a representação da DTR para aquela quantidade particular de fluido que entra, a 

mesma também pode ser a DTR para qualquer outra quantidade de fluido na corrente de 

saída. Logo, C=E, o que significa que a curva C fornece diretamente a distribuição das 

idades na saída (LEVENSPIEL, 1974). 

Na relação entre E com F, considere-se um fluido branco escoando em regime permanente. 

No instante t=0, o fluido é alterado para vermelho e registra-se a concentração ascendente de 

fluido vermelho na corrente de saída, isto é, traça-se a curva F. Para qualquer tempo t>0, 

somente o fluido vermelho na corrente de saída tem idade menor que t. De onde se conclui 

que: 
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(fração de fluido vermelho na corrente de saída) = (fração da corrente de saída com idade menor que t) 

Esta expressão pode ainda ser representada de acordo com as Equações 6 e 7 como: 

 

∫
∞

=
0

dtEF                                                   (Eq.6) 

ou ainda,                                        E
F

=
dt

d
                                            (Eq.7) 

Onde F é a concentração de fluido vermelho; E distribuição do tempo de residência. 

Considerando-se o tempo médio do fluido no reservatório, Equação 8, devido ao escoamento 

ser em regime permanente de densidade constante, ou seja: 

t  ==
υ

V
 tempo de retenção = tempo médio de residência = tempo espacial  (Eq.8) 

O tempo de residência é definido como a relação entre o volume do reator (V) e a vazão 

volumétrica (υ ).  Em outras palavras, a média da curva E é dada pelo tempo médio de 

residência, t .  

Em resumo, para recipientes fechados as relações acima demonstram como a técnica de 

estímulo e resposta, usando entrada em degrau ou pulso, pode fornecer a DTR e a vazão 

média de fluido no reservatório. Para recipientes abertos, quando as condições de contorno 

não são encontradas, a curva C pode diferir de maneira apreciável da curva E, e os tempos 

médios para essas curvas também não são iguais:  t Ct≠ Et= . Em que: Ct  é tempo médio 

de residência, e Et  o tempo médio espacial. 

 

Para um escoamento tubular e um escoamento em mistura, as formas dessas curvas são 

apresentadas na Figura 6. 
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Figura 6. Propriedades das curvas para Escoamento Tubular e em Mistura. 

 

A determinação experimental da DTR através de traçador envolve a análise de dois dados 

estatísticos, tratam-se da média e da variância. Freqüentemente, precisa-se caracterizar uma 

distribuição usando-se poucos valores numéricos, e o método usado é a locação da 

distribuição, ou seja, o valor médio ou a centróide da distribuição. Dessa forma, para uma 

curva Concentração versus tempo (C x t), a média é dada pela Equação 9. 

t = 

∫

∫
∞

∞

0

0

C

tC

dt

dt
                                                    (Eq. 9) 

Onde C é a concentração do traçador. 

 

No caso da curva de distribuição for conhecida somente para um número discreto de valores 

do tempo ti, então, usa-se a Equação 10;  

t
∑
∑

∆

∆
≅

ii

iii

tC

tCt                                                  (Eq. 10) 

Em que Ci representa a concentração do traçador no instante ti. 
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A quantidade descritiva seguinte de grande importância é a dispersão da distribuição, a qual 

pode ser medida pela variância, 
2σ , definida pela Equação 11,  

2σ
2

0

0

2

t
Cdt

Cdtt
−≅

∫

∫
∞

∞

                                                (Eq.11) 

Ou ainda, na forma discreta da Equação 12. 

2σ
2

22)(
t

tC

tCt

tC

tCtt

ii

iii

ii

iii −
∆

∆
=

∆

∆−
≅

∑
∑

∑
∑

                          (Eq.12) 

 

A variância representa o quadrado da amplitude da distribuição e tem unidades de (tempo)2, 

sendo também útil para ajuste de uma curva experimental a uma curva teórica. 

No caso de distribuições normalizadas para reservatórios fechados, as expressões 

simplificam-se e assim, a média para uma curva contínua ou para medidas discretas dentro 

de intervalos de tempo iguais transforma-se na Equação 13(LEVENSPIEL, 1974): 

∑∫
∑
∑

∆=≅=
∞

tEt
E

Et
tEdtt ii

i

ii

0
,                              (Eq. 13) 

e a variância é dada pela Equação 14, 

∑
∑
∑

∫ −∆=−=−=σ
∞

.ttEtt
E

Et
Edt)tt(

2

i

2

i

2

i

i

2

i

0

22
   (Eq. 14) 

A informação do traçador é usada diretamente ou em conjunto com modelos de escoamento 

para prever o desempenho de reatores de escoamento real. O método usado depende em 

grande parte de poder o reator ser ou não considerado um sistema linear. Um processo é 

linear se qualquer variação na grandeza do estímulo resultar em uma variação proporcional 

na grandeza da resposta. Simbolicamente (LEVENSPIEL, 1974), 

∆ (resposta) = d(resposta) = k1 = constante, 

                               ∆ (estímulo)     d(estímulo) 
 

integrando-se, 

(resposta) = k1 (estímulo) + k2. 
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Levando em consideração que nem todos os reatores tanque são de mistura perfeita assim 

como nem todos os reatores tubulares apresentam escoamento uniforme, faz-se necessário 

desenvolver um mecanismo que inclua esse desvio do comportamento ideal. Para isso, 

existem diversos modelos que podem ser aplicados para caracterizar um escoamento não-

ideal em recipientes. 

Para modelar um padrão de escoamento faz-se necessário utilizar combinações ou 

modificações de reatores ideais. 

No presente trabalho serão abordados dois dos principais tipos de modelos para reatores 

não-ideais: o modelo de dispersão e o modelo de tanques em série. 

 

 

2.2.2 Modelo de Dispersão 

Os modelos podem ser classificados como de um parâmetro (modelo de dispersão e modelo 

de tanques em série), e de dois parâmetros (reator com desvio – by-pass – e volume morto), 

onde a DTR é utilizada para avaliar os parâmetros do modelo.  

Em relação ao modelo de dispersão, pode-se afirmar que este se baseia na analogia entre a 

mistura no escoamento e um processo de difusão. O parâmetro desse modelo é o coeficiente 

de dispersão, Da (FOGLER, 2002). 

Neste modelo existe uma dispersão axial do material governada pela lei de difusão de Fick. 

Assim, além do transporte convectivo, UAcC, existe também o transporte ao longo das 

seções transversais do reator, a uma vazão de [-DuAc(dC/dz)].  

A dispersão axial pode ser descrita pela Equação 15. 

2

2

D
X

C

t

C

∂

∂
=

∂

∂                                             (Eq.15) 

Nesta expressão, D é o coeficiente longitudinal ou axial de dispersão e que caracteriza o 

grau de mistura durante o escoamento.  

Na forma adimensional, onde  
L

u
z =  e 

L

u
t

t

t
.==θ , tem-se a equação diferencial básica 

(Eq. 16). 
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C
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C
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∂

∂
−

∂

∂








=

∂

∂
2

2

θ
                                   (Eq.16) 

Onde u é a velocidade específica do escoamento, L o comprimento do reator (m) e z 

o comprimento adimensional. 

O grupo adimensional (Du/L) representa o número de dispersão do recipiente e consiste no 

parâmetro que mede a extensão da dispersão axial. Quando tende a zero, a dispersão é 

desprezível, caracterizando um regime de escoamento tubular, quando tende a infinito, a 

dispersão é grande, portanto escoamento em mistura (LEVENSPIEL, 1974). 

O modelo pode ainda ser ajustado conforme a intensidade da dispersão, ou seja, dependendo 

se é de pequena ou de grande intensidade.  

No caso de dispersão de pequena intensidade, se for concedido um impulso a um fluido e 

D/uL for pequeno, então a curva do traçador não muda sua forma significativamente a 

medida que passa pelo ponto de medição. Logo, a curva C obtida apresenta-se simétrica e o 

número de dispersão axial pode ser estimado através da equação da variância (Eq. 17). 









==

uL

D

t
2

2

2
2 σ

σθ                                           (Eq. 17) 

Onde 2
θσ  é a variância reduzida. 

No caso de dispersões de grande intensidade e em recipientes abertos, a curva C pode ser 

obtida analiticamente, podendo o número de dispersão ser estimado através da Equação 18. 

2

2

2
2 82 








+







==

uL

D

uL

D

t

σ
σθ                                  (Eq. 18) 

 

2.2.3. Modelo de Tanques em Série 

O modelo de tanques em série é também bastante usado na representação de escoamentos 

não-ideais. Neste modelo considera-se um fluido escoando através de uma série de tanques 

de igual tamanho, e idealmente agitados (LEVENSPIEL, 1974). 

Assim como para o modelo de dispersão, o parâmetro é o coeficiente de dispersão, Da, para 

o modelo de tanques em série, o parâmetro consiste no número de tanques, N. 



Avaliação da eficiência de biomassas comerciais para tratamento de efluentes urbanos                                                PPGEQ/UFPE 

24 
André Diego Leite Souto de Lucena 

 

As curvas C ou E são de fácil obtenção, haja vista que condições de contorno, métodos de 

injeção e medidas não influenciam.  

O cálculo do número de tanques em série pode ser feito a partir da variância adimensional 

(Eq. 19), a partir do teste do traçador (FOGLER, 2002). 

 ( ) ( ) ΘΘ−Θ== ∫
∞

dE
2

0
2

2
2 1

τ

σ
σ θ                                  (Eq. 19) 

Em que τ é o tempo de residência e Θ é o tempo admensional. 

Resolvendo a Equação 19, tem-se que o número de tanques em série é dado pela Equação20: 

2

2

2

1

σ

τ

σ θ

==N                                              (Eq. 20) 

Onde o tempo de residência é τ . Assim através da Equação 20 é possível modelar o 

escoamento de um fluido em um reator real como ocorrendo em N tanques ideais em série. 

Assim, à medida que o número de tanques aumenta a variância diminui. Desta forma, quanto 

maior o valor de N mais o escoamento tenderá ao do tipo pistão. 

 

2.2.4. Aplicações do Tempo de Residência em Processos de Tratamento de Efluentes 

Com a crescente aplicação dos sistemas de tratamento de efluentes, tornou-se necessária 

também um melhor entendimento dos aspectos hidrodinâmicos dos reatores utilizados, na 

medida em que a maioria dos trabalhos realizados abordam o problema sob o ponto de vista 

da eficiência de remoção de matéria orgânica, sólidos e outros parâmetros, pouco se 

conhecendo sobre as características hidrodinâmicas do sistema (PIRES & RIBEIRO, 1992). 

ANDRADE & PIRES (1995) desenvolveu metodologia para simulação física de reatores 

UASB, utilizando super-gel (nome comercial) para representar o comportamento da fase 

sólida do reator (lodo anaeróbio), álcool polivinílico para simulação do comportamento 

reológico do lodo e reação de bicarbonato de sódio e ácido nítrico para simular a produção 

de gás (CH4 e CO2, principalmente) pelos microrganismos. 

Matsumoto (1994) estudou, do ponto de vista hidrodinâmico, algumas variáveis importantes 

para o aumento de escala de reatores UASB, utilizando a metodologia proposta por Andrade 

& Pires (1995). O autor fez testes de estímulo e resposta com o uso de rodamina, um 
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traçador corante vermelho fluorescente. Os parâmetros estudados por Matsumoto (1994) 

foram: altura do reator, altura da manta de lodo e tempo de residência.  

Viero e Sant'Anna Jr (2008) observaram que o tempo de detenção hidráulico influenciou 

diretamente na remoção da matéria orgânica.  

Al-Rahman e Malack (2006) operaram um reator com membranas tratando águas residuais 

industriais e concluiu que a eficiência de remoção da DQO não foi afetada pela DTR na 

faixa estudada (17-34 h). No entanto, tal conclusão foi baseada nos resultados de 

experimentos realizados por períodos de tempo inferior a três vezes o tempo de residência. 

Todavia eles mencionam que é importante para atingir as condições de estado estacionário 

em para formular conclusões sólidas. 

 

2.3. Espectrofotometria Molecular no Ultra-violeta Visível – UV-vis 

O principal objetivo na análise da composição de um efluente é de quantificar a poluição 

potencial de maneira global. Assim, a maioria dos métodos empregados provoca a reação de 

oxidação da matéria orgânica e a consumação de oxigênio pode ser medida, tais como nas 

analises de Demanda Biológica de Oxigênio (DBO5) e Demanda Química de Oxigênio 

(DQO) para a poluição do carbono. O nitrogênio nos efluentes pode estar presente na forma 

orgânica e inorgânica. Os principais parâmetros usados para mensurar a poluição 

nitrogenada são o nitrogênio total de Kjeldahl (NTK), o nitrogênio amoniacal (N-NH4), 

nitrato e nitrito.  

São utilizados parâmetros indiretos que traduzam o caráter ou o potencial poluidor do 

despejo em questão e podem ser divididos em três classes: parâmetros físicos, químicos e 

microbiológicos.  

Atualmente em Química Analítica se pesquisa novas metodologias “limpas” e alternativas 

capazes de minimizar a geração de resíduos de reagentes tóxicos e perigosos para o meio 

ambiente. Nessa linha, as análises espectrofotométricas podem ser utilizadas como uma 

ferramenta complementar às análises clássicas. Nos últimos anos, foi verificado um grande 

interesse na aplicação destes métodos para analisar rapidamente a presença de certos 

compostos em águas, sejam elas residuárias, de superfície ou subterrânea (WU et al., 2005) 
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A espectrofotometria de absorção molecular no ultravioleta visível (UV-vis) vem sendo 

usada há alguns anos como método para determinação de parâmetros na água potável e em 

esgoto, a saber, os nitratos, o cromo (IV), fenol e os parâmetros globais da matéria orgânica: 

DQO, DBO5, COT, COD e substâncias húmicas (ESCALAS et al., 2003 ; THOMAS et al., 

1997). Esta técnica analítica é aplicada cada vez mais na análise da caracterização da água 

natural e de esgotos domésticos e industriais (PONS et al., 2004; VAILLANT et al., 2002). 

Os nitratos e nitritos são bem detectados na faixa de comprimento de onda de 210 à 220 nm 

(RENNIE et al, 1979). A varredura espectral na faixa de 200 à 300 nm tem um interesse 

particular nas aplicações em efluentes, devido às correlações encontradas entre a 

absorbância à 254 nm e a DQO (MRKVA, 1983) ou o COT (DOBBS et al., 1972).  

Os primeiros trabalhos a utilizarem a espectrofotometria de absorção molecular no UV-vis 

trataram da estimação da absorbância a um único comprimento de onda (DOBBS et al., 

1972 ; MRKVA , 1983). As técnicas que usam atualmente o ultravioleta visível são 

aplicadas para alguns comprimentos de onda ou para o espectro completo. As amostras 

devem ser previamente filtradas para evitar as interferências devido à difusão da luz pelas 

partículas em suspensão.  

BARKER et al. (1999) quantificaram a DQO solúvel pelo método de refluxo fechado 

''método colorimétrico" descrito na secção 5220-D da APHA (2003). Após a digestão da 

amostra, a mistura foi resfriada e as amostras foram analisadas em um espectrofotômetro 

Shimadzu UV / VIS (Modelo UV-2101/3101 PC) no comprimento de onda de 600 nm.  

MRKVA (1983) mostrou que a medida de absorbância dos espectros na espectrofotometria 

do UV-VIS é um método bastante rápido e suficientemente justo para fornecer uma 

indicação simples da poluição orgânica existente nas águas residuárias, nos rios e estuários. 

Ele estabeleceu as correlações entre a absorbância do espectro medido à 254 nm (corrigida 

para considerar a turbidez) e a DQO (medida pelo método do dicromato de potássio e o de 

permanganato de potássio) nas amostras das águas do rio Odra. As correlações observadas 

(superiores à 0,8) entre a DQO e a absorbância à 254 nm (A254nm) mostraram as 

possibilidades dessa técnica analítica como indicadora da poluição orgânica nas águas 

superfíciais. Após esse trabalho, a espectrofotometria de absorção molecular no UV-VIS se 

tornou gradualmente um método alternativo e rápido de estimação do grau de poluição em 

água.  
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A espectrofotometria UV-VIS foi também aplicada na determinação do nitrato, do 

nitrogênio total e do fósforo total em efluentes em vários trabalhos (FERRÉE et al, 2001 ; 

KARLSSON et al., 1995 ; ROIG et al., 1999a  et 1999b ; THOMAS et al, 1997). Ainda, a 

espectroscopia Raman em ressonância ultravioleta (UV) foi também empregada para a 

detecção do nitrato e nitrito nas águas usadas para o controle dos sistemas de tratamento 

biológico de nutrientes (IANOUL et al., 2002).  

Atualmente, a espectrofotometria foi proposta para monitorar em tempo real as variações da 

composição nas águas usadas, assim como em cursos d'água (LYNGGAARD-JENSEN, 

1999 ; PRESSL et al., 2004). Os espectrofotômetros submersíveis são utilizados no 

monitoramento “on-line” ou em tempo real, “in-situ” nas estações de tratamento de efluentes 

e nos rios para assinalar problemas ligados à variação da qualidade dos efluentes tratados 

(LANGERGRABER et al., 2004). A espectrofotometria UV-vis é um método promissor 

para quantificar as rápidas alterações na qualidade da água residuária na entrada de uma 

ETE. As medidas realizadas com espectrofotômetros do UV-VIS em tempo real podem ser 

uma ferramenta interessante numa gestão de monitoramento integrado da qualidade do 

efluente em uma instalação de tratamento (LANGERGRABER et al., 2006). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia empregada na remoção da matéria orgânica durante o monitoramento dos 

sistemas reacionais foi baseada na medida dos parâmetros físico-químicos. Os reatores 

foram avaliados em condições aeradas e sem aeração para avaliação e comparação da 

eficiência da bioatividade das biomassas testadas. Também foram avaliadas todas as 

biomassas com amostras de efluentes domésticos sintéticos e reais.  

3.1. Caracterização Global da Composição das Amostras 

Para caracterizar a poluição presente nas amostras foram determinados os seguintes 

parâmetros globais clássicos: 

• Demanda Química de Oxigênio (DQO); 

• Demana Bioquímica de Oxigênio (DBO); 

• Sólidos Suspensos Totais (SST); 

• Sólidos Suspensos Voláteis (SSV); 

• Sólidos Suspensos Fixos (SSF); 

• Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK); 

• Nitrogênio amoniacal; 

• Oxigênio Dissolvido ; 

• Fósforo Total ; 

• Condutividade; 

• Turbidez; 

• pH ; 

• Sólidos Totais (ST); 

• Sólidos Fixos (SF); 

• Sólidos Voláteis (SV); 

• Sólidos Totais Dissolvidos (STD) ; 

• Nitratos ; 

• Nitritos. 

 

Também foram realizadas análises rápidas utilizando os métodos espectroscópicos e 

espectrofotométricos, por meio de varredura de espectro UV/VIS. Esses métodos podem 

mostrar a presença qualitativa de certos compostos orgânicos por simples comparação do 

espectro medido e assim contribuir para a caracterização da qualidade dos efluentes 

domésticos analisados. 

 

 



Avaliação da eficiência de biomassas comerciais para tratamento de efluentes urbanos                                                PPGEQ/UFPE 

29 
André Diego Leite Souto de Lucena 

 

3.2. Materiais 

3.2.1. Equipamentos 

Os principais equipamentos necessários nessa etapa foram: 

- balança analítica, marca AND, modelo HR-120; 

- medidor de pH, marca QUIMIS, modelo Q-400 AS; 

- bloco digestor, marca WTW, modelo CR-2200; 

- geladeira de incubação para DBO, marca MARTE, modelo MB-155/3; 

- mufla, marca FANEM, modelo 413; 

- estufa para secagem, marca MEMMERT; 

- sistema para filtração à vácuo, marca SARTORIUS, modelo 16306; 

- espectrofotômetro UV-visível, marca THERMO SCIENTIFIC, modelo GENESYS 
10 UV Scanning; 

- turbidímetro, marca HACH, modelo 2100N; 

- condutivímetro, marca SCHOTT, modelo handylab LF1; 

- medidor de O2, marca SCHOTT, modelo handylab OX1; 

- agitador magnético, marca FANEM, modelo 258; 

-     chapa para aquecimento, marca QUIMIS. 

- bomba peristálitica Powerdrive modelo PD 5002 da Heinolph. 

-  compressor Motomil modelo MAM 8,5/25L 

 

3.2.2. Materiais de consumo 

- Reagentes: ácido sulfúrico, dicromato de potássio, sulfato de prata, sulfato de 
mercúrio II, entre outros; 

- Membranas de filtração de porosidades diversas (1,20 e 0,45 µm); 

- Vidraria. 
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3.3. Biomassas 

3.3.1. Biomassa Enz (Fabricante Enzilimp): Esse produto é um consorcio bacteriano (gênero 

Bacillus) de cepas selecionadas que degradam a matéria orgânica, diminuem a fração 

de gorduras, óleos e graxas e combatem a proliferação de outros microorganismos 

patogênicos. Apresenta-se na forma de pó castanho claro e de odor característico 

semelhante ao fermento. Em termos de estabilidade, o produto apresenta uma perda de 

1,0 log.ano-1 quando armazenado conforme recomendação do fabricante. 

Composição: Excipientes: Farelo de cereais – 0,81%, NaCl – 0,19%; Componentes 

ativos: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus plymyxa - > 1,7 x 108 UFC.g-

1. 

3.3.2. Biomassa Bio (Fabricante Biomix): Produto da área biotecnológica que utiliza cepas 

de microorganismos selecionados que potencializam a eficiência de degradação de 

matéria orgânica em estações de tratamento de efluentes sanitários, rede coletora de 

esgotos e efluentes industriais. 

Composição: Excipiente: (NH4)2SO4 + Fosfato monobásico de Potássio + 

micronutrientes + sacarose +  NaHCO3 - 96%; Componentes ativos: Bacillus subtilis, 

Bacillus cereus, Bacillus licheniformis - 4%.  

3.3.3. Biomassa BERACA: Conforme informações do departamento de pesquisa e 

desenvolvimento, o biocatalisador foi formulado com espécies de fungos e de 

Bacillus, os quais apresentam capacidade de aumento da taxa de degradação da 

poluição.  

 

3.4. Alimentação dos Reatores (Substratos) 

 

3.4.1. Substrato Sintético 

Como substrato ou efluente sintético foi usado um concentrado a base de proteína e 

carboidratos, para alimentação diária do reator e simulação do lançamento de esgotos no 

canal. Este concentrado foi preparado dissolvendo-se 240 g de caldo de carne (de uso 

alimentício), 50 g de sacarose (C12H22O11), 28 g de cloreto de amônio (NH4Cl) e 4 mL de 
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ácido fosfórico (H3PO4) em 1 L de água destilada, conforme adaptação de Da Motta (2001). 

Posteriormente foi diluído (1:250) com a finalidade de obter-se uma DQO média de 400 mg 

de O2.L
-1 (correspondente ao valor médio encontrado nos despejos domésticos). Assim a 

diluição ideal usada foi de 0,05 L do substrato concentrado para cada 12,5 L de água. A 

elaboração do concentrado facilitou o desenvolvimento do trabalho pois o mesmo era 

congelado e mantido em estoque. 

3.4.2.1. Efluente Real Cabanga 

Foram coletadas amostras de efluentes domésticos da ETE Cabanga (Figura 7), uma das 

quatro principais estações de tratamento de esgotos da Região Metropolitana do Recife, 

localizada às margens do Rio Jiquiá (8º10’S; 35º54’O), próximo à um estuário. Essa estação 

trata um volume mensal de 350.000 m3/mês de esgotos domésticos através da decantação 

primária. São gerados 1260 m3/mês de lodo cru que são tratados por digestão anaeróbia e 

desidratados em leitos de secagem (PINHO, 1993). 

 

Figura 7 – Foto da caixa de areia e decantadores da ETE Cabanga 

O Sistema de Esgotamento Sanitário Cabanga é o maior do Estado. Composto por uma rede 

coletora com 214 km de extensão, 17 estações elevatórias e uma Estação de Tratamento que 

abrange uma área de aproximadamente 1.718 hectares. Hoje, a estação atende cerca de 

176.670 habitantes e todo efluente tratado da ETE Cabanga é lançado no Rio Jiquiá (SILVA, 

2005). 
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3.4.2.2. Efluente Real Caçote 

Tendo em vista a realização em escala real na ETE Caçote, foi também coletado efluente 

para ensaios em batelada com as três biomassas. 

Em meados de 1982 o projeto de esgotamento sanitário do Conjunto Habitacional Ignez 

Andreazza visava atender uma população de 12.320 habitantes, distribuída em 2.464 

unidades habitacionais, admitindo-se uma ocupação de 05 habitantes por unidade 

(COMPESA, 1982). 

O efluente é conduzido ao estuário do rio Tejipió, em ponto próximo ao núcleo. Silva (2005) 

detalha esta ETE, informando que as suas principais unidades são:  

Caixa de Areia: todos os esgotos recalcados chegam a uma caixa de areia, que devido ao 

porte da ETE, foi projetada para limpeza manual. 

Calha Parshall: a construção do medidor Parshall foi realizada com o objetivo de medir 

vazões, sendo sua capacidade de até 60 L/s. 

Tanque de Aeração: parte de maior importância no processo de tratamento. A forma 

escolhida foi a retangular por razões econômicas e de praticidade. 

Decantador Secundário (Clarificador): projetou-se um clarificador circular, com removedor 

contínuo de lodo, modelo de tração periférico. Este recebe o efluente do tanque de aeração já 

estabilizado, contendo ainda elevado teor de sólidos suspensos. O lodo obtido segue para a 

elevatória de recirculação de lodo. 

Elevatória de Lodo: tem por característica principal recircular o lodo proveniente do 

clarificador à entrada do tanque de aeração, onde os mesmos se misturam com o esgoto 

bruto. Foi prevista a construção de uma elevatória equipada com 03 (três) bombas 

centrífugas de eixo horizontal, das quais, 02 (duas) teriam uso permanente enquanto a 

terceira funcionaria como reserva. A maior parte do lodo bombeado seguiria para a caixa de 

distribuição, onde se misturaria com o esgoto bruto, ao passo que o restante seria conduzido 

ao leito de secagem de lodos 

Leito de Secagem: o lodo já estabilizado por digestão aeróbia seria encaminhado ao leito 

para secagem, e posterior retirada para outros fins. 
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No projeto de abastecimento de água, adotou-se uma quota per capita de 250 L/hab.dia, 

onde do volume distribuído, 80% seriam esgotados pela rede coletora. Para o cálculo da rede 

foi adotada também a taxa de infiltração de 1,0 (COMPESA, 1982). 

 

Figura 8. Tanque de aeração (a) e caixa e areia e calha Parshall (b) da ETE 

Caçote. 

3.5. Reatores 

Para os experimentos em batelada, foram utilizados Erlenmeyers de Vidro com volume de 6 

L (Figura 9), e volume útil de 4,5L. Para os experimentos com aeração foram utilizados 2 

difusores cilíndricos (utilizados em aquários) de dimensão (2,5x1,5 cm) em cada reator, 

alimentados por um compressor Motomil modelo MAM - 8,5/25L com uma pressão de 

saída de aproximadamente 3 psi. 

 

 
Figura 9. Configuração dos reatores batelada com aeradores. 

 

a b 
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Para o estudo em fluxo contínuo foi

volume útil de 21 L. Possui em sua base difusores de ar

compressores de aquário 

sintético e recirculação das bactérias, utilizou

PD 5002, com uma vazão de 8,6 L/h. Para a alimentação e a descarga do decantador foram 

instalados reservatórios plásticos

com aeradores de pedra porosa 

do reator. 

Figura 10. Unidade piloto de tratamento de efluente constitu
(reator canal 21L de volume útil ), decantador secundário; (b) recipientes para alimentação e 
coleta. 

 

3.6. Métodos 

Os experimentos foram realizad

Figura 11: Fluxograma 
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Para o estudo em fluxo contínuo foi construído reator canal (Figura 10) 

volume útil de 21 L. Possui em sua base difusores de ar retangulares alimentados por 

 Jebo, modelo 660 Airpump. Para a alimentação do substrato 

sintético e recirculação das bactérias, utilizou-se uma bomba peristáltica 

, com uma vazão de 8,6 L/h. Para a alimentação e a descarga do decantador foram 

instalados reservatórios plásticos com volumes de 60 L cada. A areação foi proporcionada 

com aeradores de pedra porosa encravados em suportes plásticos fixados na base do interior 

 

Unidade piloto de tratamento de efluente constituída por: (a) tanque de aeração 
(reator canal 21L de volume útil ), decantador secundário; (b) recipientes para alimentação e 

Os experimentos foram realizados seguindo o diagrama (Figura 11), na seguinte ordem:

Fluxograma dos experimentos na avaliação das biomassas.
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) em acrílico com um 

retangulares alimentados por dois 

. Para a alimentação do substrato 

uma bomba peristáltica Powerdrive modelo 

, com uma vazão de 8,6 L/h. Para a alimentação e a descarga do decantador foram 

A areação foi proporcionada 

fixados na base do interior 

 

ída por: (a) tanque de aeração 
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3.6.1 Coleta e Armazenamento das Amostras 

Todas as amostras coletadas foram acondicionadas em recipientes limpos e adequados 

(frasco de polietileno). O transporte das amostras até o laboratório foi feito em ambiente 

refrigerado (isopor com gelo) com a finalidade de retardar a decomposição do conteúdo 

orgânico pelos microrganismos. No caso das amostras não serem analisadas logo após a 

coleta, os seguintes procedimentos de conservação foram observados para cada 

determinação, conforme descrito na Tabela 01. 

 

 

Tabela 01 - Procedimento para conservação das amostras. 

Parâmetro Conservação 

DQO Acidificar com H2SO4 p.a. até pH 2 

DBO Neutralizar o pH e manter congelada (abaixo de 4 ºC) 

Nitrato / Fósforo Acidificar com H2SO4 p.a. até pH 2 

Sólidos 
Suspensos 

Manter sob refrigeração (4 ºC) 

Sólidos Totais Manter sob refrigeração (4 ºC) 

Condutividade Não é necessário 

Salinidade Não é necessário 

Alcalinidade Manter sob refrigeração (4 ºC) 

Turbidez Não é necessário 

 
 

3.6.2 Análises Clássicas 

Todas as análises de caracterização dos parâmetros globais, apresentadas em 3.1., foram 

executadas de acordo com os procedimentos do Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (APHA, 2003). 

 

3.6.3 Métodos Espectrofotométricos 

Os métodos espectroscópicos foram usados para a caracterização dos efluentes e em paralelo 

com os testes de biodegradabilidade para ajudar no monitoramento da evolução de 
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decomposição da matéria orgânica. Pode-se com eles seguir rapidamente certos traços da 

composição de uma amostra. No Apêndice A é apresentada a calibração deste método. 

 

3.6.3.1 Espectrofotometria UV-Visível (DQO Solúvel) 

Os espectros foram obtidos para cada amostra de efluente coletado durante a etapa da 

caracterização do efluente e durante o monitoramento do sistema, nos comprimentos de 

onda de 190 a 600 nm (passo de 1 nm) com um espectrofotômetro UV-vis GENESYS 10 

UV Scanning (THERMO SCIENTIFIC). A velocidade de varredura foi fixada a 1200 

nm.min-1. 

A caracterização espectrofotométrica foi realizada por meio de uma alíquota da amostra 

filtrada (filtro de papel de 100 µm) para eliminar a influência das partículas mais grossas que 

têm tendência a difundir a luz incidente em todas as direções. Como caminho óptico, foi 

empregado uma célula de quartzo de 10 mm (água demineralizada usada como branco). 

Quando houve necessidade, as amostras foram diluídas, principalmente no caso de efluente 

concentrado em material orgânico o que provocou a saturação do sinal mais facilmente. 

Para normalização de espectros, na Equação 21, considerou-se que todos os espectros 

analisados têm a mesma superfície de tal forma que a soma das absorbâncias, em uma dada 

faixa de λ, seja fixa independentemente da amostra. Em nosso estudo, a superfície (S) de um 

espectro foi calculada à partir das absorbâncias medidas (A) da forma seguinte: 

           ( ) ∫∫
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onde C é a concentração da amostra, l é o comprimento do trajeto óptico e ε é a constante de 

absorção no comprimento de onda λ. 

Logicamente, a normalização dos espectros muda o valor da absorbância para um dado 

comprimento de onda. Assim, pela Equação 22 a absorbância normalizada (AN) foi calculada 

da seguinte forma: 

                                 
(Eq. 22) 

 

( ) ( )

( )

( )

( )∫∫
=

=

=

=

⋅

=

⋅⋅

⋅⋅
== 600

190

600

190

λ

λ

λ

λ

λλε

λε

λλε

λελ

ddlC

lC

S

A
AN



Avaliação da eficiência de biomassas comerciais para tratamento de efluentes urbanos                                                PPGEQ/UFPE 

37 
André Diego Leite Souto de Lucena 

 

Pode-se afirmar que amostras de mesma natureza, ou seja, com valores de ε idênticos, mas 

com concentrações diferentes, têm espectros normalizados idênticos. Os espectros diretos ou 

normalizados podem mostrar as diferenças em concentração, e assim permitem uma análise 

quantitativa. Todavia, os espectros normalizados permitem um estudo qualitativo como a 

determinação da natureza dos poluentes e da qualidade das amostras. 

 

3.7. Experimento em Batelada sem aeração e efluente sintético  

Os experimentos foram realizados em duplicata para cada biomassa em reator batelada sem 

aeração. Seguindo recomendações do fabricante as biomassas foram adicionadas aos 

reatores em uma solução contendo 10g de biomassa em 1L de água destilada previamente 

aquecida a 55°C, para ativação das mesmas. O substrato sintético foi adicionado aos reatores 

no mesmo dia em um volume de 3,5 L de efluente por reator. A caracterização deste efluente 

também foi realizada no mesmo dia. 

 

3.8. Experimentos em Batelada com aeração e efluente real  

Os experimentos foram realizados em duplicata para cada biomassa em reator batelada com  

aeração difusa (a vazão do ar foi mantida a uma pressão de saída do compressor de 25 psi ou 

2 kg.cm-2). As biomassas foram adicionadas aos reatores com em uma solução contendo 10g 

de biomassa em 1L de água destilada previamente aquecida a 55°C, para ativação das 

mesmas. O substrato foi coletado na ETE Cabanga e adicionado aos reatores no mesmo dia 

em um volume de 3,5 L de efluente por reator. A caracterização deste efluente também foi 

realizada no mesmo dia da coleta. 

 

3.9. Experimento em Batelada aerado com substrato sintético e com efluente da ETE 

Caçote 

Os experimentos foram realizados em duplicata para cada biomassa em reator batelada com 

aeração difusa (a vazão do ar foi mantida a uma pressão de saída do compressor de 25 psi ou 

2 kg.cm-2). As biomassas foram adicionadas aos reatores com 3,5 L de efluente real bruto 

em uma solução contendo 10g de biomassa em 1L de água destilada previamente aquecida a 

55°C, para ativação das mesmas, tanto para as biomassas da Enzilimp como da Biomix. O 

produto Beraca seguiu recomendações da empresa para diluir cerca de 600 g do produto para 
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cerca de 1tonelada de DQO. Desta forma, foi preparada uma solução estoque e a partir dela 

foi feita a diluição adequada do biocatalisador Beraca. 

Durante o monitoramento do sistema (22 dias), foram realizadas análises diárias para 

verificar os seguintes parâmetros: pH, turbidez, condutividade, salinidade e STD. Já a fração 

de matéria orgânica foi monitorada a cada 48 horas, sendo medidas as concentrações em 

DQO e DQO solúvel. A determinação da DBO foi realizada no início e no final do 

monitoramento. 

 

3.10. Determinação da distribuição do tempo de residência  

Para uma avaliação preliminar do comportamento hidrodinâmico do efluente no reator 

piloto, foi realizada a DTR no reator tanque, usando o método de estímulo-resposta a partir 

da técnica de traçadores. Foram consideradas duas situações distintas: primeiro sem aeração, 

ou seja, para tratamento em processo anaeróbio; e o segundo com aeração por ar difuso. Foi 

estudado o comportamento hidrodinâmico do reator apenas nas condições de processo em 

que os experimentos foram conduzidos. 

O volume de reator usado foi de 21L, sendo o mesmo alimentado com uma vazão 

volumétrica correspondente a 1,87 L.h-1 de água destilada e o sistema foi mantido em regime 

permanente. Para essa determinação, a água destilada foi utilizada como afluente.  

O traçador usado no estudo do sistema foi uma solução de NaCl 3M (equivalente a 

173.000mg.L-1),devido ao baixo custo. A adição do traçador foi de modo pulso e o volume 

injetado foi de 0,05L. A partir deste momento foi iniciada a aquisição das medidas 

referentes, no caso, a variação da condutividade na saída do reator.  

Após o tratamento dos dados coletados, foi calculada a função de distribuição do tempo de 

residência (E) e também foram calculados o primeiro e o segundo momento da DTR, o 

tempo de residência médio ( t ) e a variância (σ2) respectivamente, para os dois sistemas. 

Com isso, pela aplicação dos valores dos parâmetros obtidos, foi possível analisar qual o 

modelo de regime hidrodinâmico desenvolvido que mais se aproximou do sistema avaliado. 

Os dois modelos de escoamento para reatores químicos utilizados foram os modelos da 

dispersão e de tanques em série de mistura completa. 
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3.11. Unidade Piloto Canal com Biomassa mais Eficiente e Substrato Sintético 

O experimento em reator piloto foi realizado apenas com a biomassa Beraca, uma vez que 

apresentou os melhores resultados de degradação da poluição. Os pontos de monitoramento, 

apresentados na Figura 12, foram; do tanque de alimentação, a entrada e a saída do reator 

(pontos P1, P2 e P3 respectivamente). O substrato sintético foi alimentado com uma vazão 

de 1,38 L/h. Esta mesma vazão foi empregada na recirculação do decantador. 

 

Figura 12. Pontos de monitoramento da unidade piloto canal. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Experimento em Batelada sem aeração e efluente sintético 

Pode-se observar pela Figura 13 que a biomassa Biomix apresentou uma redução da DQO 

de apenas 14,5%. Ressalta-se que os valores apresentados referem-se ao valor médio da 

DQO dos dois reatores de cada biomassa. Para as outras biomassas a concentração final da 

DQO foi maior que a do efluente sintético (538,56 ± 23 mg O2/L), devido a presença dos 

microorganismos e de nutrientes presentes no produto utilizado (biomassa comercial). 

 
Figura 13 - Evolução da DQO durante o experimento em batelada com substrato sintético, 

sem aeração. 

 

Durante essa etapa observou-se a formação de uma camada superficial de esporos nos 

reatores do consórcio bacteriano mais fungo (Beraca). Para os reatores das biomassas 

Enzilimp e Biomix também foram observados o crescimento de nematóides, a presença de 

mau cheiro e aspecto turvo do efluente durante o experimento (Figura 14). A finalização 

desse experimento foi realizada no 11° dia, devido ao aumento da DQO observado na 

biomassa Beraca: Que indicou uma super-dosagem do produto. Vale salientar que todas as 

biomassas utilizadas tiveram a mesma concentração.  
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Figura 14: Aspectos observados no experimento sem aeração  a) biomassa Beraca;  

b) biomassa Enzilimp e Biomix. 

 

Tendo em vista os resultados obtidos, partiu-se para a execução de um experimento com 

aeração e com o uso de um efluente sanitário real visando aumentar a eficiência das 

biomassas. 

 

4.2. Experimento em Batelada com Aeração e Efluente da ETE Cabanga 
 
A coleta foi realizada antes das caixas de areia (Figura 15), às 13 horas na ETE Cabânga. 
 

 

Figura 15 - Ponto de coleta na ETE Cabânga. 
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A duração desse experimento foi de 21 dias. O efluente bruto apresentou uma DQO de 

283,89 ± 4 mg.L-1(baixa concentração), sendo assim aproximadamente a metade da 

concentração do efluente utilizado no experimento sem aeração da etapa 4.1. Como pode ser 

observado (Figura 16), assim como no primeiro experimento, há um aumento da 

concentração de matéria orgânica devido ao aporte de microorganismos e nutrientes 

contidos nos produtos. Neste segundo experimento, as biomassas Enzilimp e Biomix 

apresentaram bons resultados, com redução de 70% e 77% da DQO, respectivamente. 

Todavia a biomassa Beraca continuou com uma eficiência pouco satisfatória, com uma 

redução de apenas 10%.  
 

 

Figura 16 - Evolução da DQO para os ensaios em batelada com aeração e efluente real. 

 

Pode-se observar, na Figura 16, um aumento substacial da concentração da DQO na 

biomassa Beraca no 5o dia e em seguida há uma redução contínua da mesma. Ao se 

comparar com os dados apresentados na Figura 17, constata-se que 76% desta concentração 

é solúvel, enquanto para Enzilimp este valor é de apenas 35% e para Biomix de 18%.  

Como a concentração de nutrientes presentes no produto da Beraca é inferior aos demais, 

deve ter havido uma concentração excessiva de microorganismos, o que provocou a lise 

(quebra) de vários deles, liberando substância solúveis, tais substâncias são conhecidas 

como produtos microbianos solúveis (SMP’s do inglês – Soluble Microbial Products) e 

acredita-se que a minimização da DQO residual de sistemas biológicos esta diretamente 

ligada a minimização da produção de SMP’s (Mesquita, 2009).  
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Figura 17- Evolução da DQO solúvel para os ensaios em batelada com aeração e efluente 

real. 

 

Como a Beraca não informou a concentração inicial a ser utilizada, utilizou-se a mesma para 

todas as biomassas, sendo 10g de biomassa para cada 1000 mL de água. Após contato com a 

empresa, nos foi repassada uma concentração muito inferior a que fora utilizada nos 

experimentos, que é 600g do produto para 1 tonelada de DQO. Esta nova concentração foi 

empregada em um novo experimento, apresentado na seção 4.3. 

 

4.3. Experimento em Batelada com aeração e substrato sintético 

 

Inicialmente foi efetuada uma caracterização completa do efluente sintético (Tabela 02), 

através da determinação dos parâmetros físico-químicos. 

 

Tabela 02 – Resultados da análise de caracterização do efluente sintético (bruto). 

Parâmetro (mg.L-1) Unidade Efluente sintético 
DQO 

mg.L-1 

1121 

DQO Solúvel 503 
DBO 250 
ST 1340 

SV 318 
SF 1022 

SST 126 

SSV 122,5 
SSF 3,5 

Cloretos 8,3 
P Total 19,5 
Nitrito 0,04 

Nitrato 0,50 
NTK 41,3 

N-NH4 24,0 

pH Adimensional 7,65 
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Conforme os resultados apresentados na Tabela 2 foi possível observar o alto valor inicial da 

DQO (1121 mg O2.L
-1) e DBO (250 mg.L-1) o que indica a alta carga orgânica de poluição. 

De maneira geral, conforme observado os dois produtos de consórcios bacterianos tiveram 

um comportamento bastante semelhante coincidindo também o aspecto visual final de cada 

amostra (turbidez mais elevada). O produto biocatalisador Beraca apresentou resultados 

mais satisfatórios em relação aos outros dois, tanto para a degradação do material orgânico 

como para o aspecto visual da amostra com turbidez menor. Na Figura 18, os reatores 

inoculados com as biomassas no início e final do experimento, destacam-se os reatores com 

o biocatalisador Beraca. 

a b 

c 
Figura 18 – Aspectos dos reatores inoculados com bioaditivos no início (a) e final (b) 

do experimento; destaque para o reator com biocatalisador Beraca (c). 

A evolução da matéria orgânica medida como DQO total (Figura 19a) apontou que os 

produtos Enzilimp e Biomix apresentaram uma taxa cinética de degradação mais lenta do 

que o biocatalisador Beraca uma vez que já no quinto dia de experimento foi alcançado uma 

eficiência superior a 90 % (valor médio de 93 %), com DQO igual a 73,63±13 mg.L-1 de 

concentração. Para os produtos Enzilimp e Biomix para o mesmo período foi verificado que 

a eficiência de remoção de DQO ficou em torno de 69 % e 56 %, respectivamente. Esse fato 
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corresponde a um aspecto importante no controle de qualidade em estação de tratamento de 

efluente porque o biocatalisador pode ter uma boa eficiência aliado a um menor tempo de 

retenção hidráulico. Ao final do experimento, o biocatalisador Beraca obteve uma eficiência 

média de 97 % de remoção de DQO, enquanto que para os dois produtos para o mesmo 

período foi verificada eficiência média de 80%. Já para a DQO solúvel (Figura 19b) foi 

observado o mesmo comportamento apontado no monitoramento da DQO total, com a 

diferença de que o bioaditivo Biomix apresentou a menor eficiência de degradação da 

matéria orgânica apresentando média de 70 %. As concentrações medidas ao final do 

experimento para o biocatalisador Beraca para a DQO total e DQO filtrada foram iguais a 30 

mg O2.L
-1 e 20 mg O2.L

-1, respectivamente.   

 
 

Figura 19 – Evolução da DQO total (a) e DQO solúvel (b) para o período de avaliação de 

biodegradação da matéria orgânica por biomassas comerciais. 
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Durante todo o monitoramento procurou-se usar um excesso de O2 onde foi observado que a 

concentração de OD ficou dentro da faixa de sua saturação, mas no período final observou-

se um decaimento significativo no seu valor (inferior a 5 mg O2.L
-1), para todos os reatores.   

 

Dentre os demais parâmetros monitorados destacamos que a condutividade (Figura 20) 

apresentada pelo biocatalisador Beraca foi cerca de 1,44 menor do que o produto Enzilimp e 

2,08 menor do que o produto Biomix.  

 

Figura 20 – Evolução da condutividade para cada um dos reatores durante o experimento de 

degradação da matéria orgânica por biomassas comerciais. 

 

Conseqüentemente, foi observado que a turbidez (Figura 21) apresentada pelo biocatalisador 

Beraca mostrou valores praticamente constantes durante todo o monitoramento, estando os 

mesmos abaixo de 10 NTU. Para as demais biomassas foi verificada uma acentuada 

elevação do valor da turbidez e também uma variação nos valores medidos ao longo do 

período. A explicação encontrada para essa elevação é o meio suporte usado, semelhante a 

um pó celulósico e também ao crescimento bacteriano em forma de floco. Esse aspecto é um 

fator negativo, pois sugere ser necessária uma etapa de clarificação do efluente antes de sua 

descarga no meio receptor. Pelo que foi verificado para o biocatalisador Beraca, essa etapa 

de tratamento secundário pode ser descartada.  
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Figura 21 – Evolução da turbidez para cada um dos reatores durante o experimento de 

degradação da matéria orgânica por biomassas comerciais. 

 

Realizando-se uma análise global deste experimento (4.3.) verifica-se, pela Tabela 03, que a 

biomassa da Beraca foi a que apresentou a maior redução em valores de DBO e de DQO. 

Além disso a mesma biomassa ainda removeu nutrientes com valores de 79% para o 

nitrogênio total e de cerca de 37% para o nitrogênio amoniacal, o incremento de nitrato no 

efluente foi o menor, com concentração final em torno de 8 mg/L e conseguiu uma pequena 

remoção de fósforo. Ainda através da Tabela 03 é possível verificar que as demais 

biomassas aumentaram o teor de fósforo e uma delas, a Biomix, causou um aumento de 

aproximadamente 150% neste teor.  

 

Tabela 03 - Avaliação global do experimento em reator batelada com aeração e 
substrato sintético. 

      ENZILIMP     BERACA     BIOMIX   

  Inicial Reator 1 Reator 2 Efic. % Reator 1 Reator 2 Efic. % Reator 1 Reator 2 Efic. % 

DQO 1121,2 221,4 254,4 78,8 21,0 36,0 97,5 209,7 244,3 79,8 

DBO 250,0 110,0 70,0 64,0 12,0 6,0 96,4 50,0 40,0 82,0 

Nitrogênio 

Total (NTK) 41,6 2,77 1,13 95,3 7,34 10,16 79,0 3,67 1,13 94,3 

Nitrogênio 

Amoniacal 24,0 ND ND ND 11,29 6,21 36,6 16,08 4,23 33,3 

Nitrato > 0,5 22,3 12,5   5,5 10,3   10,9 13,8   

Nitrito 0,036 > 0,5 > 0,5   > 0,5 0,33   > 0,5 > 0,5   

Cloretos 8,3 3,77 3,89 53,8 2,51 2,76 68,2 3,39 3,52 58,3 

Fósforo 19,5 34,4 30,9 -67,8 16,6 16,1 16,0 40,1 55,9 -146,7 
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Apesar da biomassa Biomix ter apresentado um resultado satisfatório na remoção da matéria 

orgânica, a elevada concentração de nutrientes pode causar a eutrofização do corpo hídrico 

receptor do efluente. 

Quanto a composição dos sólidos, ao final dos experimentos, verificou-se (Tabela 04) que a 

biomassa Beraca apresentou uma menor concentração de sólidos suspensos totais (SST), 

sendo a fração orgânica dos mesmos ligeiramente maior que a fração inorgânica. Como os 

microrganismos estão em suspensão, os sólidos suspensos voláteis (SSV) indica o residual 

de microorganismos presentes. Desta forma a Beraca mais uma vez mostrou-se mais 

eficiente e a Biomix a menos eficiente (pelo elevado teor residual de sólidos). 

Tabela 04 - Análise gravimétrica dos sólidos. 

Sólidos (mg.L-1) 
Biomassa SST SSV  SSF ST SV SF 

Enz1 152,5 131,5 21 1652,0 233,5 1418,5 

Enz2 102,5 68,0 34,5 1958,5 270,0 1688,5 

Ber1 68,0 35,0 33,0 1166,0 189,0 977,0 

Ber2 50,0 47,0 30,0 801,0 79,0 722,0 
Bio1 133,3 125,9 7,41 2262,5 144,5 2118,0 

Bio2 667,5 287,5 380 1304,0 258,0 1046,0 

 

Um fato curioso observado foi que em relação aos sólidos totais, as três biomassas 

apresentaram a mesma repartição percentual entre as frações orgânicas (13% SV) e 

inorgânicas (87% SF), características de efluente lentamente biodegradável. 

4.4. Experimento em Batelada com aeração e efluente real da ETE Caçote 

 

Assim como para o experimento anterior, foi efetuada inicialmente uma caracterização do 

efluente sintético (Tabela 05), através da determinação dos parâmetros físico-químicos. 

Através desta tabela é possível verificar que a poluição encontra-se em baixa concentração, 

com uma DQO de 155,6 mg O2.L
-1. Além disso, é de fácil biodegradabilidade, uma vez que 

a relação DQO/DBO é de 1,945 ≤ 2(Von Sperling,1998).  

Foi também observado para este experimento (Figura 22) que as biomassas Enzilimp e 

Biomix apresentaram comportamento semelhante, com uma DQO final maior que a inicial 

do efluente bruto, fato este que resultará em eficiências negativas. Ressalta-se que deve ter 
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ocorrido uma contaminação no reator 2 da biomassa Enzilimp, pois a partir do dia 28/03/11 

os valores da DQO total começaram a aumentar (Figura 22a). 

Tabela 05 – Resultados da análise de caracterização do efluente real Caçote. 

Parâmetro Unidade Efluente Caçote 
DQO 

mg.L-1 

155,6 
DBO 80 
ST 488 
SV 340,5 
SF 147,5 

SST 367,5 
SSV 118,3 
SSF 249,2 
NTK 52,7 

N-NH4 49,9 
Salinidade 0,2 

pH Adimensional 6,8 
Turbidez NTU 24,3 

Condutividade mS.cm-1 834 

 

 

 
Figura 22 - Evolução da DQO total (a) e DQO solúvel (b) para o período de avaliação de 

biodegradação da matéria orgânica por biomassas comerciais. 
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Pode-se verificar, ao se comparar as Figuras 22a e 22b, que em todos os reatores, a maior 

fração da poluição encontra-se na forma solúvel, estando assim de acordo com o que é 

previsto para a etapa secundária de uma unidade de tratamento (remoção da poluição 

dissolvida). Esta comparação permite ainda inferir que a degradação da poluição dissolvida 

é mais rápida que a total, estando também de acordo com (Van Haandel & Marais, 1999). 

Durante a realização dos experimentos foi observado (Figura 23) um aumento da 

condutividade do meio, possivelmente pela liberação de eletrólitos dos microorganismos. 

Observa-se contudo que para o produto da Beraca, a condutividade variou bem menos que 

para as outras duas biomassas, possivelmente devido a baixa concentração de biomassa 

adicionada (ressalta-se que foram adicionadas as quantidades de biomassas indicadas pelos 

fabricantes). 

 
Figura 23 - Evolução da condutividade para cada um dos reatores durante o experimento de 

degradação do efluente da ETE Caçote por biomassas comerciais. 

Em relação ao pH (Figura 24) houve uma elevação até o dia 28/03 para todos os reatores e a 

partir desta data um decaimento discreto, ficando o efluente final com pH em torno de 9, 

atendendo assim a resolução CONAMA 357/2009 para efluentes. 
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Figura 24 - Evolução do pH para cada um dos reatores durante o experimento de 

degradação do efluente da ETE Caçote por biomassas comerciais. 

O Oxigênio dissolvido (Figura 25) manteve-se em concentrações próximas a 8,0 mg O2.L
-1. 

Estes valores de OD indicam que a aeração está sendo suficiente para as atividades 

metabólicas, para a respiração e crescimento dos microrganismos, garantindo a máxima 

degradação. Em trabalhos futuros será feita a otimização desse parâmetro. 

 

Figura 25 - Evolução do Oxigênio Dissolvido (OD) para cada um dos reatores durante o 
experimento de degradação do efluente da ETE Caçote por biomassas comerciais. 

Uma avaliação global do experimento é apresentada na Tabela 06. Pode-se constatar que a 

quantidade elevada de biomassa utilizada para Enzilimp e Biomix, indicadas pelos 

fabricantes (além da biomassa há também nutriente para os microorganismos), que elevaram 

a concentração da DQO no início não conseguiu ser eliminada, fornecendo valores negativos 

de remoção para DQO. 
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Para a DBO a eficiência foi satisfatória para o período estudado (10 dias), podendo ser maior 

para períodos mais longos, como fora observado no experimento anterior. Ressalta-se ainda 

que o efluente era de difícil biodegradabilidade, tendo em vista ser um efluente asséptico 

(muito tempo na rede coletora). 

A remoção dos compostos nitrogenados (Tabela 06) foram realizados essencialmente pela 

areação, que favorece o "stripping" da amônia e a oxidação dos outros compostos. 

Observação esta comprovada pela elevada remoção para todas as biomassas. 

Tabela 06 - Avaliação global do experimento em reator batelada com aeração e 
substrato sintético. 

    ENZILIMP BERACA BIO 

  Inicial Reator 1 Reator 2 Efic. % Reator 1 Reator 2 Efic. % Reator 1 Reator 2 Efic. % 

DQO 155,6 302,1 N.D. -94,2 76,6 181,4 17,1 360,1 315,8 -117,2 

DBO 80,0 70,0 N.D. 12,5 40,0 40,0 50,0 80,0 80,0 0,0 
Nitrogênio 
Total (NTK) 52,7 4,21 N.D. 92,0 1,4 1,4 97,3 2,81 4,21 93,3 
Nitrogênio 
Amoniacal 49,9 0,56 N.D.  98,9 0,28 0,28 99,4 0,56 0,56 98,9 
N.D.- Não Detectado devido a contaminação ocorrida no reator 2. 
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4.5. Modelagem Hidrodinâmica do Reator Piloto 

Uma vez que a informação do traçador pode ser usada diretamente ou em conjunto com 

modelos de escoamento para prever o desempenho de reatores de escoamento real. O 

método usado depende em grande parte de poder o reator ser ou não considerado um sistema 

linear. Um processo é linear se qualquer variação na grandeza do estímulo, resultar em uma 

variação proporcional na grandeza da resposta.  

Na Figura 26 vemos a variação da função de distribuição de tempo de residência com o 

tempo obtida para as duas repetições do experimento.Realizada com água destilada e com 

aeração difusa. 

 

 

Figura 26- Curvas E do reator canal estudado. 
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Avaliando-se os resultados obtidos, os quais foram: tempo de residência médio (tm) de 

8,15h, variância (σ2) de 50,35h2 para um tempo de retenção hidráulico teórico (TRH) de 

10,5h. 

Apenas com esses valores não podemos classificar o tipo de escoamento do reator, é 

necessário aplicar esses parâmetros em modelos de escoamento para reatores químicos já 

conhecidos. 

Sendo assim, com os valores dos parâmetros acima podemos aplicar no modelo de tanques 

em série e determinar o número de tanques ideais em série necessários para modelar o reator 

real de acordo com a Equação 20. Assim, encontra-se que para o sistema o número de 

tanques ideais foi igual a 2. De acordo com esse modelo, quanto maior o valor de n, isto é, o 

número de tanques ideais, mais próximo o escoamento se aproxima do escoamento pistão 

(FOGLER, 2002), o que nos leva a concluir que o escoamento desenvolvido no reator se 

aproxima do escoamento do tipo mistura. 

4.6. Reator Piloto 

Os experimentos realizados no reator canal mostraram a viabilidade do emprego desta 

técnica em sistemas contínuos. Pode-se observar pela Figura 27 que na saída do sistema, 

após o segundo dia o efluente apresenta valores de DQO abaixo de 70 mg/L, atendendo a 

legislação em vigor (CPRH NT 2001 e 2002). 

 
Figura 27. Evolução da DQO no reator canal.  
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um reator tipo mistura, devido aos valores próximos entre os pontos P2 e P3, validando os 

resultados da DTR. 

 
Figura 28. Evolução da DQO solúvel no reator canal 

 

A partir da Figura 29 é possível observar que a aeração foi suficiente para as necessidades 

do metabolismo microbiano e da degradação, tendo em todos os pontos monitorados do 

reator canal durante todo o período estudado concentrações acima de 6 mg O2/L. Ressalta-se 

que reatores aerados em ETEs devem  possuir uma concentração de OD acima de 2,0 mg 

O2/L. 

 
Figura 29. Evolução da concentração de oxigênio dissolvido (OD) no reator canal. 

 

A hidrodinâmica do reator canal, favoreceu a homogeinização do efluente em seu interior, 

mantendo praticamente homogêneos as concentrações de sólidos suspensos totais e de 

salinidades nos três pontos monitorados, como pode ser observado nas Figuras 30 e 31. 
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Sendo o primeiro ponto o tanque de alimentação, constatou-se também que há acúmulo ou 

inserção de material dissolvido no interior do reator. 

 

 

Figura 30. Evolução da concentração de sólidos totais dissolvidos (STD) no reator canal. 

 
Figura 31. Evolução da salinidade no reator canal 
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5. CONCLUSÕES & PERSPECTIVAS 

Conclusões 

Após a avaliação das três biomassas comerciais utilizadas neste trabalho, foi observado que 

o tratamento de efluente por bioaumentação ou bioaumento sem aeração nas condições 

realizadas não foi eficiente devido à baixa redução da carga orgânica e geração de odor 

desagradável.  

Os resultados do bioaumento com aeração obtiveram desempenho satisfatório destacando-se 

a biomassa Beraca com eficiência de remoção de matéria orgânica em DQO entre 96 e 98% 

e um tempo de degradação de 4 dias, em detrimento as biomassas Enzilimp e Biomix ao 

atingirem remoção pouco superior a 70%. 

Os experimentos da DTR indicaram que o reator se comporta como um reator tipo mistura 

(em oposição ao tipo pistão), não havendo assim um gradiente de concentração significante 

entre a entrada e a saída. O número de tanques em séries calculado foi de 2. 

Os resultados do experimento em canal validaram os resultados da DTR e confirmaram a 

aplicação deste material para o tratamento de efluentes urbanos com eficiências acima de 

90%. 

Perspectivas 

As sugestões para os trabalhos futuros são: 

- Estudar a microfauna da população no interior dos reatores e obter informações acerca de 
sua composição e variação com o tempo e com a carga do efluente. 

- Realizar experimentos com o reator canal com efluente real com concentrações de 
efluentes diferentes 

- Realizar um experimento em escala real 
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APÊNDICE A 

 

Calibração da DQO Solúvel Espectrofotométrica 

 

Para a calibração da DQO espectrofotométrica foram coletados amostras de efluentes das 
ETEs Cabanga e Caçote e realizadas as determinação titulométricas pelo Standart Methods  
(APHA et al., 1995) e leituras pelo espectrofotômetro UV-Vis. Poitier (1993) demonstrou 
que há uma relação entre a absorbância da luz ultravioleta em um comprimento de onda de 
254 nm e a concentração da DQO solúvel na estação de tratamento de efluentes de Nancy-
Maxéville (França). Os resultados estão apresentados na Figura A-1a e b. 

 

 

Figura A1 – Curva de calibração da DQO espectrofotométrica com efluente da 
ETE Cabanga (a) e Caçote (b) 


