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RESUMO 

  
Este trabalho avaliou a eficiência de remoção de nitrogênio amoniacal (NH4

+) e fósforo 
(PO4

3-) durante a operação de um biorreator à membrana (BRM) com leito móvel aplicado 
ao tratamento de esgoto sanitário. O sistema experimental foi operado em bateladas 
sequenciais em quatro estratégias diferentes, E1, E2, E3 e E4, nas quais variavam-se a 
ordem das fases aeróbia e anaeróbia e a presença ou não de leito móvel. A concentração 
de sólidos suspensos totais (SST) no licor misto do BRM foi controlada entre 2 g L-1 e 4 
g L-1. A eficiência média de remoção de NH4

+-N foi de 82,8%, sendo que a estratégia E1 
teve melhor desempenho neste quesito alcançando 93,4% de remoção. Nesta estratégia, a 
etapa aeróbia precede a etapa anaeróbia e há a presença de leito móvel. A análise 
estatística apontou que a ordem das etapas aeróbia e anaeróbia influencia de forma 
significativa na eficiência de remoção de NH4

+-N com p-valor de 0,000278. Na estratégia 
E4, operada sem leito móvel e com ciclo aeróbio seguido de anaeróbio, se obteve a melhor 
eficiência média de desnitrificação de 90,7%, sem adição de fonte externa de carbono. As 
médias de eficiência de remoção de PO4

3--P solúvel e total foram de 61,2% e 57% 
respectivamente, não havendo diferença estatisticamente significativa nas médias de 
remoção de fósforo de uma estratégia para outra. Não se observou variação na 
concentração de PO4

3--P no licor misto durante as etapas aeróbia e anaeróbia, portanto o 
principal mecanismo de remoção de fósforo não foi biológico, e sim físico pela 
seletividade das membranas. 

 

Palavras-Chave: biomídias; BRM; EPBR; nitrificação-desnitrificação; remoção de 
nutrientes. 
  



 

ABSTRACT 

This study evaluated the removal efficiency of ammoniacal nitrogen (NH4
+) and 

phosphorus (PO4
3) during operation of a moving bed membrane bioreactor (MBR) for 

wastewater treatment. The experimental system was operated in sequential batches in four 
different strategies, E1, E2, E3 and E4, in which the order of the aerobic and anaerobic 
phases and the presence or absence of the moving bed varied. The concentration of total 
suspended solids (TSS) in the MBR mixed liquor was controlled between 2 g L-1 and 4 g 
L-1. The average removal efficiency of NH4

+-N was 82.8%, and the E1 strategy had better 
performance reaching 93.4% removal. In this strategy, the aerobic stage precedes the 
anaerobic stage and the moving bed was present. The statistical analysis showed that the 
order of the aerobic and anaerobic stages influences meaningfully in the removal 
efficiency of NH4

+-N with p-value of 0.000278. The E4 strategy, operated without the 
moving bed and with the aerobic stage followed by anaerobic, obtained the best 
denitrification values, the average efficiency was 90.7%, without addition of external 
carbon source. The average removal efficiency of PO4

3-P was 61.2% for its soluble form 
and 57% for total PO4

3-P, and there was no statistically significant difference in the means 
of phosphorus removal rates from one strategy to another. There was no variation in the 
concentration of PO4

3--P in the mixed liquor during the aerobic and anaerobic stages, 
therefore the main mechanism phosphorus removal was not biological, but physical by 
the selectivity of the membranes. 

 

Keywords: biomedias; MBR; EPBR; nitrification-denitrification; nutrient removal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O investimento em saneamento básico é cada vez mais necessário, conforme o 

IBGE (2017), a cada real investido nesse setor quatro são economizados na área da saúde. 

Em contrapartida, o cenário atual indica um certo descaso nesse sentido, visto que em 

2013 a taxa de coleta de esgotos no Brasil era de apenas 39%. Mesmo que essa proporção 

varie conforme as regiões do País, a situação ainda é preocupante, uma vez que doenças 

de veiculação hídrica ainda são uma das principais causas de mortalidade infantil e sua 

incidência está diretamente relacionada com as condições do saneamento básico 

(FUNASA, 2007). 

No Brasil, a Política Nacional de Recursos Hídricos com a Lei nº 7633/97, 

estabeleceu fundamentos importantes para preservação da qualidade dos corpos hídricos. 

O aporte de efluentes contendo substâncias nocivas aos ecossistemas aquáticos e saúde 

humana vem sendo regulamentado e é cada vez mais restritivo. A exemplo disto, a 

Resolução CONAMA nº 357/05 que estabelece parâmetros para classificar corpos 

hídricos e condições para lançamento de efluentes, é constantemente atualizada e 

complementada bem como. Por exemplo as resoluções 397/08 e 430/11 do mesmo órgão. 

Em países onde o tratamento de efluentes é mais avançado, as legislações são ainda menos 

permissivas, sendo necessário o uso de tecnologias cada vez mais eficientes para o 

tratamento de efluentes (BELLI et al, 2012).  

Em geral, tratamentos de esgotos sanitários que visam a remoção de nitrogênio, 

focam seus resultados na remoção de NH4
+ e NH3, as resoluções vigentes também 

mostram maior destaque para a sua forma amoniacal. As resoluções CONAMA 357/05 e 

430/11 determinam valores máximos para a concentração de nitrogênio amoniacal em 

efluentes, estabelecendo critérios mais subjetivos para as outras formas químicas do 

nitrogênio, como os óxidos (NO3
- e NO2

-). Ainda que o nitrogênio amoniacal represente 

maior toxicidade para o ecossistema aquático, o nitrito e o nitrato também contribuem 

para a depreciação do corpo hídrico, principalmente no processo de eutrofização. Portanto, 

a tendência mundial, no que se refere à elaboração de novos padrões de lançamentos, é a 

criação de leis cada vez menos permissivas, incluindo as formas oxidadas do nitrogênio 

como NO3
- e NO2

- (VON SPERLING, 2005). 

Elementos como o nitrogênio e o fósforo contribuem para depreciação da qualidade 

do corpo hídrico quando despejados em quantidades elevadas, gerando efeitos adversos 
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como a eutrofização, como já mencionado (METCALF & EDDY, 2003). As estações de 

tratamento de esgotos (ETE) convencionais podem se mostrar pouco eficazes quanto à 

remoção desses nutrientes (VON SPERLING, 2005). Portanto, pesquisar novos métodos 

e tecnologias para o tratamento de efluentes é cada vez mais relevante no atual contexto 

do saneamento. Tendo este fato em vista, a viabilidade dos Biorreatores à Membrana 

(BRM) aplicados ao tratamento de esgoto sanitário vem sendo objeto de estudo de 

inúmeros pesquisadores nos últimos anos (MAESTRI, 2007; BELLI, 2011; CAMPELLO, 

2009; YANG e YANG, 2011; PORSGAARD e SÖDERSTRÖM, 2015; KIM et al., 2008; 

LIN et al., 2012; SUBTIL, MIERZWA e HESPANHOL, 2014). 

Sistemas de Biorreatores à membrana em bateladas sequenciais são uma alternativa 

ao tratamento convencional, visando a remoção de nitrogênio e de matéria orgânica. Eles 

combinam no mesmo reator etapas em meio aeróbio, onde ocorre a nitrificação e a 

remoção de matéria orgânica carbonácea, e anóxico onde ocorre a desnitrificação (JUDD, 

2006). Conforme Kim et al. (2008), o controle dos ciclos operacionais desse processo 

potencializa a nitrificação e a desnitrificação, alcançando altos índices de remoção de 

nitrogênio amoniacal. Nesse tipo de sistema, a biomassa é retida integralmente no reator 

em função da separação física das membranas, melhorando assim a eficiência do processo 

biológico de degradação da matéria orgânica e o aumento da idade do lodo (YANG et al, 

2009). 

A técnica de introduzir material suporte, como as biomídias para adesão de 

microrganismos em reatores biológicos é relativamente recente se comparada aos métodos 

convencionais, tendo início na década de 90. Consiste na premissa de que a quantidade de 

biomassa por volume aumenta, já que ela se encontra em suspensão no meio líquido e 

aderida no meio suporte simultaneamente (VON SPERLING, 2005). A funcionalidade 

desse processo em BRM ainda não foi muito estudada e apresenta resultados 

contraditórios necessitando de novas pesquisas na área (KELLNER, 2014; SUBTIL et al, 

2014 e YANG et al, 2009). 

Frente ao apresentado, estudos que aplicam BRM para remoção de nutrientes como 

o nitrogênio e o fósforo são por si só relevantes no atual contexto do saneamento. A 

operação de biorreatores à membrana com leito móvel, além da escassez de pesquisas na 

área, ainda não possui resultados consensuais. Portanto, esse trabalho busca agregar 

conhecimento e evidenciar potenciais aspectos positivos e negativos na aplicabilidade 

desse tipo de tratamento de efluentes.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar a eficiência do sistema de biorreator de membranas com e sem o leito 

móvel na remoção de nitrogênio amoniacal e de fósforo. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Avaliar a eficiência do processo de nitrificação, desnitrificação e assimilação 

biológica de fósforo durante a operação do reator. 

 Verificar a influência do leito móvel na eficiência de remoção de nutrientes (N, P) 

e no desempenho do sistema de membranas em relação ao processo de colmatação. 

 Avaliar a influência da carga de demanda química de oxigênio afluente e o 

desempenho do sistema na sua remoção. 

 Observar a influência da concentração de sólidos suspensos no licor misto durante 

a operação do sistema de biorreator de membranas. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Filtração por membranas 

Membrana é uma barreira que permite a passagem de certas substâncias e retém 

outras, sendo que membranas filtrantes são barreiras semipermeáveis que retém partículas 

ou solutos de uma solução líquida ou gasosa (WANG, 2011; JUDD, 2006; MULDER, 

1996). A membrana ideal possui alta permeabilidade associada a alta seletividade e 

resistências química e mecânica (GALLEGUILLOS, 2011; CHEREMISINOFF, 2002). 

Estudos laboratoriais acerca de membranas têm sido desenvolvidos desde 1920, 

porém a sua utilização comercial para o tratamento de meios líquidos teve início na década 

de 60, empregando sistemas de osmose reversa de alta pressão com a finalidade de 

dessalinização da água do mar. Técnicas que trabalham com pressões um pouco menores, 

como a nanofiltração, começaram a ser comercializadas apenas durante os anos 80 nos 

EUA, principalmente para remoção de sais de cálcio e magnésio e consequentemente 

diminuição da dureza de águas subterrâneas (SCHNEIDER & TSUTIYA, 2001; 

MAESTRI, 2007; BAKER 2012). As tecnologias de membranas filtrantes abrangem 

atualmente uma gama muito maior de possibilidades e, conforme Vidal (2006), são 

aplicadas para o pós tratamento de esgotos sanitários e de efluentes industriais. 

Segundo Mulder (1996), existem diferentes métodos envolvendo tratamento por 

membranas, baseados em princípios de separação de substâncias que cobrem desde a 

separação partículas até moléculas. Contudo, estes processos possuem em comum a 

utilização de uma membrana como uma barreira seletiva entre duas fases, o concentrado 

e o permeado, como mostra a Figura 1.  

O permeado se refere a parcela que passou através da membrana devido a aplicação 

de uma força motriz, por exemplo, diferença de pressão hidrostática (ΔP), enquanto que o 

concentrado é formado pela parte das substâncias retidas pela membrana e solutos 

presentes no meio (JUDD, 2006). 
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A eficiência da filtração, para Mulder (1996), depende principalmente de dois 

fatores, a seletividade e o fluxo através da membrana. O fluxo é definido pelo volume que 

permeia a membrana em função da área e do tempo (m³.m-².h-1). Este valor pode ser 

convertido para fluxo de massa (kg.m-².h-1) ou fluxo de mols (mol.m-².h-1) utilizando 

respectivamente a densidade e massa molar da substância em questão. Conforme 

Galleguillos (2011), a densidade e tamanho dos poros bem como a espessura da parede da 

membrana têm influência direta na permeabilidade, sendo fatores importantes para a 

determinação do fluxo através de cada poro. A equação de Henry Darcy (1) é a mais 

utilizada para calcular o fluxo (J) em capilares e meios porosos: 

 

𝐽 =  
𝑄

𝐴
=  

𝑃𝑇𝑀

𝑣. 𝑅
                                                   (1) 

Onde: 

J = fluxo (m³.m-².h-1) 

Q = volume do fluxo (m³.h-1) 

Amemb = área superficial da membrana (m²) 

PTM = Pressão Transmembrana (Pa) 

𝑣 = Viscosidade Dinâmica (Pa.s-1) 

Rtot = Resistencia Total (m) 

 

Figura 1. Esquema do funcionamento de membrana. 
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A seletividade da membrana para soluções aquosas que consistem em solvente e 

soluto, é convenientemente expressa pelo fator de retenção (R) que é obtido através da 

equação (2): 

 

𝑅 = 1 −
 𝑐𝑝

 𝑐𝑐
                                                            (2) 

Onde: 

R = Fator de retenção (%) 

cp = Concentração de soluto no permeado (mg.L-1) 

cc = Concentração de soluto no concentrado (mg.L-1) 

 

O fator de retenção é um parâmetro adimensional e varia de 0% (onde não há 

retenção alguma de soluto na membrana) a 100% (quando há retenção completa do soluto 

representando uma membrana semipermeável ideal).  

3.1.1 Colmatação e Limpeza das Membranas 

Em sistemas de biorreatores de membranas, o fluxo de permeado é reduzido ou a 

pressão transmembrana deve ser aumentada para manter o mesmo fluxo após certo tempo 

de operação. Essa característica e atribuída principalmente ao fator colmatação, que ocorre 

quando partículas de resíduos presentes no licor misto aderem na superfície da membrana, 

obstruindo poros e diminuindo o fluxo, ou então forçando o compressor a trabalhar mais 

para manter a vazão constante (PROVENZI, 2005). 

3.1.2 Fluxo Crítico 

O conceito de fluxo crítico foi inicialmente proposto por Field et al (1995), parte 

do princípio de que é necessário aumentar a pressão transmembrana (PTM) para obter 

maior vazão de saída de permeado. Porém, em um determinado momento a PTM aumenta 

progressivamente para manter a vazão de saída constante, o fluxo efluente imediatamente 

antes desse limite é denominado de fluxo crítico. Os autores indagam que a operação 

acima do fluxo crítico normalmente acelera o processo de colmatação da membrana 

aumentando a frequência da realização de limpezas e diminuindo sua vida útil. 

A metodologia para cálculo do fluxo crítico proposta por Bachim, Aimar e Field 

(2006), consiste no monitoramento da PTM durante o aumento gradual do fluxo de 

filtração, até que a PTM mostre incremento para manter o fluxo constante. 
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3.1.3 Classificação das membranas 

As membranas sintéticas, de acordo com Judd (2006) e Baker (2012), podem ser 

constituídas de materiais poliméricos (membranas orgânicas), cerâmicos e metálicos 

(membranas inorgânicas), sendo que as membranas metálicas são aplicadas para usos 

muito específicos não sendo relevantes para tecnologias envolvendo biorreatores.  

Conforme Judd (2006), embora membranas orgânicas possam ser fabricadas 

praticamente a partir de qualquer polímero, os mais comuns são: fluoreto de polivinilideno 

(PVDF), polietersulfona (PES), polietileno (PE) e o polipropileno (PP). Membranas 

poliméricas constituem a maior parte das membranas comercializadas devido ao preço 

mais acessível (WANG, 2011). Contudo, segundo Baker (2012), membranas de materiais 

cerâmicos vêm ganhando espaço principalmente para processos de micro e ultrafiltração 

onde exige-se da membrana alta resistência à temperatura e solventes. Membranas 

inorgânicas, para Kellner (2014), possuem maior vida útil e proporcionam limpezas mais 

eficientes em relação às membranas orgânicas.  

Também é possível classificar membranas em função de sua simetria estrutural em 

isotrópicas (simétricas) e anisotrópicas (assimétricas) como se observa na Figura 2. De 

acordo com Cheremisinoff (2002), as membranas que possuem a mesma característica ao 

longo de sua espessura, chamadas isotrópicas e também conhecidas como membranas de 

primeira geração, dispõe de um fluxo diminuto em função do volume que ocupam devido 

à baixa densidade de poros, limitando a sua utilização em grande escala. Este tipo de 

membrana pode possuir carga elétrica conforme a necessidade de separação e são 

divididas em dois grupos: microporosas e densas ou não porosas (WANG, 2011; BAKER, 

2012). 

As anisotrópicas de segunda geração são membranas nas quais a densidade e o 

tamanho de poros varia ao longo de sua espessura, normalmente compostas de uma fina 

camada superficial seguida de um substrato poroso mais robusto (SCHNEIDER & 

TSUTIYA, 2001). A camada superficial é seletiva, ou seja, que de fato realiza a separação, 

enquanto o substrato poroso proporciona resistência mecânica, tal configuração propicia 

um fluxo muito maior se comparado com as membranas isotrópicas (WANG, 2011; 

BAKER, 2012). Com o avanço da tecnologia em membranas, vieram as membranas 

compostas ou de terceira geração, cujas camadas são independentes, normalmente de 

materiais diferentes e possuem funções distintas (SCHNEIDER & TSUTIYA, 2001; 

WANG, 2011). 
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O tamanho de poro também é utilizado para classificar membranas (Tabela 1), 

quanto menor o poro, mais seletiva é a membrana e mais substâncias ficam retidas no 

compartimento do concentrado, consequentemente melhorando a qualidade do permeado. 

  

Tabela 1. Classificação das membranas quanto ao tamanho dos poros. 

Processo 
Tamanho de Poro 

(µm) 
Força 
Motriz 

Mecanismo de 
Separação 

Microfiltração 0,08 – 2,0 Vácuo e ΔP Peneiramento 

Ultrafiltração 0,005 – 0,2 ΔP Peneiramento 

Nanofiltração 0,001 – 0,01 ΔP 
Peneiramento, difusão e 

exclusão 

Osmose Reversa 0,0001 – 0,001 ΔP Difusão e exclusão 

Fonte: Adaptado de METCALF & EDDY (2003). 
 
De acordo com Mulder (1996), para aplicação em escala plena, as membranas 

devem cobrir grandes áreas a fim de otimizar o tratamento, para isso várias membranas 

são combinadas formando um módulo que é o principal elemento de um sistema de 

Figura 2. Classificação das membranas (adaptado de Baker, 2012) 
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membranas, sendo que um sistema pode conter um ou mais módulos operando ao mesmo 

tempo. A geometria e a disposição do módulo em relação ao fluxo de filtração, são cruciais 

para a performance e eficiência do conjunto, sendo que o sistema ideal deve conter (JUDD, 

2006): 

 Grande área de filtração em função do volume do reator; 

 Alta taxa de turbulência no compartimento do concentrado para transferência de 

massa; 

 Baixa energia necessária para operação do módulo; 

 Baixo custo por módulo; 

 Facilidade para realizar a limpeza das membranas; 

Segundo Judd (2006), é necessário balancear essas características conforme as 

limitações e objetivos de cada projeto, pois algumas delas são diretamente proporcionais. 

Por exemplo, para aumentar a turbulência no tanque do concentrado inevitavelmente 

gasta-se mais energia, ao mesmo tempo que maximizar a área de filtração por volume 

implica em mais membranas por módulo, aumentando custo. A Tabela 2 mostra os 

principais módulos de membranas e suas principais características. 

 

Tabela 2. Tipos de módulos de membrana 
Módulo Custo Turbulência Retrolavagem Aplicável para BRM  

Cartucho com 
Filtro 

Baixo Muito baixa Não Não 

Placa e Quadro Alto Média Não Sim 

Espiral Médio Baixa Não Não 

Multi-Tubular 
Muito 
alto 

Alta Não Sim 

Tubos Capilares Médio Média Sim Não 

Fibra Oca Baixo Baixa Sim Sim 

Fonte: Adaptado de JUDD (2006). 
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A direção do fluxo de filtração pode ser realizada basicamente de duas formas: 

paralela à posição da membrana (fluxo tangencial ou cruzado) ou forçado, 

perpendicularmente ao longo de toda superfície da membrana (fluxo frontal) conforme a 

Figura 3.  

 

Na filtração frontal é comum a formação de torta de filtro, devido a deposição de 

material na superfície da membrana reduzindo sua eficiência, por isso a limpeza deve ser 

realizada frequentemente (JUDD, 2006). No fluxo tangencial, a taxa de filtração é maior, 

pois a alta velocidade do fluxo evita que materiais se depositem na parede da membrana 

e a formação de torta seja reduzida ou praticamente inexistente (VIDAL, 2006). Segundo 

Wang (2011), o método de filtração tangencial além de mais eficiente, pode aumentar o 

tempo de vida útil das membranas, em contrapartida, gasta-se mais energia para a 

operação do sistema, sendo necessários equipamentos mais complexos em relação à 

operação em fluxo frontal. Judd (2006) evidencia a diferença no fluxo em função do tempo 

dos dois processos na Figura 4. 

Figura 3 - Direção do fluxo de filtração. (Adaptado de Wang, 2011) 
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3.2 Biorreatores à membrana (BRM) 

Conforme Wang (2011), quando um processo biológico, como por exemplo lodo 

ativado, reator de leito fluidizado, reator biológico de contato ou lagoas, é aplicado em 

conjunto com um reator de membranas, este sistema pode ser chamado de biorreator à 

membrana (BRM).  

De acordo com Baker (2012), no início dos anos 60, junto com o crescente uso de 

membranas para tratamento de água, empresas iniciaram projetos para aplicar BRMs no 

tratamento de esgoto doméstico, mas sem sucesso, visto que a tecnologia disponível na 

época não conseguia sobrepor a colmatação que levava a fluxos tão baixos inviabilizando 

o processo. No final da década de 80, Kazuo Yamamoto desenvolveu o modelo de BRM 

que mais tarde seria aperfeiçoado e produzido em escala real por empresas como Kubota, 

Mitsubishi Rayon e Zenon. Atualmente existem várias tecnologias com membranas 

aplicadas ao tratamento de esgotos domésticos, conseguindo na maioria das vezes 

competir em termos de custo com tratamentos convencionais a troco de um efluente final 

de melhor qualidade e menor área para a planta do sistema. 

Existem duas configurações básicas para BRM, na primeira o(s) módulo(s) de 

membranas ficam submersos no reator biológico, enquanto que na segunda o(s) 

módulos(s) de membranas ficam para o lado externo (VIDAL, 2006). Em reatores de 

módulos submersos, o permeado é obtido pela ação de pressão negativa no interior das 

membranas, a aeração fornece oxigênio para o sistema, mantém a biomassa suspensa e 

auxilia na limpeza das membranas. Em reatores com módulos externos, também chamados 

de reatores de recirculação, o concentrado é bombeado para os módulos onde parte retorna 

Figura 4 - Influência do sentido de filtração no fluxo através da membrana. (Adaptado de 
Wang, 2011) 
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ao compartimento de origem, e parte se torna permeado ao passar pelas membranas. Sendo 

que a força motriz gerada se dá pela alta velocidade tangencial. 

Segundo Schneider & Tsutiya (2001), BRMs permitem que a biomassa possua um 

tempo de residência maior (Θc), favorecendo o crescimento de microrganismos de 

crescimento lento como bactérias Nitrosomonas e Nitrobacter, responsáveis pela 

nitrificação do efluente. Judd (2006) relata que as membranas retém totalmente a biomassa 

o que aumenta a sua concentração no interior do reator, intensificando assim a degradação 

biológica.  

Baker (2012) compara um sistema de tratamento de esgoto convencional, formado 

por um tanque anaeróbio e um reator aerado subsequente com recirculação de lodo 

seguido de um tanque sedimentação com um sistema de BRM Figura 5. Segundo o autor, 

a energia necessária para operação do BRM é maior, porém a eliminação do tanque 

anaeróbio e decantador representa uma considerável diminuição do espaço necessário para 

o tratamento. O reator com membranas concentra uma quantidade de biomassa maior por 

volume em relação ao tanque aerado do sistema convencional, além disso, a qualidade do 

efluente final é melhor.  
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A idade do lodo (θc), para os biorreatores onde o módulo de membranas opera 

submerso, é calculada conforme a equação (3) descrita por Metcalf e Eddy (2003). Tendo 

como premissa de que o licor misto do reator é homogêneo, tendo a mesma concentração 

de sólidos em todo o seu volume. A idade do lodo, para os biorreatores à membrana 

submersa, pode ser definida como uma correlação entre o volume contido no biorreator e 

a taxa de extração da suspensão biológica. Sendo que para a extração, são consideradas as 

extrações da suspensão biológica para as análises de controle (DQO, DBO, respirometria, 

microscopia, dentre outras análises) e as purgas realizadas ao longo do tempo de operação 

do biorreator (PROVENZI, 2005; METCALF & EDDY, 2003): 

 

Figura 5 - Comparação entre tratamento convencional e BRM. (Adaptado de 
Baker, 2012). 
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θ  =  
𝑉

𝑄
                                                                       (3) 

Em que: 

θc = idade do lodo (d) 

V = volume do biorreator (m3) 

Qw = taxa de extração da suspensão biológica (m3d-1) 

3.3 BRM em Bateladas Sequenciais 

A operação em bateladas sequenciais consiste em alimentar o reator com fluxo 

intermitente (ciclos), fazendo com que um único tanque combine a função de reator e 

decantador. Este método possibilita a manutenção de etapas aeróbias e anóxicas no mesmo 

reator, gerando condições propícias para o desenvolvimento de microrganismos e reações 

importantes para a remoção de nutrientes, como nitrogênio e fósforo 

(IFEANYICHUKWU, 2008). O método oferece flexibilidade em relação ao tempo de cada 

etapa em função do objetivo final e do fluxo de afluente no sistema, em caso de fluxos 

constantes é necessário um tanque de equalização para direcionar o excedente durante 

cada ciclo (VON SPERLING, 2005). 

Aplicando essa técnica em BRM, de acordo com Kellner (2014), elimina-se a etapa 

de decantação, uma vez que ao final de uma batelada o sistema é descarregado através da 

filtração por membranas. O processo em geral segue as etapas do modelo da Figura 6. 

 

 

Figura 6 - Etapas do processo de BRM em bateladas sequenciais. (Kellner, 2014) 
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3.4 BRM com leito móvel 

Reatores biológicos com leito móvel possuem material suporte para adesão e 

crescimento de microrganismos, formando biofilme. Notoriamente possuem alta 

concentração de biomassa por volume, permitindo plantas compactas, alta eficiência de 

remoção de nitrogênio e certa tolerância a compostos tóxicos presentes no meio líquido, 

uma vez que as camadas do biofilme protegem os microrganismos até certo ponto 

(PORSGAARD SÖDERSTRÖM, 2015). 

Tratamentos biológicos aeróbios e/ou anaeróbios com biomassa suspensa seguido 

de separação por membranas, são os processos aplicados aos BRM mais utilizados para 

tratamento de água e efluentes industriais e domésticos, principalmente com a finalidade 

de reuso (WANG, 2011). Em paralelo segue uma linha de pesquisa de BRM com leito 

móvel que possuem biomassa aderida a um meio suporte (biomídias), partindo do 

princípio de que a quantidade de microrganismos em função do volume do reator é maior, 

pois além da biomassa em suspensão, há a presença do biofilme que cresce no material 

suporte. 

As biomídias normalmente são fabricadas a partir de polímeros, mas sua 

composição pode variar. O meio suporte ocupa de 25 a 70% do volume do reator, 

dependendo das propriedades do material e dos parâmetros operacionais de cada sistema 

(VON SPERLING, 2005).  Conforme Kellner (2014), as seguintes características devem 

ser levadas em conta para escolha das biomídias: 

 Porosidade superficial para adesão de biofilme; 

 Grande superfície específica; 

 Possuir resistência mecânica; 

 Não comprometer a hidrodinâmica do reator. 

 

3.5 Remoção Biológica de Fósforo 

O método mais difundido e que apresenta melhores resultados quando se trata de 

remoção biológica de fósforo é o processo chamado de EBPR (Enhanced biological 

phosphorus removal), por meio de microrganismos acumuladores de fósforo (PAO - 

polyphosphate-accumulating organisms). Consiste na remoção de fosfato solúvel por 

assimilação pela biomassa, seguida da retirada do lodo (METCALF & EDDY, 2003). O 
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método necessita de alternância entre etapas anaeróbias e aeróbias para criar um meio 

ideal para os PAO realizarem o tratamento (VON SPERLING, 2005). 

 Em condições anaeróbias, os PAO buscam fontes de carbono e acabam por 

acumular ácidos graxos voláteis que são metabolizados em subprodutos poliméricos 

intracelulares, tal como polihidroxialcanoatos e polihidroxibutirato. Sendo que este último 

é comum quando o acetato é a principal fonte de carbono (BASSIN, 2012). A energia 

necessária para metabolizar os ácidos graxos voláteis é obtida através da quebra de cadeias 

de polifosfato, o que resulta na liberação de fosfato para o meio (EPA, 2010; VON 

SPERLING, 2005; MECALF & EDDY, 2003; BASSIN, 2012).  

Durante a etapa aeróbia ocorre o processo inverso, onde os PAO incorporam 

novamente o fosfato, recompondo as reservas de glicogênio e polifosfato, porém a 

absorção é maior do que a liberação devido ao crescimento celular e ao fenômeno 

chamado de luxury uptake, no qual células absorvem todo o fosfato anteriormente liberado 

e mais parte do fosfato presente no meio. (EPA, 2010; MECALF & EDDY, 2003; 

BASSIN, 2012; SATHASIVAN, 2002).  

A presença de nitrito no meio em que se encontram os PAO, pode ter ação inibitória 

no processo de assimilação de fósforo ou até mesmo representar certo grau de toxicidade 

para esses microrganismos, portanto em processo combinado de remoção de fósforo e 

nitrogênio deve-se atentar para a ocorrência de nitrificação incompleta e a presença de 

nitrito no meio (SAITO, BRDJANOVIC e VAN LOOSDRECHT, 2004). Os autores 

continuam, microrganismos acumuladores de glicogênio (GAO – glycogen acummulating 

organisms) competem com os PAO, fazendo com que a presença de GAO torne o processo 

de remoção de fósforo instável. 

 

3.6 Remoção Biológica de Nitrogênio 

O nitrogênio é encontrado naturalmente no meio ambiente, principalmente na 

forma de nitrogênio orgânico (amônia – NH3, amônio – NH4
+ e nitrato – NO3

-) ou então 

na forma gasosa (N2) (BASSIN, 2012). O efluente doméstico é rico em nitrogênio 

amoniacal principalmente na forma ionizada (NH4
+) e pode conter quantidades 

consideráveis de nitrato, essas substâncias junto com o fósforo são responsáveis pela 

eutrofização de corpos hídricos e consequentemente degradação da qualidade das águas e 

biodiversidade local (VON SPERLING, 2005).  
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No processo biológico de tratamento de efluentes, cada microrganismo recebe uma 

denominação diferente em função de sua morfologia e capacidade de oxirredução. 

Aeróbios são aqueles que utilizam a água e o oxigênio livre como doador e aceptor de 

elétrons respectivamente para o processo de respiração celular (METCALF & EDDY, 

2003). Existem microrganismos que durante suas ações metabólicas também utilizam 

como principal aceptor de elétrons o oxigênio, porém quando este é escasso em sua forma 

livre no meio, conseguem utilizar o oxigênio presente em outras substâncias como óxidos 

de nitrogênio (NOx) (BASSIN, 2012). Esses microrganismos que conseguem se 

desenvolver em meio anóxico, são chamados de facultativos (CANLER, 1999).  

Existem ainda microrganismos anaeróbios, que utilizam compostos orgânicos e 

moléculas oxigenadas durante a respiração celular, porém diferem dos facultativos ao 

necessitarem estritamente de um meio sem a presença de oxigênio molecular conforme 

Metcalf e Eddy (2003). Esse tipo de microrganismo, normalmente possui um sistema 

simplificado que permite a oxidação de componentes celulares vitais na presença de 

oxigênio molecular, portanto não conseguem sobreviver em ambientes onde existe 

oxigênio dissolvido (METCALF E EDDY, 2003). 

O tratamento biológico convencional para remoção de nitrogênio envolve duas 

etapas, a nitrificação e a desnitrificação, que acontecem em condições distintas no licor 

misto de um reator. A primeira precisa de um meio aeróbio, ou seja, rico em oxigênio 

dissolvido que normalmente é fornecido por meio de aeradores. A desnitrificação acontece 

em meio anóxico, ou seja, com baixa concentração ou ausência de oxigênio dissolvido, 

sendo que nesta etapa o nitrato passa ser o agente oxidante (BASSIN, 2012). 

3.6.1 Nitrificação 

A nitrificação ocorre em meio aeróbio, onde a amônia e o amônio são convertidos 

a nitrito (nitritação) e posteriormente para nitrato (nitratação), utilizando o oxigênio como 

aceptor de elétrons na cadeia respiratória (BASSIN, 2012). A relação estequiométrica da 

nitrificação é 4,57 g.O2.g-1N-1 sendo 3,43 g para nitritação e 1,14 g para a nitratação como 

mostram as equações (4), (5) e (6) (EPA, 2010): 

 

Nitritação →  NH  +  
3

2
 . O  →  NO  + H O +  2. H                                             (4) 

𝑁𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎çã𝑜 →  𝑁𝑂  +  
1

2
 . 𝑂  →  𝑁𝑂                                                                         (5) 
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𝑁𝑖𝑡𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 (𝑒𝑞. 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙)  →  𝑁𝐻  +  2 . 𝑂  →  𝑁𝑂  +  2. 𝐻 +  𝐻 𝑂                 (6) 

 

As bactérias mais comuns responsáveis pela oxidação do nitrogênio amoniacal em 

nitrito são do grupo Nitrosomonas e Nitrosospira, sendo que este último é mais recorrente 

nos solos e não em meios líquidos (TAYLOR & BOTTOMLEY, 2006). Para oxidação do 

nitrito as principais bactérias são do grupo Nitrobacter e Nitrospira, ambos muito comuns 

em reatores biológicos para tratamento de esgotos domésticos (HUANG, 2010).  

Esses organismos essenciais para a nitritação e nitratação da parcela amoniacal de 

nitrogênio, utilizam o oxigênio como aceptor de elétrons nesse processo oxidativo e 

produzem energia. Entretanto a energia produzida pelas bactérias nitrificantes é baixa, o 

que segundo (CHEREMISINOFF, 2002) faz com que seu crescimento seja lento e sua 

manutenção no meio delicada. Por esse motivo, CAMPELLO (2009) pondera sobre a 

utilização de um lodo com idade média de 40 dias para garantir uma nitrificação de 

qualidade. Sistemas com membranas são favoráveis para manutenção de lodos com idade 

alta uma vez que ocorre retenção total da biomassa (BROWN, 2007).  

A nitrificação, conforme Metcalf & Eddy (2003), pode causar variações no pH do 

reator, pois as reações podem acidificar o meio uma vez que há a liberação de íons H+, 

dado que valores ótimos para o crescimento de bactérias nitrificantes estão entre 7,5 e 8,5 

de pH, é possível que o processo seja comprometido em função dessa variável. Em 

contrapartida, Cowman (2004) sugere que após a desnitrificação o pH naturalmente tende 

a neutralidade com a liberação de OH- para o meio, portanto o pH pode ser um indicador 

da ocorrência de nitrificação e desnitrificação. Outros fatores como presença de 

compostos tóxicos e salinidade podem influenciar no correto desenvolvimento da 

comunidade destas bactérias (BASSIN, 2012). 

As reações de nitrificação deixam evidente que neste processo não há remoção de 

nitrogênio efetivamente, e sim uma transformação bioquímica do elemento, contudo esta 

etapa é muito importante, pois condiciona o meio para a etapa seguinte de desnitrificação. 

Conforme Barana et al (2013) e Leick et al. (2017), a equação (7) que representa a 

eficiência do processo de nitrificação é a seguinte: 

 

𝑁𝑖𝑡𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 (%)  =  
𝑁𝑇𝐾  − 𝑁𝑇𝐾

𝑁𝑇𝐾
 . 100                            (7) 
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Onde: 

NTKA = Nitrogênio Total Kjeldahl afluente (mg.L-1) 

NTKE = Nitrogênio Total Kjeldahl efluente (mg.L-1) 

 

3.6.2 Desnitrificação 

A desnitrificação acontece em meio anóxico onde o nitrato gerado na etapa 

precedente, é reduzido a nitrogênio molecular por microrganismos heterotróficos 

anaeróbios facultativos. Durante este processo, o nitrogênio passa por uma série reações, 

sendo convertido em produtos intermediários como nitrito (NO2
-), óxido nítrico (NO) e 

óxido nitroso (N2O) (EPA, 2010). Para então ser liberado na forma de nitrogênio gasoso 

(N2). Segundo Barton & Atwater (2004), N2O também pode ser liberado para atmosfera 

em determinadas condições, porém em menor quantidade. 

Essa reação necessita de matéria orgânica para acontecer, dificultando a 

implementação em reatores operados em bateladas que utilizam o mesmo tanque para a 

etapa aeróbica e anóxica, pois grande parte da matéria orgânica já é removida na etapa 

anterior. Em diversos estudos para assegurar a eficiência da desnitrificação, fontes 

externas de carbono, como metanol, etanol e acetato, podem ser adicionados na etapa 

anóxica (SOUZA, 1990 e COWMAN, 2004). Cowman (2004) obteve bons resultados de 

remoção de nitrogênio ao adicionar hidrogênio gasoso para o sistema durante a 

desnitrificação, partindo do princípio de que para a redução do nitrato para nitrogênio 

gasoso o gás hidrogênio seria o doador de elétrons. 

Em sistemas de lodos ativados de maior porte, onde há mais de um tanque para o 

tratamento, faz-se a recirculação de parte do lodo para elevar a concentração de biomassa 

e aumentar o tempo que os microrganismos permanecem no sistema (VON SPERLING, 

2005). Esse princípio pode ser aplicado para remoção de nutrientes no processo chamado 

de Bardenpho, com a recirculação de efluente em meios aeróbio e anóxico. Conforme 

Emara et al. (2014), o método de Bardenpho convencional consiste em 4 tanques: anóxico, 

aeróbio, anóxico e aeróbio. Em suma, parte da massa líquida nitrificada nos tanques 

aeróbios, é recirculada para o início do processo visando a desnitrificação (EMARA, 

2014; VON SPERLING, 2005; METCALF & EDDY, 2003). 

O processo completo de desnitrificação possui uma das maiores diversidades de 

microbiota, dentre os demais processos de biotransformações inorgânicas, em meio aos 

gêneros destas bactérias estão: Pseudomonas, Achromobacter, Alcaligenes, Bacillus, 
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Micrococcus, Proteus, Hiphomicrobium, Chromobacterium, Halobacterium, Moraxella, 

Neisseria, Paracoccus, Azospirillum, Rhodopseudomonas, Thiobacillus, Vibrio, 

Xanthomonas e Klebsiella (BASSIN, 2012). É comum encontrar muitas destas bactérias 

no próprio esgoto sanitário (EPA, 2010). Rosenberger et al (2002) obteve crescimento de 

biomassa nitrificante-desnitrificante estável em biorreator com membranas submersas 

sem a necessidade de inóculo de lodo, ou seja, a biomassa se desenvolveu a partir dos 

microrganismos presentes no esgoto municipal afluente.  

Conforme Von Sperling (2005), a desnitrificação pode recuperar a alcalinidade 

outrora consumida pela nitrificação, corrigindo desta forma o pH que deve apresentar 

valores entre 6 e 8 para o correto desenvolvimento dos microrganismos. A temperatura, 

também tem influência direta na biomassa do reator ao passo que para a desnitrificação a 

temperatura ótima fica entre 35 e 50ºC. 

A equação adaptada (8) para determinação da eficiência de desnitrificação de 

acordo com Barana et al (2013) e Leick et al. (2017) e a seguinte: 

 

𝐷𝑒𝑠𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 (%) =
    (   )   (   )

  
. 100        (8) 

 

Onde: 

NTKA = Nitrogênio Total Kjeldahl afluente (mg.L-1) 

NTKE = Nitrogênio Total Kjeldahl efluente (mg.L-1) 

(NO3
-)A = Nitrato afluente (mg.L-1) 

(NO3
-)E = Nitrato efluente (mg.L-1) 

(NO2
-)A = Nitrito afluente (mg.L-1) 

(NO2
-)E = Nitrito efluente (mg.L-1) 

 

3.7 Remoção de nutrientes aplicada à BRM 

Em sistemas convencionais é comum combinar remoção de nitrogênio e fósforo 

no mesmo processo pois ambos necessitam de fases anaeróbia/anóxica e aeróbia, fazendo 

com que o tratamento combine alta eficiência com baixo custo (VON SPERLING, 2005).  

Existem estudos publicados que já exploraram a eficiência de remoção de 

nutrientes de efluentes diversos em biorreatores com membranas. Contudo alguns fatores 

ainda podem ser aprofundados, como a ordem de alternância dos ciclos aeróbio e 
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anaeróbio, que pode ser ótimo para remoção de fósforo e desfavorecer a desnitrificação 

quando a batelada termina em aerobiose. Em contrapartida quando o ciclo termina em 

anoxia, propiciando condições ideais para remoção de nitrogênio, a remoção de fósforo 

pode ser prejudicada. A presença de nitrito quando a nitrificação parcial ocorre, pode 

prejudicar ou até inibir a absorção de fósforo pelos PAO, como descreve Saito et al. (2004) 

e Zhou et al. (2011).  

No trabalho de Kellner (2014), a implementação de biomídias nos BRM se mostrou 

eficaz na remoção de nutrientes, mantendo remoções médias de 56% e 98,6% para fósforo 

e amônia respectivamente, contudo a real influência do meio suporte sobre os sistemas 

com membranas ainda pode ser aprofundada. Principalmente no aspecto nitrificação e 

desnitrificação simultânea, Yang e Yang (2011) exploraram a capacidade dos biorreatores 

com membranas e leito móvel de executar a nitrificação e desnitrificação ao mesmo tempo 

sem modificar as condições do licor misto. Os autores obtiveram remoções médias de 

nitrogênio amoniacal de 97% e 94% para aeração constante e intermitente no reator, mas 

não avaliaram a eficiência de remoção de fósforo. 

A Figura 7 representa um gráfico genérico da combinação do processo biológico 

de remoção de nitrogênio e fósforo aplicados em um biorreator de membranas. 
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Figura 7. Modelo do processo de remoção biológica de nutrientes (adaptado de 
KRAUME et al., 2005). Onde: AN – Fase Anaeróbia; AE1 – Fase Aeróbia; AX1 – Fase 
Anóxica; F – Filtração. 
 

Verifica-se na Figura 7 que a alimentação do reator acontece no início da primeira 

etapa anaeróbia (AN), nota-se concentrações elevadas de nitrogênio amoniacal e fósforo 

na forma de fosfato. Assim que a fase aeróbia (AE) inicia o nitrogênio amoniacal começa 

a ser convertido em nitrato pelas bactérias nitrificantes, visivelmente a concentração do 

primeiro diminui e do último aumenta. Ainda nessa etapa os microrganismos 

assimiladores de fosfato absorvem o PO4
3- do meio gradativamente. Quando 

concentrações baixas de NH4
+ e PO4

3- são encontradas a fase anóxica inicia, sem o 

oxigênio dissolvido no meio as bactérias desnitrificantes encontram condições ideais para 

iniciar o processo de transformação do nitrato em nitrogênio gasoso, fazendo com que a 

concentração de NO3
- decaia conforme o nitrogênio vai sendo transformado em N2. 

Ressaltando que normalmente uma fonte externa de carbono é adicionada a esta etapa. Ao 

final do tratamento, a última etapa de filtração acontece quando a membrana é ativada 

para coleta do permeado, onde as concentrações das três substâncias monitoradas é 

reduzida ao máximo, o excesso de lodo é retirado juntamente com o fosfato assimilado 

pela biomassa. 
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3.8 Respirometria 

O ensaio de respirometria é uma forma de caracterizar os parâmetros cinéticos de 

populações microbianas mistas ou específicas, esse método leva em conta a taxa de 

consumo de oxigênio ou outro oxidante, após a adição de um substrato específico a ser 

metabolizado (SILVA FILHO, 2015). Conforme Catunda et al. (1998), medir a taxa de 

consumo de oxigênio (TCO) é importante para o controle e monitoramento de sistemas de 

reatores biológicos, pois provê informações a respeito da qualidade da biomassa. É 

possível ainda, detectar de forma indireta a presença de substâncias tóxicas aos 

microrganismos presentes no lodo que podem prejudicar a eficiência do tratamento. 

A metodologia clássica proposta por van Haandel e Catunda (1982), consiste em 

monitorar a concentração de oxigênio dissolvido (OD) com duas referências definidas, 

uma inferior e outra superior. A aeração do lodo ocorre até que o limite superior seja 

atingido, então a aeração é interrompida até que o limite inferior seja atingido fechando 

um ciclo. A TCO endógena pode ser estimada como a declividade da curva formada pelo 

declínio da concentração de OD entre as duas referências. Em cada ciclo um substrato 

pode ser adicionado para o cálculo da TCO específica que se deseja calcular em função 

do substrato escolhido (FERNANDES, 2013). A velocidade de consumo de oxigênio 

específica (TCOE) pode ser calculada conforme a equação (9) (CATUNDA et al, 1998): 

 

𝑇𝐶𝑂 =  
1

𝑋
 .

𝑑𝑂

𝑑𝑡
                                                                 (9)     

Onde: 

 TCO = taxa de consumo de oxigênio (mg.O2.L-1.h-1) 

 X = concentração de biomassa (mg.L-1) 

 dO2.dt-1 = velocidade de consumo de O2 ( mg.O2.L-1.h-1) 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Sistema Experimental 

O estudo foi conduzido em um biorreator (Figura 8) composto de um tanque em 

escala de bancada com volume de 24 litros, sendo 4 litros destinado ao licor misto para 

manutenção da biomassa (volume útil de 20 litros). O módulo de membranas operou em 

regime submerso com inclinação de 25º, Provenzi (2005) estabelece 60º para favorecer o 

arraste de sólidos reduzindo a deposição de partículas sobre as membranas, porém o reator 

em questão não suporta tal ângulo. O módulo da empresa “PAM membranas” modelo 

MD-081-BRM-PRO-PAM-001, é constituído de polieterimida do tipo fibra oca, com 

diâmetro médio do poro de 0,4 μm (microfiltração), com sentido de permeação exterior-

interior e a área filtrante da membrana de 0,178 m². O BRM também conta com um 

sistema de aeração em sua base para reduzir a taxa de incrustação pela turbulência na 

superfície das fibras (vazão de ar medida por rotâmetro (FI-103) e uma válvula agullha 

(VAG-101) para controle de pressão).  

 

 
Figura 8 - Unidade experimental de BRM. 

 

4.1.1 Procedimento Experimental 

Antes do início da operação dos biorreatores, deve-se determinar o fluxo crítico do 

módulo de membranas em questão, para tanto, adaptou-se o método flux-step (BACHIN; 

AIMAR; FIELD, 2006). Este procedimento consiste no monitoramento da PTM durante 
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o aumento gradual do fluxo de filtração, até que a PTM aumente no mesmo período em 

que o fluxo se mantiver constante. Neste trabalho foi feito o inverso devido à forma com 

que o BRM opera, onde a vazão é monitorada com o aumento gradual e controlado da 

pressão transmembrana, sendo que o fluxo crítico é obtido quando a vazão apresenta 

decréscimo ao longo do tempo mesmo com a pressão constante. 

A limpeza das membranas era realizada sempre que o fluxo de permeado 

apresentava valores menores que 4 ml.min-1, o que aponta para a colmatação da 

membrana, tendo em vista as recomendações do fabricante e trabalhos anteriores 

(MAESTRI, 2007; CAMPELLO, 2009; BELLI, 2011) onde membranas semelhantes 

foram utilizadas. 

Como descrito no referencial teórico, para remoção de nutrientes como nitrogênio e 

fosforo de um meio líquido, o biorreator deve operar em ciclos aeróbio e anaeróbio. O 

BRM em questão foi operado em bateladas de acordo com as seguintes etapas: 

 Alimentação – O reator é alimentado com o esgoto sanitário até que o volume 

máximo seja alcançado, é o primeiro passo em todas as estratégias. 

 Fase anaeróbia/anóxica – Ocorre o revolvimento do licor misto, duração de 90 

minutos. 

 Fase aeróbia – O aerador é ligado fornecendo oxigênio para o sistema e revolvendo 

o licor misto, duração de 120 minutos. 

 Filtração – A bomba é ligada gerando pressão negativa na membrana e iniciando 

o processo de filtração. Caso a estratégia de operação termine em fase aeróbia, o 

aerador permanece ligado nesta etapa, caso contrário apenas o revolvimento do 

licor misto continua sendo realizado. 

As estratégias operacionais aplicadas neste estudo levam em conta duas principais 

variáveis, ordem dos ciclos aeróbio e anaeróbio/anóxico e presença de biomídias, gerando 

quatro estratégias operacionais, conforme a Tabela 3. 

 

Tabela 3. Estratégias operacionais para o sistema de BRM 
Estratégia Biomídias Primeira fase Segunda fase 

E1 Sim Aeróbia -120 min Anaeróbia - 90 min 

E2 Sim Anaeróbia - 90 min Aeróbia -120 min 

E3 Não Anaeróbia - 90 min Aeróbia -120 min 

E4 Não Aeróbia -120 min Anaeróbia - 90 min 
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O BRM foi operado com a concentração de sólidos suspensos totais entre 3,5g.L-1 

e 8 g.L-1, valor relativamente baixo para sistemas de biorreatores a membranas que 

normalmente operam acima dos 8 g.L-1, podendo chegar próximo dos 20 g.L-1. Todavia, 

com a concentração de SST nesse intervalo é possível alcançar valores elevados para a 

relação A/M, fazendo com que a matéria orgânica não seja totalmente consumida durante 

a primeira etapa e consequentemente deixando o excedente para a segunda etapa, seja para 

desnitrificação (meio anóxico) ou para desfosfatação (meio aeróbio) dependendo da 

estratégia em operação.  

Maestri (2007) obteve bons resultados para remoção de DQO e nitrogênio 

amoniacal de esgotos sanitários, alcançando eficiências acima de 80% para ambos, com 

SST na faixa de 0,5g.L-1 e 2,2g.L-1, operando um BRM de fluxo contínuo. O foco do autor 

não era remoção de nutrientes, portanto não havia faze anaeróbia, contudo se verifica a 

ocorrência de nitrificação em baixas concentrações de biomassa em biorreator de 

membranas. 

Em BRM com leito móvel, é possível trabalhar com uma concentração de sólidos 

suspensos menor, pois existe ainda no licor misto a biomassa em forma de biofilme 

aderida no meio suporte. Mannina et al. (2018), reportam melhora na eficiência de 

tratamento, em um BRM com leito móvel, ao reduzir a concentração de SST e tempo de 

retenção hidráulica.  

Provenzi (2009) obteve um tratamento de qualidade operando com baixa 

suspenção biológica, e atribuiu redução do processo de colmatação do módulo de 

membranas a este fato. 

Neste trabalho não se optou por adicionar uma fonte externa de carbono para a 

etapa de desnitrificação, pois a baixa concentração de SST não será suficiente para 

consumir toda carga orgânica deixando a parte remanescente para o processo de 

desnitrificação (KUBA, VAN LOOSDRECHT E HEIJNEN, 1996; YANG e YANG, 

2011). Logo, é importante que a nitrificação esteja acontecendo de forma contundente e 

recorrente no reator mesmo em baixas concentrações de SST antes da operação nas 

estratégias descritas, visto que as bactérias nitrificantes têm o crescimento lento, portanto 

durante a estabilização deve ser dada a devida atenção para este fenômeno. 

A operação do reator com as estratégias E1 a E4 iniciou-se apenas após a 

estabilização da biomassa no licor misto, da sua adesão no meio suporte e ocorrência de 
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nitrificação consistente, para que os dados coletados durante a operação nas estratégias 

não fossem afetados por nenhum desses fatores. 

 

4.2 Alimentação do Sistema e Inóculo 

A partida do biorreator foi feita a partir de inóculo proveniente de um UASB de 

uma Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário. Para a alimentação do sistema foi 

utilizado esgoto sanitário após a passagem pelo gradeamento e desarenador. 

 

4.3 Análises Físico-Químicas e Biológicas 

Para o monitoramento do sistema foram coletadas amostras periodicamente de três 

pontos: do reservatório com o esgoto afluente, do licor misto no interior do reator e do 

permeado. Os parâmetros analisados e a metodologia utilizada para tal estão na Tabela 4 

 

Tabela 4. Parâmetros analisados durante o experimento com o BRM e metodologia 
utilizada para análise. 

Variáveis de controle Metodologia analítica 

pH Potenciometria com eletrodo combinado 

Demanda química de oxigênio (DQO) (mg L-1) Espectrofotometria 

Sólidos Totais  (mg L-1) Gravimetria 

Sólidos Totais Voláteis (mg L-1) Gravimetria 

Sólidos Totais Fixos (mg L-1) Gravimetria 

Sólidos Dissolvidos (mg L-1) Gravimetria 

Sólidos suspensos totais (mg L-1) Gravimetria 

Sólidos suspensos voláteis (mg L-1) Gravimetria 

Sólidos suspensos fixos (mg L-1) Gravimetria 

Temperatura - T (ºC) Termometria com filamento de mercúrio 

Fosfato total (PO4
3-) (mg L-1) Espectrofotometria 

Fosfato solúvel (PO4
3-) (mg L-1) Espectrofotometria 

Amônio (NH4
+) (mg L-1) Espectrofotometria 

Nitrito (NO2
-) (mg L-1) Espectrofotometria 

Nitrato (NO3
-) (mg L-1) Espectrofotometria 

Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK) (mg L-1) Destilação em ácido seguida de espectrofotometria 

Oxigênio dissolvido (OD) (mg L-1) Oxímetro com sonda 
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4.3.1 Microscopia óptica e eletrônica de varredura (MEV)  

Foi realizada microscopia óptica do BRM com o uso de lâmina e recobrimento da 

amostra a fresco com lamínula e visualização direta em microscópio óptico. Para 

microscopia eletrônica as amostras da biomassa do BRM foram preservadas para posterior 

recobrimento e visualização da estrutura no microscópio eletrônico, como segue: 

 1) Lavou-se a amostra de lodo 3 vezes durante 10 minutos com um volume aproximado 

de 5 mL tampão fosfato 0,05 N a pH 7,4. Foi retirado posteriormente o líquido 

sobrenadante do material.  

2) Fixou-se a amostra da biomassa do BRM e colocou-se em 5 mL de uma solução de 

glutaraldeído a 3 % em tampão fosfato durante 24 horas.  

3) Desidratou-se a amostra empregando soluções de 5 mL de etanol de distintas 

concentrações e durante diferentes tempos: a 30 % durante 15 minutos, a 50 % durante 

meia hora, a 70 % 24 horas e a 100 % 3 vezes durante meia hora. 

4) Colocou-se a biomassa do BRM sobre placas circulares (especiais para o microscópio) 

(KUNKEL, 2008).  

 

4.4 Análise Estatística 

A análise estatística foi realizada para avaliar a relevância da variação entre as 

médias das eficiências de nitrificação, desnitrificação, de remoção de nitrogênio 

amoniacal e fósforo na forma de fosfato, bem como a interação da ordem dos ciclos 

aeróbio e anaeróbio e a presença ou não de biomídias. Fatores como carga afluente de 

NH4
+, PO4

3- e DQO também foram levados em conta como covariáveis no tratamento 

estatístico quando pertinente à análise.  

Para tanto, realizou-se a Análise Multivariada da Variância MANOVA (análise 

multivariada de variância), que compara as médias amostrais multivariadas e a Análise de 

Variância Univariada ANOVA, para análises individuais, conforme Johnson e Wichern 

(2007). Os testes foram executados no software R. A normalidade e a homocedasticidade 

dos dados foram comprovadas com os testes de Lilliefors e Fligner-Killen 

respectivamente, também no mesmo software.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Determinação do fluxo crítico 

A adaptação necessária nesse sistema para determinação do fluxo crítico, consiste 

no monitoramento da vazão à medida que a PTM é aumentada de forma gradual, visto que 

o parâmetro que é controlado pelo quadro de controle é a pressão transmembrana. 

Portanto, ao invés observar o aumento da PTM, se observa o decréscimo da vazão ao 

longo do tempo conforme a Figura 9. 

 

 

Figura 9. Gráfico para determinação do fluxo crítico, PTM e fluxo de filtração em função 
do tempo em minutos. 

 

 A PTM foi aumentada gradualmente em intervalos de 12 minutos, com 

incrementos graduais de 0,1 bar, iniciando em 0,1 bar até 0,7 bar, por um período de 84 

minutos. Como se observa na Figura 9, o fluxo crítico foi atingido à pressão de 0,6 bar, 

onde claramente se observa um decréscimo no decorrer do tempo com a PTM constante. 

Por isso, a pressão de 0,5 bar foi adotada para operação do sistema. 

Também se notou um leve decréscimo na vazão ao longo do tempo, mesmo em 

valores inferiores ao fluxo crítico, o que pode ser atribuído ao acúmulo de material na 

superfície da membrana, porém, não necessariamente configurando uma colmatação onde 

haja a necessidade de realizar a limpeza do módulo (ZHENG et al, 2018). Essa aglutinação 

desaparece uma vez que a filtração para, e o fluxo retorna ao valor inicial assim que a 

filtração é ligada novamente. Para garantir um tratamento mais eficiente, um padrão de 
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intermitência foi adotado, no qual a bomba é ligada por 20 minutos e em seguida desligada 

por 90 segundos, garantindo a retirada das partículas acumuladas na superfície da 

membrana. Com este processo, a colmatação demora mais para ocorrer, aumentando o 

intervalo entre as limpezas (ZHENG et al, 2018; BÖHM et al, 2012 e DALMAU et al, 

2015). 

A limpeza do módulo foi realizada conforme o fluxo apresentava valores inferiores 

a 4 ml.min-1 sob a mesma PTM preestabelecida de 0,5 bar, conforme se visualiza na 

Figura 10. Seguindo as recomendações do fabricante, a lavagem era feita com mergulhos 

em hipoclorito a 5% para retirada da torta mais grosseira, em seguida, a bomba é ligada 

fazendo com que o hipoclorito penetre nos poros e remova as partículas aderidas. 

 

 

Figura 10. Perfil de limpeza do módulo de membranas 
  

 Nota-se que imediatamente após a limpeza do módulo, a vazão é 

consideravelmente maior que o normal, mas esse evento não se prolonga por mais de um 

dia, quando um fluxo estável é alcançado (Figura 10). O tempo entre as limpezas como 

já mencionado, não foi previamente estipulado, sendo realizado conforme a necessidade 

na medida que a vazão era comprometida pela colmatação, atingindo valores inferiores a 

4 ml.min-1.  
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5.2 Partida e estabilização do BRM 

Para obter amostras e resultados contundentes, as estratégias de operação tiveram 

início apenas após a estabilização do crescimento da biomassa e sua adesão ao meio 

suporte, bem como a ocorrência de nitrificação quando reator é submetido a aeração. Para 

tanto o reator passou por fases intermitentes de aeração durante aproximadamente 22 

semanas.  

Campello (2009) obteve estabilização após 30 dias de operação em um BRM 

aplicado ao tratamento de esgotos sanitários. A autora comenta que biorreatores com 

membrana possuem tempo de estabilização menor que sistemas convencionais de lodos 

ativados, por haver retenção total da biomassa no licor misto. Neste trabalho, não apenas 

o crescimento e monitoramento dos sólidos foram levados em conta para a etapa de 

aclimatação, mas também a ocorrência de nitrificação. Como as bactérias nitrificantes são 

de crescimento lento, a estabilização do reator foi atingida em um período mais extenso 

de 155 dias.  

5.2.1 Caracterização do esgoto sanitário afluente 

O esgoto sanitário doméstico é notoriamente heterogêneo, suas propriedades 

variam em função do horário, época do ano, condições climáticas dentre outros fatores, 

portanto sistemas de biorreatores incumbidos de seu tratamento devem ser adaptados a 

essas alterações. Uma característica muito importante para um reator quando se busca o 

tratamento de efluentes municipais, é a presença de biomassa estabilizada e aclimatada 

para as condições que serão impostas. Conhecer as particularidades e traçar um perfil 

médio das concentrações das substâncias presentes no afluente em questão, são de suma 

importância para otimizar o tratamento. A Tabela 5 contém a caracterização do esgoto 

coletado, com a ocorrência máxima, média e mínima das substâncias relevantes para a 

operação eficiente do biorreator a membranas. 
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Tabela 5. Caracterização do esgoto afluente: concentrações mínimas, médias e máximas. 
 Máx. Méd. Mín. 

DQOt (mg.L-1) 1025,9 685,68 ± 111,81 302,08 

DQOs (mg.L-1) 440,88 199,69 ± 263,91 64,91 

pH 7,81 7,52 ± 1,8 5,8 

Temperatura (ºC) 24,7 22,97 ± 3,6 15,2 

NTK (mg.L-1) 166,06 97,75 ± 37,21 47,12 

NH4
+ -N (mg.L-1) 109,6 64,51 ± 24,55 31,1 

NO2
--N (mg.L-1) 0,76 0,234 ± 0,279 --- 

NO3
--N (mg.L-1) 29,06 7,75 ± 6,89 0,019 

PO4
3--P total (mg.L-1) 4,23 3,04 ± 0,74 1,92 

PO4
3--P solúvel (mg.L-1) 3,92 2,3 ± 0,71 1,31 

 

A maior parte do nitrogênio dos esgotos sanitários está na sua forma amoniacal, 

sendo que muitas vezes não se registra concentrações relevantes de nitrito e nitrato. Porém, 

a presença de NO3
- pode indicar poluentes antigos, ou seja, substâncias que não foram 

lançadas recentemente (PROSAB 2009, VON SPERLING, 2005). A grande quantidade 

de nitrato encontrada esporadicamente no esgoto utilizado para alimentar o BRM, pode 

ser atribuída ao seu armazenamento. Possivelmente os microrganismos presentes no 

próprio efluente realizaram a nitrificação durante o período entre a coleta na ETE e o 

tratamento no biorreator. 

5.2.2 Ensaio de respirometria 

A respirometria foi realizada para verificar o grau de atividade e qualidade do lodo 

presente no BRM conforme a metodologia de van Haandel e Catunda (1982). No ensaio 

calculou-se a taxa de consumo de oxigênio endógena (TCOen), a taxa de consumo de 

oxigênio durante a nitrificação (TCOn) realizada pelas bactérias autotróficas nitrificantes 

e por fim a taxa de consumo de oxigênio exógena (TCOex) realizada por bactérias 

heterotróficas. 

Para o cálculo da TCOen, se adicionou um pulso de macronutrientes, para a TCOn 

um pulso de cloreto de amônio (NH4Cl) e para a TCOex um pulso de inibidor de 

nitrificação seguido de um pulso de glicose, conforme a Figura 11 que contém o gráfico 

do consumo de OD em função do tempo durante a respirometria. Enquanto que a Tabela 

6, apresenta o resultado do teste respirométrico com os valores das TCO. 
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Figura 11. Perfil da concentração de OD durante o ensaio de respirometria. 
 
Tabela 6. Resultados do ensaio respirométrico: coeficiente angular e TCO. 

Fase Coeficiente Angular TCO (mg.O2.L-1.h-1) 

Endógena 0,36 0,36 
Nitrificação 0,56 0,20 

Exógena 0,42 0,42 
 
 
Através da respirometria foi possível constatar que o lodo possuía uma biomassa 

ativa e diversificada. Como se observa na Tabela 6 a taxa de respiração endógena 

(TCOen) foi de 0,36 mg.O2.L-1.h-1, representando a taxa de consumo de oxigênio 

necessário para manter as funções celulares dos microrganismos do lodo. A TCOn, obtida 

após a adição do pulso de NH4Cl (substrato para bactérias autotróficas nitrificantes) ao 

lodo, foi de 0,2 mg.O2.L-1.h-1. Apontando a presença de biomassa nitrificante. E por fim a 

taxa de consumo de oxigênio exógena (TCOex), calculada a partir da adição de fonte de 

carbono como substrato para bactérias heterotróficas após inibição da nitrificação, foi de 

0,42 mg.O2.L-1.h-1. 

 

5.2.3 Estabilização da biomassa 

Após a partida no biorreator, iniciou-se a etapa de estabilização do lodo, a Tabela 

7 apresenta os valores médios de pH e temperatura do afluente, licor misto e do permeado 

durante essa fase. O pH do licor misto foi controlado com NaOH sempre que necessário 

para manter valores entre 7 e 8, que segundo Paredes et al. (2007) e Mayer et al. (2009) é 
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o intervalo ótimo para o desenvolvimento da biomassa nitrificante e desnitrificante. 

Contudo o controle do pH deve ser feito com cautela visto que as bactérias autotróficas 

nitrificantes são muito sensíveis às mudanças de pH. Valores de temperatura próximos à 

25ºC são considerados aceitáveis para o desenvolvimento e atividade metabólica 

microbiológica no licor misto. A temperatura foi controlada com um aquecedor elétrico 

externo, que foi ligado sempre que necessário para que a temperatura do licor misto se 

mantivesse em torno dos 25ºC. 

 

Tabela 7. Valores médios de pH e temperatura do esgoto afluente, licor misto e permeado 
durante o período de estabilização do lodo 

pH Temperatura (Cº) 

Afluente Licor misto Permeado Afluente Licor misto Permeado 

7,7 ± 1,5 7,4 ± 2,1 7,1 ± 1,8 24,7 ± 4,2 27,2 ± 2,8 26,6 ± 2,9 

 

Como mencionado, valores de pH próximos a neutralidade favorecem o 

desenvolvimento de microrganismos responsáveis pela remoção de nutrientes. Contudo 

valores de pH entre 6 e 8 em sistemas de tratamento biológico que utilizam material 

suporte para formação do biofilme, pode ser benéfico para eficiência de remoção de 

nitrogênio segundo Shanahan e Semmens, (2015). O licor misto manteve um valor médio 

de pH de 7,4 durante esta etapa, o que propiciou boas condições neste quesito para o 

desenvolvimento da biomassa. 

A temperatura do licor misto se manteve em torno dos 27ºC, segundo a literatura, 

esse valor é considerado muito próximo ao ideal para ocorrência das atividades 

metabólicas dos microrganismos e crescimento do lodo. Com exceção do processo de 

desnitrificação, que segundo von Sperling (2005), ocorre em condições ótimas de 

temperaturas entre 35ºC e 50ºC. 

A temperatura no interior do reator foi em média 2,5ºC maior que a temperatura do 

esgoto afluente. Rosenberger et al (2002) também observaram temperaturas 

significantemente maiores no licor misto (20ºC – 27ºC) do que no afluente (12ºC – 20ºC), 

em um experimento com BRM aplicado ao tratamento de esgotos sanitários, conduzido 

em um laboratório com temperatura controlada no intervalo de 15ºC e 25ºC. Os autores 

atribuem o acréscimo médio de 3,3ºC da temperatura no interior do reator à atividade 

microbiana de oxidação de matéria orgânica e de nitrogênio. Portanto, este fato é um bom 

indicativo de atividade microbiológica ocorrendo no BRM. 
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Durante a estabilização do biorreator o acompanhamento do crescimento da 

biomassa é um dos fatores principais, a concentração de Sólidos Suspensos Totais (SST) 

e Sólidos Suspensos Voláteis (SSV) pode ser analisada para determinar o crescimento dos 

microrganismos conforme a Figura 12. 

 

 

Figura 12. Perfil da concentração de SST e SSV durante a etapa de estabilização do lodo. 
 

 Dada a partida no reator com o inóculo de lodo, a biomassa mostrou rápida taxa 

de crescimento nos primeiros 30 dias, chegando a 24 g.L-1 (Figura 12). No período 

seguinte houve a estabilização do crescimento microbiano até arredores do centésimo dia, 

onde a concentração de SST ficou entre 10 g.L-1 e 25 g.L-1, valores já mais altos que o 

estipulado para início da operação com as estratégias principais. Em contrapartida a 

estabilização do crescimento do lodo não significa necessariamente que todas as condições 

esperadas para esta etapa foram alcançadas, portanto o descarte do lodo excedente não 

teve início até então. Nesse período os SSV acompanharam as variações dos SST 

mantendo uma proporção que permaneceu entre 50% e 60%. Rosenberger et al. (2002) 

indaga que para tratamento de esgotos municipais os SSV normalmente representam uma 

proporção próxima de 70% dos SST. 

Após 100 dias, a concentração de SST voltou a crescer atingindo o valor máximo 

de 29,5 g.L-1 no dia 125. Exatamente durante o último terço da etapa de aclimatação do 

lodo junto com o crescimento dos SSV e SST, a nitrificação começava a acontecer, fato 

que será abordado adiante. Deste modo, teve início o processo de descarte de biomassa 

em excesso para início da operação nas estratégias E1 a E4 com a concentração de sólidos 
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suspensos totais dentro dos valores propostos de 3,5 g.L-1 a 8 g.L-1. Ao final dos 155 dias 

a concentração de sólidos atingiu 8,6 g.L-1 e o BRM estava com a biomassa estabilizada e 

pronto para iniciar a operação. 

5.2.4 Início da nitrificação recorrente no biorreator 

Para a remoção biológica de nitrogênio e fósforo em meio líquido, é necessário que 

os microrganismos responsáveis pelas reações envolvidas no processo estejam 

plenamente desenvolvidos e presentes no biorreator em quantidade significativa. As 

condições ideais para ocorrência das reações e manutenção da biomassa também devem 

ser propiciadas. A primeira etapa do tratamento biológico que visa a remoção de 

nitrogênio é a nitrificação, como já mencionado os microrganismos responsáveis por esse 

processo são de crescimento lento, portanto o lodo deve ser aclimatado. Um indicador de 

que Nitrosomonas e Nitrobacters estão presentes, se desenvolvendo no meio e 

promovendo a nitrificação, é a acumulação de nitrato e/ou presença de nitrito residual no 

permeado. A Figura 13 apresenta o perfil de concentração de óxidos de nitrogênio na 

forma de nitrito e nitrato durante a etapa de estabilização, bem como as concentrações de 

nitrato e nitrogênio amoniacal afluentes. Não foram registradas quantidades significativas 

de nitrito no esgoto afluente neste período. 

 

 

Figura 13. Perfil da concentração de nitrito, nitrato e nitrogênio amoniacal durante a etapa 
de estabilização do lodo (não se observou concentrações mensuráveis de nitrito afluente). 
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Logo no início da fase de estabilização é possível observar a ocorrência de picos 

na concentração de nitrito onde concentrações entre 4 mg.L-1 e 7 mg.L-1 foram alcançadas, 

como se observa na Figura 13. Apontando para a ocorrência de nitrificação incompleta, 

pois o NO2
- é produto intermediário e não deve ser encontrado em grandes quantidades 

em sistemas nitrificantes. Ainda dentro dos primeiros 25 dias de operação houve um pico 

na concentração de nitrato de quase 60 mg.L-1, possivelmente sinal do início do 

desenvolvimento da biomassa nitrificante. Entre os dias 50 e 100 novos picos de nitrito e 

nitrato ocorreram, porém, o NO2
- indica nitrificação ainda incompleta, e as concentrações 

de NO3
- variavam muito, indicativo de que o lodo não possui condições ótimas para a o 

início do tratamento, no quesito nitrificação. 

Após o centésimo dia de operação na etapa de estabilização, a taxa de acumulação 

de nitrato no permeado era constante chegando a valores equivalentes ou ainda maiores 

que as concentrações de nitrogênio amoniacal e nitrito afluentes combinadas (Figura 13). 

Indicando a ocorrência da nitrificação praticamente completa e a presença de nitrato 

residual do ciclo anterior. A concentração de nitrito como esperado permaneceu abaixo de 

1 mg.L-1. Atingiu-se ao final de 155 dias o resultado esperado para esta etapa. Uma 

ressalva deve ser feita nesta fase, a concentração de nitrato afluente era maior do que o 

padrão para esgotos sanitários em algumas amostras. Isso ocorria quando este era 

armazenado por um período maior que duas semanas, portanto a coleta de efluente 

sanitário começou a ser realizada com maior frequência desde então. 

5.3 Análises Físico-químicas 

A Tabela 8 apresenta os valores médios de pH e temperatura no afluente, licor 

misto e permeado durante a operação do BRM durante cada estratégia. 
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Tabela 8. Valores médios de pH e temperatura do afluente, licor misto e permeado 
durante a operação do BRM nas quatro estratégias. 

 
pH Temperatura (Cº) 

Afluente Licor misto Permeado Afluente Licor misto Permeado 

E1 7,7 ± 1,2 6,4 ± 2,1 5,9 ± 2,0 23,6 ± 1,3 26,8 ± 0,9 26,6 ± 1,5 

E2 7,4 ± 1,1 6,6 ± 1,7 6,1 ± 1,8 23,3 ± 1,7 26,4 ± 0,9 26,2 ± 1,3 

E3 7,7 ± 1,2 6,9 ± 1,8 6,2 ± 1,8 22,6 ± 1,6 25,8 ± 1,1 25,2 ± 1,4 

E4 7,3 ± 1,3 6,4 ± 2,3 5,9 ± 1,9 22,4 ± 2,1 25,2 ± 1,3 25,1 ± 2,1 
Nota: E1 – com a presença de biomídias, ordem do ciclo: aeróbio/anóxico; E2 – com a presença de 
biomídias, ordem do ciclo: anóxico/aeróbio; E3 – sem a presença de biomídias, ordem do ciclo: 
anóxico/aeróbio; E4 – sem a presença de biomídias, ordem do ciclo: aeróbio/anóxico. 
 

O pH do licor misto em todas as estratégias teve valores médios abaixo da operação 

utilizada para estabilização do reator, possivelmente em decorrência da taxa de 

nitrificação ter sido maior que a taxa de desnitrificação (fato que será discutido a seguir), 

fazendo com o que licor misto se acidifique na nitrificação sem correção natural do pH 

advinda da desnitrificação (VON SPERLING, 2005). O pH era corrigido com NaOH para 

valores próximos da neutralidade sempre que necessário. 

A temperatura monitorada de todos os pontos do biorreator, se manteve em valores 

aceitáveis para o desenvolvimento e atividade metabólica dos microrganismos ainda que 

grande parte dos ensaios tenham sido realizados nos meses de inverno, que atingiu 

temperaturas negativas. O aquecedor elétrico externo e a aclimatação natural do 

laboratório resultante do funcionamento dos equipamentos, em especial da mufla e 

estufas, foram suficientes para sustentar a temperatura. 

As temperaturas médias mais elevadas no licor misto em relação ao afluente são 

um bom indicativo de que a atividade microbiana está ocorrendo (Rosenberger et al., 

2002). Mesmo em dias onde o aquecedor externo não era requisitado as temperaturas no 

interior do reator sempre eram mais altas em relação ao ambiente e afluente. 

A Figura 14 mostra o perfil do valor médio de oxigênio dissolvido no licor misto 

durante a operação do biorreator. Como descrito anteriormente, as estratégias E1 e E4 têm 

a etapa aeróbia antes da anóxica enquanto que as estratégias E2 e E3 iniciam com a fase 

anóxica e para posteriormente seguir para a fase aeróbia.  
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Figura 14. Perfil da concentração de OD durante cada ciclo de operação do BRM. 
 
Para todas as estratégias a concentração de OD aumentava muito rápido nos 

primeiros minutos que seguiam o início da aeração. Nas E1 e E4 o valor médio passava 

de 1,27 mg.L-1 para de 2,33 mg.L-1 nos primeiros 5 minutos, sendo que o valor médio ao 

final da fase aeróbia, que dura 120 minutos, é de 4,12 mg.L-1, como se observa na Figura 

14. Episódio semelhante ocorreu nas E2 e E3, logo nos 10 minutos iniciais da etapa de 

aeração a concentração média de oxigênio dissolvido saltava de 0,6 mg.L-1 para cerca de 

2,2 mg.L-1.  

Durante a etapa de aeração, que durava 120 minutos, a saturação de OD era 

praticamente alcançada antes dos 30 minutos finais, onde o acréscimo era muito baixo, 

passando de 3,93 mg.L-1 para 4,12 mg.L-1 nas E1 e E4 e de 3,53 mg.L-1 para 4,15 mg.L-1 

nas E2 e E3 (Figura 14). Apesar da média de 4,12 mg.L-1, em alguns ciclos a saturação 

de oxigênio dissolvido era alcançada em valores próximos de 5,5 mg.L-1 enquanto que em 

outros não passava de 3,9 mg.L-1, seguindo o mesmo padrão de incremento nos últimos 

30 minutos da etapa. 

Segundo Cowman (2004), a qualidade de desnitrificação pode ser afetada pela 

presença de oxigênio em excesso, durante a etapa de aeróbia, porém este fator não se 

mostrou relevante durante a operação do biorreator. Como já mencionado, os valores 

máximos de OD em cada ciclo foram variáveis, de 3,9 mg.L-1 a 5,5 mg.L-1, sendo que este 

aspecto não demonstrou efeito no processo de desnitrificação que será abordado adiante. 
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Nas E1 e E4, ao término da fase aeróbia o decréscimo médio de OD no licor misto 

é mais rápido no primeiro terço da etapa anaeróbia, passando de 4,12 mg.L-1 para 1,4 

mg.L-1, decréscimo de 2,7 mg.L-1 em 30 minutos. Enquanto que no período remanescente 

de 60 minutos, o decréscimo médio foi de apenas 0,78 mg.L-1, passando de 1,4 mg.L-1 

para 0,62 mg.L-1. Nas E2 e E3 a fase anaeróbia era a primeira, portanto a concentração de 

oxigênio dissolvido era baixa já no início de operação, a taxa lenta de decréscimo de OD 

era observada desde o princípio da estratégia (Figura 14).  

A Figura 15 contém valores da concentração de sólidos suspensos totais e sólidos 

suspensos voláteis durante a operação do reator. 

 

 

Figura 15. Perfil de SST e SSV durante a operação do BRM. 
 

No período entre a fase de estabilização e o início da operação do reator, houve o 

rompimento de fibras do módulo de membranas, fazendo com que parte da biomassa se 

perdesse durante a filtração. O módulo foi prontamente reparado, contudo a concentração 

de sólidos inicial foi de 2,4 g.L-1, um pouco abaixo do mínimo proposto previamente de 

3,5 g.L-1. A relação que os SSV representam dos SST também foi comprometida, ficando 

em 54%, sendo que a proporção ideal para tratamento de esgotos sanitários deve ficar em 

torno dos 70% segundo Rosenberger et al (2002). Contudo, não houve influência no 
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processo de nitrificação, apenas notou-se que o permeado apresentava turbidez e grande 

concentração de sólidos neste momento. 

Durante a primeira metade da operação (80 dias), período no qual o reator operou 

com as biomídias, o lodo não teve grandes variações de concentração de sólidos 

suspensos, com uma sensível queda no 50º dia, mas voltando a valores estáveis em seguida 

(Figura 15). Nesse mesmo período foi possível observar que a concentração de SSV teve 

queda em duas amostragens próximas ao 25º dia, chegando nas menores concentrações 

medidas desde a etapa de estabilização, 0,87g.L-1 e 0,875g.L-1 representando 40% e 39% 

dos SST respectivamente. As concentrações foram estabilizadas nos dias seguintes sem 

necessidade de nenhuma medida específica. A eficiência de tratamento do BRM não foi 

comprometida pelo declínio na concentração da biomassa, ressaltando que nesse período 

existe também a biomassa em forma de biofilme que não é contabilizada no cálculo de 

sólidos suspensos. 

O lodo do biorreator é sensível a mudanças nas características do licor misto, sendo 

que esgotos municipais são heterogêneos em sua composição, por isso podem apresentar 

características singulares em função do dia, horário condições climáticas dentre outras 

variáveis. É possível que a biomassa responda de variadas formas frente à estas alterações 

nas características do afluente. Entretanto, como já mencionado, as variações na 

concentração de SST e SSV no sistema não tiveram relações notáveis na qualidade do 

tratamento. 

Na segunda metade do período de operação (a partir do 80º dia), com a retirada das 

biomídias, houve um incremento na concentração de SST, onde esta passou de 2 g.L-1 para 

quase 4 g.L-1 em 60 dias (Figura 15). Os SSV acompanharam esse crescimento mantendo 

a proporção média de 60% em relação a concentração de sólidos suspensos totais 

chegando a valores máximos de 71% e 72%, que foram muito próximos do padrão para 

biomassa voltada ao tratamento de efluentes municipais de 70%. Esse incremento na 

biomassa é em função da diminuição na quantidade de microrganismos após a retirada do 

leito móvel, pois sem as bactérias presentes no biofilme sobra mais alimento para a 

biomassa suspensa. O volume antes ocupado pelas biomídias agora é preenchido pelo 

próprio efluente, portanto o aporte de nutrientes e matéria orgânica em função da 

quantidade de microrganismos é maior. O aumento no volume útil do reator causado pela 

retirada do meio suporte não foi suficiente para redução da concentração de biomassa que 

como já mencionado, somente aumentou nesse período. 
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5.4 Remoção de Matéria Orgânica 

A Tabela 9 apresenta os valores mínimo, médio e máximo da demanda química 

de oxigênio solúvel (DQOs) e total (DQOt) encontrados no afluente e no permeado 

durante a operação das estratégias. Bem como as eficiências de remoção mínima, média e 

máxima em cada estratégia. No quesito eficiência de remoção de DQO como um todo, se 

observou uniformidade nos resultados de todas as estratégias, onde o valor médio mais 

baixo e mais alto diferem apenas 3,65 e 5,25 pontos percentuais para DQOs e DQOt 

respectivamente. 

 

Tabela 9. Concentração de DQOs e DQOt e eficiência de remoção durante a operação do 
BRM em cada estratégia. 

    

DQOs 
(mg.L-1) 

 

DQOt 
(mg.L-1) 

 

  Afluente  Permeado  Ef (%) Afluente  Permeado  Ef (%) 

E1 
mín. 83,31 9,89 57,2 384,48 52 82,39 
méd. 187 ± 107 39 ± 15 74,9 ± 13,3 770 ± 227 68 ± 16 90,1 ± 4,5 
máx. 440,88 62,28 91,73 1001,32 76,44 95,34 

E2 
mín. 96,41 3,06 41,12 418,91 44,71 79,466 
méd. 125 ± 30 27 ± 21 74,2 ± 22,8 495 ± 51 55 ± 28 88,3 ± 7 
máx. 177,09 48,27 97,65 525,09 86,02 95,84 

E3 
mín. 64,91 13,18 38,89 302,08 54,95 77,05 
méd. 168 ± 145 32 ± 11 71,4 ± 19,4 564 ± 401 66 ± 10 84,9 ± 7,8 
máx. 432,14 40 90,74 1025,9 75 92,69 

E4 
mín. 310,71 73,87 72,09 665,4 99,46 85,05 
méd. 344 ± 43 85 ± 6 75 ± 2,4 861 ± 170 100 ± 2 88 ± 2,5 
máx. 422,08 90,25 78,61 945,32 102,52 89,48 

Total 
mín. 64,91 3,06 38,89 302,08 44,71 77,05 
méd. 200 ± 118 43,99 ± 25 74,1 ± 15,3 686 ± 253 100 ± 22 88 ± 5,4 
máx. 440,88 90,25 97,65 1025,9 70,63 95,84 

Nota: E1 – com a presença de biomídias, ordem do ciclo: aeróbio/anóxico; E2 – com a presença de 
biomídias, ordem do ciclo: anóxico/aeróbio; E3 – sem a presença de biomídias, ordem do ciclo: 
anóxico/aeróbio; E4 – sem a presença de biomídias, ordem do ciclo: aeróbio/anóxico. 
 

A relação mais notável está na carga afluente com a concentração no permeado, 

onde altos valores de DQO no esgoto, se convertem para o efluente tratado. 

Exemplificando essa relação, a estratégia E4 apresentou os maiores valores médios de 

DQO afluente, 343,99 mg.L-1 para solúvel e 861,77 mg.L-1 para total, e também as maiores 

concentrações de DQO presentes no permeado, 43,99 mg.L-1 e 100,82 mg.L-1 para solúvel 

e total respectivamente (Tabela 9). Outrossim, a E2 que recebeu a menor carga afluente 

média de DQOs (125,11 mg.L-1) e DQOt (495,74 mg.L-1), também denotou as menores 

concentrações médias no permeado, 27,35 mg.L-1 e 55,61 mg.L-1 para DQOs e DQOt 
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respectivamente (Tabela 9). Como já referido, essa conjuntura não foi transmitida para os 

valores médios de eficiência de remoção das DQO solúvel e total. 

Houve uma clara variação na eficiência de remoção de DQO total para solúvel, 

onde a remoção de DQOt foi em média maior do que de DQOs, que pôde ser observada 

na operação de todas as estratégias. As médias globais de remoção de 88,04% para DQOt 

e 74,13% para DQOs, diferem em 13,91 pontos percentuais (Tabela 9). Essa situação 

evidencia a capacidade das membranas de retenção de material particulado, fazendo com 

que além da remoção biológica de DQO em decorrência dos microrganismos presentes na 

biomassa, se leve em conta a remoção por meio da separação física pela seletividade das 

membranas. Apesar da maior eficiência de remoção de DQOt, a concentração média de 

70,63 mg.L-1 encontrada no permeado foi consideravelmente maior do que a concentração 

média de DQOs de 43,99 mg.L-1, o que indica que a seletividade da membrana não retém 

toda a matéria finamente particulada. 

Tendo como base a literatura na área dos BRM aplicados ao tratamento de esgotos 

sanitários, altas eficiências de remoção de matéria orgânica eram esperadas. Analisando a 

operação como um todo, o biorreator apresentou boa capacidade de remoção de DQO 

seguindo os resultados de outros estudos. A taxa de remoção média de 88,04% alcançada 

pelo sistema, ainda é superior aos 83,53% obtidos por Provenzi, (2005), porém 

consideravelmente abaixo dos valores alcançados por Kellner (2014) e Belli et. al (2012), 

que foram superiores a 99%. O resultado mais semelhante foi o de Campello (2009), que 

obteve 87,4% de eficiência de remoção de DQO. 

Embora a eficiência de remoção de DQO não seja o foco principal deste trabalho, 

é um fator muito importante para tratamentos de esgotos sanitários em geral e deve ser 

sempre abordada. Ademais, os valores das concentrações de DQO nas várias etapas do 

tratamento e suas relações com outros elementos do sistema são de impreterível 

importância para se entender o funcionamento do BRM e intercorrências durante a 

operação. Como por exemplo a relação Alimento-Microrganismo e a Carbono-Nitrogênio, 

que podem gerar discussões passíveis de estudos específicos a respeito da influência 

desses fatores em reatores biológicos (Gogina e Gulshin, 2016; Santos et al., 2016; 

Mannina et al., 2017). 

5.4.1 Relação A/M 

A Figura 16 mostra o perfil de variação da taxa alimento/microrganismo (A/M) 

durante a operação do BRM, essa relação leva em conta o aporte em mg.L-1 da demanda 
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química de oxigênio total e a concentração de sólidos suspensos voláteis no licor misto. 

Sendo diretamente relacionada ao crescimento microbiano e desenvolvimento da 

biomassa em geral (CAMPELLO, 2005). Segundo Schneider e Tsutiya (2001), sistemas 

de biorreatores com membranas em geral possuem baixos valores de A/M em função da 

grande concentração de SSV, o que favorece o desenvolvimento de microrganismos de 

crescimento lento como os nitrificantes.  

Portanto, nesse trabalho buscou-se um equilíbrio entre operar com baixa 

concentração de SST no licor misto sem aumentar demasiadamente a A/M a ponto de 

comprometer o desenvolvimento da biomassa nitrificante. Em contrapartida elevar essa 

relação para que a matéria orgânica não seja totalmente consumida na etapa aeróbica, de 

forma a viabilizar o processo de desnitrificação, principalmente para as estratégias E1 E2 

e E4. Liu et al (2012), relataram a influência da relação entre alimento e microrganismos 

em biorreatores de membranas avaliando o processo de colmatação, os resultados apontam 

para maior colmatação em reatores com maior taxa A/M. 

 

 

Figura 16. Perfil da relação alimento-microrganismo durante a operação do BRM 
 

O reator teve grande variação na taxa A/M nos primeiros dias de operação em 

função de um período de fortes chuvas intermitentes, consequentemente houve grande 

variação na concentração de DQOt no esgoto municipal. O valor se estabilizou nos 

próximos dias, porém com o crescimento da biomassa e consequente aumento do SSV no 

licor misto, a relação A/M reduziu, se mantendo próxima a 0,4, como se observa na Figura 
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16. A média geral da fração DQOt/SSV para o sistema foi de 0,55, alcançando valores um 

pouco superiores a 1 em duas amostras, e nunca baixando além de 0,23, mesmo quando o 

esgoto apresentou grande diluição com valores baixos de DQOt, justamente próximo ao 

ápice de crescimento microbiano. 

Para Metcalf e Eddy (2003), em sistemas de lodos ativados com aeração 

prolongada, a relação comum é de 0,04. Os autores comentam que valores baixos de A/M 

favorece a endogenia, onde a biomassa degrada produtos intracelulares de forma a 

comprometer a qualidade do tratamento. Essa condição afeta especialmente os PAO, que 

acabam consumindo o glicogênio intracelular, afetando negativamente o processo 

biológico de remoção de fósforo do meio. Von Sperling (2007) apresenta valores entre 

0,08 e 0,15 para esse mesmo sistema, e taxas entre 0,3 e 0,8 para sistemas de lodos ativados 

convencionais. Portanto a relação média em que o BRM operou, está dentro da relação 

padrão para um sistema convencional de lodos ativados, que em geral possuem uma 

concentração de SSV menor que biorreatores à membrana. 

5.4.2 Relação C/N 

A Figura 17 mostra a variação da razão C/N durante a operação do biorreator, a 

relação leva em conta o aporte em mg.L-1 da demanda química de oxigênio total e a 

concentração de nitrogênio total Kjeldahl. 

 

 

Figura 17. Perfil da relação carbono-nitrogênio durante a operação do BRM 
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Logo no início da operação do BRM a relação carbono-nitrogênio (C/N) se 

mostrou instável, com variações bruscas entre os intervalos de amostragem, chegando nas 

medidas mais extremas alcançadas durante toda operação, 4 e 14,7 (Figura 17). Fato que 

pode ser atribuído a variação de DQOt nesse mesmo período devido ao alto índice 

pluviométrico já mencionado. Após cerca de 50 dias de operação, os valores foram 

estabilizados e apesar de apresentarem variações a longo prazo, as mudanças não foram 

tão súbitas quanto antes. A média foi de 7,7, pode ser considerada alta quando se leva em 

conta a baixa concentração de sólidos suspensos totais no reator adotada para operação, 

proporcionando condições favoráveis para que a remoção biológica de nitrogênio ocorra, 

principalmente pela biomassa heterotrófica. 

Em sua dissertação, Correa (2015), operou um reator de leito estruturado com 

aeração intermitente para tratamento de esgoto doméstico, com média de C/N igual a 4, e 

relatou melhor eficiência na remoção de nitrogênio e suas formas químicas durante o 

período onde se observou o maior valor dessa relação. Moura (2018) obteve bons 

resultados na remoção de matéria orgânica e nitrogênio operando o mesmo tipo de reator, 

com valores de C/N acima do recomendado pela literatura, variando de 8 até 12. Santos 

et al. (2016), alcançaram remoções acima de 80% de nitrogênio total de efluente 

doméstico operando um reator de leito estruturado com aeração intermitente, a uma taxa 

de C/N entre 2,9 e 9,7. Os autores reportaram melhores eficiências de remoção quando a 

taxa C/N era menor, atribuindo a alta eficiência ao processo de desnitrificação combinado 

com anammox. 

Kim et al (2004), consideraram valores de C/N acima de 1,2 altos, e menores que 

0,8 baixos, para o processo de tratamento de efluente de suinocultura visando a remoção 

de nitrogênio por nitrificação e desnitrificação. Essa relação era monitorada e mantida 

com adição de fonte externa de carbono em tempo real por meio de um sistema 

automatizado. Os autores trabalharam com um biorreator a uma concentração de SST 

entre 7g.L-1 e 8g.L-1 e chegaram a bons resultados de remoção de nitrogênio total e matéria 

orgânica com eficiências de 96,2% e 94,7%, respectivamente. 

Em seu estudo de 2002, Helmer-madhok et al. reportam que taxas médias de C/N 

menores que 2,5 não são suficientes para ocorrência do processo de nitrificação de forma 

a atender uma eficiência no mínimo satisfatória, sendo mandatória a adição de uma fonte 

externa de carbono, para sistemas de biorreatores com biofilme. Enquanto Kuba, van 

Loosdrecht e Heijnen (1996) apontam 3,4 como sendo o limiar da relação DQO/N para 
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adição de fonte externa de carbono em reatores biológicos. Por fim, Yang e Yang (2011) 

relatam que um BRM com leito móvel atinge bons níveis de desnitrificação operando em 

uma taxa C/N de 3,8, porém esse valor é baixo e não é capaz de promover o processo de 

desnitrificação da forma eficiente, tratando esgoto sanitário sintético. 

 

5.4.3 Relação C/P 

A Figura 18 apresenta a relação carbono-fósforo ao longo da operação do BRM. 

Essa razão é obtida da DQOt em função da concentração de fósforo total em forma de 

fosfato em mg.L-1. 

 

 

Figura 18. Perfil da relação carbono-fósforo durante a operação do BRM 
 
Como a concentração de fósforo no esgoto afluente é muito menor que a 

concentração de nitrogênio amoniacal, a relação C/P média obtida foi de 228,03. 

Mostrando que se levada em conta apenas a remoção de fosfato, não haveria deficiência 

no tratamento por falta de matéria orgânica para as reações heterotróficas. Porém se deve 

levar em conta a relação C/N pois a mesma carga deverá ser dividida para a remoção de 

ambos nutrientes no mesmo BRM. 

Leal (2017) trabalhou com relações médias entre 24 e 44 de C/P, considerando 44 

uma taxa alta, em um biorreator em bateladas sequenciais para tratamento de esgotos 

sanitários. O autor alcançou melhores valores conforme a relação diminuía, sugerindo que 

quanto maior a carga de fosfato afluente melhor será a eficiência de remoção até um limite 
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de 35mg.L-1. Portanto a remoção de fósforo pode ser prejudicada pela baixa concentração 

afluente. 

 

5.5 Remoção de Nitrogênio 

A Figura 19 apresenta os valores de concentração de nitrogênio amoniacal no 

afluente e no permeado, bem como a eficiência de remoção para as estratégias E1 e E2 

durante o período de operação. 

 

 

Figura 19. Perfil de eficiência de remoção de nitrogênio amoniacal e concentrações 
afluente e efluente para as estratégias E1 e E2. 
 

O BRM apresentou maior eficiência de remoção de nitrogênio amoniacal operando 

com a estratégia E1, com média de 93,8%, como consta na Figura 19. Essa estratégia 

também apresentou as menores concentrações médias de NH4
+ no permeado, fazendo com 

que o resultado do cálculo da eficiência fosse o mais estável dentre as demais operações. 

A concentração máxima encontrada no permeado foi de 5,9 mg.L-1 e a mínima 1,5 mg.L-

1, chegando a uma média de 3,4 mg.L-1.  

Conforme a Figura 19, com a operação E2 a menor média de remoção de NH4
+ foi 

obtida, 68,9% sendo que as concentrações máxima e mínima encontradas no permeado 

foram de 25,8 mg.L-1 e 4,8 mg.L-1 respectivamente. Essa estratégia foi a única em que a 

eficiência reduziu proporcionalmente em função do aumento da concentração de NH4
+ no 

esgoto. Em razão do período chuvoso, o esgoto coletado apresentava certa diluição, sendo 

assim, durante a operação E2 o afluente teve em média a menor carga de nitrogênio 

amoniacal afluente de 43,4 mg.L-1. 
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A Figura 20 contém os valores de concentração de nitrogênio amoniacal no 

afluente e no permeado e também a eficiência de remoção para as estratégias E3 e E4 

durante o período de operação. 

 

 

Figura 20. Perfil de eficiência de remoção de nitrogênio amoniacal e concentrações 
afluente e efluente para as estratégias E3 e E4. 
 

Verifica-se na Figura 20, que no período de operação com a estratégia E3 houve 

uma brusca alteração no aporte de NH4
+ afluente, em função da troca de um esgoto 

coletado próximo a um período chuvoso para um esgoto coletado após um período de 

seca, portanto a concentração afluente aumentou de 40,9 mg.L-1 para 109,6 mg.L-1. Os 

valores de nitrogênio amoniacal presentes no permeado acompanharam o incremento na 

carga afluente também sofrendo um aumento proporcional, de 4,42 mg.L-1 para 32,9 mg.L-

1, contudo as eficiências de remoção não diminuíram tanto. Apesar de um decréscimo de 

20%, o aumento na concentração de NH4
+ no esgoto não teve tanta influência se 

comparado com esse mesmo fator na estratégia E2, onde houve redução de 42% para um 

acréscimo ainda menor de nitrogênio amoniacal afluente. 

A estratégia E4 apresentou média de 80,9% de remoção de nitrogênio na forma de 

NH4
+, a segunda melhor dentre as quatro operações como se observa na Figura 20. Esse 

período ainda recebeu a maior quantidade de nitrogênio amoniacal no esgoto, em média 

96,7 mg.L-1. Diferentemente das E2 e E3, a estratégia E4 não demonstrou relação entre a 

eficiência de remoção de nitrogênio amoniacal e a variação na carga de NH4
+ afluente. 

Embora a eficiência de remoção não tenha sido comprometida pela alta carga de NH4
+ do 

esgoto, o valor absoluto da concentração média de nitrogênio amoniacal encontrado na 

operação da estratégia E1 (18,5 mg.L-1), foi o maior dentre todas as outras. 
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A eficiência média de remoção de nitrogênio amoniacal de todas as estratégias, foi 

de 82,83%. Mannina et al. (2018) e Yang e Yang (2011), obtiveram eficiência de remoção 

média de 92% e 97% respectivamente, para nitrogênio amoniacal operando um BRM de 

leito móvel e fluxo contínuo, para tratamento de esgoto sanitário. Kellner (2014) alcançou 

98,6% de eficiência de remoção de NH4
+, em um BRM com leito móvel aplicado ao 

tratamento de esgoto sanitário, operado em bateladas sequenciais. Conforme a literatura 

aqui referida, sistemas de biorreatores com membranas aplicados ao tratamento de esgotos 

sanitários, apresentam remoção de nitrogênio amoniacal entre 70% e 99%, por 

conseguinte no BRM em questão, se obteve eficiência dentro do intervalo encontrado na 

literatura (MAESTRI, 2007; BELLI, 2011; CAMPELLO, 2009; YANG e YANG, 2011; 

PORSGAARD e SÖDERSTRÖM, 2015; KIM et al., 2008; LIN et al., 2012; SUBTIL, 

MIERZWA e HESPANHOL, 2014). 

A Tabela 10 contém de forma sintetizada os resultados discutidos até então, no 

que se refere à remoção de nitrogênio amoniacal. Além dos valores mínimos e máximos 

das eficiências de remoção, concentrações no esgoto afluente e no permeado, separados 

por estratégia de operação. 

  

Tabela 10. Eficiência de remoção e concentração de nitrogênio amoniacal no esgoto 
afluente e no permeado em cada estratégia de operação. 

    NH4
+-N (mg.L-1) 

 

  Afluente  Permeado  Eficiência (%) 

E1 
mín. 42,40 1,51 97,41 
méd. 60,44 ± 18,7 3,38 ± 1,81 93,86 ± 4,3 
máx. 106,70 7,72 82,49 

E2 
mín. 31,10 4,85 88,94 
méd. 43,38 ± 8,94 14,37 ± 9,63 68,98 ± 17,5 
máx. 57,00 25,75 46,13 

E3 
mín. 40,60 4,42 68,21 
méd. 65,78 ± 28,64 15,78 ± 10,39 77,00 ± 9,12 
máx. 109,60 22,36 90,62 

E4 
mín. 85,20 3,46 63,65 
méd. 96,73 ± 8,27 18,45 ± 13,18 80,96 ± 13,36 
máx. 108,10 27,40 95,94 

Total 
mín. 31,10 1,51 46,13 
méd. 64,51 ± 24,56 10,93 ± 10,33 83,83 ± 14,5 
máx. 109,60 27,40 97,41 

Nota: E1 – com a presença de biomídias, ordem do ciclo: aeróbio/anóxico; E2 – com a presença de 
biomídias, ordem do ciclo: anóxico/aeróbio; E3 – sem a presença de biomídias, ordem do ciclo: 
anóxico/aeróbio; E4 – sem a presença de biomídias, ordem do ciclo: aeróbio/anóxico. 
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5.5.1 Análise Estatística da Remoção de Nitrogênio Amoniacal 

A Tabela 11 apresenta o resultado do teste conduzido no software R, para avaliar 

a relevância estatística dos resultados quanto à remoção de nitrogênio amoniacal 

 

Tabela 11. Resultado da análise estatística para remoção de nitrogênio amoniacal 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Tratamento 1 0,225843 0,225843 17,62531 0,000278* 
Biomidia 1 0,009976 0,009976 0,77855 0,38567 
Afluente NH4

+ 1 0,012224 0,012224 0,953991 0,337706 
Afluente DQO 1 0,001961 0,001961 0,153011 0,698862 
Tratamento:Biomidia 1 0,068725 0,068725 5,363467 0,028711* 
Residuals 26 0,333153 0,012814 -- -- 

Nota: Df – grau de liberdade; Sum Sq – soma de quadrados; Mean Sq – quadrado médio; F value – valor de 
F; Pr(>F) – p-valor; (em destaque*) – significante. 

 
O resultado da análise estatística acusou diferença estatisticamente significativa 

entre as médias das eficiências de remoção de nitrogênio amoniacal quanto a ordem do 

ciclo aeróbio e anaeróbio e a sua interação com as biomídias com p-valor de 0,000278 e 

0,028711 respectivamente. Os demais parâmetros: biomídias, cargas afluentes de DQO e 

NH4
+, não apresentaram influência estatisticamente relevante para a eficiência de remoção 

de NH4
+ com um intervalo de confiança de 95%. 

A Figura 21 mostra a plotagem do gráfico de interferência dos fatores biomídias e 

ordem dos ciclos, gerado no software R. 

 

 

Figura 21. Gráfico da interação entre biomídias e ordem das fases aeróbia/anóxica para a 
remoção de nitrogênio amoniacal. (E – etapa aeróbia seguida de anóxica; N – etapa 
anóxica seguida de aeróbia). 
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Corroborando os resultados obtidos nas análises laboratoriais, o tratamento 

estatístico mostrou que existe relação entre a ordem da fase aeróbia e anaeróbia para 

eficiência de remoção de NH4
+. É possível observar que independentemente da presença 

de biomídias, as médias de eficiência de remoção de nitrogênio amoniacal diminuem 

quando a fase anaeróbia é imposta como a primeira fase do tratamento (Figura 21). 

 

5.5.2 Nitrificação e Desnitrificação 

A Tabela 12 apresenta os valores médios das concentrações de NH4
+ NO2

- e NO3
- 

no esgoto afluente e no permeado, bem como a eficiência de nitrificação e desnitrificação 

alcançadas em cada estratégia operacional, com base na estimativa de NTK obtida por 

análises mensais que seguiram a proporção encontrada por Lin et al. (2015). 

 

Tabela 12. Médias de concentração de NTK, NH4
+

, NO2
- e NO3

- no afluente e permeado 
e eficiência de nitrificação e desnitrificação durante a operação do BRM nas quatro 
estratégias 

 

NTK 
(mg.L-1) 

NH4
+ 

(mg.L-1) 
NO2

- 
(mg.L-1) 

NO3
- 

(mg.L-1) 
Eficiência 

(%) 

 af pe af pe af pe af pe nitrificação desnitrificação 

E1 91,57 5,11 60,44 3,38 0,33 0,34 9,55 65,99 93,86 24,78 

E2 65,73 21,77 43,38 14,37 0,39 0,33 3,05 27,91 68,98 42,49 

E3 99,67 23,91 65,78 15,78 0,06 1,02 2,34 63,73 76,91 4,76 

E4 146,55 27,95 96,73 18,45 0,03 0,18 14,78 24,20 80,96 90,70 
Nota: E1 – com a presença de biomídias, ordem do ciclo: aeróbio/anóxico; E2 – com a presença de 
biomídias, ordem do ciclo: anóxico/aeróbio; E3 – sem a presença de biomídias, ordem do ciclo: 
anóxico/aeróbio; E4 – sem a presença de biomídias, ordem do ciclo: aeróbio/anóxico. 

 
A estratégia E1 possibilitou a melhor eficiência de remoção de nutrientes dentre as 

demais, 93,8% para nitrogênio amoniacal, 65,6% para fósforo solúvel e 62,5% para 

fósforo total. A operação com biomídias e ciclo aeróbio seguido de anóxico/anaeróbio 

mostrou também melhor eficiência no processo de nitrificação com média de 93,86%, por 

outro lado apenas 24,78% para desnitrificação. Essa relação pode ser observada fazendo 

a comparação entre concentração média de nitrato no permeado com as concentrações 

médias de nitrogênio amoniacal afluente e efluente, claramente a maior parte do NH4
+ 

presente no esgoto foi nitrificada, mas a alta concentração de NO3
- indica a baixa 

ocorrência de desnitrificação (Tabela 12). 

A operação E2 apresentou a menor eficiência de nitrificação de 66,87%, mas esse 

valor não necessariamente significa a ineficiência dessa estratégia para a remoção 
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biológica de nitrogênio. O ciclo anaeróbio/anóxico seguido de aeração não é o ótimo para 

o processo de nitrificação e desnitrificação mais eficiente, e mesmo assim a operação 

obteve média de 43,56% de desnitrificação, valor maior que o obtido pela estratégia E1 

que operava com o ciclo propício para remoção de nitrogênio (Tabela 12). Esse índice de 

desnitrificação pode ser atribuído ao processo de nitrificação e desnitrificação simultânea 

descrito por Bueno (2011), Yang e Yang (2011), Lin et al. (2015) e Zhang et al. (2013), 

onde mesmo em meio aeróbio a desnitrificação pode ocorrer em camadas mais profundas 

de biofilme ou grânulos de lodo, pois o oxigênio não consegue penetrá-las criando regiões 

de anoxia em que a desnitrificação acontece. É importante ressaltar que devido a 

sazonalidade e natureza inconstante dos esgotos domésticos, durante essa operação a carga 

média de DQO afluente foi baixa, o que pode ter comprometido a qualidade do tratamento, 

devido à baixa quantidade de matéria orgânica que serve como fonte de energia para 

bactérias heterotróficas (BASSIN, 2012).  

A utilização de leito móvel na operação do BRM nas estratégias E1 e E2 

apresentaram resultados análogos. Enquanto a estratégia E1 que propiciava condições 

ideais para o processo de remoção biológica de nitrogênio, mesmo apresentando boa taxa 

de nitrificação, não foi eficiente na desnitrificação. A E2 mesmo com a ordem dos ciclos 

anaeróbio/anóxico seguido de aeróbio não sendo a mais indicada para otimizar o processo 

de desnitrificação, mostrou uma média de desnitrificação relativamente alta de 43,56%. 

Apontando para o potencial das biomídias de melhorar o processo de remoção biológica 

de nitrogênio por meio de nitrificação e desnitrificação simultânea como já mencionado. 

Já os baixos valores de eficiência de desnitrificação para a E1, podem ser atribuídos à 

variação na concentração afluente de DQO durante a operação dessa estratégia. 

A eficiência de nitrificação de 76,01% obtida pela estratégia E3 foi a terceira maior 

muito próxima da E4 com 80,93%, que foi a segunda (Tabela 12). Como já mencionado 

o ciclo anaeróbio/anóxico seguido de aeróbio não é o ideal para maximizar o processo de 

remoção biológica de nitrogênio em bateladas sequenciais, consequentemente apesar da 

boa eficiência de nitrificação e remoção de NH4
+, a desnitrificação não ocorreu de forma 

contundente. O nitrogênio convertido para N2 gasoso durante a fase anóxica, não foi 

suficiente para desnitrificar muito mais que o nitrato já presente no reator, tendo em vista 

a grande quantidade residual desse nutriente no permeado. 

A estratégia de operação E4 foi a que apresentou melhores resultados médios de 

nitrificação e desnitrificação em geral. A taxa de 80,93% de nitrificação pode ser 
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considerada um valor alto, principalmente quando se leva em conta a elevada carga de 

nitrogênio amoniacal afluente durante essa operação, em função da variabilidade da 

concentração dos esgotos municipais durante períodos de seca. A nitrificação por sua vez, 

alcançou um valor médio de 91,93%, o que significa que houve remoção efetiva de 

nitrogênio total durante essa operação (Tabela 12).  

É notório que a ordem das fases aeróbia seguindo para anaeróbia/anóxica 

proporciona condições ideais para ocorrência de nitrificação e desnitrificação no licor 

misto, mas o BRM não contou com fonte externa de carbono para auxiliar na 

desnitrificação. Portanto o método de operação proposto com baixa concentração de 

sólidos suspensos totais, para evitar o consumo demasiado de matéria orgânica na primeira 

etapa, se mostrou eficaz no que diz respeito a desnitrificação. Salientando que a E4 

recebeu o esgoto mais concentrado devido ao período de seca, o que se converteu na maior 

carga média de DQO afluente dentre as demais estratégias, fato que certamente contribuiu 

para o processo de desnitrificação. 

Continuando a discussão a respeito da influência da carga de DQO na 

desnitrificação, a estratégia E1 apresentou baixos valores nesse quesito mesmo contando 

com a ordem propícia das fases aeróbia/anaeróbia. O que aponta para concentração de 

DQO no esgoto afluente como fator determinante para essa operação, visto que a E4 

mostrou bons resultados e altas cargas de DQO. A influência negativa das biomídias pode 

ser descartada visto que a estratégia E2 respondeu positivamente ao leito móvel, como já 

comentado, além dos resultados da literatura apontarem para uma interação positiva de 

desnitrificação em sistemas com biofilmes (CORREA, 2015; MOURA et al., 2018; 

SHANAHAM e SEMMENS, 2015).  

Tendo em vista os resultados das taxas de nitrificação e desnitrificação médias das 

estratégias sem leito móvel, E3 e E4, fica evidente a influência na ordem das fases aeróbia 

e anaeróbia para essas reações. Mesmo que a remoção de nitrogênio amoniacal aconteça 

de forma no mínimo satisfatória em ambas, a concentração de nitrato no permeado acima 

de 60 mg.L-1 na a E3 mostra que o NH4
+ foi apenas convertido para NO3

- sem que 

houvesse desnitrificação efetiva. Diferente do ocorrido na E4, onde mesmo com a 

presença de 24,2 mg.L-1 de nitrato no permeado, foi possível atingir em média 91,93% de 

desnitrificação como já mencionado. 

Cowman (2004) relata que a concentração de OD no licor misto pode ter influência 

na eficiência nas reações de nitrificação e desnitrificação, onde baixas taxas de aeração 
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proporcionaram baixa qualidade de nitrificação enquanto que altas taxas de aeração 

causaram baixa qualidade de desnitrificação. A melhor eficiência de remoção foi obtida 

em uma taxa de aeração intermediária. Conforme EPA (2010), a nitrificação pode ser 

prejudicada quando a aeração alcança valores de OD de até 2,5 mg.L-1, sendo 

recomendado concentrações maiores para garantir a nitrificação total. 

A desnitrificação foi muito variável, bem como as condições de operação impostas 

em cada estratégia no tocante a este processo biológico, não sendo coerente portanto, 

estabelecer uma média geral para o sistema. A eficiência de desnitrificação média das 

estratégias variou de 17,71% a 91,93%. O BRM com leito móvel de Mannina et al. (2018), 

apresentou eficiência de remoção de nitrogênio por desnitrificação de 60,0% a 76,1%, 

enquanto Kellner chegou a média de 89%. 

 

5.5.3 Análise Estatística da Eficiência da Nitrificação e da Desnitrificação 

O tratamento estatístico para a eficiência de nitrificação levou em consideração a 

carga afluente de NH4
+ e DQO, a ordem dos ciclos aeróbio e anaeróbio e a interação entre 

esses dois últimos fatores conforme a Tabela 13, gerada pelo software R. 

 

Tabela 13. Resultado da análise estatística para a eficiencia de nitrificação 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Tratamento 1 2269,133 2269,133 17,6803 0,000274* 
Biomídia 1 101,8614 101,8614 0,793669 0,381163 
Afluente NH4

+ 1 127,1851 127,1851 0,990983 0,328677 
Afluente DQO 1 21,20571 21,20571 0,165228 0,687715 
Tratamento:Biomidia 1 675,8135 675,8135 5,265705 0,030072 
Residuals 26 3336,904 128,3425 -- -- 

Nota: Df – grau de liberdade; Sum Sq – soma de quadrados; Mean Sq – quadrado médio; F value – valor de 
F; Pr(>F) – p-valor; (em destaque*) – significante. 

 

Para um intervalo de confiança de 95%, somente a ordem das fases aeróbia e 

anaeróbia mostrou relevância estatística, com o p-valor de 0,000274. A interação entre a 

ordem dos ciclos e a presença de biomídias também interfere nas médias de eficiência de 

nitrificação quando um nível de significância de 5% é adotado, tal qual resultado obtido 

no teste estatístico para remoção de NH4
+. 

Logicamente o resultado do teste estatístico para nitrificação foi muito semelhante 

ao resultado obtido para a eficiência de remoção de nitrogênio amoniacal. Uma vez que a 

remoção de NH4
+ acontece principalmente através da nitrificação e o valor de NTK foi 
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estimado em função da carga de NH4
+ afluente e da eficiência de remoção. Contudo é 

evidente que a desnitrificação não acompanha essa tendência, pois esse processo depende 

de outros fatores como mostra o resultado da análise estatística para eficiência de 

desnitrificação na Tabela 14. 

 

Tabela 14. Resultado da análise estatística para a eficiência de desnitrificação 
  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Tratamento 1 3249,894 3249,894 3,441507 0,074528 
Biomidia 1 3016,026 3016,026 3,19385 0,085148 
AfluenteDQO 1 8831,269 8831,269 9,35196 0,004981* 
Tratamento:Biomidia 1 16557,17 16557,17 17,53338 0,000269* 
Residuals 27 25496,71 944,3228 -- -- 

Nota: Df – grau de liberdade; Sum Sq – soma de quadrados; Mean Sq – quadrado médio; F value – valor de 
F; Pr(>F) – p-valor; (em destaque*) – significante. 

 

Para o processo de desnitrificação, a ordem das fases aeróbia e anaeróbia e a 

presença de biomídias no reator não apresentaram influência estatisticamente significativa 

nas médias de eficiência de desnitrificação. Os parâmetros que mostraram interferência 

significativa do ponto de vista estatístico foram a carga afluente de DQO e a interação 

entre a ordem das fases e a presença de biomidias, ambas com um intervalo de confiança 

de 95%. Para a discussão do resultado obtido na análise estatística, a Figura 22 apresenta 

a variação da eficiência de desnitrificação ao longo do tempo junto com o aporte de DQOt 

e DQOs. 

 

 

Figura 22. Perfil da relação entre a DQO e a eficiência de desnitrificação 
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As bactérias responsáveis pela desnitrificação são heterotróficas e necessitam de 

matéria orgânica como fonte de energia, portanto a relação apontada pelo teste estatístico 

já era esperada. Porém, se observa que esse não é o único fator influenciando a eficiência 

de desnitrificação uma vez que em vários pontos existe queda na eficiência sem que haja 

decréscimo proporcional na concentração de DQO. 

Sabe-se que a ordem das fases aeróbia/anaeróbia bem como o leito móvel, 

deveriam influenciar no processo de desnitrificação, mas nenhuma dessas relações foi 

acusada pela análise estatística que mostrou apenas que a interação entre esses fatores 

interfere no processo. Levando em conta a possibilidade da interferência da carga de DQO 

afluente nos outros fatores avaliados, uma análise univariada para cada fator isolado foi 

realizada. 

A Tabela 15 contém o resultado da análise estatística das estratégias sem biomídias 

para avaliar isoladamente a influência da ordem das fases na eficiência de desnitrificação.  

 

Tabela 15. Resultado da análise estatística para a desnitrificação (estratégias sem 
biomídias). 

  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Tratamento 1 15855,86 15855,86 37,28859 0,000178* 
AfluenteDQO 1 720,1984 720,1984 1,693707 0,225439 
Residuals 9 3826,981 425,2201 -- -- 

Nota: Df – grau de liberdade; Sum Sq – soma de quadrados; Mean Sq – quadrado médio; F value – valor de 
F; Pr(>F) – p-valor; (em destaque*) – significante. 

 

Isoladamente a ordem das fases aeróbia e anaeróbia mostra ter influência 

estatisticamente significativa na eficiência de desnitrificação, com um p-valor menor que 

0,01 para um intervalo de confiança de 95%. O gráfico gerado pelo próprio software R 

pode ser observado na Figura 23, que expõe a direção dessa interferência. 
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Figura 23. Gráfico da interferência entre ordem das fases aeróbia/anaeróbia e a eficiência 
de desnitrificação. (E – etapa aeróbia seguida de anóxica; N – etapa anóxica seguida de 
aeróbia). 

 

Como esperado, as estratégias com a fase aeróbia antes da fase anaeróbia mostram 

médias de eficiência de desnitrificação em geral maiores que tratamentos com a ordem 

oposta (Figura 23). Pode-se inferir a partir do resultado da análise isolada, que a baixa 

eficiência de desnitrificação apresentada pela E1, está diretamente relacionada ao aporte 

de DQO inconstante durante a operação dessa estratégia. 

A Tabela 16 apresenta o resultado da análise estatística das estratégias com a etapa 

anaeróbia como sendo a primeira na batelada, a fim de que a influência do fator biomídia 

seja verificado. 

 

Tabela 16. Resultado da análise estatística para a desnitrificação (estratégias com fase 
anaeróbia seguida de aeróbia) 

  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Biomidia 1 4598,64 4598,64 2,812063 0,12449 
AfluenteDQO 1 58,17168 58,17168 0,035572 0,854175 
Residuals 10 16353,26 1635,326 -- -- 

Nota: Df – grau de liberdade; Sum Sq – soma de quadrados; Mean Sq – quadrado médio; F value – valor de 
F; Pr(>F) – p-valor. 
 

O fator biomidias não demonstrou interferência estatisticamente significativa nas 

médias de eficiência de desnitrificação mesmo com a análise isolada com um p-valor de 

0,124.  
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5.6 Remoção de Fósforo 

A Figura 24 e a Figura 25, apresentam dados referentes as concentrações no 

afluente e no permeado de fósforo na forma de fosfato solúvel e total respectivamente, 

bem como a eficiência de remoção em cada uma das 4 estratégias de operação aplicadas 

ao reator. 

As concentrações de fosfato total e solúvel se mantiveram proporcionais ao longo 

das operações, com exceção de 2 picos de alta concentração de PO4
3- total durante a E1 e 

E3, e um pico de alta concentração de PO4
3- solúvel ao final da estratégia E4 (Figura 24 e 

Figura 25). Essa estabilidade se converteu para as concentrações de fósforo no permeado, 

que também seguem valores proporcionais as concentrações afluentes. Consequentemente 

as eficiências de remoção de fosfato total e solúvel se associam, ao passo que a alta 

eficiência de remoção de PO4
3- total significa alta eficiência de remoção de PO4

3- solúvel. 

Em geral as 4 Estratégias apresentaram eficiências relativamente constantes de remoção, 

atingindo valores acima de 80% esporadicamente e somente uma única vez abaixo de 

40%.  

A estratégia E1 apresentou as melhores eficiências de remoção de fósforo total e 

solúvel, com média de 64% para ambos, mesmo que operando com a fase aeróbia como a 

primeira do ciclo. Era esperado que as E2 e E3 se mostrassem mais eficientes na remoção 

de fosfato, uma vez que a ordem das etapas aeróbia e anaeróbia favorecia o tratamento 

biológico para remoção de fósforo. Porém como não houve acumulação relevante PO4
3- 

no licor misto, como será discutido adiante, o principal mecanismo em ação para remoção 

de fósforo, não aparenta ser o EBPR visto que o reator proporcionou remoção desse 

elemento mesmo sem que fossem atendidas as demandas para o processo. 
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Figura 24. Perfil da remoção de fósforo solúvel durante a operação do BRM e concentrações no afluente e efluente. 

 

Figura 25. Perfil da remoção de fósforo total durante a operação do BRM e concentrações no afluente e efluente.
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A eficiência de remoção média geral do reator foi de 59% para fósforo solúvel e 

55,9% para fósforo total. Em outro estudo com BRM de leito móvel aplicado ao 

tratamento de esgotos sanitários, Kellner (2014) obteve eficiência média de 56% para 

remoção de fósforo operando em bateladas sequenciais. Enquanto que Mannina et al. 

(2018) alcançou eficiências entre 87,5% e 96,6%, mas operando com fluxo contínuo e 

aeração intermitente. 

Em BRM sem leito móvel aplicado tratamento de esgotos sanitários, a remoção de 

fósforo tende a ser inconstante se comparado com outros parâmetros como a remoção de 

nitrogênio amoniacal e matéria orgânica por exemplo. Belli (2011) obteve eficiências de 

remoção médias entre 16,2% e 73,8% e Holakoo et al. (2007), alcançou médias de 

eficiência de remoção de fósforo entre 32,7% e 95%. Por fim, Campello (2009) apresentou 

média de 60,2% em seu trabalho, valor muito próximo ao atingido no BRM deste 

experimento. 

O tratamento biológico que visa a remoção de fósforo em meio líquido, como já 

descrito no referencial teórico, consiste em alternância de fase anaeróbia para fase de 

aeração no biorreator (METCALF E EDDY, 2003; VON SPERLING, 2005). A remoção 

acontece uma vez que os microrganismos assimiladores de fosfato fazem jus à sua 

denominação e absorvem o fósforo em forma de fosfato presente no licor misto, é esperado 

consequentemente que este fenômeno seja observado quando há remoção deste elemento 

durante o tratamento (SAITO, BRDJANOVIC E VAN LOOSDRECHT, 2004). 

Entretanto na contramão dos demais trabalhos, o biorreator em questão não mostrou 

grande diferença na concentração de fósforo solúvel e total durante as fases aeróbias e 

anaeróbias mesmo apresentando remoção acima de 55% tanto para fosfato solúvel quanto 

total. Para melhor evidenciar este fato, a Figura 26 contém os valores médios da 

concentração de fósforo total e solúvel do licor misto nas fases aeróbia e anaeróbia em 

cada estratégia de operação. 
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Figura 26. Concentrações médias de fósforo total e solúvel no licor misto durante a 
operação das estratégias do BRM 

 

Como já mencionado, a assimilação do fósforo em forma de fosfato pelos PAO no 

processo de tratamento EBPR, ocorre durante a etapa anaeróbia, portanto é esperado a 

redução de sua concentração na medida que o biorreator opera nesta etapa (KRAUME et 

al., 2005; SAITO, BRDJANOVIC E VAN LOOSDRECHT, 2004). Esse processo não foi 

observado durante a operação em nenhuma das estratégias, apenas pequenos indícios 

foram notados. Nas estratégias E1, E3 e E4 a concentração média de fósforo total no licor 

misto durante a fase aeróbia, foi maior que a fase anaeróbia, insinuando que parte do 

fosfato solúvel possa ter sido convertido para fosfato particulado.  

Esse fato foi mais evidente durante a operação E4 onde a diferença da concentração 

média de PO4
3- total no ciclo aeróbio e anaeróbio foi de 0,57 mg.L-1. Com a ressalva de 

que essa estratégia foi a que recebeu maior carga de DQO durante a operação e a única 

estratégia que não apresentou esse comportamento foi a E2, que recebeu a menor 

quantidade de DQO durante a operação. Sabe-se que o processo biológico de remoção de 

fósforo demanda matéria orgânica como fonte de energia, uma vez que é realizado por 

biomassa heterotrófica, portanto possivelmente esse foi um fator determinante para o 

ocorrido. Mesmo que a assertiva ainda não justifique as remoções acima de 55% para 

PO4
3- total e solúvel para todas as estratégias utilizadas. 

É esperado que no processo biológico de remoção de fósforo, ocorra a acumulação 

de PO4
3- no licor misto por assimilação microbiológica, uma vez que a remoção 

propriamente dita se dá apenas pela retirada da biomassa excedente juntamente com o 

fósforo absorvido. A Figura 27 mostra as concentrações de fósforo total e solúvel no licor 

misto durante a operação do reator durante as estratégias de operação. A concentração de 
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fósforo na forma de fosfato total e solúvel não apresentaram sinais claros de acumulação 

no BRM durante a operação. A concentração se manteve consideravelmente estável 

durante todo período experimental. 

 

 
Figura 27. Perfil geral de concentração de fósforo no licor misto, total e solúvel, durante 
a operação do BRM. 

 

Na primeira metade do período operacional as concentrações de fósforo total e 

solúvel apresentaram a maior taxa de estabilidade mantendo valores entre 2 mg.L-1 e 3 

mg.L-1 para PO4
3- total e entre 1 mg.L-1 e 2 mg.L-1 para PO4

3- solúvel (Figura 27). Houve 

boa remoção de fósforo total e solúvel nesse período, porém sem acumulação perceptível. 

Nesta parte da operação o biorreator operava com biomídias, contudo estas não 

apresentaram incremento no biofilme. 

Um pico de alta quantidade de PO4
3- total foi observado em uma amostra onde o 

valor alcançado foi de 5,8 mg.L-1, o PO4
3- solúvel não acompanhou essa anomalia se 

mantendo em 1,94 mg.L-1. A qualidade do tratamento também não foi comprometida, a 

concentração de fósforo total no permeado foi de 2,8 mg.L-1 mantendo eficiência de 

remoção de 52% (Figura 27). Em contrapartida o biorreator apresentou 40% de remoção 

de fósforo solúvel, a menor eficiência de remoção registrada durante toda operação. A 

estratégia E2, utilizada durante o ocorrido foi a que apresentou menor eficiência dentre 

todas as outras em média, como já discutido anteriormente, portanto não há indícios de 

que o baixo valor obtido para remoção de PO4
3- solúvel tenha ligação direta com o pico 
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de concentração de PO4
3- total. Ressaltando que a eficiência de remoção é obtida em 

função da carga afluente e não do conteúdo do licor misto, para a amostra em questão a 

concentração de fosfato solúvel no esgoto sanitário foi de 1,9 mg.L-1 para um permeado 

com concentração de 1,15 mg.L-1.  

Na segunda metade do período operacional com a retirada das biomídias, o 

biorreator mostrou sinais de que uma moderada acumulação de PO4
3- estava iniciando, a 

concentração de fosfato total no licor misto passou progressivamente de 1,8 mg.L-1 para 

4,8 mg.L-1. Esse aumento pode ser atribuído ao crescimento da biomassa observado em 

termos de SST e SSV na Figura 15. Pela primeira vez o BRM apresentou indícios de 

remoção de fósforo pelo processo de EBPR descrito pela literatura como mais comum 

meio de remoção biológica desse elemento (METCALF e EDDY, 2003; VON 

SPERLING, 2005). Até então a remoção de PO4
3- total ocorria de forma consistente, com 

média 62% de eficiência de remoção, mas sem perceptível acumulação de fósforo no licor 

misto. Não obstante, a comedida acumulação de fosfato, apesar de observável, não 

mostrou relação direta com a eficiência média de remoção obtida até então, os valores 

seguiram estáveis, mantendo uma média de 59% de eficiência de remoção.  

Na última quinzena de operação do BRM, as concentrações de PO4
3- total e solúvel 

no licor misto apresentaram uma queda acentuada, durante esse período o fosfato total 

passou de 4,8 mg.L-1 para 1,1 mg.L-1 e o fosfato solúvel de 2,8 mg.L-1 para 0,8 mg.L-1. 

Mais uma vez as alterações nas concentrações de fósforo no interior do reator durante a 

operação, não mostraram interferência na eficiência de remoção final.  

Saito, Brdjanovic e van Loosdrecht (2004), observaram a acumulação de fosfato e 

desenvolvimento dos PAO no licor misto de um biorreator, medindo as concentrações 

após a fase anaeróbia e aeróbia. A concentração de PO4
3-

 aumentou de 30 mg.L-1 para 80 

mg.L-1 ao final da fase anaeróbia e diminuiu de 13 mg.L-1 para 4 mg.L-1 ao final da fase 

aeróbia em um intervalo de 76 dias. Evidenciando não só a presença de biomassa 

assimiladora de fósforo, mas também o seu crescimento. Frente a este fato e ao observar 

a Figura 27, o provável mecanismo de remoção de fósforo não foi o convencional EBPR 

descrito no referencial deste trabalho, e sim a separação física pela membrana. Onde a 

biomassa retirada juntamente com as amostras analisadas, foi suficiente para evitar a 

acumulação gradativa de PO4
3- no licor misto do reator.   

Ressaltando que foi descartado o cenário onde a intermitência na ordem dos ciclos 

aeróbio e anaeróbio, fizesse com que o fósforo fosse descartado junto com o permeado 
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quando a estratégia tivesse como última etapa a anaeróbia. Pois a eficiência de remoção e 

a concentração de fosfato total e solúvel no permeado, não apresentaram mudanças 

significativas em relação a alternância de estratégias. Portanto a liberação de fosfato para 

o meio durante a etapa anaeróbia descrita no método EPBR, foi baixa ou não ocorreu. 

A Tabela 17 contém os resultados substanciados da remoção de fósforo total e 

solúvel na forma de fosfato. Além dos valores mínimos e máximos das eficiências de 

remoção, concentrações no esgoto afluente e no permeado, separados por estratégia de 

operação. 

 

Tabela 17. Eficiência de remoção e concentrações de fósforo na forma de fosfato solúvel 
e total no esgoto sanitário afluente e no permeado. 

    

PO4
3- -P (solúvel) 
(mg.L-1) 

 

PO4
3- -P (total)  

(mg.L-1) 
 

  Afluente  Permeado  Ef (%) Afluente  Permeado  Ef (%) 

E1 
mín. 1,51 0,10 38,04 1,92 0,76 33,33 
méd. 2,29 ± 0,71 1,33 ± 0,3 65,6 ± 16,9 2,95 ± 0,73 2,50 ± 0,17 62,4 ± 14,3 
máx. 3,92 1,14 97,45 4,23 1,34 82,03 

E2 
mín. 1,31 0,06 40,72 2,31 0,90 36,36 
méd. 1,79 ± 0,24 1,72 ± 0,42 57,7 ± 20,5 2,89 ± 0,48 3,47 0,35 54,8 ± 10,6 
máx. 1,95 1,14 95,42 3,76 1,78 65,65 

E3 
mín. 1,61 0,58 52,25 2,07 0,87 39,04 
méd. 2,15 ± 0,75 1,79 ± 0,2 62,7 ± 5,5 2,54 ± 0,69 2,88 ± 0,19 52,6 ± 10,3 
máx. 3,48 1,11 68,10 3,78 1,41 62,70 

E4 
mín. 2,70 1,22 41,85 3,63 1,56 45,34 
méd. 3,11 ± 0,25 1,85 ± 0,13 54,1 ± 7,8 3,94 ± 0,28 3,05 ± 0,24 52 ± 4,6 
máx. 3,36 1,57 62,96 4,40 2,11 57,20 

Total 
mín. 1,31 0,10 38,04 1,92 0,76 33,33 
méd. 2,31 ± 0,7 0,87 ± 0,39 61,1 ± 15,1 3,05 ± 0,74 1,27 ± 0,39 57 ± 12 
máx. 3,92 1,57 97,45 4,40 2,11 82,03 

Nota: E1 – com a presença de biomídias, ordem do ciclo: aeróbio/anóxico; E2 – com a presença de 
biomídias, ordem do ciclo: anóxico/aeróbio; E3 – sem a presença de biomídias, ordem do ciclo: 
anóxico/aeróbio; E4 – sem a presença de biomídias, ordem do ciclo: aeróbio/anóxico. 

 

5.6.1 Análise Estatística da Eficiência Remoção de Fósforo 

A Tabela 18 apresenta os valores obtidos na análise estatística para eficiência de 

remoção de fósforo solúvel na forma de fosfato. 

 

Tabela 18. Resultado da análise estatística para eficiência de remoção de fósforo solúvel. 
  Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Tratamento 1 0,00309 0,00309 0,152462 0,699374 
Biomidia 1 0,013329 0,013329 0,657603 0,424769 
AfluentePS 1 0,079827 0,079827 3,938271 0,057847 
AfluenteDQO 1 2,22E-05 2,22E-05 0,001097 0,973831 
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Tratamento:Biomidia 1 0,084547 0,084547 4,171139 0,051382 
Residuals 26 0,527009 0,02027 -- -- 

Nota: Df – grau de liberdade; Sum Sq – soma de quadrados; Mean Sq – quadrado médio; F value – valor de 
F; Pr(>F) – p-valor. 
 

O resultado do teste estatístico não indicou variações significativas nas médias das 

eficiências de remoção de fósforo solúvel obtidas durante a operação do BRM. Nenhum 

dos parâmetros monitorados mostrou interferência na remoção de PO4
3- solúvel com um 

intervalo de confiança de 95%, apenas confirmando o que foi observado nas análises 

laboratoriais. Indicando que o principal mecanismo de remoção de fósforo solúvel é a 

separação física por membranas. 

O resultado do teste estatístico para a eficiência de remoção de fósforo total na 

forma de fosfato, está contido na Tabela 19. 

 

Tabela 19. Resultado da análise estatística para a eficiência de remoção de fósforo total 

 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
Tratamento 1 0,02209 0,02209 1,637269 0,211202 
Biomidia 1 0,034239 0,034239 2,537704 0,122384 
AfluenteDQO 1 0,058027 0,058027 7,903017 0,009259* 
AfluentePT 1 0,048686 0,048686 6,630804 0,016064* 
Tratamento:Biomidia 1 0,012496 0,012496 0,926168 0,344099 
Residuals 26 0,190903 0,007342 -- -- 

Nota: Df – grau de liberdade; Sum Sq – soma de quadrados; Mean Sq – quadrado médio; F value – valor de 
F; Pr(>F) – p-valor; (em destaque*) – significante. 
 

A análise não mostrou influência estatisticamente significativa na eficiência de 

remoção de fosfato total, em relação a ordem das fases aeróbia e anaeróbia nem da 

presença das biomídias. A interação entre esses dois fatores também não demonstrou 

influência nas médias das eficiências de remoção. Entretanto, com um intervalo de 

confiança de 95%, a carga afluente de DQO e de PO4
3- total mostraram que interferem de 

forma estatisticamente significativa nos valores de eficiência de remoção de fosfato total 

com p-valor de 0,009 e 0,016 respectivamente. 

A Figura 28 expõe a interação entre a carga de DQO afluente e a concentração de 

PO4
3- total afluente, com a eficiência de remoção de PO4

3- total apontado pelo teste 

estatístico realizado. 
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Figura 28. Perfil da interação entre a carga afluente de DQO e a eficiência de remoção de 
fósforo total 

 

 Claramente há uma correlação entre o aporte de DQO e a remoção de fósforo total, 

onde a eficiência tende a subir juntamente com o aumento da carga de DQO no esgoto 

afluente, e diminuir quando a concentração de DQO é mais baixa. Esse fato pode ser 

explicado ao se levar em conta os microrganismos responsáveis pela remoção de fósforo, 

que são heterotróficos e utilizam matéria orgânica como fonte de energia para realizar a 

assimilação de fosfato do licor misto. Portanto quanto maior a disponibilidade de carbono 

no meio, mais energia disponível para o processo de remoção biológica de PO4
3- 

(KRAUME et al., 2005). 

A Figura 29 apresenta a concentração afluente e a eficiência de remoção de PO4
3- 

total, a fim evidenciar a interação demonstrada pelo resultado da análise estatística. 
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Figura 29. Perfil de concentração de fósforo total afluente e eficiência de remoção 
 

A eficiência de remoção de fósforo total na forma de fosfato, acompanha as 

variações de concentração de PO4
3- total afluente, aumentando a eficiência na mesma 

medida de acréscimo da concentração de fósforo. O mesmo foi observado por Leal (2017), 

onde a eficiência de remoção de fósforo de esgotos sanitários em um biorreator em 

bateladas sequenciais, era prejudicada por baixas concentrações afluentes desta 

substância. A autora pondera a respeito dessa relação, onde a eficiência tende a aumentar 

juntamente com a concentração afluente até o limite de 35 mg.L-1, que por sua vez é muito 

elevado para este trabalho. 

Por outro lado, a análise estatística acusou que essa variação também se dá em 

função do aporte de DQO no esgoto. Sendo possível que a relação apontada pelo 

tratamento estatístico, apenas evidenciou a maior quantidade de fósforo em esgotos mais 

concentrados e consequentemente com maiores concentrações de matéria orgânica. 

Portanto, é possível que a real interferência nesse contexto seja a DQO afluente, uma vez 

que a operação com baixa concentração de SST adotada para a operação do BRM 

apresentaria uma relação inversa de eficiência de remoção de fósforo e carga de fósforo 

afluente. 
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5.7 Microscopia Óptica e Eletrônica de Varredura  

A Figura 30 e a Figura 31, contêm as imagens dos microrganismos mais 

recorrentes no licor misto do BRM, observados por microscopia óptica com o uso de 

lâmina e recobrimento da amostra a fresco com lamínula e visualização direta em 

microscópio óptico. 

 

 
Figura 30. Microrganismos presentes no licor misto do BRM: (A) Vorticella convallaria 
aderida aos flocos do lodo (aumento de 100 vezes); (B) Rotífera (aumento de 400 vezes). 
 

A importância dos ciliados pedunculados (Vorticella convallaria) no processo de 

purificação, em tratamento de águas residuárias se deve a eliminação de bactérias, uma 

vez que se alimentam das mesmas (Figura 30.A). Os Rotíferos possuem cerca de 0,1-0,5 

mm de comprimento (embora o seu tamanho pode variar de 50 μm a mais de 2 milímetros). 

Alguns rotíferos são de natação livre e verdadeiramente planctônicas, outros se movem ao 

longo de um substrato, e alguns são sésseis, vivendo dentro de tubos ou superfícies 

gelatinosas que estão ligados a um substrato. Rotíferos são uma parte importante do 

zooplâncton, sendo um dos principais atuantes na decomposição da matéria orgânica 

(Figura 30.B) (CANLER et al., 1999). 
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Figura 31 Microrganismos presentes no licor misto do BRM: (A) Euglypha sp (aumento 
de 400 vezes); (B) Arcella vulgaris (aumento de 400 vezes) 

 

A presença de Euglyphas sp. (Figura 31.B), indica um sistema de tratamento 

alimentado com baixa carga e com aeração prolongada, além de estar relacionada com a 

ocorrência de depuração da matéria orgânica no licor misto e baixa relação A/M (BENTO 

et al., 2005). A ocorrência de amebas tecadas (Arcella vulgaris), por sua vez, está 

frequentemente ligada a estabilidade de sistemas de baixa carga (idade do lodo elevada), 

resultando em uma boa qualidade do efluente (Figura 31.B) (CANLER et al., 1999). A 

presença deste tipo de microrganismo, segundo Kellner (2014), também pode ser um 

indicador de boa nitrificação. 

Observou-se baixa diversidade de zooflagelados, o que é um indicativo da boa 

qualidade da biomassa, pois a sua ocorrência está relacionada com condições instáveis de 

operação, lodo pobremente aerado ou estações em atividades recentes de operação 

(WARREN, 2010). 
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A Microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizada em amostra do lodo do 

BRM a fim de melhorar a visualização e a compreensão da sua composição microbiana 

conforme a Figura 32. As imagens indicaram a propensão das bactérias para se 

aglomerarem, sendo possível observar a presença de flocos bacterianos (Figura 32 à 

esquerda). 

 

 
Figura 32. MEV do licor misto do BRM: visão geral da biomassa (à esquerda) e Euglypha 
sp. (à direita).  
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6 CONCLUSÕES 

 

Tendo como base os dados obtidos durante operação do BRM nas quatro diferentes 

estratégias e os resultados das análises realizadas, conclui-se que: 

 

 O BRM foi capaz de remover nitrogênio amoniacal e fósforo na forma de 

fosfato do efluente sanitário de forma satisfatória. Atingindo eficiências 

médias de remoção de 82,83% para nitrogênio amoniacal, 61,18% para 

fósforo solúvel e 56,98% para fósforo total. Entretanto, com relação à 

remoção de fósforo praticamente não se observou a ocorrência do EPBR, 

indicando que a remoção foi realizada majoritariamente de forma física 

pela seletividade da membrana. 

 
 A estratégia de operação E1, com a presença de leito móvel e ciclo 

composto de fase aeróbia seguida de anóxica, teve a melhor eficiência de 

remoção de nitrogênio amoniacal, com média de 93,8%. Enquanto que a 

estratégia E4, sem a presença de leito móvel e ciclo composto de fase 

aeróbia seguida de anóxica, foi a mais eficiente no processo de nitrificação 

e desnitrificação com eficiências de 80,96% e 91,93% respectivamente. 

 
 A ordem das etapas aeróbia e anaeróbia teve influência significativa na 

remoção de nitrogênio amoniacal, onde independentemente da presença de 

biomídias, as médias de eficiência de remoção aumentaram quando a fase 

aeróbia é imposta como a primeira fase do tratamento. A ordem das etapas 

não influenciou na eficiência de remoção de fósforo. 

 
 O leito móvel não teve influência estatisticamente significativa na 

eficiência de remoção de NH4
+ e PO4

3- durante a operação do BRM nem no 

processo de colmatação das membranas. No entanto, ressalta-se a possível 

ocorrência de nitrificação e desnitrificação simultânea no biofilme aderido 

ao material suporte. 
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 O BRM foi eficiente na remoção da demanda química de oxigênio 

alcançando médias de 74,13% e 88,4% para DQO solúvel e total 

respectivamente. A carga de DQO afluente foi determinante para o 

processo de desnitrificação, onde baixas concentrações remeteram a baixas 

eficiências de desnitrificação. 

 
 Os sólidos suspensos totais foram controlados em baixa concentração para 

um BRM, entre 2 g.L-1 e 4 g.L-1, com boa eficiência de remoção de NH4
+ e 

de PO4
3-. Com a operação do BRM com baixas concentrações de SST, foi 

possível obter altos índices de desnitrificação sem a necessidade de adição 

de fonte externa de carbono. 
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