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RESUMO 
Eletrobiorreatores a membrana (EBRM) são considerados uma tecnologia nova e de elevado 

potencial para o tratamento de efluentes, uma vez que possibilitam a aplicação simultânea de 

processos eletroquímicos, de biodegradação e filtração em membranas em um reator de câmara 

única, levando a obtenção de efluente final de excelente qualidade. Desta forma, objetivo desse 

estudo foi avaliar a potencialidade do sistema EBRM aplicado ao tratamento de esgoto sanitário, 

com ênfase na remoção de matéria orgânica e nutrientes, e na minimização do processo de 

colmatação da membrana, tendo como parâmetro de comparação o desempenho de um BRM 

convencional. Para tanto, primeiramente foram realizados ensaios preliminares para determinação 

da taxa de aeração da membrana e do fluxo crítico da membrana. Em seguida o trabalho foi 

dividido em duas etapas. Na etapa 1, o EBRM foi operado por 30 dias sem a aplicação de corrente 

elétrica (E1), para fins de comparação. Na etapa 2 foram avaliados os efeitos da aplicação de 

corrente elétrica de 5 A.m-2 (E2) e de 15 A.m-2 (E3) no desempenho do EBRM. Os resultados 

obtidos nos ensaios preliminares indicaram que, para maior estabilidade do sistema e minimização 

do processo de colmatação, a melhor taxa de aeração da membrana (TAM) foi de 3 m3.m-2.h-1 e o 

fluxo crítico da membrana foi de 7,2 L.m-2.h-1. Comparando os resultados obtidos na E1, E2 e E3, 

verificou-se que a aplicação da corrente elétrica proporcionou uma melhora significativa na 

eficiência do biorreator no que se refere à remoção de matéria orgânica, nitrogênio amoniacal, cor 

verdadeira e, principalmente de fósforo. Observou-se ainda que a taxa de crescimento e atividade 

da biomassa foram maiores nas estratégias com aplicação da corrente elétrica, o que foi atribuído 

ao fenômeno de eletroestimulação. No que se refere ao processo de colmatação da membrana, 

foram observadas elevadas velocidades de colmatação durante todo o período experimental, o que 

foi atribuído, principalmente, à elevada densidade de empacotamento da membrana o que 

dificultou a eficiente aeração da mesma. No entanto, verificou-se que o processo de colmatação 

pode ter sido intensificado por alguns outros fatores, como: a presença da bactéria Zooglea; o 

aumento da concentração de DQO no licor misto e a menor concentração de EPS, que leva a 

defloculação do lodo. Já a aplicação da densidade de corrente de 15 A.m-2, quando comparada a 

aplicação da densidade de corrente de 5 A.m-2, se mostrou significativa apenas para a remoção de 

nitrogênio amoniacal, o que pode ter sido consequência da maior carga nitrogenada na E3, além 

de ter apresentado uma piora nas características do licor misto. Portanto, concluiu-se que a 

aplicação de corrente elétrica, na densidade de 5 A.m-2, se mostra uma alternativa de grande 

potencial no tratamento de esgoto sanitário em EBRM sobretudo no que tange a remoção de 

matéria orgânica e fósforo, além de ser mais atrativa do ponto de vista energético.  

Palavras-chave: biorreator a membrana; eletrocoagulação; eletroestimulação; remoção de 

fósforo; esgoto sanitário sintético. 



 

ABSTRACT 
Membrane electro-bioreactors (EMBR) are considered a new technology with high potential for 

wastewater treatment since it allows the simultaneous application of electrochemical, 

biodegradation, and membrane filtration processes in a single reactor, which lead to obtain 

excellent quality final effluent. In this context, the main objective of this study was to design, 

operate and evaluate the potentiality and efficiency of the EMBR system applied to sanitary 

wastewater treatment, with emphasis on organic matter and nutrients removal, and membrane 

fouling process reduction. Firstly, preliminary tests were carried out to determine the specific 

aeration demand (SAD) and critical flux. Then, three phases were performed in this study. Phase 

1, in which run 1 was executed, the EMBR was operated for 30 days and evaluated without the 

application of electric current, for comparison purposes. In phase 2, it was evaluated the effects of 

the application of electric current of 5 A.m-2 (run 2) and 15 A.m-2 (run 3) on the performance of 

the EBRM. Aiming the system stability and minimization of the fouling process, the results 

obtained in the preliminary tests indicated that the best SAD was 3 m3.m-2.h-1 and the critical flux 

was 7, 2 Lm-2.h-1. By comparing the results obtained in run 1, run 2 and run 3, we verified that the 

electric current application provided a significant improvement in the efficiency of the bioreactor 

with regard to the removal of organic matter (COD), ammoniacal nitrogen (amoniacal-N), color 

and, mainly, phosphorus (PO43--P). Besides that, it was also observed that the microorganisms’ 

growth rate and autotrophic and heterotrophic biomass activities were higher with electric current 

application, which was attributed to the electro-stimulation phenomenon. Regarding to membrane 

fouling process, high fouling rates were observed throughout the experimental period, which was 

mainly due to the high-membrane packing density. However, it was verified that the fouling 

process may have been favored by some other factors, such as: the presence of the Zooglea 

bacteria; the increase of COD concentration in the mixed liquor; and the lowest concentration of 

EPS, which resulted in sludge deflocculation. Furthermore, the application of the current density 

of 15 A.m-2, compared with the current density of 5 A.m-2, was only significant for the removal of 

ammoniacal nitrogen, which was attributed to the higher nitrogen load applied in run 3. In addition, 

the higher current density caused a deterioration in the mixed liquor characteristics. Therefore, it 

could be concluded that the application of electric current, especially at 5 A.m-2, is a potential 

alternative for improvement of the effluent quality of membrane bioreactor (MBR) systems, 

mainly regarding to the removal of organic matter and phosphorus from sanitary wastewater, 

besides being more attractive from the energetic point of view. 

Keywords: membrane bioreactor; electrocoagulation; electro-stimulation; phosphorus removal; 

sanitary wastewater. 
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1.  INTRODUÇÃO  

 

A deterioração dos corpos hídricos, causada principalmente pelo lançamento de 

efluentes sanitários não tratados ou submetidos a tratamentos inadequados e ineficientes, é um 

grave problema para os ecossistemas aquáticos e para a saúde da população devido às elevadas 

concentrações de matéria orgânica, nutrientes e patógenos presentes nos esgotos. De acordo 

com a Agência Nacional de Águas (ANA) (2017), somente 42,6% do total de esgotos gerados 

no Brasil é submetido a algum tipo de tratamento, sendo que o restante é lançado in natura no 

meio ambiente. Diante da atual situação, observa-se a necessidade de melhoria no que diz 

respeito às tecnologias aplicadas ao tratamento de efluentes, as quais devem proporcionar 

elevadas eficiências de remoção de matéria orgânica e nutrientes aliadas à viabilidade técnica 

e econômica, resultando em maior qualidade ambiental dos corpos hídricos.  

Dentre as alternativas potenciais de tratamento de efluentes, os biorreatores a 

membrana (BRM) têm ganhado grande destaque devido às suas vantagens frente aos sistemas 

convencionais de tratamento. Os BRMs operam de maneira semelhante ao sistema de lodos 

ativados convencional, porém, com a substituição da etapa de sedimentação pelo processo de 

filtração em membranas, no qual os sólidos são efetivamente removidos em um menor período 

de tempo (JUDD; JUDD, 2006; HO et al., 2017). Além da elevada qualidade dos efluentes 

produzidos, esses sistemas possuem ainda outras vantagens como a redução da área requerida 

para instalação, devido a eliminação do decantador secundário, a redução na quantidade de lodo 

gerado e a elevada retenção de biomassa no interior do reator, garantindo melhora na remoção 

da matéria orgânica e nutrientes (DREWS, 2010; SANTOS; MA; JUDD, 2011).  

Contudo, apesar das vantagens associadas, os biorreatores a membrana possuem como 

fator limitante a colmatação das membranas utilizadas no processo, que implica na perda de 

fluxo de permeado ou no aumento da pressão transmembrana (PTM) durante o processo de 

filtração (LIN et al., 2014), o que pode ocasionar aumento no custo da operação do sistema.  

Em geral, o processo de colmatação das membranas é atribuído à deposição de 

partículas na superfície da membrana ou ao entupimento interno dos poros da membrana 

(WANG; WU; TANG, 2009), o que resulta na redução da capacidade volumétrica e limita sua 

maior aplicação (BOREA; NADDEO; BELGIORNO, 2016). Dentre os fatores apontados como 

precursores da colmatação das membranas, as características do licor misto, como tamanho do 

floco, materiais dissolvidos e concentração de produtos microbianos solúveis e de substâncias 

polimérica extracelulares, são usualmente apontados como as principais. Estudos recentes têm 
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demonstrado que tais características do licor misto podem ser modificadas por meio de 

processos de coagulação, levando ao aumento da filtrabilidade do licor misto e 

consequentemente a redução ou o retardamento da colmatação da membrana (JI et al., 2010; 

WANG et al., 2014). Porém, a coagulação convencional, com adição de produtos químicos, 

traz consigo alguns inconvenientes (MOUSSA et al., 2016), como por exemplo a necessidade 

de correção do pH e a toxicidade à biomassa.  

Neste contexto, os processos eletroquímicos, especialmente a eletrocoagulação, têm 

se mostrado uma alternativa interessante frente aos processos de coagulação convencionais, 

apresentando vantagens como a não adição de produtos químicos, maior simplicidade 

operacional, menor produção de lodo, não necessidade de correção de pH e a alta aglomeração 

de partículas. Bani-Melhem e Smith (2012).  

Buscando o melhor entendimento em relação ao controle da colmatação e/ou a 

remoção de fósforo e nitrogênio, diversos estudos têm sido realizados integrando-se, 

principalmente, a eletrocoagulação com sistemas de tratamento utilizando membranas. No 

entanto, enfatiza-se que além do fenômeno de eletrocoagulação, outros mecanismos estão 

associados à aplicação de corrente elétrica, dentre os quais citam-se a eletroforese, a oxidação 

e a redução eletroquímica e a eletrosmose, os quais também influenciam positivamente no 

controle da colmatação e na remoção de poluentes (GIWA; AHMED; HASAN, 2015; HO et 

al., 2017). 

Essa tecnologia, que permite a aplicação simultânea de processos biológicos aeróbios, 

fenômenos eletroquímicos e filtração por membranas, em um reator de câmara única, é 

conhecida como eletrobiorreator a membrana (EBRM). Em comparação com os BRMs 

convencionais, esse tipo de reator tem sido considerado uma tecnologia de elevado potencial 

uma vez que representa possibilidade de melhoria nas condições de desidratação do lodo, 

redução da área construída necessária, redução dos custos operacionais, possibilidade de 

remoção de nitrogênio e fósforo sem a necessidade de adição de produtos químicos e maior 

estabilidade operacional do sistema devido à redução da colmatacão da membrana (LIU et al., 

2013; ELEKTOROWICZ; ARIAN; IBEID, 2014; BANI-MELHEM; ELEKTOROWICZ, 

2010; ZHANG et al., 2015; HASAN; ELEKTOROWICZ; OLESZKIEWICZ, 2014; BANI-

MELHEM; SMITH, 2012). 

No que concerne a melhoria da qualidade do efluente tratado, resultados indicam que 

a aplicação do sistema EBRM no tratamento de esgoto sanitário possibilita alcançar eficiências 

de remoção de DQO, fósforo e nitrogênio amoniacal acima de 90% (HASAN, 2014; WEI; 

ELEKTOROWICZ; OLESZKIEWICZ, 2012; BANI-MELHEM; ELEKTOROWICZ, 2011), 
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as quais são consideravelmente elevadas quando comparadas às eficiências normalmente 

alcançadas por sistemas BRM, principalmente para remoção de fósforo.  

No entanto, sabe-se que a aplicação de campo elétrico em um biorreator é um processo 

complexo, uma vez que pode ocasionar mudanças na forma, fisiologia, movimento e 

metabolismo da biomassa, podendo assim causar efeitos negativos à comunidade microbiana 

(WEI; OLESZKIEWICZ; ELEKTOROWICZ, 2011). Desta forma, é evidente a necessidade de 

encontrar uma faixa ideal de densidade de corrente que auxilie na remoção dos poluentes e na 

minimização da colmatação sem prejudicar os processos biológicos do reator. Embora algumas 

pesquisas já tenham sido realizadas, ainda são necessários outros estudos nesta linha para maior 

aprofundamento da temática. 

Nesse viés, o presente trabalho visa avaliar a potencialidade da aplicação de duas 

densidade de corrente distintas em um sistema BRM, para o tratamento de esgoto sanitário, por 

meio da avaliação da eficiência de remoção de matéria orgânica e nutrientes, principalmente 

fósforo, e da minimização do processo de colmatação da membrana, tendo como parâmetro de 

comparação o desempenho de um BRM convencional. 

Por fim, destaca-se que o presente estudo inclui-se na linha de pesquisa de tratamento 

de águas residuárias do Laboratório de Saneamento Ambiental e Qualidade de Água do 

Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(UNICENTRO), sendo o primeiro trabalho deste grupo de pesquisadores que objetivou 

investigar o emprego da eletrocoagulação associada à um biorreator a membrana (EBRM) no 

tratamento de esgoto sanitário 
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2. OBJETIVOS  

2.1.  OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o desempenho de um eletrobiorreator a membrana (EBRM) aplicado ao 

tratamento de esgoto sanitário sintético, no que diz respeito a remoção de matéria orgânica e 

nutrientes e à colmatação da membrana. 
  

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Avaliar o desempenho de um eletrobiorreator a membrana (EBRM), confrontando o seu 

rendimento com um biorreator a membrana (BRM) convencional. 

b) Avaliar o impacto da eletrocoagulação sobre a atividade autotrófica e heterotrófica da biomassa 

presente no reator, mediante duas densidades de corrente elétrica (5 e 15 A.m-2). 

c) Investigar a utilização das densidades de correntes de 5 e 15 A.m-2 como alternativa a mitigação 
da colmatação das membranas. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1.  FILTRAÇÃO POR MEMBRANA 

 

Tratamento avançado é definido como sendo aquele necessário para a remoção de 

partículas suspensas, coloidais e dissolvidas remanescentes do tratamento secundário 

(METCALF e EDDY, 2003). Neste cenário, o processo de separação por membranas é uma 

dessas tecnologias, pois permite eficiente separação sólido/líquido, produzindo permeado com 

baixas concentrações de sólidos, matéria orgânica e até mesmo de microrganismos. 

Na busca pelas características de seletividade e permeabilidade das membranas 

naturais, a partir do início da década de 1970, surgiram as membranas sintéticas, que passaram 

a substituir as técnicas clássicas de separação: filtração, destilação, centrifugação, entre outras 

(HABERT; BORGES; NOBREGA, 2006). O interesse pelo processo aumentou ainda mais 

depois da proposta de Yamamoto et al. (1989) de utilizar as membranas submersas dentro de 

um reator biológico, caracterizando o sistema de biorreator a membrana submersa. 

A implementação da tecnologia de membranas vem ganhando espaço no tratamento 

de efluentes, em razão da possibilidade de sistemas compactos, da redução de custos de 

instalação e operação das unidades de tratamento, e da geração de efluentes tratados com 

potencial de reutilização, tornando esta tecnologia competitiva em relação aos sistemas 

convencionais de tratamento de esgoto (SCHNEIDER; TSUTIYA, 2001; CHAMOM, 2011). 

Schneider e Tsutiya (2001) destacam ainda que o emprego da filtração por membranas garante 

maiores eficiências de remoção de patógenos e contaminantes químicos, produzindo efluente 

capaz de atender padrões de lançamento cada vez mais rigorosos.  

A tecnologia de filtração por membranas baseia-se na separação física das partículas 

presentes em uma solução. Nesse processo a membrana atua como uma barreira semipermeável 

que, quando aplicada uma força externa do tipo pressão, sucção ou potencial elétrico, permite 

a passagem de certos componentes pela sua superfície (HUMPHREY; KELLER, 1997; 

SCHNEIDER; TSUTIYA, 2001). 

O fundamento consiste na divisão da corrente de alimentação em duas frações, a do 

efluente tratado, que é a parcela que atravessa a membrana e é denominada permeado, e a 

parcela que fica retida na membrana, denominada rejeito ou concentrado (MULDER, 1996; 

METCALF; EDDY, 2003). A Figura 3.1 apresenta a representação esquemática do processo 

de separação por membranas. 
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Figura 3.1 - Representação do processo de separação por membranas. 

 
Fonte: Adaptado de HUMPHREY e KELLER (1997). 
 

A filtração em membrana pode ser realizada sobre duas configurações distintas: a 

frontal também conhecida como dead-end, onde a água bruta é bombeada de maneira 

perpendicular à membrana, e o modo tangencial ou cross-flow, onde a água escoa 

tangencialmente à superfície da membrana (Figura 3.2). No escoamento frontal, enquanto o 

permeado atravessa a membrana, as partículas em suspensão se acumulam gradativamente na 

superfície da membrana, induzindo à formação da torta de lodo. Já no escoamento tangencial, 

a solução escoa paralelamente à superfície da membrana, limitando o acúmulo de partículas, e 

permitindo um fluxo de permeado mais constante com o tempo, uma vez que o aumento da 

concentração de sólidos próximo à membrana gera resistência à permeabilidade (MULDER, 

1996; HABERT; BORGES; NOBREGA, 2006). 

 

Figura 3.2 - Tipos de filtração empregados nos sistemas de membrana: a) frontal ou dead-end, 
e b) tangencial ou cross-flow. 

 
Fonte: Adaptado de HABERT, BORGES e NÓBREGA (2006). 
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Para que uma membrana sintética seja considerada ideal para o processo de filtração, 

deve ser caracterizada por alta permeabilidade, boa hidrofilicidade, alta seletividade, e deve 

apresentar resistência química e mecânica aos fluxos de alimentação (AHMAD; MAJID; OOI, 

2011; JUDD; JUDD, 2011). 

A permeabilidade de uma membrana está associada ao tamanho e a densidade dos 

poros, porém a taxa de fluxo através de cada poro também pode ser influenciada pela espessura 

da membrana. Já a resistência química e térmica está relacionada com o tipo de material que 

compõe a membrana, os quais também interferem na permeabilidade por meio da 

hidrofobicidade do material (GALLEGUILLOS, 2011).  

Em relação à composição, as membranas podem ser fabricadas de material polimérico 

(orgânico), cerâmicos (inorgânicos), ou ainda materiais metálicos, sendo este último de menor 

utilidade na área de saneamento. Em sistemas de tratamento de efluentes, as membranas 

utilizadas são usualmente as poliméricas, uma vez que o uso das membranas cerâmicas é 

restringido pelo seu alto custo (JUDD; JUDD 2011; SCHNEIDER; TSUTIYA, 2001). 

As membranas podem ser classificadas também em porosas ou densas, dependendo de 

sua configuração. Como exemplos de membranas porosas tem-se as membranas de 

microfiltração, ultrafiltração, e nanofiltração, onde, em função da força motriz aplicada, o fluxo 

de permeado é exclusivamente conectivo. As membranas de osmose reversa, por sua vez, são 

membranas densas, e o fluxo do permeado nesse tipo de membrana depende da afinidade das 

espécies com o material constituinte da membrana, e da difusão das espécies através do filme 

polimérico (HABERT; BORGES; NOBREGA, 2006). Os autores destacam ainda que a força 

motriz utilizada nos processos de separação por membranas mais difundidos é o gradiente de 

pressão, ou seja, a diferença de pressão através da membrana, por meio da qual realiza-se a 

separação, concentração e purificação de soluções líquidas. 

 

3.1.1. Principais configurações   
 

As membranas podem ainda ser classificadas de acordo com o tamanho dos poros 

(METCALF e EDDY, 2007), os quais controlam a seletividade e o mecanismo de separação, e 

classificam as membranas em quatro grupos principais: Microfiltração (MF), Ultrafiltração 

(UF), Nanofiltração (NF) e Osmose Reversa (OR) (VIGNESWARAN et al., 2012; METCALF; 

EDDY, 2003).   
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Os quatro grupos citados acima se diferem em relação ao tamanho das partículas que 

são capazes de reter, e à pressão necessária para impulsionar o processo de filtração (VAN DER 

BRUGGEN; LEJON; VANDECASTEELE, 2003). O quadro 1 apresenta maiores detalhes de 

cada um dos processos: 

 

Quadro 1 - Principais características do processo de separação por membranas. 

Processo Força Motriz (bar) Tamanho dos Poros Material Retido 

Microfiltração (MF) DP (< 2) Macroporos (> 50 nm) 
Material em suspensão, cistos 

e occistos de protozoários, 
algumas bactérias e vírus. 

Ultrafiltração (UF) DP (2 – 10) Mesoporos (2 – 50 nm) 
Colóides, macromoléculas, 

vírus, e a maioria das bactérias 
e proteínas. 

Nanofiltração (NF) DP (5 – 40) Microporos (< 2 nm) Moléculas pequenas, vírus, e 
íons divalentes e trivalentes. 

Osmose Reversa (OR) DP (8 – 200) Densa (< 2 nm) 

Todo o material solúvel e em 
suspensão, íons, e 

praticamente toda a matéria 
orgânica. 

Fonte: HABERT, BORGES e NOBREGA (2006); SCHNEIDER e TSUTUYA (2001); METCALF e EDDY 
(2003). 
 

Os processos de micro e ultrafiltração são considerados similares, uma vez que, em 

ambas, o modo de separação é a filtração molecular através dos poros. Enquanto as membranas 

de microfiltração retêm partículas coloidais e bactérias, as membranas de ultrafiltração são 

utilizadas para filtrar macromoléculas dissolvidas (BAKER, 2004).  

O tamanho dos poros da membrana rege a quantidade de força motriz necessária para 

obter fluxos de permeados suficientes para dar funcionamento ao processo. As membranas de 

microfiltração possuem poros maiores que as membranas de ultrafiltração, em consequência, 

as pressões empregadas como força motriz também são menores (HABERT; BORGES; 

NOBREGA, 2006). 

Dentre os processos de separação por membranas citados acima, as membranas de 

microfiltração e de ultrafiltração são as de maior aplicação na área de tratamento de efluentes. 

Por outro lado, as tecnologias de nanofiltração e osmose reversa têm sido normalmente 

utilizadas no tratamento de água de abastecimento, em função da demanda por um afluente de 

melhor qualidade, e da necessidade de uma elevada força motriz para romper a barreira física 

criada pela membrana, o que acaba por gerar maiores custos de operação (SCHNEIDER; 

TSUTIYA, 2001; BELLI, 2015). 
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3.1.2. Tipos de Membrana 
 

É denominado módulo de membrana a estrutura composta por elementos necessários 

para assegurar o uso da membrana como uma unidade de separação de líquido/sólido 

(HABERT; BORGES; NOBREGA, 2006). De acordo com Schneider e Tsutiya (2001) o 

módulo de membrana deve conter os seguintes elementos: membranas, estruturas suporte da 

pressão, do vácuo ou corrente elétrica, e os canais de alimentação e remoção do permeado e do 

concentrado. 

De modo geral, as membranas devem apresentar características que atendam aos 

seguintes requisitos: boa área de filtração, facilidade de limpeza, baixo consumo de energia, 

simplicidade de manuseio, permitam alta turbulência, baixo volume morto, e baixo preço de 

aquisição (SCHNEIDER; TSUTIYA, 2001; GALLEGUILLOS, 2011). 

Configurações de módulos em espiral, tubulares, placas planas e de fibra oca são os 

tipos mais comuns de módulos de membranas, sendo que os dois últimos são os mais 

empregados em sistemas de biorreatores a membrana submersos (VIGNESWARAN et al., 

2012; GALLEGUILLOS, 2011; MORORÓ, 2013).  

Nos módulos de placas planas, as membranas são dispostas paralelamente, e apesar 

das boas condições de escoamento ao longo das membranas, essa configuração apresenta uma 

baixa razão entre a área superficial da membrana e o volume do módulo. Os módulos de fibra 

oca, por sua vez, são formados por feixes de membranas de pequeno diâmetro, atribuindo ao 

sistema alta densidade volumétrica. Essa elevada relação entre área de membrana e volume do 

módulo, juntamente com a possiblidade de retrolavagem para limpeza da membrana, são 

vantagens das membranas de fibra oca, uma vez que utilizam melhor o espaço, reduzem a 

colmatação, e resultam em redução de custos, configurando o tipo de módulo de membrana 

mais utilizado em sistemas BRM (MORORÓ, 2013; SCHNEIDER; TSUTIYA, 2001; JUDD; 

JEFFERSON, 2003).  

 

3.2.  BIORREATORES A MEMBRANA (BRM) 

 

Apesar de ser uma tecnologia usual para o tratamento de esgotos sanitários municipais 

(IORHEMEN; HAMZA; TAY 2016), os sistemas de lodos ativados apresentam algumas 

desvantagens como, grandes requisitos de área para decantadores secundários, problemas com 

a separação sólido-líquido, geração de lodo excedente, e limitações para remoção de 

recalcitrantes (MUTAMIM, et al., 2013). Neste cenário, os biorreatores a membrana aeróbios 
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surgiram como uma alternativa para os sistemas de lodos ativados convencionais, superando as 

desvantagens citadas anteriormente (IORHEMEN; HAMZA; TAY, 2016).  

De modo geral, a tecnologia dos biorreatores a membrana consiste na combinação do 

processo de degradação biológica (geralmente aeróbia) com a separação sólido/líquido 

utilizando membranas filtrantes (JUDD, 2016; TAY et al., 2007). Os BRM operam de maneira 

similar aos lodos ativados convencionais, porém o uso das membranas dispensa a necessidade 

de decantadores secundários, ou seja, a etapa de sedimentação é substituída pelo processo de 

filtração com membranas, geralmente de micro ou ultrafiltração (IORHEMEN; HAMZA; 

TAY, 2016; JUDD; JUDD, 2006). Na nova concepção a área necessária aos reatores é reduzida, 

em função da não necessidade de área especifica para a etapa de separação líquido/sólido, e da 

total retenção da biomassa no próprio reator (SANTOS; MA; JUDD, 2011). 

O uso das membranas filtrantes, em substituição aos decantadores secundários, 

proporciona as seguintes vantagens: efluente de alta qualidade, elevado desempenho na 

remoção de matéria orgânica e organismos patogênicos, menores tempos de detenção 

hidráulica, elevado tempo de retenção celular, menor produção de lodo, e menores requisitos 

de área (KRZEMINSKI et al., 2016; JUDD, 2008).  

A excelente qualidade do efluente em relação à matéria orgânica pode ser explicada 

pela intensificação das atividades microbiológicas de degradação, que resultam da total 

retenção de biomassa no interior reator (SANTOS, MA; JUDD, 2011; LE-CLECH, 2010). 

Enfatiza-se ainda que os BRM podem operar com elevado tempo de retenção celular (θc) 

promovendo uma redução significativa na produção de lodo, além de permitir o 

desenvolvimento de microrganismos de crescimento lento, como as bactérias nitrificantes, que 

são responsáveis pelo processo de nitrificação (LE-CLECH, 2010; JUDD; JUDD, 2006). 

Neste contexto os BRMs têm se tornado uma alternativa aceitável para aplicação no 

tratamento de efluentes industriais e sanitários, quando se visa um efluente tratado de elevada 

qualidade, livre de sólidos suspensos, nutrientes (fósforo e nitrogênio), e de organismos 

patogênicos, e/ou quando busca-se o reúso da água (YOUNG et al., 2014; LESJEAN et al., 

2011). 

No que tange a disposição do módulo de membranas, Metcalf e Eddy (2003) afirmam 

que existem duas configurações principais: BRM de recirculação externa e BRM com 

membrana submersa (interna).  

Na configuração externa o licor misto é bombeado para os módulos de membrana, que 

geralmente são tubulares, e o sistema é operado em fluxo cruzado, ou seja, o licor misto escoa 

paralelamente à superfície da membrana e retorna ao reator, enquanto o permeado é 
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transportado transversalmente à membrana e é removido (JUDD, 2016). Os efeitos da 

colmatação da membrana são reduzidos pela velocidade tangencial ao módulo, a qual promove 

turbulência suficiente para arrastar as partículas sólidas que tenderiam a se depositar na 

superfície da membrana.  

Na configuração submersa, o módulo de membrana é imerso no tanque de aeração, e 

a retirada do permeado é realizada a partir da sucção do licor misto, que atravessa as paredes 

da membrana (JUDD, 2016), enquanto que as partículas (concentrado) permanecem dentro do 

reator. Neste tipo de BRM, além de fornecer oxigênio para os microrganismos e manter a 

biomassa em suspensão, a aeração tem a função de controlar a colmatação das membranas por 

meio da turbulência causada pelas bolhas, que minimizam o depósito de partículas na superfície 

da membrana, mantendo o fluxo de permeado praticamente constante e taxa de aumento da 

pressão transmembrana (PTM) relativamente baixa (CHANG, 2011). De acordo com Judd e 

Judd (2011) os BRM submersos possuem baixo consumo energético, sendo esta uma vantagem 

sobre os BRM com módulo externo. 

 

Figura 3.3 - Representação das configurações de BRM (externo e submerso). 

 
Fonte: Adaptado de STEPHENSON et al. (2000). 

 

No entanto, apesar das elevadas eficiências e vantagens supracitadas, a tecnologia de 

BRM exige altos investimentos de instalação e operação, sobretudo devido aos problemas 

decorrentes do processo de colmatação das membranas, tornando-se uma das principais 

limitações para a ampla aplicação do sistema (DREWS, 2010; LE-CLECH, 2010). 

 

3.2.1. Colmatação das Membranas 
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 O fenômeno conhecido como colmatação das membranas, que consiste na deposição 

indesejada de partículas suspensas e coloidais na superfície interna ou externa dos poros da 

membrana, acaba por causar a redução do fluxo do permeado e aumentar a frequência da 

necessidade de troca e limpeza das membranas, induzindo à elevação dos custos de operação 

do sistema (LE-CLECH, 2010; SUN et al., 2011; ZHANG et al., 2012).  

O processo de colmatação tem como consequência a redução do fluxo de permeado 

ou o aumento na pressão transmembrana, tornando a filtração menos eficaz (MENG, 2009; 

NÓBREGA, 2016). Esse fenômeno tem sido considerado o principal problema e maior desafio 

do processo de separação por membranas, sendo caracterizado pela redução da produtividade 

de permeado, redução da vida útil da membrana e aumento dos custos da operação (YANG; 

CICEK; ILG, 2006; PADAKI et al., 2015). 

O termo colmatação pode ser atribuído a todos os mecanismos que causem a perda da 

permeabilidade da membrana, sendo estes: a deposição de partículas do licor misto, a obstrução 

dos poros da membrana por pequenas moléculas, e a formação da “torta”, que resultam em 

algumas necessidades adicionais, como: maior área filtrante, maior pressão transmembrana, 

maior frequência de limpeza química das membranas e maior consumo de energia (SUN et al., 

2011; IORHEMEN; HAMZA; TAY, 2017; DREWS, 2010). 

Meng et al. (2009) relatam que a colmatação da membrana em BRMs ocorre devido 

aos seguintes mecanismos: adsorção de solutos ou colóides na superfície ou nos poros da 

membrana; deposição de flocos de lodo em sua superfície; formação de "torta" sobre a 

membrana; desprendimento de impurezas devido às forças de cisalhamento e; mudanças na 

composição das partículas após longo período de operação. 

A formação da torta ocorre devido ao biofilme produzido pelo acúmulo de moléculas 

orgânicas e coloidais adjacentes à membrana, que resulta na deposição de partículas na 

superfície da mesma (SUN et al., 2011). De acordo com Judd e Judd (2011) a concentração de 

partículas próximas da superfície da membrana e a formação do biofilme são causados pela 

polarização da concentração, que é definida como sendo a tendência das partículas se 

acumularem em uma camada líquida, fina e praticamente estagnada, próximo à superfície da 

membrana.  

A colmatação pode ser classificada em duas categorias: reversível e irreversível. O 

fenômeno conhecido como reversível é caracterizado pelo depósito de materiais na superfície 

da membrana, podendo ser removida por meios físicos, como a retrolavagem ou relaxamento 

da filtração. A colmatação irreversível, por sua vez, é o depósito de materiais mais resistentes 

que são removidos somente através da limpeza química da membrana (JUDD; JUDD, 2011). 
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Após o uso, a permeabilidade original da membrana nunca mais é recuperada, originando uma 

resistência residual que é definida por Judd e Judd (2006) como colmatação irrecuperável. 

 

Figura 3.4 - Tipo de colmatação baseado no método de controle. 

 

 
Fonte: Adaptado de JAMAL (2014). 

 

De modo geral, a colmatação em BRMs é resultado da interação físico-química entre 

os sólidos em suspensão do licor misto e a membrana filtrante (WANG, et al., 2013). Segundo 

Krzeminski et al. (2016) os fatores que influenciam no processo de colmatação das membranas 

em BRMs podem ser compilados em quadro grupos: as características da membrana; as 

propriedades do licor misto; as condições operacionais e; as características do efluente.  

Dentre às características da membrana, que podem favorecer o processo de 

colmatação, destacam-se o tipo de material, a hidrofobicidade, o tamanho dos poros, a 

porosidade, e a configuração do módulo. Já no que compete às propriedades do licor misto e 

do efluente, a concentração de sólidos suspensos totais (SST), a viscosidade, a concentração de 

substâncias poliméricas extracelulares (EPS) e produtos microbianos solúveis (SMP), a 

concentração de matéria dissolvida, e o tamanho e estrutura do floco, são considerados os 

fatores de maior impacto no processo de colmatação.  
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Se tratando das condições operacionais, pode-se citar fatores como aeração, tempo de 

retenção celular (θc), tempo de detenção hidráulica (TDH), e pressão transmembrana (PTM) 

(CHANG, 2002; SUN, 2011). Meng (2009) afirma ainda que apesar do tempo de retenção 

celular, do tempo de detenção hidráulica, da concentração de oxigênio dissolvido e da relação 

alimento/microrganismo (A/M) não demostrarem efeito direto na colmatação das membranas, 

estes parâmetros operacionais determinam as características do licor misto, as quais, portanto, 

podem ser modificadas através da otimização operacional.  

Assim sendo, para uma maior eficiência e estabilidade do sistema faz-se necessário a 

busca e a aplicação de métodos que levem ao controle e redução do processo de colmatação da 

membrana. 

 

3.2.2. Controle da colmatação das membranas 
 

Para que ocorra a separação sólido/líquido é indispensável a interação entre as 

partículas presentes no efluente com a superfície da membrana, tornando o processo de 

colmatação das membranas inevitável. Assim sendo, é imprescindível a aplicação de estratégias 

de controle e/ou de minimização da colmatação, as quais podem envolver métodos físicos ou 

químicos. Os métodos físicos para recuperar o fluxo de permeado em BRMs são aqueles 

aplicados para remoção da colmatação reversível. Dentre estes métodos destacam-se os de 

maior aplicação e eficiência: a retrolavagem, que consiste no bombeamento de permeado ou 

água em fluxo contrário à filtração; e o relaxamento da membrana, caracterizado pela 

interrupção da filtração (por 1-2 minutos a cada 8-15 minutos) permitindo o arraste de sólidos 

da superfície da membrana pelas bolhas de ar (JUDD; JUDD, 2006; WU et al., 2008).  

Condições operacionais, tais como a pressão transmembrana, velocidade de fluxo 

cruzado, e taxas de aeração também podem auxiliar no controle da colmatação em BRMs. A 

utilização de baixas pressões transmembrana resultam em baixo fluxo de permeado e, 

consequentemente, em menor atração e compactação de sólidos na superfície da membrana, e 

em alta velocidade de fluxo cruzado que permite o maior arraste de sólidos. No que concerne a 

otimização da aeração, a intensidade, duração, e tamanho das bolhas desempenham importante 

papel no controle da colmatação, sendo usualmente empregadas em BRM submersos bolhas 

grossas e aeração interna (SAEKI et al., 2016; SUWARNO et al., 2014; KRZEMINSKI et al., 

2016).  

Krzeminski et al. (2016) apontam ainda a possibilidade de utilização de agentes que 

podem ser inseridos ao licor misto, modificando às suas características, favorecendo o processo 
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de filtração e reduzindo os níveis de colmatação. Com este intuito, diversas técnicas têm sido 

utilizadas, como a adição de coagulantes (GKOTSIS et al., 2015; JI et al., 2010), adsorventes 

(JIA et al., 2016; IORHEMEN; HAMZA; TAY, 2017), materiais anti-incrustantes (SU et al., 

2012), e aplicação de corrente elétrica contínua (DC) (IBEID; ELEKTOROWICZ; 

OLESZKIEWICZ, 2015). 

O uso de coagulante químico aplicados à BRMs aeróbios resultaram em melhor 

sedimentabilidade do lodo, menor taxa de colmatação da membrana, e aumento na remoção de 

nitrogênio e fósforo (GUO et al., 2015; SONG; KIM; AHN, 2008). Contudo, apesar da grande 

eficiência na remoção de poluentes, a aplicação desta técnica tem sido limitada pelo aumento 

significativo da produção de lodo e por utilizar reagentes químicos, os quais podem se 

apresentar como fonte de poluição secundária (TCHAMANGO et al., 2016).  

Como alternativa aos processos de coagulação química convencional, a 

eletrocoagulação (EC) tem se destacado nos últimos anos, principalmente pela simplicidade 

operacional, alta confiabilidade, elevado desempenho na remoção de poluentes sem adição de 

produtos químicos, redução da quantidade de lodo gerado, e pela prevenção da transferência de 

íons indesejáveis para o efluente tratado (ŞENGIL; ÖZACAR, 2009; HASAN, 2014). 

No entanto, muitas vezes os métodos de controle mencionados acima não são capazes 

de restabelecer suficientemente o fluxo de permeado, caracterizando a colmatação irreversível, 

tornando-se essencial o uso de estratégias de limpeza química para recuperar a permeabilidade 

da membrana (MENG, 2017). Conforme Liu et al. (2001), existem cinco tipos de reagentes que 

podem ser empregados em sistemas BRMs: desinfetantes ou oxidantes (ex.: hipoclorito de 

sódio), bases (ex.: hidróxido de sódio), ácidos (ex.: ácido clorídrico), quelatos, e surfactantes. 

 

3.3.  ELETROCOAGULAÇÃO 

 

A eletrocoagulação (EC) tem ganhado destaque nos últimos anos frente à coagulação 

convencional e a outros processos que seriam utilizados como tratamento complementar aos 

tratamentos biológicos, principalmente em função da simplicidade operacional, redução na 

produção de lodo e elevada eficiência na remoção de poluentes sem adição de produtos 

químicos externos (MOUSSA et al., 2016; SAHU; MAZUMDAR; CHAUDHARI, 2014; 

ELAZZOUZI; HABOUBI; ELYOUBI, 2017).  

EC é um processo complexo onde ocorre a combinação sequencial ou paralela de 

diversos mecanismos, sendo eles eletroquímicos, químicos e físicos, que utilizam eletrodos 
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metálicos para fornecer íons à uma solução (HAKIZIMANA et al., 2017). A tecnologia da EC 

tem sido aplicada no tratamento de diversos tipos de efluente por ser um método com baixo 

consumo de energia, eficiente na remoção de metais, cor, partículas coloidais, e poluentes 

inorgânicos solúveis, além de produzir menor quantidade de lodo (SAHU; MAZUMDAR; 

CHAUDHARI, 2014; SOUZA et al., 2016).  

Segundo Tsioptsias et al. (2015) a EC consiste na produção in situ de espécies 

coagulantes a partir da dissolução de um ânodo metálico de sacrifício por meio de correntes 

elétricas que levam a reações eletroquímicas. Dessas reações são liberados íons metálicos que 

são atraídos pelas partículas coloidais, neutralizando suas cargas. Do cátodo são liberadas 

bolhas de gás hidrogênio, as quais interagem com as partículas permitindo a formação de flocos, 

além de promoverem turbulência no sistema, diminuindo o peso específico das partículas 

facilitando o processo de remoção (ELNENAY et al., 2017; AN et al., 2016). 

De acordo com Mollah (2004) e Rubach e Saur (1997) a eletrocoagulação envolve 

sequencialmente a formação de coagulante in situ pela oxidação eletrolítica do eletrodo de 

sacrifício, ocorrência da neutralização das cargas, a desestabilização das partículas coloidais e 

a quebra das emulsões, em seguida sucedesse a aglutinação das partículas formando os flocos. 

Desta forma, os atuantes fundamentais nesse sistema são os eletrodos (ânodo de sacrifício e o 

cátodo) e a solução a ser tratada. Hasan, Elektorowicz e Oleszkiewicz (2012) comentam que 

esse processo resulta em mudanças nas propriedades químicas, físicas e biológicas do licor 

misto, afetando o fenômeno de colmatação das membranas. 

Diversos metais têm sido testados como eletrodos, dentre eles o alumínio, ferro, aço 

inoxidável, níquel, grafite, platina (RUBACH; SAUR, 1997; SAHU; MAZUMDAR; 

CHAUDHARI, 2014). No entanto, devido a algumas vantagens, o ânodo de sacrifício 

geralmente é constituído de alumínio ou ferro, sendo que o alumínio tem sido apontado como 

de maior eficiência (IRDEMEZ; YILDIZ; TOSUNOGLU, 2006; HAKIZIMANA et al., 2017; 

LIN et al., 2005) enquanto que para o cátodo é utilizado o aço inoxidável (VASUDEVAN; 

LAKSHMI; SOZHAN, 2010; BUKHARI, 2008). 

O processo consiste basicamente na aplicação de uma corrente elétrica contínua, na 

forma de batelada ou não, entre os eletrodos que estão submersos na solução a ser tratada, 

causando a eletrólise da superfície e oxidação do ânodo metálico (M) para o seu cátion (M+), 

liberando íons livres para o meio. Já no cátodo ocorre a redução, ou a quebra, da molécula da 

água (H2O) liberando para o meio gás hidrogênio (H2) e hidroxilas (OH-) (HAKIZIMANA et 

al., 2017).  Bazrafshan et al. (2015) e Mollah et al. (2001) citam como desvantagem do processo 

o consumo do ânodo de sacrifício, o qual necessita regularmente de substituição.  
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Na Figura 3.5 estão esboçadas as reações eletroquímicas que ocorrem durante o 

processo de eletrocoagulação, estando descritas também nas equações (3.1 a 3.4) (SAHU; 

MAZUMDAR; CHAUDHARI, 2014). 

 
Figura 3.5 - Reações que ocorrem durante a eletrocoagulação. 

 
 

Fonte: Adaptado de MOUSSA (2017).  

 

Reações no ânodo de sacrifício: 

𝑀(#) → 𝑀(&')
() +	𝑛𝑒.     (3.1) 

2𝐻1𝑂(3) → 4𝐻)
(&') +	𝑂1(5) +	4𝑒.     (3.2) 

Reações no cátodo: 

𝑀(&')
() 	+	𝑛𝑒. → 𝑀(#)     (3.3) 

2𝐻1𝑂(3) +	2𝑒. → 	𝐻1 +	2𝑂𝐻.
(&')  (3.4) 

Quando utilizados ânodos de alumínio, ocorre a geração de íon Al3+, o qual é liberado 

para o meio. Em seguida esses íons são submetidos a outras reações ocorrendo a formação de 

hidróxidos, caracterizando a produção de coagulante in situ. Os íons Al3+ e o OH- gerados nas 

reações dos eletrodos, reagem entre si formando diferentes espécies monoméricas e 

poliméricas, as quais levam à formação do Al(OH)3, conhecidos como flocos de varredura, que 

possuem consideráveis áreas superficiais, favorecendo a rápida adsorção de compostos 

orgânicos solúveis e coloidais. Em pH próximo à neutralidade são formados os compostos 

descritos nas equações (3.5 a 3.7) (MOLLAH et al., 2004; RUBACH; SAUR, 1997; 

HAKIZIMANA et al., 2017): 
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𝐴𝑙(#) → 𝐴𝑙(&')
8) +	3𝑒.      (3.5) 

𝐴𝑙(&')
8) 	+ 	3𝐻1𝑂 → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)8 +	3𝐻(&'))       (3.6) 

𝑛𝐴𝑙(𝑂𝐻)8 → 𝐴𝑙((𝑂𝐻)8(       (3.7) 

Devido à elevada capacidade de adsorção, esses compostos apresentam forte afinidade 

pelas partículas dispersas na solução e poluentes dissolvidos, e boa capacidade de neutralização 

de cargas, mostrando-se eficientes na remoção de partículas com cargas negativas (SAHU; 

MAZUMDAR; CHAUDHARI, 2014; AN et al., 2016). 

A aplicação de corrente elétrica, além do fenômeno de eletrocoagulação, induz outros 

mecanismos atuantes, que ajudam na degradação de poluentes e no controle da mobilidade e da 

deposição das partículas na superfície da membrana, dentre os quais cita-se a eletroforese, 

oxidação  redução eletroquímica e eletrosmose (BANI-MELHEM; ELEKTOROWICZ, 2011).  

Giwa et al. (2015) e Ibeid, Elektorowicz e Oleszkiewicz, (2013) destacam que a 

eletrosmose consiste na liberação da água dos flocos, o que leva ao aprimoramento da espessura 

do lodo reduzindo o tamanho dos flocos e, consequentemente, o volume do lodo. Já a 

eletroforese ocorre quando as partículas são colocadas sobre a influência de um campo elétrico 

gerado entre dois eletrodos (cátodo e ânodo), o qual faz com que as partículas carregadas 

negativamente se dirijam para o eletrodo de carga oposta, afastando-as da superfície da 

membrana (AKAMATSU et al., 2012; HO et al., 2017). 

Ensano et al. (2016), Huang et al. (2015) e Ho et al. (2017) destacaram ainda os 

mecanismos de oxidação e redução eletroquímica por meio de H2O2 (peróxido de hidrogênio) 

produzido a partir da reação do oxigênio com o cátodo. Os autores mencionam ainda que o 

H2O2 é um oxidante forte capaz de degradar macromoléculas e diferentes poluentes 

recalcitrantes, além de fornecer limpeza da membrana in situ.  

Desta forma, a eletrocoagulação aliada aos processos eletrocinéticos de eletrosmose, 

eletroforese e eletroquímica são capazes de suprimir a colmatação da membrana e aprimorar o 

fluxo de permeado por meio da melhoria da filtrabilidade do licor misto, além de degradar 

poluentes do meio (IBEID; ELEKTOROWICZ; OLESZKIEWICZ, 2015; HO et al. 2017). 

Frente às necessidade e características citadas, os processos eletroquímicos aliados aos 

processos biológicos de tratamento de esgotos estão sendo vistos como soluções efetivas devido 

as suas elevadas eficiências, independência com relação à produtos químicos, e facilidades de 

controle do processo (HASAN; ELEKTOROWICZ; OLESZKIEWICZ, 2014).   
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3.4.  ELETROBIORREATOR (EBRM) 

 

Após inúmeros estudos associando processos eletrocinéticos aos biorreatores a 

membrana, visando o controle da colmatação (CHEN et al., 2007; AKAMATSU et al., 2010; 

KIM et al., 2007) e o aprimoramento da remoção de nutrientes (WEI; OLESZKIEWICZ; 

ELEKTOROWICZ, 2009; CUI et al., 2009; YU et al., 2006; KIM et al., 2010) , Bani-Melhem 

e Elektorowicz (2010) propuseram a tecnologia conhecida como eletrobiorreator a membrana 

(EBRM), a qual é baseada em um reator de câmara única que permite a aplicação simultânea 

de processos biológicos aeróbios, eletrocoagulação e separação por membranas. 

Bani-Melhem e Elektorowicz (2010) e Liu et al. (2012) enfatizam que a aplicação da 

eletrocoagulação em biorreatores a membrana, além de permitir a precipitação química de 

fósforo, reduz consideravelmente a colmatação das membranas por meio da redução da 

concentração de sólidos solúveis, e da formação de flocos com maiores dimensões, favorecendo 

assim a filtração do permeado. Em seus estudos, Ibeid, Elektorowicz e Oleszkiewicz (2015) 

mostraram que, comparado ao biorreator convencional, o eletrobiorreator a membrana 

demostrou redução na resistência específica à filtração e menor taxa de colmatação da 

membrana. Os autores destacam ainda que a aplicação de corrente elétrica na faixa de 15 a 35 

A.m-2 aprimora consideravelmente a filtrabilidade do licor misto. 

No que tange a sua estrutura, o EBRM é composto por um módulo de membrana 

envolto por dois eletrodos perfurados (um cátodo e um ânodo), conectados a uma fonte de 

corrente contínua, imersos em um reator (Figura 3.6). Devido à concepção, esse sistema pode 

ser dividido em zonas: a zona I que integra a porção entre a parede interna do reator e o cátodo; 

e a zona II que compreende a área entre o cátodo e o módulo de membrana. Alguns autores 

definem a zona I como sendo a região onde ocorrem dos processos de biodegradação e 

eletrocoagulação conjuntamente, enquanto na zona II há a predominância dos processos de 

biodegradação e filtração por membrana (BANI-MELHEM; ELEKTOROWICZ, 2011; 

HASAN, ELEKTOROWICZ; OLESZKIEWICZ, 2012). 
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Figura 3.6 - Representação da configuração do sistema EBRM. 

 
Fonte: O autor (2017). 

 
A concepção de reatores que permitem a aplicação simultânea de processos biológicos, 

fenômenos eletroquímicos e de filtração por membranas tem sido considerado uma tecnologia 

de elevado potencial de implantação diante das diversas vantagens em relação aos BRM 

convencionais, tais como: a melhoria das condições de desidratação do lodo; redução da área 

construída necessária; redução dos custos operacionais; possibilidade de remoção de 

nitrogênio, fósforo e matéria orgânica sem a necessidade de adição de produtos químicos; e 

maior estabilidade operacional devido à redução da colmatacão (LIU et al., 2013; BANI-

MELHEM; ELEKTOROWICZ, 2010; ZHANG et al., 2015; WEI; ELEKTOROWICZ; 

OLESZKIEWICZ, 2012; HASAN; ELEKTOROWICZ; OLESZKIEWICZ, 2012; TAFTI et 

al., 2015).  

 No que concerne o bom funcionamento do sistema EBRM, faz-se necessário o estudo 

e/ou o controle de alguns aspectos operacionais de grande importância. 

 

3.4.1. Aspectos operacionais do EBRM 
 

3.4.1.1.  Densidade de corrente aplicada e modo de exposição 
 

O parâmetro densidade de corrente controla a quantidade de íons metálicos que são 

liberados do ânodo de sacrifício para o meio, sendo calculada a partir da divisão da corrente 

elétrica aplicada (A) pela área superficial efetiva do ânodo (m2).  
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A densidade de corrente e o tempo de exposição têm sido considerados fatores 

determinantes no desempenho do processo de eletrocoagulação. Baixos tempos de exposição 

podem levar à diminuição da eficiência de remoção de poluentes, enquanto que tempos de 

exposição acima dos valores ótimos podem elevar a produção de lodo sem incremento nas 

eficiências de remoção (HASAN, 2011).  

De modo geral, a aplicação de um campo elétrico em um meio microbiológico pode 

ocasionar mudanças na forma, fisiologia, movimento e metabolismo da biomassa (WEI; 

OLESZKIEWICZ; ELEKTOROWICZ, 2011). Assim sendo, Zeyoudi et al. (2015) mencionam 

a existência de uma faixa limitada de corrente elétrica que pode ser aplicada nesses meios, sem 

que estes sofram efeitos adversos, e destacam ainda que o tempo de exposição à corrente elétrica 

também determina os efeitos à microbiota.  

Em seus estudos, Ibeid, Elektorowicz e Oleszkiewicz, (2013) chegaram às seguintes 

conclusões: a densidade de corrente na faixa de 15 a 35 A.m-2  aumenta a capacidade de filtração 

do licor misto; para baixas concentrações de sólidos suspensos  (abaixo de 10000 mg/L) foi 

necessário um tempo de funcionamento (ON) menor em cada ciclo; para concentrações de 

sólidos suspensos mais elevadas (acima de 10000 mg/L) foi necessária a aplicação de maiores 

tempos de não funcionamento (OFF); e a aplicação de modo contínuo (ON) não apresentou 

nenhuma melhora em relação ao modo descontinuo (ON/OFF). 

Ibeid, Elektorowicz e Oleszkiewicz (2017) obtiveram uma redução na taxa de 

colmatação da membrana quando utilizaram densidade de corrente de 15 A.m-2 e exposição 

intermitente de 5 minutos ON e 20 minutos OFF, condições estas alcançadas mediante a maior 

facilidade de remoção de proteínas e polissacarídeos do sistema (55% e 90%, respectivamente). 

Wei, Oleszkiewicz e Elektorowicz (2011) estudaram a influência da corrente elétrica 

na inativação de bactérias e concluíram que corrente elétrica abaixo de 6,2 A.m-2 levaram a 

inativação de menos de 10% das bactérias, porém a porcentagem de células vivas caiu 15 e 

29% quando aplicada corrente de 12,3 e 24,7 A.m-2 respectivamente. Os autores destacaram 

ainda o aumento do pH do licor misto quando utilizado densidade de corrente acima de 12,3 

A.m-2. 

Tafti et al. (2015), estudando a aplicação de densidade de corrente na faixa de 5 a 23 

A.m-2 em oito diferentes tempos de exposição, concluíram que a aplicação da densidade de 

corrente de 12,5 A.m-2 dificultou a colmatação com maior eficiência, e que densidades de 

corrente acima de 20 A.m-2 não oferecem boas condições para a operação do sistema. Com isso, 

os autores recomendam a aplicação de densidades de corrente abaixo de 20 A.m-2 e relação 

OFF/ON igual a 2, para menor colmatação da membrana e maior eficiência de remoção 
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orgânica. Ibeid, Elektorowicz e Oleszkiewicz (2013), por sua vez, recomendam que o tempo 

OFF seja de pelo menos três vezes o tempo ON, para concentração de sólidos suspensos 

variando de 2000 a 3000 mg.L-1. 

Na Tabela 3.1 são apresentados alguns dos estudos realizados com EBRM, e suas 

respectivas condições experimentais no que diz respeito à densidade de corrente elétrica e o 

modo de exposição.  

 

Tabela 3.1 - Condições experimentais utilizadas em estudos com EBRM. 

DC (A m-2) 
ME 

(ON/OFF) 
TAC (h d-1) 

Regime de 

Operação 
Referência 

10 6/18 6,0 Contínuo Battistelli et al. (2018) 

15  5/20 4,8 Contínuo  
Ibeid, Elektorowicz e 

Oleszkiewicz (2017) 

23 3/7 7,4 Contínuo Tafti et al. (2015) 

35 5/5 12 Contínuo Ibeid et al. (2015) 

5-10-15-20 Variou Variou Batelada Zeyoudi et al. (2015) 

5 - 15 5/20 4,8 Contínuo Presente estudo 
DC: densidade de corrente; ME: modo de exposição da DC; TAC: tempo de aplicação da corrente elétrica. 

 
 

Ho et al. (2017) comentam que a eficiência do EBRM depende da força do campo 

elétrico, o qual é estabelecido pela aplicação de tensão elétrica (v) entre o cátodo e o ânodo. Os 

autores destacam ainda que o campo elétrico apropriado é aquele que suprime a incrustação 

sem impedir o metabolismo dos microrganismos. De acordo com Zhang et al. (2015) o campo 

elétrico pode ser calculado de duas formas, conforme expresso na equação (3.8): 

𝐸 = <
=
= >

s
	   (3.8)  

em que, 

 E = campo elétrico (V/cm) 

 v = tensão elétrica (V) 

 d = distância entre os eletrodos (cm) 

 A = corrente elétrica aplicada (A) 

 s = condutividade do líquido (µS/cm)  
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3.4.1.2.  Taxa de aeração da membrana (TAM) 
 

A aeração encontra-se dentre as condições operacionais de grande importância para o 

EBRM, visto que é necessária para permitir a degradação biológica aeróbia, manter os flocos 

em suspensão e garantir a limpeza das membranas através da geração do fluxo cruzado ao longo 

da superfície da membrana, reduzindo a formação da torta (RAHIMI et al., 2011). 

Para Wang et al. (2013), apesar da aeração ser uma das estratégias mais eficientes para 

minimizar a colmatação das membranas, o processo de colmatação não é atenuado 

proporcionalmente com o aumento da intensidade de aeração. Desta forma, a influência da 

aeração no controle da colmatação é considerado um tema complexo, que teve que receber 

atenção principalmente pelo elevado consumo energético (WANG et al., 2013; RAHIMI et al., 

2011). 

A tensão de cisalhamento gerada pelo aborbulhamento do ar é capaz de evitar a 

deposição de partículas de maiores dimensões na superfície da membrana, porém elevadas 

intensidades de aeração podem levar à quebra dos flocos em partículas coloidais e solúveis que 

acentuam a colmatação (MONSALVO et al., 2015). Assim, a utilização de uma aeração 

adequada e otimizada resulta no sucesso operacional do sistema.  

Neste contexto, um parâmetro de grande importância é a demanda específica de 

aeração (SAD), também conhecido como taxa de aeração da membrana (TAM), que é o fluxo 

de ar necessário para a limpeza física da membrana. Este parâmetro pode ser expresso pelo 

fluxo de ar por unidade de área de membrana (m3.m-2.h-1) ou por volume de permeado 

produzido (m3 de ar.m-3 de permeado) (HASAN, 2011). O controle desse parâmetro deve levar 

em consideração principalmente a adequada oxigenação da microbiota, a suspensão suficiente 

da biomassa e a minimização de custos do processo de aeração. Buscando atender os requisitos 

citados acima, inúmeras pesquisas têm sido realizadas aplicando taxas de aeração limitadas 

entre 0,3 e 4 m3.m-2.h-1 (WANG et al., 2013; RAHIMI et al., 2011; IVANOVIC; LEIKNES, 

2008). Porém não há uma relação exata entre a área da membrana e a vazão adequada para 

BRMs, sendo que a TAM tem sido baseada em experiências da literatura ou nos valores 

fornecidos pelos fabricantes das membranas (JUDD; JUDD, 2006). O autor comenta ainda que 

para TAM em m3 de ar/m3 de permeado, valores entre 10 e 100 são frequentemente indicados 

pelos fabricantes para operação de BRMs. 

Em adicional à taxa de aeração, outros fatores como o tamanho e o formato das bolhas, 

e a localização e geometria dos difusores de ar, podem influenciar na limpeza das membranas 
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(WANG et al., 2014). Com relação a estrutura das bolhas de ar, Hasan (2011) menciona que a 

aeração da biomassa é fornecida por difusores de bolhas finas, para facilitar a transferência de 

oxigênio, enquanto que para o controle da colmatação a aeração deve ser fornecida por 

difusores de bolhas grossas. 

 

3.4.1.3.  Tempo de detenção hidráulica (TDH) 
 

O tempo de detenção hidráulica (TDH) é o tempo necessário para que certo volume 

de líquido passe pelo biorreator, e deve ser aplicado de maneira a aprimorar a remoção de 

poluentes sem causar o aumento do processo de colmatação da membrana (JUDD; JUDD, 

2011).  Estudos têm demonstrado que o TDH pode afetar significantemente o processo de 

colmatação das membranas, sendo que TDH muito curto não tem sido recomendado devido ao 

aumento da concentração da biomassa e o acúmulo de produtos microbianos solúveis (SMP) 

(MENG et al., 2007; HUANG; ONG; NG, 2011). Dentro desta perspectiva, estudos têm sido 

realizado variando o TDH de 1,1 h (TRUSSEL et al., 2006) a 80 h (BELLI et al., 2012), sendo 

que a maior parte dos trabalhos são realizados com TDH na faixa de 10 a 40 h (GIWA et al., 

2016; REBOLEIRO-RIVAS et al., 2016; BELLI et al., 2017). 

Segundo Hong et al. (2012) o TDH impacta significativamente nas características do 

licor misto, o qual determina a carga orgânica volumétrica (COV) aplicada e consequentemente 

a relação A/M. Quanto menor o TDH maior será a carga orgânica aplicada e maior será a relação 

A/M, que levará a maior produção de EPS e SMP pela biomassa, levando a maior predisposição 

à colmatação das membranas. Ibeid, Elektorowicz e Oleszkiewicz (2013) ao aumentar o TDH 

de 12 h para 24 h observaram uma redução no processo de colmatação da membrana, o que 

pode ser explicado pela maior concentração EPS e SMP no licor misto com TDH de 12 h. Maior 

concentração de biomassa e de SMP, e uma aceleração na taxa de colmatação da membrana 

também foram observadas por Huang, Ong e Ng (2011), quando reduziram o TDH aplicado ao 

BRM. Desta forma, observa-se que a literatura ainda apresenta contradições em relação ao TDH 

recomendado para a operação de BRM.  

Com relação à remoção de poluentes, Hasan (2014) operou um eletrobiorreator com 

TDH variando de 6 a 15 horas, obtendo resultados satisfatórios em todas as configurações. No 

entanto, o autor destacou que os melhores resultados com relação à remoção de DQO e 

nutrientes foram alcançados à medida que o TDH aumentou.  
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3.4.1.4.  Idade do lodo  

 

Judd e Judd (2011) definem o tempo de retenção celular (θc), ou idade do lodo, como 

sendo o tempo necessário de permanência da biomassa (sólidos) dentro do biorreator. Tendo 

em vista que nos sistemas BRM toda biomassa permanece dentro do reator, é possível haver 

um maior controle da θc (JUDD; JUDD, 2011). Estudos da idade do lodo em BRM, visando o 

controle da colmatação, vem demostrando que θc menores correspondem a taxas de colmatação 

mais elevadas. Enquanto que o acréscimo na θc leva a diminuição do processo de colmatação 

(AHMED et al., 2007). Na literatura encontram-se trabalhos variando a idade do lodo na faixa 

de 2 dias (TRUSSEL et al., 2006) a 120 dias (LI et al., 2008), além da utilização do método de 

retenção total do lodo, ou seja, sem descarte de lodo (FRAGA et al., 2016), tal como se faz na 

presente pesquisa.  

Segundo Lin et al. (2012) e Jiang et al. (2008), tempos de retenção celular muito 

elevados não são desejáveis, uma vez que podem resultar em um aumento nos sólidos em 

suspensão do licor misto e na viscosidade do lodo, e no acúmulo de produtos microbianos 

solúveis (SMP). De modo similar, Meng et al (2009) e Le-Clech, Chen e Fane (2006), 

mencionam que tempos de retenção muito baixos também resultam em uma redução no 

desempenho do BRM, especificamente devido à baixa concentração de biomassa e ao aumento 

da concentração de EPS solúvel. Neste contexto, Meng et al. (2009) sugerem que a idade do 

lodo seja controlada entre 20-50 dias para sistemas BRMs. No entanto, Lin et al. (2012) 

enfatizam que este parâmetro depende muito do tempo de detenção hidráulica (TDH) e das 

características do efluente bruto. Fraga et al. (2017), tratando efluente de laticínio, alcançaram 

eficiências de remoção acima de 90% para DQO, DBO, nitrogênio total, fósforo total e amônio, 

utilizando TDH de 25 horas e retenção celular total (sem descarte de lodo).  

Judd e Judd (2011) comentam que o aumento da θc influencia na taxa da colmatação 

por meio do aumento na concentração de sólidos suspensos que leva a redução da relação A/M 

e altera as características da biomassa. O autor comenta ainda que a relação A/M geralmente 

deve ser mantida abaixo de 0,2 gDQO/gSSV.dia-1. Fraga et al. (2016) salientam que a 

concentração de sólidos (biomassa) é um dos principais parâmetros a ser monitorado nos BRM, 

devido aos impactos destes na permeabilidade da membrana e na eficiência de transferência de 

oxigênio, podendo influenciar nos custos do sistema. Geralmente os BRMs são operados à 

elevadas concentrações de sólidos suspensos no licor misto, possuindo assim inúmeros 

materiais incrustantes (FAN; ZHOU; HUSAIN, 2007).  



 

 

30 

Valores de concentração de sólidos suspensos totais acima de 10 g.L-1, são reportados 

como fatores de influência na capacidade de filtração da membrana devido a elevação da 

viscosidade do licor misto (WU; HUANG, 2009). Germain et al. (2007) salientaram que 

operando o sistema BRM com concentração de sólidos suspensos totais abaixo de 10-15 g.L-1 

é possível elevar a eficiência de transferência de oxigênio e assim manter os custos de aeração 

em uma faixa acessível. Concentração de sólidos suspensos entre 12 e 15 g.L-1 em BRM 

submersos foram reportados por Cornel e Krause (2006). No entanto, Rosenberger et al. (2005) 

concluíram que concentrações de sólidos suspensos entre 8 e 12 g.L-1 não aparentam possuir 

efeitos significativos no processo de colmatação das membranas. 

Sun et al. (2006) operando biorreator com retenção total da biomassa (sem descarte de 

lodo), obtiveram excelente resultados no que se refere a remoção de matéria orgânica e a 

operação do sistema. Os autores comentam que a elevada idade de lodo resultou em baixa 

produção de lodo e baixa relação A/M, além de ter exigido uma baixa taxa de aeração 

específica, o que foi adereçado à menor quantidade de energia requerida pelos microrganismos. 

Salienta-se ainda que a operação de BRMs sem descarte de lodo é também uma vantagem 

econômica, já que não se tem gastos devido ao tratamento e disposição do lodo excedente.  

Resultados semelhantes foram reportados por Boonyaroj et al. (2012) que, ao tratar 

chorume, operaram um BRM sem descarte de lodo, alcançando excelentes resultados para a 

remoção de matéria orgânica, nitrogênio amoniacal e micro poluentes orgânicos. Os autores 

destacam ainda que a com a utilização de elevada idade de lodo foi possível manter uma baixa 

relação A/M. 

 

3.4.1.5.  Substâncias poliméricas extracelulares (EPS) e produtos microbianos solúveis 
(SMP) 
 

Lin et al. (2014) definem substâncias poliméricas extracelulares (EPS) como classes 

de moléculas orgânicas distintas presentes fora das células e no interior de agregados 

microbianos, podendo estar na forma solúvel ou não. Os EPSs possuem uma extensa área 

superficial, e têm a função de dar estabilidade aos flocos de lodo e proteger a células bacterianas 

de influências externas. Desta forma, os autores destacam que os EPSs afetam 

significantemente a colmatação da membrana a partir da influência sobre as características 

físicas-químicas dos flocos do licor misto. Algumas das propriedades influenciadas pelos EPSs 

são a hidrofobicidade, adesão, sedimentação, floculação e desidratação. Meng et al. (2009) 
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salientam que o EPS mantém os flocos mais firmes na membrana, dificultando a sua remoção 

pela aeração. 

As substâncias poliméricas solúveis presentes em suspensão no licor misto são 

consideradas como produtos microbianos solúveis (SMP), sendo que os EPSs solúveis são 

considerados o mesmo que SMP. EPS não solúveis consistem principalmente em compostos 

biodegradáveis em proteínas, polissacarídeos, ácidos nucléicos, lipídios, e outras 

macromoléculas. Por outro lado, os SMP consistem principalmente em compostos lentamente 

biodegradáveis e não biodegradáveis (TIAN, 2008; ZHOU et al., 2012; LIN et al., 2014).  

Lin et al. (2014) afirma que os EPS e SMP são considerados a principal causa do 

processo de colmatação, e a produção desses compostos pode ser afetada pelas características 

do afluente, aditivos e pelas condições operacionais. Sabendo-se que a idade do lodo apresenta 

influência direta na atividade biológica em reatores, Meng et al. (2009) em seus estudos 

concluíram que para o EPS e controle da colmatação a ótima idade do lodo deve estar entre 20 

e 50 dias.  

Ng et al. (2006) e Ahmed et al. (2007) observaram em seus experimentos que a taxa 

de colmatação da membrana aumentou com a elevação da concentração de SMP e EPS, o que 

ocorreu juntamente com o decréscimo da θc. Huang, Ong e Ng (2011), por sua vez, reportaram 

que em virtude da presença de partículas finas, as baixas quantidades de EPS levaram a 

aceleração do desenvolvimento da colmatação. 

 

3.4.1.6.  Pressão transmembrana (PTM) e fluxo do permeado 
 

Os principais elementos que devem ser entendidos e controlados em qualquer processo 

de separação por membrana são a pressão transmembrana, fluxo de permeado, resistência, e a 

permeabilidade. A PTM é a diferença de pressão entre a extremidade da membrana que está em 

contato com o licor misto e a extremidade em contato com o permeado. O fluxo de permeado 

é a quantidade de permeado que passa em uma unidade de área por uma unidade de tempo. Já 

a resistência da membrana é o inverso da permeabilidade, estando relacionada com o tipo de 

material da membrana, com os fenômenos de formação de torta e colmatação, e com a 

viscosidade do permeado (JUDD; JUDD, 2011).  

A PTM é gerada por uma bomba com o intuito de retirar o permeado por sucção, 

portanto, quanto maior a PTM aplicada ao sistema, maior será o fluxo de permeado. Saeki et 

al. (2016) enfatizam que a aplicação de PTM elevada resulta em uma maior taxa de deposição 

de partículas na superfície da membrana e de desenvolvimento de colmatação. Fraga (2016) 
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constatou redução do fluxo do permeado à medida que a pressão transmembrana aumentou, 

atribuindo o fato ao progressivo processo de colmatação da membrana. 

Neste cenário, existem dois modos de operação, PTM constante ou fluxo de permeado 

constante. Usualmente tem sido empregado em BRMs o modo fluxo de permeado constante, 

uma vez que garante taxa de transferência constante, evita colmatação excessiva, apresenta 

custo benefício, além de ser útil no monitoramento do processo de colmatação (LE-CLECH; 

CHEN; FANE, 2006; DEFRANCE, 1999) 

Em biorreatores submersos o fluxo de permeado é removido por sucção com limite de 

pressão transmembrana de 0,5 bar (GUPTA; JANA; MAJUMDER, 2008). O autor destaca que 

as membranas, quando livres de colmatação, tem um PTM baixa para determinado fluxo, no 

entanto, a PTM pode ir aumentando com o passar o tempo. Zsirai et al. (2012) destaca que a 

variação da PTM durante o ciclo de filtração não deve exceder 0,6 bar.  Já Guo, Ngo e Li, 

(2012), em seus estudos, afirmam que as membranas de micro e ultrafiltração, consideradas 

membranas de baixa pressão, podem operar normalmente com PTM abaixo de 2 bar. 

Com relação ao fluxo de permeado, Le-Clech, Chen e Fane (2006) e Judd e Judd 

(2011) comentam que os BRMs operam com fluxo de permeado variando entre 10 a 25 L.m-

2.h-1, o que geralmente resulta em uma pressão transmembrana menor que 0,5 bar. Já para 

Cornel e Krause (2006) o fluxo de permeado em membranas submersas aproxima-se de 8-20 

L.m-2.h-1. 

 

3.4.1.7.  Fluxo crítico  
 

O fluxo crítico foi definido por Field et al. (1995) como sendo o fluxo abaixo do qual 

não é observada deposição de partículas, ou seja, não é observada a colmatação da membrana. 

Desta forma, quando operado abaixo do fluxo crítico, o processo de colmatação da membrana 

é reduzido consideravelmente. Por outro lado, o uso de fluxo constante e acima do fluxo crítico 

juntamente com constante PTM resulta em severa colmatação da membrana (LE-CLECH; 

CHEN; FANE, 2006). 

De acordo com Guglielmi et al. (2007) a taxa de colmatação aumenta 

exponencialmente com o fluxo, tanto acima ou abaixo do fluxo crítico. No entanto, a 

colmatação permanente torna-se mais significativa quando utilizado fluxo acima do fluxo 

crítico. 

Para a determinação do fluxo crítico geralmente são utilizados os métodos flux-step ou 

pressure-step. No método flux-step o fluxo é mantido constante enquanto observa-se a PTM, 
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enquanto que no pressure-step mantem-se a PTM constante e observa-se o fluxo do permeado. 

Em decorrência da maior facilidade de controle do fluxo, o método flux-step é o mais 

comumente utilizado (VAN DER MAREL et al., 2009).  

O método flux-step consiste no monitoramento da PTM enquanto o fluxo de filtração 

é gradativamente aumentado. Cada incremento de fluxo é mantido por uma duração fixa, 

proporcionando uma PTM estável nos fluxos baixos e uma taxa de aumento cada vez maior de 

PTM em fluxos mais altos. Esse método define o fluxo mais alto no qual a PTM permanece 

estável, ou seja, aquele fluxo em que a PTM não mais se estabilizar após novo incremento, é 

considerado o fluxo crítico (JUDD; JUDD, 2011). 

 

Figura 3.7  - Exemplo de gráfico para determinação do fluxo crítico, que neste caso foi de 
11,6 l.m-2.h-1. 

 
Fonte: BATTISTELLI et al. (2016) 
 

3.5.  REMOÇÃO DE NITROGÊNIO E FÓSFORO 

 

Juntamente com a remoção de poluentes orgânicos, a remoção de nutrientes, 

especificamente de fósforo e nitrogênio, tem se tornado o principal objetivo dos sistemas de 

tratamento de esgoto doméstico mais modernos, uma vez que estes são os grandes responsáveis 

pela deterioração dos corpos hídricos pelo processo de eutrofização. De acordo com Rittmann 

et al. (2011) o fósforo e o nitrogênio além de serem contaminantes expressivos, são elementos 

essenciais para o aumento da produtividade agrícola, levando a uma tendência de estudos a 

cerca do desenvolvimento de eficientes tecnologias que visem remover/recuperar estes 

nutrientes.  
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Inúmeros estudos têm investigado diferentes tipos de tratamentos, de origem biológica 

e/ou físico-química, para o aprimoramento da remoção de nitrogênio e fósforo de efluentes. No 

entanto, há uma maior diversidade de estudos relacionados à remoção de nitrogênio, quando 

comparado aos estudos para remoção de fósforo, o que não deve ser adereçado aos níveis de 

importância destes, já que ambos são poluentes que necessitam de remoção e recuperação 

(KELLY; HE, 2014). 

Nos esgotos sanitários os compostos de fósforo geralmente apresentam-se na forma de 

ortofosfato solúvel, juntamente com uma pequena quantidade de fosfato orgânico (GRUB; 

GUIMARAES, 2000). Desta forma, a remoção de fósforo dos esgotos sanitários baseia-se na 

conversão da porção solúvel para uma forma insolúvel que pode ser separada do líquido por 

sedimentação ou filtração, sendo que a técnica mais comum e eficiente para precipitar fósforo 

envolve a dissolução dos cátions de Al3+, Ca2+, e Fe3+ (RITTMANN et al., 2011; IRDEMEZ; 

YILDIZ; TOSUNOGLU, 2006).  

Em sistemas biológicos o fósforo pode ser removido por precipitação química, que 

caracteriza-se pela inclusão da coagulação química antecedendo a fase aeróbia, e/ou por 

remoção biológica conhecida como EBRP (Enhanced Biological Phosphorus Removal), que 

caracteriza-se pela alternância entre fases aeróbias e anaeróbias, provendo maior absorção de 

fósforo pelos microrganismos acumuladores de fósforo (PAOs) (LE-CLECH, 2010; KELLY; 

HE, 2014).  

Kim et al. (2010) e Lesjean et al. (2003) afirmam que a remoção de fósforo pode se 

dar através de processos físicos, químicos e biológicos, destacando que, apesar de apresentarem 

menor custo e menor produção de lodo, os processos biológicos são difíceis de serem 

conduzidos, além de demostram menor estabilidade operacional e necessidade de longos 

períodos de tratamento. Por outro lado, a precipitação química utilizando coagulante resulta em 

custos adicionais com produtos químicos, energia, produção adicional de lodo, possível 

formação de poluição secundária pela adição de alta concentração de substância química ao 

efluente, entre outros (YU et al., 2006; BEKTAS et al., 2004).  

Assim sendo, devido a alta eficiência na desestabilização de partículas finas dispersas 

no meio, a eletrocoagulação tem sido considerada uma excelente alternativa para superar as 

desvantagens e dificuldades associadas à remoção físico-química de fósforo a partir da 

precipitação (KIM et al., 2010; VASUDEVAN et al., 2009; IRDEMEZ; YILDIZ; 

TOSUNOGLU, 2006; CHEN; CHEN; YUE, 2000). Ao utilizar ânodo de alumínio, além dos 

hidróxidos de alumínios permitirem a rápida adsorção do fósforo solúvel, os íons dissociados 

reagem com os íons fosforados presente no efluente formando complexos insolúveis (equação 
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(3.9)), que precipitam e possuem extensa área superficial facilitando a remoção por processos 

de filtração em membranas (MOLLAH, 2004; BANI-MELHEM; SMITH, 2012). 

Al3++PO4-3 ® AlPO4 (insolúvel)         (3.9) 

Giwa et al. (2016) destacam que a eletrocoagulação aprimora a remoção de fósforo 

dos efluentes por meio da precipitação de fosfatos de alumínio, os quais ficam dispersos no 

lodo, e da deposição de fósforo nos próprios eletrodos.  

No que diz respeito ao nitrogênio, sua forma predominante nos esgotos sanitários é o 

nitrogênio amoniacal (N-amoniacal), o qual pode ser removido pela assimilação por bactérias 

ou pelo processo de nitrificação e desnitrificação (METCALF; EDDY, 2003). Stephenson et 

al. (2000) enfatizam que em biorreatores a remoção de nitrogênio pela assimilação por bactérias 

tem menor representatividade quando comparado aos processos de nitrificação e 

desnitrificação, uma vez que devido à aplicação de elevadas taxas de idade de lodo a produção 

de biomassa é bastante reduzida. 

Neste contexto, Le-Clech (2010) afirma que a possibilidade de retenção total da 

biomassa em biorreatores favorece o desenvolvimento das bactérias nitrificantes de 

crescimento lento, as quais são responsáveis pelo processo de nitrificação, que consiste na 

oxidação da amônia a nitrito e deste para nitrato. Outros estudos, porém, evidenciaram 

influência negativa do uso de elevadas idades do lodo no crescimento e desempenho das 

bactérias nitrificantes, destacando a maior dificuldade de transferência de oxigênio e substrato 

para as bactérias devido a elevadas concentrações de SST (HUANG, 2001; LI et al., 2006).  

A nitrificação ocorre sob a presença de oxigênio dissolvido, sendo conduzida por três 

diferentes grupos de microrganismos: bactérias oxidantes de amônio (AOB), archaea bactérias 

oxidantes de amônio (AOA) que convertem a amônia em nitrito, e as bactérias oxidantes de 

nitrito (NOB) que convertem nitrito em nitrato (KAMPSCHREUR et al., 2009). A conversão 

da amônia a nitrato ocorre conforme as equações (3.10) e (3.11):  

2𝑁𝐻@) + 3𝑂1 → 𝑁𝑂1. + 2𝐻1𝑂 + 4𝐻)   (3.10) 

2𝑁𝑂1. + 𝑂1 	→ 	2𝑁𝑂8.   (3.11) 

No entanto, para que o nitrogênio seja totalmente removido do efluente é necessário 

que ocorra a redução do nitrato para nitrogênio gasoso, caracterizando o processo de 

desnitrificação, descrito na equação (3.12). Esse processo, que tem como produtos 

intermediários o nitrito (NO2), óxido nítrico (NO) e óxido nitroso (N2O), ocorre por meio da 

ação de bactérias heterotróficas desnitrificantes, as quais incluem uma gama de bactérias 
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facultativas, que na ausência de oxigênio utilizam o nitrato como aceptor de elétrons durante a 

respiração celular (METCALF; EDDY, 2003; WUNDERLIN et al., 2012).  

2𝑁𝑂8. +	12𝐻) + 10C. 	→ 𝑁1 + 6𝐻1𝑂    (3.12) 

Portanto, para conduzir a remoção total de nitrogênio por processos biológicos é 

necessária a introdução de uma zona anóxica no sistema de tratamento, precedida pela etapa 

aeróbia. Estudos recentes têm mostrado a possibilidade de obtenção de condições alternadas de 

nitrificação e desnitrificação em sistemas de eletrobiorreatores a membrana (EBRM), onde as 

condições anóxicas necessárias para o processo de desnitrificação são alcançadas quando os 

elétrons produzidos durante o período em que o modo de exposição está ligado reduzem a 

concentração de OD do meio (equação 3.13). O processo de nitrificação, por sua vez, é 

retomado assim que se inicia o período em que o modo de exposição à corrente elétrica está 

desligado, onde o nível de OD é recuperado. Desta forma, as condições aeróbias e anóxicas 

ocorrem à medida que o campo de corrente contínua se alterna entre o tempo em funcionamento 

e o tempo desligado (ON/OFF). Para tanto, os autores destacam que é necessário operar o 

sistema com a mínima concentração de OD que suporte as condições aeróbias para nitrificação 

(IBEID; ELEKTOROWICZ; OLESZKIEWICZ, 2011; BOREA; NADDEO; BELGIORNO, 

2016).  
1
2E 𝑂1 +	2𝑒. + 𝐻1𝑂	 → 2𝑂𝐻.         (3.13) 

Diversas pesquisas que visaram o estudo e avaliação da aplicação do processo de 

eletrocoagulação associada a processos biológicos, especificamente BRM, mostraram 

excelentes resultados no que concerne o aumento da eficiência da remoção de fósforo dos 

efluentes (ZHANG et al., 2015; BANI-MELHEM; SMITH, 2012; KIM et al., 2010). Fenômeno 

este, explicado por muitos dos autores como sendo resultado da reação dos íons metálicos com 

o fósforo solúvel formando precipitados insolúveis de fácil remoção (BANI-MELHEM; 

ELEKTOROWICZ, 2011).  

Com relação à remoção de nitrogênio, inúmeros estudos demostram que a aplicação 

da eletrocoagulação no BRM promove uma redução dessa eficiência, sendo que muitas vezes 

essa redução é explicada pela sensibilidade das bactérias nitrificantes à concentração de 

alumínio e/ou pela inibição do crescimento dessas bactérias devido ao efeito do campo elétrico 

aplicado, levando a redução do processo de nitrificação (BANI-MELHEM; 

ELEKTOROWICZ, 2011; LIU et al., 2012; BANI-MELHEM; SMITH, 2012). 

Por outro lado, Ensano et al. (2017) aplicando campo elétrico de 0,5 mA.cm-2 

alcançaram maior eficiência de remoção de NH4-N quando comparado ao BRM sem aplicação 



 

 

37 

de corrente elétrica. Os autores atribuíram os excelentes resultados ao fato de ter sido aplicado 

um baixo campo elétrico, o que não prejudicou as bactérias nitrificantes. Outros estudos, como 

de Giwa et al. (2016), têm mostrado aprimoramento da remoção tanto de fósforo como de 

nitrogênio após a aplicação da eletrocoagulação. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

A presente pesquisa foi conduzida nas dependências do campus Universitário da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), especificamente no Laboratório de 

Saneamento Ambiental e Qualidade da Água do Departamento de Engenharia Ambiental. Os 

experimentos em escala piloto foram divididos em Ensaios Preliminares e de Operação do 

EBRM: 

Ø Definição das condições operacionais: consistiram nas determinações preliminares 

das condições operacionais, sendo dividida em três etapas, a fim de definir as melhores 

condições de fluxo e taxa de aeração, e determinar as condições de permeabilidade da 

membrana e a atividade biológica do inóculo. Desta forma, os ensaios preliminares 

foram subdivididos em: 

• Determinação da taxa de aeração na membrana (TAM) através do coeficiente de 

transferência de oxigênio e do tempo de mistura do reator, buscando-se um melhor 

controle da colmatação da membrana; 

• Determinação do fluxo crítico da membrana, visando o melhor desempenho e 

estabilidade do sistema; 

• Determinação da permeabilidade hidráulica da membrana; 

• Determinação da atividade biológica do inoculo, para comparação, ao final de 

cada estratégia, da próxima fase. 

Ø Operação do EBRM: consistiu no monitoramento do sistema EBRM, operando em 

escala de bancada, fluxo contínuo e sob as condições operacionais pré-determinadas. 

Por conseguinte, a operação do EBRM foi subdividida em duas etapas: 

• Etapa 1: período em que o sistema foi operado sem a aplicação da 

eletrocoagulação, que serviu como controle para comparação com a etapa 

seguinte; 

• Etapa 2: período no qual o EBRM foi operado com a aplicação da 

eletrocoagulação (5 e 15 A.m-2), visando avaliar o impacto da variação da 

densidade de corrente contínua na atividade e composição da biomassa, nas 

características do licor misto, na remoção de matéria orgânica, nitrogênio e, 

principalmente fósforo do efluente, e na colmatação da membrana. 
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4.1.  UNIDADE EXPERIMENTAL 

 
A unidade experimental, denominada de EBRM (Bani-Melhem e Elektorowicz, 2010), 

é composto por um tanque retangular construído em acrílico, com as seguintes dimensões: 40,0 

cm de comprimento, 35,0 cm de largura, 47, 0 cm de altura, volume total de 60,0 L e volume 

útil de 36,0 L. No centro do reator foi instalado um módulo de membrana de microfiltração do 

tipo submersa, apresentado na Figura 4.3.  

Envolto ao módulo de membrana, foram instalados dois eletrodos cilíndricos com 33 

cm de altura, confeccionados com chapas de espessura de 1 milímetro, conforme pode ser visto 

na Figura 3.6. O cátodo, composto de uma chapa de aço inoxidável com perfuração de 45% da 

superfície e diâmetro interno de 14 cm, foi fixado a 4,0 cm do módulo de membrana, já o ânodo, 

constituído de uma chapa de alumínio com perfuração de 45% da superfície, e diâmetro interno 

de 25 cm, foi instalado a 6,0 cm do cátodo. Visando aplicação e controle de corrente elétrica 

no sistema, os eletrodos são conectados a uma fonte de alimentação de corrente contínua 

ajustável (Minipa MPS-3005), com variação de corrente de 0-5 A e tensão de 0-30 V. 

A aeração necessária para o sistema foi fornecida por dois compressores de aquário, 

um (compressor de ar Boyu Acq-001) ligado diretamente ao sistema de aeração da membrana, 

visando à minimização da colmatação, e o outro (compressor de ar Boyu S-2000A) ligado a 

dois difusores de bolha fina, do tipo mangueira porosa, localizados na base do reator. A 

alimentação do sistema e a retirada do permeado foram realizados através de uma única bomba 

peristáltica digital (MILAN BPD/2), com o objetivo inicial de manter a vazão de entrada e saída 

constante. Porém, devido ao processo de colmatação da membrana a vazão de entrada era 

sempre maior que a vazão de saída, por esse motivo fez-se a instalação de um a boia no reator, 

para o controle do nível do mesmo (Figura 4.2). 

 Acoplado à tubulação de saída do permeado, estava um sensor de pressão conectado 

a um vacuômetro digital, que permitia o acesso contínuo aos valores de pressão transmembrana. 

O sistema era composto ainda por uma placa de Arduino, que era conectada à bomba 

peristáltica e à fonte de alimentação de corrente elétrica para a automação do tempo de 

exposição à corrente elétrica e de funcionamento da bomba peristáltica. 
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Figura 4.1 – Sistema EBRM. 

  
Fonte: O autor (2017). 

 
 
Na Figura 4.2 são apresentadas algumas imagens do sistema EBRM que foi 

confeccionado para a pesquisa, e do painel de controle e placa Arduino utilizada para 

automatizar o sistema. O reator foi alocado dentro de uma caixa de madeira visando a 

manutenção de temperatura adequada para o crescimento e reprodução das bactérias. 

 

Figura 4.2 - EBRM operando em escala de bancada. 

   

Bóia utilizada 
para controle de 
nível 
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Fonte: O autor (2018). 

 

A Figura 4.3 se trata de uma imagem do módulo de membrana utilizado durante todo 

o período de operação do EBRM. Na figura pode-se observar a saída de permeado, pela 

extremidade superior, e a entrada de ar do sistema de aeração da membrana, na extremidade 

inferior. 

 

Figura 4.3 - Módulo de membrana utilizado no estudo. 

 
Fonte: O autor (2017). 

 

No Quadro 2 são apresentadas as características do módulo de membrana utilizado. 
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Quadro 2 - Características do módulo de membrana. 

 
Fabricante PAM membranas seletivas 
Material da Membrana Polieterimida (PEI) 
Conformação (tipo) Fibra oca 
Diâmetro dos poros 0,4 µm 
Área filtrante 0,5 m2 
Volume do módulo 0,6 L 
Altura do módulo 25,5 cm 
Diâmetro do módulo 5,5 cm 

Fonte: Fabricante do módulo de membrana (PAM-Membranas). 

 

A mesma unidade experimental foi utilizada para conduzir tanto os ensaios 

preliminares quanto os experimentos da fase de operação do sistema EBRM (com e sem 

eletrocoagulação). 

 

4.2.  ENSAIOS PRELIMINARES 

 

Os ensaios preliminares foram realizados no próprio sistema EBRM, antes do início 

da operação. A seguir são descritas cada uma das etapas dessa primeira fase do estudo. 

 

4.2.1. Determinação da taxa de aeração na membrana (TAM) 
 

Realizou-se a otimização da taxa de aeração da membrana, buscando uma maior 

estabilidade do sistema em termos de colmatação do módulo de membrana. Desta forma, a 

TAM foi definida com base na determinação do coeficiente de transferência de oxigênio (KLa) 

e no tempo de mistura do reator. Todas as etapas subsequentes foram conduzidas empregando-

se a taxa de aeração da membrana definida a partir dos dois métodos descritos a seguir. 

 

4.2.1.1. Tempo de Mistura 
 

O tempo de mistura corresponde ao tempo necessário para que uma substância se 

distribua homogeneamente no reator, e é dependente da vazão de alimentação de ar e do fluido 

presente. A sua determinação se deu a partir da técnica de estímulo e resposta, adicionando-se 

um pulso do traçador salino NaCl e monitorando-se continuamente a condutividade da solução. 

O procedimento consiste na utilização de uma curva de calibração previamente realizada que 

permite relacionar a condutividade com a concentração do NaCl.  
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Para a realização do ensaio, o reator deve ter seu volume útil preenchido com água da 

torneira e inicia-se o sistema de aeração com as vazões a serem testadas. A sonda do 

condutivímetro deve ser instalada na base do reator. Em seguida, adiciona-se o pulso salino na 

parte superior do reator e monitora-se a condutividade da solução até valor constante ao longo 

do tempo (BELLI, 2015). 

 

4.2.1.2. Coeficiente de transferência de oxigênio (KLa) 
 

O coeficiente de transferência de oxigênio é outro parâmetro utilizado para determinar 

a melhor condição operacional do sistema de aeração, em termos de vazão de ar. Para este 

ensaio foram utilizados três compressores de ar, que, de acordo com o fabricante, forneciam as 

seguintes vazões máximas de ar (1,5, 0,48 e 0,05 m3.h-1). Estas vazões foram divididas de tal 

forma entre os aeradores de base e o aerador da membrana, que resultaram em três diferentes 

taxas de aeração da membrana: 0,1, 0,96 e 3,0 m3.m-2.h-1, conforme apresentado na Tabela 4.1.  
 

Tabela 4.1 - Distribuição das vazões de ar testadas e respectivas taxas de aeração da 
membrana (TAM). 

Vazão total de ar  
(m3 h-1) 

Vazão de ar nos aeradores 
de base (m3 h-1) 

Vazão de ar no aerador 
da membrana (m3 h-1) TAM (m3 m-2 h-1) 

1,98 0,48 1,5 3 
0,53 0,48 0,05 0,1 
0,53 0,05 0,48 0,96 

Fonte: O autor (2017). 

 
O método consiste em encher o reator com água da torneira, e em seguida adicionar 

sulfito de sódio (160 mg.L-1) e cloreto de cobalto (2 mg.L-1) como catalizador, para que ocorra 

a desoxigenação da água (OD = 0,00 mg.L-1) (PUSKEILER; WEUSTER-BOTZ, 2005). 

Posteriormente, ativa-se o sistema de aeração e monitora-se a concentração de OD no sistema, 

com auxílio de um oxímetro, até que seja atingida a saturação.  

O valor do KLa pode então ser calculado a partir da equação (3.14): 

ln(𝐶∗ − 𝐶) = 𝐾𝐿𝑎	. 𝑡    (3.14) 

onde,  

C* = concentração de saturação de OD (mg.L-1) 

C = concentração de OD do meio líquido (mg.L-1) 

t = tempo (horas) 

KLa = coeficiente de transferência de oxigênio 
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4.2.1.3. Determinação do fluxo crítico  
 

Determinou-se o fluxo crítico do módulo de membrana, visando maior estabilidade do 

sistema em termos de colmatação. Judd e Judd (2011) recomendam a determinação do fluxo 

crítico antes do inicio da operação, a fim de auxiliar na escolha do fluxo do permeado. 

Objetivando-se monitorar o potencial de incrustação provocado pelo licor misto, optou-se 

também por realizar a determinação do fluxo crítico ao final de cada estratégia operacional.  

Para tanto, aplicou-se o método flux-step, que consiste no monitoramento da PTM 

enquanto o fluxo de filtração é gradativamente aumentado (VAN DER MAREL et al., 2009).  

Antecedendo os testes de fluxo crítico, o módulo de membrana foi limpo e submetido 

à filtração sob fluxo constante por 1 hora, para que ocorresse a compactação da membrana. Em 

seguida, o módulo foi inserido no reator já inoculado e iniciou-se o sistema de aeração de acordo 

com as condições operacionais já otimizadas. Posteriormente, ajustou-se o fluxo para um valor 

inicial baixo para que fosse gradualmente aumentado enquanto monitorava-se a PTM. Os 

ensaios de filtração foram realizados com intervalo de 8 minutos para cada fluxo aplicado. O 

fluxo crítico é o fluxo a partir do qual não for mais observada estabilidade da PTM monitorada. 

 

4.2.1.4.  Determinação das características iniciais da membrana e do inóculo 
  

Consiste na determinação da permeabilidade hidráulica da membrana e na 

determinação das características da biomassa do inóculo, que será utilizado no EBRM, antes de 

iniciar a operação do sistema. A fim de monitorar se as estratégias aplicadas resultaram em 

mudanças na permeabilidade da membrana e nas características da biomassa do inóculo, os 

ensaios de permeabilidade hidráulica e respirometria também foram realizados após cada 

estratégia operacional.  

 

4.2.1.5.  Permeabilidade Hidráulica 
 

A permeabilidade hidráulica do módulo de membrana foi determinada empregando-

se o método de monitoramento da PTM enquanto o fluxo de filtração será gradativamente 

aumentado. Para tanto utilizou-se água da torneira. Inicialmente o módulo foi submetido à 

filtração sob fluxo constante por um período de 1 hora, a fim de realizar a compactação da 

membrana. Em seguida, ajustou-se o fluxo para um valor inicial baixo, que foi gradualmente 
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aumentado enquanto monitorou-se a PTM. O comportamento da PTM foi monitorado durante 

8 minutos para cada fluxo de filtração testado. O valor da permeabilidade hidráulica da 

membrana (em L.m-2.h-1.bar-1) foi obtido a partir do coeficiente angular da reta do gráfico que 

relaciona o fluxo aplicado e a PTM monitorada.  

 

4.2.1.6.  Respirometria 
 

Os ensaios de respirometria têm como objetivo caracterizar a atividade microbiológica 

autotrófica e heterotrófica da biomassa do lodo e determinar os possíveis efeitos da corrente 

elétrica sobre a biomassa presente no reator, a partir da taxa de consumo de oxigênio (TCO). 

De maneira geral, o método consiste no monitoramento da concentração de oxigênio dissolvido 

(OD) do lodo, submetido a aeração durante um período de tempo até atingir a saturação. Em 

determinado momento a aeração é interrompida, com isso a concentração de OD tende a 

diminuir, devido ao consumo de oxigênio pelas bactérias, até atingir um determinado valor (2  

mg.L-1), onde ativa-se novamente a aeração (SCHMIDELL, 2001). Portanto, durante os ensaios 

de respirometria a concentração de OD no licor misto fica oscilando de um valor máximo a um 

valor mínimo, sendo estes pré-estabelecidos.  

O procedimento utilizado nos testes baseou-se na metodologia proposta por Wolff et 

al. (2003). Desta forma, o consumo de OD foi mensurado em três condições distintas, visando 

a obtenção de: 

a) Consumo endógeno (TCOEndógena): consiste na energia necessária para garantir as funções 

celulares; ausência de substrato; 

b) Consumo exógeno autotrófico (TCOAutotrófica): trata-se do consumo de OD para a metabolização 

de substratos específicos às bactérias autotróficas (compostos nitrogenados, NH4). Foi avaliado 

o decaimento do OD durante o processo de nitrificação: consumo de OD para a oxidação da 

amônia (TCONH4); 

c) Consumo exógeno heterotrófico (TCOHeterotrófica): refere-se ao consumo de OD após a adição de 

substrato (fonte de carbono) para as bactérias heterotróficas. 

Para a execução do ensaio é necessário que a atividade microbiológica esteja 

estabilizada (fase endógena). Assim sendo, inicialmente coletou-se 1000 mL de licor misto, que 

foram submetidos a aeração constante por um período de 24 horas, sem adição de substrato 

exógeno, visando a degradação de eventuais matérias orgânicas e nutrientes.  

O restante da amostra foi submetido a aeração, que ficou ligada até que o OD atingisse 

seu ponto de saturação, e então desligou-se a aeração, até que o OD atingisse 2 mg/L. Para a 
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determinação da TCOEndógena foi adicionado um pulso da solução de macro e micronutrientes 

ao licor misto, enquanto que para a determinação da TCOAutotrófica e TCOHeterotrófica, adicionou-

se NH4Cl e glicose, respectivamente. Na última etapa (3) foi adicionado ainda um inibidor de 

nitrificação (ATU). A sequência de procedimentos para a determinação das TCOs está 

esquematizada na Figura 4.3. 

 

Figura 4.4 - Representação esquemática para a determinação das TCOs. 

 
Fonte: O autor (2017). 

 

As amostras foram introduzidas em um respirômetro, equipado com sonda de oxigênio 

dissolvido, pHmetro, agitador magnético e sistema de aeração, e submetidas a aeração e 

agitação constante. Durante todo o ensaio a temperatura do licor misto foi mantida entre 20-

25oC e o pH entre 7,0-7,5, adicionando-se solução básica (NaOH) ou ácida (HCl) se necessário.  

Os valores obtidos de OD (mg/L) foram plotados graficamente, em função do tempo 

(minutos), e as velocidades de consumo de OD de cada etapa foram obtidas a partir do 

coeficiente angular da reta de melhor ajuste. O comportamento da TCO (mgO2.L-1.h-1), 

expressa na forma de gráfico, dá a indicação de como a biomassa presente no licor misto está 

respondendo a cada condição avaliada  

 

4.3. OPERAÇÃO DO EBRM 

 
4.3.1. Estratégias Operacionais 
 

As estratégias operacionais aplicadas foram divididas em duas etapas, visando atender 

às seguintes considerações: (1) a aplicação de corrente elétrica no sistema EBRM pode auxiliar 

na redução da colmatação da membrana, e na remoção de matéria orgânica e nutrientes do 



 

 

47 

efluente; (2) a variação da corrente elétrica aplicada afeta a atividade biológica e, 

consequentemente, o rendimento do EBRM, no que diz respeito ao desempenho da membrana 

e na remoção de nutrientes. O período total de operação do sistema foi de 101 dias, sendo estes 

divididos em três estratégias operacionais, detalhadas na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 - Estratégias operacionais propostas para cada etapa da fase de operação do 
sistema. 

Etapa Estratégia 
Operacional 

DC 
(A.m-2) 

Campo 
elétrico 
(V.cm-1) 

Duração 
(dias) 

Q  
(L d-1) 

Carga nitrogenada 

(CNV) 

(mgN-amoniacal L-1 d-1) 

COV  
(mgCOD L-1 d-1) 

q 
(dias) 

TDH 
(dias) 

1 E1 - - 32 55 139,6  ± 18,1 966  ± 182 ¥ 16 

2 E2 5 0,76 35 55 161,8  ± 15,7 953  ± 127 ¥ 16 
E3 15 1,85 33 55 189,9  ±  15,9 1026  ± 145 ¥ 16 
DC: densidade de corrente contínua; Q: Vazão; CNV: Carga nitrogenada volumétrica; COV: carga orgânica 

volumétrica; q: idade do lodo; TDH: tempo de detenção hidráulico. 

Fonte: O autor (2017). 

 

Durante todo o período de funcionamento, o reator foi operado em fluxo contínuo, 

todavia, o modo de filtração aplicado foi intermitente, permitindo o relaxamento da membrana 

e arraste dos sólidos pelas bolhas de ar provenientes dos aeradores, desacelerando assim o 

processo de colmatação. Com este objetivo, utilizou-se intermitência de 8 minutos em filtração 

e 1 minuto em relaxamento (JUDD; JUDD, 2006; WU et al., 2008), sendo interrompida também 

a alimentação do reator, evitando transbordamento do tanque. Para tanto, a bomba peristáltica 

era controlada pela placa de Arduino.  

Nas duas etapas, o tempo de detenção hidráulica aplicado era fixo, de 16 horas, estando 

este dentro da faixa de TDH mais estudada para a operação de biorreatores a membrana 

(HASAN, 2014; GIWA et al., 2016). Com relação à idade do lodo, o reator foi operado sem 

descarte de lodo, ou seja, com retenção total da biomassa, levando-se em consideração as 

vantagens citadas por Sun et al. (2007) e Boonyaroj et al. (2012). 

 Já com relação ao modo e o tempo de exposição à corrente contínua, baseando-se nos 

estudos de Ibeid, Elektorowicz e Oleszkiewicz (2017), durante a etapa 2 o reator operou em 

modo de exposição intermitente e tempo de exposição de 5 minutos ON e 20 minutos OFF 

(relação OFF/ON igual a 4). 

Durante todo o período experimental, a temperatura do licor misto se manteve na faixa 

compreendida entre 20 e 25oC e o pH foi controlado entre 6,5 e 7,5 com adição de NaOH, 

quando necessário. 
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4.3.1.1.  Etapa 1  
 

A etapa 1 da operação do EBRM consistiu na execução da estratégia E1, que teve por 

objetivo analisar a eficiência de remoção de matéria orgânica e nutrientes, a colmatação da 

membrana e as características da biomassa sem a aplicação da eletrocoagulação. Esta etapa da 

operação serviu de etapa controle para as demais estratégias operacionais. 

Durante esta etapa o sistema foi operado por um período de 30 dias, empregando-se 

as condições operacionais pré-determinadas. Ao final da estratégia foram conduzidos ensaios 

de respirometria para avaliar a atividade da biomassa. 

 

4.3.1.2.  Etapa 2 
 

Na etapa 2 da operação do EBRM foram executadas as estratégias E2 e E3, que 

visaram avaliar a influência da aplicação da eletrocoagulação na eficiência de remoção de 

matéria orgânica e nutrientes, nas características da biomassa e no controle da colmatação da 

membrana. Durante esta etapa testou-se duas densidades de corrente contínua distintas, 5 e 15 

A.m-2 respectivamente, compreendidas dentro de uma faixa comumente testada em sistemas de 

biorreatores (WEI; OLESZKIEWICZ; ELEKTOROWICZ, 2011; TAFTI et al., 2015).  

Nesta etapa o EBRM foi operado por 60 dias, sendo os 30 primeiros dias com a 

estratégia E2 e os 30 dias seguintes com a estratégia E3. Ao final de cada estratégia foram 

conduzidos ensaios de respirometria para avaliação da atividade da biomassa. 

 

4.3.2. Inóculo  
 

Para dar início à operação do EBRM, o reator foi inoculado com lodo proveniente de 

um BRM que já estava em operação. Antecedendo o período de operação, o lodo foi aclimatado 

por 35 dias.  

 

4.3.3. Substrato  
 

O sistema foi alimentado com esgoto sanitário sintético, o qual era produzido 

semanalmente e armazenado em um reservatório com capacidade de 500 L. Do reservatório, o 

esgoto era encaminhado para o reator utilizando-se uma bomba peristáltica.  
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O esgoto sanitário sintético utilizado foi adaptado da receita de Bani-Melhem e 

Elektorowicz (2010), contendo: 310 mg L-1 de glicose, 252 mg L-1 de peptona, 300 mg L-1 de 

extrato de levedura, 220 mg L-1 de (NH4)2SO4, 37 mg L-1 de KH2 PO4, 40 mg L-1 de MgSO4 

·7H2O, 4,5 mg L-1 de MnSO4 ·H2O, 0,4 mg L-1 de FeCl3 ·6H2O, 4 mg L-1 de CaCl2 ·2H2O, 25 

mg L-1 de KCl, e 25 mg L-1 de NaHCO3. 

Na Tabela 4.3 são apresentadas as características do esgoto sintético preparado para 

alimentação do sistema, com relação à DQO, nitrogênio amoniacal, fósforo, cor verdadeira, 

turbidez e pH para cada estratégia estudada. 

 

Tabela 4.3 - Características do esgoto sanitário sintético ao longo de cada estratégia 
operacional (médias e desvio padrão). 

 n 
DQO 

(mg L-1) 

N-

amoniacal 

(mg L-1) 

DQO/  

N-amoniacal 

P-PO43- 

(mg L-1) 

Turbidez 

(NTU) 

Cor 

verdadeira 

(uC) 

pH 

E1 10 536 ± 101 77,6 ± 10 6,9 4,0 ± 0,4 119,7 ± 60,7 337,6 ± 103,6 6,9 ± 0,3 

E2 10 530 ± 70 89,9 ± 18,5 5,9 4,0 ± 0,3 249,8 ±116,9  531,5 ± 160,3  7,0 ± 0,2 

E3 10 570 ± 81 105,5 ± 9,6 5,4 4,1 ± 0,3 113,4 ± 26,5 426,3 ± 85,7 7,1 ± 0,2 

n = número de amostras. 

 

4.3.4.  Procedimento de limpeza da membrana 
 

A limpeza química da membrana foi conduzida ao final de cada estratégia operacional, 

visando remover materiais acumulados da estratégia anterior. Realizou-se a limpeza química 

da membrana durante a operação do sistema somente quando a PTM atingiu o valor crítico 

recomendado pelo fabricante (0,6 bar). Para tanto interrompeu-se a alimentação e manteve-se 

a aeração ativa.  

Este procedimento foi empregado para assegurar as mesmas condições operacionais 

para cada estratégia, e foi realizado de acordo com as recomendações do fabricante. Antes de 

iniciar a limpeza química realizou-se uma limpeza física com água destilada a fim de remover 

o excesso de sólidos presente na membrana. Em seguida, a membrana foi submetida a limpeza 

oxidante, utilizando-se hipoclorito de sódio com concentração 1 g.L-1 por período de 1 hora. 

Por fim realizou-se filtração com água destilada para remoção do residual de hipoclorito de 

sódio. 
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4.3.5.  Monitoramento do sistema 
 

Visando a obtenção de uma análise geral do funcionamento do sistema, optou-se por 

coletar amostras pontuais de três diferentes pontos do sistema, sendo eles: Ponto 1 – 

Reservatório de esgoto para alimentação (afluente); Ponto 2 – Tanque de aeração (licor misto); 

Ponto 3 – Reservatório de permeado (efluente). No Quadro 3 estão apresentados os parâmetros 

analisados em cada ponto de coleta. 
 

Quadro 3 - Pontos de coleta e respectivas análises realizadas semanalmente. 
Pontos de coleta Análises realizadas 

1) Reservatório de esgoto para alimentação DQOT, DQOS, P-PO43-, N-amoniacal, N-NO2-, N-
NO3-, SST, SSV, pH, cor verdadeira e turbidez. 

2) Tanque de aeração 
DQOS, N-amoniacal, N-NO2-, N-NO3-, P-PO43-, EPS, 
SMP, SSV, SST, condutividade, temperatura, pH e 

OD 

3) Reservatório de permeado DQOS, P-PO43-, N-amoniacal, N-NO2-, N-NO3-, SST, 
pH, cor verdadeira e turbidez. 

Fonte: O autor (2017). 

 

As amostras coletadas no ponto 2 foram previamente filtradas em membranas de 0,45 

µm para posterior análises laboratoriais de DQO, série de nitrogênio e P-PO43-.  

 

4.3.5.1.  Métodos analíticos 
 

A avaliação do desempenho de cada estratégia operacional foi realizada por meio da 

análise dos parâmetros a seguir: Demanda química de oxigênio (DQOT, DQOS), Nitrogênio (N-

amoniacal, N-NO2-, N-NO3-), Fósforo (P-PO43-), sólidos (SSV, SST), pH, oxigênio dissolvido 

(OD), cor verdadeira, turbidez, temperatura, condutividade e PTM.  

Os parâmetros OD, temperatura foram medidos diretamente dentro do reator, 

utilizando-se sondas, enquanto que para os demais parâmetros coletou-se amostra para a 

realização das análises. Na Quadro 4 estão descritas a frequência de análise e a respectiva 

técnica utilizada para determinação de cada parâmetro. 
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Quadro 4 - Frequência de amostragem dos métodos analíticos, e respectivas técnicas utilizadas 
na determinação. 

Parâmetro Frequência Técnica 

DQO (mg.L-1) 2 vezes/semana 
(5220-A) Método colorimétrico (APHA, 1999) e 
leitura em espectrofotômetro UV-Vis HACH DR 

6000 

Fosfato                          
P-PO43- (mg.L-1) 2 vezes/semana 

(4500-P) Método colorimétrico do ácido ascórbico 
(APHA, 1999) e leitura em espectrofotômetro UV-

Vis HACH DR 6000 

Nitrogênio Amoniacal 
N-amoniacal (mg.L-1) 2 vezes/semana 

Método colorimétrico de Nessler (VOGEL, 1992) e 
leitura em espectrofotômetro UV-Vis HACH DR 

6000 

Nitrito                          
N-NO2- (mg.L-1) 2 vezes/semana 

(4500-NO2- B) Método colorimétrico (APHA, 1999) 
e leitura em espectrofotômetro UV-Vis HACH DR 

6000 

Nitrato                          
N-NO3- (mg.L-1) 2 vezes/semana 

(4500-NO3–B) Método ultravioleta de triagem 
espectrofotométrica e leitura em espectrofotômetro 

UV-Vis HACH DR 6000 
SST e SSV (mg.L-1) 2 vezes/semana (2540) Método gravimétrico (APHA, 1999) 

pH 2 vezes/semana 
(4500-H+ B) Método potenciométrico de eletrodo 
combinado (APHA, 1999) e leitura em pHmetro 

PHS-38 
OD (mg.L-1) 2 vezes/semana Oxímetro, leitura com sonda Orion 081010MD. 

Cor verdadeira (uC) 2 vezes/semana 
(2120 C) Método espectrofotométrico (APHA, 1999) 
e leitura em espectrofotômetro UV-Vis HACH DR 

6000 

Turbidez (UNT) 2 vezes/semana (2130 B) Nefelometria (APHA, 1999) e leitura em 
turbidímetro HACH 2100Q  

Temperatura (oC) 2 vezes/semana (2550) Método termométrico com filamento de 
mercúrio (APHA, 1999) 

Condutividade (µS.cm-1) 2 vezes/semana 
(2510) Método potenciométrico de eletrodo 

combinado (APHA, 1999) e leitura em 
condutivímetro modelo mCA150. 

PTM (bar) 1 vez/dia Diferença de pressão (vacuômetro) 
Fonte: O autor (2017). 

 

Além das análises semanais, foram realizadas ainda análises complementares com o 

objetivo de avaliar a influência do processo de eletrocoagulação na modificação das 

características do licor misto, e no potencial de incrustação do licor misto. Para tanto, realizou-

se análises de respirometria, determinação de EPS e SMP, assimilação bacteriana de N-

amoniacal, microscopia óptica, velocidade de colmatação da membrana e coeficiente de 

produção celular. A frequência de análise e os respectivos itens descritivos são apresentados no 

Quadro 5. 
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Quadro 5 - Análises complementares para avaliação dos efeitos da eletrocoagulação nas 
características do licor misto, no consumo dos eletrodos e no potencial de incrustação. 

Análise Frequência Item descritivo 
Respirometria 1 vez/estratégia 4.2.3.2 

Microscopia óptica 1 vez/estratégia 4.3.5.2 Coeficiente de produção celular  1 vez/estratégia 
Velocidade média de colmatação (VC) 1 vez/estratégia 4.3.5.4 

Determinação de EPS e SMP 2 vezes/semana 4.3.5.5 
Fonte: O autor (2017). 

  
4.3.5.2.  Avaliação das características da biomassa  
 

Ao longo das três estratégias operacionais, a biomassa do sistema foi avaliada quando 

ao crescimento, composição e atividade. A taxa de crescimento da biomassa, conhecido como 

coeficiente de produção celular (Yobs), foi calculado por meio da regressão linear entre a massa 

acumulada de SSV gerada e a massa acumulada de DQO consumida (Chon et al., 2011).  A 

atividade microbiana foi determinada a partir da taxa de consumo de oxigênio (TCO) via 

bactérias autotróficas e heterotróficas (ensaio de respirometria). A avaliação da biomassa 

também se deu por análise quantitativa do lodo por meio da microscopia óptica, utilizando-se 

um fotomicroscópio (Olympus CX31). 

 

4.3.5.3. Assimilação bacteriana de N-amoniacal 
 

Utilizando-se coeficiente de produção celular (Yobs) e as concentrações iniciais e finais 

de nitrogênio amoniacal, calculou-se as porcentagens de N-amoniacal removidas por meio do 

processo de assimilação bacteriana durante as três estratégias estudadas.  

 

4.3.5.4.  Velocidade média de colmatação 
 

A velocidade média de colmatação foi calculada da seguinte forma, para cada estratégia 

(E1, E2 e E3): com os valores diários de pressão transmembrana, a cada 5 dias 

aproximadamente ou a cada período entre as limpezas da membrana, subtraiu-se o valor inicial 

(primeiro dia) do valor final (último dia) da PTM e dividiu-se pelo número de dias, encontrando 

assim a velocidade de colmatação para aquele determinado período. Ao final de cada estratégia 

calculou-se a média dessas velocidades, encontrando a velocidade média de colmatação para 

cada estratégia. 
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4.3.5.5. Determinação de substância polimérica extracelular (EPS) e produto microbiano 
solúvel (SMP) 
 

Para a determinação da concentração de SMP e EPS presentes no licor misto utilizou-

se o método de quantificação de proteínas e polissacarídeos contidos tanto no SMP quanto no 

EPS. Desta forma, para os polissacarídeos seguiu-se o protocolo proposto por Dubois et al. 

(1956), que utiliza a glicose para a determinação da curva padrão, e baseia-se na formação de 

um composto amarelo devido ao contato da solução de ácido sulfúrico com os fenóis. Já para 

as proteínas adotou-se o método descrito por Lowry et al. (1951), que utiliza albumina de soro 

bovino para elaboração da curva padrão, e se baseia na formação de um complexo azul devido 

ao contato das ligações peptídicas e as curvas de sais com o reagente Folin.  

Para o SMP, as amostras coletadas semanalmente foram submetidas a centrifugação a 

4000 RPM por 15 minutos, o sobrenadante foi filtrado em membrana de acetato de celulose de 

poro de 0,45 µm e congelado para análise posterior (3 ml).  Já para o EPS, que está aderido aos 

flocos biológicos, foi necessária a extração para posterior filtração. Assim sendo, procedeu-se 

com a ressuspensão do lodo sedimentado após o processo de centrifugação. Para tanto, utilizou-

se uma solução de NaCl a 0,05% e aquecido a 60oC por 30 minutos.  Em seguida, a solução era 

submetida novamente a centrifugação. O sobrenadante era filtrado em membrana de acetato de 

celulose de poro de 0,45 µm e o permeado (3 ml) congelado para análise posterior. As análises 

tanto de proteínas quanto de polissacarídeos foram mensuradas por meio de um 

espectrofotômetro.  

 

4.3.5.6.  Tratamento estatístico dos dados 
 

Em relação às análises estatísticas, utilizou-se análises de correlação e análise de 

variância – ANOVA. Os dados foram previamente checados quanto a normalidade e 

homogeneidade de variância e, se normais e homogêneos, submetidos à análise de variância. 

Quando pertinente, aplicou-se o teste Tukey para comparação das médias obtidas em cada 

tratamento. O nível de significância para todos os testes foi de 5%. As análises foram realizadas 

com auxílio do Excel (ActionStat) e do software R (versão 3.5.2). 
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5. RESULTADOS  
  

5.1.  ENSAIOS PRELIMINARES PARA DETERMINAÇÃO DAS CONDIÇÕES 

OPERACIONAIS DO EBRM 

 

Nesta seção serão abordados os resultados obtidos nos ensaios preliminares, que 

tiveram como objetivo determinar as condições operacionais do reator no que diz respeito à 

taxa de aeração, ao fluxo crítico e a permeabilidade hidráulica da membrana.  

 

5.1.1.  Determinação da TAM 
 

A escolha da taxa de aeração da membrana se deu a partir dos ensaios de tempo de 

mistura e de coeficiente de transferência de oxigênio. Para a determinação do tempo de mistura 

do reator, para as diferentes taxas de aeração testadas, primeiramente foi elaborada uma curva 

de calibração que correlaciona a concentração de NaCl e a condutividade da solução (Figura 

5.1). 
 

Figura 5.1 - Curva de calibração para determinação do tempo de mistura do reator. 

 

 

 

A curva de calibração, com R2=0,99962, possibilitou correlacionar a concentração de 

NaCl com a condutividade da solução do reator. Desta forma, por meio da medição da 

condutividade da solução ao longo do tempo, foi possível determinar o tempo necessário para 
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que a concentração de NaCl permanecesse constante na solução, o que corresponde ao tempo 

de mistura do reator. Na Figura 5.2 são apresentados os resultados obtidos no presente ensaio 

com as diferentes taxas de aeração testadas. 
 

Figura 5.2 - Tempo de mistura do reator com as diferentes taxas de aeração testadas. 

 
 

Observa-se na Figura 5.2 que as taxas de aeração de 3 e de 0,96 m3.m-2.h-1 foram as que 

apresentaram menores tempos de mistura, sendo que o menor tempo de mistura (0,5 minutos) 

foi alcançado quando utilizou-se a taxa de aeração de 3 m3.m-2.h-1, que corresponde à maior 

vazão de ar testada (1,98 m3.h-1). Battistelli et al. (2016), testando três diferentes vazões de ar, 

obtiveram o menor tempo de mistura (0,55 minutos) com a maior vazão de ar (0,5 m3.h-1) e, 

consequentemente, maior TAM testada. Em seus estudos Wang et al. (2013) também 

observaram melhora nas condições operacionais do reator quando aumentaram a TAM de 0,3 

m3.m-2.h-1 para 0,5 m3.m-2.h-1. Ivanovic and Leiknes (2008), por sua vez, afirmaram que a taxa 

de colmatação da membrana é reduzida com o aumento da taxa de aeração da membrana até o 

limite máximo de 3,37 m3.m-2.h-1, a partir da qual não mais se observou efeito significativo da 

TAM na performance da filtração da membrana.  

Na Tabela 5.1 estão descritos os valores dos coeficientes de transferência de oxigênio 

(KLa) obtidos para as diferentes TAMs testadas, juntamente com o resultado do teste de 

comparação de médias Tukey.  
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Tabela 5.1 - Coeficientes de transferência de oxigênio (KLa) obtidos pelas diferentes taxas de 
aeração da membrana (TAM) testadas, juntamente com o resultado do teste de comparação de 
médias de Tukey. 

  KLa20oC (h-1) 

Vazão de ar (m3.h-1) TAM (m3.m-2.h-1) Teste 1 Teste 2 Teste 3 Média 
Desvio 

padrão 

1,98 3 2,28 2,33 2,12 2,24 ab 0,11 

0,53 0,1 2,81 2,72 2,56 2,70 a 0,13 

0,53 0,96 2,35 1,5 1,78 1,88 b 0,43 

As médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey (P ≥ 0,05). 
 

Verifica-se na Tabela 5.1 que houve diferença estatística apenas entre os coeficientes 

de transferência de oxigênio obtidos pela aplicação das TAMs de 0,1 e 0,96 m3.m-2.h-1. Salienta-

se ainda que o maior coeficiente de transferência de oxigênio se deu pela aplicação da TAM de 

0,1 m3.m-2.h-1, alcançando um valor médio de 2,7 h-1, o qual não diferiu estatisticamente do 

KLa obtido pela aplicação da TAM 3 m3.m-2.h-1. Pittoors et al. (2014), utilizando um tanque 

com volume de água limpa de 2,7 a 9,3 L e aplicando uma taxa de fluxo de ar de 0,24 a 0,60 

L.min-1, alcançaram KLa variando de 0,94 a 8,37 h-1.  

Destaca-se que os valores ligeiramente superiores alcançados com o emprego da 

menor TAM (0,1 m3.m-2.h-1) possivelmente podem ser explicados pelo menor diâmetro das 

bolhas de ar geradas nessa condição operacional, uma vez que o KLa obtido por aeradores de 

bolhas grossas é cerca de seis vezes menor que o KLa obtido por bolhas finas (SCHIERHOLZ 

et al., 2006).  

A Figura 5.3 mostra o comportamento da concentração de OD no meio em função do 

tempo de cada taxa de aeração.  
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Figura 5.3 - Concentração média de oxigênio dissolvido no reator com as três taxas de 
aeração testadas. 

 
 

Nas duas melhores condições de aeração (0,1 e 3 m3.m-2.h-1) foi possível alcançar 4 

mg.L-1 de oxigênio dissolvido antes dos 30 minutos de aeração. Assim sendo, e baseando-se no 

princípio que uma maior taxa de aeração da membrana resulta em um maior controle da 

colmatação e consequentemente em uma maior estabilidade do sistema, optou-se por escolher 

a TAM de 3 m3.m-2.h-1, a qual encontra-se entre a faixa usualmente utilizada para biorreatores 

a membrana (BATTISTELLI et al., 2016; LUO et al., 2014; POOSTCHI et al., 2012; 

VILLARROEL et al., 2013). 

 
5.1.2.  Permeabilidade hidráulica e fluxo crítico da membrana 
 

A Figura 5.4 apresenta o comportamento da PTM em função do fluxo aplicado na 

filtração de água da torneira durante o ensaio para a determinação da permeabilidade hidráulica 

(Lp) do módulo de membrana utilizado. A partir do coeficiente angular da reta, observa-se que 

a Lp obtida foi de 1223,7 L.m-2.h-1.bar-1, valor superior ao observado em outros trabalhos da 

literatura. Giacobbo et al. (2011), comparando as permeabilidades hidráulicas de três diferentes 

membranas filtrantes utilizadas em biorreatores, encontrou valores variando entre 115 a 225 

L.m-2.h-1.bar-1.  
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Figura 5.4 - Permeabilidade hidráulica do módulo de membrana. 

 
 

A determinação da permeabilidade hidráulica da membrana permitirá verificar se o 

fluxo original será restabelecido após os procedimentos de limpeza da membrana ou se haverá 

redução desse fluxo, o que pode ser um indicativo de colmatação irreversível da membrana.  

A Figura 5.5 apresenta o comportamento da PTM para cada fluxo aplicado durante o ensaio de 

fluxo crítico. 

 

Figura 5.5 - Comportamento da PTM em função do fluxo aplicado. 
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Na Figura 5.5 observa-se pouca ou nenhuma alteração na PTM para os primeiros fluxos 

testados (2,4, 3,72, 5,28 e 7,2 L.m-2.h-1). No entanto, a partir do fluxo de 7,2 L.m-2.h-1 a PTM 

apresentou uma tendência de crescimento ao longo do tempo. Explanando esse comportamento, 

Gupta, et al. (2008) salientam que em um determinado fluxo a PTM pode deixar de ser constante 

e começar a aumentar, caracterizando a intensificação da colmatação.  

Assim sendo, considerou-se que o fluxo crítico da membrana é 7,2 L.m-2.h-1, uma vez 

que acima deste incremento a PTM já não mais se estabiliza (JUDD; JUDD, 2011). Desta 

forma, para uma maior estabilidade do sistema e minimização do processo de colmatação, o 

fluxo de permeado não deverá exceder o valor de 7,2 L.m-2.h-1. Destaca-se ainda que o fluxo 

crítico definido se encontra um pouco a baixo da faixa usualmente aplicada em biorreatores de 

membranas submersas, de 8-20 L.m-2.h-1 (CORNEL & KRAUSE, 2006). Baseando-se no valor 

do fluxo crítico, juntamente com o valor do TDH desejado, optou-se por operar o EBRM com 

um fluxo de filtração de 5,18 L. m-2.h-1, o que correspondeu a uma vazão de entrada e saída de 

2,3 L.h-1. 

 
5.2.  EFEITOS DA APLICAÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA DE 5 E 15 A/M2 NA 

REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA E NUTRIENTES, NA ATIVIDADE DA 

BIOMASSA E NA MINIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE COLMATAÇÃO DA 

MEMBRANA 

 

Neste tópico é apresentada uma comparação entre os resultados obtidos nas estratégias 

E1 (sem aplicação de corrente elétrica), E2 (aplicação de corrente elétrica de 5 A.m2) e E3 

(aplicação de corrente elétrica de 15 A.m2), sendo que todas as estratégias foram realizadas sob 

as mesmas condições operacionais, variando apenas a aplicação e densidade da corrente 

elétrica. A análise comparativa teve como propósito: investigar se a aplicação de corrente 

elétrica no sistema pode auxiliar na remoção de matéria orgânica e nutrientes do esgoto 

sanitário e na redução da colmatação da membrana; e avaliar se a variação da corrente elétrica 

aplicada afeta a atividade biológica e, consequentemente, o rendimento do EBRM, no que diz 

respeito à remoção de matéria orgânica e nutrientes e ao desempenho da membrana. 

 
5.2.1. Avaliação da remoção de matéria orgânica, nutrientes e impurezas físicas 
 

5.2.1.1.  Remoção de matéria orgânica 
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Na figura 5.6 estão apresentados os resultados referentes à concentração de DQO total 

no esgoto afluente e no permeado assim como as respectivas eficiências de remoção ao longo 

das estratégias E1, E2 e E3. 

 

Figura 5.6 - Concentração de DQO total no esgoto afluente, no permeado e as respectivas 
eficiências de remoção ao longo das três estratégias estudadas (E1, E2 e E3). 

 
 

 Verifica-se na Figura 5.6 que o esgoto afluente apresentou grande variabilidade durante 

todo o período de operação, alcançando valores entre 407 e 695 mg.L-1, resultado de uma 

possível degradação da matéria orgânica dentro do próprio reservatório. Nos primeiros oito dias 

de operação observou-se uma menor eficiência de remoção de DQO (abaixo de 90%), o que 

pode ser adereçado à menor concentração de biomassa heterotrófica no sistema (Figura 5.13),  

uma vez que, segundo Santos, Ma, Judd e Judd (2011) uma maior concentração de bactérias 

resulta em maior eficiência de remoção dos compostos orgânicos pela biodegradação. 

 Os valores médios de DQO remanescente obtidos no permeado durante as estratégias 

E1, E2 e E3 foram de 65,8 ± 21,3 mg.L-1, 28,7 ± 15 mg.L-1 e 25,8 ± 12,6 mg.L-1 

respectivamente, o que corresponde as eficiências médias de remoção de 87%, 95% e 95%. 

Desta forma, pôde-se observar uma melhora significativa (p £ 0,05) na remoção de DQO com 

a aplicação da corrente elétrica (E2 e E3), quando comparado a remoção de DQO obtida sem 

aplicação de corrente elétrica (E1). No entanto, nota-se que a aplicação de corrente elétrica de 

15 A.m-2 não apresentou diferença na remoção de matéria orgânica quando comparada a 

aplicação de 5 A.m-2 (p ≥ 0,05). 

O aumento na eficiência de remoção da matéria orgânica após aplicação da corrente 

elétrica pode ser atribuído aos efeitos dos fenômenos eletroquímicos que resultam na oxidação 
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orgânica, levando ao aumento da biodisponibilidade da matéria orgânica e consequentemente 

maior remoção da DQO (HASAN et. al, 2014; BANI-MELHEM E ELEKTOROWICZ, 2010).  

 Destaca-se ainda que a concentração de DQO solúvel no licor misto foi superior à DQO 

do permeado durante todo o período de operação do reator (Figura 5.7), evidenciando que a 

membrana filtrante teve papel importante na remoção de matéria orgânica dissolvida não 

removida biologicamente. Observa-se na Figura 5.7 que a DQO retida na membrana aumentou 

com a aplicação da corrente elétrica (p ≥ 0,05), o que demonstra que os fenômenos 

eletroquímicos, como a eletrocoagulação e oxidação eletroquímica, auxiliaram na 

desestabilização e agregação das partículas coloidais presentes no efluente, que passaram a ser 

mais facilmente separadas pela membrana (ELNENAY et al., 2017; BANI-MELHEM; 

ELEKTOROWICZ, 2011). Tal fenômeno explica as maiores eficiências de remoção de matéria 

orgânica observadas nas estratégias E2 e E3.   

 

Figura 5.7 - Concentração de DQO solúvel no licor misto e no permeado ao longo das três 
estratégias estudadas (E1, E2 e E3). 

  
 

 Resultados semelhantes foram encontrados por Hasan, Elektorowicz e Oleszkiewicz 

(2012) que estudaram a aplicação de densidade de corrente de 12 A.m-2 em um biorreator a 

membrana tratando esgoto sanitário. Comparando com o desempenho de um biorreator 

convencional (87%) operado nas mesmas condições operacionais, o EBRM demostrou uma 

maior média de remoção de matéria orgânica (92%). Os autores mencionam ainda que o 

aumento na remoção de DQO é resultado da maior disponibilidade de substrato, que é gerado 

pelo impacto dos fenômenos eletrocinéticos.  
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 Bani-Melhem e Elektorowicz (2010) tratando esgoto sanitário sintético, alcançaram um 

aumento na eficiência de remoção de DQO de 75-90% com um BRM convencional para 85-

95% com um EBRM. Zeyoudi et al. (2015) estudaram a aplicação de corrente elétrica em um 

biorreator tratando esgoto sanitário municipal e, similarmente também observaram melhora na 

remoção da matéria orgânica. De acordo com esses autores, este comportamento pode ser 

resultado do processo de bioestimulação da biomassa, principalmente em baixas densidades de 

corrente, ou ainda da geração de radicais hidroxila que agem como oxidantes fortes degradando 

os poluentes orgânicos, essencialmente em densidades de corrente mais altas.  

 

5.2.1.2.  Remoção de fósforo  
 

Na figura 5.8 estão expostas as variações das concentrações de fósforo na forma de 

fosfato solúvel (P-PO43) no esgoto afluente e no permeado assim como as respectivas 

eficiências de remoção ao longo das estratégias operacionais. 

 

Figura 5.8 - Concentração de fosfato solúvel no esgoto afluente, no permeado e as respectivas 
eficiências de remoção nas três estratégias estudadas (E1, E2 e E3). 

 
 

  Na estratégia E1 não foram observadas remoções significativas de fósforo do esgoto 

afluente, sendo que a concentração média de fósforo no permeado foi de 3,8 ± 0,5 mg.L-1, 

correspondendo a apenas 6% de remoção. Essa pequena remoção alcançada possivelmente é 
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Lesjean et al. (2003), corresponde de 1-2% da massa total de sólidos suspensos total do licor 

misto.  

 Já nas estratégias E2 e E3 observou-se total remoção do fósforo solúvel do efluente 

desde a primeira semana de operação. Analisando estatisticamente a estratégia E1 apresentou 

diferença estatística em relação as estratégias E2 e E3 (p £ 0,05), porém essas últimas não 

apresentaram diferença entre si (p ≥ 0,05). Destaca-se o fato da densidade de corrente de 5 A.m-

2 ser tão eficiente quanto a densidade de 15 A.m-2 na remoção de fósforo, possibilitando assim 

excelente tratamento aliado ao menor custo energético.  Tal resultado já era esperado, visto que 

as estratégias E2 e E3 estavam sob o fenômeno de eletrocoagulação, o qual favorece a remoção 

de fósforo (BANI-MELHEM E ELEKTOROWICZ, 2010; GIWA et al., 2016). De acordo com 

Mollah (2004), Bani-Melhem e Smith (2012) os íons de alumínio dissociados reagem com os 

íons fosfatos formando complexos insolúveis que possuem grande área superficial facilitando 

a separação desses pelo processo de filtração em membranas.   

 Tafti et al. (2015) estudando a otimização da qualidade de um esgoto sanitário sintético 

por meio da aplicação de corrente elétrica em um sistema de biorreator a membrana, também 

observaram melhora na remoção de ortofosfato do efluente. Resultados similares foram 

descritos por Hasan, Elektorowicz e Oleszkiewicz (2012) que estudaram a aplicação de 

densidade de corrente elétrica de 12 A.m-2 em sistemas BRM tratando esgoto municipal, 

alcançaram remoção de 99% de fósforo do esgoto em estudo. Em ambos os estudos, esse 

comportamento foi atribuído pelos autores como sendo não somente resultado do processo de 

eletrocoagulação, mas também do fato que parte do fósforo pode ter sido depositado na 

superfície dos eletrodos, maximizando a remoção total de fósforo. 

 

5.2.1.3.  Remoção de nitrogênio 
 

Os resultados referentes as concentrações de nitrogênio amoniacal no esgoto afluente e 

no permeado, juntamente com as respectivas eficiências de remoção, ao longo das três 

estratégias operacionais são apresentadas na Figura 5.9.  
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Figura 5.9 - Concentração de nitrogênio amoniacal no esgoto afluente, no permeado e as 
respectivas eficiências de remoção ao longo das três estratégias estudadas (E1, E2 e E3). 

  
 

Verifica-se uma maior estabilidade nas concentrações de N-amoniacal do permeado 

nas estratégias E2 e E3, quando comparadas à estratégia E1. Pode-se observar ainda um 

comportamento crescente na remoção de N-amoniacal ao longo das estratégias, sendo que as 

médias de eficiência nas estratégias E1, E2 e E3 foram de 51 ± 26%, 61 ± 12% e 86 ± 4%, 

respectivamente. Esses resultados indicam que as densidades de corrente aplicadas no sistema 

(5 e 15 A.m-2) além de não prejudicaram as bactérias nitrificantes, responsáveis pela conversão 

de N-amoniacal em nitrito e nitrato. Assim como no estudo de Ensano et al. (2017), onde 

aplicando densidade de corrente de 5 A.m-2 alcançaram maior eficiência de remoção de N-

amoniacal quando comparado ao BRM convencional.  

 Destaca-se ainda que não houve diferenças significativas entre as eficiências de 

remoção obtidas na E1 e E2 (p ≥ 0,05), apesar da E2 ter apresentado uma melhora na remoção 

de nitrogênio amoniacal quando comparado com a E1. Entretanto ocorreram diferenças 

significativas entre a eficiências obtidas na E1 e E3, assim como na E2 e E3 (p £ 0,05). Uma 

possível explicação para esse aumento significativo na remoção de nitrogênio amoniacal na E3 

é que o processo de eletroestimulação pode ter ocorrido, o que resultaria em uma 

bioestimulação dos microrganismos nitrificantes resultando em uma maior remoção de N-

amoniacal (QIAN et al., 2017). No entanto, a explicação mais provável para o aumento da 

remoção de nitrogênio amoniacal na E3 é a maior CNV observada, o que favorece o 

crescimento de nitrificantes, dado a maior relação A/M nessas condições.  Esses resultados 
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corroboram com o comportamento das taxas de consumo de oxigênio (TCOs) autotróficas 

obtidas nas estratégias E1, E2 e E3 (Figura 5.13) que demonstraram que a atividade das 

bactérias oxidadoras de amônia foi crescente na E2 e E3. Desta forma, a variação da carga 

nitrogenada entre as três estratégias estudadas, pode ter mascarado os efeitos da aplicação das 

densidades de corrente elétrica de 5 e 15 A.m-2 na remoção do nitrogênio amoniacal do efluente 

em estudo. 

Tafti et al. (2015) tratando esgoto sanitário sintético com um sistema EBRM, ao aplicar 

densidade de corrente elétrica de 5 A.m-2 com relação OFF/ON igual a 4 e comparar com o 

desempenho de um BRM sem aplicação de corrente elétrica, não observou melhora na remoção 

de amônia do efluente.  

Ressalta-se que devido à elevada taxa de conversão de N-amoniacal pelo processo de 

nitrificação e a ausência de uma etapa de desnitrificação, pode-se observar uma elevada 

concentração de nitrato nas três estratégias estudadas, conforme apresentado na Figura 5.10. 

Tendo em mente que elevadas concentrações de nitrato em águas traz consigo riscos para a 

saúde humana, destaca-se a importância de se ter uma etapa de desnitrificação. 

 
Figura 5.10 - Comportamento do nitrogênio amoniacal no esgoto afluente e no permeado, e 
do nitrato e do nitrito no permeado ao longo das três estratégias estudadas (E1, E2 e E3). 

 
 

Nota-se também que a partir do início da aplicação de corrente elétrica houve uma 
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permeado, que de acordo com Hai, Yamamoto e Lee (2014) é indício de nitrificação incompleta 

(HAI; YAMAMOTO; LEE, 2014). As concentrações médias de nitrato no permeado durante a 

E1, E2 e E3 foram de 65  ± 15 mg.L-1, 79  ± 3 mg.L-1 e 79 ± 0,8 mg.L-1, respectivamente.  Em 

sistemas aeróbios, devido à ausência de uma etapa de desnitrificação, a remoção de nitrogênio 

total ocorre principalmente por meio da assimilação microbiana (LUO et al., 2015), explanando 

a baixa eficiência de remoção de nitrogênio obtida no presente estudo. A porcentagem de N-

amoniacal removida via assimilação bacteriana foi de 3,4  ± 10,6 %, 5,9  ± 8,4 % e 8,3  ± 5,7 

%, para as estratégias E1, E2 e E3 respectivamente. Esse pequeno aumento na porcentagem de 

nitrogênio amoniacal assimilado pela massa microbiana pode ser explicado pelo maior 

crescimento de biomassa no interior reator, conforme pode ser observado na Figura 5.13, e 

também pelo fato de ter sido utilizada uma idade de lodo infinita, logo, têm-se pouco 

crescimento e atividade microbiana.   

Giwa et al. (2016), investigando a aplicação de corrente elétrica de 15 A.m-2 em um 

sistema BRM para o aprimoramento do tratamento de esgoto sanitário, também observaram 

melhora na remoção de N-amoniacal com a aplicação de corrente elétrica. Tais resultados foram 

atribuídos ao processo de eletrocoagulação, que segundo eles favorece a remoção desse 

poluente e complementa a lenta remoção biológica por nitrificação. Os autores destacam ainda 

que a conversão aeróbia do N-amoniacal resultou na formação de nitrato no reator.  

 

5.2.1.4.  Remoção da cor verdadeira e turbidez  
 

Com relação às impurezas físicas causada pelos materiais particulados e materiais 

solúveis e coloidais, turbidez e cor verdadeira, respectivamente, observou-se remoção 

satisfatória durante todo o período experimental (E1, E2 e E3), conforme pode ser verificado 

na Figura 5.11a e Figura 5.11b. 
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Figura 5.11 - Cor verdadeira (a) e turbidez (b) do esgoto afluente e do permeado, juntamente 
com as respectivas eficiências de remoção ao longo da E1, E2 e E3. 

 

 
  

As estragégias E2 e E3, que não apresentaram diferença significativa entre si (p ≥ 0,05), 

demonstraram desempenho ligeiramente superior, principalmente para remoção de cor 

verdadeira, alcançando valores residuais médios de 11,9 ± 4,0 uC (97,6%) e 9,9 ± 3,2 uC 

(97,6%), respectivamente. Por outro lado, na estratégia E1 alcançou-se valor médio de 40,7 uC 

(87,6%), apresentando diferença siginificativa com relação à E2 e E3 (p £ 0,05). Segundo Sahu, 

Mazumdar e Chaudhari (2014) a elevada dissolução do ânodo, causada pela aplicação de 

corrente elétrica, leva a extensa formação de complexos catiônicos tais como Al(OH)2+ e 

Al2(OH)24+ que são eficazes na remoção da cor do efluente, devido sua elevada capacidade de 
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neutralização das cargas e consequente aglomeração das partículas coloidais, facilitando assim 

a sua remoção. 

Para o parâmetro turbidez foram obtidos valores médios de 0,7 ± 0,16 NTU (99,3%), 

0,5 ± 0,14 NTU (99,7%) e 0,6 ± 0,13 (99,2%) para a E1, E2 e E3, respectivamente. As elevadas 

eficiências de remoção de turbidez alcançadas ao longo de todo o período de operação podem 

ser adereçadas ao alto desempenho da membrana de ultrafiltração utilizada (PADAKI et al., 

2015). 

Suganthi, Mahalakshmi e Balasubramanian (2013) estudaram a performance de um 

eletrobiorreator no tratamento de efluente de curtume e alcançaram remoção de 92,75% da cor, 

contra 75,82% alcançado pelo BRM convencional. Resultados semelhantes foram encontrados 

por Bani-Melhem e Smith (2012) tratando águas cinzas com sistema integrado de 

eletrocoagulação e BRM. Com a aplicação de corrente elétrica, os autores observaram remoção 

de 94% e 97% de cor verdadeira e turbidez, respectivamente. Sem a aplicação de 

eletrocoagulação, as eficiências de remoção de cor e turbidez caíram para 91% e 95%, 

respectivamente. 

 

5.2.2. Comportamento da temperatura, pH, condutividade e oxigênio dissolvido no licor misto 
 

Em sistemas biológicos, alguns fatores ambientais são de grande importância para a 

manutenção da eficiência do tratamento. Dentre esses fatores, podemos citar a temperatura e o 

pH, os quais devem ser mantidos em valores ideais para a maior atividade microbiana e melhor 

funcionamento do sistema como um todo. Lacasa et al. (2011) destacam ainda que estes 

parâmetros apresentam efeitos diretos na remoção biológica de nitrogênio. Desta forma, durante 

todo o período de operação do sistema, fez-se o controle do pH entre 6,0 e 7,5, com adição de 

NaOH, e da temperatura entre 20 e 25oC.  

Além dos fatores importantes aos sistemas biológicos, Giwa e Hasan (2015) ressaltam 

que certos parâmetros operacionais, tais como o pH e a condutividade, afetam o desempenho 

dos processos eletroquímicos aplicados nos eletrobiorreatores. Neste contexto, o pH afeta a 

solubilidade dos produtos formados com a eletrocoagulação, enquanto que a influência da 

condutividade se dá uma vez que, com a mesma densidade de corrente, a redução da 

condutividade do licor misto aumenta a tensão necessária (GIWA, 2016).  

Na Tabela 5.2 são apresentados os valores médios de OD, pH, temperatura e 

condutividade do licor misto, ao longo das estratégias E1, E2 e E3.  
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Tabela 5.2 - Valores médios de oxigênio dissolvido (OD), pH, temperatura e condutividade 
do licor misto durante as estratégias E1, E2 e E3. 

 E1 E2 E3 

OD (mg L-1) 4,0a ± 0,92 3,69a ± 0,35  2,0b ± 0,4 

pH 6,6a ± 0,4 6,1a ± 0,5  7,0b ± 0,4 

Temperatura (oC) 22,7a ± 1,7  21,9a ± 1,2  22,6a ± 0,9 

Condutividade (µS cm-1) 957,4a ± 114,3  899a ± 92 870,2a  ± 156 

 Médias seguidas de mesma letra nas linhas não diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey (P  £ 0,05). 
 

 A aplicação de corrente elétrica na E2 e E3 levou à redução dos valores de oxigênio 

dissolvido (OD) e de condutividade do licor misto, como pode ser visto na Tabela 5.2. Todavia, 

o teste de comparação de média não mostrou diferença estatística significativa entre os valores 

de condutividade da E1, E2 e E3. No que se refere ao parâmetro OD, apenas a média obtida na 

E3 apresentou diferença significativa em relação às médias obtidas nas demais estratégias. 

Borea, Naddeo e Belgiorno (2016) em seus estudos também observaram reduções das 

concentrações de OD com a aplicação de processos eletroquímicos em BRM. Os autores 

atribuíram tais resultados ao fato de o OD ter sido consumido pelas reações de redução do 

cátodo, quando a corrente elétrica estava ligada, uma vez que o oxigênio dissolvido presente 

no meio atua como aceptor de elétrons nas reações de redução. 

 Por outro lado, a condutividade, segundo Tafti et al. (2015), é resultado da concentração 

de íons em solução. Portanto, quanto maior a densidade de corrente aplicada, mais íons (Al3+) 

são gerados pela oxidação do ânodo e, assim, maior desestabilização e neutralização das 

partículas carregadas negativamente, resultando em diminuição da condutividade do licor 

misto.  

 Com o aumento da densidade de corrente aplicada, uma redução na condutividade 

elétrica também foi observada por Zeyoudi et al. (2015) em seus estudos. Giwa, Ahmed e Hasan 

(2015), investigando o impacto da corrente elétrica nas características físico-químicas e 

biológicas do lodo de um BRM aprimorado eletricamente, verificaram redução da 

condutividade do lodo de 890 para 619 µS.cm-1 ao longo de 120 dias, o que adereçaram à efetiva 

coagulação e aglomeração das espécies iônicas de sólidos dissolvidos totais.  
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5.2.3. Avaliação das características da biomassa 
 

5.2.3.1.  Evolução da biomassa 
 

As mudanças nas características da biomassa do reator, ao longo das estratégias E1, E2 

e E3, foram analisadas por meio da quantificação das variações dos sólidos suspensos totais 

(SST) e dos sólidos suspensos voláteis (SSV) do licor misto, assim como pela relação SSV/SST. 

Na Figura 5.12 estão ilustradas as evoluções das concentrações de SST e SSV do licor misto e 

a relação SSV/SST ao longo de todo o período operacional.  

 

Figura 5.12 – Comportamento das concentrações de SST e SSV do licor misto e relação 
SSV/SST ao longo das três estratégias (E1, E2 e E3). 

 
 

As análises de SSV do licor misto indicaram maior concentração de biomassa (p £ 0,05) 

nas estratégias E2 e E3, apresentando médias de 4200 e 4800 mg L-1, respectivamente, enquanto 

que a E1 apresentou média de 3100 mg L-1. Tal comportamento pode ter contribuído para o 

aumento observado (Figura 5.6) nas eficiências de remoção de matéria orgânica (HASAN, 

2014). 

 Da mesma forma, foram observadas maiores concentrações de SST (p £ 0,05) na E2 e 

E3, após a aplicação da corrente elétrica, apresentando um crescimento contínuo, que pode ser 

explicado pela contínua dissolução do ânodo de alumínio, e consequente acúmulo de alumínio 

inorgânico no licor misto. Em decorrência, a relação SSV/SST apresentou comportamento 

decrescente (p £ 0,05) ao longo das estratégias operacionais, alcançando valores próximos de 
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0,8, 0,7 e 0,5 na E1, E2 e E3, respectivamente. Hua et al. (2015), comparando a performance 

de um BRM convencional com um EBRM no tratamento de esgoto sanitário sintético, 

reportaram resultados similares. Ao operar o sistema sem aplicação de corrente elétrica os 

autores obtiveram relação SSV/SST próximo a 0,9, por outro lado, ao aplicar a corrente elétrica 

a relação SSV/SST apresentou comportamento decrescente chegando próximo a 0,5.  De acordo 

com esses autores, os resultado podem ser atribuídos ao acúmulo de complexos formados pela 

aglomeração de poluentes com os íons de Al3+ liberados ao longo do processo de 

eletrocoagulação. Em seus estudos, Hou et al. (2019) destacam que a redução de SSV/SST de 

0,8 para 0,68 exerceu efeito positivo na minimização da resistência específica à filtração, 

facilitando os processos de tratamento de lodo por desaguamento.  

A atividade microbiana, por sua vez, foi avaliada por meio da taxa de consumo de 

oxigênio específica (TCOe). Na Figura 5.13 é apresentada a TCOeAutotrófica e a TCOeHeterotrófica 

durante as estratégias E1, E2 e E3.   
 

Figura 5.13 - Taxas de consumo de oxigênio específicas das bactérias autotróficas e 
heterotróficas obtidas para cada estratégia (E1, E2 e E3). 

 
 

 Observa-se que, apesar da redução na relação SSV/SST após a aplicação de corrente 

elétrica, as estratégias E2 e E3 apresentaram aumento significativo na atividade da biomassa, 

tanto autotrófica quando heterotrófica. Além da maior atividade microbiana, verificou-se que o 

coeficiente de produção celular (Yobs) apresentou crescimento após a aplicação e aumento da 

densidade de corrente, atingindo valores de 0,13, 0,18 e 0,29 gSSV gCOD−1 na E1, E2 e E3, 

respectivamente. Resultados semelhantes foram encontrados por Battistelli et al. (2018) quando 

estudaram o aprimoramento do desempenho de um BRM a partir da aplicação de densidade de 
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da biomassa com a aplicação da corrente elétrica, atribuindo tais resultados ao fenômeno de 

eletroestimulação. Hou et al. (2019), aplicando densidade de corrente intermitente em um BRM 

tratando efluente de indústria química de carvão, também obtiveram aumento na atividade 

microbiana do reator. 

Comparando-se com os valores de coeficiente de produção celular (Y) para lodos 

ativados (geralmente compreendidos entre 0,5 e 07), os valores obtidos no presente estudo são 

bastante reduzidos, o que pode ser explicado pela idade do lodo infinita.   

 No que diz respeito a relação A/M, pode-se observar uma redução significativa (p £ 

0,05) durante a E2 e E3, ou seja, após o início da aplicação da corrente elétrica (Figura 5.14). 

Desta forma, mesmo com o aumento da COV e da CNV, não houve aumento na disponibilidade 

de substrato (não houve aumento da relação A/M) e que fatores como pH e temperatura foram 

controlados em valores ideais durante as três estratégias estudadas, os maiores valores de TCOe 

e de Yobs na E2 e E3 sustenta a hipótese de que as densidades de corrente de 5 e 15 A.m-2 

eletroestimularam o crescimento bacteriano (ZEYOUDI et al., 2015; WEI; ELEKTOROWICZ; 

OLESZKIEWICZ, 2011). 

O maior crescimento e atividade da biomassa após o início da aplicação da corrente 

elétrica é indicativo de que as densidades de corrente elétrica aplicadas (5 e 15 A.m-2) 

apresentaram um efeito positivo sobre a comunidade microbiana, resultando em consequente 

melhora na remoção biológica de matéria orgânica e N-amoniacal (QIAN et al., 2017). 

 

Figura 5.14 - Evolução da relação A/M ao longo das três estratégias (E1, E2 e E3). 
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5.2.3.2.  Análise qualitativa da biomassa presente no reator em cada estratégia estudada  
 

Sabe-se que as bactérias são as principais responsáveis pela degradação da matéria 

orgânica e nutrientes em sistemas biológicos de tratamento. Com tudo, alguns microrganismos 

presentes na microfauna do lodo, como os protozoários, além de contribuírem na degradação 

biológica, também têm sido utilizados no monitoramento do desempenho desses sistemas, 

sendo considerados indicadores de bom funcionamento (PAPADIMITRIOU; ROUSE; 

KARAPANAGIOTI, 2018). 

Portanto, a fim de avaliar o comportamento do sistema, ao final de cada estratégia foram 

realizados ensaios de microscopia óptica para avaliação da microfauna do licor misto. Nas 

figuras 5.15, 5.16 e 5.17 são apresentadas imagens dos ensaios de microscopia óptica do licor 

misto realizadas durante as estratégias E1, E2 e E3, respectivamente. 

 

Figura 5.15 – Fotomicrografia do licor misto durante a estratégia E1. a) Vorticella; b) 
Rotífero; c) Euglypha sp; d) Arcella sp (aumento de 400x). 
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Figura 5.16 - Fotomicrografia do licor misto durante a estratégia E2. a) Vorticella; b) 
Rotífero; c) Euglypha sp; d) Spistylis sp (aumento de 400x). 

 

  
 

Figura 5.17 - Fotomicrografia do licor misto durante a estratégia E3. a) Spistylis sp; b) 
Vorticella; c) Zooglea (aumento de 400x). 

   
 

Dentre os organismos observados, a presença de organismos como a Arcella sp e 

Euglypha sp geralmente está associada com boa oxigenação, boa nitrificação, elevada idade de 

lodo e lodo estabilizado, o que corrobora com as condições operacionais do reator 
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(PEDRAZZANI et al., 2016; MADONI, 2011). Ciliados fixos como a vorticella e a epistylis sp 

são indicativos de boa performance do tratamento (IONESCU et al., 2016; DOS SANTOS et 

al., 2014). A ocorrência de metazoários (rotíferos), além de ser um indicativo de boa eficiência 

do sistema, também está associado à elevadas idades do lodo, estabilidade do mesmo, baixa 

toxicidade, boa oxigenação e alto estágio de oxidação (CLAAS, 2007; AMANATIDOU et al., 

2015).  

Durante a estratégia E1, os organismos que apareceram em maior abundância foram as 

euglyphas e os rotíferos, enquanto que na estratégia E2 a ocorrência de rotífero foi pequena, as 

euglyphas continuaram ocorrendo e a vorticella foi observada em maior abundância. Em 

contrapartida, na estratégia E3 as euglyphas e rotíferos não foram mais observados e a epistylis 

ocorreu com mais frequência. Desta forma, a redução da incidência desses organismos indica 

que a aplicação da corrente elétrica pode ter afetado negativamente a microfauna presente no 

licor misto, principalmente da estratégia E3 (15 A. m2). Wei, Elektorowicz e Oleszkiewicz 

(2011) enfatizam que aplicação de corrente elétrica abaixo de 12,3 A.m2 não apresenta efeitos 

para a comunidade microbiana. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Guedes et al. (2018), que estudaram a 

influência da aplicação de corrente elétrica na comunidade microbiológica do lodo de esgoto. 

Em seus estudos, os autores destacam que a aplicação de corrente elétrica não é apropriada para 

a comunidade microbiana, uma vez que houve redução significativa na abundância e na 

diversidade da microfauna do licor misto em todas as condições de corrente testadas. No 

entanto, vale salientar que apesar dos efeitos negativos observados à microfauna do licor misto, 

não foi constatada redução na performance do reator. 

 Destaca-se ainda, que o ensaio de microscopia realizado durante a estratégia E3 mostrou 

ocorrência abundante da bactéria Zooglea, que tem sido considerada uma bactéria típica 

responsável pela formação de flocos em lodos aeróbios (LIM; BAEK; LEE, 2009). Por outro 

lado, a ocorrência dessa bactéria também pode estar associada ao bulking viscoso. Neste 

processo, o lodo adquire consistência gelatinosa devido à produção excessiva de substância 

polimérica extracelular, prejudicando assim a sedimentabilidade e filtrabilidade do lodo 

(LOMBARDI et al., 2015; PEDRAZZANI et al., 2016). Tal fato pode ser a explicação para a 

maior velocidade de colmatação observada na E3, conforme pode ser verificado na Figura 5.18. 
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5.2.4. Avaliação do processo de colmatação da membrana 
 
 
5.2.4.1.  Comportamento da pressão transmembrana (PTM)  
 
 

Na Figura 5.18 estão apresentados os valores médios da velocidade de colmatação 

(VC) da membrana durante as estratégias E1, E2 e E3.  

 
 

Figura 5.18 - Velocidade média de colmatação nas estratégias E1, E2 e E3. 

 
  
 Observou-se elevadas velocidades de colmatação em todas as estratégias estudadas, 

alcançado valores médios de 0,19 bar.d-1, 0,11 bar.d-1  e 0,22 bar.d-1 na E1, E2 e E3, 

respectivamente. Menores velocidades de colmatação foram observadas por Battistelli et al. 

(2018), quando estudaram a influência do TDH na taxa de colmatação da membrana, onde, na 

pior das condições, os autores obtiveram uma velocidade média de colmatação da membrana 

de 0,0345 bar. d-1. 

Devido as elevadas velocidades de colmatação, no presente estudo diversos 

procedimentos de limpeza física e química foram exigidos durante todo o período de operação 

do reator. Ao todo foram necessários 9, 6 e 8 procedimentos de limpeza ao longo da E1, E2 e 

E3, respectivamente. Tal comportamento não era esperado, visto que estudos anteriores, como 

o de Hasan, Elektorowicz e Oleszkiewicz (2012), reportam velocidades médias de colmatação 

bem inferiores.  

 Os resultados obtidos no presente estudo possivelmente podem ser explicados pela 
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elevada e, portanto, reduzia a distância entre os filamentos da membrana dificultando, assim, a 

limpeza mecânica e a aeração entre as fibras, favorecendo o processo de colmatação. 

 Segundo Judd e Judd (2006) a limpeza mecânica direta é fundamental em sistemas 

BRM, uma vez que apresentam altas concentração de sólidos e elevados índices de colmatação 

da membrana, exigindo assim que a membrana apresente pequena área filtrante por unidade de 

volume e, consequentemente, baixa densidade de empacotamento.   

Apesar da expressiva colmatação em todas as estratégias, notou-se uma redução 

significativa (p £ 0,05) na velocidade de colmatação quando se iniciou a aplicação de corrente 

elétrica (E2), porém, a VC voltou a aumentar (p ≥ 0,05) com o incremento da densidade de 

corrente aplicada (E3). Bani-Melhem e Elektorowicz (2011) comentam que a aplicação de 

corrente elétrica no licor misto do biorreator pode ser favorável para a redução da carga de 

matéria orgânica dissolvida, a qual apresenta maior afinidade para a colmatação da membrana.  

A Figura 5.19 mostra a evolução da velocidade de colmatação e da DQO solúvel do 

licor misto ao longo das estratégias E1, E2 e E3. Pode-se observar uma similaridade no 

comportamento dos dois parâmetros, onde os períodos com maior concentração na DQO 

solúvel no licor misto também apresentam uma maior taxa de colmatação da membrana, 

corroborando com a afirmação acima descrita.  As análises estatísticas realizadas indicaram 

correlação positiva moderada (0,598) significativa entre a DQO solúvel do licor misto e a VC, 

sugerindo que quanto maior a concentração de DQO no licor misto maior será a velocidade de 

colmatação da membrana. 

 
Figura 5.19 - Comportamento da velocidade de colmatação da membrana e da DQO solúvel 
do licor misto ao longo das estratégias E1, E2 e E3. 
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 Conforme pode ser visto na Figura 5.20, a elevada concentração de sólidos suspensos 

fixos no licor misto, devido à formação de complexos inorgânicos, é outro fator que pode ter 

influenciado no aumento da velocidade de colmatação durante a E3. Segundo Ibeid, 

Elektorowicz e Oleszkiewicz (2013) os flocos formados pelos sólidos inorgânicos da 

dissolução de alumínio possuem menor tamanho e maior densidade, se comparado aos flocos 

biológicos. Os autores destacam ainda que a presença de flocos com menor tamanho pode 

favorecer o processo de colmatação da membrana, devido a ocorrência do bloqueio dos poros. 

Além disso, Tafti et al. (2015), estudando a aplicação de corrente elétrica variando de 5 a 23 

A.m-2, observaram que densidades de corrente muito alta, acima de 12,5 A.m-2, reduzem o 

tamanho dos flocos presentes no reator. Vale destacar que esse fenômeno pode estar ligado ao 

processo de eletrosmose, que é a liberação da água dos flocos e aumento da densidade dos 

mesmos devido a aplicação de corrente elétrica (GIWA; AHMED; HASAN, 2015).  

No entanto, analisando-se estatisticamente nenhuma correlação significativa foi 

encontrada entre a VC e as concentrações de SSF. Esses resultados mostram que apesar do 

aumento significativo da concentração de sólidos suspensos fixos na E3, esses não 

influenciaram na velocidade de colmatação da membrana.  

 
 
Figura 5.20 -  Comportamento da velocidade de colmatação da membrana e dos sólidos 
suspensos fixos do licor misto ao longo das estratégias E1, E2 e E3. 
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membrana em biorreatores (IBEID; ELEKTOROWICZ e OLESZKIEWICZ, 2013; AHMED 

et al., 2007). 

 
 
5.2.4.2.  Concentração dos produtos microbianos solúveis (SMP) e das substâncias 
poliméricas extracelulares (EPS)  
 
 

Observa-se na Tabela 5.3 que a concentração de SMP não apresentou variação 

significativa (p ≥ 0,05) durante as estratégias E1, E2 e E3. Comumente, a aplicação de corrente 

elétrica em biorreatores leva a redução das concentrações de SMP (ZHANG et al., 2015), os 

quais são removidos por complexação com os íons de alumínio, aglomerando-se com os flocos 

na forma de EPS, fazendo com que haja um aumento na concentração deste (TAFTI et al., 

2015). No entanto, tais resultados não foram observados no presente trabalho. Huang, Ong e 

Ng (2011), estudando a influência da idade do lodo na performance do BRM e na colmatação 

da membrana, reportaram uma maior concentração de SMP no reator, quando operado sem 

descarte de lodo. Os autores atribuíram tais resultados à baixa atividade metabólica dos 

microrganismos que, segundo eles, estavam em decaimento endógeno e, portanto, 

apresentavam menor taxa de absorção e degradação nutricional, resultando em maiores 

concentrações de SMP remanescente no reator e, consequentemente, maior colmatação da 

membrana.  

Por outro lado, o pequeno aumento da concentração de SMP no licor misto (apesar de 

não significativo) pode ser consequência do aumento do SSV, uma vez que, com mais 

biomassa, maior quantidade de subproduto microbiano será excretado. Outra possível 

explicação é que a aplicação de corrente elétrica, que pode ter estimulado a produção de SMP 

ou pode ter levado à quebra das células bacterianas (IBEID; ELEKTOROWICZ e 

OLESZKIEWICZ, 2013). Resultados semelhantes foram observados por Zhang et al. (2015), 

quando aplicaram altas voltagens de corrente elétrica no biorreator.  

 

Tabela 5.3 - Valores médios de concentração de SMP e EPS, e das relações SMPpr/SMPpo e 
EPSpr/EPSpo, durante as estratégias E1, E2 e E3. 

 SMP (mg L-1) SMPpr/SMPpo EPS (mg gSSV-1) EPSpr/EPSpo 
E1 16,79 ± 4,9 3,1 ± 1,1 60,79 ± 19,5  2,9  ± 0,79 
E2 22,06 ± 3,5 1,6 ± 0,58 57,7 ± 11,3 3,1 ± 0, 61 
E3 21,4 ± 2,66 1,0 ± 0,37 41,6 ± 10,0 6,0 ± 1,9 
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SMPpr/SMPpo: relação entre a parcela de proteínas e a parcela de polissacarídeos dos produtos microbianos 

solúveis (SMP). EPSpr/EPSpo: relação entre a parcela de proteínas e a parcela de polissacarídeos das 

substâncias poliméricas extracelular (EPS). 

 
A relação SMPpr/SMPpo, por sua vez, apresentou redução da E1 para a E2 e E3 (p £ 

0,05), indicando que a proteína solúvel foi removida mais facilmente com a aplicação da 

corrente. Na Figura 5.21, verifica-se que a parcela de proteína do SMP foi reduzida na E2 e E3, 

enquanto que a concentração de polissacarídeo aumentou (p ≥ 0,05). Destaca-se que na E3, 

onde observou-se a maior velocidade de colmatação da membrana, o componente em maior 

abundância no SMP é o polissacarídeo, que segundo Shen et al. (2012) tem maior potencial de 

colmatação. 

 
 

Figura 5.21 - Concentrações médias de SMP na forma de proteínas e polissacarídeos durante 
E1, E2 e E3. 

 
 

 
 
 

No que se refere ao conteúdo de EPS, nota-se que houve uma redução progressiva da 

concentração com a aplicação da corrente elétrica, apresentando diferença estatística 

significativa apenas entre as médias das concentrações da E2 e E3. Hua et al. (2015) 

encontraram resultados similares, os quais adereçaram ao fenômeno de oxidação eletroquímica, 

que converteu os EPS em compostos mais biodegradáveis, mostrando que sob densidades de 

correntes apropriadas é possível reduzir significantemente o EPS do licor misto. Outra possível 

explicação para a remoção de EPS é a reação que ocorre entre os grupos hidroxilas dos 

polissacarídeos e o H2O2, gerado durante a aplicação de corrente elétrica, onde os grupos 

hidroxilas são oxidados em grupos carboxilas, aumentando sua biodegradabilidade (HUANG 

et al., 2015).  
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Em adicional, Dvořák et al. (2011) mencionam que a redução da concentração de EPS 

pode ser explicada pela redução da relação A/M, uma vez que quando há escassez de substrato, 

os microrganismos podem utilizar o EPS como fonte de carbono para seu metabolismo. Desta 

forma, acredita-se que a menor relação A/M e maior atividade microbiana observadas nas E2 e 

E3, também podem ter contribuído para a redução de EPS nessas estratégias. Li et al. (2008) 

também observaram tal comportamento do EPS com a redução da relação A/M. 

No presente estudo, observou-se também que o valor médio da relação EPSpr/EPSpo 

aumentou significativamente (p £ 0,05) na E3. Arabi e Nakhla (2008) reportam que relação 

proteína/polissacarídeo de 4 e 8 apresenta um maior conteúdo de EPS hidrofóbico, maior 

fixação na superfície da membrana e, portanto, redução da filtrabilidade da mesma. De fato, o 

período em que o reator apresentou maior relação EPSpr/EPSpo e maior redução do EPS (E3) 

também foi o período onde se observou maior velocidade de colmatação da membrana.  

Portanto, além dos fatores já mencionados anteriormente, a colmatação expressiva da 

membrana observada ao longo de todo o período operacional, principalmente na E3, pode 

também estar associada aos seguintes fatores: 1) maior concentração de SMP no licor misto e, 

2) maior relação de EPSpr/EPSpo. 

A Tabela 5.4 apresenta o coeficiente de Pearson para as correlações lineares entre a 

velocidade de colmatação e as propriedades do licor misto, juntamente com os respectivos 

valores de p. 

 
 

Tabela 5.4 - Coeficiente de Pearson (r) para correlações lineares entre a velocidade de 
colmatação (VC) e as propriedades do licor misto. 

 
 SMP (mg L-1) SMPpr/SMPpo 

EPS               

(mg gSSV-1) 
EPSpr/EPSpo 

VC (bar d-1) 
r 0,04 0,036 -0,737* 0,43 

p 0,88 0,897 0,0017 0,1 

* Correlação significativa com intervalo de confiança de 95%. 

SMPpr/SMPpo: relação entre a parcela de proteínas e a parcela de polissacarídeos dos produtos microbianos 

solúveis (SMP). EPSpr/EPSpo: relação entre a parcela de proteínas e a parcela de polissacarídeos das 

substâncias poliméricas extracelular (EPS). 

 
 
As análises estatísticas realizadas indicaram correlação da VC apenas com a 

concentração de EPS do licor misto. Por outro lado, observou-se correlação negativa entre a 

concentração de EPS e a VC. No entanto, nenhuma correlação significativa foi encontrada entre 
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a VC e a concentração de SMP e, tampouco, entre a VC e as relações de SMPpr/SMPpo e 

EPSpr/EPSpo. A correlação negativa entre a VC e a concentração de EPS sugere que quando 

menor a concentração de EPS, maior será a propensão à colmatação da membrana, o que pode 

ser atribuído ao processo de defloculação dos flocos que, segundo Lin et al. (2014), pode ser 

causado pela degradação/redução da concentração de EPS do licor misto. 
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6.  CONCLUSÃO 

 
A aplicação da corrente elétrica proporcionou uma melhora significativa na eficiência 

do biorreator no que se refere à remoção de matéria orgânica, nitrogênio amoniacal, cor 

verdadeira e, principalmente, fósforo do efluente, o que foi atribuído aos efeitos dos fenômenos 

eletroquímicos. Nas estratégias E2 e E3 (com aplicação de DC) foram alcançadas eficiências 

médias de remoção de 61% e 86% para N-amoniacal, respectivamente, 95% para DQO, acima 

de 98% para fósforo, e 97,6% para cor, enquanto que na E1 (sem aplicação de DC) foram 

alcançadas remoções de 87%, 6%, 51% e 87,6% para DQO, fósforo, N-amoniacal e cor, 

respectivamente.  

Observou-se ainda que a taxa de crescimento e atividade da biomassa foram maiores 

nas estratégias com aplicação da corrente elétrica, o que pode ser consequência do fenômeno 

de eletroestimulação, mostrando que as densidades de corrente aplicadas além de não 

prejudicarem a comunidade microbiana ainda resultaram em melhora na remoção biológica de 

matéria orgânica e N-amoniacal. No entanto, destaca-se que nas estratégias E2 e E3 foram 

observadas maiores CNV, o que favorece o crescimento de nitrificantes e pode ter mascarado 

o real efeito da aplicação da corrente elétrica na remoção do nitrogênio amoniacal. 

Com relação ao processo de colmatação da membrana, foram observadas elevadas 

velocidades de colmatação durante todo o período experimental, havendo uma redução dessa 

velocidade ao longo da E2 e voltando a aumentar com o início da E3. Tal comportamento foi 

adereçado, principalmente, à elevada densidade de empacotamento da membrana (833 m2.m-

3). No entanto, outros fatores foram encontrados como sendo possíveis causas para o aumento 

da colmatação, essencialmente durante a E3, sendo eles: (1) presença da bactéria Zooglea; (2) 

aumento da concentração de DQO no licor misto; (3) e a menor concentração de EPS, que pode 

ter causado uma defloculação no licor misto.  

A aplicação da maior densidade de corrente (15 A.m-2), quando comparada a aplicação 

da menor densidade de corrente (5 A.m-2), só se mostrou significativa para a remoção de 

nitrogênio amoniacal, o que pode ter sido apenas consequência da maior CNV na E3, além de 

ter apresentado uma piora nas características do licor misto. Desta forma, considerando-se o 

custo benefício, a aplicação da densidade de corrente de 15 A.m-2 não se mostrou viável.  

Portanto, concluiu-se que a aplicação de corrente elétrica, em especial a de 5 A.m-2, se 

mostra uma alternativa de grande potencial para o aprimoramento da qualidade de efluentes de 

sistemas BRM, sobretudo no que tange a remoção de matéria orgânica e fósforo de esgotos 

sanitários,  além de ser mais atrativa do ponto de vista energético.                 
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8. APÊNDICES 

 
A - Scrips do R para ANOVA e Teste de comparação de medias do Tukey para o KLa: 

> KLa=read.table("clipboard",1) 
> shapiro.test(KLa$A) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  KLa$A 
W = 0.9162, p-value = 0.4391 
 
> shapiro.test(KLa$B) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  KLa$B 
W = 0.97453, p-value = 0.6939 
 
> shapiro.test(KLa$C) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  KLa$C 
W = 0.96265, p-value = 0.6286 
 
> KLaANOVA=read.table("clipboard",1) 
> ANOVA=aov(DADOS~TRAT,KLaANOVA) 
> summary(ANOVA) 
            Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   
TRAT         2 1.0124  0.5062    7.04 0.0267 * 
Residuals    6 0.4314  0.0719                  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
> TukeyHSD(ANOVA) 
  Tukey multiple comparisons of means 
    95% family-wise confidence level 
 
Fit: aov(formula = DADOS ~ TRAT, data = KLaANOVA) 
 
$TRAT 
          diff        lwr        upr     p adj 
B-A  0.4533333 -0.2184249  1.1250916 0.1764627 
C-A -0.3666667 -1.0384249  0.3050916 0.2887989 
C-B -0.8200000 -1.4917583 -0.1482417 0.0223217 
 

B - Scrips do R para ANOVA e Teste de comparação de medias do Tukey dos parâmetros: 

DQO 
> DQO=read.table("clipboard",1) 
> shapiro.test(DQO$E1) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  DQO$E1 
W = 0.90394, p-value = 0.2419 
 
> shapiro.test(DQO$E2) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
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data:  DQO$E2 
W = 0.97488, p-value = 0.932 
 
> shapiro.test(DQO$E3) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  DQO$E3 
W = 0.9187, p-value = 0.3463 
 
> DQOANOVA=read.table("clipboard",1) 
> ANOVA=aov(Dados~Trat,DQOANOVA) 
> summary(ANOVA) 
            Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)    
Trat         2  453.3  226.64   8.678 0.00123 ** 
Residuals   27  705.1   26.12                    
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
> TukeyHSD(ANOVA) 
  Tukey multiple comparisons of means 
    95% family-wise confidence level 
 
Fit: aov(formula = Dados ~ Trat, data = DQOANOVA) 
 
$`Trat` 
       diff       lwr       upr     p adj 
E2-E1 7.840  2.173411 13.506589 0.0053672 
E3-E1 8.599  2.932411 14.265589 0.0023090 
E3-E2 0.759 -4.907589  6.425589 0.9411479 
 
 
FÓSFORO 
> Fósforo=read.table("clipboard",1) 
 
> shapiro.test(Fósforo$E1) 
 
        Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  Fósforo$E1 
W = 0.98181, p-value = 0.9741 
 
> shapiro.test(Fósforo$E2) 
Error in shapiro.test(Fósforo$E2) : all 'x' values are identical 
 
> shapiro.test(Fósforo$E3) 
Error in shapiro.test(Fósforo$E3) : all 'x' values are identical 
 
> FósforoANOVA=read.table("clipboard",1) 
 
> ANOVA=aov(Dados~Trat,FósforoANOVA) 
 
> summary(ANOVA) 
 
            Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)     
Trat         2  59442   29721    1610 <2e-16 *** 
Residuals   27    498      18                    
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
> TukeyHSD(ANOVA) 
  Tukey multiple comparisons of means 
    95% family-wise confidence level 
 
Fit: aov(formula = Dados ~ Trat, data = FósforoANOVA) 
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$`Trat` 
 
              diff       lwr       upr p adj 
E2-E1 9.442600e+01 89.661532 99.190468     0 
E3-E1 9.442600e+01 89.661532 99.190468     0 
E3-E2 4.263256e-14 -4.764468  4.764468     1 
 
 
NITROGÊNIO AMONIACAL 
> Namo=read.table("clipboard",1) 
> shapiro.test(Namo$E1) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  Namo$E1 
W = 0.92419, p-value = 0.3932 
 
> shapiro.test(Namo$E2) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  Namo$E2 
W = 0.96286, p-value = 0.8179 
 
> shapiro.test(Namo$E3) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  Namo$E3 
W = 0.95727, p-value = 0.7544 
 
> NamoANOVA=read.table("clipboard",1) 
> ANOVA=aov(Dados~Trat,NamoANOVA) 
> summary(ANOVA) 
            Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     
Trat         2  13399    6699   24.07 9.96e-07 *** 
Residuals   27   7514     278                      
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
> TukeyHSD(ANOVA) 
  Tukey multiple comparisons of means 
    95% family-wise confidence level 
 
Fit: aov(formula = Dados ~ Trat, data = NamoANOVA) 
 
$`Trat` 
        diff       lwr      upr     p adj 
E2-E1 13.725 -4.772124 32.22212 0.1760009 
E3-E1 50.089 31.591876 68.58612 0.0000010 
E3-E2 36.364 17.866876 54.86112 0.0001230 
 
 
OXIGÊNIO DISSOLVIDO 
> OD=read.table("clipboard",1) 
> shapiro.test(OD$E1) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  OD$E1 
W = 0.93273, p-value = 0.4752 
 
> shapiro.test(OD$E2) 
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 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  OD$E2 
W = 0.88115, p-value = 0.1345 
 
> shapiro.test(OD$E3) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  OD$E3 
W = 0.9581, p-value = 0.764 
 
> ODANOVA=read.table("clipboard",1) 
> ANOVA=aov(Dados~Trat,ODANOVA) 
> summary(ANOVA) 
            Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     
Trat         2  29.40  14.701    35.6 2.69e-08 *** 
Residuals   27  11.15   0.413                      
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
> TukeyHSD(ANOVA) 
  Tukey multiple comparisons of means 
    95% family-wise confidence level 
 
Fit: aov(formula = Dados ~ Trat, data = ODANOVA) 
 
$`Trat` 
        diff       lwr         upr     p adj 
E2-E1 -0.653 -1.365578  0.05957753 0.0772062 
E3-E1 -2.349 -3.061578 -1.63642247 0.0000000 
E3-E2 -1.696 -2.408578 -0.98342247 0.0000080 
 
 
CONDUTIVIDADE 
> Condut=read.table("clipboard",1) 
> shapiro.test(Condut$E1) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  Condut$E1 
W = 0.92054, p-value = 0.3615 
 
> shapiro.test(Condut$E2) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  Condut$E2 
W = 0.91767, p-value = 0.3379 
 
> shapiro.test(Condut$E3) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  Condut$E3 
W = 0.9594, p-value = 0.779 
 
> CondutANOVA=read.table("clipboard",1) 
> ANOVA=aov(Dados~Trat,CondutANOVA) 
> summary(ANOVA) 
            Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Trat         2  67304   33652   1.989  0.156 
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Residuals   27 456791   16918                
> TukeyHSD(ANOVA) 
  Tukey multiple comparisons of means 
    95% family-wise confidence level 
 
Fit: aov(formula = Dados ~ Trat, data = CondutANOVA) 
 
$`Trat` 
         diff       lwr      upr     p adj 
E2-E1  -58.36 -202.5853 85.86533 0.5811782 
E3-E1 -116.02 -260.2453 28.20533 0.1328715 
E3-E2  -57.66 -201.8853 86.56533 0.5885854 
 
 
SÓLIDOS SUSPENSOS VOLÁTEIS  
> SSV=read.table("clipboard",1) 
> shapiro.test(SSV$E1) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  SSV$E1 
W = 0.87924, p-value = 0.1279 
 
> shapiro.test(SSV$E2) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  SSV$E2 
W = 0.9633, p-value = 0.8228 
 
> shapiro.test(SSV$E3) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  SSV$E3 
W = 0.93684, p-value = 0.5184 
 
> SSVANOVA=read.table("clipboard",1) 
> ANOVA=aov(Dados~Trat,SSVANOVA) 
> summary(ANOVA) 
            Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     
Trat         2 15.863   7.931   26.21 4.73e-07 *** 
Residuals   27  8.172   0.303                      
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
> TukeyHSD(ANOVA) 
  Tukey multiple comparisons of means 
    95% family-wise confidence level 
 
Fit: aov(formula = Dados ~ Trat, data = SSVANOVA) 
 
$`Trat` 
       diff       lwr      upr     p adj 
E2-E1 1.112 0.5019815 1.722018 0.0003167 
E3-E1 1.761 1.1509815 2.371018 0.0000003 
E3-E2 0.649 0.0389815 1.259018 0.0353462 
 
RELAÇÃO SSV/SST 
> SSVSST=read.table("clipboard",1) 
> shapiro.test(SSVSST$E1) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 



 

 

103 

 
data:  SSVSST$E1 
W = 0.96637, p-value = 0.8554 
 
> shapiro.test(SSVSST$E2) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  SSVSST$E2 
W = 0.94846, p-value = 0.6503 
 
> shapiro.test(SSVSST$E3) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  SSVSST$E3 
W = 0.86803, p-value = 0.0948 
 
> SSVSSTANOVA=read.table("clipboard",1) 
> ANOVA=aov(Dados~Trat,SSVSSTANOVA) 
> summary(ANOVA) 
            Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     
Trat         2 0.6463  0.3231   105.4 1.75e-13 *** 
Residuals   27 0.0828  0.0031                      
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
> TukeyHSD(ANOVA) 
  Tukey multiple comparisons of means 
    95% family-wise confidence level 
 
Fit: aov(formula = Dados ~ Trat, data = SSVSSTANOVA) 
 
$`Trat` 
            diff        lwr         upr     p adj 
E2-E1 -0.1166902 -0.1780834 -0.05529701 0.0001894 
E3-E1 -0.3528415 -0.4142347 -0.29144834 0.0000000 
E3-E2 -0.2361513 -0.2975445 -0.17475814 0.0000000 
 
RELAÇÃO A/M 
> AM=read.table("clipboard",1) 
> shapiro.test(AM$E1) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  AM$E1 
W = 0.86709, p-value = 0.09244 
 
> shapiro.test(AM$E2) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  AM$E2 
W = 0.93018, p-value = 0.4496 
 
> shapiro.test(AM$E3) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  AM$E3 
W = 0.96028, p-value = 0.7891 
 
> AMANOVA=read.table("clipboard",1) 



 

 

104 

> ANOVA=aov(Dados~Trat,AMANOVA) 
> summary(ANOVA) 
            Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     
Trat         2 0.6506  0.3253   14.01 6.72e-05 *** 
Residuals   27 0.6272  0.0232                      
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
> TukeyHSD(ANOVA) 
  Tukey multiple comparisons of means 
    95% family-wise confidence level 
 
Fit: aov(formula = Dados ~ Trat, data = AMANOVA) 
 
$`Trat` 
             diff        lwr        upr     p adj 
E2-E1 -0.30488638 -0.4738844 -0.1358884 0.0003584 
E3-E1 -0.31940942 -0.4884074 -0.1504114 0.0002033 
E3-E2 -0.01452304 -0.1835210  0.1544749 0.9753057 
 
SMP 
> SMP=read.table("clipboard",1) 
> shapiro.test(SMP$E1) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  SMP$E1 
W = 0.92284, p-value = 0.3813 
 
> shapiro.test(SMP$E2) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  SMP$E2 
W = 0.93762, p-value = 0.5268 
 
> shapiro.test(SMP$E3) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  SMP$E3 
W = 0.95471, p-value = 0.7243 
 
> SMPANOVA=read.table("clipboard",1) 
> SMPANOVA 
> ANOVA=aov(Dados~Trat, SMPANOVA) 
> summary(ANOVA) 
            Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Trat         2   20.1   10.05   0.568  0.574 
Residuals   27  478.1   17.71                
> TukeyHSD(ANOVA) 
  Tukey multiple comparisons of means 
    95% family-wise confidence level 
 
Fit: aov(formula = Dados ~ Trat, data = SMPANOVA) 
 
$`Trat` 
        diff       lwr      upr     p adj 
E2-E1 -1.756 -6.421851 2.909851 0.6244716 
E3-E1 -1.716 -6.381851 2.949851 0.6376101 
E3-E2  0.040 -4.625851 4.705851 0.9997509  

EPS 
> EPS=read.table("clipboard",1) 
> shapiro.test(EPS$E1) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
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data:  EPS$E1 
W = 0.86954, p-value = 0.09874 
 
> shapiro.test(EPS$E2) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  EPS$E2 
W = 0.9116, p-value = 0.2922 
 
> shapiro.test(EPS$E3) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  EPS$E3 
W = 0.89083, p-value = 0.1733 
> EPSANOVA=read.table("clipboard",1) 
> ANOVA=aov(Dados~Trat,EPSANOVA) 
> summary(ANOVA) 
            Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)   
Trat         2   1293   646.7   3.201 0.0566 . 
Residuals   27   5456   202.1                  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
> TukeyHSD(ANOVA) 
  Tukey multiple comparisons of means 
    95% family-wise confidence level 
 
Fit: aov(formula = Dados ~ Trat, data = EPSANOVA) 
 
$`Trat` 
        diff        lwr        upr     p adj 
E2-E1   8.93  -6.832212 24.6922121 0.3526786 
E3-E1  -7.12 -22.882212  8.6422121 0.5103356 
E3-E2 -16.05 -31.812212 -0.2877879 0.0453389 
 
RELAÇÃO SMPpr/SMPpo 
> SMPpr/SMPpo=read.table("clipboard",1) 
> shapiro.test(SMPpr/SMPpo$E1) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  SMPpr/SMPpo$E1 
W = 0.93339, p-value = 0.4821 
 
> shapiro.test(SMPpr/SMPpo$E2) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  SMPpr/SMPpo$E2 
W = 0.93293, p-value = 0.4773 
 
> shapiro.test(SMPpr/SMPpo$E3) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  SMPpr/SMPpo$E3 
W = 0.83678, p-value = 0.04037 
 
> SMPpr/SMPpoANOVA=read.table("clipboard",1) 
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> ANOVA=aov(Dados~Trat, SMPpr/SMPpoANOVA) 
> summary(ANOVA) 
            Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     
Trat         2  25.19  12.597   27.72 2.85e-07 *** 
Residuals   27  12.27   0.454                      
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
> TukeyHSD(ANOVA) 
  Tukey multiple comparisons of means 
    95% family-wise confidence level 
 
Fit: aov(formula = Dados ~ Trat, data = SMPpr/SMPpoANOVA) 
 
$`Trat` 
            diff       lwr        upr     p adj 
E2-E1 -1.5540357 -2.301525 -0.8065467 0.0000582 
E3-E1 -2.1798149 -2.927304 -1.4323259 0.0000003 
E3-E2 -0.6257792 -1.373268  0.1217098 0.1139281 
 
RELAÇÃO EPSpr/EPSpo 
> EPSpr/EPSpo=read.table("clipboard",1) 
> shapiro.test(EPSpr/EPSpo$E1) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  EPSpr/EPSpo$E1 
W = 0.94511, p-value = 0.6111 
 
> shapiro.test(EPSpr/EPSpo$E2) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  EPSpr/EPSpo$E2 
W = 0.94308, p-value = 0.5878 
 
> shapiro.test(EPSpr/EPSpo$E3) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  EPSpr/EPSpo$E3 
W = 0.97188, p-value = 0.9077 
 
> EPSpr/EPSpoANOVA=read.table("clipboard",1) 
> ANOVA=aov(Dados~Trat, EPSpr/EPSpoANOVA) 
> summary(ANOVA) 
            Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     
Trat         2  59.76  29.881   19.46 5.84e-06 *** 
Residuals   27  41.46   1.535                      
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
> TukeyHSD(ANOVA) 
  Tukey multiple comparisons of means 
    95% family-wise confidence level 
 
Fit: aov(formula = Dados ~ Trat, data = EPSpr/EPSpoANOVA) 
 
$`Trat` 
      diff       lwr      upr     p adj 
E2-E1 0.18 -1.193968 1.553968 0.9436201 
E3-E1 3.08  1.706032 4.453968 0.0000199 
E3-E2 2.90  1.526032 4.273968 0.0000472 
 


